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5 میوه براى کنترل فشارخونیک اتوبوس پر از سوسیس و کالباس!آخرین جزییات از «برادر جان» پربازیگر ماجراى کافى شاپ جنجالى مصالى اصفهان  اشک سقوط و لذت صعود در یک دقیقه سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

 با شوید به جنگ 
کم خونى 

بروید 

ذوب آهن در چالش با تأمین مواد اولیه
3
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اولین پیوند قلب 
سال 98  اصفهان  انجام شد

بحران سیل تا اواسط خرداد 
ادامه دارد

دولت
 افزایش حقــوق را 

اجرا کند
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خشمگین تر از 
گذشته  شده ایم

شوید یکى از سبزیجاتى است که به ویژه در فصل 
بهار طرفداران زیادى دارد و براى درمان بسیارى از 

بیمارى ها مفید است. شوید به ویژه در فصل بهار 
طرفداران زیادى دارد و براى درمان بسیارى از 

بیمارى ها مفید است...

ما ایرانى ها، لقــب مهمان نوازترین مردم دنیا را 
داریم، این را هر کدام از ما بارها از توریست هاى 
مختلف شنیده ایم که آنچه در طول سفر برایشان 
بیش از همه جذاب بوده، محبت و مهمان نوازى 
ایرانى هاســت. اما این یک روى ســکه است. 
طرف دیگر و البته ناخوشایند این است که ظاهراً 
آنطور که با مسافران آن سوى مرزها مهربانیم، با 
خودمان نیستیم. اگر با این گزاره مخالفید کافى 
اســت درگیرى هاى روزانه در کوچه و خیابان بر 
سر کوچک ترین مســائل مثل جاى پارك، طرز 
رانندگى یا دعواهاى آپارتمان نشینى و همسایگى 
را مرور کنید. اگر اینها هم قانعتان نمى کند، شاید 

بد نباشد نظرسنجى...
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با راه و روش فعلى، افغانستان هم در صنعت سنگ از اصفهان پیشى مى گیردبا راه و روش فعلى، افغانستان هم در صنعت سنگ از اصفهان پیشى مى گیرد
در نشست مشترك فعاالن صنعت سنگ و معدن اصفهان و اعضاى اتاق بازرگانى عنوان شددر نشست مشترك فعاالن صنعت سنگ و معدن اصفهان و اعضاى اتاق بازرگانى عنوان شد

8

ورود دولت و بخش خصوصى براى سرپا نگهداشتن کارخانه صنعتى بزرگ فوالد کشور

ستاره سبز قاره در مرحله گروهى
با شکســت کاشــیما، تیم فوتبال ذوب آهن بــه تنها تیم

 10 امتیازى لیگ قهرمانان آسیا تبدیل شد.
شاگردان علیرضا منصوریان در ذوب آهن حاال در گروه 
خود در لیگ قهرمانان آسیا 10 امتیازى هستند و در 
صورتى که بتوانند از دو بــازى آینده تنها یک امتیاز 

کسب کنند مى توانند جواز صعود به دور دوم...
3
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

آمارها از افزایش نزاع ایرانى ها در ماه هاى اخیر خبر مى دهد؛

نگران آینده
 حوزه ماهیان زینتى 

کاشان هستیــم

وزیر جهاد کشاورزى: 

آهنگ سرمایه گذارى در اصفهان شتاب گرفت
معاون استاندار تشریح کرد
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منصوریان و ذوبى ها منصوریان و ذوبى ها 
نقره داغ شدندنقره داغ شدند

بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان به قائم مقامى از ورشکسته مسعود پرچمى در نظر دارد یک باب آپارتمان با مساحت اعیانى 83/50 مترمربع 
به آدرس: اصفهان- خیابان شیخ صدوق شمالى- کوچه شهید رسول فیاض بخش- کوچه شهید على ملکى- مجتمع مسکونى سحر- طبقه دوم- کدپستى 

8164815514- را از طریق مزایده با شرایط زیر به فروش برساند:
مشخصات ملک:

1) داراى یک جلد سند مالکیت به شماره پالك فرعى 1612 و 1614 و 1621 از شماره پالك اصلى 4796 بخش پنج اداره ثبت اصفهان
2) مساحت اعیانى 83/50 مترمربع

3) آپارتمان با 11 سال قدمت، داراى سیستم گرمایش پکیج- رادیاتور و سیستم سرمایش کولر آبى- پارکینگ مسقف و انبارى مستقل و بدون آسانسور مى باشد.
قیمت پایه مزایده: ارزش شش دانگ آپارتمان 4/676/000/000 ریال مى باشد.

