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دیابت چه زمانى اورژانسى مى شود؟ اقدام کشاورزان علیه پروژه «بن-بروجن» توضیحات مقدم درباره فضاى فوتبالى «پایتخت6»قولنامه ، متهم ردیف اول کالهبردارى هاى ملکى شاید قرار است امسال برعکس باشد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

مراقب نفوذ
 گاز «رادون» 

به منازلتان باشید

سرکشى به حساب مردم جایز نیست
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اصغر فرهادى در میان 
برترین هاى هزاره سوم 

شهردارى اصفهان 
به کمک وزارت کشور 

مى آید

 رشوه 31 میلیاردى 
براى انتصاب 
مدیر یک بانک 5

به وقـت 
هیاهو و دلهره

مدیر برنامه بهداشت پرتوهاى وزارت بهداشت، تنفس 
گاز رادون در افراد غیر سیگارى را اولین عامل مؤثر در 

بروز سرطان ریه خواند و گفت: گاز رادون به طور معمول 
آلوده کننده هواى آزاد نیست و موضوعى که مى تواند 

سبب نگرانى باشد، تجمع گاز رادون در اماکن...

بى هوا از روى صندلى اش بلند شد، چند ثانیه اى 
مات و مبهوت ایستاد و بعد همانجا بین صندلى ها 
نقش بر زمین شد. هنوز باورش نمى شد دروازه تیم 
محبوبش براى سومین بار باز شده. کمى زمان برد 
تا «فاطمه» که هفده هجده ســال بیشتر نداشت 
به خودش بیاید و دوباره تماشــاى دیدار تیم هاى 
ســپاهان و صنعت نفت را از ســر بگیرد. زیر لب 
چیزى زمزمه مى کرد. با اینکه دســت هایش را 
جلوى دهانش گرفته بود، حدس زدن درباره آنچه 
مى گفت خیلى ســخت نبود. 20 دقیقه تا انتهاى 
مسابقه بیشتر باقى نمانده بود و طالیى پوشان 3 

بر 2 از حریف...

4

چرا سهمیه بعضى کارت هاى سوخت کم شده است؟چرا سهمیه بعضى کارت هاى سوخت کم شده است؟
پیگیرى یک موضوع ملى در اصفهانپیگیرى یک موضوع ملى در اصفهان

2

انتقاد آیت ا... طباطبایى نژاد از سیاست هاى یارانه اى دولت:

باى، چاق اما دونده بود
حیدر سلیمانى، کارشــناس داورى در گفتگو با گروه رسانه اى فوتبال 
اصفهان در رابطه با کارشناسى داورى دیدار سپاهان اصفهان و صنعت 
نفت آبادان اینچنین گفــت: آقاى باى داور دیدار قضــاوت خوبى را از 
خودش به نمایش گذاشت. البته ما در این دیدار صحنه خاصى به لحاظ 

داورى شــاهد نبودیم که باعث مناقشــه و اختالف نظر بشود. 
کمک هاى وى هم در امر قضاوت به خوبى توانستند کمک 

حال على باى باشند و کار تیمى خوبى را...
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شکست بهت آور سپاهان، پایان تلخ 
«فوتبال به وقت اصفهان»

با اندیشه و 
حرکت اسالمى 

مى توان جامعه را 
دگرگون کرد

طرح زوج و فرد از درب منازل، فعًال در اغما
سرنوشت طرحى که قرار بود خیلى زود در اصفهان اجرایى شود
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مربى مربى 
گیتى پسند اصفهان راگیتى پسند اصفهان را
 با چاقو تهدید کردند با چاقو تهدید کردند

آگهى مناقصه

محمد مغزى نجف آبادى- شهردار نجف آباد

        نوبت دوم

شهردارى نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 98/2452 مورخ 98/08/12 شوراى محترم اسالمى شهر، 
عملیات پیاده روسازى معابر شهردارى منطقه یک را با برآورد تقریبى اولیه به مبلغ 5/500/000/000 ریال بدون تعدیل 
و مابه التفاوت، از محل اعتبارات عمرانى سال 1398 شهردارى نجف آباد و بر اساس فهرست بهاء ابنیه و راه و باند سال 

1398 به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید داراى رزومه کارى مرتبط و تجهیزات و ماشین آالت متناسب با موضوع 
مناقصه بوده و همچنین داراى صالحیت و رتبه بندى الزم (حداقل پایه پنج در رشته هاى ابنیه و راه و ترابرى) از معاونت 

برنامه ریزى و نظارت راهبردى ریاست جمهورى باشند.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد 
مناقصه، با همراه داشتن مدارك و  رزومه شرکت، تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 98/10/17 به امور قراردادهاى 

شهردارى نجف آباد مراجعه نمایند.
شرکت کنندگان باید مبلغ 275/000/000 ریال را طى فیش واریزى به حساب سپرده شماره 0104544150002 شهردارى 
نجف آباد و یا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانکى به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و 

سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
ســایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شــهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات مختار مى باشد.
م الف: 704387

آگهى دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومى عادى
 بطور فوق العاده شرکت منحله اصفهان فشار قوى سپاهان (سهامى خاص) 

شماره ثبت 36254 و شناسه ملى 10860177184 (در حال تصفیه)

هیأت مدیره شرکت

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت منحله اصفهان فشار قوى سپاهان (سهامى خاص) شماره 
ثبت 36254 و شناسه ملى 10860177184 دعوت مى شود تا در جلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده در ســاعت 9 صبح مورخ 98/10/23 در آدرس اصفهان خیابان نیکبخت شرقى- کوچه 

شهیدان یادگارى- پالك 1/50- کدپستى 8164873513 تشکیل مى گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

اتخاذ تصمیم در خصوص:
1- تمدید مدت تصفیه شرکت منحله

2- تمدید مدت مدیر تصفیه شرکت منحله
3- تعیین و تمدید آدرس محل تصفیه شرکت منحله

4- سایر موضوعاتى که در صالحیت این مجمع مى باشد.

آگهى مزایده عمومى(نوبت اول)

حمیدرضا فرهنگ- شهردار شاهین شهر

        چاپ اول

شهردارى شاهین شهر به استناد مصوبه شماره 1770/ش- 97/11/06 شوراى محترم 
اسالمى شهر قصد واگذارى به صورت اجاره 26 واحد تجارى و یک واحد تاالر و یک 
واحد تاالر رستوران و یک واحد ادارى مدیریت و سه واحد ادارى و یک واحد انبارى 
زیرزمین دوم و پارکینگ زیرزمین 2 و بام سبز، واقع در شاهین شهر- ابتداى بلوار 
نور- سیتى سنتر نور را به صورت ترجیحاً یکجا به اشخاص حقیقى و حقوقى واجد 

شرایط را دارد.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در ساعات 
ادارى به واحد امالك شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا پایان وقت 
ادارى روز یک شنبه مورخ 98/10/29 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهردارى 

در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
م الف: 712588

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى

 شرکت عمران شهر جدید بهارستان

شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد اجراى پروژه ى عمرانى به شرح زیر را در بهارستان از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به 
شرکت هاى داراى گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکارى واگذار نماید. لذا با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد تا پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در 

صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.
تاریخ انتشار آگهى در سامانه مورخ 1398/10/08 مى باشد.

مناقصه گران در صورت نیاز به اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس بهارستان بلوار امیرکبیر مراجعه یا با شماره تلفن 36861090 
داخلى 232 تماس حاصل نمایند.

الزم به ذکر است که کارفرما مى تواند هزینه اجراى پروژه را به صورت تهاتر با اراضى یا مستحدثات تجارى یا مسکونى و یا نقدى اقدام نماید.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934- 021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

م الف: 714521

موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
گواهینامه 
صالحیت 
پیمانکارى

مبلغ برآورد اولیه 
(ریال)

سپرده شرکت 
در مناقصه 

(ریال)

مهلت 
دریافت 
اسناد 
مناقصه

مهلت ارائه 
پیشنهاد

زمان 
بازگشایى 

پاکت 
ارزیابى

مدت 
پیمان

12098001352000027

عملیات اجرایى 
تکمیل آماده سازى 
در فازهاى دو و سه 

شهر جدید بهارستان 
(شامل اجراى جدول، 
بلوك فرش، زیرسازى 
معابر، تکمیل شبکه 
و انشعابات آبیارى 
فضاى سبز و... به 
صورت پراکنده)

حداقل رتبه 
5 رشته راه و 

ترابرى
29/572/767/5081/480/000/000

تا ساعت 
19 روز 

شنبه مورخ 
1398/10/14

تا ساعت 
19 روز 

پنجشنبه 
98/10/26

ساعت 10 
روز شنبه 
98/10/28

8 ماه

3

4

صالح میرزاآقایى:صالح میرزاآقایى:

تلویزیون خوراك مناسبى تلویزیون خوراك مناسبى 
به مخاطب نمى دهدبه مخاطب نمى دهد

منا
 : ای

س
عک

نفس 
ثر در

 معمول
تواند 

ه بود
گروه رسانه اى فوتبال 
هان اصفهان و صنعت 
ر قضــاوت خوبى را از 
صحنه خاصى به لحاظ 

الف نظر بشود. 
تند کمک 
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نماینده مردم شاهین شــهر در مجلس با اعالم نارضایتى 
مردم از عدم پرداختن جدى و قاطع به مسئله حقوق هاى 
نجومى، گفت:  آنچــه جامعه و مــردم از آن رنج مى برند 
تبعیض نارواســت؛ در پرداخت  حقوق ها شــاهد هستیم 
اختالف زیادى بیــن کارمندهاى دولت و شــرکت هاى 
وابســته با برخى ها که حقوق هاى نجومــى مى گیرند، 
وجود دارد. حســینعلى حاجى دلیگانى افزود: اخیراً لیستى 
از فیش هاى حقوقى یکى از شرکت هاى دولتى به دست 
من رسید که حدود 30 نفر در این شرکت ماهى یک میلیارد 
تومان حقوق دریافت مى کنند. عضو کمیســیون برنامه، 
بودجه  و محاســبات مجلس اظهار کرد: من این لیست را 

چهارشنبه هفته گذشته نزد معاون سازمان برنامه و بودجه 
بردم و عنوان کردم که شــما دم از کمبود اعتبار و درآمد 
مى زنید جلــوى اینگونه ریخت  و پاش هــاى آنچنانى در 
شرکت هاى دولتى را بگیرید.  حاجى دلیگانى خاطرنشان 
کرد: در این لیســت حقوقى منتشر شــده بود که طى آن 
یک کارشناس در یک ســتاد در تهران 41 میلیون تومان 
از شــرکت دولتى حقوق دریافت مى کند و من مانده ام و 
نمى دانم که وزرا در این باره چــه کار مى کنند. چرا چنین 
وضعیتى وجود دارد.  آیا آقاى رئیس جمهور، آقاى نوبخت 
و وزرا این را مى دانند؟ اگر مى  دانند و کارى نمى کنند پس 

این تبعیض ها را قبول دارند و اگر نمى دانند که واى بر ما.

عضو کمیسیون شوراهاى مجلس اعتبار بخشى به اسناد 
عادى را تصمیم غلط شــوراى نگهبان دانست و افزود: 
حداقل 30 درصد از پرونده هاى موجود در دستگاه قضا، به 
علت اعتبار بخشى شوراى نگهبان به اسناد عادى است.

ابوالفضل ابوترابى افزود: بعد از انقالب، شوراى نگهبان 
در تصمیم نادرستى، بر اساس فقه به اسناد عادى اعتبار 
بخشى کرده است. این شورا حقوق عامه را در برابر حقوق 
فرد قرار داده و حقوق عامه را بخاطــر حقوق افراد ذبح 
کرده است. فقه ما باید پاســخگوى چنین مسائلى که 

حقوق افراد، حقوق میلیون ها نفر را پایمال کرده، باشد.
نماینده مــردم نجف آبــاد گفت: اگــر فــرد بتواند با 

سندى عادى، ســند رسمى کشــور را باطل کند، هیچ 
سرمایه گذارى در این کشــور باقى نخواهد ماند زیرا هر 
فرد مى تواند با در دســت داشت قولنامه اى، زمین محل 

سرمایه گذارى او را به تملک خود در بیاورد.
این نماینده تأکید کرد: ما انتظار داریم پولشویى در کشور 
انجام نشود اما زمانى که هیچ شفافیتى در خصوص اسناد 
عادى وجود ندارد، چطور مى توان انتظار داشت، پولشویى 
در کشــور انجام نگیرد؟ هکتارها زمین، مسکن، خودرو 
و...  با تکه اى کاغذ که دو طــرف معامله امضا مى کنند، 
جا به جا شده و به وسیله آن فرار مالیاتى و پولشویى انجام 

مى شود.

پرداخت حقوق 41 میلیونى به 
کارشناس یک شرکت!

قولنامه ، متهم ردیف اول 
کالهبردارى هاى ملکى

گسل در حیاط 
ویالى شخصى!

نیره صبور، کارشــناس لرزه    ایسنا|
زمین ساخت سازمان زمین شناسى و اکتشافات 
معدنى با اشــاره به جزئیات اجراى طرح تهیه 
نقشه تدقیق گسل هاى کالنشهرهاى کشور 
به برخى از تصرف هاى صورت گرفته در حریم 
گسل ها اشــاره کرد و یادآور شــد: بخشى از 
گسل شمال تهران در حیاط ویالى شخصى 
در جنب واحد علــوم و تحقیقات دانشــگاه 
آزاد واقع شــده و ایــن بخــش از مطالعات 
با اجــازه صاحبخانه در این ویال انجام شــده

 است. 

ماجراى 
یک سکانس جنجالى

صــدر  میــالد    سینما سینما |
عاملى در بخش هایى از مصاحبه اختصاصى 
و تصویرى اش روایت جالبى از یک سکانس 
جنجالى در فیلم سونامى را بازگو کرده است. 
سونامى اولین ساخته میالد صدرعاملى است 
که این روزها در ســینماها اکران شده است. 
میالد صدرعاملــى گفت: ســکانس مهمى 
از ایــن فیلم یک شــب مانده به جشــنواره 
سانسور شد. سکانسى که هوشنگ گلمکانى 
در نقد خــود بر این فیلم در قبل از جشــنواره 
به آن اشــاره کرده بود. او ادامــه داد: دراین 
سکانس مخالفان و موافقان بازى با اسرائیل 
با هم بحــث مى کننــد و موضــع فیلم نیز 
بى طرف اســت ولى همین را هم نتوانستند 

تحمل کنند.

کت در تن 
و زیرشلوارى در پا!

رفیــع،  رضــا    اقتصادآنالین| 
مجــرى و طنزپرداز صدا و ســیما با انتشــار 
اســتورى در اینســتاگرام خود بــه حجاب 
نصف و نیمــه و بالتکلیف مهناز افشــار در 
خــارج از کشــور واکنــش نشــان داد. وى 
چنیــن نوشــت: آدم فرصــت شناســى را 
دیدند کــه کت در تــن دارد و زیرشــلوارى

 در پا! با تعجب پرســیدند: چرا کت پوشیدى؟ 
گفت: چون ممکنــه برم بیــرون، مهمونى. 
گفتنــد: پــس چــرا زیرشــلوارى پاتــه؟ 
گفــت: چــون ممکنه نــرم و شــب بمونم 

اینجا!

بازگشت فردوسى پور 
تکذیب شد

على رغــم انتشــار مطالبى    فارس|
مبنى بر بازگشت عادل فردوسى پور به برنامه 
«نود» در دهه فجر و آشتى او با على فروغى، 
مدیرشــبکه 3، این خبر تکذیب شد. کورش 
کمره اى، مشاور مدیر شــبکه 3 اعالم کرد: 
از اول هــم قهــرى نبــوده که آشــتى در 
کار باشــد. فردوســى پور زیــر نظر شــبکه 
3 برنامــه «فوتبــال120» را تولیــد و مانند 
همه تهیــه کنندگان در  جلســات مربوط به 
برنامه اش در شــبکه شــرکت مى کند. باقى 
خبرسازى ها حکایت با دست پس زدن و با پا 
پیش کشیدن است. تا انتخابات باز هم از این 

خبرها خواهید شنید.

پیشتاز تلفات رانندگى 
بیشــترین آمار تلفات رانندگى    ایرنا |
از ابتداى فروردین تا پایان آبان ســال جارى 
به ترتیــب مربوط بــه اســتان هاى فارس

 با 953، خراســان رضوى بــا 900 و تهران 
بــا 880 مــورد  و کمتریــن آن مربــوط به 
استان هاى ایالم با 129، کهگیلویه و بویراحمد 
بــا 167 و چهارمحــال و بختیــارى با 169

 مورد بود.

ما شاه شده ایم!
  روزنامه جمهورى اسالمى| 

پوســت قدرت، پوســتین قدرتمندان و نقاب هایى که 
صاحب منصبان ما بــر چهره دارند اگر کنار زده شــوند 
و عملکردها با دقت بررسى شــوند، همه به این نتیجه 
خواهیم رسید که ما هم شاه شده ایم. عالمت شاهى اگر 
دلبستگى به القاب بود که ما هم این دلبستگى را داریم، اگر 
بى توجهى به معیشت مردم بود که ما هم بى توجهیم، اگر 
فاصله گرفتن از مردم بود که ما هم فاصله گرفته ایم، اگر 
گوش ندادن به حرف ضعفا بود که ما هم گوش نمى دهیم، 
اگر طبقاتى کــردن جامعه بود که ما هــم همین کار را 
کرده ایم و اگر ایجاد کارخانه مستضعف سازى بود که ما 
هم درحال حاضر رسماً مى گوییم 60 میلیون مستضعف 
داریم. ما حتى حاضر نیستیم نتیجه نظرسنجى ها را یک 
سانتیمتر دورتر از بولتن هاى به کلى سرى منتشر کنیم. آیا 

واقعاً ما شاه نشده ایم؟!

احضار تلگرامى هاى 
على آبادکتول 

  عصر ایران| دادستان على آبادکتول در استان 
گلستان از احضار گردانندگان سه کانال و گروه تلگرامى در 
این شهرستان خبرداد. سیدباقر طباطبایى اظهار کرد: براى 
گردانندگان این کانال ها و گروه هاى تلگرامى به اتهام 
توهین و افترا، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومى و ایجاد 
اختالف قومیتى پرونده تشکیل شــده است. وى افزود: 

دستور حذف این سه کانال و گروه تلگرامى صادر شد.

آوانگارد
 15 دقیقه اى به آمریکا مى رسد!

شــمالى  فرمانده    خبرگزارى دانشجو |
نیروى نظامى آمریکا در مورد موشک روسى مافوق صوت 
آوانگارد که چند روز پیش «پوتین» درباره آن سخن گفت، 
اظهار کرد: آوانگارد مى تواند در عرض 15 دقیقه اهدافى 
را در قلب آمریکا مورد اصابت قرار دهد. این موشک یک 
سالح بالدار گالیدرى اســت که با کمک یک موشک 
بالســتیک بین قاره اى  به ارتفاعات باالى اتمسفر برده 
مى شود و سپس از آنجا با سرعتى بیش از 27 برابر سرعت 
صوت مانند شهاب سنگ به هدف مى خورد. این سامانه 
قابلیت حمل حداکثر 2 مگاُتن مواد یا سالح هسته اى را 

دارد و قابل شناسایى نیست.

کتمان حقیقت 
رئیس ســازمان مدیریت بحران کشور    ایسنا|
درباره منشأ بوى نامطبوع تهران در سال گذشته و روزهاى 
گذشته گفت: سال گذشته نیز اقداماتى را در این خصوص 
انجام دادیم و براى خود من مسجل شد که یک سازمانى 
کتمان حقیقت مى کند و ما گــزارش مربوط به آن را به 
دستگاه هاى مربوطه دادیم و هنوز هم منشأ آن مشخص 

نشده است.

فروش 6 میلیاردى کاج؟!
خبرگزارى «فارس» گزارشى درباره   برترین ها|
گردش مالى کریســمس در تهران کار کرده است. در 
جایى از این گزارش آمده: «براســاس یک تحقیق، 90 
درصد خریداران کاج کریسمس، مسیحى نیستند و گفته 
مى شود طى روزهاى گذشته حدود شش میلیارد تومان 

درخت  کاج در تهران به فروش رفته است». 

فلج فکرى شده ام!
  اعتمادآنالین| «در انتخابات رأى نمى دهم.»  
این اظهارنظر صادق زیباکالم در شرایطى طرح شده است 
که این کارشناس مسائل سیاسى همیشه تأکید داشت «با 
صندوق رأى همه مشــکالت حل مى شود». حاال این 
ســئ وال پیش مى آید که دلیل تغییر موضع او چیست؟ 
زیباکالم مى گوید: وقتى اینترنت بعد از یک هفته وصل 
شد، مواجهه با اخبار تلخ آنچنان برایم باورنکردنى بود که 
هر چقدر با خودم کلنجار رفتم ایــن بار هم در انتخابات 
شــرکت کنم و براى نامزدهاى اصالح طلب به فعالیت 
بپردازم دیدم نمى توانم. در حقیقت به نوعى فلج فکرى 

دچار شده ام.

خبرخوان

از زمان اجراى طرح ســهمیه بندى بنزین در آبان ماه، 
سوخت  گیرى با کارت ســوخت اجبارى شد اما برخى 
مردم مى گویند در هر بار سوخت گیرى، بین دو تا چهار 

لیتر از سهمیه بنزین آنها کم شده است.
یکى از شهروندان اصفهانى به «ایسنا» گفت: متأسفانه 
این موضوع در چند پمپ بنزین برایم اتفاق افتاده و بین 
دو تا سه لیتر از سهمیه بنزین کارتم کسر مى شود بدون 
اینکه ســوختگیرى کرده باشم. شهروند دیگرى گفت: 
تصور مى کردم جایگاه دار تخلف مى کند و این موضوع 
را به مسئول جایگاه گزارش دادم، که عنوان شد به دلیل 
اشــتباه در روش سوختگیرى از ســهمیه بنزین کارت 

سوخت کم شده است.
به گفته دیگر شهروند اصفهانى، از زمان سهمیه بندى 
ســوخت حدود 4 لیتر از کارت سوختم کم شده و ظاهراً 
برخى از همین سوخت گران ســهمیه بندى شده هم 
به صورت هدفمنــد با بهانه هاى واهــى در حال امرار 
معاش هستند و مشخص نیســت مسئول رسیدگى به

 بنزین هاى کسر شده چه کسى است!
از ســوى دیگر یکى از جایگاهداران بنزین در اصفهان 
در این باره گفت: حتى قطره اى از بنزین ســهمیه اى
 مردم بــه حســاب جایگاه ها نمــى رود و بــه دولت 

برمى گردد.
در همین باره رئیس انجمن جایگاهداران استان اصفهان 
گفت: شرکت نفت براى کارت هاى سوخت سامانه اى 
طراحى کرده که تا زمانى که پیام «کارت خود را بردارید» 
بر روى صفحه مانیتور نازل نیامده، اگر افراد کارت خود 
را خارج کنند بین یک تا چهار لیتر بنزین از سهمیه آنها 
کسر مى شود. پیمان کامران در پاسخ به این سئوال که 
این میزان بنزین آیا به ذخیره جایگاه ها مى رود یا خیر؟ 
افزود: این بنزین به ذخیره و حساب شرکت پاالیش نفت 

بازمى گردد و به نوعى سهمیه مردم از بین مى رود.

