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کدام بیماران دیابتى نباید ورزش کنند؟افزایش حضور گردشگران عراقى در اصفهان جایگزین «خندوانه» معلوم شد معجزه کباب دادن به معاون وزیر! تداعى خاطره «سوباسا» در فوالدشهر! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

تخم مرغ؛ سوپرغذایى سـرشار از 
ویتامین و پروتئین

کشف دیوار خشتى بى نظیر در تپه اشرف
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شهریور امسال بارش نداریم

ظریف!  متشکریـم

وزارت دفاع از پروژه 
احداث آزادراه 

اصفهان- شیراز کنار کشید
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زندانیان
 مهریه اصفهان
 4000 سکه 
بدهکارند 

3
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تخم مرغ ازجمله مواد غذایى است که باید در گروه بندى«سوپرغذاها»  قرار 
بگیرد. تخم مرغ به دلیل داشتن ویتامین ها و مواد معدنى فراوان نظیر ویتامین A و 

ویتامین E و همچنین داشتن پروتئین فراوان، یکى از مناسب ترین غذاها ...

مدیرکل زندان هاى اســتان اصفهان با اشاره به 
افزایــش زندانیان مهریه و نفقــه در زندان هاى 
اســتان اصفهان گفت: 430 نفــر زندانى در این 
خصوص در زندان هاى اســتان وجــود دارد که 
مجموع بدهى این زندانیان، 4000سکه به ارزش 

170 میلیارد ریال است.

4
شاهکار پسر اصفهانشاهکار پسر اصفهان

سهراب مرادى رکورد وزنه بردارى جهان را فرو ریخت و قهرمان شدسهراب مرادى رکورد وزنه بردارى جهان را فرو ریخت و قهرمان شد

5

برگى جدید در تاریخ اصفهان ورق خورد

تهیه کننده مسابقه 
بزرگ تلویزیونى 
پاسخ مى دهد 

چـــرا 
حمید گودرزى 
براى اجراى 
«پنج ستاره» 
انتخاب شد؟

خواهرانى که
 گل کاشتند!

 ماشین بـازى!
دیدار ذوب آهن- ماشین ســازى را مى توان راند اول 

مبارزه فوتبال اصفهان- تبریز در هفته پنجم رقابت هاى 
لیگ برتر دانست. ذوب آهن که پس از شکست در دربى 
اصفهان براى جبران مافات به تبریز رفته بود برابر تیمى 

قرار مى گرفت که هر چهار دیدار قبلى خود را ...
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ذوب آهن، فیروز را به فنا داد!

شهردارى منظریه در نظر دارد به استناد مصوبه 1 صورتجلسه شماره 34 مورخ 97/1/20 
شوراى اسالمى شــهر منظریه تعدادى از پالك هاى کارگاهى و تجارى واقع در مجتمع 
کارگاهى شیخ بهائى را از طریق مزایده عمومى به فروش برسا ند. لذا متقاضیان مى توانند 
جهت دریافت اسناد مزایده همه روزه در ساعات ادارى به امور مالى شهردارى مراجعه 

فرمایند. 
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد: روز پنج شنبه 97/6/15 

محل دریافت اسناد مزایده: واحد مالى شهردارى منظریه 
محل تحویل اسناد مزایده: دبیرخانه محرمانه شهردارى منظریه 

تاریخ بازگشایى اسناد: 97/6/15 ساعت 18 
 03153282028
 03153282131

شهردارى وزوان به استناد مجوز شماره 138- 5- 97 مورخ: 1397/04/24 شوراى محترم اسالمى شهر  وزوان در 
نظر دارد نسبت به فروش 5 قطعه زمین مسکونى به شرح ذیل از طریق آگهى مزایده کتبى اقدام نماید. متقاضیان 
محترم مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى حداکثر به مدت 10 روز کارى جهت دریافت فرم ها و شرایط شرکت 

در مزایده به امور مالى شهردارى وزوان مراجعه نمایند. ضمناً هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

شهردارى سده لنجان باستناد مصوبه شماره 203/ش/97 مورخ 97/03/30 شوراى 
اسالمى شهر در نظر دارد یک دستگاه اتوبوس درون شهرى متعلق به شهردارى 
با قیمت پایه کارشناســى و با احتســاب 9٪ مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ کل 

1/760/000/000 ریال به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.
لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 97/06/12 مهلت 
دارند جهت بازدید دستگاه به آدرس: ســده لنجان بلوار دانشجو واحد موتورى 
شهردارى واسناد مزایده به ساختمان شهردارى و نیز جهت کسب اطالعات بیشتر 

به سایت شهردارى به نشانى www.sh-sedehlenjan.ir مراجعه نمایند.

«اجراى لوله گذارى کلکتور فاضالب حبیب آباد برخوار» شماره 97-2-147
1- شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى همزمان با ارزیابى کیفى (فشرده)، اجراى لوله گذارى کلکتور فاضالب حبیب آباد برخوار 

به شماره (200971434000003) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 
2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 97/05/29 مى باشد. 

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف: 
3-1- آدرس: اصفهان ، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، تلفن: 8- 36680030- 031، 

اتاق( 292) 
4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 

4-1- مرکز تماس 021-41934 
4-2- دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768  

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها: در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/ پروفایل/ تأمین کننده/ مناقصه گر موجود است. 

آگهى مزایده عمومى مرحله پنجم

آگهى مزایده نوبت سوم

آگهى مزایده نوبت دوم

 فراخوان مناقصه عمومى همزمان با ارزیابى کیفى (فشرده) یک مرحله اى

سیدعلى مرتضوى – شهردار منظریه

محمدرضا شفیعى- شهردار وزوان

حسین ناظم الرعایا- شهردار سده لنجان 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم چاپ دوم

چاپ دوم

شماره پالك ردیف
آدرسکاربرىموقعیتمساحتثبتى

وزوان- فاز اول کوى انقالب ضلع جنوبى مسجد صاحب الزمانمسکونىجنوبى180 مترمربع111/9453
وزوان- فاز اول کوى انقالب ضلع جنوبى مسجد صاحب الزمانمسکونىجنوبى180 مترمربع211/9454
وزوان- فاز اول کوى انقالب ضلع جنوبى مسجد صاحب الزمانمسکونىشمالى180 مترمربع311/9457
وزوان- فاز اول کوى انقالب ضلع جنوبى مسجد صاحب الزمانمسکونىشمالى180 مترمربع411/9458
وزوان- فاز اول کوى انقالب ضلع جنوبى مسجد صاحب الزمانمسکونىشمالى210 مترمربع511/9459

تاریخروزساعتعنوان
97/05/30سه شنبه08:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

97/06/14چهارشنبه10مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
97/06/14چهارشنبه10:30زمان بازگشایى پاکت ها

و

اصفه

!
 توان راند اول

جم رقابت هاى 
شکست در دربى 
ه بود برابر تیمى 

د را ...
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داد!

سپاهان- تراکتور به یادماندنى شد

5

دشتند!لل کاشتند!لگ گل کاشت ککااشتنتتنشگل  گل کاشتند!گل

آگهی مزایده عمومی
 اموال غیر منقول

ر 
Aین A و 

... 

آخرین آمار قربانیان دیه و نفقه
 در استان اصفهان اعالم شد

ستاره مشهور اصفهانى در ونیـــــز مى درخشد؟

7

ظریف!  متش

5

حمحم
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مدیرکل بازاریابى و تبلیغات گردشگرى سازمان میراث 
فرهنگى از تشکیل کمیته هاى فنى با عراق و افغانستان، 

خبر داد.
بنا به آمار ســازمان میراث فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشگرى، در ســه ماه بهار امسال یک میلیون و 440 
هزار نفر به ایران ســفر کردند که نسبت به سال گذشته 
30 درصد رشد، تجربه شده است. در این میان عراقى ها 
75 درصد و اتباع جمهورى آذربایجان و افغانســتان نیز 
به ترتیب 30 و 28 درصد و ترك ها هم 24 درصد نسبت 
به مدت زمان مشابه سال گذشــته، بیشتر به ایران سفر 
کردند. این سازمان به استناد همین آمارها و در شرایطى 

که حجم سفر اروپایى ها به ایران در این مدت 24 درصد 
کمتر شده، بیشــترین تمرکز را روى جذب گردشگر از 
کشورهاى همسایه در کنار چین، عمان، عراق، آلمان، 

روسیه و آذربایجان گذاشته است.
عراق و افغانســتان از جمله کشــورهایى هستند که به 
زعم تورگردانان، نظام تبادل گردشگر با آنها به اصالح 
و ســاماندهى نیاز دارد، چرا که در حال حاضر بیشترین 
ورودى از این کشورها نیروهاى کار و یا مهاجران گذرى 
هســتند و یا به انگیزه خرید تحت تأثیر نوسانات ارز، به 
ایران آمد و شد دارند که اقامتشــان نیز کمتر از یک روز 

است. 

رئیس انجمن مددکارى اجتماعى ایران با اشاره به نبود روند 
دقیق ثبت آمار خودکشى در کشور، گفت: روند خودکشى در 
ایران معموًال ثابت بوده و رقمى حدود پنج تا هفت مورد در 
هر صدهزار نفر را نشان مى دهد. سید حسن موسوى چلک، 
با بیان اینکه آمار موارد «اقدام به خودکشــى» با آمار موارد 
«منجر به فوت» متفاوت است، افزود: تنها مرجع آمار مربوط 
به خودکشى هاى منجر به فوت سازمان پزشکى قانونى است. 
اما معموًال آمارهاى این حوزه دقیق نیست؛ چرا که ممکن 
است دلیل مراجعه به بیمارستان، به دنبال نوع نگاه اجتماعى 
نسبت به خودکشى یا استفاده از خدمات بیمه اى مطرح نشود. 
به همین دلیل معموًال آمار اقدام به خودکشى حداقل سه برابر 

بیشتر از تعدادى است که اعالم مى شود.
وى با اشــاره به اینکه گاهى اعالم آمارهاى مربوط به این 
آسیب اجتماعى به دلیل تفاوت در تعاریف دچار تفاوت هایى 
است، اظهار کرد: همچنین در سالنامه آمارى که توسط مرکز 
آمار ایران منتشر مى شــود نیروى انتظامى هم آمار موارد 
مربوط به خودکشــى منجر به فوت و اقدام به خودکشى را 
اعالم مى کند اما آمار مربوط به پزشکى قانونى بیشتر مورد 

استناد قرار مى گیرد. 
به گفته رئیس انجمن مددکارى اجتماعى ایران، بیشترین 
آمار خودکشى در کشــور مربوط به اســتان هاى ایالم و 

کرمانشاه است. 

ایران روى گردشگران عراق و 
افغانستان زوم مى کند

از هر 100نفر
7نفر خودکشى مى کنند

8 میلیون ایرانى را نترسانیم
   دیده بان ایران | رئیس کمیسـیون امنیت ملى و 
سیاست خارجى مجلس شوراى اسالمى با تأکید بر اینکه 
اقامت و تابعیت مضاعف جرم نیست، گفت: هشت میلیون 
ایرانى خارج از کشور وجود دارند که بخش قلیلى از آنها 
با نظام مشکل دارند، پس نباید علیه همه آنها به گونه اى 
فضاى التهابـى ایجاد کرد که آنها به دنبـال وکیل براى 
جلوگیرى از مصادره اموالشان در ایران باشند. اقدامات ما 

باعث چنین ترسى شده است.

اهانت شد، اشاره نکردید
   روزنامـه جمهـورى اسـالمى |جامعـه 
مدرسـین حـوزه علمیه قـم در بیانیـه اى دیرهنـگام به 
ماجراى برگزارى تجمع اعتراضى 25 مرداد ماه در فیضیه 
قم پرداخت و نگرانى خود را بخاطر حواشى آن ابراز کرد. 
در این بیانیه که به امضاى آیـت ا... محمد یزدى، رئیس 
شوراى عالى حوزه علمیه قم رسیده، به محتواى تجمع 
پرمسـئله فیضیه که در آن به مراجع تقلیـد و خود حوزه 
علمیـه قم اهانت هـاى زیادى شـده بود هیچ اشـاره اى 

نشده است!

هفته مهم مجلسى ها
   تسـنیم | هفتـه جـارى نماینـدگان مجلـس 
انتخاب هاى مهمـى را در حوزه اقتصادى پیـش روى خود 
دارند. اسـتیضاح وزیر اقتصـاد و همچنین سـئوال از رئیس 
جمهـور بـا محورهـاى اقتصـادى در دسـتور کار مجلـس 
نشینان قرار دارد. اسـتیضاح وزیر اقتصاد در جلسه روز یک 
شنبه(امروز) برگزار خواهد شد و روحانى هم در صحن مجلس 
حاضر مى شـود و به سـئواالت نمایندگان پاسـخ مى دهد. 
بهروز نعمتى، سخنگوى هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه 
رئیس جمهور طى نامه اى به قوه مقننه زمان حضور خود در 
مجلس براى پاسخگویى به سئوال نمایندگان را اعالم کرد، 
گفت: در این نامه ذکر شـده که رئیس جمهور روز سه شنبه 

هفته جارى (6شهریور) در مجلس حضور پیدا مى کند.

هشدار آقاى نماینده
   پانا | مسعود پزشـکیان، نماینده اصالح طلب مردم 
تبریز اظهار کرد: «به نظر من اگر نتوانیم مشکالتى مثل 
حصر و ممنوع التصویرى و بعضى اختالف ها در سالیق را 
حل کنیم و با هم درباره این مسائل و در داخل کشور متحد 
شویم، ضرر و دودش به چشم همه خواهد رفت؛ نه چپ 
خواهد ماند و نه راست، نه نظام خواهد ماند و نه اسالم چرا 
که این افراد و دشمنان ما با کل این نظام مشکل دارند نه با 

شخص من یا حسن و حسین یا قاسم و عباس.»

آیت ا...کاشانى پول نگرفته
   عصر ایران | سیدمحمود کاشانى پسر آیت ا...کاشانى 
به انتشار سند جدیدى واکنش نشان داد که براساس آن ادعا 
شده آیت ا...کاشـانى در کودتاى 28 مرداد پول گرفته بود. 
اردشیر زاهدى گفته است این سند متعلق به پدرش (فضل 
ا... زاهدى) درباره پرداخت مبالغ در کودتاى 28 مرداد 1332 
را در اختیار مؤسسه «هوور» دانشگاه استنفورد آمریکا قرار 
داده اسـت. این سند نشـان مى دهد بابت کودتا به آیت ا...

کاشـانى هم مبالغى پرداخت شده اسـت اما فرزند کاشانى 
این موضوع را رد مى کند. این صورت حساب هفته گذشته 
همزمان با سـالگرد کودتاى 28 مردادماه منتشر شد که در 
کنار نام هایى مثل شعبان جعفرى، اسامى آیت ا... کاشانى و 

آیت ا... بهبهانى نیز به چشم مى خورد.

اژدهایى با
 1300 امضاى طالیى 

   ایسنا | محمد جواد آذرى جهرمى، وزیر ارتباطات 
و فنـاورى اطالعـات در صفحـه توییتـر خود نوشـت: 
«باید اژدهاى هفت سـر فسـاد را با همه 1300 امضاى 
طالیى اش، به مسـلخ برد. در کنار برخورد با ُمفسد، این 
تنها راه باقیمانده براى اصالح فرآیندهاى فسادزاسـت؛ 
انباشت پرونده در دستگاه قضا و انتظار برخورد سخت، به 
عنوان تنها راه مبارزه با فساد، نه منطقى است و نه نتیجه 

مطلوب خواهد داشت.»

خبرخوان
سفر 7 خبرنگار آمریکایى 

به ایران
   نصــف جهــان | اداره کل رســانه هــاى 
خارجى وزارت ارشــاد، آمار خبرنــگاران خارجى که 
براى تهیه خبــر و گزارش در مرداد ماه ســال 1397 
به ایران ســفر کــرده بودند را منتشــر کــرد. بنا بر 
گزارش این اداره کل، در مجمــوع براى 56 خبرنگار 
و عوامل خبرى وابســته به 20 رســانه خارجى از 15 
کشــور جهان، مجوز روادید مطبوعاتى صادر شــده 
اســت. ترکیه با 9 خبرنگار در صدر این فهرست قرار 
دارد و آمریــکا و دانمارك با هفت خبرنــگار در رتبه 
هــاى بعدى هســتند. انگلیــس و ژاپن با شــش و 
روســیه با پنج خبرنگار در رتبه هاى چهارم تا ششم 
ایستاده اند. قطر، امارات و ســوئد هم با یک خبرنگار 
کمترین اهمیت را به پوشش خبرى وقایع ایران داده اند.

تشکر محسن رضایى از 
«جناب خان» 

   جام جم آنالین | دبیر مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام در صفحه اینستاگرام خود از «جناب  
خان» و رامبد جوان به دلیل شــاد کردن مردم به 
وسیله شوخى با وى تشکر کرد. محسن رضایى با 
انتشار پستى در صفحه اینستاگرام خود خطاب به 
«جناب  خان» نوشت: «هم استانى عزیزم، از اینکه 
با شــوخى با من و امثال من در این شرایط دشوار 
اقتصادى، مرهمى بر دردهاى مردم مى گذارید، از 

شما و رامبد جوان متشکرم...» 

سوپرمارکت ها 
داروفروش شدند

   تســنیم | معاون غــذا و داروى دانشــگاه 
علوم پزشــکى ایــران با انتقــاد از افزایــش تعداد 
ســوپرمارکت هایى که به فروش دارو رو آوردند، از 
برخوردهاى قاطعانه با ایــن تخلفات محرز خبر داد. 
مهران والیى گفت: یکــى از علل افزایش تعداد این 
سوپرمارکت ها، تمایل عجیب برخى مردم به استفاده از 
داروهاى برند است، هم اکنون بیشتر سوپرمارکت هاى 
متخلف، عموماً داروهاى برند از جنس ُمســّکن ها و 

به ویژه داروهاى تخصصى اعصاب را مى فروشند.

100 میلیون براى یکتا و 
همسرش!

   روزنامه جــوان | در برنامه پنج شنبه شب 
مسابقه «برنده باش»، منوچهر هادى و همسرش 
یکتا ناصر که با مجرى این مسابقه یعنى محمدرضا 
گلزار در سریال «عاشقانه» و فیلم سینمایى «آینه 
بغل» همکارى کرده بودند، حاضر شدند و در نهایت 
برنده جایزه صد میلیون تومانى این مسابقه شدند. 
حال ســئوالى که اینجا براى مخاطبان این برنامه 
پیش مى آید این است که آیا حضور این زوج که با 
آثار سینمایى و تولیدات شبکه نمایش خانگى خود به 
ثروت و شهرت قابل توجهى رسیده اند چه ضرورتى 
براى شرکت در این مسابقه داشته که این زوج هم 
بتوانند در نهایت با چند سئوال ساده و پیش پا افتاده 

صد میلیون تومان پول ناقابل را کاسب بشوند!

قیمت واقعى دالر 
   ایســنا | محمدحســین روشــنک، رئیس 
کمیسیون تجارت اتاق بازرگانى خراسان رضوى 
گفت: قیمت اصلى دالر پیش از آغاز این بحران ها 
نزدیک به 6000 تومان بــود و االن با تورم ایجاد 
شده، نرخ آن در کانال 7000 تومان قرار دارد و مازاد 

بر این قیمت نیز حباب است.

گسست نسلى
   مهــر | مدیرکل امور زنان آموزش و پرورش با 
اشاره به جمعیت شش میلیونى دانش آموزان دختر در 
کشور گفت: دغدغه اصلى ما دهه هشتادى ها هستند و 
شاهدیم که یک گسست نسلى در حال رخ دادن است.

یک فعال محیط زیست در مازندران، از احداث یک جاده 6 
کیلومترى در ارتفاعات سوادکوه مازندران پرده برداشت.

ســهیل اوالدزاد در گفتگو با «آنا» با انتقاد از احداث این 
جاده و تخریب جنگل در این منطقه اظهار کرد: دو چوپان 
براى هموار شدن مسیر تردد خود، در منطقه مرتفعى به 
نام «لواشت»  در کوهستانى با ارتفاع 2700 متر، جاده اى 
احداث کردند؛ البته براســاس مجوز باید حدود 200 متر 
جاده مى ســاختند که آنها بدون کارشناسى و نقشه تا 6 

کیلومتر جاده را امتداد دادند.
این فعال محیط زیست  گفت: احداث این جاده فقط مسیر 
تردد دو چوپان را هموار و آسان مى کند و تهدید و تخریب 
بسیارى براى محیط زیست به همراه دارد؛ زیرا در مسیر 
احداث جاده، هزاران اصله درختچه ارس و گون را از بین 
بردند. وى ادامه داد: این در حالى اســت که مطابق ماده 
یک قانون حفاظت و حمایت از جنگل هاى کشــور، این 
گونه هاى گیاهى ممنوع القطع هســتند، مگر در موارد 
خیلى ضرورى و به تعداد پایین اما آنها در مســیر احداث 
جاده، بدون هیچ احتیاطى، تعــداد زیادى از این گیاهان 

را قطع کردند.
اوالدزاد یادآور شد: متأسفانه پس از احداث این جاده، مسیر 
ورود آفرود و شکارچى ها به این منطقه بکر و طبیعى هموار 
شــده و تهدید جدى براى حیات وحش منطقه به شمار 
مى آید. این در حالى است که تا پیش از احداث جاده نیز دو 
چوپان در این منطقه زندگى عشــایرى داشتند و با توجه 

به اینکه مرتع در ارتفاعات قرار دارد و سرماى هوا در این 
منطقه بسیار زیاد است؛ فقط دو ماه از سال، قابلیت زندگى 
و سکونت دارد اما از این پس ویالسازى در این منطقه نیز 

رونق مى گیرد، زیرا منطقه طبیعى و بکر است.

این فعال محیط زیست در مورد نحوه صدور مجوز براى 
احداث جاده در این منطقه نیز گفت: براســاس شــواهد 
موجود، یکى از این دو چوپان خاص یک مجوز کمیته فنى 
منابع طبیعى دارد که در آن مجوز احداث دو کیلومتر جاده 

درج شده بود اما پس از واکنش معترضان و فعاالن محیط 
زیست نسبت به احداث این جاده، مدیرکل منابع طبیعى 
استان اعالم کرد که فقط براى 200 متر جاده مجوز داده و 
چوپانان باید با دست فقط سنگ هاى مسیر را جمع و مسیر 
را هموار مى کردند. وى افزود: عکس مجوز نشان مى دهد 
که اجازه احداث 2 کیلومتر جاده در این منطقه صادر شده 
است اما آنها با لودر به این منطقه وارد شدند و در ارتفاعاتى 
که هیچ انسانى نمى توانست تردد کند، جاده احداث کردند؛ 
البته مســئوالن هنوز هم صدور مجوز را نمى پذیرند و 

مدعى اند که ما مجوز ندادیم.
اوالدزاد یادآور شد: براساس اظهارات این افراد، یک روز 
معاون وزیر جهاد کشاورزى را آوردند و با دادن کباب 
گوسفندى، از او مجوز احداث جاده گرفتند؛ در حالى که 
این شخص کارشناس این امر نیست و نمى داند آیا این 
منطقه نیاز به جاده دارد یا خیر. همچنین مشخص شده 
که بدون بازدید کارشــناس از این منطقه، جاده سازى 
شده است و فقط یک جلسه در اداره کل تشکیل دادند 
و مجوز نامه  اى را صادر کردند در حالى که نقشه و کار 
کارشناسى روى آن صورت نگرفته است و حتى طرحى 
نوشته نشده بلکه به درخواست یک چوپان براى تردد 
راحت به دامدارى، این جاده احداث شده است. اوالدزاد 
ادامه داد: این منطقه تاکنون زیســتگاه کل و بز و قوچ 
و میش بود اما از این به بعد، ادامه حیات وحش منطقه 

به خطر مى افتد. 