زمان مزایده: روز سه شنبه مورخ 1398/03/07 ساعت 12
مکان مزایده: اصفهان- چهارباغ باال- ابتداى خیابان شهید نیکبخت- اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان

شرایط مزایده:
1- فروش نقدى و اقساطى مى باشد. (اقساط حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ مزایده خواهد بود.)

2- کلیه شرکت کنندگان در مزایده مى بایست 5٪ از مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگسترى اصفهان به شماره 2171290210008 نزد بانک ملى شعبه 
دادگسترى اصفهان واریز و اصل فیش واریزى را همراه با درخواست شرکت در مزایده تا قبل از جلسه مزایده به اداره تصفیه ارائه نمایند.

3- پیشنهادات در ساعت 12 صبح روز مقرر بررسى خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بالمانع است و در صورت لزوم در همان جلسه مزایده 
حضورى به عمل خواهد آمد و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد. 

4- اداره تصفیه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
5- در صورتى که برنده مزایده در انقضاء مهلت پرداخت از پرداخت ثمن مزایده خوددارى نماید، مسئول کسر احتمالى قیمت و خساراتى که از تجدید مزایده 

حاصل شود خواهد بود که بدواً از سپرده او استیفا و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد.
6- هزینه هاى نشر آگهى مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود.

متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر مى توانند به اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان مراجعه نمایند.
تلفن: 36611086- 031 

آگهى تجدید مزایده

امیریان- مستشار قضائى و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان

شرکت صنایع الکترو اپتیک صا ایران در نظر دارد خدمات عمومى، نظافت، 
حفظ و نگهدارى فضاى سبز خود را براى مدت یک سال از طریق مناقصه 
عمومى دو مرحله اى واگذار نماید، از پیمانکاران واجد شرایط درخواست 
مى گردد جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 
98/02/18 از ساعت 8 الى 16 به نشانى اصفهان خیابان کاوه جنب خیابان 

استاد فالطورى (جنب بانک ملت) مراجعه نمایند. 
 031 -34921294

آگهى شرکت در مناقصه عمومى 
دو مرحله اى (نوبت اول)

روابط عمومى شرکت صنایع الکترو اپتیک صاایران

چاپ اول
(سهامى خاص)
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صداپیشه «غالمرضا تختى» 
در «فرمول یک»:

ضصداپیشه «غالمرض غال شه صداپیشه «غالمرضدا
ودر «فرمو ر فر د

هرگز با هرگز با 
محسن تنابنده محسن تنابنده 
قهر نکردم قهر نکردم 

ستاره سب
با شکسـ
10 امتی
شاگ
خ
ص
ک

ى
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معاون عمران و توسعه امور شــهرى و روستایى وزیر 
کشــور گفت: امیدوارم چارچوب و برنامه اى که براى 
بازســازى مناطق ســیل زده اعالم شــده به درستى
 اجرایى شــود چــون ایــن کار نقــش بســزایى در 
رضایتمندى و باال رفتن امید مردم به مسئوالن خواهد

داشت.
مهدى جمالى نژاد با اشــاره به وقوع بحران ســیل در 
برخى از استان هاى کشــور در ایام ابتدایى سال ادامه 
داد: باید براى قبل، حین و بعد از بحران خود را آماده و با 
مدیریت درست و به موقع تا جایى که امکان دارد از وقوع 
خسارات مالى و جانى جلوگیرى کنیم. جمالى نژاد خاطر 

نشان کرد: در روزهاى ابتدایى ســال 24 استان کشور 
درگیر سیل شدند و برخى از آنها به شدت آسیب دیدند.

این مســئول ابراز کرد: هنوز بحران تمام نشده چون تا 
اواسط خرداد شــاهد بارندگى و ورود سامانه هاى جدید 
به کشــور خواهیم بود. وى ادامه داد: ســیل در استان 
خوزستان بیشــترین خســارت را وارد کرده که جبران 
آن به راحتى امکانپذیر نیســت. وى توضیح داد: طبق 
برآوردها 180 هزار منزل در اثر ســیل خراب شده که 
احتمال افزایش تعداد آنها وجــود دارد؛ حدود 67 تا 68 
هزار واحد نیاز به بازســازى کامل دارد و مابقى نیازمند 

تعمیر است.