وى توضیح داد: افراد بعد از ســوخت گیــرى ابتدا باید 
نازل را سر جاى خود قرار دهند که چند ثانیه بعد، پیامى 
مبنى بر برداشتن کارت ســوخت روى صفحه نمایش 
جایگاه، ظاهر مى شــود و مردم پــس از آن باید کارت 

خود را بردارند.
رئیس انجمن جایگاهداران استان اصفهان در خصوص 

اینکه آیا امکان پیگیرى این میزان سهمیه از دست رفته 
از سوى مردم وجود دارد یا خیر؟ اظهار کرد: به دلیل اینکه 
میزان دقیق ســوخت گیرى ثبت نشده امکان پیگیرى 
سهمیه از دست رفته بعید به نظر مى رسد. البته شرکت 
پخش فرآورده هاى نفتى پیــش از این طى چند نوبت 
براى جلوگیرى از این مشــکل اطالعیه هاى متعددى 

صادر کرده است.
رئیس انجمن جایگاهداران استان اصفهان تأکید کرد: 
در جایگاه ها نه امکان اختالط فرآورده ها و نه امکان کم 
فروشى و زیاد فروشى وجود دارد، چرا که میزان بنزین در 
سامانه شرکت پخش فرآورده هاى نفتى مورد نظارت و 

بررسى دقیق قرار مى گیرد.

آنطور که پایگاه اطالع رســانى «بهار» نوشته است، 
فایل صوتى ســخنان انتقادآمیــز غالمرضا حیدرى، 
نماینده مردم تهران در روزهــاى اوج حوادث آبان ماه 
گذشــته (28 آبان 1398) خطاب به محمدباقر نوبخت 
در کمیســیون برنامه و بودجه مجلس منتشر شده که 
این نماینده مجلس مى گوید: از طرفى مى گوییم تمام 
معترضین، ضدانقالب بوده اند و به همه مارك و برچسب 
ضدانقالب مى زنیــم. آقا! نکنیم این کارهــا را! این یا 

بى عرضگى ما و یا خائن بودن همه ما را نشان مى دهد 
که کشور را به گونه اى اداره کردیم که اینقدر ضدانقالب 

و سلطنت طلب و منافق و اینها حاکمیت پیدا کرده اند!
شــرم بر ما باد! ما چگونه کشــور را اداره کرده ایم که 
علیرغم منابع سرشارى که داریم 75 درصد خانوارهاى 
ما، یارانه بگیر هســتند! آقاى نوبخت! حضرت عباسى 
شــما آیا خوابتان مى برد؟! خواهش مى کنــم این را به 
آقاى روحانى هم منتقل کنید. مسئولیت این خون هاى 

ریخته شده، به گردن چه کسى است؟ همه اقتصاددان ها 
مى گویند عامــل تأثیرگذار روى قیمــت دالر، عوامل 
غیر اقتصادى اســت که میان آنهــا، مهمترین عامل، 
عامل سیاسى است. مهم ترین عامل سیاسى هم بحث 
روابط بین الملل است. ما از طرفى آن گونه سوء تدبیر در 
اداره کشور مى کنیم، بعد با خالف گویى، از جیب ملت 
برمى داریم و مى خواهیم همان پول را به خودشان صدقه 

بدهیم. آقا! بروید آن گلوگاه ها را درست کنید.

با نزدیک شدن به موعد یکســاله به کارگیرى حسین 
توکلى در سازمان ســنجش، گمانه زنى ها براى رفتن 

وى قوت گرفت.
از سازمان سنجش خبر مى رسد مأموریت حسین توکلى، 
سخنگوى این سازمان اواخر امسال به پایان مى رسد و 
وى پس از 43 سال فعالیت ســرانجام بازنشسته خواهد 
شد. براساس شنیده ها، جانشــین توکلى نیز مشخص 
شده و صحبت هاى اولیه نیز با او جهت تصدى این پست 

صورت گرفته است.
البته مهــدى ناصرى، مدیرکل حوزه ریاســت و روابط 
عمومى سازمان ســنجش آموزش کشور مدعى است 
«سخنى در این باره در میان نیست و آقاى توکلى به کار 
خود ادامه مى دهد» اما وى در ادامه صحبت هایش درباره 
به کارگیرى توکلى در دوران بازنشستگى، اظهار مى کند 
«مجوز به کارگیرى یکســاله براى وى اخذ شده که در 

اسفندماه سال جارى پایان مى یابد».
به نظر مى رسد پایان ســال 98 با پایان فعالیت 43 ساله 
حسین توکلى در سازمان ســنجش همراه است و قرار 
نیست مأموریت یکساله وى بعد از بازنشستگى ادامه یابد.

رقابت هاى شطرنج سریع قهرمانى جهان با مشخص 
شــدن رتبه ملى پوشان ایران پیگیرى شــد و علیرضا 
فیروزجا، تنهــا ورزشــکار ایرانى مرد حاضــر در این 
رقابت ها که زیر پرچم فدراســیون جهانى مســابقه

مى داد، به مقام نایب قهرمانى جهان در رده بزرگساالن 
دست یافت.

در پایان بخش سریع، سه نماینده ایران در بخش بانوان 
رتبه هاى خوبى را کسب نکردند. سارا سادات خادم الشریعه 
در رده 29 قرار گرفت، آتوســا پورکاشــیان در رده 37 

ایستاد و میترا حجازى پور در جایگاه 77 قرار گرفت.
قرار بود دو تیم مردان و زنان ایران در مسابقات شطرنج 
سریع و برق آساى قهرمانى جهان که در روسیه برگزار 
مى شود، حضور پیدا کنند، با حریفان به رقابت بپردازند 
اما شوراى برون مرزى به دلیل آنچه احتمال قرارگرفتن 
ورزشــکاران ایرانــى در رقابت با ورزشــکاران رژیم 
صهیونیستى اعالم شــد، با اعزام تیم مردان مخالفت 
کرد و تنها مجوز تیم بانوان در این رقابت ها را صادر کرد. 
فیروزجا این تصمیم را نپذیرفت و زیر پرچم فدراسیون 
جهانى شــطرنج به روسیه اعزام شــد و بدون اینکه با 
حریفان خود از سرزمین هاى اشــغالى روبه رو شود در 
سن 16 سالگى توانست به این افتخار بزرگ دست یابد.

مرد شماره یک شــطرنج ایران و سوپر استاد این رشته 
بعد از نایب قهرمانى اش در جهان گفت: «ایران کشور 
بزرگى است. در حال حاضر با پرچم فیده بازى مى کنم 
چراکه مشکالتى ســر راهم قرار داشــت، اما قدردان 
زحماتى هســتم که در ایران براى من کشــیده شده 

است.»
این سوپر استاد نابغه شــطرنج جهان در پاسخ به اینکه 
مقصدش کدام کشــور اســت، گفت: «هنوز به طور 
قطعى مشــخص نیســت، اما احتماًال براى فرانســه

 بازى خواهم کرد، چرا که در حــال حاضر آنجا زندگى 
مى کنم.»

پیش از این مهــرداد پهلوان زاده، رئیس فدراســیون 
شطرنج ایران اظهار کرده بود: «در شرایط کنونى از نظر 
قانونى تغییر پرچم براى فیروزجا وجود ندارد و حداقل تا 
شهریور 1400 باید زیر پرچم ایران در مسابقات حضور 
پیدا کند. مگر اینکه هیئت رئیسه فدراسیون جهانى رأى 

نهایى را صادر کند.» 

روزنامه «ایران» روز گذشــته گــزارش اصلى صفحه 
حوادث خود را به یک گزارش عجیب اختصاص داد. این 
گزارش به شــرح قتل زنى به دست شوهر 42 ساله اش 
مى پرداخت. این مــرد روز شــنبه در بازجویى هایش 
به تشــریح این قتل پرداخت و بعد از آن بــراى انجام 
آزمایش هاى روانى و بررســى سالمت روان به پزشکى 
قانونى معرفى شد. بدون هیچ توضیحى شما را دعوت به 

خواندن بخش هایى از اظهارات قاتل مى کنیم.
12 سال قبل ازدواج کردم و دو فرزند دارم. در یک بنگاه 
معامالت ملکــى کار مى کنم، زندگى خوبى داشــتم تا 
اینکه از مدتى قبل متوجه شدم جن ها در خانه ام رفت و 
آمد دارند، کسى غیر از من آنها را نمى دید. یک شب که 
همسرم شام آماده کرده بود یکى از جن ها به من گفت این 
غذا را نخور چون همسرت در آن سم ریخته و مى خواهد 
تو را بکشد. از همسرم خواستم خودش اول بخورد، او که 
تعجب کرده بود این کار را کرد اما دفعه هاى بعد که این 

اتفاق تکرار شد همســرم با من دعوا مى کرد و مى گفت 
تو دیوانه شــده اى و باید خودت را به یک روانپزشــک 
نشــان دهى. در این مدت او دو بار قهر کــرد و به خانه 
پدرش رفت، مى خواســت طــالق بگیــرد. مى گفت 
نمى توانم با یک مرد بیمار زندگى کنم. دفعه آخر دو هفته 
قهر کرد. وقتى به خانه برگشت دوباره اجنه به من گفتند 
همسرت مى خواهد تو را بکشد باید کارى کنى. از یک ماه 
قبل نمى توانستم شب ها بخوابم تا صبح بیدار مى ماندم 
و با جن ها حرف مى زدم. شب حادثه به من گفتند تکلیف 
زنت را همین امشب روشــن کن چون مى خواهد تو را 
بکشد. ساعت 5 صبح به اتاقش رفتم. همسرم خواب بود. 
او را بیدار کردم و گفتم چرا مى خواهى مرا بکشى. خیلى 
عصبانى شد و گفت از دســت کارهاى من خسته شده 
است. من هم با روسرى که در اتاق بود او را خفه کردم. بعد 
چند ساعتى همان جا نشستم و گریه کردم. دیگر از جن ها 

هم خبرى نبود. 

پیگیرى یک موضوع ملى در اصفهان

چرا سهمیه بعضى کارت هاى سوخت کم شده است؟

آقاى نوبخت! شب ها خوابتان مى برد؟

گفتند باید زنت را بکشى!

اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشــگاه تهران گفت:  
اصًال نباید بانک ها را خصوصى مى کردیم چراکه اساسًا 
خالف قانون اساسى است. به همین دلیل االن تقریبًا 

همه بانک هاى ما دچار بحران و بدهکار هستند.
ابراهیم رزاقى در گفتگو با «ایکنا» با اشاره به پرداخت 
وام هاى کالن به برخى افراد، افزود: بانک هاى کشور 

وام هایى را به افــراد خاص داده انــد و در مقابل آن یا 
هیچ وثیقه اى نگرفته یا وثایق بى ارزش گرفته اند. این 
وام ها را هم با سود بســیار اندك داده و آن افراد هم در 
بانک هاى دیگر با ســودهاى کالن ســرمایه گذارى 

کرده اند.
این کارشناس مسائل اقتصادى بیان کرد: مى توان گفت 
که چنین کارهایى به صورت عمدى هم انجام مى شود 
چراکه برخى رانت ها و مفاسد در پشت آن پنهان است. 
فقط در یک فقــره، در یکى از بانک هاى کشــور، 31 
میلیارد تومان رشوه داده شده تا اشخاص نزدیک به خود 
را به عنوان مدیران آن بانک انتخاب کنند. اینها بخشى 

از مفاسدى است که در نظام بانکى وجود دارد.

 رشوه 31 میلیاردى براى انتصاب مدیر یک بانک

پایان فعالیت 43 ساله 
چهره آشناى کنکورى ها 

در سازمان سنجش؟ 

نوجوان نابغه ایرانى 
نایب قهرمان مسابقات
 شطرنج بزرگساالن شد
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اضافه شدن 6 رشته به سما 
معـاون آموزش هـاى عمومـى و مهارتى دانشـگاه آزاد 
اسالمى واحد نجف آباد عنوان کرد که سال آینده حداقل 
شـش رشـته جدید تحصیلى به مجموعه آموزشى سما 
اضافه خواهد شد. شهال روزبهانى در جلسه شوراى نظارت 
و هماهنگى سماى دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد 
به روند کاهش آمار پذیرش دانشجو در آموزشکده هاى 
فنى و حرفه اى سما با توجه به تغییر در سیستم آموزشى 
آموزش و پرورش اشـاره کـرد و خواسـتار توجه جدى و 

چاره اندیشى درباره این مسئله شد.

رفع حادثه خط آب ورزنه 
به نایین

درپی گزارش امور بهره برداري منطقه نایین مبنی برنشت 
آب لوله خط انتقال آب ورزنه به نایین، اکیپ امدادوحوادث 
منطقه به محل وقوع حادثه واقع درکیلومتر30 خط انتقال 
اعزام و پس از حفاري محل با بیل مکانیکی، نسـبت به 
رفع حادثه اقدام نمودند. این حادثه که در پی پوسـیدگی 
و خوردگی شـدید لوله 400 میلیمترى خط لوله قدیم به 
وقوع پیوسـته بود با تعویض 3 مترلوله جنس چدن و دو 
عددکـوالر قطـر400 و در مـدت زمان 6 سـاعت رفع و 

مجدداً در مدار بهره برداري قرار گرفت.  

آموزش ترم زمستانه 
در فرهنگسراى رسانه 

مدیر فرهنگسـراى تخصصى رسـانه گفت: دوره هاى 
آموزشـى ترم زمستانه فرهنگسـراى رسـانه وابسته به 
سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان 
شامل خبرنویسى در رسانه، روزنامه نگارى، عکاسى، سواد 
رسانه اى و فضاى مجازى، ویراستارى و مدیریت اخبار، 
تکنیک هاى مصاحبه، فن بیان، گزارش نویسـى، زبان 
انگلیسى و طراحى با فتوشاپ بوده که در حال برگزارى 
است. فاطمه شفیعى اظهار کرد: عالقه مندان براى کسب 
اطالعات بیشتر در مورد کالس هاى این مرکز مى توانند 
به آدرس میدان الله، روبه روى فروشـگاه رفاه، مجتمع 

فرهنگى مطبوعاتى اصفهان، طبقه دوم مراجعه کنند.

103 هزار نفر 
در 9 ماه خون دادند

مدیرکل انتقال خون اسـتان اصفهان اعالم کرد: روزانه 
به حدود 400 تا 450 واحد خون در استان نیاز است که به 
همین میزان نیز باید خون گیرى انجام شود. مجید زینلى 
با اشـاره به مراجعه 130 هزار اهداکننده خون در 9 ماهه 
سال جارى به مراکز اهداى خون استان اصفهان، اظهار 
کـرد: از این تعداد 103 هـزار نفر موفق بـه اهداى خون 
شـدند. وى بابیان اینکه تعـداد افرادى کـه روزانه براى 
اهداى خون به مراکز در استان مراجعه مى کنند، 550 تا  
600 نفر اسـت، افزود: البته از این تعداد 400 تا 450 نفر 

موفق به اهداى خون مى شوند.

دلیل نامعلوم 
تخریب قبرستان ارامنه

نماینده ارامنه جنـوب ایران در مورد تخریب قبرسـتان 
ارامنه در اصفهان گفـت: دالیل و انگیزه هاى این عمل 
هنوز مشخص نشده و نیروى انتظامى در حال تحقیق در 
مورد این موضوع است. ژرژیک آبراهامیان تصریح کرد: 
نیروهاى انتظامى به دقت در حال بررسـى این موضوع 
هستند تا هرچه سـریع تر عوامل پشـت پرده این اقدام 
مشخص شـود. وى میزان تخریب در قبرسـتان ارامنه 

را بسیار کم خواند.

کمک میلیاردى به نوعروسان
مدیرکل کمیته امـداد امام خمینـى(ره) اصفهان گفت: 
کمیته امداد اصفهان در 9  ماهه سال جارى بیش از شش 
میلیارد و 787 میلیون تومان کمک هزینه جهیزیه و ازدواج 
به نوعروسـان نیازمند اصفهانى پرداخت کرد و کماکان 
776 نوعروس پشت نوبت دریافت کمک هزینه هستند. 
محمدرضا متین پور افزود: 1308 کمک هزینه جهیزیه 
و هدیه ازدواج با این مبلغ در اختیار جامعه تحت حمایت 

کمیته امداد در سراسر استان قرارگرفته است.

خبر

براى اولین بار در کشور دستگاه اندازه گیرى دماى مذاب در 
ریخته گرى به دســت متخصصان واحد برق و اتوماسیون 
ریخته گرى مجتمع فوالد سبا با کمتر از یک بیستم قیمت 
دستگاه مشابه خارجى، بومى ســازى شد. کارشناس برق و 
اتوماسیون ریخته گرى مجتمع فوالد سبا و طراح و مجرى 
این پروژه اظهار کرد: با تحریم دستگاه اندازه گیرى دما (مولتى 
لب) و کارت هاى جانبى آن، اندازه گیرى دما در ریخته گرى 
مداوم با مشکالت عدیده اى مواجه شده بود و ازآنجاکه رسیدن 
به دماى مطلوب در ریخته گرى از اهمیت خاصى برخوردار 
است، بر آن شدیم تا این دستگاه را بومى سازى کنیم. محمد 
عسکرى با تأکید بر اینکه اطالع مستمر از دماى دقیق مذاب 

تاندیش در ریخته گرى تختال نازك از اهمیت زیادى برخوردار 
است، گفت: بســیارى از تصمیم گیرى ها ازجمله شروع یا 
ادامه سکوئنس، تنظیم سرعت و برخى دیگر از پارامترهاى 
ریخته گرى، متناســب با دماى ذوب انجام مى شود. وى با 
اشاره به اینکه طراحى و برنامه نویسى این دستگاه در واحد 
اتوماسیون و ابزار دقیق مجتمع فوالد سبا انجام شد، افزود: 
سیستم بومى سازى شــده بدون نیاز به کارت هاى ارتباط با 
شبکه اتوماســیون صنعت، امکان اندازه گیرى دما را فراهم 
مى کند. عســکرى گفت: با بهره بــردارى موفقیت آمیز از 
دستگاه بومى سازى شده، خرابى النس هاى دماگیر و مصرف 

پِراب هاى دما به میزان قابل مالحظه اى کاهش یافته است.

معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندارى 
اصفهان گفت: کنترل کیفى آرد و نان در اســتان باید به 
صورت جدى صورت بگیرد تا نان مصرفى شهروندان با 

کیفیت مناسب و استاندارد به دست آنها برسد.
سیدحسن قاضى عسگر افزود: شاخص هاى سهمیه بندى 
کارخانه هاى آرد این منطقه مصوب شد و مشخص شد 
که برچه اساسى این کارخانه ها سهمیه دریافت کنند. وى 
ادامه داد: مقرر شد بر ورود و خروج آرد استان ممنوعیتى 
وجود نداشته باشد و نانوایان بتوانند آرد با کیفیت مورد نیاز 
خود را از هر مبادى  تهیه کرده و نیز آرد استان اصفهان در 

صورت نیاز به هر استانى ارسال شود.

قاضى عسگر بیان کرد: 18 کارخانه تولید آرد در استان 
اصفهان وجود دارد که ســهمیه هریک از آنها براساس 
شــاخصه هاى مصوبى در کارگروه آرد و نان استان به 
آنها تخصیص داده مى شــود. وى همچنین تأکیدکرد: 
واحدهاى نانوایى ســنگک پز به لحاظ میزان استاندارد 
سبوس آردها باید از آردهاى 7 تا 10 درصد براى پخت 

این نوع نان استفاده کنند.
قاضى عسگر با اشاره به اینکه ظرفیت آرد تولیدى استان 
بیش از میزان مورد نیاز در استان است، اظهار کرد: ما به 
دنبال واردات گندم به اســتان، تهیه آرد و به دنبال آن 

صادرات آرد از استان به سایر کشورها هستیم.

تشدید کنترل کیفى آرد و نان 
در استان 

بومى سازى دستگاه اندازه گیرى 
دماى مذاب در مجتمع فوالد سبا

امام جمعه اصفهان سرکشــى به حســاب مردم را امرى 
نامشروع دانست و گفت: سرکشــى به حساب مردم کار 
اشتباهى اســت، دولت باید آمار نیازمندان واقعى را داشته 

باشد تا حکومت بتواند از آنها حمایت کند.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد در دیدار مدیرکل اداره 
کل ثبت احوال استان اصفهان و جمعى از مدیران این اداره 
اظهار کرد: اگر آمار دقیقى از فقرا و افراد ثروتمند وجود داشت 
نیاز به پرداخت یارانه به همه مردم نبود؛ بدون شک، همه  60 
میلیون نفر از جمعیت کشور نیازى به یارانه معیشتى ندارند، 
حکومت اسالمى موظف است نیازمندان واقعى را شناسایى 
کرده و به آنان کمک کند نه اینکه همــه افراد نیازمند و 

ثروتمند به یک روش یارانه دریافت کنند.
وى با انتقــاد از روش دولت در پرداخت یارانه معیشــتى 
به مردم عنوان کرد: برخى از کســانى که تحت پوشش 
بهزیستى هستند یارانه معیشتى دریافت نکرده اند و برخى 
که ثروتمند محسوب مى شوند، یارانه معیشتى به حساب 

آنان واریز شده است.
آیت ا... طباطبایى نژاد اضافه کرد: مســئوالن گفته اند که 
ما به کسانى که یارانه ماهیانه را دریافت نمى کردند، یارانه 
معیشتى را پرداخت مى کنیم، ســئوال اینجاست که چرا 
دولت به افرادى که نیازمند نیستند یارانه معیشتى پرداخت 
مى کند، البته بایــد دید که این افراد بــه صورت صحیح 

شناسایى شــده اند و یا اینکه به اشتباه به عنوان فردى که 
نیازمند نیست، شناخته مى شود.