چگونه 2 چوپان، مجوز تخریب جنگل و جاده سازى در ارتفاعات مازندران را گرفتند

معجزه کباب دادن به معاون وزیر!

امیر حاتمى، وزیر دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح در 
گفتگو با روزنامه «ایران» درباره فعالیت هاى اقتصادى 
نهادهاى نظامــى از جمله وزارت دفاع ســخن گفته 

است. او گفته که وزارت دفاع تصمیم دارد از 
بنگاهدارى در کشور کنار بکشد. امیر حاتمى 
در این باره مثال هایى هم زده که یکى از این 

نمونه ها به اصفهان باز مى گردد. 
حاتمى گفته: «چند روز پیش با دکتر آخوندى، 
وزیر محترم راه و شهرسازى جلسه داشتیم. در 
این جلسه یکى از کارهایى که در دولت دهم 
به یکى از شــرکت هاى وزارت دفاع واگذار 
شده بود -آزادراه اصفهان شیراز- مطرح شد. 
من در این جلسه گفتم ما آن مجموعه اى که 

این کار را به عهده گرفته بود، تعطیل کردیم. لذا آماده 
هستیم این پروژه را باوجود 72 درصد پیشرفت واگذار 
کنیم یا پروژه هایى که پیشرفت کمترى داشتند، مانند 

قطار برقى تهران-مشــهد یا کنارگذر رامسر، از ابتدا 
اینها را بالفاصله به وزارت راه و شهرسازى بازگرداندیم 
و گفتیم فکر مى کنیم اگر شما این پروژه ها را به بخش 

خصوصى واگذار کنید، بهتر باشــد. در هر صورت در 
وزارت دفاع، ما کامًال به سمت کاهش این موضوعات 

هستیم.»

وزارت دفاع از پروژه احداث
 آزادراه اصفهان- شیراز کنار کشید

روزنامه «ایران» نوشــت: کمتر از یک هفته پس از 
برگزارى تجمع پر سر و صداى برخى از طالب قم در 

مدرسه فیضیه، ماجراى «استخر فرح» 
و تهدید حســن روحانى به قتل این بار 
در تهران تکرار شــد؛ در مراسم دعاى 
روز عرفه و توسط یکى از مشهورترین 
مداحان کشــور. بر اساس فیلمى که از 
ســخنرانى حاج منصور ارضى منتشر 
شده، وى با اشــاره به اقدامات مرحوم 
آیت ا... هاشمى رفسنجانى و برنامه هاى 
دولت حســن روحانى مى گوید: «اون 
یارو آخرش در استخر مرد، این یارو هم 

آخرش در استخر مى میرد.»
 با این وضعیت خیلى ها مى گویند اقدامات هفته قبل 

مدرســه فیضیه هم آنطور که گفته مى شود، اتفاقى و 
بدون هماهنگى نبوده اند؛ جایى که خطاب به رئیس 

جمهورى این پالکارد بلند شده بود: «اى آنکه مذاکره 
شعارت، استخر فرح در انتظارت.»

اون یارو و این یارو!

روزنامه «کیهان» نوشت: رضا کیانیان دوشنبه گذشته 
در مراسم تشییع پیکر کارگردان متعهد سینما و تلویزیون 
سید ضیاء الدین درى، در سخنانى که با دیدگاه و مشى 
درى در تناقض بود، مدعى شــد که «ملت ایران بعد از 
انقالب یــک روز خوش نداشــته اند»! کیانیان در واقع 
به جاى مالمت دشــمنان داخلى و خارجى انقالب که 
همواره درصدد نابودى دستاوردهاى انقالب هستند، در 
یک سیاه نمایى آشکار و با نفى پیروزى هاى ملت و ثمرات 
انقالب اسالمى، انقالب را به دلیل صیانت از هویت ملى 
و دینى و حراست از استقالل کشور هدف حمله قرار داد!

در پى این اقدام گســتاخانه، برخى از کاربران عکسى از 

کیانیان را با دو تن از فتنه گران ســال 88 منتشر کردند 
تا ماهیت و وابستگى هاى وى مشخص شود. برخى نیز 
با انتشارکلیپى، وى را نســبت به انقالب نمک نشناس 

معرفى کردند.
عده اى نیز کیانیان و امثال وى را که با بیسوادى سیاسى 
و بى بصیرتى مردم را تشــویق به رأى دادن به حســن 
روحانى کردند؛ مسبب وضع موجود اقتصادى توصیف 
کردند. تعدادى دیگر از کاربران هم با انتشار عکس هاى 
یک مجموعه نمایشــى از بازیگر یاد شــده پرسیدند: 
«ظاهراً پــول کثیف تهیه کننده اختالســگر، بد تبعاتى

 داشته است»!

حجت االسالم و المسلمین حســین عالمى، کارشناس 
مسائل خانواده و نویسنده کتاب «جوشکارى» در گفتگو با 
خبرگزارى دانشجو درباره مباحث مربوط به ازدواج با اشاره 

به اینکه توقع جوانان از ازدواج و مسائل اقتصادى مربوط 
به آن باال رفته است گفت: در یکى از همایش هاى مربوط 
به ازدواج که دختران دانشجوى پزشکى حضور داشتند، از 
یکى از حضار پرسیدم: خانم محترم! حداقل مسکن مورد 
نیاز براى شروع زندگى دو نفره چند متر است؟ گفتند صدو 
پنجاه دویست متر. از خانم خودم که با من زندگى کرده 

وقتى مى پرسم حداقل مســکن چند متر؟ گفت: شصت 
هفتاد متر. این عدد زیادى است، به آنها گفتم در خوابگاه با 
شرایط اتاق 12 مترى، هشت نفر زندگى مى کنید؛ چطور 
مى شود وقتى مى خواهید ازدواج کنید 70 متر به 
باال مى خواهید؟ 12 متر خانه بس است. گفتند 

مگر مى شود در 12 متر زندگى کرد؟
وى افزود: در روسیه -کشور همسایه ما- در 22 
سالگى ازدواج مى کنند و خانه هایى که پوتین در 
اختیار جوانان قرار داده 20 مترى هستند. امروز 
از هر دختر و پسرى بپرسید اگر خانه 20 مترى 
داشته باشید حاضر نیستید ازدواج کنید؟ اینکه 
یک مسکن مجهز، ولى کوچک و اسباب اولیه 
زندگى مهیا باشد بهتر است یا اینکه جوانان به 

گناه و اعمال منافى عفت کشیده شوند؟ 
حجت االسالم و المسلمین عالمى اظهار کرد: با همین 
تکنولوژى و دانش بچه هاى دانشجو مى توانیم اتاق هاى 
15 مترى براى زندگى طراحى کنیم. با طراحى دقیق همه 
چیز در دیوار مى رود و آن وقت راحت تر مى توانیم ســن 

ازدواج را از 30 به 20 سال برسانیم.

فتنه گر، بیسواد، بى بصیرت
 پول کثیف خور!

در خانه 12 مترى هم مى شود زندگى کرد

سال هاســت که بحــث طراحى لباس فــرم براى 
دانش  آموزان مطرح است. زمانى با عنوان لباس فرم 
واحد و زمانى با عنوان استفاده از لباس هاى بومى و 
محلى، البته در هر مرحله نیز کار به نتیجه اى نرسیده 

است تا هم اکنون شــاهد باشیم برخى مدارس براى 
تهیه لباس فرم، خانواده ها را به خیاطى مدنظر خود 

ارجاع دهند.
نورعلى عباس پور، مدیرکل دفتر انجمن اولیا و مربیان 
وزارت آموزش وپــرورش درباره تعیین تکلیف لباس 
فرم دانش آموزان اظهار کرد: امسال بحث لباس فرم 
دانش آموزان را با دعــوت از افرادى که در این حوزه 
کار مى کنند از وزارت ارشاد تا وزارت صنعت و اساتید 

دانشــگاه در قالب کارگروهى تعیین تکلیف خواهیم 
کرد و فعًال هیچ قضاوتى نمى کنیم چون مطالعه اى را 
انجام نداده ایم و تا پایان امسال چارچوبى درباره لباس 

فرم تهیه مى شود.
مدیرکل دفتر انجمــن اولیا و مربیــان اضافه کرد: 
هم اکنون در آیین نامه اجرایى مدارس، شاخص هاى 
کلى آمده است اما ســلیقه هاى مختلفى در این باره 
مطرح مى شــود. البته برخى اســتان ها با دعوت از 

اصناف و حضــور آموزش وپــرورش کارگروهى را 
تشــکیل داده اند و تولیداتى را معرفــى مى کنند تا 
مدارس و خانواده ها بتوانند راحت تر تصمیم بگیرند. 
عباس پور بیان کرد: انجمن اولیا و مربیان، منتخب 
خانواده ها هستند و باید اجازه دهیم درباره لباس فرم 
دانش  آموزان آنها تصمیم بگیرند. امسال بخشنامه اى 
را به استان ها ارســال کرده ایم تا مانع تحمیل لباس 

فرم به خانواده ها شوند.

دردسرهاى یک لباس فرم
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ویزیت رایگان والدین شهدا 
در منزل

طرح پایش سالمت و ویزیت رایگان در منزل 60 پدر و 
مادر شهداى شهرستان خوروبیابانک اجرا شد.

کاظـم رشـیدى،مدیر بنیـاد شـهید و امـور ایثارگران 
شهرسـتان خوروبیابانـک گفت: پزشـکان عـالوه بر 
ویزیت رایگان والدین شـهدا در منزل، داروهاى مورد 

نیاز را در اختیار آنان قرار دادند.

اجراى طرح تابستانه کتاب 
در اصفهان

طرح تابستانه کتاب97، نهمین طرح فصلى خرید کتاب 
تا 8 شهریورماه در اصفهان ادامه خواهد داشت.

در طـرح تابسـتانه کتـاب 15 درصـد تخفیـف بـراى 
کتاب هاى ترجمه و 25 درصد تخفیف براى کتاب هاى 
تألیفى در نظر گرفته شـده و سـقف خریـد کتاب براى 
دریافت این تخفیف براى هر نفر صد هزار تومان است. 

بهره بردارى از5 مرکز 
نیکوکارى تا پایان شهریور

مهدى رنجکش، معاون توسعه مشارکت هاى مردمى 
کمیته امداد امام خمینى(ره)استان اصفهان گفت: پنج 
مرکز نیکوکارى تا پایان شـهریور امسال در شهرهاى 
نطنـز، ورزنـه، شاهین شـهر، هرنـد و فوالدشـهر بـه 

بهره بردارى مى رسد.

دانشگاه اصفهان میزبان 
همایش بین المللى مدرسه

دانشـگاه اصفهـان میزبـان برگـزارى همایـش 
بین المللى«مدرسه و کنفرانس نظریه نمایش جبرها» 

شد.
ریاضیات مدرن شامل سازه غیر خطى انتزاعى با استفاده 
از خطى کالسیک و یا سازه هاى بتنى ترکیبى ازجمله 
ماتریس، اپراتورهاى خطى ، کاربرد مهم جبر، هندسه، 
توپولوژى، تجزیه و تحلیل، نظریـه رده، نظریه اعداد، 
فیزیک ریاضى و دیگر شاخه هاى ریاضیات و فیزیک 

محورهاى این همایش بین المللى سه روزه است.
همایش بین المللى مدرسه و کنفرانس نظریه نمایش 
جبرها از 17 تـا 30 فروردین سـال آینده در دانشـگاه 

اصفهان برگزار مى شود.

افتتاح 22 میلیارد تومان 
پروژه عمرانى در نجف آباد

فرماندار نجف آبـاد گفـت: در هفته دولت امسـال 13 
طرح بـا اعتبـارى درحـدود 22 میلیـارد تومـان افتتاح 
خواهد شد و سـه طرح نیز با مجموع هزینه پیش بینى 
شـده دو میلیارد و 300 میلیون تومان کلنگزنى خواهد

 شد.
مجتبى راعى اظهار کرد: ساختمان جدید هالل احمر، 
مجتمع پرورش شتر مرغ، 59 طرح مخابراتى، شرکت 
تولیدى فرآورده هـاى چوبى، مرکز مشـاوره صنعتى، 
ساختمان دهیارى روسـتاهاى جالل آباد، رحمت آباد 
و همت آباد، در کنار مجموعه طرح هاى ایمن سـازى 
ورودى هاى روسـتاهاى بخـش مهردشـت، از جمله 

طرح هاى آماده بهره بردارى براى هفته دولت است.

تجهیز و راه اندازى مرکز 
دیالیز زواره

مدیـر مرکـز فوریت هـاى پزشـکى زواره از تجهیـز و 
راه اندازى مرکز دیالیز در شـهر زواره خبـر داد و گفت: 
با توجه به وجود هفت بیمـار دیالیـزى در بخش زواره 
و مشـکالت رفت وآمد به مرکز شهرسـتان اردسـتان، 

راه اندازى این مرکز ضرورى بود.
مهدى ناجى اظهارکرد: بخش دیالیز مرکز فوریت هاى 
پزشکى اردستان با کمک خّیران تجهیز و راه اندازى شد. 
وى از هزینه تجهیز و راه اندازى 450 میلیون تومانى این 
مرکز خبر داد و افزود: 370 میلیون تومان از این هزینه 
مربوط به بهسازى مرکز و خرید سه دستگاه دیالیز و یک 

دستگاه RO توسط خّیران تأمین شده است.

خبر

مدیرعامل شرکت شــهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
گفت: شهرك صنعتى رازى اولین و بزرگ ترین شیمى پارك 
تخصصى کشور اســت و در حال حاضر 600 واحد صنعتى، 
تولیدى و خدماتى در این شهرك صنعتى به ثبت رسیده است.

محمدجواد بگى اظهار کرد: در حال حاضر 600 واحد صنعتى، 
تولیدى و خدماتى در این شهرك صنعتى به ثبت رسیده که 
303 واحد آن با اشتغالى بالغ بر 6500نفر به صورت مستقیم در 
حال فعالیت هستند. وى با بیان اینکه این شهرك با مساحت 
1500هکتار، به عنوان بزرگ ترین شهرك صنعتى منطقه 
جنوب اســتان اصفهان به  شــمار مى رود، خاطرنشان کرد: 
شهرك صنعتى رازى، محور توسعه اقتصادى جنوب استان 

اصفهان و مکانى مناسب براى سرمایه گذارى صنعتى است. 
مدیرعامل شرکت شــهرك هاى صنعتى استان اصفهان  با 
اشاره به اجراى انتقال 30 لیتر بر ثانیه پساب فاضالب شهرى 
شهرضا به تصفیه خانه شهرك رازى، اضافه کرد: این نخستین 
پروژه انتقال فاضالب شهرى براى استفاده در شهرك هاى 
صنعتى در استان اصفهان اســت که با هزینه اى بالغ بر 57 
میلیارد ریال در دست اجراســت و تاکنون بیش از 40 درصد 
پیشرفت فیزیکى داشته اســت. وى تصریح کرد: با توجه به 
وسعت و امکانات شهرك صنعتى رازى درخواست تغییر عنوان 
این شهرك صنعتى به شهر صنعتى داده شده و موافقت ها و 

مجوزهاى الزم اخذ شده است.

معــاون امــور اجتماعى اداره کل بهزیســتى اســتان 
اصفهان گفت: 550 کــودك کار در اصفهان نزد اقوام 
درجه یــک نگهدارى مى شــوند و از طرف ســازمان 
بهزیستى نیز ماهانه کمک هزینه اى به آنها اختصاص 

مى یابد.
مجتبى ناجى اظهار کــرد: حدود 440 کــودك کار در 
سال گذشــته به سازمان بهزیســتى مراجعه کردند که 
117 نفــر آنها از طریق مؤسســات خیریــه غیردولتى 
ساماندهى شــدند و روزانه براى آنها ســه وعده غذایى 
گرم در نظر گرفته شده و آموزش هاى مختلفى در زمینه 
کودك و خانواده به کودکان و خانــواده هاى آنها داده 

مى شود.
وى افــزود: 40 درصــد از ایــن کــودکان از اتبــاع 
خارجى هســتند و با توجه به آمار به دســت آمده، 60 
درصد این کودکان را پســران تشــکیل داده و تاکنون 
40 نوزاد نیز تحت پوشــش بهزیســتى قــرار گرفته

اند.
معــاون امــور اجتماعى اداره کل بهزیســتى اســتان 
اصفهــان اضافــه کــرد: از آنجایى که ایــن کودکان 
به دلیل تکدیگــرى از تحصیل جا مانــده اند، هدف ما 
توانمندســازى کودکان و بازگردانــدن آنها به مدارس

است.

550 کودك کار نزد اقوام 
درجه یک نگهدارى مى شوند 

شهرك صنعتى رازى به 
شهر صنعتى تبدیل شد

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان از افزایش حضور گردشگران عراقى 
در اصفهان خبر داد و گفت: به دلیل نوســانات نرخ ارز و 
کاهش ارزش ریال، حضور گردشگران عراقى در اصفهان 

به شدت افزایش یافته است.
فریدون اللهیارى اظهار کرد: نوع گردشــگران شــهر 
اصفهان تغییر کرده و به دلیل نوسانات نرخ ارز و کاهش 
ارزش ریال، حضور گردشــگران عراقى در اصفهان به 

شدت افزایش یافته است.

وى افزود: در حال حاضر مردم اصفهان با گذر از اماکن 
تاریخى و دیدنى شهر اصفهان، متوجه حضور چشمگیر 

گردشگران عراقى هستند.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: بیشتر عراقى هایى که به اصفهان 
ســفر مى کنند، به اقامت در خانه هاى استیجارى تمایل 
دارند و در آمارگیرى گردشــگرى اصفهان محاســبه 

نمى شوند.
وى خاطرنشــان کرد: عراقى ها براى زیارت حرم امام 

رضا(ع) و حضرت معصومه(س) به ایران سفر مى کنند که 
در کنار آن سرى هم به شهرهاى توریستى ایران از جمله 

اصفهان مى زنند.
اللهیــارى در پایــان با بیــان اینکه هنوز آمــار قطعى 
گردشــگران خارجى اصفهان در نیمه نخست سال 97 
مشخص نشده است، اظهار کرد: آمار گردشگران خارجى 
اصفهان در شش ماهه نخست سال 97 هنوز استخراج 
نشده، اما نسبت به مدت زمان مشــابه سال قبل تقریبًا 

برابر است.

افزایش حضور گردشگران عراقى 
در اصفهان

کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان اصفهان در 
خصوص شرایط بارش باران در استان اصفهان تا پایان 
شهریور ماه گفت: تا پایان تابستان بارشى براى شهر و 

استان اصفهان پیش بینى نمى شود.
نازنین زهرا ســیدان با اشــاره به بررسى نقشه هاى 
هواشناسى اســتان اصفهان طى هفته جارى اظهار 
کرد: در این هفته وضعیت پایدار نســبى را در استان 

اصفهان داریم.
وى افزود: طــى چند روز آینده در اکثر نقاط اســتان 
اصفهان، آسمانى صاف تا کمى ابرى و در بعد از ظهرها 

نیز وزش باد تقریباً شدید پیش بینى مى شود.
کارشناس مســئول پیش بینى هواى استان اصفهان 
در خصوص وضعیت دمایى اســتان طى هفته جارى 
ادامه داد: امروز میانگین دماى هواى اســتان کاهش 
مى یابد، اما فردا دوباره رونــد صعودى افزایش دما را 

خواهیم داشت.
 ســیدان در خصوص شــرایط بارش باران در استان 
اصفهان تا پایان شــهریور ماه گفت: تا پایان تابستان 
بارشــى براى شــهر و اســتان اصفهان پیش بینى 

نمى شود.

یک متخصص زنان و زایمان با بیان اینکه پزشکان 
هنوز دســتمزد ســال 96 و پنج مــاه 97 را دریافت 
نکرده اند، گفت: با باال رفتــن قیمت ارز، قیمت همه 
اجناس در بازار باال مى رود و این در حالى اســت که 
پزشکان با توجه به قســمى که خورده اند، نمى توانند 

کم فروشى کنند.
رؤیا رضوى با بیان اینکه پزشــکان بــا مردم زندگى 
کرده و با درد آنها آشنا هستند، ادامه داد: یک پزشک 
نمى تواند در عمل جراحى بیمار حتى اگر هزینه بسیار 

پایینى را دریافت کند، کوتاهى نشان دهد. وى با بیان 
اینکه اکنون پزشکان با توجه به افزایش قیمت ها، فقط 
با دریافت یک ســوم هزینه از بیماران، آنها را ویزیت 
مى کنند، اضافه کرد: جامعه پزشکان گروهى هستند 
که با برخوردارى از سطح بســیار باالى علمى و با بار 
احساسى و عاطفى با مردم رو به رو مى شوند و به طور 
یقین هجمه ها بر روى عملکرد اساتید کلیدى شهر 
مؤثر خواهد بود که نتیجه آن، افزایش بى اعتمادى در 

جامعه و مشکالت مردم در آینده است. 

مدیرکل زندان هاى استان اصفهان با اشاره به افزایش 
زندانیان مهریه و نفقه در زندان هاى استان اصفهان 
گفت: 430 نفر زندانى در این خصوص در زندان هاى 
اســتان وجود دارد که مجموع بدهى ایــن زندانیان، 

4000سکه به ارزش 170 میلیارد ریال است.
اسدا... گرجى زاده با بیان اینکه در حال حاضر1324 نفر 
زندانى جرائم غیرعمد در زندان هاى استان اصفهان به 
ســر مى برند، اظهارکرد: براى آزادى این زندانیان به 
150 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم. وى با بیان اینکه 

از ابتداى سال جارى تاکنون 339 نفر از زندانیان جرائم 
غیر عمد از بند رهایى یافته اند، اضافه کرد: جرم تعداد 

زیادى از این زندانیان، مالى بوده است.
گرجى زاده در خصوص تعداد زندانیان مشــمول عفو 
رهبرى از عیــد قربان تا غدیر اظهار کــرد: 25 نفر از 
زندانیان استان در قالب این طرح از بند رهایى یافته اند 
که 500 میلیون تومان هزینه آزادى این زندانیان، از 
محل کمک هاى ســتاد دیه و بقیه  از طریق گذشت 

شکات و آورده زندان تأمین شده است.

به مناسبت هفته دولت، بیش از 39 طرح منابع طبیعى 
در اصفهان آماده بهره بردارى شد.

مدیر اداره برنامه ریزى و بودجه اداره کل منابع طبیعى 
وآبخیزدارى اســتان اصفهان گفت: این طرح هاى 
آبخیزدارى شامل ســاخت بند خاکى، کانال انتقال 
پخش سیالب،کنترل سیالب، نهالکارى، مالچ پاشى 

وجنگل کارى است.

تورج گفتــارى، هزینه بهره بــردارى از این طرح ها 
را  بیش از صد میلیارد ریال عنــوان کرد و افزود: این 
طرح ها به مناســبت هفته دولت با مســاحت بیش 
از 450هزار هکتار در شهرســتان هــاى اصفهان، 
خوروبیابانک، نایین، کاشــان،  خوانسار، فریدونشهر، 
سمیرم، اردستان، نطنز، شــهرضا، فریدن و چادگان 

افتتاح مى شود.