یک نماینده مجلس از دولت خواســت تا قانون مصوب 
مجلس براى افزایش 400 هزار تومانى حقوق کارکنان 
در سال 98 را اجرا کند.شکور پورحسین با اشاره به مصوبه 
مجلس براى افزایش 400 هزار تومانى حقوق کارکنان 
دولت در سال جارى، گفت: طبق مصوبه مجلس، مقرر 
شــد که حقوق کارکنان دولت در سال جارى، براساس 
قانون بودجه ســال جارى، 400 هــزار تومان افزایش 
یابد اما دولت هنوز به این قانــون تمکین نکرده و آن را 
اجرا نمى کند.وى از ارائه گزارش هایى از ســوى برخى 
کارکنان دولت در دستگاه هاى اجرایى به مجلس مبنى 
بر افزایش نیافتن حقوقشان در سال 98، اظهار کرد: طبق 

این گزارش ها مطلع شدیم که دولت در برخى دستگاه ها، 
مصوبه مجلس درباره افزایش 400 هزار تومانى حقوق 
کارکنان را اجرا نمى کند.عضو ناظر مجلس در شــوراى 
حقوق و دستمزد اضافه کرد: اقدام دولت در اجرا نکردن 
مصوبه مجلس براى افزایــش 400 هزار تومانى حقوق 
کارکنان، غیرقانونى است، دولت موظف به اجراى مصوبه 
مجلس است. پورحســین تأکید کرد: دولت نمى تواند 
توجیهى براى اجرا نکردن مصوبه مجلس درباره افزایش 
حقوق 400 هزار تومانى حقوق کارکنان داشته باشد، زیرا 
منابع آن در قانون بودجه 98 از سوى مجلس پیش بینى 

شده است.

بحران سیل تا اواسط خرداد 
ادامه دارد

دولت افزایش حقوق را 
اجرا کند

اخبار دزدى ها 
نگران کننده است

آیت ا... صافــى گلپایگانى در    آفتاب  نیوز|
دیدار رئیس جدید قوه قضاییه، حفظ امنیت سرمایه و 
اموال مردم را از مهمترین وظایف قوه قضاییه برشمرد 
و عنوان کرد: اخبارى کــه از اختالس ها و دزدى ها 
شنیده مى شود بســیار نگران کننده است. شما باید 
جدى وارد شوید و جلوى اختالس ها را بگیرید. البته 
اقدام مهمتر اینکه بستر و زمینه اختالس و دزدى از 
سیستم اقتصادى کشور برطرف شود. مطمئن باشید 
اقتدار شما در جلوگیرى از اختالس ها، نقش زیادى در 

رفع مشکالت اقتصادى کشور خواهد داشت .

پاسخ زیرکانه ظریف 
محمدجواد ظریف، وزیــر امور خارجه    ایرنا |
ایران در مصاحبــه اى با «رویتــرز» تأکید کرد که 
تحریم هاى نفتى به مردم ایران لطمه مى زند و دولت 
هر کارى که بتواند انجام مى دهد تا نفت بفروشــد و 
نیازهاى شــهروندان را تأمین کند. وزیر امورخارجه 
گفت: همواره راهکارهایى براى دور زدن تحریم ها 
وجود دارد. ما در این زمینه دکترا داریم. وى در پاسخ 
به این پرسش که ایران در نظر دارد به چه طرف هایى 
نفت بفروشد، پاسخ داد: اگر به شما بگویم، نمى توانیم 

به آنها بفروشیم.

دستور غیر صریح
عبدالعلى على عســکرى،    دیده بان ایران|
رئیس سازمان صدا وســیما درپى بیانات رهبر معظم 
انقالب اسالمى مبنى بر جلوگیرى از ترویج روش هایى 
که فرهنگ کار و تالش را تضعیف مى کنند، در نامه اى 
به اداره کل بازرگانى ســازمان صدا و سیما خواستار 
بازنگرى در ظهور و بروز رسانه اى اسپانسرهایى شد 
که مانع ترویج فرهنگ کار و تالش هستند. اینک باید 
منتظر ماند و دید این نامه که چندان صریح و روشن 
نیست، چه تغییرى را در حکومت ســتاره مربع ها بر 
برنامه ســازى در تلویزیون و رواج روش هاى شبیه 

بخت آزمایى ایجاد خواهد کرد.