وى با بیان اینکه سرکشى به حساب هاى مردم جایز نیست 
و کار اشتباهى است، گفت: دولت کار غلطى که راه انداخته 
را با اشتباهات دیگر ادامه مى دهد، انتقادات زیادى به این کار 
وارد است براى مثال اینکه دولت مى گوید که قیمت بنزین را 
گران مى کنیم که قاچاق نشود، دلیل اشتباهى است چرا همه 
مردم باید گران بخرند تا قاچاق نشود، باید راهکار مناسبى 
براى جلوگیرى از قاچاق ایجاد کرد یا اینکه مى گویند مردم 
باید کم مصرف کنند درحالى که فرهنگ آن وجود ندارد و 

الزم است تا فرهنگ مصرف صحیح را ترویج دهند.

انتقاد آیت ا... طباطبایى نژاد از سیاست هاى یارانه اى دولت:

سرکشى به حساب مردم جایز نیست

به همت سازمان تبلیغات اسالمى شعبه اصفهان، کرسى 
نقد علمى «ظرفیت هاى انقالب اسالمى در شکل گیرى 
تمدن نوین اســالمى، آرمان ها، واقعیت هــا» در تاالر 

اجتماعات دفتر تبلیغات اسالمى برگزار شد.
در ابتدا بیژن عبدالکریمى، عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد 
اسالمى تهران به ارائه مطالب خود در این باره پرداخت که 

برخى از سرفصل هاى آن به شرح زیر است:
■ تمدن ها تأسیس نمى شوند، بلکه ظهور مى یابند.

■ انســان جدید مى خواهد اراده خود را به منصه ظهور 
برساند. این تفکر که بخواهیم نوعى نظام اجتماعى را مثًال 
بر اساس ایده «سوسیالیسم»، «کمونیسم»، «لیبرالیسم» 
یا «اسالم» طرح ریزى کنیم و بکوشیم جامعه و تاریخ را 
به آن سمت و سو ســوق دهیم، نوعى ایدئولوژى است 
و ایدئولوژى، حاصل اراده معطوف بــه قدرت نهفته در 

عقالنیت جدید است.
■ هیچ یک از متفکران بزرگ غربى از «تمدن سازى» 
صحبت نکرده اند. ایده «تمدن سازى» در میان مسلمانان 

مطرح شد و نوعى واکنش به مدرنیته بود.
■ مدرنیته زیست جهان ســنتى ما را کن فیکون کرد و 
تحولى شــگرف را به وجود آورد و همه برج و باروهاى 

ستبر عالَم سنت را بر ســرمان ویران ساخت. همین امر 
برخى از مسلمانان را به واکنش واداشت. طرح ایده هاى 
«تمدن سازى» یا «اسالمى سازى علوم جدید» حاصل 

همین واکنش به عالم جدید است.
■ تمدن کنونى، مثل همه دیگر تمدن ها، امرى اختیارى 
مثل آش خاله نیســت که بگوییم؛ خوشــمان نمى آید؛ 

نمى خواهیم یا مى خواهیم!
■ خطاى دیگر آن است که مى گویید خواهانید «تمدن 
اسالمى» پیشــین را «نوین» کنید. اما پیش از آن باید 
مشخص کرده باشید این «نوین» بودن، چه وجه تمایزى 

نسبت به «تمدن غیرنوین گذشتگان» ایجاد مى کند؟ 
■ ادعاى تأســیس تمدن اســالمى اســتمرار همین 
«ایدئولوژیزه کردن» امر دینى، سکوالریزه کردن دین 
و بشرى و ناســوتى کردن ساحت قدســى است. چنین 
مدعیانى ناآگاهانه امر قدسى را بشرى، سیاسى و ناسوتى 

مى کنند.
■ فرماندهان نظامى هم دســتور مى دهند که «ارتش، 
اسالمى شو!». اینها فقط توهم است؛ چون اسالمى کردن 
یک جامعه یا یک مجموعه، اصــًال امرى فنى، اجرایى، 

ادارى، بوروکراتیک و دیوان ساالرانه نیست.
حجت االســالم و المسلمین محســن الویرى، دانشیار 

دانشکده تاریخ و علوم سیاسى دانشــگاه باقرالعلوم(ع) 
در پاســخ به اظهارات بیــژن عبدالکریمى، عضو هیئت 
علمى دانشــگاه آزاد تهران در خصــوص ظرفیت هاى 
انقالب اســالمى در تمدن نوین اســالمى، با قدردانى 
از برگزارکنندگان گفت: این جلســه کرســى نقد علمى 
در حقیقت گفتگویى براى فهمیــدن و فهماندن و بیان 
نقد اســت. البته دفــاع از تمدن نوین اســالمى داراى 

خاستگاه هاى مختلف بوده و هر کدام باید مجزا باشد.
حجت االسالم و المسلمین الویرى افزود: در این جلسه 
ســخنگو یا بیان کننده مواضع دولت یــا جریان خاصى 

نبوده و نیستم.
وى ادامه داد: در مورد تمدن نوین اسالمى، به کار بردن 
جمالت ســخیف و اینکه قابل دفاع نیســت جایز نبوده 
و باید مــراد از تقدیرگرایى را بدانیم، چــرا که از نظر من 
تقدیرگرایى، اعتنا به ســنت هاى الهى بــوده و رمزآلود 

نیست.
دانشــیار دانشــکده تاریخ و علوم سیاســى دانشــگاه 
باقرالعلوم(ع) مدرنیزه را بخشى از تجربه سودمند برشمرد 
و گفت: هرجا اراده معطوف به قدرت بوده، پیشرفت هم 
حاصل شده است و اگر اندیشه امام راحل(ره) به حکومت 
نمى رسید اینگونه نمى توانســت اثرگذار باشد. بنابراین 

با اندیشه و حرکت اسالمى، مى توان جامعه را دگرگون 
ساخت.

وى با رد اینکه تمدن ها تأســیس نمى شوند بلکه ظهور 
مى کنند، گفت: معتقدم تمدن ها را با توضیحاتى مى توان 
تأســیس کرد و در حقیقت تمدن را مى توان بجد با فهم 
واقع بینانه ســاخت که البتــه تا جایــى اراده، خالقیت، 
فضاسازى و... بوده و بقیه نیز بسته به اتفاقات الهى است 
که اگر همه انســان ها نگاه تمدنى پیدا کنیم بسیارى از 

هزینه ها کاهش مى یابد.
حجت االسالم والمسلمین الویرى با بیان اینکه برنامه هاى 
توسعه قابل پیش بینى بوده که ما بخشى از آن را از مدرنیته 
فراگرفتیم، افزود: بر اســاس خیزش و اراده انســان ها، 
فرایندى که تمدن هاى دیگر داشتند را تمدن نوین  اسالمى 
مى تواند داشته باشد و امروز تمدن نوین اسالمى راه خود 
را پیدا کرده و همه آن را پذیرفته اند، ولى در مرحله جنینى 
است و بسیار کارداریم و باید با امید، این امر را پیش ببریم.

وى خاطرنشــان کرد: مقوله تمدن نوین اسالمى داراى 
مبانى بوده و قابل دفاع است. اما در عین حال پذیراى همه 
نقدهاست، گفتگو کرده و اگر باید در مبانى تجدیدنظر شود 
انجام مى دهیم و در حقیقت اندیشه تمدن نوین اسالمى را 

به اندیشه انقالبى تعبیر نکنید.

حجت االســالم و المســلمین الویرى به عبدالکریمى 
پیشنهاد کرد یکبار «صحیفه نور» را ورق بزند چرا که هیچ 
اندیشه اى در دوران معاصر به اندازه اندیشه امام راحل(ره) 

همسو با حقیقت نبوده است.
دبیر علمى نقد ظرفیت هاى انقالب اسالمى در تمدن نوین 
اسالمى هم گفت: تمدن اسالمى ارزش خاصى براى امت 
قائل است و ما براى تمدن ســازى نیازمند تفکر، علم و 
دانش، سبک زندگى و اصول معنوى هستیم که در عرصه 
تفکر پشتوانه اسالمى داشته، ولى دولت ها کم کارى کرده 
و کرسى هاى نظریه پردازى و علمى را ضعیف برپا کردند. 
در عرصه زندگى، همه ما در ایجاد سبک زندگى اسالمى 
و معنوى مقصر هستیم و در عرصه علم نیز میراث گذشته، 
نشانگر بوده است و امروز نیز ما راهکارهاى تولید علم را 

مى توانیم با اعتماد به نفس و برنامه پیش ببریم.
اصغر منتظرالقائم گفــت: روحیــه مدرك گرایى، عدم 
آزاداندیشــى، ســرقت هاى ادبــى و... در زندگــى ما 
آســیب پذیرى ایجاد کرد و باید در عرصه معنویت، روح 
معنوى اســالم را که همواره با علم، سیاســت، اختیار و 

بندگى انسان به خداوند است مدنظر داشته باشیم.
در پایان چند تن از استادان سئواالت خود را مطرح کردند 

و با سخنرانان به بحث و گفتگو پرداختند.

با اندیشه و حرکت اسالمى مى توان جامعه را دگرگون کرد
ساسان اکبرزاده

رئیس کمیســیون اجتماعى و محیط زیســت شوراى 
اسالمى شــهر اصفهان گفت: با توجه به شرایطى که 
در 9 منطقه حاشیه نشین کالنشهر اصفهان وجود دارد 
و براى جلوگیــرى از موازیکارى دســتگاه ها و ادارات 
متولى پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى، جلساتى در 
کمیســیون اجتماعى شوراى اســالمى شهر اصفهان 
برگزار شد و شهردارى اصفهان تصمیم بر آن گرفت که 
در راه اندازى دفتر تسهیلگرى و توسعه محلى به کمک 

وزارت کشور بیاید.
کورش محمدى اظهار کرد: هدف از تأسیس این دفاتر 
محقق کردن عدالت اجتماعى، ارتقاى ســطح زندگى، 
دانش شهروندى و رفع معضالت مناطق حاشیه اى و کم 
برخوردار در کالنشهرهاست. عضو شوراى اسالمى شهر 
اصفهان گفت: وزارت کشور این طرح را ابتدا به صورت 

پایلوت در بعضى اســتان ها آغاز کرد و بعد از موفقیت 
تصمیم بر آن شد در دیگر اســتان ها هم این دفاتر راه 

اندازى شود.
رئیس کمیســیون اجتماعى و محیط زیســت شوراى 
اسالمى شهر اصفهان با بیان اینکه شهردارى اصفهان 
تنها شهردارى در کشور است که در این طرح همکارى 
مى کند، تصریح کرد: کمیســیون اجتماعى شــوراى 
اســالمى شــهر اصفهان و معاونت اجتماعى سازمان 
فرهنگى اجتماعى شــهردارى اصفهان به عنوان ناظر 
در کنار دفتر امور اجتماعى استاندارى در این دفاتر قرار 
مى گیرد چون با بودجه اى که وزارت کشــور در اختیار 
استاندارى قرار داده بود تنها توانستند چهار دفتر در مناطق 
حاشیه اى اصفهان تأسیس کنند در صورتى که نیاز همه 

مناطق به این دفاتر بود.

مدیرکل سازمان ثبت و اسناد اســتان اصفهان با بیان 
اینکه سامانه ثبت آنى اسناد براى سرعت بخشیدن به 
امور ثبتى مراجعه کنندگان راه اندازى شده است، گفت: 
این موضوع اگر آسیب شناسى نشود زمینه جعل به شکل 

دیگرى را در آینده فراهم مى کند.
على بهبهانى در همایشى که به مناسبت روز دفاتر اسناد 
رسمى برگزار شــد، افزود: امروز دفاتر اسناد رسمى به 
عنوان مترقى ترین سیســتم هایى شناخته مى شود که 
مورد وثوق مردم است. وى با بیان اینکه سازمان ثبت و 
اسناد به دنبال استفاده از ظرفیت سردفترى در پیشخوان 
این سازمان است، گفت: در سطح شهر اصفهان یک اداره 
اجرایى، شش بخش ثبتى و یک بخش ثبت شرکت ها 
وجود دارد؛ براى ایجاد تحویل در خدمات رسانى به مردم 
باید از این ظرفیت استفاده کرد.  مدیرکل سازمان ثبت 

و اسناد استان اصفهان با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمى 
وظایف ادارات ثبت را انجام نخواهنــد داد، گفت: این 
دفاتر تا زمانى که آیین نامه و قانون اصالح نشده است 
به عنوان درگاه فعالیت مى کنند و در ازاى کارى که انجام 
مى دهند حق الزحمه براى آنها در نظر گرفته مى شود. 
وى با اشــاره به اینکه حق التحریر دفاتر اسناد رسمى 
هر چهارسال یک بار اصالح مى شود، افزود: اصالحیه 
حق التحریر جدید نیز تدوین شده است و پس از امضا و 
ابالغ آن، دغدغه دفاتر از بین مى رود.  بهبهانى افزود: اگر 
دفترخانه اى تخلف مى کند با ظرفیت پیشگیرانه و حفظ 
حرمت و حیثیت مجموعه ثبت اســناد از آن جلوگیرى 
مى کنیم؛ این افراد باید هزینه ارتکاب به جرم را بپردازند. 
نیروهاى سالم باید به ما امیدوار باشند و نیروهاى ناسالم 

باید بترسند. 

مدیر انجمن دوستداران محیط زیست و میراث طبیعى 
ورزنه گفت: وضعیت تاالب بین المللى گاوخونى خوب 
است و براى نخستین بار پس از سال ها آب با گذر از کوه 

سیاه به دریاچه نمک رسیده است.
رضا خلیلى ورزنه در گفتگو با «ایمنا» با اشــاره به تداوم 
جریان آب به ســمت تاالب، افزود: چند روز پیش که از 
نزدیک وضعیت تاالب را بررسى کردیم سرتاسر بند شاخ 
کنار آب مى ریخت. وى با بیان اینکه معیار براى تاالب 
گاوخونى، گذر آب از بند شــاخ کنار است، گفت: حدود 
شــش مترمکعب بر ثانیه آب به سمت گاوخونى جریان 

داشته است.
خلیلى ورزنه خاطرنشــان کرد: تــاالب گاوخونى مانند 
گودالى اســت که به محض اینکه بارانى ببارد مرطوب 
مى شود، عمق آب ممکن اســت به 10 سانتیمتر نرسد 
اما در سطح تاالب پخش مى شود و به سرعت پیشروى 
مى کند ضمن اینکه به دلیل سردى هوا در فصل زمستان 

هم اکنون تبخیر آب از تاالب وجود ندارد.

مدیر انجمن دوستداران محیط زیست و میراث طبیعى 
ورزنه گفت: با توجه به شرایط موجود و وضعیت کنونى 
تاالب به نظر مى رسد آمار ارائه شده مبنى بر رهاسازى 
بخشى از حقابه تاالب در پاییز امسال درست باشد زیرا 
آب همچنان از سد رودشتین به سمت تاالب گاوخونى 

در جریان است.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: على رغم اینکه 
مجوز اجراى طرح زوج و فرد از درب منازل از شوراى 
عالى ترافیک استان اصفهان گرفته شده است، اما هم 
شــهردارى و هم پلیس راهور معتقدنــد این طرح، به 

شکلى که تصور مى شد، اجرایى نمى شود.
روز گذشــته محمدرضا محمدى، رئیس پلیس راهور 
استان اصفهان در گفتگو با خبرگزارى «فارس» گفت: 
اجراى این طرح بدین معنا نیســت که پلیس از درب 
منازل دوربین دارد و به محض ورود خودرو به خیابانى 
که دوربین پلیس مســتقر باشــد، اعمال قانون انجام 
خواهد شد و اعمال قانون بدین وسیله فقط در ایامى که 
از پیش به شهروندان اعالم مى شود، امکانپذیر است و 

نهایت در سال 10 تا 15 بار تکرار خواهد شد. 
رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان با اشاره به اینکه 
طرح زوج و فرد هم اکنون در هسته مرکزى شهر اجرا 
مى شود، گفت: در زمان اجراى طرح زوج و فرد از درب 
منازل، پلیس این اختیار را دارد تا فرد متخلف را جریمه 
کند اما با تعداد محدود نیرو در شهرهاى بزرگ امکان 
اعمال قانون تنها از طریق نیروهاى پلیس نیست و به 

همین دلیل با اســتفاده از تکنولوژى و دوربین اعمال 
قانون انجام مى پذیرد.

از طرف دیگر مدیر مرکز مدیریــت و کنترل ترافیک 
شــهردارى اصفهان هم به خبرگزارى «ایمنا» گفت 
که: سامانه هاى ثبت تخلف سطح شهر زیرساخت هاى 
الزم براى اجراى طرح زوج و فرد از درب منازل را ندارد.

هادى کریمى با تأکید بر اینکه اخبار اعالم شده مبنى 
بر شروع اجراى طرح زوج و فرد خودروها از درب منازل 
در شــهر اصفهان صحت ندارد، اظهار کــرد: در حال 
حاضر این طرح به صورت مکانیزه در محدوده مرکزى 
شهر اجرا مى شود. وى با بیان اینکه سامانه هاى شهر 
زیرســاخت هاى الزم براى اجراى طرح زوج و فرد از 
درب منازل را ندارد افزود: براى اضافه شدن این قابلیت 
در بیش از 110 دوربین شهر پیگیرى  مى کنیم تا اعمال 
قانون براى معاینه فنى و طــرح زوج و فرد خودروها از 

طریق ثبت دوربین ها انجام شود.
مدیر مرکز مدیریت و کنترل ترافیک شهردارى اصفهان 
گفت: در صورت اجراى طرح زوج و فرد خودروها از درب 
منازل، به محض اینکه خودرو به اولین دوربین نصب 

شده در سطح شهر برسد اعمال قانون مى شود.

عضو هیئت مدیره صنف کشاورزى اصفهان با اشاره به 
حضور کشاورزان اصفهان در محوطه سد تنظیمى زاینده 
رود، محل آبگیرى طرح غیر قانونى «بن-بروجن» اظهار 
کرد: کشاورزان نسبت به مســدود کردن کانال حفارى 
شده با به کارگیرى همان ماشــین آالتى که براى حفر 

کانال تدارك دیده شده بود، اقدام کردند.
حســین محمدرضایى در گفتگــو با «مهــر» افزود: 
این پروژه غیرکارشناســى و غیر قانونى اســت و این 
طرح بر خالف مصوبات شــوراى عالــى آب و خالف 
اصول بین المللــى انتقال آب (طبق تعریف یونســکو)

 است.
عضو هیئت مدیــره نظام صنفى کشــاورزى اصفهان 
تصریح کرد: انتقــال آب از حوضه کــم آب و بحرانى 
زاینده رود به حوضه پر آب و داراى آب مازاِد کارون هیچ 

پشتوانه منطقى و مطالعاتى ندارد.

شهردارى اصفهان به کمک وزارت کشور مى آید

احتمال جعل اسناد با سامانه ثبت آنى 

حال تاالب گاوخونى خوب است

طرح زوج و فرد از درب منازل، فعالً در اغما

اقدام کشاورزان علیه 
پروژه «بن-بروجن» 

آرمان کیانى
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فیلم «گذشته» ساخته اصغر فرهادى با بازى «برنیس بژو» در 
میان 40 فیلم برتر قرن بیست و یکم 

جاى گرفت.
«مایــک الســال»، منتقد 
مشهور آمریکایى نشریه 
«ســان فرانسیســکو 
کرونیــکل» در آخرین 
 2019 ســال  هفتــه 
میــالدى 40 فیلــم برتر 
هزاره ســوم را انتخاب کرده 

است.
فهرست السال شامل دو لیست بیست 
تایى است. یکى از فهرست ها به 20 فیلم برتر 
انگلیسى زبان قرن بیست ویکم اختصاص دارد که در 
آن فیلم هاى «ساعت بیست و پنجم» (2002) ساخته 
«اســپایک لى» در رتبه اول، «حرامزاده هاى لعنتى» 
(2009) ساخته «تارانتینو» در رتبه دوم و «دنیاى جدید» 

(2005) ساخته «ترنس مالیک» در جایگاه سوم قرار دارند.
فیلم هاى «پســر بچگى»، «مــرد ایرلنــدى»، «لینکلن»، 
«آرتیســت»، «گرگ وال اســتریت» و «روزى روزگارى در 
آمریکا» نیز به ترتیب در جایگاه هاى 5، 7، 9، 10، 11 و 12 قرار 

گرفته اند.
السال در فهرست دوم خود 20 فیلم برتر غیرانگلیسى زبان قرن 
بیست و یکم را نیز انتخاب کرده اســت، این منتقد البته تأکید 
کرده فیلم هاى خارجى کــه در آمریکا به صورت محدود اکران 
شده اند را در نظر گرفته و آن دســته از فیلم هایى که در آمریکا 
اکران نشده اند را به حســاب نیاورده است. در فهرست 20 فیلم 
برتر غیرانگلیسى زبان السال، نام فیلم «گذشته» (2013) ساخته 

اصغر فرهادى با بازى برنیس بژو، طاهر 
رحیم، على مصفا و بابک کریمى 

در جایگاه یازدهم به چشــم 
مى خورد. منتقد آمریکایى 
فیلــم فرهــادى را اثرى 
ناتورالیســتى درباره عشق، 
ازدواج و خیانــت توصیف 

کرده است.

صالح میرزاآقایى که این روزها مشغول بازى در سریال «جشن 
سربرون» اســت، مى گوید در حال حاضر تلویزیون خوراك 

دهى درستى براى مخاطبان ندارد.
این بازیگر ســینما، تلویزیــون و تئاتر دربــاره جدیدترین 
فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى عنوان کرد: هم اکنون 
نزدیک به یک ماه است که مشغول بازى در سریال «جشن 
سربرون» به کارگردانى مجتبى راعى و تهیه کنندگى حسن 
نجاریان هستم. این سریال که یک کار تاریخى الف فاخر 
است متن جذاب و درجه یکى دارد همچنین داراى بازیگران 
و تیم پشت صحنه قوى است که فکر مى کنم کار زمانى که 
به پایان برسد و روى آنتن برود مورد استقبال مخاطبان واقع شود.