مدیــر اداره آب و فاضالب فریدونشــهر از کاهش 
سرانه مصرف آب در این شهرســتان از ابتداى سال 
جارى تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر

 داد.
مســعود مقدســى اعالم کرد: با ترویــج فرهنگ 
مصرف صحیح آب، سرانه مصرف آب در شهرستان 
فریدونشهر از 175 به 160 لیتر در شبانه روز کاهش 

یافته است، هرچند این رقم باید باز هم کاهش یابد.
وى افزود: خشکســالى هاى اخیر تأثیر بســزایى بر 
منابع آبى منطقه فریدونشهر داشــته، به طورى که 
دبى چشــمه لنگان از 4000 به 150 لیتــر در ثانیه 
کاهش یافته اســت، اما با وجود این، با تالش هاى 
صورت گرفته آب شرب مردم به صورت پایدار تأمین

 شد. 

شــهردار اصفهان گفت: پایان هفته جارى، همزمان 
با عید ســعید غدیر خم ســى و یکمین جشنواره بین 
المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان در اصفهان آغاز 

مى شود.
قدرت ا... نوروزى اظهارکرد: با توجه به اینکه از هشتم 
تا 14 شهریور امسال شهر اصفهان میزبان برگزارى 
سى و یکمین جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان 

و نوجوانان است، از مردم دعوت مى شود تا به تماشاى 
فیلم هاى جشنواره بنشینند.

وى با بیان اینکه جشــنواره بین المللــى فیلم هاى 
کودکان و نوجوانان مى تواند شــور و نشاط اجتماعى 
را افزایش دهد، افزود: این جشنواره مى تواند فضاى 
فرهنگى شهر را تحت تأثیر خود قرار داده و باعث رونق 

گردشگرى شود. 

شــهردار نطنز گفت: پیش نویس طــرح جامع اقدام 
مشــترك بافت قصبه نطنز آماده و در دست تدوین 

است.
على پیراینده اظهار کرد: پیش نویس طرح جامع اقدام 
مشــترك محله قصبه نطنز، با مشارکت کارشناسان 
میراث فرهنگى آماده شــده و طرح در دست تدوین 

است.
وى تصریح کرد: در این خصوص با هدف ساماندهى 
محله قصبه به عنوان اولین محله از باغشهر نطنز، همه 
دستگاه هاى اجرایى و ذیربط، طرحى را با همکارى 
یکدیگر آماده کرده اند که با تکمیل و تدوین آن اجراى 

بهسازى بافت فرسوده قصبه آغاز مى شود.

شهریور امسال بارش نداریم

حقوق 2 سال پزشکان اصفهان پرداخت نشده است

زندانیان مهریه اصفهان 4000 سکه بدهکارند

39 طرح آبخیزدارى آماده بهره بردارى در استان

سرانه مصرف آب در فریدونشهر کاهش یافت

دریافت شهریه در مدارس دولتى به نام کمک و سردرگمى والدین

کشف دیوار خشتى بى نظیر در تپه اشرف 

آغاز سى و یکمین جشنواره بین المللى فیلم کودك 
همزمان با عید غدیر

در دست تدوین بودن طرح جامع اقدام مشترك 
بافت قصبه نطنز 

باستان شناسان در ششــمین فصل کاوش تپه اشرف 
اصفهان بقایــاى یک دیوار خشــتى بى نظیــر را که 
درتاریخ گذارى آن و مطالعه تاریخ معمارى شهر اصفهان 

بسیار بااهمیت است،کشف کردند.
علیرضا جعفرى زند، سرپرســت هیئت باستان شناسى 
دیروز با اشاره به حفر چاه در خارج از دیوارکشى تپه در 
فصل دوم کاوش براى ایجاد چاه فاضالب کانکس هاى 
بهداشتى مستقر در ضلع جنوب غربى تپه افزود: در این 
منطقه چند قطعه سفال منقوش سده سوم پیش از میالد 
به دســت آمد و به همین دلیل تمرکز هیئت در فصل 
ششم به محوطه پیرامون چاه قرار گرفت و با ایجاد یک 

ترانشه 10×10 عملیات کاوش آغاز شد.
او افزود: در عمق 210 سانتیمترى در دیواره شمالى این 
ترانشه بقایاى یک دیوار خشــتى تخریب شده نمایان 
شدکه چهار رج از خشــت هاى آن برجا مانده و داراى 
خشــت هایى به ابعاد 10×40×40 است که در فصول 

پیشین کاوش دیده نشده بود. این باستان شناس اظهار 
کرد: بنابراین به پدیده جدیدى در تپه اشرف برخوردیم 

که در تاریخ گذارى تپه بسیار بااهمیت است.

وى تصریح کرد: هر چند جزئیات معمارى آن نامشخص 
و نیاز به پیگــردى در فصول آینــده کاوش دارد، ولى 
این خود بیانگــر تنوع نوع معمارى و تنــوع در مصالح 
به کاررفته در معمارى تپه اشــرف اســت. این باستان 
شــناس اظهار کرد:بخش شــمالى این دیوار خشتى 
در زیــر 600 ســانتیمتر خاك و خرده ســنگ مدفون

 است.
جعفرى گفت: این یافته چون همانندى در شهر اصفهان 
ندارد، به لحاظ مطالعه تاریخ معمارى این شــهر داراى 
اهمیت ویژه اى است. به گفته این باستان شناس، خرده 
سفال هاى منقوش یافت شده در مجاورت آن مى تواند 

راهگشاى گاهنگارى آثار تپه اشرف باشد.
او در پایان اظهار کرد:خرده ســفال هاى به دست آمده 
مربوط به سده سوم پیش از میالد تا اواخر دوره ساسانى 
بودند که بیانگر مورد توجه قرار نگرفتن ضلع جنوبى تپه 

اشرف در دوران اسالمى است.

ثبت نام مدارس پس از پایان امتحانات دوره هاى مختلف 
تحصیلى آغاز شده و تا شهریور ماه نیز ادامه دارد. اما ثبت 
نام دانش آموزان در مدارس دولتى براى برخى والدین با 
دشوارى هایى روبه رو شده و نگرانى هایى براى آنها ایجاد 
کرده اســت. یکى از عمده ترین این مشکالت، دریافت 
شهریه با عنوان «کمک به مدرسه» و ثبت نام خارج از 
محدوده محل زندگى است. این مسائل سبب شده که 
بسیارى از والدین در ثبت نام فرزندان خود با مشکالتى 

مواجه شوند.
بر اســاس اعالم اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان هیچ مدرسه دولتى حق دریافت هیچگونه وجهى 
غیر از وجه کتاب و بیمه از خانواده ها ندارد و دریافت هر 
وجهى با هر عنوانى خالف قانون اســت و با متخلفان 

برخورد جدى مى شود.
این موضوع بارها از سوى آموزش و پرورش استان مطرح 
شده است، اما هنوز هم مدارسى هستند که با وجود تذکر 
از سوى باالترین نهاد آموزشى، باز هم اقدام به دریافت 

وجه از اولیاى دانش آموزان مى کنند.
برخى خانواده ها توان پرداخت مبالغ اعالم شده از سوى 
مدارس دولتــى را ندارند و وقتى اعتــراض مى کنند با 
پاســخ هایى مانند «مدرســه به کمک نیاز دارد»، «به 
صورت اقســاطى پرداخت کنید» و یا «تــا زمانى که 
مقدارى از این وجه را ندهید ثبت نام صورت نمى گیرد»، 

مواجه مى شوند.
به همین دلیل خانواده ها مبلغ را پرداخته و هیچ اقدامى 
نیز براى روشن شدن مسئله انجام نمى دهند و این نشان 
مى دهد که یا خانواده ها از خالف قانون بودن دریافت این 
وجوه اطالع ندارند و یا اطــالع دارند و بیم این دارند که 

مدیر مدرسه ثبت نام فرزندشان را انجام ندهد.
بسیارى از والدینى که فرزندان خود را در مدارس دولتى 
ثبت نام مى کنند، با چنین مشکلى روبه رو شده اند اما اینکه 
چرا اعتراض نمى کنند و یا چرا اعتراض خود را به شکل 

شکایت مطرح و پیگیرى نمى کنند جاى سئوال دارد.
مدیرکل ارزیابى و رسیدگى به شکایات آموزش و پرورش 

استان اصفهان پیرامون نحوه بازرسى مدارس و رسیدگى 
به شــکایات خانواده ها گفت: هر ناحیه و منطقه اى در 
آموزش و پرورش یک نمایندگى بازرسى دارد و خانواده ها 
مى توانند به این واحد مراجعه کنند، طرح موضوع کنند و 

ما قطعاً شکایت آنها را پیگیرى مى کنیم.
حبیب ا... عسگرى با بیان اینکه دریافت وجه از خانواده ها 
خالف قانون است، افزود: البته مى دانیم که برخى ها این 
کار را انجام مى دهند، در حال حاضــر هفت مدیر را به 
هیئت معرفى کردم تا پرونده آنها مورد بررسى قرار گیرد. 
وى ادامه داد: خانواده هایى که شکایت دارند و از آنها پولى 
به عنوان شهریه یا کمک به مدرسه گرفته شده باید به 
واحد بازرسى مراجعه کنند و پیگیر شکایت خود نیز باشند 

و یقین بدانند که ما به آن رسیدگى خواهیم کرد.
وى با بیان اینکه هر واحد آمــوزش و پرورش یک دفتر 
بازرسى دارد که نماینده ما هستند، گفت: بیش از دو هزار 
مدرسه در شهر اصفهان داریم که همه را از طریق اداره 

کل نمى توانیم ارزیابى کنیم.
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برنامه «پنج ستاره» بزرگ ترین مسابقه تاریخ تلویزیون 
است که با طراحى و سناریویى جذاب تالش مى کند تا در 
فصل جدید تولیدات تلویزیون بتواند مخاطبان گسترده اى 
را پاى خود بنشــاند. این پروژه در چارچوب یک برنامه با 
گونه «مسابقه- بازى» است که عموم مردم با شرکت در 
این برنامه و حضور در آن، یکى از مهمترین چالش هاى 
خود را تجربه کنند. ابتدا اشکان خطیبى اجراى این برنامه 
را در دســت گرفت اما در ادامه حمید گودرزى به عنوان 

مجرى این برنامه معرفى شد.
محمود بابایى، تهیه کننده مسابقه ریلیتى شو «پنج ستاره» 
در گفتگو با «باشگاه خبرنگاران جوان» درباره فصل دوم 
این برنامه و جایگزینى حمید گودرزى به جاى اشــکان 
خطیبى توضیحاتى ارائه داد کــه بخش هایى از آن را در 

ادامه مى خوانید.
چرا مجرى برنامه تغییر کرد؟

قرار این بود که برنامه با اجراى آقاى خطیبى ادامه پیدا کند 
اما ایشان به دلیل آنکه درگیر برنامه «خندوانه»، اجراى 
تئاتر و کنسرت هایشان بودند، خیلى وقت نمى کردند تا به 
مسابقه برسند به همین دلیل تیم کارگردانى، نویسنده ها و 
طراحان سئوال برنامه را تغییر دادیم و از آقاى گودرزى به 

جاى ایشان استفاده کردیم.
چگونــه به اســم آقاى گــودرزى 

رسیدید؟
به دنبال یک مجرى- بازیگر بودیم که امتحان خودش 
را پس داده باشد، ضمن آنکه ایشان در نظرسنجى اى که 
هر ساله در شبکه هاى تلویزیونى برگزار مى شود توانسته 
بودند به عنوان چهره اول ســال دست یابند؛ بنابراین در 

این فرصت کمى که تا تولید برنامه داشتیم بهترین گزینه 
آقاى گودرزى بودند. البته این نکته هم حائز اهمیت است 
که ایشان در همان شروع فصل اول از گزینه هاى جدى ما 
بودند، اما به دلیل آنکه مشغول فیلمبردارى پروژه اى بودند، 

نتوانستیم در خدمتشان باشیم.
گزینه هاى دیگرى هم براى اجرا در 

نظر داشتید؟
بله. محسن کیایى، سروش صحت، امیرحسین آرمان و 
محمد حسین میثاقى هم مطرح بودند ولى با کمک اتاق 
فکر برنامه و مدیران شبکه به این تصمیم رسیدیم که با 
توجه به زمان کم پیش تولید، یک مجرى- بازیگر که از 
شهرت باالیى هم برخوردار است را براى اجراى برنامه 

انتخاب کنیم.
آیا همزمانى دو مسابقه «پنج ستاره» و 
«برنده باش» مى تواند به دیده شدن 

برنامه آسیب بزند؟
برنامه ما پنج شنبه و جمعه ها ســاعت 9 الى 10 شب به 
روى آنتن خواهد رفت و برنامه «برنده باش» پس از اخبار 
شــبکه 3، بنابراین حتمًا همزمانى پخش اتفاق نخواهد 
افتاد. ما زمانى که یک فصل کامل برنامه را به روى آنتن 
شــبکه 5 بردیم، بازخورد هاى مثبتى دریافت کردیم و 
در جشنواره تلویزیونى هم توانســتیم خوش بدرخشیم 
و از همان موقع به فکر ســاخت فصل هاى بعدى برنامه 
افتادیم. این رنگ آمیزى و فرم مشابه برنامه ما و شبکه 3 
در حالى است که بضاعت برنامه ما بسیار کمتر از آنهاست 
اما سعى خواهیم کرد رقابت خوب و سالمى داشته باشیم.

ارزیابى شما از دو قسمت برنامه که 

با مجرى جدید بــه روى آنتن رفته، 
چگونه است؟

با اینکه ما فصل دوم را باید زودتر به آنتن مى رســاندیم، 
نتوانستیم پیش تولید کاملى داشــته باشیم، با همه این 
تفاســیر در همین برنامه اول توانستیم قابل قبول عمل 
کنیم و هرچه برنامه جلوتر برود، خیلى بهتر و هماهنگ تر 

برنامه را روانه آنتن خواهیم کرد.
انتقاد هایى از برنامه هاى با شــکل 
میلیونرشو در رســانه ها شده است، 

نظر شما در این رابطه چیست؟
«مســابقه هفته» با اجراى آقاى منوچهر نوذرى که از 
برنامه هاى ماندگار و پر مخاطب تلویزیون به حســاب 
مى آید، توانسته بود در زمینه سرگرمى بسیار موفق عمل 
کند و مخاطبان بسیارى را هر هفته درگیر برنامه خود کند. 
برنامه ما هم به نوعى دنباله این مسابقه با فضاى امروزى 
اســت که تالش مى کند تا مردم را به ســمت مطالعه 
و کتابخوانى ســوق دهد. در روزگار ما که شــبکه هاى 
اجتماعى وقت مردم را بیهوده گرفته اند باید اولویت هاى 
سرگرمى هاى هدفمند را به طور جدى ترى در رسانه دنبال 
کرد. به نظرم هر چیز جاى خودش را دارد و دلیل نمى شود 
براى آنکه بتوانیم سریال سازى کنیم از برنامه هاى دیگر 
تلویزیون غافل شــویم. ضمن آنکه بودجه این دو حوزه 
اصًال قابل قیاس با هم نیست و هزینه تولید برنامه هایى 
شبیه ما بسیار کمتر از ساخت مجموعه هاى نمایشى است. 
این انتقاد ها همیشه بوده و خواهد بود، اما در کل به نظرم 
ترغیب مردم به دانستن و اطالعات عمومى باال منجر به 

رشد جامعه خواهد شد.

تهیه کننده مسابقه بزرگ تلویزیونى پاسخ مى دهد 

چرا حمید گودرزى براى اجراى 
«پنج ستاره» انتخاب شد؟

حامد همایون
 بازیگر سینما شد

حامد همایون، خواننده پاپ کشور به تازگى براى 
بازى در فیلمى ســینمایى به کارگردانى یعقوب 

غفارى انتخاب شده است.
این فیلم با نام «مأموریــت غیرممکن» دومین 
ســاخته یعقوب غفارى بعد از فیلم ســینمایى 
«پایان دوم» اســت که به واســطه داستانى در 
رابطه با موسیقى ترکیب بازیگرانش را چند تن از 

خوانندگان پاپ تشکیل داده اند.
فیلم سینمایى «مأموریت غیرممکن» یک طنز 
اجتماعى با محوریت فــرار مغز ها و تولید داخلى 
اســت که فیلمبردارى آن 20 خــرداد در تهران 

آغاز مى شود.
شنیده ها حاکى از حضور چندین بازیگر چهره و 
پنج خواننده مشهور پاپ کشور دارد که بناست آنها 
در نقش خود و به عنوان خواننده در فیلم حضور 
داشته باشند. حامد همایون در این فیلم تاکنون با 
یک خواننده دیگر همبازى شــده است. همایون 
که اولیــن تجربه بازى خود در ســینما را تجربه 
مى کند در نخستین حضورش با امیرعباس گالب 
همبازى شده است. امیرعباس گالب خواننده پاپ 
کشور نیز تا به حال حضور در سینما را تجربه نکرده 
است و حال باید منتظر ماند تا سه خواننده دیگرى 
که قرار است در این فیلم به ایفاى نقش بپردازند 
مشخص شوند. عالوه بر همایون و گالب تاکنون 
حضور بازیگرانى همچون محمدرضا شــریفى  
نیا، پژمان بازغى، على اوجى، ســارا خوئینى ها 
و نسرین نصرتى بازیگر ســریال «پایتخت» در 
این فیلم قطعى شده اســت. این طنز اجتماعى، 
داستانى درباره عشــق یک جوان به خوانندگى 
است. «کریم» عاشــق خوانندگى است و بدون 
اینکه بداند دلداده مأمورى شده که مأموریت دارد 
فرمولى را از دانشمندى سرقت کند. پس از متوجه 

شدن این داستان کریم، دو راه بیشتر ندارد.

سریال «87متر» 
به قسمت بیستم رسید

تصویربردارى ســریال «87 متر» به کارگردانى 
و تهیه کنندگى کیانوش عیــارى این روزها در 
تهران ادامه دارد. شــبنم عرفى نژاد، دستیار اول 
کارگردان در خصوص روند پیشرفت این سریال 
به «صبا» گفــت: در حال حاضر مــا در همان 
لوکیشن هاى قبلى مشغول ضبط هستیم و حدود 
60 درصد، یعنى 20 قسمت از سریال «87 متر» 

تصویربردارى شده است.
وى در خصوص لوکیشــن هاى جدیــد افزود: 
لوکیشن هاى خارجى هنوز مشخص نشده است، 
چون آقاى عیارى همزمان از قســمت بیستم به 
صورت به روز در حال نگارش قسمت هاى جدید 
اســت و تغییراتى هم به وجود آمده است. تعداد 
لوکیشن ها و سکانس ها زیاد اســت و هنوز در 

تهران تصویربردارى ادامه دارد.
گفتنى اســت؛ مجموعه تلویزیونــى «87 متر» 
یک ســریال درام براى شــبکه یک سیماست 
که بازیگرانــى مثل على دهکــردى، ابوالفضل 
پورعرب، مهران رجبى، حسین سلیمانى، محمد 
بحرانى، فریبا کامران، فریده 
ســپاه منصــور و... در 
آن به ایفــاى نقش 

پرداخته اند.

بعد از عدم توجه مکفى مخاطبان به سریال ارگانى 
«سّر دلبران» در ماه رمضان، تازه ترین فیلم سینمایى 
لطیفى با عنوان «به وقت خمارى» هرچند در شلوغى 
اکران تابستان روى پرده رفت اما به لطف نمادگرایى 

سیاسى خود توانست اقبال نسبى مخاطبان 
را موجب شــود. این اقبــال اما موجب 
آن نشده لطیفى که مجموعه «شبى 
با عبدى» را روى آنتــن دارد کمدى 
سازى را ادامه دهد و آنطور که خودش 

معترف شده بناست به زودى تلخ ترین 
فیلم عمرش را بسازد.

محمدحسین لطیفى درباره این 
پروژه در «رادیوتهران» 

گفــت: من بــراى 
خودم هم نمى توانم 
پیش بینى آینده را 

بکنــم اما امروز 
مى توانم حسم 
را بگویم که 
حس خـاصى 

است.
 وى ادامه داد: 

یک قول و قرارى دارم اگر بشود انجام مى دهم اما 
بعد از آن نمى توانم آن جورى کار کنم، االن شــاید 
تلخ ترین فیلم عمرم را بســازم، ولى تلخ ترین براى 
من نیســت؛ براى اجتماع من است! دوست دارم 
تلخ ترین قصــه را بســازم و بیننده را به 

فکر وا دارم.
کارگردان کمدى هــاى «خوابگاه 
دختــران» و «توفیــق اجبارى» 
افزود: باید بدانیم مــا کجاى بازى 
قرار گرفتیم و براســاس آن پیش 
برویم. آیا شده اســت که یک شب 
راحت بخوابیم؟ اگر 
باورتان هســت 
چــه اتفافاتى 
باید  مى افتد 
یــــک ذره 
بترسیم. براى 
همین اســت 
که مــى گویم 
شــاید بعد از این 
فیلم  تلخ تریــن 

عمرم را بسازم.

محمدحسین لطیفى: 

مى خواهم تلخ ترین فیلم عمرم را بسازم

در اولین روز شــهریور ماه مجموع فــروش فیلم 
سینمایى «هزارپا» به کارگردانى ابوالحسن داودى 
از 30 میلیارد تومان گذشت تا رکورد تازه اى براى 

فروش این فیلم ثبت شود.
همچنین با گذشــتن مخاطبان فیلم ســینمایى 

«هزارپا» از سه میلیون و 300 هزار نفر، ساخته 
ابوالحســن داودى با پشت ســر گذاشتن فیلم 
«افق» به جمــع 20 فیلم پر مخاطــب بعد از 

انقالب رسید.
رضــا عطاران، جــواد عزتى، ســارا 

بهرامــى، مهــران احمــدى، 
الله اســکندرى، سعید 

 ، نى ســلیما میر ا
ه  شــهر

لرســتانى، امید روحانى، ســپند امیرســلیمانى، 
امیرمهدى ژوله، نعیمه نظام دوســت، سینا رازانى، 
حسین سلیمانى، محمد نادرى، على عامل هاشمى، 
على صالحى، بهرام ابراهیمى، ارشا اقدسى، شهین 
تســلیمى و... 
ایــن  در 
فیلم بازى
 مى کنند.

«هزارپا» نخستین فیلم 30 میلیاردى شد

 «به وقت خمارى» هرچند در شلوغى 
روى پرده رفت اما به لطف نمادگرایى 

نست اقبال نسبى مخاطبان 
د. این اقبــال اما موجب 
ى که مجموعه «شبى 
ى آنتــن دارد کمدى 
هد و آنطور که خودش 

ست به زودى تلخ ترین 
 بسازد.