باالخره اعالم شد 
 آفتاب نیوز| گروه طالبان با انتشار عکسى از 
«مالمحمد عمر» پس از شش سال، براى اولین  بار به 
تاریخ مرگ او اشاره کرده است. در وبسایت این گروه 
آمده است که مال محمدعمر شش سال پیش در تاریخ 
4 اردیبهشت 1392خورشــیدى (2013) درگذشت. 

علت مرگ او، «قضاى الهى» خوانده شده است.
 

مى مانند
رئیس اتاق مشــترك ایران و کره    تسنیم|
جنوبى، اخبار منتشــره درباره قطع همکارى دو برند 
بزرگ «ال جى» و «سامسونگ» با ایران را تکذیب 
کرد. حســین تنهایى اظهار کرد: «چنین موضوعى 
به هیچ وجه صحت ندارد و قطع شدن همکارى این 
شرکت ها با ایران به هیچ وجه درست نیست.» برخى 
کانال ها در شبکه هاى اجتماعى عنوان کرده بودند که 
تولیدات دو شرکت بزرگ لوازم خانگى کره اى در ایران 
به صفر رســیده و این دو شرکت بزرگ، با ایران قطع 

همکارى کرده اند.

گاز ما به کجا مى رود؟
یک سررشته جاى خالى گاز ایران در    بهار|
بازارهاى جهانى به مسائل سیاسى گره خورده است. 
در حال حاضر صادرات گاز از ایران به ترکیه و عراق 
ادامه دارد. اعداد و ارقام حاکى از آن اســت که حجم 
قرارداد گاز با ارمنستان و جمهورى آذربایجان محدود 
اســت اما قرارداد گازى پاکستان همچنان مسکوت 
مانده است. پاکستان اعالم کرده تحت فشار سیاسى 
آمریکا، عربستان و امارات هستیم. قرارداد صادرات 
گاز به عمان از دیگر پرونده هاى گازى مسکوت است 
که چون باید لوله گذارى در عمق 1000 مترى دریا از 
سوى دو شرکت در دنیا انجام شود، شرکت ها به دلیل 

تحریم درباره آن اقدامى انجام نمى دهند.

خبرخوان
تأمین کاال هاى پرمصرف 

ماه رمضان 
  میزان | دبیر اتحادیه بنکــداران مواد 
غذایى گفت: کاال هاى پرمصــرف ماه مبارك 
رمضان از جملــه برنج، روغن، خرمــا، پنیر و 
حبوبات همه تأمین شده و کمبودى وجود ندارد. 
قاسمعلى حسنى درباره وضعیت بازار مواد غذایى 
در آستانه ماه مبارك رمضان اظهار کرد: بازار در 
وضعیت آرامى به سر مى برد و کاال نیز به صورت 

وفور وجود دارد.

آمار واردات اره!
  میزان | بر اســاس آمار گمرك در 12 
ماهه ســال 97 بیش از 96 ُتن اره دستى از پنج 
کشور جهان وارد ایران شده است. واردات این 
میزان اره دستى باعث خروج ده میلیارد و 945 
میلیون و 928 هزار و 719 ریال از کشــور شده 
اســت. طبق آمار گمرك واردات از کشور هاى 
امارات متحــده عربى، چین، تایــوان، ژاپن و 

اسلوونى صورت گرفته است.

مسعود فراستى
 خوشش آمد!

   خبر آنالین | مسعود فراســتى، منتقد 
ســختگیر ســینما این روزها در غیاب برنامه 
«هفت» و بودن روى آنتن، فیلم هاى جشنواره 
فجر بین الملــل را مى بیند و درباره شــان نظر 
مى دهد. فراســتى که در جشنواره ملى فجر در 
سال گذشته، با تمجید از فیلم هاى «مترى شیش 
و نیم» و «سرخپوست» همه را غافلگیر کرده 
بود، این بار مى گوید: «فیلم «مصائب شیرین 2" 
داودنژاد را دیدم، فیلم خوبى بود، خوشم آمد.» او 
خیلى صریح از این فیلم تمجید نمى کند اما قصه 
خانوادگى فیلم داودنژاد به نظر مى رسد مخاطب 
را با خود درگیر مى کند و شــاید به همین دلیل 

است که فراستى از آن با واژه خوب یاد مى کند.