بازیگر «جشن سربرون» درباره نقش خود در این سریال توضیح 
داد: نقش یک فرد انگلیسى را در این مجموعه ایفا مى کنم که یکى 
از شخصیت هاى اصلى و مهم اســت. همچنین یک نقش ویژه، 

جذاب و پیچیده است و باید در دل قصه دیده شود.
میرزا آقایى درباره همکارى خود با مجتبى راعى نیز بیان کرد: این 
اولین همکارى من با کارگردان این ســریال است و از این بابت 
بسیار خوشحالم چراکه مجتبى راعى به شدت سینمایى، با دکوپاژ 
و وسواس خاصى کار مى کند و روى بازى گرفتن از بازیگران نیز 

دقت نظر کافى دارد.
وى که تجربه حضور در ســریال هاى تاریخى همچون «بانوى 
عمارت» را دارد در پاسخ به اینکه براى جذاب تر شدن سریال هاى 
تاریخى چه فاکتورهایى باید در نظر گرفته شود،گفت: من معتقدم 
تاریخ چه تاریخ معاصر باشــد و چه تاریخ کالسیک و کهن براى 
مردم جذاب است. هر دوره تاریخى یک نوستالژى براى مردم دارد و 

اصوًال مردم در هر دوره اى تمایل دارند کارهاى تاریخى 
ببینند. من به شدت به قصه اعتقاد دارم. قصه اى 

که بتواند مردم را از ابتدا تا انتها پاى تلویزیون 
نگه دارد، مهم است.

بازیگر «بانوى عمــارت» افزود: همچنین 
اینکه کارگردانى یــک کار تاریخى را چه 
کسى برعهده مى گیرد و تیم پشت صحنه 
را چه افرادى تشکیل مى دهند، مهم است. 
حضور بازیگرانى که از پس نقش بربیایند 
و مخاطب آنها را دوست داشته باشد نیز از 
دیگر ویژگى هاى کارهاى خوب، موفق 
جذاب تاریخى است که باعث مى شود 
مخاطب پاى تلویزیون نگه داشته شود. 
میرزا آقایى در پایان تأکید کرد: متأسفانه 
در حال حاضر تلویزیون خوراك دهى 
درســتى براى مخاطبان نــدارد و من 
بارها حتى در برنامه هــاى زنده نیز این 

موضوع را اعالم کرده ام. کنار گذاشــتن 
افراد کاردان و قابل از تلویزیون کار درستى 

نیست و براى برون رفت از مشکل خوراك دهى 
نامناســب تلویزیون به مخاطبان باید برنامه ها و درام هاى 

جذاب با افراد کاردان و قابل ساخته شود.
«جشن ســر برون» مجموعه اى 30 قسمتى به تهیه کنندگى 
حسن نجاریان و کارگردانى مجتبى راعى است که به روایت 

دوران قبل از مشروطه مى پردازد.

ســیروس مقدم، کارگردان «پایتخت6» درباره 
فضاى ورزشى فصل جدید و ضبط سکانس هایى از 
این سریال در حاشیه برگزارى دیدار دو تیم نساجى 

و پرسپولیس توضیحاتى ارائه کرد.
این کارگردان تلویزیون درباره پرداختن به ورزش 
فوتبال در سرى جدید سریال «پایتخت» که این 
روزها در حال تصویربردارى اســت، بیان کرد: در 
مازندران و به خصوص قائم شــهر و این خطه که 
ما در آن کار مى کنیم فوتبال ریشه اى قدیمى دارد.

وى که روز جمعه بخش هایى از این ســریال را در 
حاشیه دیدار دو تیم نساجى و پرسپولیس ضبط کرد، 
در گفتگو با برنامه تلویزیونى «شب هاى فوتبالى» 
از شــبکه ورزش، درباره انتخاب تیم «نساجى» 
هم عنوان کرد: تیم نساجى سال هاست که شکل 
گرفته و در تمام فراز و نشیب ها خود را حفظ کرده 
است و االن هم مى بینیم تیمى بسیار خوب و گربه 
سیاه تمام تیم هاست. کارگردان «پایتخت» درباره 

استقبال مردم از این ســریال نیز عنوان کرد: باور 
کنید حسى که در من و تیمى که سریال را مى سازد 
وجود دارد این است که فکر مى کنیم جزئى از مردم 
هســتیم. فکر مى کنیم همین که با این ســریال 
لبخندى روى لب مردم مى آید بارى از روى دوش 

آنها برداشته شده است.
وى با اشاره به همذات پندارى مردم با این سریال 
اظهار کرد: مردم چون زندگى هایــى معمولى را 
در ایــن ســریال مى بینند احســاس همدردى و 
همذات پندارى بــا کاراکترهاى آن مى کنند و این 
سریال را دوست دارند. مقدم در پایان درباره نقش 
«نقى معمولى» (با بازى محسن تنابنده) و اینکه 
با توجه به عکس هایى که از گریم او منتشــر شده 
آیا قرار اســت او را در نقش یک «سیاســتمدار» 
ببینیم هم با خنده گفت: جواب این سئوال را دیگر 
نمى توانم بدهم؛ چون قصه باید پخش شود و بعد 

مشخص شود که این بار او چه نقشى دارد!

احسان علیخانى، تهیه کننده و مجرى برنامه «عصر 
جدید» بــا اعالم پیــش تولید فصل دوم مســابقه 
اســتعدادیابى «عصر جدید» اظهار کرد: ما به لطف 
شــما پیش تولید «عصر جدید» را شروع کرده ایم و 
اوایل اسفند ماه رو به روى شما قرار مى گیریم. من هم 
تالش مى کنم با دوستانم در کارى که فکر مى کنیم 

بلد هستیم، حال شما را بهتر کنیم.
فصل اول از مسابقه استعدادیابى «عصر جدید» کارى 
از گروه اجتماعى شبکه 3 سیما بود که به تهیه کنندگى 

و اجراى احســان علیخانى ساخته شــد. دکور این 
مجموعه نیز زیر نظر ســیامک احصایى ساخته شد. 
همچنین آریا عظیمى نژاد که یکــى از داوران این 
مسابقه بود، ساخت موســیقى هاى این رقابت را بر 
عهده داشــت. فصل اول برنامه «عصر جدید» در 
تاریخ 27 بهمن 1397 روى آنتن شبکه 3 رفت. این 
فصل در 52 قسمت 70 دقیقه اى روانه آنتن شبکه 3 
شد و برگزیدگان برتر در این مسابقه توسط داوران و 

همچنین با رأى مردم انتخاب شدند.
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صالح میرزاآقایى:

تلویزیون خوراك مناسبى 
به مخاطب نمى دهد

دنیــا فنــى زاده، هنرمنــد تئاتر عروســکى و 
عروســک گردان «کاله قرمزى» که از سرطان 
رنج مى برد، بعد از ســال ها مبارزه با این بیمارى 
سرانجام صبح روز 8 دى ماه 1395 در بیمارستان 
از دنیا رفــت تا به گفته بســیارى از همکارانش 

«کاله قرمزى» بدون مادر شود.
حال پس از ســال ها دورى، شیما بخشنده یکى 
از قدیمى ترین عروســک گردان هاى مجموعه 
«کاله قرمزى» و «پسرخاله» به جاى او وظیفه 
عروســک گردانى «کاله قرمــزى» را انجام 
مى دهد اما به گفته خــودش هیچگاه جاى فنى 

زاده را نخواهد گرفت.
دنیا فنــى زاده از کودکى بخاطر شــغل پدرش 
پرویز فنى زاده، بازیگر مشــهور سینما معموًال 
در جشنواره هاى مختلف کودك و نوجوانى که در 
ایران برگزار مى شد حضور داشت و آثار داخلى و 
خارجى شرکت کننده در این جشنواره ها را مى دید. 
همین مسئله سبب شد تا از کودکى با تولیدات و 
نوع آثار عروســکى که براى کودك و نوجوان 

ساخته مى شود آشنا شود.
پس از آن، کم کم که از برنامه هاى کانون پرورش 
فکرى کودکان و نوجوانان بیشــتر استفاده کرد، 
تکرار دیدن این آثار موجــب عالقه او به حضور 
در این رشــته شــد و در نهایت با انتخاب رشته 
عروسک گردانى براى همیشه در دنیاى کودکان 
و نوجوانــان باقى ماند. او هــدف و دغدغه مهم 
زندگى اش را شــادکردن کــودکان و نوجوانان 

مى داند.
فنى زاده نخستین بار در ســال 1364 در برنامه 
عروســکى تلویزیونى «چتــر بــا آواز باران» 
عروسک گردانى را تجربه کرد. این برنامه براى 
شبکه اول سیما در قســمت هاى 25 دقیقه اى 
طراحى شــده بود که در آن دو عروسک جوجه 
وجود داشــت که فنى زاده عروســک گردانى و 
آوازخوانــى یکى از آنها را بر عهده داشــت. وى 
پس از آن در کارى با نــام «زاغچه کنجکاو» به 
کارگردانى رضا فیاضى حضور داشت. او با حضور 
در این برنامه ها کم کم جاى خــود را به عنوان 

عروسک گردان در تلویزیون تثبیت کرد.
عروسک گردانى در آثارى چون «گربه آوازخوان» 
ســاخته کامبوزیا پرتوى از دیگر آثــار او در این 
دوره اســت. وى قبل از «کاله قرمزى» با ایرج 
طهماسب و حمید جبلى چند کار عروسکى انجام 
داده و با کار یکدیگر به خوبى آشــنا بودند اما با 
برنامه «صندوق پست» و ورود «کاله قرمزى» 
به آن بود که به شــهرت رسید. «کاله قرمزى» 
که اصًال قرار نبود در این برنامه ماندگار شود اما 

ماندگار شد و به مشهورترین کار وى تبدیل شد.
از نظر فنى زاده شــکل ظاهرى عروسک چندان 
مهم نبود. او ســاختار بیرونى عروسک را چندان 
مهم نمى دانست و برایش بیش از هر چیز سازنده 
عروسک مهم بود زیرا معتقد بود تا زمانى که یک 
عروسک به خوبى ساخته نشود، عروسک گردان 
نمى تواند به خوبى با آن عروســک ارتباط برقرار 

کند و آن را حرکت دهد.
فنى زاده بیش از اینکه به دنبال عروسک هاى زیبا 
باشد به دنبال عروسکى ا ست که بتواند با آن خوب 
کار کند. در مرحله بعدى اهمیت، گروه تولید براى 
وى اهمیت دارد و اینکه براى ساخت برنامه چقدر 
فکر و اندیشه براى گروه مهم است و چقدر براى 
برنامه عروسکى کار مى کنند. «گربه آوازخوان»، 
«کاله قرمــزى و پســرخاله»، «کاله قرمزى و 
سروناز»، «کاله قرمزى و بچه ننه» و مجموعه 
تلویزیونى «کاله قرمزى» از جمله آثارى هستند 

که فنى زاده در آنها فعالیت داشته است.

3 سال از پرواز دنیا فنى زاده گذشت

خاطره دست هایى
 که به «کاله قرمزى» 

جان داد

تصویربردارى فیلم سینمایى «نارگیل» با بازى بیژن بنفشــه خواه، شقایق دهقان و غالمحسین لطفى 
آغاز شد.

فیلم سینمایى «نارگیل» به کارگردانى ســیدداود اطیابى و تهیه کنندگى سیدابراهیم عامریان در تهران 
مقابل دوربین رفت. پیش تولید فیلم «نارگیل» از آذرماه آغاز شد و بازیگران سرشناس سینما و یک چهره 

پیشکسوت دنیاى هنر در این ساخته داود اطیابى ایفاى نقش مى کنند.
بازیگرانى چون بیژن بنفشه خواه، شقایق دهقان، علیرضا استادى و غالمحسین لطفى در فیلم «نارگیل» 
به ایفاى نقش مى پردازند. غالمحسین لطفى، بازیگر پیشکسوت کشورمان بعد از مدتها دورى از دنیاى 

هنر با فیلم سینمایى «نارگیل» به سینماها مى آید.
سیدابراهیم عامریان تابه حال تهیه کنندگى آثارى چون «تگزاس»، «دینامیت» و «انفرادى» را برعهده 

داشته و با فیلم «نارگیل» تجربه اى جدید دیگرى در دنیاى هنر کسب کرد.

بازیگران طناز در «نارگیل» مقابل دوربین رفتند

تلویزیون فیلم ساخته شده را 
دوباره ساخت!

کارگردان فیلم «سالم بمبئى» با ابراز نارضایتى از دوبله اى که براى 
پخش این فیلم از تلویزیون انجام شده گفت: این نسخه مورد تأیید 
من نیست مخصوصًا اینکه تغییراتى در آن به وجود آمده که اصًال 

در فیلمنامه نبود.
پنج شنبه شب 5 دى ماه نسخه اى از فیلم سینمایى «سالم بمبئى» به 
کارگردانى قربان محمدپور با بازى محمدرضا گلزار و بنیامین بهادرى 
از شبکه «آى فیلم» تلویزیون پخش شد که نحوه دوبله آن، دیدن 
فیلم را دستکم براى کسانى که قبًال «سالم بمبئى» را در سینما دیده 

بودند سخت و تحمل ناپذیر مى کرد.
در این نســخه که قبًال هــم از تلویزیون پخش شــده، بعضى 
دیالوگ هاى هندى و انگلیسى به فارسى دوبله شده در حالى که 
بعضى  دیالوگ هاى هندى فقط زیرنویس فارسى داشتند، اما به 
نظر مى رسد براى یکدست شدن کار و اینکه بیشتر حال و هواى 
فیلم هاى هندى اى که در تلویزیون ایران دوبله و  پخش شــده 
تداعى شود، تمام دیالوگ ها یعنى حتى زمانى که گلزار و بهادرى 
به زبان فارســى صحبت مى کنند هم با صداى دوبلور جایگزین 
شده است. البته این تمام ماجرا نیست چون با همین کار، دیالوگ ها 
و صوت هاى اضافه ترى نسبت به اصل فیلم شنیده مى شود و با تغییر 
لحن شخصیت اصلى، تالش براى افزودن بار کمدى به فیلم کامًال 

مشهود است. 
در این باره قربان محمدپور در گفتگویى توضیح داد: من با دوبله این 
فیلم کامًال مخالف بودم چرا که معتقدم تماشاچى دوست دارد بازى 
محمد رضا گلزار را حتى در زمانى که به انگلیسى صحبت مى کند، با 
صداى خودش ببیند و بشنود نه فردى دیگر. البته اصرار براى دوبله 
فیلم زمان اکران هم وجود داشت که مخالفت من با انجام نشدن این 
کار نتیجه داد اما براى پخش از تلویزیون گفتند باید حتماً دوبله شود.

وى افزود: من به هیچ عنوان راضى به ایــن کار نبودم و اگرچه در 
جریان کلى اتفاق بودم اما از آنجا که کًال مخالفت داشتم از جزئیات 
بى خبر بودم و بعد متوجه شدم این دوبله مشکالت زیادى دارد و خوب 
و منطقى در نیامده و خیلى جاها اصًال سینک نشده است. ضمن اینکه 
شوخى ها تغییر کرده و چیزهایى اضافه شده که اصًال در فیلمنامه نبود 

و اینها همه به فیلم لطمه زیادى زده است.

اصغر فرهادى در میان 
برترین هاى هزاره سوم 

توضیحات مقدم درباره فضاى فوتبالى 
«پایتخت6»

انتشار خبر اقتباس تلویزیونى از رمان دانشور توسط یک جوان گمنام با واکنش محمد متوسالنى، کارگردان 
قدیمى سینما مواجه شد.

متوســالنى با بیان اینکه مدتها قبل حقوق اقتباس «سووشون» را از سیمین دانشــور دریافت کرده بود به 
«سینماروزان» گفت: من رضایت دانشور را گرفته بودم و با ایشان تعامالتى مفید بر سر اقتباس انجام دادم و 
رضایت نامبرده هم در تمام مراحل اقتباس جلب شده بود ولى در نهایت حمایت مالى از تولید صورت نگرفت 

و تولید به نتیجه نرسید.
متوسالنى در پاسخ به اینکه واســپارى تولید چنین اقتباس هایى به افراد کم تجربه، خطرناك نیست اظهار 

دارد و مهم، رعایت استانداردهاى مکفى در چنین کرد: فرد بى تجربــه با کم تجربه تفاوت 
از یک جوان، محصولى را مى بینید که فردى اقتباس هایى است. گاهى 

نمى تواند بدان برسد. مسئله اصلى، داشتن بعد از سال ها تجربه 
اقتباس و آگاهى از اصول اقتباس است.درکى متعالى از منبع 
بیان اینکه بهتر انجــام دادن کار باید این کارگــردان با 
چنین پروژه هایى باشد خاطرنشان کرد: مالك واگــذارى 
با دانشــور کار مى کــردم خیلى راحت من چون از نزدیک 

مطلوب طرفین را در اقتباس ایجاد کنم و مى توانســتم عناصر 
محصول استاندارد و مخاطب پسند است هدف نهایى ام که ایجاد 
کنم و علیرغم رضایت دانشــور متأسفانه را در فیلمنامــه لحاظ 

تأمین سرمایه انجام نشد و کار به 
سرانجام نرسید و من هم 
امتیاز اقتباس را به خود 

دانشور پس دادم.

محمد متوسالنى: امتیاز اقتباس از «سووشون» 
به من واگذار شده است

مى خورد. منتقد آمریکایى
فیلــم فرهــادى را اثرى 
ناتورالیســتىدرباره عشق،
ازدواج و خیانــت توصیف 

کرده است.

اصغر فرهادى با بازى برنیس بژو، طاهر
رحیم، على مصفا و بابک کریمى

در جایگاه یازدهم به چشــم 
آمریکای منتقد خورد. م
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و جرب م ب جرب بى ر ینر چ ر ى ى ر ی ر هم و ر
ازیک جوان، محصولى را مى بینید که فردىاقتباس هایى است. گاهى 

از سال ها تجربه نمى تواند بدان برسد. مسئله اصلى، داشتنبعد
اقتباس و آگاهى از اصول اقتباس استدرکى متعالى از منبع 
بیان اینکه بهتر انجــام دادن کار بایاین کارگــردان با 
چنین پروژه هایى باشد خاطرنشان کرمالك واگــذارى

با دانشــور کار مى کــردم خیلى راحتمن چون از نزدیک 
مطلوب طرفین را در اقتباس ایجاد کنممى توانســتم عناصر 
محصول استاندارد و مخاطب پسند استهدف نهایى ام که ایجاد
کنم و علیرغم رضایت دانشــور متأسفارا در فیلمنامــه لحاظ 

تأمین سرمایه انجام نشد و کار
سرانجام نرسید و من ه
امتیاز اقتباس را به خو

دانشورپس دادم.

زمان پخش برنامه «عصر جدید 2» 
مشخص شد
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بى هوا از روى صندلى اش بلند شد، چند ثانیه اى مات 
و مبهوت ایســتاد و بعد همانجا بین صندلى ها نقش بر 
زمین شد. هنوز باورش نمى شــد دروازه تیم محبوبش 
براى سومین بار باز شــده. کمى زمان برد تا «فاطمه» 
که هفده هجده سال بیشتر نداشــت به خودش بیاید و 
دوباره تماشــاى دیدار تیم هاى سپاهان و صنعت نفت 
را از ســر بگیرد. زیر لب چیزى زمزمه مى کرد. با اینکه 
دســت هایش را جلوى دهانش گرفته بود، حدس زدن 
درباره آنچه مى گفت خیلى ســخت نبود. 20 دقیقه تا 
انتهاى مسابقه بیشتر باقى نمانده بود و طالیى پوشان 
3 بر 2 از حریف عقب افتاده بودند و او خدا خدا مى کرد 

تیمش گل بزند. 
خوب که دقــت مى کردى، همــه آنهایى کــه مانند 
«فاطمه» در ســالن همایش هاى باغ تجربه نظاره گر 
مسابقه تیم مورد عالقه شــان سپاهان بودند مثل او در 
حال دعا کردن بودند؛ از «خانم محمدى» که پاى ثابت 
برنامه هاى «فوتبال به وقت اصفهان» است گرفته تا 
«ابراهیم بابایى» خواننده ســپاهانى که مهمان پنجاه 
و یکمین ســرى از این ویژه برنامه فوتبالى بود یا حتى 
پسرهاى پر شر و شورى که طبقه دوم این سالن را قرق 
کرده بودند. انگار نه انگار که چند دقیقه پیش از گل سوم 
و زمانى که طالیى پوشان با گل محمدرضا حسینى 2 بر 
یک از حریف آبادانى خود پیش افتادند همین ها بودند که 
با لیدرى «ابراهیم بابایى» سالن را روى سرشان گذاشته 

بودند و از شادى در پوست خود نمى گنجیدند.
حاال اما همه در سکوت، خیره به ساق بازیکنان تیمشان 
بودند و منتظر تا بلکه در 20 دقیقه پایانى معجزه اى روى 
دهد و تیم محبوبشان باز هم بتواند دروازه حریف را باز 
کند. اما گویا زمان هم با آنها سرناســازگارى داشت و 
عقربه هاى ساعت با سرعت هر چه بیشتر به نفع رقیب 

در پى هم مى دویدند. 