طیفى درباره این 
یوتهران» 

ــراى
توانم
ه را 

ز 

تلخ ترین فیلم عمرم را بســازم، ولى
من نیســت؛ براى اجتماع من است
تلخ ترین قصــه را بســاز

فکر وا دارم.
کارگردان کمدى هـ
دختــران» و «توفی
افزود: باید بدانیم مـ
قرار گرفتیم و براسـ

برویم. آیا شده اســت
راحت
با

ک
ش
تلخ
عم

مهران غفوریان با حضــور در برنامــه تلویزیونى 
«فرمول یک» از اجراى برنامــه اى خبر داد که در 
زمان غیبت «خندوانه» روى آنتن شــبکه نســیم 
مى رود. او همچنین از تولید فیلم سینمایى خود تا دو 
ماه آینده، ساخت سرى چهارم سریال «زیر آسمان 
شهر» و آرزویش براى بازگشــت رضا عطاران به 

تلویزیون نیز سخن گفت.
غفوریان در پاسخ به پرسش درباره برنامه جدیدى که 
قرار است با اجراى غفوریان جایگزین «خندوانه» در 
شبکه نسیم شود، با ابراز تعجب از اینکه چطور خبر 
این برنامه به بیرون درز کرده است، گفت: اوًال باید 
بگویم که «خندوانه» آنقدر در دل مردم جا باز کرده 
که جایگزینى نخواهد داشت. برنامه اى که دارم در 
مدت زمانى که «خندوانه» روى آنتن نیست پخش 
مى شود. فعًال فقط خودم در این برنامه هستم و شاید 

بعداً همکارانى اضافه شوند.
او همچنین درباره ساخت سرى چهارم سریال «زیر 
آسمان شهر» نیز گفت: مدت هاست قرار است یک 
فیلم ســینمایى با متن بامزه اى از محمدرضا آرین 
بســازم که دو ماه آینده پیش تولیــد آن را به تهیه 
کنندگى على سرتیپى شــروع مى کنیم؛ آن کار که 
تمام شود در خدمت همه هستم و «زیر آسمان شهر» 

را هم مى سازم.

غفوریان اضافه کرد: براى «زیر آسمان شهر» رضا 
عطاران چند جلسه به عنوان مشاور آمد، اما او مشغله 
زیادى در سینما دارد. امیدوارم به زودى به تلویزیون 
هم برگردد؛ چراکه مردم دوســتش دارند. بعد از آن 
دیگر قرارى با هم نداشــتیم اما آن زمان از او اجازه 
گرفتم که اسمش را به عنوان مشاور سریال بیاورم و 

او هم قبول کرد.
غفوریان درباره مراحل درمان خود نیز توضیح داد: 
مشغول درمان به شیوه سلول هاى بنیادى هستم که 
با وجود زمانبر بودن اما درمان قطعى است. او با اعالم 
خبر پدر شدنش، گفت: همسرم 16 هفته باردار است 
و احتماًال بچه مان دختر است؛ البته تعیین جنسیت 
در این سن ممکن است خطا باشد. مى گویند دختر 
غمخوار پدر و پسر عصاى پیرى است بچه هاى حاال 
که عصاى کامپیوترى هستند! زمانى که 30 سالم شد 
فهمیدم خیلى باید به پدر و مادرم خدمت کنم. پدرم 
که خیلى زود عمرش را به شما داد. نمى دانم چرا این 
احساس زودتر در من ایجاد نشد و زودتر نوکر پدر و 
مادرم نشدم . شاید بگوییم سفر با رفقا بیشتر بچسبد 
اما هرچقدر بیشتر هواى پدر و مادرت را داشته باشى 

خدا به تو نزدیک تر است.

مهران غفوریان در یک برنامه تلویزیونى تشریح کرد

 جایگزین «خندوانه» معلوم شد 

و ب م ی ین روش
همچنین با گذشــتن مخاطبان فیلم ســینمایى
«هزارپا» از سه میلیون و 300 هزار نفر، ساخته 
ابوالحســن داودى با پشت ســر گذاشتن فیلم 
«افق» به جمــع 20 فیلم پر مخاطــب بعد از 

انقالب رسید.
رضــا عطاران، جــواد عزتى، ســارا 

بهرامــى، مهــران احمــدى، 
الله اســکندرى، سعید 

 ، نى ســلیما میر ا
ه  شــهر

هین ى ر ى ی بر م بهر ى ى
تســلیمى و... 
ایــن  در 
فیلم بازى
 مى کنند.

کنندگى على سرتیپى شــروع مى کنیم؛ آن کار که 
تمام شود درخدمت همه هستم و«زیر آسمان شهر»

را هم مى سازم.

خدا به تو نزدیک تر است.

فیلم سینمایى «گشت 3» به کارگردانى، نویسندگى 
و تهیه کنندگى ســعید ســهیلى با پایــان نگارش 

فیلمنامه وارد مرحله تولید خواهد شد.
سعید سهیلى، کارگردان، تهیه کننده و نویسنده فیلم 
سینمایى «گشت ارشــاد» و «گشت 2» که دو فیلم 
پرفروش سینماى ایران بودند، در گفتگو با «صبا» 
اظهار کرد: در حال حاضر مشغول به نگارش فیلمنامه 
«گشت 3» هستم و با پایان آن براى ساخت و مراحل 

پیش تولید و تولید اقدام خواهیم کرد.
الزم به ذکر است فیلم سینمایى «گشت ارشاد» به 
کارگردانى، نویسندگى و تهیه کنندگى سعید سهیلى 
درسال 1390ساخته شــد که بازیگرانى چون حمید 
فرخ نژاد، پوالد کیمیایى، ســاعد سهیلى، جمشید 
هاشم پور، نیوشا ضیغمى و ســحر قریشى در آن به 

ایفاى نقش پرداختند.
پس از موفقیت این فیلم در گیشه، قسمت دوم این 

فیلم با نام «گشــت 2» باز هم توسط سعید 
ســهیلى و با همین تیم بازیگرى ساخته 
شد و  در سال 1396 اکران شد و یکى از 
فیلم هاى پرمخاطب ســینماى ایران به 
شمار مى  رود که توانایى 20 میلیاردى 
شدن را داشــت ولى با توزیع در شبکه 
قاچاق، به سرعت پروانه نمایش خانگى 

آن صادر شد.

سعید سهیلى «گشت3» را مى سازد

 سارا بهرامى، بازیگر اصفهانى برنده سیمرغ بلورین جشنواره 
فیلم فجر در راه یکى از قدیمى ترین جشنواره هاى سینمایى 
جهان است. جشنواره فیلم ونیز از هفتم تا هفدهم شهریور 
ماه برگزار مى شــود و یکى از معتبرترین اتفاقات سینمایى 
به شمار مى آید. امســال هفتادوپنجمین دوره این جشنواره 
برگزار مى شود. جایزه اصلى جشنواره ونیز، شیر طالیى نام 
دارد که باالترین جایزه جشنواره براى بهترین فیلم در بخش 

مسابقه ونیز است. 
امسال دو فیلم ایرانى «همچنان که مى ُمردم» به کارگردانى 
مصطفى سیارى و فیلم کوتاه «پاگرد» به کارگردانى محسن 
بنى هاشمى در بخش فیلم هاى کوتاه افق هاى جشنواره به 
نمایندگى از سینماى ایران حضور خواهند داشت. همچنین 
فیلم «چراغ جادو» به کارگردانى امیر نادرى و «رابطه خونى» 
به کارگردانى رامین بحرانى دو فیلمساز ایرانى نیز به نمایندگى 
از سینماى آمریکا در بخش غیررقابتى حضور خواهند داشت. 
همچنین نسخه ترمیم شــده فیلم «خشت و آینه» ساخته 
ابراهیم گلستان نیز مهمان بخش کالسیک ونیز خواهد بود. 
این در حالى است که امسال فاطمه معتمد آریا، بازیگر ایرانى 

داور بخش افق ها و رامین بحرانى فیلمساز ایرانى-آمریکایى 
نیز داور بخش فیلم هاى اول ونیز خواهد بود.

سارا بهرامى، بازیگر برنده سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر 
با فیلم کوتاه «پاگرد» به کارگردانى و نویسندگى محسن بنى 
هاشمى در هفتادوپنجمین دوره جشنواره فیلم ونیز شرکت 
مى کند. شاید تا چند سال پیش هیچکس فکرش را نمى کرد 
که بازیگر گمنام اما خوش سابقه اى با نام سارا بهرامى متولد 
بهمن 1361 در شهر اصفهان، فارغ التحصیل رشته تئاتر که 
از 9 ســالگى با ثبت نام در کالس هاى تئاتر کانون پرورش 
فکرى کودکان و نوجوانان وارد این عرصه شد؛ به یکباره به 
موفقیت هاى متوالى برسد اما این بازیگر سینما با حضورش 
در دو دوره متوالى جشنواره فیلم فجر نگاه مثبت اکثر منتقدین 
و اهالى ســینما را با خود همراه کرد. بهرامى بعد از سال ها 
فعالیت مستمر در نقش هاى متفاوت هم اکنون در جایگاهى 
قرار گرفته که مى توان وى را در عرصه ســینما از بازیگران 
موفق و پولساز زن سینما محســوب کرد. با این همه فیلم 
کوتاه «پاگرد» در بخش رقابتى «افق هاى نو» در جشنواره 
ونیز حضور خواهد داشــت و قرار است در بیش از دو سانس 
به نمایش درآید. بخش «اُفق هاى نو» جشنواره ونیز توجه 

ویژه اى به فیلم هاى اول و استعداد هاى جوان دارد و 19 فیلم 
از کشورهاى مختلف در این بخش به نمایش درمى آیند. 

جشــنواره فیلم ونیز قدیمى ترین جشنواره سینمایى جهان 
است که امسال هفتادوپنجمین دوره آن برگزار مى شود. سال 
گذشته فیلم «شکل آب» به کارگردانى «گیرمو دل تورو»  
شیر طالیى جشنواره ونیز را دریافت کرد و پس از آن به اسکار 

هم دست پیدا کرد. 
سینماگران ایرانى تاکنون با 99 عنوان فیلم در 33 دوره از 75 
دوره جشنواره فیلم ونیز حضور داشته اند که 74 فیلم محصول 
سینماى ایران و 25 فیلم محصول دیگر کشورها بوده  است. از 
74 فیلم محصول ایران،66 فیلم از محصوالت رسمى و داراى 
مجوز بوده و تنها هشت فیلم بدون مجوز به جشنواره ونیز راه 
پیدا کرده اند. ســینماگران ایرانى حضور یافته در جشنواره 
ونیز تاکنون 50 جایزه از این جشــنواره دریافت کرده اند که 

40 جایزه براى محصوالت تولید شده در ایران و ده جایزه 
براى تولیدات دیگر کشورها بوده است. ده داورى نیز براى 

سینماگران ایرانى در بخش هاى مختلف جشنواره فیلم 
ونیز محقق شده اســت. باید دید امسال سینماگران 

ایرانى شیر طالیى را تصاحب مى کنند؟

ستاره مشهور اصفهانى در ونیز مى درخشد؟
محیا حمزه

که بازیگرانــى مثل على دهکــردى، ابوالفضل 
پورعرب، مهران رجبى، حسین سلیمانى، محمد 
بحرانى، فریبا کامران، فریده 
منصــور و... در  ســپاه
آن به ایفــاى نقش 

پرداخته اند.

2» باز هم توسط سعید 
یم بازیگرى ساخته 
کران شد و یکى از 
ســینماى ایران به 
یى 20 میلیاردى
ا توزیع در شبکه 
ه نمایش خانگى 

ن ایرانى حضور یافته در جشنواره 
ن جشــنواره دریافت کرده اند که 

ت تولید شده در ایران و ده جایزه 
ها بوده است. ده داورى نیز براى
ش هاى مختلف جشنواره فیلم 
ایددید امسال سینماگران

ب مى کنند؟
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نصف جهــان سهراب مرادى در روز رکوردشکنى خود، 
قهرمان بازى هاى آسیایى2018 شد. او به عنوان مدعى 
اصلى این دسته که در دو ســال اخیر طالى المپیک و 

مسابقات جهانى را در کارنامه دارد، وارد مسابقات شد.
مــرادى وزنه بردار دســته 94 کیلوگرم ایــران دیروز 
در حرکت یک ضرب این دســته با بلنــد کردن وزنه 
189 کیلوگرمى رکورد جهان را پس از 19 ســال، یک 
کیلوگرم ارتقا داد. او در اولین حرکت دو ضرب هم وزنه 
221 کیلوگرم را مهار کــرد و با مجموع 410 کیلوگرم، 
طالى خــود را قطعى کرد. مــرادى در دومین حرکت 
پشــت وزنه 234 قرار گرفت تا رکورد دوضرب جهان 
که در اختیار خودش هســت را یک کیلوگرم ارتقا دهد 
که موفق به این کار نشــد و وزنه را انداخت. در آخرین 
حرکت دوضرب دوباره  پشــت  وزنــه 234 کیلوگرم 
قــرار گرفت که آن را دوبــاره مهار نکرد بــا این حال 
همچنان خودش رکــورددار دوضرب و مجموع جهان 

است.
این ورزشکار سده لنجانى که طالى بازى هاى المپیک 
2016 ریو را هم در کارنامه دارد، در پیکارهاى جهانى 
ســال 2017 آناهیم آمریکا  در حرکت دو ضرب 233 
کیلوگرم و در مجموع 417 کیلوگرم رکوردار جهان شد.

مرادى با رکوردشکنى دیروز، نام خود را به عنوان 
نخستین رکوردشکن رشــته وزنه بردارى در 
بازى هاى آســیایى به ثبت رســاند. به این 

ترتیب وى رکورددار هر ســه حرکت 

یک ضرب، دوضرب و مجموع دســته 94 کیلوگرم در 
جهان است.

خانه اى که پس گرفته شــد، طالیى که 
تکرار شد

ســهراب مرادى همان وزنه بردار اصفهانى اســت که 
تیرماه امســال در حالى که خودش را براى حضور در 
مسابقات آسیایى آماده مى کرد، گفتگویى با خبرگزارى 
«تســنیم» انجام داد که جنجال زیــادى آفرید. او که 
تابستان سال 95 و با قهرمانى در المپیک 2016 برزیل 
به حســرت ورزش اصفهان در داشــتن مدال طالى 
المپیک پایان بخشــیده بود، با وعده مسئوالن براى 
اهداى یک دســتگاه آپارتمان به او روبه رو شد اما این 

همه ماجرا نبود. 
مرادى تیرماه امســال به «تســنیم» گفــت: «بعد از 
قهرمانــى در المپیک بــه اصفهان بازگشــتم... کلید 
آپارتمان را به من تحویل دادند اما وقتى زمان گذشت 
این موضوع کمرنگ تر شــد و در نهایت هم آپارتمان 
را به من تحویــل ندادند و مرا ســردواندند و با کمال 

بى احترامى آن را پس گرفتند.» 
به نوشــته این خبرگزارى، با وجود اهــداى کلید این 
آپارتمان به مرادى در یک مراســم، پس از کش و 
قوس هاى فراوان و به دلیل مغایرت الیحه 
شهردارى با بخشنامه وزارت کشور این 

موضوع رد شد.
ســهراب مرادى در مصاحبه اش همچنین 

گفت که اتفاقات رخ داده  پیرامون این هدیه پرماجرا و 
پرحاشیه که در نهایت هم پس گرفته شد یک «جنگ 
اعصاب» بوده اســت: «االن هر کس به من مى رسد، 
مى پرســد آپارتمان اصفهان را هم که تحویل گرفتى 
و من باید بگویم بله؟ اصًال وضعیت من که مى خواهم 
در بازى هاى آســیایى قهرمان شــوم و دوباره طالى 
المپیک را براى ورزش اصفهان کســب کنم را در نظر 
نمى گیرند... به جاى اینکه مســئوالن اصفهان کمک 
کنند تا با روحیــه باالتر به بازى هاى آســیایى بروم و 
دوباره مدال المپیک کســب کنم، فکر مى کنم از عمد 
کارى مى کنند که سهراب مرادى دیگر مدال نگیرد.» 

اما جالب ترین بخش ایــن مصاحبه به پیش بینى اش 
درباره نتیجه حضور در مسابقات آسیایى است، آنجا که 
مى گوید: «امیدوارم مدال طالى بازى هاى آسیایى را 
کســب کنم و فارغ از تمام این اتفاقات، براى اصفهان 
افتخارآفرینى کنم و برگردم تا دوباره همان مســائل 

پیش بیاید. (با خنده)»
حاال فرزند اصفهان دوباره به مدال طال رســیده و این 
بار رکورد جهان را هم جابه جا کرده اســت. مسئوالن 
اصفهان این بار به طور جدى ترى زیر ذره بین هستند 
و همه در این انتظار که آنها قرار اســت چه واکنشى در 

قبال شاهکار سهراب مرادى از خود بروز دهند. 

نصــف جهان«یوکیا سوگیتو»، هافبک ژاپنى که در 
ابتداى فصل جارى لیگ برتر راهى تراکتورسازى 
شــد، اگر چــه بازیکــن بزرگــى در کشــورش 
نبــود امــا از نظــر فنــى شــرایط مطلوبــى 

دارد.
سوگیتو در بازى هاى تراکتورسازى دقایق زیادى 
به میدان نرفته و مقابل ســپاهان هم در نیمه دوم 
به بازى گرفته شــد امــا در همیــن دقایق اندك 
حضور هم مؤثر واقع شده و توانســته انتظارات را 

برآورده کند.
با اینکه شــاید خیلى کســى از این بازیکن انتظار 
انجام کارهاى خارق العاده نداشــت، اما او فراتر از 
تصورات ظاهر شــده و پــاس گل دوم تیمش را 
هم به دانیال اســماعیلى فر داد تــا او با یک ضربه

 دیدنــى دروازه ســپاهان را باز کند. ســوگیتو  که 
یک هافبک تکنیکى است، توانایى خوبى در حفظ 
و حمل تــوپ در زمیــن دارد. او همچنین معموًال

 پــاس هایــش خطــا نمــى رود و بــا طمأنینه 
بهتریــن گزینــه را بــراى پــاس دادن انتخاب

 مى کند.
ســوگیتو حاال رفته رفته در ترکیب تراکتورسازى 

جا مى افتــد و هــواداران تبریــزى امیدوارند 
او در آینده یکــى از مهره هاى کلیدى باشــد. 
بازیکنان ژاپنى در فوتبــال ایران تداعى کننده 
شــخصیت هاى کارتــون «فوتبالیســت ها» 

هســتند و به نوعــى مى تــوان گفت ســوگیتو 
با بازى زیبایش، یاد «سوباســا» را در ورزشــگاه 

فوالدشهر زنده کرد!

نصف جهــان دیدار ذوب آهن- ماشین ســازى را مى توان راند اول مبارزه 
فوتبال اصفهان- تبریز در هفتــه پنجم رقابت هاى لیگ برتر دانســت. 
ذوب آهن که پس از شکست در دربى اصفهان براى جبران مافات به تبریز 
رفته بود برابر تیمى قرار مى گرفت که هر چهار دیدار قبلى خود را با تساوى 
یک بر یک پشت سر گذاشــته بود. امید نمازى براى این دیدار سه بازیکن 
اصلى خود را در ترکیب قرار نداده بود، محسن مسلمان، میالد فخرالدینى و 
وحید محمدزاده که در بازى قبلى هم خوب کار نکرده بودند در این دیدار در 
ترکیب اصلى قرار نگرفتند تا مشخص شود نمازى از عملکرد آنها در دیدار 

قبل راضى نبوده است.
بازى در نیمه نخست متعادل و با سرعت پایین دنبال مى شد تا اینکه در دقیقه 
35 «ماریون سیلوا» که جانشین محسن مسلمان در ترکیب شده بود روى 
یک شوت از پشت محوطه جریمه دروازه «دخسوس» را به زیبایى باز کرد و 

زمینه ساز پیروزى تیمش در نیمه نخست شد.
ماشین ســازى نیمه دوم را هجومى آغاز کرد و موفق شد روى یک پرتاب 
اوت بلند بازى را به تساوى بکشاند. اما این گل چندان پایدار نبود و ذوب آهن 
تنها شش دقیقه بعد روى شوت ماریون سیلوا از پشت محوطه جریمه و اثر 

درخشان مهر روى آن گل دوم را به ثمر رساند تا دوباره پیش بیافتد.

ذوب آهن پس از اینکه براى دومین بار پیش افتاد این بار با احتیاط بیشتر در 
حفظ بازى موفق بود و در نهایت توانست دومین پیروزى فصل خود را نیز در 

خارج خانه به دست آورد و موقتاً به رده چهارم جدول صعود کند.
اما پیروزى تیم اصفهانى در این دیدار، تبعات بدى براى ســرمربى رقیب 
داشــت. پس از این دیدار، هیئت مدیره این باشــگاه تبریزى رأى به پایان 
همکارى با فیروز کریمى داد تا فیروز اولین مربى اخراجى امسال لیگ باشد. 
بنابر اطالعیه باشگاه ماشین سازى، یوسف بخشى زاده مدافع سال هاى دور 
فوتبال ایران فعًال هدایت ماشین سازى را در دســت خواهد گرفت. به جز 
فیروز کریمى، خداداد عزیزى ســرمربى تیم سپیدرود رشت نیز پس از سه 
هفته ناکامى از ِسَمت خود در باشگاه سپیدرود کنار کشید تا تعداد تغییرات در 

نیمکت هاى ایران در هفته هاى اول نرخ باالیى داشته باشد.
از رضا مهاجرى و البته فرزند «جان توشاك» به عنوان جدى ترین گزینه هاى 
جایگزینى فیروز کریمى نام برده مى شود. کریمى در پایان بازى ماشین سازى 
مقابل ذوب آهن به انتقاد از مدیریت تیم و کیفیت بازیکن هاى در اختیارش 
پرداخته و به خبرنگاران وعده برگزارى یک نشســت مطبوعاتى داده بود. 
ماشین سازى که با تغییر امتیاز گسترش در رقابت هاى لیگ شرکت کرده 

است، سال گذشته فیروز کریمى را جانشین «لوکا بوناچیچ»  کرده بود.

نصف جهان  بعد از پیروزى 
ذوب آهن در راند 

اول مبارزه فوتبال اصفهان- 
تبریز، همــه منتظر پیروزى 
سپاهان در راند دوم این رقابت 
بودیم امــا در نهایت این اتفاق 

نیافتاد.
 دیــدار دو تیــم ســپاهان و 
تراکتورسازى مهمترین دیدار 
هفته پنجم رقابــت هاى لیگ 
برتر بود و به عقیده بســیارى از 
رســانه ها، نمایش دو تیم هم 
نشــان داد که به گزاف این نام 
بر این بازى گذاشــته نشــده 
است. شــاگردان قلعه نویى در 
این مسابقه به دنبال هر 3 امتیاز 
بازى بودند و در نیمه اول هم تمام 
تالش خود را بــراى این منظور به 
کار گرفتند و موفق شدند با گل سجاد 
شــهباززاده با پیروزى به رختکن 
بروند. در نیمه دوم اما شاگردان 
«جان توشاك» که با حضور 
«یوکیا  سوگیتو» به 
زمین وارد شده 

بودند، اوضاع بازى را در اختیار گرفتند و روى خالقیت مســعود 
شجاعى موفق شدند گل تساوى را در دقیقه 73 توسط «آنتونى 
اســتوکس»، بازیکــن ایرلندى 
خود به ثمــر برســانند. در ادامه 
اما ســپاهانى ها که قصد تساوى 
نداشتند روى ارســال هاى هوایى بار دیگر توسط 
عزت پورقاز، مدافع پیش کشیده خود به گل رسیدند ولى این پایان کار 
نبود و دانیال اسماعیلى دو دقیقه بعد و در وقت هاى اضافى با شوتى 
مهارناپذیر حساب کار را به تساوى کشاند تا تراکتورسازى دست خالى 

از جذاب ترین دیدار هفته پنجم رقابت هاى لیگ برتر خارج نشود.
اگر بخواهیم به طور جداگانه در مورد دو نیمه این دیدار صحبت 
کنیم، نیمــه اول این دیــدار را باید به شــاگردان امیرقلعه نویى 
اختصاص داد؛ چرا که آنها از همان دقایق ابتدایى بر کار مســلط 
شدند و با ارسال توپ هاى پرشــمار از چپ و راست روى دروازه 
تراکتورســازى موفق شــدند گل اول بازى را هم ثبت کنند و با 
پیروزى به رختکن بروند. در نیمه دوم اما شرایط به طور کلى تغییر 
کرد و تغییراتى که جان توشاك در ترکیب خود ایجاد کرد، بهتر از 
تغییرات امیرقلعه نویى بود که تیمش یک نیمه جانانه جنگیده بود. 
در نیمه دوم این تراکتورسازى تبریز بود که بهتر کار کرد و توانست 

مزد زحمات خود را بگیرد.
 اما سایت «ورزش ســه» در مورد بهترین بازیکن زمین در این 
دیدار نوشــت: «در این دیدار که شــاید جذاب ترین دیدار لیگ 
هجدهم تاکنون بــوده، نمى توان از یک نام بــه عنوان بهترین 
بازیکن زمیــن نام برد. در تیم ســپاهان محمــد کریمى، جوان 
مســتعد طالیى پوشــان باز هم جواب اعتمــاد امیرقلعه نویى 
را داد و نمایش خوبى داشــت و شــهباززاده هم نشــان داد که
به روزهــاى اوج نزدیک اســت. در جبهه مقابل امــا مى توان 
از ســوگیتو، وینگــر ژاپنــى نــام بــرد کــه با حضــورش در 
نیمه دوم شــرایط بازى را به ســود تیــم مهمان تغییــر داد و 
همینطور مسعود شــجاعى با خونســردى مثالزدنى خود عرصه 
را بر شــاگردان قلعه نویى که نیمه اول بى محابــا دویده بودند، 
تنگ کرد. ضمن اینکه نمى توان از اســماعیلى فر نام نبرد که 
با شــوت بى نظیر خود تراکتورســازى را با یک امتیاز از 

فوالدشهر خارج کرد.»