امسال 
سال فراوانى میوه است

  ایسنا| رؤســاى اتحادیه هاى مرتبط 
بخش خصوصى مى گویند که قیمت انواع میوه 
و تره بار در سال جارى با توجه به فراوانى آنها به 
زودى روند کاهشــى را در پیش خواهد گرفت. 
از ماه هاى پایانى پارسال تاکنون وضعیت بازار 
میوه و تره بار به گونه اى بوده اســت که قیمت 
آنها روندى افزایش داشته و هر یک از مسئوالن 
در بخش خصوصى و دولتــى دلیلى براى آن 
مى آورند و این افزایــش قیمت ها تاکنون ادامه 

دار بوده است.

اگر 100 میلیون دارید...
 جام جم آنالین| بررسى هاى میدانى 
نشــان داده با صد میلیون تومان امکان خرید 
  X50 خودرو هایى مانند پژو، 206 تیپ 5، لیفان
اتوماتیک، پژو 207  دنده اى، دنا معمولى و موارد 

مشابه را دارید.

فاجعه کاغذى
مطبوعات کاغذى این   اعتمادآنالین|
روزها با استقبال اندکى مواجهند و برخى تعطیل و 
بسیارى تیراژشان به کمترین میزان خود رسیده و 
با چالش هایى از جمله گسترش رسانه هاى رقیِب 
مجــازى و گرانى کاغذ مواجهنــد؛ چالش هایى 
که به گمانه زنى ها دربــاره پایان عمر آنها دامن 
مى زند. در همین حال ارائه مجوز تأسیس روزنامه 
در سال هاى گذشته روندى صعودى داشته است. 
به تازگى محمد خدادى، معاون مطبوعاتى وزارت 
فرهنگ و ارشــاد در نشســت خبرى با اصحاب 
رسانه هاى خوزستان گفته اســت که تیراژ کل 
روزنامه  هاى کشور زیر یک  میلیون نسخه است 
در حالى که قبًال یک روزنامه به تنهایى 500 هزار 

نسخه تیراژ داشت.

چند روزى است که از دست به دست شدن کلیپ اعتراض 
علنى یک روحانى در کنار مصالى اصفهان مى گذرد. این 
روحانى که در جمع چند نفر و پشت بلندگو سخنرانى مى 
کند، شجریان را ملعون خطاب کرده و به برگرداندن نام 
خیابان آذر اعتراض مى کند. وى همچنین از اینکه در کنار 
مصالى اصفهان، ماهى فروشى، کارواش، هایپر مى و 
حاال کافى شاپ راه اندازى شده نیز به شدت انتقاد مى کند. 
به دنبال این اظهارات، خبرگزارى اصولگراى «فارس» 
در گفتگویى با رئیس بازرســى اصناف استان اصفهان، 
کم و کیف باز شدن کافى شاپ در کنار مصال را بررسى 

کرده است. 
جواد محمدى فشارکى به این خبرگزارى گفته: «بازرسى 
اصناف استان اصفهان روز پنج شــنبه بازرسان خود را 

براى صالحیت ســنجى واحد صنفــى مذکور به محل 
اعزام کرد که در هنگام بازدید، مجوزى از سوى صاحبان 
این واحد صنفى ارائه نشــد. در همین راستا و به دلیل 
نبود مجوز صنفى، ابالغیه اى بــه واحد صنفى مذکور 
ارائه شــد تا ظرف 20 روز، مجوز فعالیت خود را تعیین 

تکلیف کند.»
رئیس بازرسى اصناف استان اصفهان خاطرنشان کرد: 
«روال قانونى برخورد بــا واحدهاى بدون مجوز به این 
شکل است که ابتدا ابالغیه سبزرنگ با مهلت 20 روزه 
ارائه مى شــود، پس از آن در صورت عدم ارائه مجوز، 
ابالغیــه زردرنگ با مهلت هفت روز صادر مى شــود و 
در صورت عدم ارائه مجوز، ابــالغ و اخطار قرمزرنگ 
با مهلت 72 ساعته صادر مى شود که این بار در صورت 
عدم ارائه مجوز صنفى، واحد مذکور پلمب خواهد شد.»