5 دقیقه دیگر هم گذشــت و سپاهانى ها کارى از پیش 
نبردند، یک ربع بیشتر باقى نمانده بود تا داور در سوت 
خود بدمد. ورق طورى به نفع زردهــاى آبادان و دیگر 
حریفان طالیى پوشان اصفهان برگشته بود که هواداران 
سپاهان آرزو مى کردند اولین باخت فصل در کارنامه این 
تیم ثبت نشود، چرا که آنها مى دانســتند با این نتیجه 
نه تنها صدرنشــینى نیم فصل را به نفع سرخپوشــان 
پایتخت از دســت مى دهند که فاصله شان با این تیم 
هم به 3 امتیاز افزایش پیدا مى کند. اما درست در دقیقه 
76 ولسیانى تنها امید آنها را به باد داد و نتوانست دروازه 

خالى صنعت نفت را باز کند.
بازى به دقیقه 80 نزدیک مى شــد، «خانم محمدى» 
انگشــتانش را در هم قفل کرده بود و لحظه اى چشم 
از پرده اى که مسابقه فوتبال روى آن اکران مى شد بر 
نمى داشت. «طاهره»، عمه جوان «فاطمه» هم که بین 
برادرزاده اش و دخترخواهرش «زهرا» که قطرات اشک 
در چشمانش حلقه بسته بود، نشسته بود هم دستکمى 
از آنها نداشت. حال و روز «مینا» به مراتب بدتر بود، او 
لحظه اى آرام و قرار نداشت و با هر موقعیت خطرناکى 
که روى دروازه ها ایجاد مى شــد بدون اختیار از روى 

صندلى اش بلند مى شد.
«ناصر و عماد بهشــتى»، پسران «خانم محمدى» که 
درست همردیف با مادرشــان اما در سمت راست سالن 
که مخصوص آقایان بود نشسته بودند، روى صندلى هاى 
خود میخکوب شــده بودند. دیگر از رقــص پرچم زرد 
سپاهان بر فراز دستان آقاى «احمدى» هم خبرى نبود. 
او که قبل از شروع بازى مى گفت سپاهان امروز با 3 گل 
صدر را از پرسپولیس پس مى گیرد حاال شوکه شده بود. 
دقیقه 80 هم به سرعت سپرى شد، دل توى دل سیصد 
چهارصد نفرى که از ســاعت 16 روز شنبه براى جشن 
فوتبالى و تماشاى این دیدار حساس به باغ تجربه آمده 
بودند نبود. تیم آنها فقط یک گل از حریف عقب بود و ده 

دقیقه فرصت کمى براى جبران آن گل نبود. اما همین 
که کاپیتان تیم حریــف در دقیقه 82 در غفلت مدافعان 
سپاهان گل چهارم را به ســمت دروازه طالیى پوشان 
شلیک کرد انگار همه چیز براى آنها تمام شد. «فاطمه»، 
شیپور زرد کوچکش را در کوله اش گذاشت و با عصبانیت 
از سالن بیرون رفت و بسیارى دیگر نیز همزمان با او یکى 
یکى صندلى هاى خود را ترك کردند و راه خروج را در 
پیش گرفتند. آنها دیگر امیدى به جبران نتیجه نداشتند. 
بعضى از آنها نه تنها امید به نتیجه گرفتن در دقایق پایانى 
این دیدار نداشــتند که پا را فراتر گذاشــته و مى گفتند 
سپاهان با این سبک بازى امسال سوم هم نمى شود: «با 
این روند نه تنها سوم هم نمى شویم بلکه جام حذفى را 
هم به دست نمى آوریم و در آسیا نیز حرفى براى گفتن 

نخواهیم داشت.» 
این را «داود افراســیابى» گفت. او که کاپشــن زرد بر 
تن داشــت و شــالى با آرم ســپاهان به گردن انداخته 
بود از معدود افــرادى بود که تا انتهاى بازى ســالن را 
ترك نکردند. «داود» و دوســتانش که پس از بازى در 
کنار دِر خروجى سالن با خشــم از سبک بازى سپاهان 
انتقاد مى کردند معتقــد بودند که ســپاهان در دفاع، 
فرمانده ندارد: «فقط پورقاز را داشتیم که دفاع را هندل
 مى کرد که او را هم دیگر نداریــم.» آنها از تعویض ها 
و نحوه ارنج ســرمربى تیمشــان بى نهایت خشمگین

 بودند.
عقربه هــاى ســاعت بــه 7 شــب هفتــم دى ماه
 نزدیک مى شود، سپاهانى ها در پنج دقیقه وقت اضافه 
هم نتوانستند کارى از پیش ببرند. طالیى پوشان 4 بر 
2 در آبادان و براى اولین بار در لیگ نوزدهم بازى را به 
حریف واگذار کردند، آن هم در یکى از حســاس ترین 
مسابقات و در روزى که براى پس گرفتن صدر جدول 
از پرسپولیس در آخرین مسابقه نیم فصل به هر 3 امتیاز 

این دیدار نیاز داشتند. 

شکست بهت آور سپاهان، پایان تلخ «فوتبال به وقت اصفهان»

به وقت هیاهو و دلهرهبه وقت هیاهو و دلهره

 مرضیه غفاریان

محسن کدخدایى

مرتضى رمضانى راد

جنجال در لیگ فوتســال ایران، امر بى ســابقه اى 
نیست اما اتفاقى که جمعه گذشته در ورامین افتاد، از 

یک جهت  قبًال اتفاق نیافتاده است.
تیم فوتبال گیتى پسند اصفهان که در هفته بیست و 
سوم  لیگ برتر فوتسال براى رویارویى با تیم ستارگان 

ورامین به آن شــهر رفته بود، خود را 
قربانى این ماجرا مــى داند. گیتى 
پسند روز شــنبه مهمان ستارگان 
ورامین بود که این مسابقه در پایان 
با نتیجه مســاوى 3 بر 3 به پایان 
رسید و این تیم با 47 امتیاز در جایگاه 

دوم و ســتارگان ورامین 
بــا 38 امتیــاز در 

رده چهارم قرار 

گرفتند.
امــا آنچــه این 

مســابقه و 2 امتیــاز از 
دست دادن اصفهانى ها 
را جنجالى کــرد، نه در 
روز مسابقه که یک روز 
قبل از آن اتفاق افتاده 
بود. رازگشایى از اتفاق 
باورنکردنى روز جمعه  

هفته گذشته را به نقل از 
حمید بى غم، سرمربى گیتى 

پســند بخوانید. بى غم بعد از 
مســابقه، با خبرنگاران گفتگو

 مى کرد امــا ســخنان او دیروز 
رسانه اى شد: 

«از بازیکنان خودم تشکر مى کنم که 
با توجه به شــرایطى که روز گذشته 
(جمعه) براى آنهــا اتفاق افتاد و در 

هیچ کجاى دنیا اتفاق نمــى افتد، آمدند بازى کردند 
و مردانه جنگیدند و توپ و زمین را در اختیار داشتند 
اما متأسفانه یک امتیاز گرفتند. من، شما و همه براى 
خانواده مان زندگى مى کنیم. مگر مى شود من روز 
تمرین و عرق گیرى وارد سالن بشوم، هفت هشت نفر 
دم در  بایستند و از فاصله نیم مترى من، خواهر، مادر 
و ناموس من را به باد فحش و ناســزا بگیرند؟ مگر 
مى شود مِن سرمربى یک تیم که هیچ صحبتى 
هم نکرده ام را هل بدهند، به دیوار بکوبند و چاقو 
زیر گردنم بگیرند؟ کجاى ایــن دنیا این اتفاق 
مى افتد؟ بعد از این اتفاق با 110 تماس گرفتیم، 
آمدند و آنها را گرفتند اما بعد آزادشــان کردند. 
گفتند رضایت بدهیــد و خداحافظ. 
مگر مى شــود «فیس تو فیس» 
حرف از ناموس من بزنند؟ این 
درست اســت؟ بازیکنان من 
امروز (شــنبه) با ترس و لرز 
آمدند بازى کردند. خیلى از 
بازیکنان مى گفتند بازى 
نمى کنیــم. امیدوارم 
دیگر چنین اتفاقى 
در ورامین نیافتد.»

اما طــرف دیگر 
ماجــرا یعنى 
ســت  پر سر
تیم فوتسال 
ســتارگان 
ورامین هم 
حرف هایى 

گفتن  دارد. اکبر تقوى بــراى 
در این خصوص اظهار کرد: 

«من فکر مى کنم یک بخشى از این 
کار توهم و خیال اســت که ما بیاییم 
و بى خودى اهانــت و توهین کنیم و 
آبروى یک شهر را ببریم. ما هم هفته 
قبل پروازمان به کرمانشــاه دیر رسید 
و نتوانستیم تمرین و عرق گیرى کنیم، 
آیا ما هم باید این را به گردن تیم میزبان 
مى انداختیم که چرا نگذاشــتید تمرین 
کنیم؟ از همه مهمتر اینکه ورامین اولین 
ســال حضورش در لیگ فوتبال است، 
مگر ما خدایى نکرده اختالفى با مجموعه 
تیم گیتى پســند داریم. من فکر مى کنم 
سرمربى گیتى پســند خیلى این مسئله 
را بزرگنمایــى مى کند  و هیچ مســئله و 

درگیرى خاصى نبوده  است.»

توییتر رسمى تیم فوتبال ســپاهان با انتشار متنى 
به نداشتن دو بازیکن تأثیرگذارش اعتراض کرد.

تیم فوتبال سپاهان در شرایطى به مصاف صنعت 
نفت آبادان رفت که محمد محبى و امید نورافکن 
دو بازیکن اصلى اش را به دلیل حضور در اردوى 
تیم ملــى امید در اختیار نداشــت؛ دیــدارى که 
ســپاهانى ها نیمه اول را با پیــروزى 2 بر یک به 
رختکن رفتند ولى در نیمه دوم ســه گل خوردند 
و بازى را بــا نتیجه 4 بر 2 واگــذار کردند تا اولین 
شکست فصل آنها در آبادان ثبت شود. (البته امید 
نورافکن حتى اگر در اردوى تیم ملى امید نبود در 

این دیدار هم محروم بود).
توییتر رسمى تیم فوتبال سپاهان با انتشار متنى به 
عدم حضور محبى و نورافکن واکنش نشان داد و 
ضمن کنایه زدن به یک باشگاه لیگ برترى، تأکید 
کرده که دیگر تنها در فیفادى به تیم ملى امید ایران 

بازیکن مى دهد.
 متن توییت باشگاه سپاهان به شرح زیر است:

 «نقطه پایان تعامل با فدراســیون فرا رســید! در 
شــرایط بحران مصدومیت که بازیکنان در پست 
غیر تخصصى بازى مى کنند اجباراً دو مهره مهم 
به تیم امید رفتند. بعد از این طبق قانون فیفا رفتار 
و هر بى قانونى با شکایت به فیفا همراه خواهد شد. 
قطعاً اگر این شرایط براى نورچشمى اتفاق مى افتاد 

بازى لغو مى شد.» 
البته برخى خبرگزارى ها و ســایت هــا از جمله 
«ورزش ســه» هم با اشــاره به یادآورى دست 
اندرکاران باشگاه آبادانى نوشته اند که تیم فوتبال 
صنعت نفت هم در شرایطى مقابل سپاهان صف 
آرایى کرده که رضا جبیره، حســین ساکى و جعفر 
ســلمانى در اردوى تیم ملى امید حضور داشتند و 
البته آنها هم تأکید کرده انــد که نورافکن اگر هم 

بود، براى این بازى نبود.

قهرمانى نیم فصل از دست سپاهان پرید، اشکالى 
ندارد! به قهرمان نیم فصل یک فنجان شیشه اى هم 
نمى دهند. پارسال سپاهان قهرمان نیم فصل شد 
و پرســپولیس در پایان جام گرفت و شاید قسمت 
این باشــد که امســال این قضیه برعکس شود و 
پسران طالیى در پایان فصل بر جام بوسه بزنند. به 
شرط آنکه به دور از ناامیدى به فکر رفع اشکاالت 
فنى باشــیم. اینکه فکر کنیم اگر دو بازیکن ملى 
پوش (امید نورافکن و محبى) در اختیارمان بودند 
طور دیگرى مى شــد با این پاسخ رسانه ها مواجه 
مى شــویم که امید نورافکن حتى اگر در تیم ملى 
نبود براى این بــازى باز هم محروم بــود و البته 
آبادانى ها هم مى گویند که ما هم سه ملى پوش 
(رضا جبیره، حسین ســاکى و جعفر سلمانى) در 
تیم ملى امید داشتیم. پس شکســتمان را در این 
موضوعات جستجو نکنیم و به فکر رفع اشکاالت 
باشــیم که قطعًا از عهده کادر فعلى برمى آید. با 
پشتیبانى هاى مادى و معنوى فوق العاده کارخانه 
فوالد مبارکه و هیئت مدیره باشگاه به ویژه در دو 
سال گذشته با همه ابزارهاى کاملى که در اختیار 
طالیى هاست در این فصل باید، باید و باید قهرمان 
شــوند و بهترین پاســخ را به هواداران و اسپانسر 
بزرگشان بدهند. پکیج زردها براى قهرمانى کامل 
است. تازه در این فصل یک شکست متحمل شده 
و در رده دوم جدول است. مأیوس نشوید و با رفع 
اشکاالت دوباره در مسیر دبل قهرمانى قرار بگیرید. 

بى صبرانه منتظر جبران تان هستیم.

م  لیگ برتر فوتسال براى رویارویى با تیم ستارگان 
را را مین به آن شــهر رفته بود، خود

نى این ماجرا مــى داند. گیتى 
د روز شــنبه مهمان ستارگان 
ین بود که این مسابقه در پایان 
3 بر 3 به پایان  مســاوى 3 3یجه
47 امتیاز در جایگاه 7د و این تیم با

ننمین  و ســتارگان ورا
رر در 388 امتیــاز
 چهارم قرار 

تند.
ا آنچــه این 

2ــابقه و 2 امتیــاز از 
دادن اصفهانى ها  ت
نجالى کــرد، نه در
 مسابقه که یکروز
 از آن اتفاق افتاده
 رازگشایى از اتفاق

نکردنى روز جمعه  
ه گذشته را به نقل از 

د بى غم، سرمربى گیتى 
ـند بخوانید. بى غم بعد از 
ــابقه، با خبرنگاران گفتگو

 کرد امــا ســخنان او دیروز
نه اى شد: 

بازیکنان خودم تشکر مى کنم که 
هشته جه به شــرایطى که روز گذ
عه) براىآنهــا اتفاق افتاد و در

تمرین و عرق گیرى وارد سالن بشوم، هفت هش
دم در  بایستند و از فاصله نیم مترى من، خواه
و ناموس من را به باد فحش و ناســزا بگیرن
مى شود مِن سرمربى یک تیم که هیچ ص
هم نکرده ام را هل بدهند، به دیوار بکوبند
گردنم بگیرند؟ کجاى ایــن دنیا این زیر
مى افتد؟ بعد از این اتفاق با 110 تماسگ
آمدند و آنها را گرفتند اما بعد آزادشــان
گفتند رضایت بدهیــد و خد
مگر مى شــود «فیس تو
حرف از ناموس من بزنن
درست اســت؟ بازیکن

امروز (شــنبه) با ترس
آمدند بازى کردند.
ببازیکنان مى گفت
نمى کنیــم. ام
دیگر چنین
در ورامینن

اما طــرف
ماجــر
پر سر
ف تیم
ســ
ورام
حرف

گفتن دارد. اکببــراى 
در این خصوص اظهار کرد: 

«من فکر مى کنم یک بخشى
کار توهم و خیال اســت که م
خودى اهانــت و توهین و بى
آبروىیک شهر را ببریم. ما ه
قبل پروازمان به کرمانشــاه دی
و نتوانستیم تمرین و عرق گیرى
آیا ما هم باید این را به گردن تیم
مى انداختیم که چرا نگذاشــتید
کنیم؟ از همه مهمتر اینکه ورامین
ســال حضورش در لیگ فوتبال
ما خدایى نکرده اختالفى با مج مگر
تیم گیتى پســند داریم. من فکر
سرمربى گیتى پســند خیلى این
را بزرگنمایــىمى کند  و هیچ مس

درگیرى خاصى نبوده  است.»

مربى گیتى پسند اصفهان را 
با چاقو تهدید کردند

 باشــگاه ذوب آهن اصفهان بعــد از جدایى علیرضا 
منصوریان کماکان به دنبال مربى جدید براى سپردن 
نیمکت تیمش در نیم فصل دوم اســت. براى این تیم 
ابتدا گزینه هایى مانند مهدى تارتار و منصور ابراهیم زاده 
مطرح شد و گفته مى  شود هنوز مذاکرات با آنها ادامه 
دارد. البته ذوبى ها در ادامه با على دایى نیز وارد مذاکره 
شدند که این مربى دست رد به ســینه آنها زد و بعد از 
پیشنهاداتى که از چند تیم لیگ برترى داشت، پیشنهاد 

ذوب آهن را نیز نپذیرفت. در تازه ترین خبر اما مسئوالن 
باشگاه ذوب آهن یک مربى ایتالیایى را مدنظر دارند تا 
در صورت حاصل شدن توافق او به اصفهان بیاید و بعد 
از آندره آ استراماچونى، دومین سرمربى ایتالیایى لیگ 
ایران در فصل جارى لقب بگیرد. تیم فوتبال ذوب آهن  
با کسب 15 امتیاز و قرار گرفتن در رتبه یازدهم جدول 
رده بندى لیگ برتر به کار خود در نیم فصل نخســت 

لیگ نوزدهم پایان داده است.

حاال دیگه ایتالیایى مد شده

نورافکن
 اگر هم بود، نبود!

شاید قرار است 
امسال برعکس باشد

 حیدر ســلیمانى، کارشــناس داورى در گفتگو با گروه 
رسانه اى فوتبال اصفهان در رابطه با کارشناسى داورى 
دیدار ســپاهان اصفهان و صنعت نفت آبادان اینچنین 
گفت: آقاى باى داور دیــدار قضاوت خوبى را از خودش 
به نمایش گذاشت. البته ما در این دیدار صحنه خاصى 
به لحاظ داورى شاهد نبودیم که باعث مناقشه و اختالف 
نظر بشود. کمک هاى وى هم در امر قضاوت به خوبى 
توانستند کمک حال على باى باشند و کار تیمى خوبى را 

از خودشان نشان دادند.
وى افزود: گرچه ظاهر آقاى على باى به گونه اى بود که 
احساس مى شد ایشان دچار اضافه وزن است اما دوندگى 
و ســر صحنه بودن یکى از نکات بارزى بود که در تمام 

صحنه ها مى شد مشاهده کرد.
به گفته سلیمانى، گل اول صنعت نفت آبادان کار خوب 
کمک داور اول بــود چراکه آل کثیر توانســت در 
وضعیتى که قــرار دارد از حالــت ریباند توپ 
اســتفاده کند و یک نیم بــدن از مدافع 
خودش عقب تــر قــرار بگیرد و 

اصــًال در وضعیــت 
نشینان سپاهان را آفســاید نبود که اعتراض نیمکت 

در پى داشت ولى گل وى کامًال صحیح بود و کار خوب 
آقاى على نژا دیان را باید تحسین کرد.

وى افزود: در نیمه دوم گل چهارم صنعت نفت کار خوب 
آقاى قاســمى دیگر کمک داور دیدار بود که به درستى 
دستور ادامه بازى را داد و مهاجم تیم صنعت نفت آبادان 
توانست از کمند خط دفاعى تیم سپاهان فرار کند و گل 

صحیحى را به ثمر رساند. 

بعــد از حذف عــادل فردوســى پور و مزدك 
میرزایى، تلویزیون با بحران گزارشــگر مواجه 
شده و به همین دلیل معموًال مسابقات مهمتر 
بین محمدرضا احمدى و جواد خیابانى دست به 
دست مى شود. از احمدى که بگذریم، خیابانى 
همانى اســت که سال هاســت مى بینیم؛ یک 
گزارشگر پرحرف و پراشــتباه که عمده وقت 
و انرژى اش را صرف توضیــح واضحات و یا 
بیان مطالــب ناالزم و غیرضــرورى مى کند. 
خیابانى در جریان گزارش بازى پرســپولیس

 هم بــه طــور مفصــل در مــورد ســریال 
«پایتخت 6»، رگ و ریشــه هاى شمالى على 
علیپور، حضــور دو بازیکن با نــام خانوادگى

 شــیرى در دو تیم و قصه کلین شــیت هاى 
رادوشوویچ سخنرانى کرد و البته لزومى ندید 
مثًال به میزان وقت هاى تلف شــده نیمه دوم 

اشاره کند!
گــزارش بســیار ضعیــف خیابانــى امــا با 
ناشــیگرى هاى بى پایان کارگردان تلویزیونى 
کامل شــد. نیم قرن از ســنت پخــش زنده 
مسابقات فوتبال در تلویزیون ایران مى گذرد،

 اما دوســتان هنوز نمى فهمند وقتى بازى در 
جریان اســت، به هیچ وجه نباید تماشاگران، 
نیمکت نشین ها و مربیان دو تیم را نشان بدهند. 
در این مســابقه هم کارگــردان تلویزیونى به 
دفعات جریان دیدار را نادیــده گرفت تا مثًال 
مراحل تعویض بازیکنــان را (آن هم از صفر تا 

صد!) به تصویر بکشد. 

 یک بازى دیگر براى تراکتور با پیروزى به پایان رسید ولى 
این بار آنها بیشتر از همیشه خود را به جمع مدعیان نزدیک 
دیدند و در بهترین شرایط به استقبال تعطیالت زمستانى و 
آماده سازى مناسب تر و با روحیه تر براى دور برگشت لیگ 
برتر رفتند تا بتوانند در نیم فصل دوم با قدرت بیشترى مقابل 
حریفان خود قرار بگیرند و به روند بردهاى خود ادامه دهند.

 تراکتور پس از یک مساوى و چهار باخت که آنها را به نیمه 
پایین جدول و رده نهم آورده بود، تصمیم به تغییر کادر فنى 
گرفت و هدایت تیم را به ساکت الهامى سپرد که حضور این 
مربى جوان و باانگیزه روند امتیازگیرى براى سرخپوشان 
فوتبال آذربایجان را به کل، تغییر داد تا آنها در چهار بازى 
متوالى به برد برسند و باالتر از شهرخودرو و استقالل و تنها 
یک امتیاز کمتر نسبت به سپاهان در جایگاه سوم جدول 
بایســتند. پس از آنکه ســاکت الهامى هدایت تراکتور را 
برعهده گرفت، این تیم نخستین بازى دشوار برابر فوالد 
خوزستان را با پیروزى پشــت سر گذاشت و پس از آن هم 
مقابل نفت مسجدسلیماِن شکســت ناپذیر و شهرخودرو 
مدعى دو پیروزى مهم به دســت آورد اما با وجود اینکه به 
نظر مى رسید آنها  مسابقه راحتى نداشته باشند، توانستند در 
دیدارى نزدیک و حساس پیکان را هم از پیش رو بردارند تا 

صاحب 12 امتیاز از چهار بازى شوند.
 تراکتور که پس از سه برد پیاپى در آستانه تساوى مقابل 
بازیکنان باانگیزه پیکان قرار داشــت، بــا تغییر تاکتیک 
الهامى و تعویض هایى که او انجــام داد، در دقایق پایانى 
نمایش هجومى ترى ارائه کرد و توانســت یک گل دیگر 
بزند تا چهارمین برد را در حضور هواداران ُپرشــورش در 
یک مسابقه خارج از خانه جشن بگیرد.تى تى ها که از نتایج 
هفته هاى اخیر تراکتور شگفت زده شده و رضایت دارند،  هم 
استقبال ویژه اى از بازى این تیم مقابل پیکان در ورزشگاه 

شهداى شهرقدس داشتند و پس از حمایت 90 دقیقه اى 
در جریان مســابقه، در پایان بازى هم به شدت 

ساکت الهامى که تبدیل به چهره محبوبى 
بین آنها شده را تشویق و حمایت کردند.