قرارداد «کارلوس کى روش» با فدراسیون فوتبال ایران در 
پایان ماه گذشته میالدى به پایان رسید اما این فدراسیون 
در تالش است تا قرارداد این سرمربى پرتغالى را حداقل تا 

پایان جام ملت هاى آسیا 2019 تمدید کنند. 
در حالى که مدیران فدراســیون فوتبال نسبت به تمدید 
قرارداد کى روش اطمینان دارند، رســانه هاى مختلف در 
روزهاى اخیر از کــى روش به عنوان یکى از کاندیداهاى 
اصلى سرمربیگرى تیم هاى ملى فوتبال کلمبیا و مکزیک 
یاد کرده اند. سایت «futbolete» کلمبیا نیز از گزینه 
احتمالى جانشــینى کى روش در تیم ملى فوتبال ایران 
رونمایى کرد. بر اساس گزارش این سایت «خورخه لوئیس 
پینتو» که سابقه هدایت تیم هاى ملى کلمبیا، کاستاریکا و 
هندوراس را در کارنامه اش دارد، گزینه هاى سرمربیگرى 
تیم هاى پاناما، ایران و کاستاریکا را پیش روى خود دارد 

و مى تواند با یکى از این تیم ها به عرصه ســرمربیگرى 
بازگردد.

پینتو کــه پــس از ناکامى در 
رساندن تیم ملى فوتبال هندوراس 

به مرحله پایانى جام جهانى 2018 از سمت 
سرمربیگرى این تیم کنار رفت، اعالم کرد دو پیشنهاد 
دریافت کرده است، یکى ســرمربیگرى تیم ملى پاناما 
و دیگرى از شــرق کره زمین است. رسانه هاى محلى از 
تیم ملى ایران به عنوان پیشنهاد شرقى وى یاده کرده اند 
و معتقدنــد در صورت جدایى کى روش، این ســرمربى 
کلمبیایى جانشین وى خواهد شــد. در کنار این دو تیم، 

کاستاریکا نیز گزینه پیش روى پینتو است.
خورخه لوئیس پینتو 65 ساله پس از کنار رفتنش از سمت 
سرمربیگرى تیم ملى هندوراس در سال 2017 هدایت 

تیمى را تا به امروز برعهده نداشته 
است.

سهراب مرادى رکورد وزنه بردارى جهان را فرو ریخت و قهرمان شد

شاهکار پسر اصفهان
نصف جهــان سهراب مرادى در روز رکوردش
قهرمان بازى هاى آسیایى2018 شد. او به ع

اصلى این دسته که در دو ســال اخیر طالى
مسابقات جهانى را در کارنامه دارد، وارد مس
4مــرادى وزنه بردار دســته 94 کیلوگرم ایـ
در حرکت یک ضرب این دســته با بلنــد
س 9 کیلوگرمى رکورد جهان را پس از 19 189
ضر کیلوگرم ارتقا داد. او در اولینحرکت دو
221 کیلوگرم را مهار کــرد و با مجموع 10
طالى خــود را قطعى کرد. مــرادى در دو
4پشــت وزنه 234 قرار گرفت تا رکورد دوض
که در اختیار خودش هســت را یک کیلوگر
که موفق به این کار نشــد و وزنه را انداخت
4حرکتدوضرب دوباره  پشــت  وزنــه 34
قــرار گرفت که آن را دوبــاره مهار نکرد بـ
همچنان خودش رکــورددار دوضرب و مج

است.
این ورزشکار سده لنجانى که طالى بازى ه
2016 ریو را هم در کارنامه دارد، در پیکاره
7ســال 2017 آناهیم آمریکا  در حرکت دو

7کیلوگرم و در مجموع 417ک
مرادى با رکوردشکنى دیرو
نخستین رکوردشکن رشــ
ثبت بازىهاىآســیایى به
ترتیب وى رکورددار هر س

سهراب مراد

ش

3ضرب233
جهان شد. ر

 عنوان 
ى در 
ن

بى احترامى آن را پس گرفتند.» 
به نوشــته این خبرگزارى، با وجود اهــداى کلید این 
آپارتمان به مرادى در یک مراســم، پس از کش و 
قوس هاى فراوان و به دلیل مغایرت الیحه 
شهردارى با بخشنامه وزارت کشور این 

موضوع رد شد.
ســهراب مرادى در مصاحبه اش همچنین 

اصفهان این بار به طور جدى ترى زیر ذره بین هستند 
و همه در این انتظار که آنها قرار اســت چه واکنشى در 

قبال شاهکار سهراب مرادى از خود بروز دهند. 

حرکت دو کا در
 کیلوگرم رکوردار
وز، نام خود را به
ـته وزنه بردارى
این ترســاند. به

ســه حرکت 

«پینتو»  کجا بود دیگه!  تداعى خاطره «سوباسا» در فوالدشهر!

یوفا اعالم کرد در حال بررســى اســتفاده از سیستم  
«VAR» در لیگ قهرمانان اروپاست. ولى یوفا جدول 
زمانبندى اى درباره  زمان تصمیم گیرى در این باره اعالم 

نکرده است.
در بیانیه  یوفا که پنج شنبه منتشر شده چنین آمده: «یوفا 
دائماً در حال بررسى روش هایى براى ارتقاى رقابت هاى 
برگزار شــده از طرف خود اســت. ما در حال حاضر به 
دقت در حال بررســى امکان پیاده ســازى کمک داور 
ویدئویى هســتیم؛ تکنولوژى اى کــه در حال حاضر 
در رقابت هــاى مختلف به کار گرفته مى شــود. البته 
 VAR همچنان بعضى ســئواالت درباره  استفاده از
وجود دارد و ما معتقدیم میزان و نحــوه  به کارگیرى، 
تفسیر و پشتیبانى تکنولوژیک، باید براى همه و از جمله 
تماشاچى هاى فوتبال واضح و روشــن باشد و کامًال 
اثبات شده و امتحان پس داده باشد. استفاده از VAR در 
مقیاس اروپایى مشکالتى عملیاتى و لجستیکى به وجود 
خواهد آورد و در حوزه  داورى هم مشکل ساز خواهد بود. 
در نتیجه هر تصمیمى در این مورد باید با بررسى دقیق 
راه حل هاى موجود و منابع مورد نیاز، اتخاذ شود.» یکى از 
بزرگ ترین مشکالت لجســتیکى و عملیاتى، نصب 
سیستم VAR در تک تک استادیوم هایى است که در 
لیگ قهرمانان اروپا مورد استفاده قرار مى گیرند. حتى 
تمام ورزشگاه هاى لیگ برتر انگلیس به این سیستم 
مجهز نیستند ولى دستکم باشگاه هاى انگلیسى بودجه  
الزم براى نصب تجهیزات مورد نظر را دارند. تیم هاى 
کشورهاى کوچک تر مثل کرواســى و اوکراین که به 
نظر مى رســد مى توانند به مرحله  یک هشــتم نهایى 
رقابت ها صعود کنند ممکن اســت بودجه  الزم براى 
نصب سیستم ها در زمان مورد نظر را در اختیار نداشته 
باشند. تصمیم مثبت یوفا با حمایت هواداران و بازیکنان 
روبه رو خواهد شــد. با توجه به اهمیت لیگ قهرمانان 
اروپا، استفاده از VAR مى تواند به بسیارى از جنجال ها 

و اشتباهات عجیب و غریب داورى پایان دهد.

«VAR» در لیگ قهرمانان؟ 

ور

 ســوگیتو که 
خوبى در حفظ 
چنین معموًال

 بــا طمأنینه 
دادن انتخاب

راکتورسازى 
ى امیدوارند 
باشــد.  ى
عى کننده 
ســت ها»

ت ســوگیتو 
ر ورزشــگاه 

به عرصه ســرمربیگرى 

 
س 

20 از سمت 
پیشنهاد ت، اعالم کرد دو

مربیگرى تیم ملى پاناما 
ست. رسانه هاى محلى از 
د شرقى وى یاده کرده اند 
کى روش، این ســرمربى 
شــد. در کنار این دو تیم،

ینتواست.
س از کنار رفتنش از سمت 
7س در سال 2017 هدایت 

تیمى را تا به امروز برعهده نداشته 
است.

با سفر امیرحسین فتحى و 
خطیر، سرپرست و معاون 
ورزشى باشگاه استقالل، 
تکلیف بدهى کنفدراسیون 
فوتبال آسیا به این باشگاه 

مشخص شد.
 با توجه به رایزنى استقالل 
با وزارت ورزش و رایزنى 
وزیــر ورزش بــا وزارت 
خارجه، قرار شــد سفارت 
ایران در مالزى طلب 300 
هزار دالرى آبى هــا را از 
کنفدراســیون بگیرد و در 

تهران به آنها تحویل دهد.
 پس از رایزنى سرپرست 
استقالل در مقر AFC، آنها 
هم با این مسئله موافقت 
کردنــد و بدیــن ترتیب 
ظرف روزهــاى آینده پول 
به حساب سفارت ایران در 
مالزى واریز مى شود و آنها 
هم در تهران این پول را به 

دست آبى ها مى رسانند.

ظریف!  متشکریم

 ماشین بــــــــــازى!
ذوب آهن، فیروز را به فنا داد!

نصف جهان  بعد از پیروزى 
در راند  آهن ذوب

اول مبارزه فوتبالاصفهان-
تبریز، همــه منتظر پیروزى 
سپاهان در راند دوم این رقابت 
بودیم امــا در نهایت این اتفاق 

نیافتاد.
دو تیــم ســپاهان و  دیــدار
تراکتورسازى مهمترین دیدار

هفته پنجم رقابــت هاى لیگ 
برتر بود و به عقیده بســیارى از

رســانه ها، نمایش دو تیم هم 
نام این نشــان داد که به گزاف

بر این بازى گذاشــته نشــده 
است. شــاگردان قلعه نویى در 
3این مسابقه به دنبال هر 3 امتیاز
بازىبودند و در نیمه اولهم تمام

تالش خود را بــراى این منظور به 
گل سجاد کار گرفتند و موفقشدند با

شــهباززاده با پیروزى به رختکن 
بروند. در نیمه دوم اما شاگردان 
«جان توشاك» که با حضور

«یوکیا  سوگیتو» به 
زمین وارد شده 

را در اختیار گرفتند و بودند، اوضاع بازى
شجاعى موفق شدند گل تساوى را در د
اســتوک
خود به
اما ســپا
ها نداشتند روى ارســال
عزت پورقاز، مدافع پیش کشیده خود به گل
و نبود و دانیال اسماعیلى دو دقیقه بعد و در
مهارناپذیر حساب کار را به تساوى کشاند تا
از جذاب ترین دیدار هفته پنجم رقابت هاى
اگر بخواهیم به طور جداگانه در مورد دو
ش باید به کنیم، نیمــه اول این دیــدار را
اختصاص داد؛ چرا که آنها از همان دقایق
چ شدند و با ارسال توپ هاى پرشــمار از
ب تراکتورســازىموفق شــدند گل اول
پیروزى به رختکن بروند. در نیمه دوم اما

و تغییراتى که جان توشاك در ترکیب کرد
تغییرات امیرقلعه نویى بود که تیمش یک
در نیمه دوم این تراکتورسازى تبریز بود ک

مزد زحمات خود را بگیرد.
 اما سایت «ورزش ســه» در مورد بهتر
دیدار نوشــت: «در این دیدار که شــاید
از یک هجدهم تاکنون بــوده، نمى توان
بازیکن زمیــن نام برد. در تیم ســپاهان
مســتعد طالیى پوشــان باز هم جواب
را داد و نمایش خوبى داشــت و شــهبا
به روزهــاى اوج نزدیک اســت. در جب
از ســوگیتو، وینگــر ژاپنــى نــام بــر
نیمه دوم شــرایط بازى را به ســود تیـ
همینطور مسعود شــجاعى با خونســرد
را بر شــاگردان قلعه نویى که نیمه اول
اینکه نمى توان از اسـ ضمن تنگ کرد.
با شــوت بى نظیر خود تراکتورس

فوالدشهر خارج کرد.»

سپاهان- تراکتور به یادماندنى شد

خواهرانى که گل کاشتند!



0606آگهىآگهى 3301 سال پانزدهمیک شنبه  4 شهریور  ماه   1397

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین 
تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرستان فالورجان 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 در روزنامه هاى نصف جهان و عصر 
اصفهان آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضى داشته باشــند ، مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تســلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع صالح قضایى تقدیم نمایند .بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد .
1 - راى شماره 139760302007000660 مورخ 97/03/03 سید حسن محمداحمدى 
فرزند سید تقى نسبت به ششــدانگ یکباب گاراژ به مســاحت 520,90 مترمربع پالك 
شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى قاسم رحیمى کلیشادى فرزند محمد ابراهیم.
2 - راى شماره 139760302007000661 مورخ 97/03/03 سید حسن محمداحمدى 
فرزند سید تقى نسبت به ششــدانگ یکباب کارگاه به مســاحت 88,39 مترمربع پالك 
شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى قاسم رحیمى کلیشادى فرزند محمد ابراهیم.
3 - راى شماره 139760302007000662 مورخ 97/03/03 سید حسن محمداحمدى 
فرزند سید تقى نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 29,96 مترمربع پالك شماره 
19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

قاسم رحیمى کلیشادى فرزند محمد ابراهیم.
4 - راى شماره 139760302007000757 مورخ 97/03/21 سحر فتاحى فرزند اسمعیل 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 248,15 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع 
در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمدکریم 

دهقان فرزند حسن.
5 - راى شماره 139660302007003605 مورخ 96/10/18 حمیدرضا مشتاقى الرگانى 
فرزند اکبر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 202,01 مترمربع پالك شماره 
397 اصلى واقع در مهرنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک 

رسمى قلى مشتاقى الرگانى فرزند محمدرحیم.
6 - راى شــماره 139760302007001176 مورخ 97/04/28 حسین ایزدى گارماسه 
فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 356,90 مترمربع پالك شماره 
28 فرعى از 406 اصلى واقع در گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده 

از مالک رسمى عباس شیرزادى گارماسه فرزند حسن.
7 – راى شــماره 139760302007001177 مورخ 97/04/28 احمد گیاه چین فرزند 
عباس نسبت به ششــدانگ یکباب کارگاه به مساحت 638,01 مترمربع پالك شماره 53 
اصلى واقع در اراضى کوه دنبه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى طه معارفى.
8 - راى شــماره 139760302007001178 مورخ 97/04/28 حســن صفرى فرزند 
محمدعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 80,85 مترمربع پالك شماره 411 
اصلى واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

مهدى کیانى فرزند محمد اسماعیل.
9 - راى شماره 139760302007001179 مورخ 97/04/28 احمد محمدى فرزند على 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه و مغازه  به مساحت 300,60 مترمربع پالك شماره 430 
اصلى واقع در مینادشت بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

شعبانعلى محمدى فرزند غالمعلى.
10 - راى شــماره 139760302007001183 مورخ 97/04/28 نازعنبر طاهرى لرکى 
فرزند حسن على نســبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 142,14 مترمربع پالك 
شماره 411 اصلى واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى 

است.
11 - راى شــماره 139760302007001185 مــورخ 97/04/28 محمدرضا جمالپور 
بیرگانى فرزند شــاهمراد نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 191,73 مترمربع 
پالك شماره 411 اصلى واقع در شــرودان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک 

رسمى است.
12 - راى شماره 139760302007001186 مورخ 97/04/28 فرهاد جمال پور فرزند 
فتاح نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 201,50 مترمربع پالك شماره 411 

اصلى واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
13 - راى شــماره 139760302007001187 مــورخ 97/04/28 حجــت اله کاظمى 
قهدریجانى فرزند قاسم نسبت به ششــدانگ یکباب خانه نیمه ساز  به مساحت 198,70 
مترمربع پالك شــماره 386 اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى کریم حشمت فرزند محمدحسن.
14 – راى شــماره 139760302007001188 مــورخ 97/04/28 مصطفى قاســمى 
فالورجانى فرزند محمدصادق نســبت به ششدانگ یکباب ســاختمان تجارى مسکونى  
به مساحت 119,87 مترمربع پالك شــماره 413 اصلى واقع در ششدربلندى فالورجان 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى محمدصادق قاسمى 

فالورجانى فرزند غالمحسین.
15 - راى شماره 139760302007001189 مورخ 97/04/28 نبى اله قربانى قلعه میرى 
فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 204,36 مترمربع پالك شماره 
386 اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى بیگم غفورى فرزند محمدعلى.
16 - راى شــماره 139760302007001190 مورخ 97/04/28 زهرا صادقى جوجیلى 
فرزند اکبر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 282,11 مترمربع پالك شماره 
117 فرعى از 24 اصلى واقع در باغ ابریشم  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى شیرعلى رحیمى فرزند عبدالکریم.
17 - راى شماره 139760302007001201 مورخ 97/04/30 بتول شجاع فالورجانى 
فرزند قدیر نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 217,80 مترمربع پالك 
شــماره 19 اصلى واقع در کلیشاد  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از 

مالک رسمى عباسعلى دهقان.
18 - راى شماره 139760302007001220 مورخ 97/05/02 محسن توکلى گارماسه 
فرزند یداله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 125,65 مترمربع پالك شماره 
405 اصلى واقع در گارماســه  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى قاسم یزدانى گارماسه فرزند اسماعیل.
19 - راى شماره 139760302007001221 مورخ 97/05/02 مرتضى حسن پور فرزند 
کریم نسبت به ششدانگ یکباب خانه و مغازه به مساحت 136,10 مترمربع پالك شماره 
198 فرعى از 22 اصلى واقع در ســودرجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى رجبعلى حسن پور سودرجانى فرزند ابراهیم.
20 - راى شماره 139760302007001222 مورخ 97/05/03 اکبر طاهرزاده اصفهانى 
فرزند احمد نسبت به ششــدانگ یکباب ســاختمان تجارى و انبار به مساحت 374,38 
مترمربع پالك شماره 408 اصلى واقع در گارماســه  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى حیدرعلى توکلى فرزند صادق.
21 - راى شــماره 139760302007001223 مورخ 97/05/03 سید محمد مرتضوى 
درچه فرزند سید رضا نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان تجارى و انبار 
به مساحت 2711,09 مترمربع پالك شماره 408 اصلى واقع در کوپان گارماسه  بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حیدرعلى توکلى فرزند صادق.
22 - راى شماره 139760302007001224 مورخ 97/05/03 اکبر طاهرزاده اصفهانى 
فرزند احمد نســبت به دو دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ســاختمان تجارى و انبار به 
مساحت 2711,09 مترمربع پالك شــماره 408 اصلى واقع در کوپان گارماسه  بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حیدرعلى توکلى فرزند صادق.
23 - راى شــماره 139760302007001225 مورخ 97/05/03 فضل اله دانش پژوه 
نژاد فرزند احمد نسبت به یکدانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان تجارى و انبار به 
مساحت 2711,09 مترمربع پالك شــماره 408 اصلى واقع در کوپان گارماسه  بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حیدرعلى توکلى فرزند صادق.
24 - راى شــماره 139760302007001226 مورخ 97/05/03 رضــا دانش پژونژاد 
فرزند احمد نســبت به یکدانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان تجارى و انبار به 
مساحت 2711,09 مترمربع پالك شــماره 408 اصلى واقع در کوپان گارماسه  بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حیدرعلى توکلى فرزند صادق.
25 - راى شماره 139760302007001227 مورخ 97/05/03 حسین وزیرى وزیرآبادى 
فرزند امامقلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 377,95 مترمربع پالك شماره 
513 اصلى واقع در وزیرآباد  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک 

رسمى حاجعلى وزیرى وزیرآبادى فرزند عبدالعلى.
26  - راى شماره 139760302007001228 مورخ 97/05/03 اکبر حاتمى فرزند حسین 
نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 144,35 مترمربع پالك شماره 19 اصلى 
واقع در کلیشاد  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عزیزاله 

رحیمى کلیشادى فرزند باقر.
27 - راى شماره 139760302007001231 مورخ 97/05/03 رحمت اله صفرى آغچه 
بدى فرزند ابراهیم نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 211,15 
مترمربع پالك شــماره 32 اصلى واقع در آغچه بدى  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى ناصرقلى محمدى آغچه بدى فرزند حسن.
28 - راى شــماره 139760302007001233 مورخ 97/05/03 فاطمه صغرا کریمى 
قرطمانى فرزند یداله نســبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
211,15 مترمربع پالك شــماره 32 اصلى واقع در آغچه بدى  بخــش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ناصرقلى محمدى آغچه بدى فرزند حسن.
29 - راى شــماره 139760302007001238 مورخ 97/05/03 جمیله اکبرى پاوائى 
فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 199 مترمربع پالك شماره 525 
اصلى واقع در پیربکران  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

مونس خیرى فرزند محمد اسماعیل.
30 - راى شماره 139760302007001240 مورخ 97/05/03 عباس اکبرى بجگردى 
فرزند عبدالحسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 211,01 مترمربع 
پالك شماره 439 اصلى واقع در بجگرد  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده 

از مالک رسمى مسیب اکبرى فرزند محمدعلى.