 ســایت «تابناك» متعلق به محسن رضایى نوشت: 
«تذکر تازه رهبر معظم انقالب دقیقــًا پس از فتواى 
آیت ا... العظمى مکارم شــیرازى مرجع تقلید شیعیان 
مبنى بر قمار خواندن مســابقات تلویزیونى با مصداق 
مشــخص "برنده باش" بود... اکنون با پیوند خوردن 
تأکیدات صریح رهبرى، حجت بر همگان تمام شــد 
که این مجموعه مسابقات قمار و بخت آزمایى که در 
تلویزیون رایج شده نه تنها از نظر شرعى حرام است، 
بلکه با دیدگاه هاى رهبرى در تعارض آشــکار است. 
با این اوصاف، قاعدتًا قمارآنالیــن و بخت آزمایى از 
تلویزیون برچیده مى شود، مگر اینکه برخى نخواهند 
بشنوند! در واقع با توجه به ابعاد مالى این ماجرا، اصًال 
نباید تعجب کرد که برخى با کاله شرعى و توجیهات و 
فرار رو به جلو، به نحوى این مسابقات را ادامه دهند و 

در این آزمون به کلى رد شوند.
البته انتظار این بود که اساســًا این بساط قمار و بخت 
آزمایى راه نیافتد... اما بــه هر حال قدرت پول بر همه 
چیز مســتولى یافت و این مســابقه که بریدن گوش 
عموم مردم و اهداى بخش کوچکى از پول جمع شده 
به یکى از شرکت کنندگان است، روى آنتن رفت و حاال 

به چنین رسوایى منجر شد. این از جمله دستاوردهاى 
به کار گماردن مدیران بى تجربه اى است که شبکه 3 
سیما را به این نقطه رسانده اند و فریاد مرجعیت شیعه را 
درآورده اند. آیا مدیریت صداوسیما در این زمینه دست 
به تجدیدنظر در مدیریت شــبکه مى زنــد یا وضع به 

همین منوال پیش مى رود؟» 
خبرگزارى دانشجو که صاحب امتیاز آن بسیج دانشجویى 
است، در گزارشى که منتشر کرد، ضمن نام بردن از بعضى 
هنرپیشه هاى سینما از جمله رضا کیانیان، پرویز پرستویى 
و فاطمه معتمدآریا، به انتقاد از مواضع اخیر آنها پرداخت. 
این خبرگزارى که برخــى از این چهره ها را متهم به بى 
سوادى کرده است، براى آنکه گزارش خود را مستند کند، 
به انتشار جدولى پرداخت که در آن به مدرك تحصیلى 
15 بازیگر ســینما پرداخته شده اســت. این بازیگران 
همان هایى هستند که دیدگاه هایشان درباره مسائل روز 
همواره جنجال برانگیز بوده است. خبرگزارى «دانشجو» 
نوشت: «پدیده سلبریتى ها در ایران بسیار عجیب است؛ 
کسانى که عمدتًا با استفاده از شهرت در تمامى مسائل 
روز اظهار نظرهــاى جنجالى و اغلب بــدون تحقیق 
مى کنند؛ براى مردم یکى از مهمترین سئواالت میزان 

سواد این افراد است.»
خبرگزارى «دانشجو» انتشــار این جدول را در راستاى 
«روشن شدن افکار عمومى» دانسته و نتیجه گرفته که 

«بیشــتر آنها فاقد تحصیالت دانشگاهى بوده و از همه 
مهمتر در زمینه سیاست و مسائل اجتماعى فاقد هیچگونه 

سواد مربوطه هستند».
و اما مدرك تحصیلى این 15 بازیگر به نقل از خبرگزارى 

بسیج دانشجویى:
سام درخشانى: دیپلم تجربى- دانشجوى انصرافى تئاتر/ 
مهناز افشــار: دیپلم تجربى – تحصیل در مؤسسه غیر 
انتفاعى در رشته تدوین/ پرویز پرستویى: مدرك 3 هنرى 
معادل کارشناسى/ رضا کیانیان: مدرك دانشکده هنرى 
تهران/ باران کوثرى: دیپلم تجربى و موســیقى/ امیر 
جعفرى: کارشناسى مدیریت از دانشگاه آزاد فیروزکوه/ 
بهاره رهنما: کارشناسى ادبیات نمایشى/ آناهیتا همتى: 
دیپلم تجربى/ پرســتو صالحى: دانشــجوى انصرافى 
نمایش/ نیکى کریمى: دیپلم تجربى/ ترانه علیدوستى: 
دیپلم/ روناك یونســى: دیپلم گرافیــک و فوق دیپلم 
عکاسى/ شیال خداد: فارغ التحصیل شیمى/ میترا حجار: 
دیپلم در ایــران و ادامه تحصیل در آمریکا / گلشــیفته 

فراهانى: دانشجوى انصرافى موسیقى.