 تراکتورى هــا که با مربیــان نامدارى 
همچون جــان توشــاك، ژرژ لیکنز، 

مصطفى دنیزلى و ... نتوانسته بودند بازى هاى 
هجومى و دلچســب خــود را ببینند، حاال بــا این روند 
نتیجه گیرى اعتماد زیادى بــه الهامى پیدا کرده و امیدوار 
هســتند با این مربى روند موفقیت هاى خود در نیم فصل 

دوم را هم ادامه دهند.

ب و ســلیمانى، کارشــناس داورى در گف  حیدر
رسانه اى فوتبال اصفهان در رابطه با کارشناسى دا
دیدار ســپاهان اصفهان و صنعت نفت آبادان اینچ
گفت: آقاى باى داور دیــدار قضاوت خوبى را از خو
به نمایش گذاشت. البته ما در این دیدار صحنه خ
به لحاظ داورى شاهد نبودیم که باعث مناقشه و اخ
به نظر بشود. کمک هاى وى هم در امر قضاوت
توانستند کمک حال على باى باشند و کار تیمى خ

از خودشان نشان دادند.
وى افزود: گرچه ظاهر آقاى على باى به گونه اى
احساس مى شد ایشان دچار اضافه وزن است اما د
د ســر صحنه بودن یکى از نکات بارزى بود که و

صحنه ها مى شد مشاهده کرد.
به گفته سلیمانى، گل اول صنعت نفت آبادان کا
کمک داور اول بــود چراکه آل کثیر توانسـ
وضعیتىکه قــرار دارد از حالــت ریبا
ا ااســتفاده کند و یک نیم بــدن
خودش عقب تــر قــرار

اصــًال در وضعیــت 
نشینان سپآفســاید نبود که اعتراض نیمکت 

ک در پىداشت ولى گل وى کامًال صحیح بود و
تتتتتدتد تحسین کرد. آقاى على نژا دیان را بای

وى افزود: در نیمه دوم گل چهارم صنعت نفت
ب آقاى قاســمى دیگر کمک داور دیدار بود که
دستور ادامه بازى را داد و مهاجم تیم صنعت نف
توانست از کمند خط دفاعى تیم سپاهان فرار

صحیحى را به ثمر رساند. 

ستانه تساوى مقابل 
ت، بــا تغییر تاکتیک
م داد، در دقایق پایانى
ســت یک گل دیگر

داران ُپرشــورش در 
د.تى تى ها که از نتایج 
ده و رضایت دارند،  هم 
بل پیکان در ورزشگاه 

0حمایت90 دقیقه اى
 هم به شدت 

حبوبى 
ردند.
دارى
یکنز،

د بازى هاى
ینند، حاال بــا این روند 
هامىپیدا کرده و امیدوار
ت هاى خود در نیم فصل

 باى، 
 چاق امــا
 دونده بود

گزارش هاى
 خیلى خیلى جواد

الهامى، محبوب تر از توشاك، لیکنز و دنیزلى
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ابالغ اجراییه
شــماره پرونده: 139804002003002954/1 شــماره بایگانى پرونده: 9804180/1 
شــماره آگهى ابالغیه: 139803802003000486 آگهى ابالغیه هاى اجرائیه کالسه: 
139804002003002954- بدین وسیله به خانم/آقاى مجتبى جعفرى ملک آبادى نام 
پدر: فضل اله تاریخ تولد: 1344/01/01 شماره شناسنامه: 3400 به نشانى: اصفهان خیابان 
پروین خیابان حکیم شفایى ســوم کوى حکیم پالك 92 کدپستى 9864647 ابالغ مى 
شود که خانم/آقاى ایمان مختارى ماربینى جهت وصول مبلغ 1/500/000/000 به استناد 
چک شماره 347878- 98/6/5 عهده بانک ســپه خیابان حکیم شفائى علیه شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9804180 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
مورخ 98/7/18 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى 
بستانکار طبق ماده 18 آ ئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان 
آگهى مى شود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادى 
فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت بیست روز از تاریخ این آگهى که 
روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى 
جریان خواهد یافت. م الف: 710316 نادعلى- مسئول شعبه اول اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان /10/153
اخطاریه

شماره پرونده: 139704002120000047/2 شماره بایگانى پرونده: 9700983/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000494 تاریــخ صدور: 1398/10/03 آگهى اخطاریه 
محاسبه مهریه به نرخ روز- بدین وسیله به آقاى محمد طاهرزاده اصفهانى، نام پدر: احمد 
ساکن حد فاصل فرح آباد و سیمین (بلوار کشاورز) بوستان 93 (کوچه کانون زبان) بن بست 
بوستان  دوم 2 سمت راست سومین منزل طبقه دوم پالك 6 که طبق گزارشات مامورین 
ابالغ اداره پست مربوطه ابالغ واقعى میســر نگردیده و بستانکار نیز آدرس دیگرى اعالم 
ننموده است، ابالغ مى شود که پیرو اجرائیه ارسالى موضوع سند ازدواج شماره 9960 مورخ 
1378/04/10 تنظیمى در دفترخانه شماره 110 شهر ابریشم بدین وسیله اخطار میگردد با 
توجه به اینکه بستانکار طى نامه وارده به شماره 2120003586 مورخ 98/09/19 مجددا 
درخواســت ارزیابى مهریه خود را به نرخ روز نموده اســت لذا طبق اعالم اتحادیه طال و 
جواهر شهرستان فالورجان وارده به شــماره 212003587 مورخ 98/09/19 قیمت یک 
عدد سکه تمام بهار آزادى 47/200/000 ریال مى باشــد بنابراین قیمت 200 عدد سکه 
تمام بهار آزادى مبلغ 9/440/000/000 ریال ارزیابى و مابقى اقالم به قیمت ارزیابى قبلى 
محاسبه و کلیه اقالم مندرج در ســند ازدواج مذکور جمعًا به مبلغ 9/478/281/234 ریال 
ارزیابى گردیده است در صورتى که نسبت به ارزیابى سکه اعتراض دارید مى توانید عین 
سکه ها را به این اداره تحویل و رســید معتبر دریافت نمائید.. این آگهى فقط یک نوبت در 
روزنامه نصف جهان چاپ و منتشــر میگردد. م الف: 711622 قویدل- کفیل اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان /10/154
ابالغ اجراییه

نظر به اینکه در پرونده کالســه 670/98 اجراى احکام شوراهاى حل اختالف شهرستان 
لنجان حسب مفاد دادنامه شماره 998/98 صادره از شــعبه چهارم حقوقى محکوم علیه 
(مرضیه عرشــى مقدم) محکوم اســت به پرداخت مبلغ 11/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته محکوم به و پرداخت خســارت تأ خیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست (98/5/19) 
لغایت زمان وصول محکوم به و پرداخت 202/250 ریال خسارات دادرسى در حق خواهان 
در حق محکوم له سمانه باقرى ریزى گردیده است و حسب محتویات پرونده محکوم علیه 
مذکور مجهول المکان مى باشــد علیهذا مراتب یک نوبت آگهى میگردد تا نامبرده ظرف 
مهلت ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراء مفاد حکم اقدام نماید و اال وفق مقررات 
اقدام میگردد. م الف: 710828 شعبه چهارم شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع 

شماره یک) /10/161
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- اکبر خاکى دادخواستى به مبلغ 
35/000/000 ریال بطرفیت ســید ابراهیم حسینى که اعالم شــده مجهول المکان 
است تقدیم و به کالسه 1151/98 در شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان 
ثبت گردیده و به علت مشــخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و 
بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار نشر و از نامبرده دعوت مى شــود در روز شنبه 
مورخ 98/11/12 ســاعت 8/30 در جلسه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به 
دفتر شورا نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت 
رسیدگى ابالغ شده تلقى و شــورا غیابًا رســیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 
710317 شعبه چهارم  حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره 

یک) /10/162
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- آقاى محمود رعیتى دادخواستى به مبلغ 
هفت میلیون ریال بطرفیت آقاى رمضان قهرمان که اعالم شــده مجهول المکان است 
تقدیم و به کالسه 394/98 در شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده 
و به علت مشــخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز دوشنبه مورخ 98/11/14 ساعت 
14/45 بعدازظهر در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و 
شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 708710 شعبه هفتم  حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /10/163
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139803902004000337 تاریخ آگهى: 1398/10/07 شماره پرونده: 
139604002004000304 آگهــى مزایــده پرونــده اجرایى شــماره 9601193/2 و 
9601194/2 و 9601195/2- مــورد مزایده شــش دانــگ آپارتمان به شــماره ثبتى 
15190/42245 قطعه 11 تفکیکى مفروز و مجزى شــده از شــماره 42206 فرعى واقع 
در بخش پنج ثبت اصفهان به مســاحت یکصد و چهل و یک متر و هشــتاد و نه دسیمتر 
به انضمام شش دانگ انبارى قطعه شماره 10 به مســاحت 3/63 مترمربع و شش دانگ 
پارکینگ قطعه شماره 8 تفکیک به مســاحت 12/5 مترمربع واقع در زیرزمین به آدرس 
اصفهان خ جى خ سروستان کوچه فرحبخش (ضلع جنوبى پارك محله) مجتمع مسکونى 
سروستان طبقه پنجم واحد شرقى ملکى سید ســعید طباطبایى کوپائى فرزند سید رسول 
که مشخصات آن در دفتر امالك 499 صفحه 209 به شماره ثبت ملک 100059 به ثبت 
رسیده است به حدود شماال در دو قسمت به طولهاى سه متر و چهل و یک سانتى متر و سه 
متر و پنجاه و هشت ســانتى متر اول دیوار و پنجره است دوم نیم دیوار جلوى بالکن اول و 
دوم به معبر شرقًا در دو قسمت به طولهاى یک متر و بیست سانتى متر و نوزده متر و بیست 
و شش سانتى متر اول و دوم دیوارى اســت اول به معبر دوم به فضاى ملک مجاور شماره 
42141 فرعى جنوبا در پنج قسمت به طولهاى یک متر و هشتاد و پنج سانتى متر و دو متر 
و سیزده سانتى متر و یک متر و نود و پنج سانتى متر و دو متر و چهارده سانتى متر و چهارده 
سانتى متر اول دیوارى است به صورت پخ دوم دیوار و پنجره است سوم و چهارم نیم دیوار 
جلوى بالکن پنجم دیوارى است اول تا پنجم به فضاى حیاط مشاعى غربا در چهارده قسمت 
که قسمت هاى دوم و چهارم و ششم آن شمالى و قسمتهاى هشتم و دهم و دوازدهم آن 
جنوبى است به طولهاى یک متر و چهل و شش ســانتى متر و چهل و نه سانتى متر و سه 
متر و شصت و سه سانتى متر و پنجاه و هشت ســانتى متر و یک متر و هفتاد و یک سانتى 
متر و شصت سانتى متر و شش متر و بیست و دو سانتى متر و هجده سانتى متر و یک متر 
و شصت سانتى متر و نود و دو سانتى متر و دو متر و بیست و نه سانتى متر و ده سانتى متر و 
چهار متر و سى سانتى متر و یک متر و بیست سانتى متر اول تا سوم دیوارى است مشترك 
چهارم تا هشتم دیوارى است نهم درب و دیوار است دهم تا دوازدهم دیوارى است سیزدهم 
و چهاردهم دیوارى است مشترك اول تا سوم به آپارتمان قطعه 10 چهارم و پنجم به داکت 
ششم تا دهم به راه پله و آسانسور مشاعى یازدهم و دوازدهم به داکت سیزدهم و چهاردهم 
به آپارتمان قطعه 10 که در داخل آن داکت به مساحت بیست و نه دسیمتر مربع قرار دارد و 

حقوق ارتفاقى له و علیه طبق قانون تملک آپارتمان ها است و وفق نظریه کارشناس تعیین 
شده اسکلت مجتمع بتنى و با سقف تیرچه و بلوك و قدمت آن حدود 8 سال است. آپارتمان 
داراى سه خواب، پذیرایى، آشپزخانه اپن فاقد کابینت، سرویس بهداشتى و حمام مى باشد. 
کف آپارتمان سرامیک و بدنه دیوارها گچ پرداختى و رنگ و همچنین بدنه و کف محدوده 
آشپزخانه، سرویس بهداشتى و حمام و کاشى و سرامیک شده است. قسمتى از بدنه دیوار 
حال در محدوده اتاق ها با دیوار کوب چوبى پوشیده شده اند. یکى از خواب ها شمالى داراى 
سرویس بهداشتى و دوش بوده و دو اتاق نیز فاقد کمد دیوارى و قسمتى از دیوار شمال اتاق 
خواب جنوب غربى محل عبور لوله هاى تأسیساتى بوده که پوشیده نشده است. آشپزخانه 
فاقد کابینت، سینک ظرف شویى و شیرآالت سرویس بهداشــتى، حمام و مستر نیز فاقد 
شیرآالت و رادیاتورهاى کلیه فضاى آپارتمان نیز نصب نبود که کلیدهاى برق فاقد روکش و 
قسمتى از قرنیز چوبى دیوارها نصب نشده بود. مجتمع داراى آسانسور، موتورخانه و چیلر مى 
باشد. پوشش کف و بدنه پارکینگ، سنگ و نماى شمالى مجتمع آجر و سنگ کار شده است. 
آپارتمان داراى انشعابات برق مجزا مى باشد و طبق اســناد رهنى شماره 164575 مورخ 
1392/07/11 و 166618 مورخ 1393/02/11 و 160824 مورخ 1391/06/16 در رهن 
بانک شــهر قرار دارد و تا تاریخ 1400/02/15 داراى بیمه مى باشد. مزایده پالك فوق در 
روز دوشنبه مورخ 1398/10/30 از ساعت 9 تا 12 صبح در مکان اداره اجراى اسناد رسمى 
اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور 
طبقه سوم از مبلغ پایه 12/400/000/000 ریال آغاز شده و به باالترین قیمت پیشنهادى 
واگذار مى گردد. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى 
هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد 
ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 1398/10/09  
درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا 
جهت شرکت در جلســه مزایده باید مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و 
طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و 
ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا 
برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در 
حساب اداره ثبت اسناد و امالك ســپرده نماید. م الف: 713349 اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان /10/166
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139803902004000338 تاریخ آگهى: 1398/10/07 شماره پرونده: 
139604002004000162 آگهى مزایده پرونده اجرایى شماره 9600566 و 9601184 
و 9601185- مورد مزایده شــش دانگ آپارتمان به شماره ثبتى 15190/42244 قطعه 
10 تفکیکى مفروز و مجزى شده از شماره 42206 فرعى واقع در بخش پنج ثبت اصفهان 
به مساحت یکصد و سى و نه متر و دو دســیمتر مربع به انضمام شش دانگ انبارى قطعه 
شماره 11 به مساحت 3/63 مترمربع و شــش دانگ پارکینگ قطعه شماره 7 تفکیک به 
مساحت 11/75 مترمربع واقع در زیرزمین به آدرس اصفهان خ جى خ سروستان کوچه 5 
مقابل کوچه طاهر مجتمع مسکونى سروستان واحد 10 طبقه پنجم غربى ملکى سید سعید 
طباطبایى کوپائى فرزند سید رسول به مشخصات آن در دفتر امالك 499 صفحه 215 به 
شماره ثبت ملک 100063 به ثبت رسیده است به حدود شماال در دو قسمت به طولهاى 
سه متر و پنجاه و هشت سانتى متر و ســه متر و سى و سه سانتى متر اول نیم دیوار جلوى 
بالکن دوم دیوار و پنجره است اول و دوم به معبر شــرقًا در چهارده قسمت که قسمتهاى 
نهم و یازدهم آن شمالى و قسمتهاى سوم و پنجم و هفتم و سیزدهم آن جنوبى است به 
طولهاى یک متر و بیست سانتى متر و چهار متر و سى سانتى متر و ده سانتى متر و دو متر 
و بیست و نه سانتى متر و نود و دو سانتى متر و یک متر و شصت سانتى متر و سى دو سانتى 
متر و شش متر و بیست دو سانتى متر و شصت سانتى متر و یک متر و شصت و نه سانتى 
متر و شصت و یک سانتى متر و سه متر و شصت و سه سانتى متر و چهل و نه سانتى متر و 
یک متر و چهل و شش سانتى متر اول و دوم دیوارى است مشترك سوم تا پنجم دیوارى 
است ششم درب و دیوار است هفتم تا یازدهم دیوارى است دوازدهم تا چهاردهم دیوارى 
است مشترك اول و دوم به آپارتمان قطعه 11 سوم و چهارم به داکت پنجم تا نهم به راه 
پله و آسانسور مشاعى دهم و یازدهم به داکت دوازدهم تا چهاردهم به آپارتمان قطعه 11 
جنوبا در پنج قسمت که قسمت پنجم آن غربى است به طولهاى شصت و دو سانتى متر و 
یک متر و بیست و سه سانتى متر و یک متر و هشت سانتى متر و دو متر و چهارده سانتى 
متر و دو متر و یک سانتى متر اول دیوارى است دوم و سوم نیم دیوار جلوى بالکن چهارم 
دیوار و پنجره است پنجم دیوارى است به صورت پخ اول تا پنجم به فضاى حیاط مشاعى 
غربا در دو قسمت به طولهاى نوزده متر و بیست سانتى متر و یک متر و بیست و سانتى متر 
اول و دوم دیوارى است اول به فضاى ملک مجاور به شماره 42140 فرعى دوم به معبر که 
در داخل آن داکت به مساحت نوزده دسى متر مربع قرار دارد حقوق ارتفاقى له و علیه طبق 
قانون تملک آپارتمان هاست و وفق نظریه کارشناس تعیین شده داراى انشعاب آب و برق 
و گاز و فاضالب مى باشد و ساختمان داراى اسکلت بتن آرمه و سقف تیرچه بلوك و نماى 
خارجى آجر و سنگ با قدمت کمتر از ده سال است، کف و دیوار ورودى سنگ و سقف کناف 
کارى، کف و دیوار پارکینگ سنگ فرش، درب و پنجره خارجى دوجداره، درب هاى داخلى 
چوبى، کف سالن و خواب سرامیک، سقف کناف کارى شده با رنگ پالستیک، آشپزخانه 
کف سرامیک و دیوارکشى و کابینت ام دى اف، سرویس ها کف و دیوار سرامیک و کاشى، 
سیستم ســرمایش چیلر مرکزى و گرمایش موتورخانه مرکزى است. و طبق اسناد رهنى 
شماره 160830 مورخ 1391/06/16 و 166619 مورخ 1393/02/01 و 164576 مورخ 
1392/07/11 در رهن بانک شهر قرار دارد و تا تاریخ 1400/02/15 داراى بیمه مى باشد.  
مزایده پالك فوق در روز یکشنبه مورخ 1398/10/29 از ساعت 9 تا 12 صبح در مکان اداره 
اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه شهید صداقتى 
ابتداى خیابان الهور طبقه سوم از مبلغ پایه 12/200/000/000 (یک میلیارد و دویست و 
بیست میلیون تومان) آغاز شده و به باالترین قیمت پیشنهادى واگذار مى گردد. الزم به 
ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك 
و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض 
شــهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى 
بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد ضمنا این آگهى در 
یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 1398/10/09  درج و منتشــر مى 
گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در 
جلسه مزایده باید مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده 
در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش 
واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده 
باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره 
ثبت اســناد و امالك ســپرده نماید. م الف: 713347 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 

10/167/
حصروراثت 

سعید محمدى قلعه ســفیدى داراى شناســنامه شماره 13352 به شــرح دادخواست به 
کالســه 1534/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان محمد على محمدى قلعه سفیدى بشناســنامه 29 در تاریخ 98/9/20 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. 
صدیقه محمدى قلعه ســفیدى ش ش 70 ، 2. مهدى محمدى قلعه سفیدى ش ش 860 
، 3. فاطمه محمدى قلعه ســفیدى ش ش 14 ، 4. قدیر محمدى قلعه سفیدى ش ش 22 
، 5. محسن محمدى قلعه ســفیدى ش ش 44 ، 6. حجت محمدى قلعه سفیدى ش ش 
1330 ، 7. سعید محمدى قلعه ســفیدى ش ش 13352 ، 8. حمید محمدى قلعه سفیدى 
ش ش 4610391661 ، 9. على محمدى قلعه ســفیدى ش ش 51 ، 10. زهرا محمدى 
قلعه سفیدى ش ش 68 (فرزندان متوفى)، 11.پروانه رمضانى دهکردى ش ش 93 (همسر 
متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 

درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شد. 711062/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

نجف آباد /10/150
 حصروراثت 

سعادت پورشبانان داراى شناسنامه شماره 79 به شرح دادخواست به کالسه 1533/98 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محترم 
حاجى امینى نجف آبادى بشناســنامه 192 در تاریخ 98/1/6 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. سعادت پورشبانان ش ش 79 
، 2. سعید پورشبانان ش ش 740 ، 3. رضا پورشبانان ش ش 766 ، 4. فاطمه پورشبانان ش 
ش 1080089421 ، 5. اعظم پورشبانان ش ش 630 (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 711562/م الف 

رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 10/151
 حصروراثت 

محمد تقى فارغ نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 50 به شــرح دادخواست به کالسه 
1541/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شادروان منور حاجى مالقاسمى نجف آبادى بشناسنامه 622 در تاریخ 96/6/10 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. محمد 
تقى فارغ ش ش 50 ، 2. اکبر تقى فارغ نجف آبادى ش ش 57 ، 3. احمد تقى فارغ نجف 
آبادى ش ش 6 ، 4. على تقى فارغ نجف آبــادى ش ش 9 ، 5. زهرا تقى فارغ نجف آبادى 
ش ش 737 ، 6. زهره تقى فارغ نجف آبادى ش ش 45  (فرزندان متوفى)، 7. عباس تقى 
فارغ نجف آبادى ش ش 34 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 712696/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى 

دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /10/164
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139804002133000479/1 شــماره بایگانى پرونده: 9800660 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802133000029 بدین وسیله به آقاى رضا توکلى نجف آبادى 
فرزند حسن و خانم عصمت توکلى نجف آبادى فرزند حسن هر دو مقیم: نجف آباد خیابان 
منتظرى جنوبى کوى شهید رجایى چهار راه ســوم پالك 19 و خانم اعظم توکلى فرزند 
حســن مقیم : نجف آباد خیابان شــهدا کوچه کاظمى پور کوچه عابدینى پالك 32 وراث 
مرحوم حسن توکلى نجف آبادى بدهکار پرونده اجرائى کالسه 9800660 ابالغ مى گردد 
که طبق اعالم اتحادیه طال و جواهر نجف آباد وارده به شماره 005006 مورخ 98/09/25 
قیمت هر مثقال طالى ساخته شــده 18 عیار به مبلغ 22/430/000 ریال ارزیابى گردیده 
است بنابراین ارزش ده مثقال طالى ســاخته مندرج در ســند ازدواج شماره 750 مورخ 
1346/02/05 . تنظیمى در دفتر ازدواج شــماره 66 به مبلغ 224/300/000 ریال ارزیابى 
گردیده است لذا چنانچه به ارزیابى مزبور اعتراض دارید از تاریخ انتشار  این آگهى در این 
روزنامه  که تاریخ ابالغ محسوب مى گردد مدت سه روز فرصت دارید اعتراض خود را بطور 
کتبى ضمن تحویل عین طال ااعالم نمائید درغیر اینصورت ارزیابى انجام شده قطعى است 
و بر اســاس آن  عملیات اجرایى ادامه خواهد یافت. 700068/م الف- فاتحى مدیر واحد 

اجراى اسنادرسمى نجف آباد /10/168
ابالغ ماده 105

 (آگهــى  موضــوع تبصــره یــک ذیــل مــاده 105 قانــون ثبــت )- شــماره نامه 
:139885602030010711نظر به اینکه آقاى مجید کارشــناس  فرزند عباسعلى و آقاى 
محمود منتظرى فرزند على و آقاى علیرضا محمدى فرزنــد غالمعلى مالکین 41 حبه و 
هفت – سیزدهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك ثبتى 166 واقع در قطعه 10 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که بنام نامبردگان در صفحات 2 و 5 دفتر 511 امالك سابقه 
ثبت دارد بموجب درخواست هاى وارده شماره 139821702030021402 – 1398/9/14 
و 139821702030021402 – 1398/9/11 و 139821702030020996 – 1398/9/7 
تقاضاى حذف استثناء ثمینه اعیانى و اصالح سند و پرداخت بهاء ثمینه اعیانى را نموده اند و 
طبق سوابق پرونده ثبتى ثمینه اعیانى و اصالح سند و پرداخت بهاء ثمینه اعیانى را نموده اند 
و طبق سوابق پرونده ثبتى ثمینه اعیانى مقدار مذکور متعلق به خانم جواهر پزشکى فرزند 
استاد تقى مى باشد و نامبردگان مدعى گردیده اند که مالک ثمینه اعیانى در دسترس نیست 
و هیچگونه اطالعى از محل سکونت نامبرده موجود نمى باشد ، لذا در اجراى تبصره یک 
ماده 105 اصالحى آئین نامه قانون ثبت کارشناس رسمى دادگسترى نجف آباد میزان بهاى 
ثمینه اعیانى مقدار فوق از پالك مذکــور را 26/156/250 ریال ارزیابى نمود و متقاضیان 
مبلغ مذکور را طى سه فقره فیش بشماره پیگیرى هاى 429348 و 352849 و 463553 
مورخه 1398/9/18 بحساب صندوق ثبت تودیع نموده اند و چون ذینفع فاقد نشانى است 
، لذا با توجه به مفاد تبصره یک ماده مذکور مراتب طى یک نوبت آگهى و اعالم میگردد تا 
ذینفع جهت دریافت بهاء تعیین شده  به اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد مراجعه نماید و 
در صورتى که تضییع حقى شده باشد میتواند از تاریخ انتشار این آگهى به مدت یک ماه به 
مراجع صالحه قضائى مراجعه و گواهى طرح دعوى را به این عدم مراجعه اداره تسلیم نموده 
و از ادامه عملیات ثبتى جلوگیرى نمائید بدیهى است در صورت  عدم مراجعه ذینفع به مراجع 
قضائى در مدت تعیین شده و عدم ارائه گواهى طرح دعوى و عدم وصول هر گونه اعتراض 
، نسبت به ادامه عملیات ثبتى برابر مقررات و حذف استثناء بهاء ثمنیه اعیانى اقدام خواهد 
شد.  تاریخ انتشار : 1398/10/09- 713460 / م الف – مهدى صادقى وصفى مدیر واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى /10/169
ابالغ اجراییه

 شماره پرونده : 1/139804002003002507 شــماره بایگانى پرونده : 1/9803546 – 
شــماره ابالغیه : 139805102003012085 – تاریخ صــدور : 01/10/1398 – بدین 
وسیله به آقاى محمدرضا نجفى ســعید آبادى نام پدر على شماره شناسنامه 3054 متولد 
1355/04/03 کد ملى 6209410111 ســاکن اصفهان پیربکران خیابان شهید مطهرى 
کوچه شهید بکرانى پالك نوساز ابالغ مى شــود که خانوم زینب قیصریان جهت وصول 
مهریه خود به شــرح هدیه یک جلد کالم اهللا مجید به انضمام یک جام آینه و شمعدان و 
به انضمام مبلغ دویســت میلیون ریال معادل 20 میلیون تومان پول رایج کشور جمهورى 
اســالمى ایران و به انضمام دویست عدد ســکه کامل بهار آزادى همچنین نظر به رجوع 
زوجه به مابذل در ایام عده ذیل شماره 22718  بیست خرداد 98 و اخطاریه دوم به شماره  
22752پانزدهم تیر 98 به زوج و عدم حضور وى وبه لحاظ وصول مبلغ شــصت میلیون 
ریال بابت بخشــى از مهریه از ناحیه زوجه و مابقى مهریه مورد اجرا میباشد به استناد سند 
ازدواج شــماره 1381/12/01-12409 دفتر 21 ازدواج علیه شــما اجرایى صادر نموده و 
پرونده اجرایى به کالســه 9803546/1در این اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ  
1398/08/02 مأمور محل اقامت شما به شرح متن ســند شناخته نشده لذا بنا به تقاضاى 
بستانکار طبق ماده 19 آیین نامه اجراى مفاد اجرایى فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان 
آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى 
گردد نسبت به پرداخت بدهى مورث خود اقدام نمایید بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات 
اجرائى طبق مقررات علیه شما تغییر خواهد شد 710356 کفیل اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان/ 10/170 
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه 5 اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 980075 ج/56 له 1- صدیقه 2- محمدعلى محققیان و علیه 1- نورى 
جان خرسندى 2- مهین و مریم و اکبر و حسین و حسینعلى و اصغر همگى محققیان مبنى 
بر فروش پالك ثبتى 1538/ بخش 14 اصفهان در تاریخ شنبه 98/10/22 ساعت 11/30 
صبح در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 
ملکى به پالك ثبتى فوق با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است 
ملکى طرفین و اکنون در تصرف اســتیجارى جواد نصر اصفهانى با مبلغ 132/000/000 

ریال اجاره بها و مبلغ یک میلیون تومان وجه الرهانه از تاریخ 97/11/14 الى 98/11/14 
مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون 
از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مــى توانند ظرف 5 روز قبل از 
جلسه مزایده به نشانى اصفهان خیابان آتشگاه کوچه 49 شهید خرسندى نبش بانک سپه 
(کوچه یخچال) کوى پردیس مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 ٪ درصد بها به 
صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى 
بر عهده محکوم علیه مى باشــد و مابقى ثمن ظرف حداکثر یکماه پرداخت واال ده درصد 
واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزایده: از محل مورد نظر واقع 
در خیابان آتشگاه کوچه شماره 49 کوچه پردیس ملک معرفى شده بازدید نموده که شرح 
آن به صورت ذیل مى باشد. محل مورد نظر به صورت یک ساختمان قدیمى با سقف چوبى 
است که بیش از 50 سال قدمت دارد بناى موجود شامل دو قسمت تقریبًا مجزا از یکدیگر 
است. قسمت مسکونى بنا داراى بخش ورودى و یک اتاق است که هر دو سقف چوبى است 
و دیوارهاى آن پوشش سفید دارد و دربهاى آن چوبى قدیمى است جلوى اتاق حیاط با کف 
موزائیک شده قرار دارد و در انتهاى حیاط یک حمام و توالت با توالت فرنگى و روشوئى و 
وان و دیوارهاى با پوشش سرامیک احداث شده است. دیوارهاى حیاط جرزهاى گلى است 
که سطح آنها پالستر، سیمان سیاه کشیده شده است. قسمت انبارى تجارى در مجاورت 
قسمت مسکونى قرار دارد و خود شامل دو بخش است که بخش جلوئى داراى سقف چوبى 
و کف موزائیک و دیوارهاى گچ شده و درب و پنجره آهنى است و به عنوان انبار مواد غذائى 
و بهداشتى استفاده مى شود و بخش پشتى داراى سقفى است که در یک قسمت چوبى و 
در یک قسمت ایرانیت است و دیوارهاى آن در قسمتى گچ و خاك و در قسمتى آجر زبره 
بدون پوشش است و در انتهاى نیز رویس بهداشتى احداث شده است. الزم به ذکر است با 
توجه به اینکه مدارکى دال بر تجارى و یا انبارى تجارى بودن این قسمت ارائه نشد و حسب 
اظهار خواهان این قسمت بخشى از کل ملک است که کاربرى آن مسکونى مى باشد. لذا 
در ارزیابى به عمل آمده این قسمت به صورت مســکونى در نظر گرفته شده است. ملک 
داراى اشتراکات آب و برق و گاز اســت. ملک مورد نظر داراى شماره پالك ثبتى 38/15 
بخش 14 ثبت اصفهان است مساحت عرصه این پالك بر اساس کروکى ثبتى برابر 259/5 
مترمربع است که پس از عقب نشینى صورت گرفته در قسمت شمالى آن مساحت عرصه 
آن 247/56 مترمربع گردیده و نهایتًا با رعایت سایر عقب نشینى ها میزان عرصه باقیمانده 
آن حدود 226 مترمربع مى گردد. در مجموع با توجه به توضیحات فوق و با در نظر گرفت 
کلیه عوامل مؤثر در موضوع ارزش ششدانگ ملک موصوف برابر 5/850/000/000 ریال 
تعیین و اعالم مى گردد با توجه بــه میزان مالکیت 15 حبه اى صدیقــه محققان میزان 
قدرالسهم ایشــان براى 1/218/750/000 ریال و همچنین با توجه به میزان مالکیت 30 
حبه اى محمدعلى محققیان میزان قدرالسهم ایشــان نیز برابر 2/437/500/000 ریال 
محاسبه مى گردد. مطابق استعالم انجام شده محمدعلى 30 سهم، صدیقه 15 سهم، نورى 
جان نیم دانگ و محمود محققیان 3 حبه و 1/5 دانگ مشــاع مالک بوده و وفق ماده 10 
آئین نامه فروش امالك  مشاع وجوه حاصل از فروش پس از کسر هزینه عملیات اجرائى 
به نسبت سهم هر یک از مالکین تقسیم خواهد شد. م الف: 685636 مدیر و دادورز اجراى 

احکام حقوقى اصفهان/9/369
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه ششم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 962615 ج/6 له آقاى بهرام طاهرى و علیه آقاى رضا- رشــید- سمیرا 
شهرت همگى بخشنده فر و خانم گل افروز رییسى و سهیال حیدرى راد مبنى بر مطالبه مبلغ 
220/470/514 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 
98/10/24 ساعت 12 صبح در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین 
اتاق 18 جهت فروش 4/177 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره 
4712 فرعى از 15182 بخش 5 اصفهان با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناسى که 
ذیًال درج شده است ملکى مرحوم حسین بخشنده فر و اکنون در تصرف مالکانه وراث مى 
باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از 
تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه 
مزایده به نشــانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد 
بها به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه 
مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى 
اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت واال 
ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزایده: محل ملک 
مورد نظر، کشف و به محل به آدرس اصفهان، خیابان کاوه، خیابان اشراق، کوى آسمان، 
مجتمع پردیس، طبقه 4، سمت جنوب شرقى مجتمع، با مختصات جغرافیایى (3619313 
و 562032) مراجعه شد و با همکارى خانم ســهیال حیدرى راد، بدون درگیرى و یا ورود 
خسارت از داخل ملک مورد نظر، بازدید به عمل آمد و نتیجه به شرح ذیل گزارش مى گردد: 
وضعیت ثبتى آپارتمان با پالك ثبتى 15182/4712 بخش 5 ثبت اصفهان: شــش دانگ 
آپارتمان فوق به مساحت 106/36 مترمربع که مقدار 4/34 مترمربع آن مساحت تراس است 
بانضمام انبارى شماره 4659 فرعى به مساحت 2/52 مترمربع (در محل با شماره 401) و 
داراى پارکینگ مشاعى که در مجتمع مزبور، پارکینگها مشخص و پارکینگ واحد فوق با 
شماره 401 مشخص شده، آپارتمان مزبور در طبقه 4- سمت جنوب شرقى مجتمع پردیس 
واقع و برروى عرصه مشاعى 15182/2426 بخش 5 ثبت احداث شده که پالك اخیرالذکر 
در راستاى استانداردسازى به پالك 15182/11452 بخش 5 ثبت اصفهان تبدیل گردیده 
و از این پالك مجزى گردیده است. شــش دانگ پالك ثبتى مزبور در صفحه 209 دفتر 
145 امالك ذیل ثبت شماره 29143 با شماره مسلسل ســند 956464- ب- 93 به نام 
آقاى حسین بخشنده فر، فرزند حســن به ش ش 4342 داراى سابقه ثبت و سند مالکیت 
بوده، که ذیل سند رهنى شــماره 5416 مورخ 1386/4/21 دفترخانه اسناد رسمى شماره 
132- اصفهان در قبال مبلغ 329/325/000 ریال در رهن بانک مسکن بوده، که بموجب 
سند صلح شماره 52078 مورخ 1396/9/25 دفترخانه 114- اصفهان مقدار سه دانگ آن به 
خانم سهیال حیدرى راد، با حفظ حقوق رهنى فوق الذکر انتقال و به نامش سند برگى صادر 
و تسلیم گردیده، لذا سه دانگ مشاع در مالکیت آقاى حسین بخشنده فر باقى و داراى یک 
فقره بازداشت با شماره دستور 1396009001043661 مورخ 1396/11/4 شعبه 6 اجراى 
احکام مدنى ویژه نیابت اصفهان به مبلغ 344/000/000 ریال به نفع آقاى بهرام طاهرى 
مى باشد. ضمنا" حسین بخشنده فر بموجب حصر وراثت شماره 960997384450086 
مورخ 1396/11/28 شوراى حل اختالف شعبه 5 حصر وراثت شهرکرد فوت نموده و وراث 
حین الفوتش عبارت اند از یک عیال و مادر و دو پسر و یک دختر به ترتیب باسامى سهیال 
حیدرى راد و گل افروز رئیسى و رشــید و رضا و سمیرا شهرت همگى بخشنده فر و الغیر، 
لیکن ســند تجدیدى به نام ورثه وى صادر و تسلیم نشده اســت. وضعیت ظاهرى ملک 
مورد معرفى: آپارتمان مزبور در مجتمع 30 واحدى پردیس واقع و برروى عرصه مشاعى 
15182/11452 بخش 5 ثبت اصفهان احداث گردیده، و هر طبقه داراى 6 واحد مسکونى 
است، مجتمع مزبور داراى آسانسور بوده و راه پله سنگ و بدنه راه پله سرامیک است، کف 
واحد مزبور سرامیک 30 در 30 قدیمى، داراى دو اتاق خواب و درب هاى آن چوبى و رنگ 
شده، بدنه گچ و رنگ شده، آشپزخانه با کابینت فلز و ام- دى- اف، سیستم سرمایشى کولر، 
سیستم گرمایشــى آبگرمکن و فاقد پکیج و شوفاژ، شــیرآالت و روشنایى در حد معمول، 
منصوب مى باشد. در محل انبارى با شماره 401 مشــخص و پارکینگ نیز با شماره 401 
مشخص شده است. این واحد بازسازى نشده و به همان شــکل سابق باقى است. نتیجه 
ارزیابى: با توجه به موقعیت ملک و وضعیت ساختمان و مقایسه با سایر آپارتمانهاى مجموعه 
که بعضا" بازسازى شده و جمیع عوامل موثر در قیمت، و قطع نظر از ترهین آپارتمان مزبور، 
بر اساس تحقیقات به عمل آمده، جمع شــش دانگ معادل 3/800/000/000 ریال و سه 
دانگ مالکیت آقاى حسین بخشنده فر معادل مبلغ 1/900/000/000 ریال (یک میلیارد 
و نهصد میلیون ریال ارزیابى و اعالم مى گردد. در نتیجه ارزش 4/177 حبه مشــاع آن به 
269 مشاع آن به مبلغ 14/215/000 ریال 

1000 مبلغ 220/470/514 ریال ارزیابى که مقدار 
بابت حق االجراى دولتى و مقدار 3/908 حبه مشاع آن به مبلغ 2/625/514 0 ریال بابت 
مطالبات محکوم به ارزیابى مى گردد. م الف: 704386 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى 
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مدیر برنامه بهداشت پرتوهاى وزارت بهداشت، تنفس 
گاز رادون در افراد غیر ســیگارى را اولین عامل مؤثر در 
بروز سرطان ریه خواند و گفت: گاز رادون به طور معمول 
آلوده کننده هواى آزاد نیســت و موضوعى که مى تواند 
سبب نگرانى باشد، تجمع گاز رادون در اماکن سر بسته 

مانند منازل است.
على گورانى با بیان اینکه گاز رادون از مشــتقات ماده 
رادیو اکتیو اورانیوم 238 اســت،   گفت: اورانیوم 238 به 
طور طبیعى در سراســر جهان وجود دارد، اما در برخى
 نقاط با غلظت بیشترى یافت مى شــود. اورانیوم طول 
عمرى برابر با 4/5 میلیارد سال دارد؛ به صورتى که پس 
از این مدت نصف مى شود و ســپس 4/5 میلیارد سال 
دیگر طول مى کشد تا آن دو نصف، خود به دو نیم دیگر 
تبدیل شود. این زنجیره آنقدر ادامه مى یابد تا به آخرین 
ذره که ذرات سرب هستند، برســیم اما گاز دیگرى که 
در این زنجیره از اورانیوم 238 مشــتق مى شــود، گاز 

رادون است.
وى در ادامه به ویژگى هاى گاز رادون اشاره کرد و افزود: 
اولین ویژگى رادون،  ماهیت گازى شکل آن است که 

با تنفس به راحتى به بدن انســان وارد مى شود؛ 
ویژگى دوم طول عمر 3/8 روزه است که تقریبًا 
کوتاه تلقى مى شــود اما  اگر از بدن خارج نشود 

در عرض 3/8 روز نیمى از انرژى خود را در بدن انســان 
تخلیه مى کند. ویژگى ســوم نیز آســیب زایى به ریه ها 
توسط آلفا دهى اســت. آلفا یک ذره سنگین در این گاز 
است که با توجه به وجود خلل و ُفرج ریه ها، خارج شدن 
گاز زمانبر و قدرت آسیب رسانى به ریه افزایش مى یابد. 
به همین دلیل گاز رادون را اولین عامل بروز سرطان ریه 
در افراد غیرسیگارى و دومین عامل سرطان ریه در افراد 

سیگارى مى دانیم.
مدیر برنامه بهداشت پرتوهاى وزارت بهداشت با تأکید 
بر اینکه در نقاطى که تجمع اورانیوم بیشــتر است،  گاز 
رادون بیشــترى هم وجود دارد، بیان کرد: گاز رادون به 
طور معمول آلوده کننده هواى آزاد نیست و موضوعى که 

مى تواند سبب نگرانى باشد، تجمع گاز رادون در اماکن 
سر بسته مانند منازل است. با فراهم شدن شرایط جوى، 

 گاز رادون در یک محل تجمیع کرده و موقعیت براى 
آسیب رسانى گاز به اعضاى داخلى بدن به ویژه 

ریه ها فراهم مى شود.
وى در ادامه گاز رادون 

آالینــده اى  را 
تأثیرگذار 

در اعضاى داخلى بدن دانست و تأکید کرد: از همین رو 
گاز رادون باعث ایجاد عــوارض در بافت هاى خارجى 
بدن نمى شــود. گاز رادون عالوه بر تنفــس، از طریق 
تغذیه هم ممکن است وارد بدن شــود اما از آنجا که در 
دستگاه گوارش سریع تر دفع مى شود، عوارض کمترى 

خواهد داشت.