31 - راى شماره 139760302007001242 مورخ 97/05/03 سید اسداله موسوى آغچه 
بدى فرزند ســید نصراله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 192,60 مترمربع 
پالك شماره 32 اصلى واقع در آغچه بدى  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى سید تقى موسوى آغچه بدى فرزند سید علینقى.
32 - راى شــماره 139760302007001243 مــورخ 97/05/03 ابراهیم کاظمى خیر 
فرزند حسنعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 180,90 مترمربع پالك شماره 
635 فرعى از 386 اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى قاسم حسن زاده قهدریجانى فرزند حبیب.
33 - راى شماره 139760302007001279 مورخ 97/05/04 اسماعیل محمدى آغچه 
بدى فرزند غالمعلى نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 68,20 مترمربع پالك 
شماره 32 اصلى واقع در آغچه بدى  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى حسینعلى محمدى آغچه بدى فرزند عباسعلى.
34 - راى شماره 139760302007001280 مورخ 97/05/04 ابراهیم محمدى آغچه 
بدى فرزند غالمعلى نســبت به سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
196,95 مترمربع پالك شــماره 32 اصلى واقع در آغچه بدى  بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسینعلى محمدى آغچه بدى فرزند عباسعلى.
35 - راى شــماره 139760302007001281 مورخ 97/05/04 اســماعیل محمدى 
آغچه بدى فرزند غالمعلى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
196,95 مترمربع پالك شــماره 32 اصلى واقع در آغچه بدى  بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسینعلى محمدى آغچه بدى فرزند عباسعلى.
36 - راى شــماره 139760302007001287 مورخ 97/05/04 حسین ونهرى فرزند 
محمود نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 57,84 مترمربع پالك شماره 
41 فرعى از 23 اصلى واقع در حســن آباد  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک 

رسمى است.
37 - راى شماره 139760302007001288 مورخ 97/05/04 حسن کریمى کرافشانى 
فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 172,37 مترمربع پالك شماره 
538 اصلى واقع در کرافشــان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى عباس کریمى فرزند نوروزعلى.
38 - راى شماره 139760302007001290 مورخ 97/05/06 صفرعلى توکلى گارماسه 
فرزند زین العابدین نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 151,31 مترمربع پالك 
شــماره 200 فرعى از 406 اصلى واقع در گارماســه  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى اسماعیل شیرزادى فرزند رضا.
39 - راى شــماره 139760302007001291 مورخ 97/05/06 على ابوطالبى نصراباد 
فرزند قنبر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 153,92 مترمربع پالك شماره 
108 الى 112 فرعى از 53 اصلى واقع در یزدآباد(اراضى کوه دنبه)  بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى سید حسین نکوئى فرزند ابوالقاسم.
40 - راى شــماره 139760302007001295 مورخ 97/05/06 حسین محمدى آغچه 
بدى فرزند حسینعلى نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 42,12 مترمربع پالك 
شــماره 90 فرعى از 22 اصلى واقع در ســودرجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه 

خریدارى شده از مالک رسمى سیف اله سلیمى سودرجانى فرزند تقى.
41 - راى شــماره 139760302007001297 مورخ 97/05/07 حســن على مرادى 
قهدریجانى فرزند مرتضى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 337,97 مترمربع 
پالك شــماره 158 فرعى از 385 اصلى واقع در قهدریجان  بخــش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى سید محمد هاشمى فرزند سید باقر.
42 - راى شــماره 139760302007001298 مــورخ 97/05/07 صدیقــه مــرادى 
قهدریجانى فرزند حسین نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 379,85 مترمربع 
پالك شــماره 158 فرعى از 385 اصلى واقع در قهدریجان  بخــش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مرتضى مرادى فرزند جعفرقلى.
43 - راى شــماره 139760302007001299 مــورخ 97/05/07 حســینعلى مرادى 
قهدریجانى فرزند مرتضى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 358,65 مترمربع 
پالك شــماره 158 فرعى از 385 اصلى واقع در قهدریجان  بخــش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مرتضى مرادى فرزند جعفرقلى.
44 - راى شــماره 139760302007001300 مــورخ 97/05/07 مهــدى مــرادى 
قهدریجانى فرزند مرتضى نســبت به چهار دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 195,76 مترمربع پالك شــماره 158 فرعى از 385 اصلى واقع در قهدریجان  
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رســمى سید محمد هاشمى 

فرزند سید باقر.
45 - راى شماره 139760302007001301 مورخ 97/05/07 اعظم مرادى قهدریجانى 
فرزند مصطفى نسبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 195,76 
مترمربع پالك شماره 158 فرعى از 385 اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى سید محمد هاشمى فرزند سید باقر.
46 - راى شــماره 139760302007001302 مورخ 97/05/07 حسین انصارى فرزند 
جعفرآقا نسبت به از ششــدانگ یکباب خانه و مغازه به مساحت 89 مترمربع پالك شماره 
19 اصلى واقع در جعفرآباد فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده 

از مالک رسمى سید سید مرتضى رحیمى فرزند سید مختار.
47 - راى شماره 139760302007001303 مورخ 97/05/07 حسن قاسمى تودشکى 
فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 188,11 مترمربع پالك شماره 
45 اصلى واقع در آبنیل  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

ناز عنبر جمشیدى گهروئى فرزند کوهزاد.
48 - راى شــماره 139760302007001322 مورخ 97/05/09 مظاهر یزدانى فرزند 
قاسمعلى نسبت به ششدانگ قســمتى از یکباب خانه به مساحت 55,97 مترمربع پالك 
شــماره یک فرعى از 405 اصلى واقع در گارماســه  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى حسن یزدانى گارماسه فرزند علیرضا.
49 - راى شــماره 139760302007001335 مــورخ 97/05/09 عباســعلى مرادى 
قهدریجانى فرزند مرتضى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 365,92 مترمربع 
پالك شــماره 158 فرعى از 385 اصلى واقع در قهدریجان  بخــش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى سید محمد هاشمى فرزند سید باقر.
50 - راى شماره 139760302007001347 مورخ 97/05/13 محسن احمدى ونهرى 
فرزند عبدالغفار نسبت به ششــدانگ زمین مزروعى به مساحت 982,44 مترمربع پالك 
شــماره 471 اصلى واقع در ونهر  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رســمى 

است.
51 - راى شــماره 139760302007001381 مورخ 97/05/15 بختیار غفارى گوشه 
فرزند ابراهیم نســبت به ششدانگ یکدرب باغ به مســاحت 12187,54 مترمربع پالك 
شماره 735 الى 741 فرعى از 448 اصلى واقع در اشــترجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع 
الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى تقى گلشن فرزند عبداله و مصطفى رئیسى فرزند 

عبدالکریم وعبداله مالباشى فرزند محمود.
52 - راى شماره 139760302007001336 مورخ 97/05/09 مهدى زارعى آغچه بدى 
فرزند رمضان نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 196,44 مترمربع پالك شماره 
32 اصلى واقع در آغچه بدى  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى رمضان زارعى آغچه بدى فرزند حسین.
53 - راى شــماره  139760302007000689مورخ 1397/03/07قــاى /خانم اکبر 
رضائى کلیشادى فرزند عباس   نسبت به شــش دانگ   یکبابخانه    به مساحت 212,48 
متر مربع پالك شماره122فرعى از 22 اصلى واقع درســودرجان بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک اولیه   مصطفى فرهمند
54- راى شماره  139760302007001040مورخ 1397/04/17قاى /خانم  حمیدرضا 
کریمى ســهلوانى   فرزندمصطفى نســبت به شــش دانــگ   یکبابخانه    به مســاحت 
187,60متر مربع پالك شــماره   فرعــى از 41  اصلى واقع در ســهلوان  بخش 9 ثبت 

اصفهان مالک اولیه   احمد کریمى
55- راى شــماره  139760302007001321مورخ 1397/05/09قاى /خانم اکبر پور 
کاظمیان   فرزندمصطفى  نسبت به شش دانگ   یکبابخانه    به مساحت248,13 متر مربع 
پالك شــماره  47 فرعى از  387اصلى واقع درقهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مالک 

اولیه   یداله پور کاظمیان
56- راى شــماره  139760302007001323مورخ 1397/05/09قــاى /خانم اصغر 
رحمانى قهدریجانى  فرزندکاظم   نسبت به شش دانگ   یکبابخانه    به مساحت 440 متر 
مربع پالك شماره   فرعى از  386اصلى واقع درقهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک 

اولیه   نوروزعلى کریمى
57- راى شماره  139760302007001311مورخ 1397/05/08قاى /خانم  یداله قمره 
پور فرزند  عباس نسبت به شش دانگ   یکباب ساختمان   به مساحت 203,25  متر مربع 
پالك شــماره954   فرعى از385 اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک 

اولیه   خود متقاضى 
58- راى شماره  139760302007001312مورخ 1397/05/08قاى /خانم  یداله قمره 
پور فرزند  عباس نسبت به شــش دانگ   یکباب خانه    به مســاحت 203,99  متر مربع 
پالك شــماره954   فرعى از385 اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک 

اولیه   خود متقاضى
59- راى شماره  139760302007000691مورخ 1397/03/07قاى /خانم  حجت اله 
هادیان قهدریجانى فرزند محمد نسبت به شش دانگ   یکبابخانه    به مساحت 323,18 
متر مربع پالك شــماره   فرعى از  386اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک اولیه   نصر اله هادیان 
60- راى شــماره  139760302007001039مورخ 1397/04/17قــاى /خانم محمد 
فرهنگ سهلوانى فرزندناصر قلى  نسبت به شش دانگ   یکبابخانه    به مساحت222,39 
متر مربع پالك شــماره   فرعى از 45 اصلى واقع در آبنیل  بخش 9 ثبت اصفهان مالک 

اولیه   میرزا فرهنگ سهلوانى
61- راى شــماره  139760302007001209مورخ 1397/04/31آقــاى /خانم ناهید 
هاشمى شهرکى فرزند  ذبیح اله  نسبت به شــش دانگ   یکبابخانه    به مساحت  95,07 
متر مربع پالك شماره   فرعى از 19اصلى واقع درکلیشــاد  بخش 9 ثبت اصفهان مالک 

اولیه   فیروز میرزا خانى 
62- راى شماره  139760302007001197مورخ 1397/04/30قاى /خانم اعظم دهخدا 
حســن آبادى فرزند  فتح اله  نسبت به شــش دانگ   یکبابخانه    به مساحت328,70متر 
مربع پالك شــماره 470  فرعى از 23 اصلى واقع درحســن آباد  بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک اولیه  خود متقاضیه
63- راى شــماره  139760302007000714مورخ 1397/03/13قــاى /خانم جعفر 
امینى فرزند سیف اله نسبت به شــش دانگ   یکبابخانه    به مساحت 219,69  متر مربع 

پالك شــماره   فرعى از 436 اصلى واقع در الرگان بخش 9 ثبــت اصفهان مالک اولیه   
على اصغر رحمانى

64- راى شــماره  139760302007001071مورخ 1397/04/20قاى /خانم حسین 
اســماعیل زاده قهدریجانى فرزندعلى  نسبت به شــش دانگ   یکبابخانه    به مساحت 
173,42متر مربع پالك شماره 437 فرعى از386اصلى واقع درقهدریجان بخش 9 ثبت 

اصفهان مالک اولیه   خود متقاضى
65- راى شماره  139760302007000251مورخ 1397/01/30قاى /خانم محبوبه نصر 
اصفهانى  فرزندرجبعلى  نسبت به سه دانگ مشاع از  شش دانگ   یکبابخانه    به مساحت 
165,23 متر مربع پالك شــماره  748 فرعى از1 اصلى واقع در  کارالدان بخش 9 ثبت 

اصفهان مالک اولیه   خانم خدیجه نصر 
66- راى شــماره  139760302007000253مورخ 1397/01/30قاى /خانم علیرضا 
امینى   فرزندمحمد حســن  نسبت به ســه دانگ مشاع از  شــش دانگ   یکبابخانه    به 
مساحت 165,23 متر مربع پالك شماره  748 فرعى از1 اصلى واقع در  کارالدان بخش 

9 ثبت اصفهان مالک اولیه   خانم خدیجه نصر
67- راى شــماره  139760302007001041مــورخ 1397/04/17قــاى /خانم اکبر 
مرادى قهدریجانى  فرزند علیرضا  نسبت به شش دانگ   یکبابخانه    به مساحت 156,08 
متر مربع پالك شــماره  762و772 فرعى از385 اصلى واقع درقهدریجان بخش 9 ثبت 

اصفهان مالک اولیه   حسینعلى مرادى فرزند حیدرو ابراهیم شاه محمد
68- راى شــماره  139760302007001042مورخ 1397/04/17قاى /خانم علیرضا  
مرادى قهدریجانى فرزندحسینعلى  نسبت به شش دانگ   یکبابخانه    به مساحت 364 متر 
پالك شــماره  762و772 فرعى از385 اصلى واقع درقهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک اولیه   حسینعلى مرادى فرزند حیدر و ابراهیم شاه محمد
69- راى شــماره   139760302007000558 مورخ 1397/2/29آقــاى /خانم على 
کوراوند  فرزند امیر قلى نســبت به شــش دانگ   قســمتى ازیکدرب  باغ    به مساحت 
517/25متر مربع پالك شــماره   فرعى از 430اصلى واقع در مینادشــت   بخش 9 ثبت 

اصفهان مالک اولیه   حسینعلى  محمدى
70-راى شــماره 139760302007001199-97/04/30آقاى /خانــم احمد دهقانى 
حبیب آبادى  فرزند اسداله  نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 412,70 متر مربع 
پالك شــماره 154 فرعى از 37 اصلى واقع در حبیب آباد بخــش 9 ثبت اصفهان مالک 

اولیه اسداله دهقانى 
71- راى شماره 139760302007000999-97/04/12آقاى /خانم عبداالمیر صفائى 
خرزوقى   فرزند محمدعلى نســبت به ششــدانگ یکباب مغازه  به مساحت 18متر مربع 
پالك شــماره 626 فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان  بخــش 9 ثبت اصفهان مالک 
اولیه خود متقاضى تاریخ انتشار نوبت اول :  روز شنبه مـورخ 1397/05/20 تاریخ انتشار 
نوبت دوم : روز یک شــنبه مورخ 1397/06/04 م الف:577 اکبر پور مقدم- رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك شهرستان فالورجان/ 5/482
ابالغیه

شماره ابالغنامه: 9710106837003817 شماره پرونده: 9609986837001828 شماره 
بایگانى شعبه: 961992 مشخصات ابالغ شــونده حقیقى: حسن رضا حافظى فرزند على 
حیدر نشانى: مجهول المکان مهلت حضور از تاریخ ابالغ: 7 روز- محل حضور: اصفهان- 
خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ســاختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 2 
اتاق شماره 203 نوع علت حضور: معرفى داور با توجه به علت حضور مندرج در این ابالغیه 
به شــما ابالغ مى گردد ظرف مهلت مقرر اقدام، در غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ 
تصمیم خواهد شد. م الف: 230484 شعبه 10 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان  /5/775

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره ابالغنامه: 9710106798000477 شــماره پرونده: 9709986798000178 
شماره بایگانى شعبه: 970178 ابالغ وقت رســیدگى آقاى محمدرضا افشارى و حسین 
قاســمى زاده فرزند غالمحســین و خانم فاطمه علــى میرزایى- خواهــان آقاى مجید 
جباران جرقویه دادخواســتى به طرفیت خوانده آقایان حســین قاسمى زاده و محمدرضا 
افشارى به خواسته مطالبه چک مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709986798000178 شعبه 47 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهید 
حججى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/07/11 ساعت 17:15 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى 
گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خیابان کمال اســماعیل- جنب بانک 
مســکن- روبروى تابلو برق. م  الف: 230524 شــعبه 47 حقوقى شــوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /5/777
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710103723205017 شماره پرونده: 9509983723200654 شماره 
بایگانى شعبه: 950668 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى رجبعلى نفر 
دهسرخى فرزند على خواهان فاطمه نفر دهســرخى فرزند على با وکالت با وکالت احمد 
مرادى دادخواستى به طرفیت خوانده رجبعلى نفر دهسرخى فرزند على و غیره به خواسته 
تخلیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 950668 شعبه دوم دادگاه 
عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان مبارکه ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/11/09 
ساعت 09:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده مذکور 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 نشــانى کامل خود، نســخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف: 

229991 شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان مبارکه /5/785
ابالغ

شماره درخواست: 9710460359400021 شــماره پرونده: 9609980359401084 
شماره بایگانى شعبه: 961115 ابالغ به آقاى ایمان افشارى ف عطاا...- نامبرده به اتهام 
جعل، استفاده از سند مجعول و غصب عنوان حسب شکایت زینب، فرزانه و حسین همگى 
کاظمى در پرونده کالســه 961115 ب 15 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به وى به 
واسطه نامعلوم بودن محل اقامت او  ممکن نگردیده است. بدینوسیله در اجراى ماده 174 
قانون آیین دادرســى کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشار 
آگهى در شعبه 15 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان جهت پاسخگویى به اتهام 
خویش حاضر گردند. در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ نشر آگهى مطابق قانون 
اتخاذ تصمیم خواهد شد. م الف: 230507 عباسى- بازپرس شعبه 15 بازپرسى دادسراى 

عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /5/787
ابالغ

شماره درخواست: 9710460359400022 شــماره پرونده: 9709980359400014 
شماره بایگانى شعبه: 970015 ابالغ به آقاى محمد ربانى اصفهانى ف غالمرضا- نامبرده 
به اتهام خیانت در امانت حسب شــکایت قربانعلى صفرنژاد در پرونده کالسه 970015 
ب 15 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به وى به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت او 
ممکن نگردیده است. بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب 
به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشار آگهى در شعبه 15 بازپرسى دادسراى 
عمومى و انقالب اصفهان جهت پاســخگویى به اتهام خویــش حاضر گردند. در صورت 
عدم حضور پس از یکماه از تاریخ نشــر آگهى مطابق قانون اتخاذ تصمیم خواهد شد. م 
الف: 230512 عباسى- بازپرس شعبه 15 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان  

اصفهان (مجتمع شماره دو) /5/788
ابالغ

شماره درخواست: 9710460359400020 شــماره پرونده: 9609980359400979 
شماره بایگانى شــعبه: 961009 ابالغ به آقاى امید رجائیان ف محمود- نامبرده به اتهام 
خیانت در امانت حسب شکایت آقاى محمود رجائیان در پرونده کالسه 961009  ب 15 
تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به وى به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت او ممکن 
نگردیده است. بدینوســیله در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرســى کیفرى مراتب به 
نامبرده ابالغ تا ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشــار آگهى در شعبه 15 بازپرسى دادسراى 
عمومى و انقالب اصفهان جهت پاســخگویى به اتهام خویــش حاضر گردند. در صورت 
عدم حضور پس از یکماه از تاریخ نشــر آگهى مطابق قانون اتخاذ تصمیم خواهد شد. م 
الف: 230515 عباسى- بازپرس شعبه 15 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /5/790
احضار

شماره درخواست: 9710460363000009 شــماره پرونده: 9609980363000809 
شماره بایگانى شــعبه: 960816 در پرونده کالسه 960816 د 11 شعبه یازدهم دادیارى 
دادســراى عمومى و انقالب اصفهــان آقاى ولــى ا... نصرالهى فرزند حســینعلى علیه 
آقاى بهرام شــفائى مرادلو فرزند اســمعیل دائر بر ایراد صدمه بدنــى غیرعمدى بر اثر 
تصادف رانندگى با وصف فرار از صحنه تصادف و عنداللزوم نداشــتن گواهینامه رانندگى 
موتورسیکلت مطرح نموده اســت که جهت رسیدگى به این شــعبه ارجاع گردیده؛ نظر 
به اینکه متهم مجهول المکان مى باشــد حســب ماده 174 قانون آئین دادرسى کیفرى 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود تا متهم از تاریخ 
نشــر آگهى ظرف مدت یک ماه به این شــعبه مراجعه تا ضمن اعالم نشانى کامل خود 
جهت پاسخگوئى به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد؛ در صورت عدم حضور دادسرا 
تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمــود. اصفهان- خ 22 بهمن مجتمــع ادارى امیرکبیر. م 
الف: 230539 شعبه 11 دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستا ن اصفهان (مجتمع 

شماره یک) /5/791
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100354805020 شماره پرونده: 9609980360000425 شماره 
بایگانى شعبه: 970855 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى على عباسى 
فرزند حسین على- شاکى آقاى محمدتقى عباسى شکایتى علیه على عباسى فرزند حسین 
على با موضوع کالهبردارى مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
9609980360000425 شعبه 122 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (122 جزایى سابق) 
ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/08/22 ساعت 12:00 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 174 قانون آئین دادرسى کیفرى به علت مجهول المکان بودن متهم و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا متهم 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود، در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خ چهارباغ باال- 
خ شهید نیکبخت- ساختم ان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 3- اتاق شماره 337. 
م الف: 230479 شعبه 122 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (122 جزایى سابق) /5/792

احضار
شماره درخواست: 9710460363000008 شــماره پرونده: 9709980363000755 
شماره بایگانى شــعبه: 970764 در پرونده کالسه 970764 د 11 شعبه یازدهم دادیارى 
دادســراى عمومى و انقالب اصفهان خانم عذرى درویشــى چادگانى فرزند محمدآقا با 
وکالت خانم فاطمه باستانى شــکایتى علیه آقاى سید محمود شاهمرادى فرزند جعفرقلى 
دائر بر ایراد صدمه بدنى عمدى منجر به شکستگى مطرح نموده است که جهت رسیدگى 
به این شــعبه ارجاع گردیده؛ با توجه به اعالم رضایت بى قید و شرط وکیل شاکى و نظر 
به اینکه متهم مجهول المکان مى باشــد حســب ماده 174 قانون آئین دادرسى کیفرى 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود تا متهم از تاریخ 
نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به این شعبه مراجعه تا ضمن اعالم نشانى کامل خود جهت 
پاسخگوئى به اتهام وارده از باب جنبه عمومى جرم و دفاع از خود حاضر گردد؛ در صورت 
عدم حضور دادســر ا تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. اصفهــان- خ 22 بهمن مجتمع 
ادارى امیرکبیر. م الف: 230529 شعبه 11 دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک) /5/793
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9710460363200024 شــماره پرونده: 9609980363200130 
شماره بایگانى شعبه: 960131 در پرونده 960131 شعبه 13 دادیارى دادسراى عمومى 
و انقالب اصفهان شــکایت شایسته مسینه اى فرزند غالمحســین علیه طاهره نامدارى 
فرزند نوراله دائر بر بى احتیاطى در امر رانندگى منجر بــه ایراد صدمه غیرعمدى مطرح 
نموده اســت که در جهت رســیدگى به این شــعبه ارجاع گردیده. نظر بــه اینکه متهم 
مجهول المکان مى باشــد حسب ماده 174 قانون آیین دادرســى کیفرى 1392 مراتب 
یک نوبت در جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا متهم از تاریخ نشر آگهى به مدت یک 
ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشــانى کامل خود جهت پاسخگویى به اتهام 
وارده و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور، دادســرا تصمیم مقتضى را اتخاذ 
خواهد نمود. اصفهــان، خیابان 22 بهمن مجتمــع ادارى امیرکبیــر. م الف: 230519 
جعفرى- دادیار  شــعبه 13 دادیارى دادســراى عمومى و انقالب شهرســتان اصفهان 