خصــوص  در  گورانــى 
راهکارهاى جلوگیرى 
کننده از اثرگذارى

عوارض گاز رادون،  تصریح کرد: ساختن ساختمان ها به 
شکل اصولى یکى از عوامل مهم در جلوگیرى از ورود 
گاز رادون به منازل اســت. با توجه به اینکه ذکر کردیم 
گاز رادون از مشــتقات ماده رادیواکتیو 238 است،   اگر 
سنگ ها یا مصالحى که براى ساخت ساختمان استفاده 
مى شوند از مکان هایى تهیه شــوند که تجمع این ماده 

زیاد است، مى توان انتظار داشت که مصالح ساختمانى 
عاملى براى انتقال گاز رادون به منازل باشــند. در این 
بین استفاده از سیســتم تهویه گاز و به کارگیرى آن در 
فندانسیون منازل عامل مؤثر کاهش دهنده انتقال گاز 
رادون خواهد بود؛ البته اکنون استفاده از چنین سیستم 
تهویه اى در ســاخت منازل رواج ندارد؛ چراکه متأسفانه 
نیازهاى بهداشتى ما معموًال متأثر از نیاز اقتصادى است. 
البته در سال 96 دستورالعمل رعایت اصول حفاظت در 
مقابل گاز رادون تدوین و تبیین شــده و توسط سازمان 
برنامه و بودجه به پیمانکاران ساختمانى در سراسر کشور 
اعالم شده است، اما آنچنان که الزم است جدى گرفته 

نمى شود.
وى ضمن آنکه عامل اصلى انتقــال گاز رادون را زمین 
معرفى کرد، گفت: از این رو امــکان ورود گاز رادون به 
منازل وجود خواهد داشت که با رعایت نکات بهداشتى 
مسکن مى توان عوارض آن را کاهش داد. در نقاطى 
که وجود گاز رادون نسبت به سایر نقاط بیشتر 
است بهتر اســت از ســکونت در طبقات 
پایینى ساختمان خوددارى کنید تا امکان 
ورود گاز رادون به منازل کمتر باشد. همچنین ساکنان 
طبقات باالیى نیز با رعایت نکات بهداشــتى و استفاده 
از تهویه مناسب و باز کردن پنجره ها براى عبور و مرور 
هواى تازه به منزل مى توانند در کاهش تجمع گاز رادون 

مؤثر باشند.  
مدیر برنامه بهداشت پرتوهاى وزارت بهداشت در خصوص 
فعالیت هاى این وزارتخانه براى شناسایى نقاطى در کشور 
که تجمع گاز رادون زیاد اســت، اظهار کرد: شناســایى 
نقاط به اتخاذ انواع سیاســتگذارى ها در مناطق مختلف 
به ما کمک مى کند. کار شناســایى نقاط مختلف کشور 
از حیث میــزان گاز رادون در منطقه را از ســال 95 و به 
دنبال تأکید سازمان جهانى بهداشــت به کشورها آغاز 
کرده ایم و تاکنون به شناســایى میــزان گاز موجود در 
استان هاى خراسان رضوى، خراســان جنوبى، خراسان 

شمالى، کرج، اصفهان، یزد، بندرعباس و... پرداخته  ایم.

زهرا زرگر، متخصص مغز و اعصاب درباره اثرات زیاد 
خوابیدن و رابطه آن با ســکته مغزى اظهار کرد: زیاد 
خوابیدن مى تواند منجر به ســکته مغزى شود، در واقع 
از فاکتور هاى خطر ســکته مغزى به حساب مى آید به 
این صورت که افرادى که شــب ها بیشتر از 9 ساعت 
مى خوابند یا افرادى که در طول روز بیشتر از 90 دقیقه 

چرت مى زنند احتمال سکته مغزى در آنها وجود دارد.
او ادامــه داد: علــل اصلى بــروز این عارضــه هنوز 
شناخته نشــده اســت و همچنان نیاز به مطالعه دارد. 
یکى از علل خواب زیاد افزایش کلســترول و چاقى در 
افراد اســت. بیمارى هایى مانند دیابت، فشــار خون، 
چربى باال، کشــیدن ســیگار مى توانند خطر ابتال به 
ســکته مغزى را بــاال ببرنــد. عامل دیگــر کیفیت 
خواب اســت؛ افرادى که خواب هاى کوتاه و مشــکل 
دار دارند بیشــتر در معرض خطر این نوع عارضه قرار 

مى گیرند.
زرگر درباره آپنه خواب توضیح داد: نوعى اختالل جدى 
اســت که در آن تنفس به طور مکرر قطع مى شــود و 

دوباره ادامه پیدا مى کند. آپنه خواب انســدادى یکى از 
رایج ترین علل مرگ در خواب است.

این متخصص مغــز و اعصاب گفــت: در آپنه خواب، 
مسیر هوایى فرد مسدود مى شــود. این انسداد معموًال 
به علت  عضالت گلو رخ مى دهنــد، گرچه عضالت و 
بافت هاى زبان، زبان کوچک و لوزه نیز منجر به انسداد 
مى شوند. طبق بررســى هاى انجام شده در 80 درصد 
موارد آپنه خواب انسدادى تشــخیص داده نشده باقى 

مى ماند.
او بیان کرد: فــرد مبتال در هنگام قطــع تنفس دچار 
افت ناگهانى اکســیژن خون مى شــود و اگر احتمال 
حمله قلبى، سکته مغزى یا نارســایى قلبى در فرد باال 
باشد، آپنه خواب انسدادى شــرایطى را براى رخ دادن 
هر یــک از ایــن مــوارد فراهــم مى کنــد. در این 
شرایط قبل از اینکه فرد شانس بیدار شدن داشته باشد، 
مرگ اتفاق افتاده اســت. در افراد میانســال و پیر باید 
به کیفیت خواب بیشتر توجه شــود و از زیاد خوابیدن 

جلوگیرى شود.

زندگى طوالنى آرزوى بســیارى از مردم در سراســر 
جهان اســت اما به نظر مى رســد بین آســیایى ها، 
مردم ژاپن بیش از دیگــران در تحقق این آرزو موفق 

بوده اند.
مردم ژاپن به علت مجموعه متشکل از سبک زندگى، 
تغذیه و عــادات اجتماعى خود عمــرى طوالنى تر 
از همتایان آســیایى خــود دارند. یکــى از مهمترین 
رفتارهــاى ژاپنى ها کــه به طول عمرشــان کمک 

مى کند رژیم هاى غذایى آنان است.
به ندرت دیده مى شود که ژاپنى ها براى غذا خوردن از 
ظرف هاى بزرگ و گود استفاده کنند. ظروف ژاپنى ها 
شامل کاسه هاى کوچک یا بشقاب هاى تخت است 
که حجم چندانى نمى گیرد. افزون بر این ژاپنى ها به 
جاى یک وعده غذاى چرب و سنگین چند وعده غذاى 

کوچک مى خورند.
وفادار بودن ژاپنى ها به طبیعت و گیاهخوارى از دیگر 
مواردى است که به سالمت آنان کمک مى کند. اغلب 
ژاپنى ها عادت دارند در وعده هــاى مختلف غذایى 

مرتب این مــواد را بگنجانند و در نتیجــه فیبر قابل 
توجهى دریافت کنند.

ژاپنى هــا عادت ندارنــد مواد غذایــى را بیش از حد 
بپزند یا ســرخ کنند و اغلــب از روش بخــار پز آن 
هم به اندازه بسیار کم اســتفاده مى کنند و در نتیجه 
ارزش غذایــى خوراکى هــا را با حرارت بــاال نابود 

نمى کنند.
ژاپنى ها آب نوشیدن را هرگز فراموش نمى کنند و در 
مصرف مایعات دست و دلباز هستند. جالب است بدانید 
نرخ مبتالیان به دیابت در ژاپن بسیار کم است چرا که 
آنان اصًال اهل شیرینى و کیک نیستند. یکى دیگر از 
رفتارهاى خوب ژاپنى ها عادت به پیاده روى و پرهیز از 
تنبلى است. اغلب ژاپنى ها از پیر تا جوان مسافت هاى 
مختلف را پیاده طى مى کننــد و در نتیجه از آمادگى 

جسمانى باالترى برخوردارند.
ژاپنى ها به شدت اهل غذاها ى دریایى و به ویژه ماهى 
هســتند و در نتیجه از این نظر نیز به بدن خود ســود 

بسزایى مى رسانند.

بررسى ها نشــان داده اند که میلیون ها نفر در جهان 
دچار مسمومیت سرب هستند یا میزان سرب در جریان 
خون آنها در حد خطرناکى باالست؛ سرب یکى از مواد 
اصلى در تولید رنگ هــاى مختلف از جمله رنگ هاى 
ســاختمانى اســت. از طرف دیگر بنزین حاوى سرب 
که به طور گســترده در کشور ما مورد اســتفاده قرار 
مى گیرند، از منابع اصلى آلودگى ســرب محسوب مى 
شوند بنابراین در اماکن مجاور بزرگراه ها میزان این سم 

در حد خطرناکى باالست.
بدین صورت که در اثر سوختن بنزین از اتومبیل، سرب 
تبدیل به اکسید سرب شده و به این صورت از لوله اگزوز 
خارج و به وســیله هواى مورد تنفس وارد بدن انسان 
مى شــود. در تمام دنیا مقدار سرب تولید شده به وسیله 
اتومبیل هــا و کارخانه هاى صنعتى به ســاالنه حدود 
500000 تن مى رسد. انســان ها، حیوانات و گیاهان 
ســرب را به صورت مختلف به بدن خود راه مى دهند. 
ســرب مى تواند از طریق آب هاى آلوده وارد آب هاى 
نوشیدنى شــود و یا از طریق اگزوز اتومبیل ها وارد هوا 
و باالخره وارد ریه شود و از طریق دودکش کارخانه ها 
وارد هوا و بعد وارد مواد غذایى مى شود. با این حال هواى 
آلوده به سرب جان انسان ها را مى گیرد بنابراین بهتر 
است میزان سرب در خون افراد به خصوص در کودکان 

مورد آزمایش قرار گیرد.
عالیم ازدیاد ســرب خون در کودکان تغییر خلق و خو، 

گریه و زارى، درد شکم، کاهش رشد و تحریک پذیرى 
و در بزرگســاالن بى خوابى، ضعف، درد عضالت، کم 

خونى، سردرد و کاهش وزن است.
کودکان در معرض بیشــترین صدمه ها هســتند که 
منجر به اختالل هاى کلیوى، عصبى و مغزى و ذهنى 
در آنها مى شــود همچنین ســرب باعث سقط جنین، 
ناهنجارى هاى مادرزادى جنین، نــوزاد نارس، ازدیاد 

فشار خون شریانى و سایر اختالل ها مى شود.
در صورتى که میزان سرب در جریان خون شما باالست، 
باید منشأ  آن را پیدا کنید. در صورتى که عامل آن رنگ 
دیوارهاى منزل باشــد باید آن را با مــواد مخصوص 
پاك کرد و رنگ هاى بدون ســرب را جایگزین کرد. 
در صورتى کــه عامل آلودگــى لوله هاى آب باشــد 
مى توان نسبت به تعویض آنها اقدام یا از فیلترهاى سرب 
استفاده کرد. همچنین میزان سرب در آب گرم شیرها 
بیشتر است بنابراین از آب گرم براى آشامیدن و آشپزى 

استفاده نکنید.
همچنین از نگهــدارى مواد غذایى مایــع در ظروف 
کریستال و سرامیک که با لعاب هاى غیر استاندارد اندود 
شده اند، خوددارى کنید. قرار دادن مواد غذایى در ظروف 
کریستال یا ظروف سرامیک، باعث آزاد شدن سرب در 
این مواد مى شود به عالوه برخى لوله هاى آب از جنس 
سرب هستند بنابراین میزان سرب در آب آشامیدنى در 

حد خطرناکى باال مى رود.

دیابت یا بیمارى قند بیمارى شــایعى است که با وجود 
شــایع بودن و توجه خاص مردم و پزشــکان، یک سوم 
از مبتالیان بــه بیمارى تشــخیص داده نمى شــوند. 
بیمارى هاى عفونى، چاقى، وراثت و بســیارى از عوامل 

ناشناخته نیز وجود دارد که مولد بیمارى است.
 بدن براى سوزاندن و استفاده از بســیارى از مواد، نیاز 
به ماده اى به نام انســولین دارد. این ماده در لوزالمعده 
تولید مى شــود. در بیمــاران دیابتى یا این مــاده تولید 
نمى شود یا میزان تولید آن با میزان نیاز بدن همخوانى 

ندارد.
دیابت داراى دو شکل اصلى اســت: نوع یک یا دیابت 
جوانان، نوع 2 یا دیابت افراد چاق. در دیابت نوع یک به 
دنبال واکنشى ناخواسته علیه بدن، منبع تولید انسولین 
در لوزالمعده از بین مى رود. این افراد انســولین ندارند، 
بنابراین براى جبران باید انسولین تزریق کنند. انسولین 
باید به گونه اى براى آنها تزریق شود که نیاز بدن را طى 
یک شبانه روز تأمین کند. این نوع از دیابت در کمتر از 10 

درصد مبتالیان بروز مى کند.
در دیابت نوع 2 کمبود در تولید انســولین تا حدى وجود 
دارد اما بخشــى از بیمارى به مقاومت فرد به انسولین 

برمى گردد.
گاهى سطح انسولین شناور در خون در این نوع از دیابت 
باالتر از حد طبیعى اســت اما به دلیــل مقاومت بدن، 
جوابگوى نیازها نیست. حدود 90 درصد بیماران دیابتى 

به این نوع مبتال مى شوند.
براى تشخیص الزم است که قند خون را پس از هشت 

 ساعت ناشــتا بودن اندازه گیرى کرد. قند ناشتا همیشه 
کمتر از 100 گزارش مى شود؛ اگر قند خون 126 یا باالتر 

بود فرد مبتال به دیابت است.
حال اگر قند در محدوده 100 تا 126 باشــد مشــکل 
چیست؟ فرد در این شرایط مستعد دیابت است. این افراد 
با اینکه دیابت ندارند، اما مســتعد ابتال هستند، بنابراین 
باید زیر نظر پزشــک رژیم غذایى مناســب و ورزش را 

شروع کنند.
گاهى فرد بدون اینکه ناشــتا باشــد آزمایش قند خون 
مى دهد. این فرد در صورتى دیابتى در نظر گرفته مى شود 
که حداقل قند خونش 200 بوده و داراى عالیم هم باشد. 
عالیم دیابت شامل نوشیدن زیاد آب، ادرار زیاد و کاهش 

وزنى است که هیچ توجیهى ندارد.
عالوه بر عالیم یاد شــده ممکن اســت اولین عالمت 
بیمار دیابتى افت هوشیارى، دردهاى عصبى یا زخم دیر 

بهبودیابنده باشد.
اگر بیمارى قند در شما تشخیص داده شد باید در اولین 
فرصت براى شروع درمان به پزشک مراجعه کنید؛ اما در 
مواردى بیمار داراى قند خون باال دچار افت هوشیارى، 
اختالل تنفســى یا افت فشارخون مى شــود که در این 
شرایط امکان درمان سرپایى وجود نداشته و باید درمان 

در اورژانس شروع شده و حتى بیمار را بسترى کرد.
اگر قند خون بیمار بیش از 300 باشد بدون توجه به اینکه 
سابقه دیابت داشــته یا نداشــته، عالمتى دارد یا ندارد، 
باید او را ســریعاً به اورژانس براى  بررسى هاى تکمیلى 

انتقال داد.

بهزاد قریــب زاده، متخصــص دندان دربــاره عوامل 
تأثیرگذار بــر تغییر رنگ دندان ها اظهــار کرد: عوامل 
زیادى وجــود دارد کــه مى تواند باعــث تغییر رنگ 
دندان ها شــود، دندان ممکن اســت بر اثر پروسه هاى 
مختلف به مرور زمان رنگ خود را از دست بدهد و مواد 
درونش تغییر کند. تغییر رنگ دندان ها به ســه دســته 
تقسیم مى شــود که عبارتند از عوامل خارجى و داخلى 

و سن.
او افزود: تغییر رنگ بر اثــر عوامل خارجى زمانى اتفاق 
مى افتد که الیــه بیرونى دندان در اثــر مصرف قهوه، 
نوشابه یا دیگر نوشــیدنى ها و غذا ها دچار تغییر رنگ 

شود و ســیگار کشــیدن نیز مى تواند این اتفاق را رقم 
بزند. اما عوامل داخلى زمانى ظاهر مى شــوند که فرد 
در دوران کودکــى در معرض فلوراید قــرار مى گیرد و 
بیوتیک تتراسایکلین در نیمه دوم باردارى توسط مادر 

استفاده مى شود.
این متخصص دندان در آخــر تصریح کرد: عامل دیگر 
سن اســت که این موضوع مى تواند ترکیبى از عوامل 
درونى و بیرونى باشد و عالوه بر آن سیگار و مواد غذایى 
نیز بى تأ ثیر نیستند. الیه رویى دندان نیز با باال رفتن سن 
به مرور زمان نازك مى شــود و بیشتر در معرض آسیب 

دیدگى قرار مى گیرد.

در یک مطالعه جدید متخصصان دانشگاه داکوتاى جنوبى که ابتدا قرار بود آسپیرین 
را به عنوان یک درمان پیشگیرانه براى سرطان روده بزرگ بررسى کنند، تصادفًا به 
اطالعات بیشترى درباره چگونگى تأثیر میوه ها و ســبزیجات بر پیشگیرى از این 

سرطان دست یافتند.
عوامل خطر سرطان روده بزرگ شامل برخى از رژیم هاى غذایى مانند رژیم غذایى 
سرشار از گوشت قرمز مانند گوشت گاو و گوســفند و نیز گوشت هاى فرآورى شده 
مانند سوسیس و کالباس است. از دیگر عوامل خطر ابتال به سرطان روده مى توان به 

چاقى و اضافه وزن اشاره کرد.
اکنون متخصصان علوم پزشکى پتانسیل متابولیت فالونوئید را براى جلوگیرى از 

سرطان روده بزرگ تشخیص داده اند. این ترکیب در میوه ها و سبزیجات مانند توت 
سیاه، زغال اخته، انگور قرمز، سیب، پیاز قرمز، کلم بروکلى، انار، توت فرنگى، زردآلو، 

کلم قرمز و پوست بادمجان بنفش و همچنین شکالت و چاى وجود دارد.
مطالعات قبلى نشــان داده بودند که فالونوئیدها، 

ترکیبات طبیعى موجود در میوه ها و سبزیجات، 
ســرطان را مهار مى کنند اما هیچکس 

نمى دانســت چــه چیــزى باعث 
مؤثــر بــودن آن ها در 

از  پیشــگیرى 
ســرطان شده 

است.

مهمان ناخوانده اى که سرطانزاست

چرا میوه و سبزى براى روده مفید است؟

ــان داده بودند که فالونوئیدها، 
وجود در میوه ها و سبزیجات، 

مى کنند اما هیچکس 
ـه چیــزى باعث 

ا در 

دانشمندان دریافتند وزن بیشتر بدن شانس مقابله با برخى سرطان ها را افزایش 
مى دهد.

محققان دانشگاه فلیندرز اســترالیا دریافتند شــاخص توده بدنى باال مى تواند 
واکنش بدن را به داروى رایجى که براى درمان ســرطان ریه استفاده مى شود، 

تقویت کند.
آنها دریافتند بیماران داراى شــاخص توده بدنى باال در مقایسه با بیماران داراى 
میانگین وزنى، بعد از درمان با این دارو با کاهش قابــل توجه مرگ و میر روبه 

رو بودند.
«گانســان کیچناداس»، سرپرســت تیم تحقیق در این باره مى گوید: «نتایج 

مطالعه ما شگفت انگیز بود چراکه قبًال مشخص شده که شاخص 
توده بدنى باال با دیابت، سرطان و بیمارى هاى قلبى عروقى 

مرتبط است.»
به گفته کیچنــاداس، «مطالعه ما شــواهد جدیدى 

را نشــان مــى دهد که شــاخص تــوده بدنى 
باال و چاقــى با واکنش بــه ایمنوتراپى مرتبط 

هستند».
علیرغم این نتایج، محققــان بر ضرورت حفظ 

سبک زندگى سالم و داشتن وزن نرمال تأ کید دارند 
چراکه شــاخص توده بدنى باال با ســایر مشکالت 

سالمت مرتبط است.

صصخصخصیکبار هم به نفع آنها که اضافه وزن دارند  شخص شده که شا
ىهاى قلبىعروقى

هد جدیدى
ه بدنى 
رتبط 

ت حفظ 
دارند  کید

مشکالت 

مراقب نفوذ گاز «رادون» به منازلتان باشید

شــتقات ماده 
8رانیوم 238 به 
، اما در برخى
ورانیوم طول 
ورتى که پس

4 میلیارد سال 
ه دو نیم دیگر 
د تا به آخرین 
از دیگرى که 
ى شــود، گاز 

ه کرد و افزود: 
 آن است که 

ى شود؛ 
قریبًا 
شود 

بدن انســان 
زایى به ریه ها 
ین در این گاز 
ا، خارج شدن 
ایش مى یابد. 

مى تواند سبب نگرانى باشد، تجمع گاز رادون در اماکن 
سر بسته مانند منازل است. با فراهم شدن شرایط جوى،
 گاز رادون در یک محل تجمیع کرده و موقعیت براى 

آسیب رسانى گاز به اعضاى داخلى بدن به ویژه 
ریه ها فراهم مى شود.

وى در ادامه گاز رادون 
آالینــده اى  را 

تأثیرگذار

خصــوص  در  گورانــى 
جلوگیرى راهکارهاى
کننده از اثرگذارى

نیازهاى بهداشتى
6البته در سال96
مقابل گاز رادون
برنامه و بودجه به
اعالم شده است

نمى شود.
وى ضمن آنکه ع
معرفى کرد، گفت
منازل وجود خوا
مسکن مى ت
که وج

است
پایین
ورود گاز رادون
طبقات باالیى نی
از تهویه مناسب
هواى تازه به منز

مؤثر باشند.  
مدیر برنامه بهداش
فعالیت هاى اینو
که تجمع گاز رادو

دیابت چه زمانى اورژانسى مى شود؟ 

عوامل تأثیرگذار بر تغییر رنگ دندان ها

چرا ژاپنى ها نسبت به بقیه آسیایى ها بیشتر عمر مى کنند؟

هشت  است که قند خون را پس از انتقال داد.شخیصالزم

چه عواملى باعث مردن حین خواب مى شود؟

اثرات مخرب 
سرب 

موجود در هوا 
بر بدن



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

مــردم! (خوانــدن و اقامــه) نمــاز را بر عهــده گیریــد و آن را 
حفظ کنید، زیاد نمــاز بخوانید و با نماز خــود را به خدا نزدیک 
کنید. آیا به پاســخ دوزخیــان گوش فــرا نمى دهیــد، آن هنگام 
که از آنها پرســیدند: چه چیز شــما را به دوزخ کشانده است؟ 
گفتند: «ما از نمازگزاران نبودیم» همانا نماز، گناهان را چونان 
برگ هاى پاییــزى فرو مــى ریزد و غــل و زنجیــر گناهان را 

موال على (ع)از گردن ها مى گشاید.
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