(مجتمع 1) /5/794
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9710460363200023 شــماره پرونده: 9709980363200485 
شماره بایگانى شعبه: 970492 در پرونده 9970492 شعبه 13 دادیارى دادسراى عمومى 
و انقالب اصفهان شکایت شقایق اسکندرى فرزند عباســعلى علیه احمدرضا ذوالفقارى 
عاشــق آبادى فرزند اســداله دائر بر توهین و ایراد صدمه عمدى مطرح نموده است که 
در جهت رســیدگى به این شــعبه ارجاع گردیده، نظر به اینکه متهم مجهول المکان مى 
باشد حســب ماده 174 قانون آیین دادرســى کیفرى 1392 مراتب یک نوبت در جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى شود تا متهم از تاریخ نشر آگهى به مدت یک ماه به شعبه مربوطه 
مراجعه تا ضمن اعالم نشانى کامل خود جهت پاســخگویى به اتهام وارده و دفاع از خود 
حاضر گردد. در صورت عدم حضور، دادسرا تصمیم مقتضى را اتخاذ خواهد نمود. اصفهان، 
خیابان 22 بهمن، مجتمــع ادارى امیرکبیر. م الف: 230518 جعفرى دادیار  شــعبه 13 

دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 1) /5/795
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9710460363200022 شــماره پرونده: 9609980363201533 
شماره بایگانى شعبه: 961546 در پرونده 961546 شعبه 13 دادیارى دادسراى عمومى 
و انقالب اصفهان شکایت فیروزه طاوســى فرزند احمد علیه کمال کریم فرزند حمادى 
دائر بر توهین و مزاحمت تلفنى مطرح نموده اســت که در جهت رســیدگى به این شعبه 
ارجاع گردیده. نظر به اینکه متهم مجهول المکان مى باشد حسب ماده 174 قانون آیین 
دادرســى کیفرى 1392 مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا متهم 
از تاریخ نشر آگهى به مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانى کامل 
خود جهت پاســخگویى به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور، 
دادســرا تصمیم مقتضى را اتخاذ خواهد نمود. اصفهان، خیابان 22 بهمن مجتمع ادارى 
امیرکبیر. م الف: 230517 جعفرى- دادیار  شعبه 13 دادیارى دادسراى عمومى و انقالب 

شهرستان اصفهان (مجتمع 1) /5/798
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9710460363200021 شــماره پرونده: 9609980363201574 
شماره بایگانى شعبه: 961587 در پرونده 961587 شعبه 13 دادیارى دادسراى عمومى 
و انقالب اصفهان شکایت ســمیرا نورى فرزند احمد علیه  کیوان مطیه فرزند عباس دائر 
بر ترك انفاق مطرح نموده است که در جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع گردیده، نظر به 
اینکه متهم مجهول المکان مى باشد حسب ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى 1392 
مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا متهم از تاریخ نشر آگهى به مدت 
یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشــانى کامل خود جهت پاسخگویى به 
اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور، دادســرا تصمیم مقتضى را 
اتخاذ خواهد نمود. اصفهان، خیابان 22 بهمــن مجتمع ادارى امیرکبیر. م الف: 230521 
جعفرى- دادیار  شعبه 13 دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 

5/799/ (1
ابالغ مفاد راى افرازى

شــماره: 103/97/1879/26- 97/5/24 نظر به اینکه خانم/ آقــاى مصطفى حکیمیان 
فرزند قلى کارشناسنامه شماره 8616 صادره از شاهین شهر به شماره ملى 5110096392 
تقاضاى افراز ســهام مشــاعى خود از ششــدانگ پالك 301/43 باقیمانده بخش 16 
ثبت اصفهان را نموده انــد که به موجب راى افرازى شــماره 970602081737440- 
1397/5/23 مفروز گردیده اســت. خوانــدگان: فاطمه پور چهارلنگ، اصغر گرســیوز 
جزى، صدیقه گرسیوز جزى، محمدعلى گرســیوز جزى، حسین کاظمى، گلعزار کشاورز 
وکیلى، عبدالرضــا کنعانى، على کنعانى، عباســعلى آقابابایى جــزى، قربانعلى آقاجانى، 
ابراهیم آقاجانى  جزى، عباســعلى آقاجانى جزى، على آقاجانى جزى، محمد کمانکش، 
فرهاد آقاجانى جزى، جهانبخش احمد سمالى، امام بخش احمد سمالى علیرضا گرسیوز، 
هواکم ارتونیان، على ایزدپناه جزى، عباس باقرى، محسن باقرى گورتانى، میالد باقرى 
گورتانى، علیرضا بشیرى خوزستانى، کشــور بال بادى، جعفر بنى طاهر، محمدرضا بهروز 
کوشک قاضى، داود بهروزیان، علیرضا بهمئى، اسماعیل بیدرام، افسر تدریسى امیرآباد، 
حســن تقیان جزى، محمدرضا تقیان جزى، محمدعلى تقیان جزى، نادعلى تقیان جزى، 
توران جزى جزى، قربانعلى جمشــیدیان، حجت اله حکیمیان جزى، نســرین حکیمیان 
جزى،اســداله حکیمیان جزى، توران، حکیمیان جزى، حبیب الــه حکیمیان جزى، نیما 
حکیمیان جزى، احمد حکیمیان جزى، امراله حکیمیــان جزى، صدیقه حکیمیان جزى، 
عزت اله حکیمیــان جزى، عزیزالــه حکیمیان جزى، قدرت الــه حکیمیان جزى، عزت 
حاتم پور جزى، رضا حاتم پور جزى، فاطمه حاج هاشــمى ورنوســفادانى، کامبیز حاجت 
پور، افشــین حاجت پور، میترا حاجت بور، غالمحسین طایفه قشــقایى، محبوبه حسینى 
خولنجانى، حبیبه حمصى، اقدس خاکســار، رحمان خاکسار، حسین خلیلى جزى، حسین 
آقا جانى، محمدحســین خلیلى جزى، مصطفى خلیلى جزى، اصغــر ذکاوتمند، نادعلى 
دهقان جزى، على رحمانى، حسین رســولى، رضا قلى اورنگ حیدر على زمانیان جزى، 
رمضان على زمانیان جزى، عباس زمانیان، ســیدعلى ســجادى، زهره سعادت، اله داد 
سلیمانى فارسانى، عزیزاله شــریفیان جزى، صغرى شریفیان جزى، آرارات مغیاسکانیان 
میالگرى، اسداله موسویان جزى، فاطمه مولویان، ســهیال موسوى، ملک السادات نژاد 
حسینى ســورانى، زهرا نکوئیان، لیال نصراصفهانى، نصرت صالح جزى، فتح اله نظرپور، 
فاطمه نظرى، معصومه نقاشــى، بهرام نقیان، زهرا هادیان، محمدرضا یزدان پناه جزى، 
معصومه یــزدان پناه جزى، زهرا یزدانــى، صدیقه یزدانى، علیرضــا یزدانى، محمدعلى 
یزدانى، منصور یزدانى، شرکت گاز استان اصفهان، میترا قجاوندى، هاشم قنبرى، اشرف 
متقى زاده، امراله متقى زاده، رسول متقى زاده، حمیدرضا محبتیان، مهدى مرادمند جزى، 
فردوس مرادیان، مهدى متقى زاده، رجبعلى مزروعى ســبالنى، زهرا مســیبى حســین 
مسیبى جزى، اقدس مسیبى جزى، احمدرضا مسیبى جزى، اقدس مسیبى جزى، عباس 
مسیبى جزى، فاطمه مسیبى جزى، سعید مظفرى، مرتضى علمدارى، عبداله على بیگى 
بنى، شــاهرخ على جانى على جان وند، محمدعلى على مرادى جزى، حسین على ملکى، 
عباســعلى غفارى، عزت الهى غفارى جزى، محمدعلى غفاریان، عباس غفاریان جزى، 
عزبزاله غفاریان جزى، محمد غفاریان جزى، رضا غالمى گل سفیدى، نادعلى غالمیان 
جزى، محترم جزى مرتضى فروتن جزى، على فروهر خورزوقى، فاطمه شریفیان جزى، 
رجبعلى شیانى، زهرا شیر جزى، مریم شــیر جزى جزى، مصطفى شیرجزى، مهدى شیر 
جزى، حسن شیر جزى، طاهره شیر جزى، طاهره گرســیوز، مرتضى شیر جزى، صدیقه 
صادقى پور جزى، حســین صادقیان، امیر صالح، جواهر صالح، ابراهیم صالح جزى، بتول 
صالح جزى، زهرا صالح جــزى، عباس صالح جزى، عزیزاله صالــح جزى، فاطمه صالح 
جزى، محمدرضا صالح جــزى، محترم صالح جزى، معصومه صالــح جزى، مریم صالح 
جزى، مهناز صالح جزى، محمد صحرایى، بلقیس ضیائى، مهدى طایفه قشقایى، حبیب 
صدیقى، محسن ذکاوتمند جزى، الهه عارفیان جزى، بهرام عارفیان جزى، محمد عارفیان 
جزى محمدرضا عارفیان جزى، خانم جهان عرفانى، ســعید عرفانى، شهردارى شاهین 
شهر، محمد عسکرزاده، حســین تقیان جزى نصرت عرفانى و محمد مغزیان و همچنین 
افرادى که در پالك مزبور ذینفع هســتند و یا نام آنان که در اسامى مالکین ذکر نگردیده 
است، لذا افراز سهام مشاعى قسمتى از ششدانگ باقیمانده پالك 301/43 واقع در بخش 
16 پشت بند حافظ شمالى که سند مالکیت آن در صفحات 359 و 91 و 55 و 315 و 326 و 
339 دفاتر 299 و 209 و 682 و 216 امالك بنام مصطفى حکیمیان فرزند قلى سابقه ثبت 
و سند دارد که با توجه به گزارش ماده 2 قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب 1357 
مشخص گردیده که عملیات ثبتى ملک خاتمه یافته و با مجاورین تعارضى ندارد و حدود 
اربعه مورد افراز به موجب صورت مجلس شماره 970602071735124- 97/5/21 به 
شرح ذیل است: حدود و مشخصات قطعه 248 سهم خواهان: ششدانگ یک قطعه زمین 
به مساحت 196/88 مترمربع شــماًال اول به صورت پخ به طول 3/53 متر دوم به طول 
7/50 متر پى است به کوچه شرقًا به طول 20 متر به دیوار پالك 47432 فرعى جنوبًا به 
طول 10 متر به دیوار پالك 77152 فرعى غربًا به طول 17/50 متر پى اســت به خیابان 
حقوق ارتفاقى معرفى نشد. ســهم خواهان و باقیمانده با حدود و مساحت مندرج در نقشه 
ترسیمى مى باشد این تصمیم با اختیار حاصله از ماده 2 قانون افراز و فروش امالك مشاع 
مصوب 1357 و ماده 15 آیین نامه مربوطه صادر گردیده لذا طبق ماده 6 آیین نامه و ماده 
18 آیین نامه اجرایى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا به کلیه افراد ذینفع ابالغ تا در صورتى 
که بین شرکا و مالکین مشــاعى محجور (صغیر، مجنون و غیر رشــید) و یا غا یب مفقود 
االثر وجود دارد به استناد ماده 313 قانون امور حســبى و طبق راى وحدت رویه شماره 
3530 مورخ 60/01/15 هیئت عمومى دیوان عالى کشور به نامبردگان و نمایندگان آنها 
ابالغ گردد تا چنانچه اعتراضى نســبت به نظریه افراز شماره 970602081737440- 
1397/5/23 داشته ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابالغ و درج در روزنامه طبق ماده مذکور 
به دادگاه صالح محل وقوع ملک مراجعه و گواهى مربوطه را به واحد ثبتى ارائه نمایید. م 

الف: 229951 صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /5/800
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تخم مــرغ ازجمله 
مواد غذایى اســت 
که باید در گروه بندى 
«ســوپرغذاها»  قــرار 
بگیرد. تخم مــرغ به دلیل 
داشــتن ویتامین هــا و مواد 
معدنــى فــراوان نظیر 
ویتامین A و ویتامین 
E و همچنین داشتن پروتئین 
فراوان، یکى از مناسب ترین غذاها براى رژیم غذایى ورزشکاران

 است. 
از فواید بى شمار تخم مرغ مى توان به کمک به سالمت چشم و جلوگیرى از بیمارى هاى قلبى اشاره کرد. 
واقعیت این است که خوراکى اى با این همه خواص سالم در رژیم غذایى امروزى بسیار کم پیدا مى شود. 

سرشار از مواد مغذى
خواص تخم مرغ بى شمار اســت. درنتیجه، تخم مرغ غذاى کاملى به حســاب مى آید و تقریبًا مقدار 
کمى از همه مواد مغذى مورد نیــاز بدن را در خود دارد. تخم مرغ   هاى محلى یا غنى شــده با امگا 3 از 
خواص بیشترى برخوردار هستند. اسید چرب امگا 3 و ویتامین هاى A و E در این تخم مرغ  ها بیشتر

 است.

تأثیر مثبت روى کلسترول خون
این حقیقت که تخم مرغ کلسترول باالیى دارد، صحت دارد. در حقیقت ما مجاز به دریافت 300 میلى گرم 
کلسترول در روز هستیم و هر تخم مرغ درحدود 212 میلى گرم، یعنى بیش از نصف حد مجاز، کلسترول 
دارد. با این حال، الزم است بدانید که کلسترول در رژیم روزانه همیشه باعث باال رفتن کلسترول خون 
نمى شود. کبد روزانه مقدار زیادى کلسترول تولید مى کند. وقتى مصرف کلسترول روزانه شما باال رود، 
کبد میزان تولیدش را کاهش مى دهد تا مقدار کلسترول را در بدن به تعادل برساند. با وجود این، واکنش 

هر فرد نسبت به مصرف تخم مرغ مى تواند متغیر باشد.

HDL افزایش
HDL مخفف «لیپوپروتئین پرچگالى» است. معموًال این کلسترول به عنوان کلسترول خوب شناخته 
مى شود. کسانى که HDL باالترى داشته باشند، معموًال از خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى، سکته و دیگر 
مشکالت سالمتى در امان هستند. افزایش میزان HDL از خواص تخم مرغ است. در تحقیقى نشان داده 
شد که مصرف روزانه دو تخم مرغ به مدت شش هفته و بیشتر از آن، به افزایش HDL خون به میزان 

10درصد کمک خواهد کرد.

سرشار از کولین
«کولین» ماده اى مغذى است که بیشتر مردم آن را نمى شناسند، اما کولین ماده بسیار مهمى است که 
معموًال در دسته ویتامین هاى گروه B قرار مى گیرد. بدن ما از کولین براى ساخت غشاى سلولى استفاده 
مى کند و نقش مهمى در تولید «نشانه گذارى سلول ها»، بخشــى از سامانه پیچیده ارتباط و داد و ستد 
پیام در سلول ها در مغز به  همراه دیگر عملکردهاى بدن مثل رشد، بازسازى بافت ها و ایمنى را برعهده 
دارد. نشانه هاى کمبود کولین بسیار جدى هستند اما خوشبختانه درصد وجود چنین مشکلى بسیار پایین 

است. یکى از منابع عالى براى دریافت کولین تخم مرغ است. یک عدد تخم مرغ بیش از 100 میلى گرم 
از این ماده مغذى حیاتى را در خود دارد.

کاهش ریسک ابتال به بیمارى هاى قلبى
عموماً کلسترول LDL را به عنوان «کلسترول بد» مى شناسند. عده اى بر این عقیده  هستند که باال بودن 
سطح LDL به افزایش ریسک ابتال به بیمارى هاى قلبى منجر مى شود. اما بسیارى از مردم نمى دانند 
که LDLھا بسته به نوع تراکمشان به زیرمجموعه هاى متفاوتى تقسیم مى شود. این زیرمجموعه ها به 
تراکم کم، متوسط و باال تقسیم مى شوند.تحقیقات بسیارى نشان مى دهد کسانى که به طور عمده داراى 
زیرمجموعه تراکم کلسترول کم و متوسط هستند، در معرض خطر بیشترى براى ابتال به بیمارى هاى 
قلبى نسبت به افرادى با تراکم کلسترول باال هستند. پژوهش ها نشان مى دهد حتى اگر تخم مرغ در 
برخى افراد میزان کلســترول LDL را کمى باال ببرد، تغییر تراکم از کم به متوسط و از متوسط به باال 

پیشرفت به حساب مى آید.

مفید براى سالمت چشم
با افزایش سن، قدرت بینایى نیز کم مى شود. مواد غذایى مختلفى براى مقابله با این عارضه وجود دارد. 
دو تا از این مواد مغذى «لوتئین» و «زآگزانتین» نام دارند که از جمله آنتى اکسیدان هاى قوى هستند و 

در شبکیه چشم ذخیره مى شوند.
بررسى ها نشان مى دهد مصرف میزان متناسب این مواد غذایى مى تواند در کاهش دو اختالل شایع 

چشم یعنى خطر ضعیف شدن ماهیچه هاى چشم یا بروز آب مروارید نقش مؤثرى داشته باشد. 
زرده تخم مرغ داراى مقدار زیادى از هر دوىِ این آنتى اکسیدان ها ست.

تخ
موا
که با
«ســو
بگیرد. تخ
ویت داشــتن
معدنــ

ویتامین
E و همچنین
فراوان، یکى از مناسب ترین غذاها براى رژیم غ

 است.
ا ا ا گ ل ال ک ک ا غ ا ا ف ا

به گفته محققــان، بى خوابى هاى مزمن باعث 
مى شود مغز انســان براى افزایش پاکسازى 

سلول هاى فرسوده خودخورى کند.
مطالعات محققان نشان مى دهد کمبود خواب 
باعث مى شود مغز براى تمیزکردن سلول هاى 
فرســوده از خودش تغذیه کند تا انرژى الزم را 

براى انجام کار فراهم کند.
محققان با تجزیه و تحلیل کردن افرادى که آنها 
را در شرایط  بى خوابى نگاه داشته  بودند، دریافتند 
که سلول هایى که وظیفه پاکسازى را برعهده 

دارند در این شرایط فعالیت بیشترى داشتند.
«آستروسیت ها» که سلول هاى فرسوده را به 
عنوان «سیناپس» خراب شناسایى و پاکسازى 
مى کنند، در واقع همان سلول هایى هستند که 

در بیماران مبتال به زوال عقل فعال هستند.
طبــق یافته هاى این مطالعات، مغز شــما اگر 
خواب کافى نداشــته باشــد کم کم شروع به 

خودخورى مى کند.
طبق یافته هاى این مطالعات، خواب شبانه کمتر 
از شش ساعت، احتمال مرگ را در افراد مبتال 
به سندروم متابولیک که ترکیبى از دیابت، فشار 

خون باال و چاقى است، باال مى برد.
به گفته محققان، تأثیر ایــن کمبود خواب به 
خصوص در افراد مبتال به فشــار خون باال و یا 

متابولیسم گلوکز ضعیف بیشتر است. 

اثر وحشتناك
 بى خوابى بر مغز

دانه هاى کنجد سرشار از پروتئین هستند و مزیت آنها براى سالمتى 
شناخته شده است:

کنترل کلسترول:  فیتواسترول هاى موجود در دانه هاى کنجد، 
به کاهش کلسترول کمک مى کند. فیتواسترول ها همان استرول هاى 
گیاهى هستند که جذب کلسترول در روده ها را کاهش مى دهند. کنجد 
در میان 27 نوع دانه و آجیل، داراى باالترین میزان فیتواسترول هاست.

کاهش استرس:  تحقیقات دانشــمندان نشان داده است که 
دانه هاى کنجد مى توانند تأثیر قابل توجهى بر اســترس در بدن داشته 
باشند. استرس در اثر فعالیت رادیکال هاى آزاد در بدن ایجاد مى شود و 
مى تواند خطر ابتال به بسیارى از مشکالت مانند دیابت، سرطان و حتى 
نارســایى قلبــى را افزایــش دهد. دانــه هــاى کنجد سرشــار از 

آنتى اکسیدان ها هستند که به کاهش استرس کمک مى کنند.

مدیریت دیابت: شما هنوز باید داروهایى را که پزشک براى 
دیابت تجویز کرده، مصرف کنید اما با اضافه کردن دانه هاى کنجد به 
رژیم غذایى روزانه خود مى توانید به بهبود کنترل قند خونتان کمک 

کنید.
کمک به درمان آرتروز: مزایاى دانه هاى کنجد براى افراد 
مبتال به «استئوآرتریت» زانو شناخته شده است. اضافه کردن روزانه از 
این دانه ها در کنار مصرف استامینوفن و گلوکزآمین، و ادامه این روند 

براى بیش از دو ماه، به بهبود دردهاى ناشى از آرتروز کمک مى کند.

افزایش سالمت قلب: از آنجا که دانه هاى کنجد منجر به 
کاهش سطح کلسترول مى شوند، جاى تعجب نیست که براى افزایش 
سالمت قلب نیز مزایاى زیادى دارند. این دانه ها سطوح کلسترول کبد 
را نیز کاش مى دهند و با پایین آوردن فشــار خون، منجر به افزایش 

سالمت قلب مى شوند.
کاهش اضطراب:  دانه هاى کنجد حاوى مواد معدنى منیزیم 
و کلسیم هستند که خاصیت کاهندگى استرس را دارند. کنجد همچنین 

حاوى «تیامین» و «تریپتوفان» است که به تولید «سروتونین» 
کمک مى کند. سروتونین به کاهش درد، بهبود خلق و خو و 

افزایش خواب عمیق کمک مى کند.

تقویت سالمت پوست:   محتواى باالى 
روى در دانه هاى کنجد، به تولید کالژن کمک 
مى کند. همانطور که مى دانید کالژن باعث ایجاد 
«االستیسیته» مى شــود و به ترمیم بافت هاى 

آسیب دیده بدن کمک مى کند. مصرف منظم روغن 
کنجد خطر ابتال به سرطان پوست را کمتر مى کند.

یک فوق تخصص بیمارى هاى غدد درون ریز و 
متابولیسم گفت: اگر مدت زمان زیادى است که 
مبتال به بیمارى دیابت هستید، حتماً قبل از انجام 
فعالیت ورزشــى، خود را از نظر سالمت قلبى و 

عروقى بررسى کنید.
محمدحسین گذشتى، درباره ورزش در مبتالیان 
به دیابت اظهــار کرد: ممکن اســت افراد دچار 
مشکل قلبى باشند اما به دلیل فعالیت کمى که 
تاکنون داشته اند، این وضعیت عالمت دار نبوده 
است. وى اضافه کرد: اگر این افراد عالیم دیگرى 

مانند درد سینه دارند یا با راه رفتن دچار خستگى 
زودرس مى شوند یا تنگى نفس دارند، حتماً قبل از 
انجام فعالیت ورزشى از نظر قلبى و عروقى مورد 

چکاپ قرار گیرند.
گذشتى گفت: افرادى که مدت زمان کمى است 
مبتال به دیابت شده اند و وضعیت قلبى شان چک 
شده و مشکلى ندارند مى توانند ورزش را شروع 
کنند. وى ادامه داد: اگر افراد دچار عوارض دیگر 
بیمارى دیابت شده اند، مثًال درگیرى عصب پا یا 
سابقه زخم پا و تاول داشته اند، بعضى از ورزش ها 

مانند پیاده روى یا دویدن مناسب نیست.
این فوق تخصص بیمارى هاى غدد درون ریز و 
متابولیسم با بیان اینکه پیاده روى طوالنى با 
شرایط نامناســب (کفش نامناسب) براى 

افرادى که دچار مشــکالت پا و دیابت هستند، 
توصیه نمى شــود، افــزود: اگــر درگیرى هاى 
چشــمى و یا خونریزى هاى چشــمى داشتند، 
ورزش هایى مانند وزنه زدن نیز مناســب نیست، 
چون مى تواند باعث تشــدید خونریزى شبکیه 

شود. 
وى گفــت: افرداى که قند کنترل نشــده دارند، 
ممکن اســت که ورزش به آنهــا کمک نکند و 
یا حتــى قندشــان باالتــر رود، اما کســى که 
مى خواهد ورزش کنــد، باید قنــدش را اندازه 
بگیرد. اگر قند باالى 250 داشــته باشد و یا قند 
ادرار باالى 300 باشد، نباید ورزش کند؛ چراکه 
ورزش باعث مى شــود قندشــان افزایش پیدا

 کند.

7 خاصیت باورنکردنى دانه هاى کنجد 

و

د در کاهش دو اختالل شایع 
وز آب مروارید نقش مؤثرى داشته باشد. 

دوىِ این آنتى اکسیدان ها ست.

مى شوند.
دضطراب:  دانه هاى کنجد حاوى مواد معدنى منیزیم 
ه خاصیت کاهندگى استرس را دارند. کنجد همچنین

«تریپتوفان» است که به تولید «سروتونین»
ونین به کاهش درد، بهبود خلق و خو و 

مک مى کند.

وست:   محتواى باالى 
 تولید کالژن کمک
کالژن باعث ایجاد 
رمیم بافت هاى 

صرف منظم روغن 
کمتر مى کند.

کدام بیماران دیابتى نباید ورزش کنند؟
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ر مشــکالت پا و دیابت هستند، 
ـود، افــزود: اگــر درگیرى هاى 
داشتند،  خونریزى هاى چشــمى
ند وزنه زدن نیز مناســب نیست، 
باعث تشــدید خونریزى شبکیه 

رداى که قند کنترل نشــده دارند، 
 که ورزش به آنهــا کمک نکند و

ــان باالتــر رود، اما کســى که 
ش کنــد، باید قنــدش را اندازه 
باالى250 داشــته باشد و یا قند 
3 باشد، نباید ورزش کند؛ چراکه 
ى شــود قندشــان افزایشپیدا

تخم مرغ؛ سوپرغذایى سرشار از تخم مرغ؛ سوپرغذایى سرشار از 
ویتامین و پروتئینویتامین و پروتئین

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت مبین بازرگان فوالد 
سپاهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 
56762 و شناســه ملى 14006085007 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى 
مــورخ 1397/04/31 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: مهرداد ســعیدبخش به شــماره ملى 
1285849442 و حمیدرضا کمال به شماره 
ملــى 1291178120 و احســان میان دار 
اصفهانى به شماره ملى 1290705232 به 
عنوان اعضاى هیات مدیره به مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. مؤسســه حسابرسى امین 
تدبیر بصیر به شماره ملى 10103512680 و 
کدپستى 8168836783 به عنوان حسابرس 
و بازرس اصلى و رقیه جعفرى به شماره ملى 
1092151389 به سمت بازرس على البدل 
شرکت براى مدت یکســال  انتخاب شدند. 
تراز مالى ســال 1396 تصویب شد. روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى 
شرکت انتخاب شــد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجارى اصفهان (232490)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت پرتو تصویر شــفا 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 25637 و 
شناســه ملى 10260463973 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عــادى به طور 
فوق العاده مــورخ 1397/05/12 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: - ترازنامه و حساب سود و 
زیان و گردش وجوه نقد و عملکرد مالى تا پایان 
سال 1396 به تصویب مجمع رسید. – روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت انتخاب گردید. – آقاى منصور کندرى 
به کدملى 0042539811، آقاى هوشــنگ 
معین بــه کدملــى 1090776160، آقاى 
على اکبر طاهریان به کدملى 1287527043، 
آقاى سید محمدجواد مرعشى شوشترى به 
کدملى 1753353122 و آقاى عباســعلى 
جــوادى بــه کدملــى 1189297108 به 
عنوان اعضاى هیئت مدیره بــراى مدت دو 
سال انتخاب شــدند. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفها ن اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجارى اصفهان (231240)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت پرتو تصویر شفا سهامى 
خاص به شــماره ثبت 25637 و شناسه ملى 
10260463973 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مــورخ 1397/05/12 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: - آقاى على اکبر طاهریان به شماره 
ملى 1287527043 به ســمت رئیس هیئت 
مدیره، آقاى عباســعلى جوادى به شماره ملى 
1189297108 به ســمت نایب رئیس هیئت 
مدیره، آقاى منصــور کندرى به شــماره ملى 
0042539811 بــه ســمت مدیرعامل، آقاى 
هوشنگ معین به شماره ملى 1090776160 
و آقاى ســید محمدجواد مرعشى شوشترى به 
شــماره ملى 1753353122 به سمت اعضاى 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. 
– کلیه اوراق و اســناد مالى و تع هدات شرکت 
با امضاى رئیس هیئت مدیــره (آقاى على اکبر 
طاهریان) و مدیرعامل (آقــاى منصور کندرى) 
همراه با مهر شــرکت معتبر مى باشد. – ضمناً 
مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد 
بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسســات غیرتجارى 

اصفهان (231241)

آگهى انتقالى
آگهى انتقالى شــرکت مهندســى نوین فرآیند راى 
کار شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 38710 و 
شناسه ملى 10260563435 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/04/04 مرکز 
اصلى شــرکت از واحد ثبتى اصفهان به واحد ثبتى 
نجف آباد به نشانى استان اصفهان- شهرستان نجف 
آباد- بخش مرکزى- شــهر نجف آباد- محله پلیس 
راه- خیابان تالش-  خیابــان فوالد- پالك 4- طبقه 
همکف- کدپســتى 8516957115 انتقال یافت و 
در این واحد ثبتى تحت شماره 4429 به ثبت رسیده 
که جهت اطالع عمومى آگهى مى گردد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجارى نجف آباد (231207)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت پرتو تصویر شفا سهامى 
خاص به شــماره ثبت 25637 و شناسه ملى 
10260463973 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى به طــور فوق العاده مورخ 
1397/05/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقاى 
مهدى آذرى با کدملى 1141786011 ب ه عنوان 
بازرس اصلى و آقاى ســید احمد میرحســینى 
با کدملى 4431444858 بــه عنوان بازرس 
على البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى اصفهان 

(232489)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت مبین بازرگان فوالد 
سپاهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 
56762 و شناســه ملى 14006085007 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1397/05/01 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شــد: مهرداد ســعیدبخش بــه کدملى 
1285849442 به ســمت رئیس هیئت 
مدیره و احسان میان دار اصفهانى به کدملى 
1290705232 بــه ســمت مدیرعامل و 
حمیدرضا کمال به کدملى 1291178120 به 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها و عقود اســالمى با امضاء رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب رئیس 
هیئت مدیره با امضــاى نائب رئیس هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى 

اصفهان  (231233)
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چیــزى از دنیاى حرام بــراى پس از مرگت باقــى مگذار، زیــرا آنچه از تو 
مى ماند نصیب یکى از دو تن خواهد شد، یا شخصى که آن را در طاعت خدا به 
کار گیرد، پس سعادتمند شود به چیزى که تو را به هالکت افکنده است و یا 
شخصى که آن را در نافرمانى خدا به کار گیرد، پس هالك مى شود به آنچه 
تو جمع آورى کردى. پس تو درگناه، او را یارى کرده اى، که هیچیک از این 

موال على (ع)دو نفر سزاوار آن نیست تا بر خود مقدم دارى.

امالك براى مزایده  (شهریور 97)
وضعیت ملک  قیمت پایهاعیانعرصهکاربرىنوع ملکپالك ثبتى آدرس ملکنام شعبه ردیف

یازده سهم از چهل و پنج سهم پالك گلپایگان انتهاى خیابان اردیبهشت کوچه ده مترى بوستان گلپایگان گلپایگان 1
مساحت خانه خانه2/4572

 تخلیه و در تصرف بانک نیست   3,826,440,000 792ششدانگ 3910

چهار دانگ و هشتاد و شش صدم دانگ روستاى قلعه شاهرخ شهرستان چادگان چادگان 2
120000 متر زمین مشاعازششدانگ پالك 101/8/30

تخلیه و در تصرف بانک نیست 5,991,975,000 -مربع

شصت ودو سهم از نود و شش سهم گلپایگان جاده شرکت زراعى گلپایگان ابتداى جاده رحمت آباد گلپایگان 3
تخلیه و در تصرف بانک نیست 5,618,196,843 630002069مرغدارى مشاعششدانگ پالك 281/3

تخلیه و در تصرف بانک نیست  7,206,300,000 266/90130مسکونى ششدانگ ششدانگ پالك2948/4اصفهان سه راه سیمین بلوار کشاورز خیابان شهید یزدانى خیابان نستوه پالك 169فریدن 4

چهار دانگ مشاع  از ششدانگ پالك داران- مرکزى- بلوار امام على اراضى اشجردفریدن 5
تخلیه و در تصرف بانک نیست   7,675,200,000 19600400گلخانه مشاع8/141

تخلیه و در تصرف بانک نیست  3,015,000,000 258/30390مسکونى ششدانگ ششدانگ پالك 1149آران وبیدگل- مرکزى- خیابان 17 شهریور- 1149آران و بیدگل 6
تخلیه و در تصرف بانک است 1,395,000,000 1368/58125مسکونى ششدانگ ششدانگ پالك 62/253بیست و پنج  کیلومترى جاده شهرضا به شیراز روستاى وشاره پالك 38  شهرضا 7

ششدانگ پالك 1826 باقیمانده واقع در دروازه دولت خیابان على قلى بیک کوچه اصفهان 8
تخلیه و در تصرف بانک است  10,665,000,000 395380مسکونى ششدانگ ششدانگ پالك 1826 باقیمانده جهان نما بن بست دهدشتى بن بست اول پالك آبى 13

تخلیه و در تصرف بانک است  450,000,000 26680000زمین مشاعپالك 266سمیرم وردشت  مزرعه موروكمهرگرد9

دهاقان روستاى پوده بلوار شهید شیرازى بر بلوار روبروى مصالح فروشى رئیس دهاقان10
زاده جنب مغازه بخارى 

ششدانگ یک باب خانه پالك 
 تخلیه و در تصرف بانک نیست   850,000,000 556/16164مسکونى ششدانگ 100/260

دهاقان روستاى على آباد جمبزه خیابان امام خمینى روبروى سوپر مارکت آقاى دهاقان11
عسگرى پالك 669 

پنجاه و چهار  و سى و نه هزارم حبه 
از هفتاد ودو حبه یک باب خانه پالك 

58/1418
 تخلیه و در تصرف بانک نیست   267,361,111 409/61150مسکونى مشاع

 تخلیه و در تصرف بانک نیست   122,500,000 90136منزل مسکونىششدانگ 170/217 دهاقان روستاى درج بلوار ولى عصر کوچه 8 مترى دهاقان12
 تخلیه و در تصرف بانک است 31,020,000,000 800007496دامدارى ششدانگچهار فرعى از یک اصلى قریه جمبزه بخش جلگه کوهپایه 13
 تخلیه و در تصرف بانک نیست  13,800,550,000 70534080کشتارگاه صنعتى ششدانگ 155/8055/8718اراضى منطقه صنعتى بادرود بوئین 14

آگهی مزایده عمومی اموال غیر منقول
مدیریت شعب بانک کشاورزي اســتان اصفهان در نظر دارد امالك مشروحه ذیل را از طریق 
برگزاري مزایده عمومی به شــرح مندرج در جدول ذیل بصورت نقدي و اقساطی به فروش 
برســاند.متقاضیان می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت بیست روز ، همه روزه به 
استثناء روزهاي تعطیل از ساعت 8 لغایت 14 جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق شرکت 
در مزایده به نشانی اصفهان خ مطهري مدیریت شعب بانک کشاورزي استان اصفهان طبقه 

سوم واحد حقوقی مراجعه نمایند.
توضیحات :

1- اوراق شرکت در مزایده در واحد حقوقى  به آدرس فوق الذکر موجود و پیشنهاد دهندگان 
باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه و به انضمام 
فیش واریزي مربوط به 5درصد قیمت پایه در پاکت الك و موم شده ( با قید مربوط به ملک ردیف  
آگهی ) تسلیم و رسید دریافت نمایند . براي هر ملک باید پیشنهاد و اوراق و پاکت مستقل تهیه 

و تنظیم و تکمیل و امضاء  شده ارائه گردد.
2-مهلت ارائه پیشنهادات پس از انتشار آگهى به مدت 20روز مى باشد. به پیشنهادات مبهم، 
مشروط و بدون سپرده و پیشنهاداتی که بعد از انقضاي مدت مقرر در آگهی واصل گردد ترتیب 

اثر داده نمی شود.

3-در شرایط مساوي اولویت با مالک اولیه امالك خواهد بود . وجوه واریزي نفرات دوم و سوم 
تا تعیین تکلیف نهایی برنده مزایده مسترد نخواهد شد .

4-اخذ کلیه مجوز ها و پروانه هاى مربوطه در صورت دارا بودن شرایط از ادارات ذیربط بر عهده 
خریدار خواهد بود.

5-نحوه دریافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و همزمان با انعقاد قرارداد به صورت نقد یا 
اقساط است. در صورت ارائه پیشنهاد اقساطى پرداخت حداقل 20درصد مبلغ  به صورت نقد و 
مابقى  حداکثرشصت ماهه با تعلق سود مربوطه خواهد بود.ضمناً اولویت با پیشنهاد نقدى است.
6-کلیه امالك با وضعیت موجود و طبق مفاد اسناد انتقال اجرایی صادر شده واگذار می گردند 
و در صورت وجود متصرف ، تخلیه بر عهده خریدار می باشد و در صورت نیاز به اقداماتى اعم از 
ادغام ، تفکیک ، افراز ، تجمیع ، دریافت سند ششدانگ ، رفع مغایرت در حدود اربعه و مساحت 
امالك و غیره و طی کلیه مراحل آن بعهده و هزینه خریدار می باشد و بانک هیچگونه هزینه اي 

از این بابت پرداخت نمی نماید و بانک هر گونه مسئولیتی را از خود سلب و اسقاط می نماید.
7-بازدید از امالك و مطالعه مدارك و سوابق مربوطه قبل از شــرکت در مزایده براي تمامی 
شرکت کنندگان در مزایده الزامی می باشد و امضاي اوراق مزایده و شرکت در مزایده به منزله 
بازدید از امالك و مطالعه مدارك و سوابق مربوطه توسط شرکت کننده بوده و هر گونه ادعایی 

بر خالف آن مردود می باشد.
8-در امالکی که نیاز به تفکیک و اصالح باشــددر صورت بروز مشکالت در خصوص تفکیک 
و قطعی شــدن عدم امکان اســتفاده بدون تفکیک ، وجوه واریزي عینا به خریدار مســترد
 می گردد و خریدار هیچگونه ادعایی نخواهد داشت در اینصورت وجوه واریزي شامل سود و یا 

خسارت تحت هر عنوانی نخواهد بود.
9-قطعیت معامله منوط به موافقت بانک کشاورزي ایران ( تهران ) می باشد.

10-براي شرکت در مزایده ارائه فیش واریزي به میزان 5 درصد قیمت پایه  امالك  به صورت 
نقدى  نزد بانک کشاورزي شعبه محل وقوع ملک یا هر یک از شعب بانک کشاورزي در استان 
اصفهان به حساب بستانکاران بابت مزایده، الزامی است. هر گاه نفرات اول و دوم و سوم از 

عقد قرارداد امتناع نمایند سپرده آنها ضبط خواهد شد.
11-شــرکت کنندگان در مزایده می توانند در موعد یاد شده با ارائه کارت شناسایی معتبر به 
همراه ارائه رســید تحویل پاکت مزایده ، یا فیش واریز 5 درصد شرکت در مزایده در جلسه 

شرکت نمایند.
12-بدیهی است عدم حضور شرکت کنندگان مزایده در جلسه مذکور ، تحت هر شرایط و به هر 

دلیل اعم از موجه و غیر موجه مانع از انجام مزایده و باز گشایی پاکتها نخواهد بود.

«دانش آموزان دوره اول متوســطه اســتان اصفهان، در 
چهارمین دوره کشورى جشنواره نوجوان خوارزمى کشورى 
که مردادماه سال جارى در مشهد مقدس برگزار شد ،کسب 

رتبه دوم را به خود اختصاص دادند.»
رئیس اداره آموزش دوره اول متوســطه اداره کل آموزش 
و پرورش اســتان اصفهــان در گفتگــوى اختصاصى با 
نصف جهان ایــن مطلب را اعالم کرد و در تشــریح روند 
برگــزارى راهیابى دانش آموزان به مرحله کشــورى این 
مســابقات اظهار کرد: جشــنواره نوجــوان خوارزمى با 
هدف شناســایى عالیق ، اســتعدادها و توانمندى هاى 
دانش آمــوزان، ایجاد روحیــه کارآفرینى، زمینه ســازى 
به منظــور انتخــاب آگاهانــه رشــته هاى تحصیلى و 
شــغلى، هدفمند کردن هدایت تحصیلــى دانش آموزان، 
انعطاف بخشــى به محیط هاى یادگیرى و... هر ساله در 
شش محور پژوهش، ادبیات، ایفاى نقش در زبان انگلیسى، 
فعالیت هــاى آزمایشــگاهى، بازارچه و دست ســازه در 

دبیرستان هاى دوره اول متوسطه استان برگزار مى گردد.
وى ادامه داد: امروزه کیفیت یادگیرى و تربیت همه جانبه 
دانش آموزان نیازمند توجه به ابعاد مختلف و اجراى مطلوب 
برنامه درسى است که مى بایست ساز وکارهاى الزم جهت 
تحقق این مهم فراهم گردد و جشنواره نوجوان خوارزمى 
یکى از برنامه هایى است که مى تواند زمینه ایجاد فرصت 
و تجارب علمى و عملى دانش آموزان را که از جلوه هاى 

مهم برنامه درسى است فراهم نماید.
على اعرابى افزود: این جشنواره یکى از برنامه هاى دفتر 
آموزش دوره اول متوســطه وزارت آمــوزش و پرورش 
مى باشد که از سال تحصیلى 94-93  در دبیرستان هاى 

دوره اول متوسطه کشور در حال اجراست .
 اعرابى با اشــاره به آمار 202000 نفر رشته دانش آموزى 

شــرکت کننده در جشــنواره نوجوان خوارزمى استان در 
سال تحصیلى 97-96 از رشد کمى و کیفى در محورهاى 
6 گانه جشــنواره خبــر داد و مدیران و دبیران تالشــگر 
دبیرســتان هاى دوره اول متوســطه اســتان و اولیاى

دانش آمــوزان کــه در ترغیــب ، تشــویق و حمایت از 
دانش آموزان در اجراى مطلوب فرایند جشــنواره تالش 
نمودند را سه رکن اصلى و مهم موفقیت استان در ارتقاى 
کمى و کیفى جشنواره عنوان کرد و تعداد تیم ها یا نفرات 
راه یافته به مرحله استانى را  64 تیم در محور پژوهش ، 64 
نفر در محور ادبیات ، 106 تیم در محور زبان انگلیسى ، 125 
تیم در محور فعالیت هاى آزمایشگاهى ، 64 تیم در محور 

دست سازه و 34 بازارچه منتخب اعالم نمود.  
وى با اشــاره به برگزارى مرحله استانى جشنواره در هفته 
اول تیرماه سال جارى  با حضور 593 نفر از دانش آموزان 
استان در محل پژوهشسراى دانش آموزى خیام ، استفاده 
از فضا و تجهیزات مطلوب و بهره گیرى از دبیران توانمند 
و مجرب را به عنوان ناظرین تخصصى جشنواره  و هیئت 

داوران را از عوامل موفقیت مرحله استانى برشمرد.
اعرابى خاطرنشان کرد: مرحله کشــورى چهارمین دوره 
جشــنواره نوجوان خوارزمى روزهاى 25تا 27 مردادماه 
سال جارى به میزبانى اداره کل آموزش و پرورش استان 
خراسان رضوى و در شهر مشهد مقدس برگزار شد، دانش 
آموزان اصفهانى با کسب پنج مقام اول و یک مقام دوم، بعد 
از مشهد مقدس، رتبه دوم کشور را به خود اختصاص دادند.

وى توضیــح داد: تیم 9 نفــره دانش آمــوزان دوره اول 
متوســطه آموزش و پرورش اســتان اصفهان متشکل از 
بهار ادیب مجلسى، هســتى گرجى زاده و کیاناز شاطریان 
در محور ایفاى نقش زبان انگلیســى، حسنا رضایتمند و 
ستایش نیکبخت درمحور فعالیت هاى آزمایشگاهى، مینا 
شاهنظرى در محور ادبیات،رضا طاوسى شهرضا در محور 

دست ســازه و بازارچه منتخب استان موفق به کسب رتبه 
اول و غزل خادمى و دیبا یکتا درمحور پژوهش به رتبه دوم 
چهارمین جشنواره نوجوان خوارزمى کشور دست یافتند. 
ضمن اینکه در این جشنواره دبیر کارو فن آورى منتخب 
در محور بازارچه برادر مجید تدبیرى از شهرستان کاشان 
و محدثه صباغ، دانش آموز غرفه برتر از ناحیه 1 اصفهان 
به عنوان منتخب کشورى معرفى شدند. دانش آموزان در 
مراسم اختتامیه جشــنواره که در روز شنبه 27 مرداد ماه و 
باحضور مهندس زرافشان معاون محترم آموزش متوسطه 
وزارت متبوع و سایر مسئولین وزارتى برگزار گردید مورد 

تقدیر و جوایز خود را دریافت نمودند .
اعرابى صعود دوپله  اى درون رشته اى دانش آموزان استان 
اصفهان در چهارمین جشنواره نوجوان خوارزمى نسبت به 
سال گذشــته را مرهون تالش دبیران، مدیران مدارس ، 
کارشناسان ، معاونان و رؤساى مناطق و نواحى آموزش و 
پرورش استان و حمایت هاى مدیرکل محترم آموزش و 
پرورش استان ، معاون آموزش متوسطه و اعضاى دبیرخانه 
اســتانى این جشــنواره عنوان و از فعال کردن دبیرخانه 
استانى جشــنواره براى بازنگرى دستورالعمل ها و اجراى 
هرچه مطلوبتر جشنواره در سال تحصیلى 98-97 خبر داد.

رئیــس اداره آمــوزش دوره اول متوســطه اداره کل 
آموزش و پــرورش اســتان درپایان با تبییــن ماموریت 
و ماهیــت دوره اول متوســطه که "هویــت یابى دانش 
آموزان " اســت ، یکى از راهکارهاى موثر در شــناخت 
توانایى هــا و عالیق دانش آمــوزان را توســعه کمى و 
کیفى جشــنواره نوجوان خوارزمى عنوان کرد و از اولیاى 
دانش آموزان خواست نسبت به ثبت نام فرزندان خود در 
مرحله آموزشگاهى جشــنواره که در مهرماه سال جارى 
در دبیرستان دوره اول متوسطه اســتان انجام خواهد شد 

فعاالنه مشارکت نمایند. 

 رئیس اداره آموزش دوره اول متوسطه آموزش و پرورش استان تشریح کرد:

درخشش دانش آموزان اصفهانى در جشنواره نوجوان خوارزمى
ساسان اکبرزاده

م الف: 233301مدیریت شعب بانک کشاورزى استان اصفهان