روزنامه «آفتاب یزد» در بخشــى از گزارشــى که روز 
پنج شنبه منتشر کرد نوشــت: «در کلیپى که زیر نظر 
مجمع فعاالن محیط زیست منتشر شده گفته مى شود 
که حیوانــات در باغ وحش ها بــا بیمارى هاى روحى و 
روانى دست و پنجه نرم مى کنند، عالوه بر این استرس، 
خودزنى حیوانات، نا امیدى، تنهایى و دیوانگى از جمله 
مواردى هســتند که درباره حیواناتى که در باغ وحش 

زندگى مى کنند ذکر شده است.
چند وقتى اســت که در فضاى مجــازى کلیپى تحت 
عنوان «باغ وحش ها را تحریم کنیم» منتشــر شــده 
اســت، میمونى که جلوى دوربین خودش را مى زند یا 
میمون دیگــرى که با صداى بلند مى خندد، خرســى 
که میله هاى آهنــى را گاز مى گیرد، شــترى که دور 
خودش مى چرخــد و کفتارى که ســرش را به َدَوران 
درآورده است از جمله تصاویر مربوط به حیوانات واقع در 
باغ وحش هستند که در کلیپ مذکور به تصویر کشیده 

شده است! این در حالى اســت که باغ وحش ها اغلب 
مورد انتقــاد فعاالن حقوق حیوانات بوده اند. اســارت، 
جایگاه هاى غیراستاندارد، رفتار آزارنده و کشتار حیوانات 
در باغ وحش ها سرفصل اغلب انتقادات فعاالن حقوق 

حیوانات به باغ وحش ها را تشکیل مى دهند.»

ما ایرانى ها، لقب مهمان نوازترین مردم دنیا را داریم، این 
را هر کدام از ما بارها از توریست هاى مختلف شنیده ایم 
که آنچه در طول سفر برایشان بیش از همه جذاب بوده، 
محبت و مهمان نوازى ایرانى هاست. اما این یک روى 
سکه است. طرف دیگر و البته ناخوشایند این است که 
ظاهراً آنطور که با مسافران آن سوى مرزها مهربانیم، 
با خودمان نیســتیم. اگر با این گــزاره مخالفید کافى 
اســت درگیرى هاى روزانه در کوچه و خیابان بر ســر 
کوچک ترین مســائل مثل جاى پارك، طرز رانندگى 
یا دعواهــاى آپارتمان نشــینى و همســایگى را مرور 
کنید. اگر اینها هم قانعتان نمى کند، شــاید بد نباشــد 
نظرسنجى مؤسسه «گالوپ» را یادمان بیاید که همین 
دو سال پیش انجام شد و ایران را جزو یکى از پنج کشور 
اول دنیــا در رده بندى عصبانیت قــرار داد. موضوعى 
که همان زمان هم بحث برانگیز شــد و عده اى گفتند 
این نظرســنجى ها همه جوانب را در نظر نمى گیرد و 
تنها به چند پرسش و پاسخ کلى اکتفا مى کند بنابراین 
نباید جدى اش گرفت. اما حتى فارغ از این نظرسنجى، 
مى شــود نگاهى داشــت به آمار درگیرى هایى که در 

سال هاى اخیر در کشورمان اتفاق افتاده است.
آمارهاى ســازمان پزشــکى قانونى درباره نزاع که بر 
اساس تعداد مراجعه به این ســازمان ثبت شده نشان 
مى دهد در سال هاى اخیر، آمار دعوا و درگیرى اگرچه 
کم نبوده اما رو به کاهش داشــته، به طورى که از عدد 
607 هزار و 340 که در سال 1392 در شهرهاى مختلف 
ایران ثبت شده، به عدد 589 هزار و 603 در سال 1393 
رسیده و بعد از آن با ثبت آمار 564 هزار و 223 در سال 
1394، 547 هزار و 21 در سال 1395 و عدد 544 هزار و 
470 در سال 1396، روند نزولى را طى کرده. تا اینجاى 
کار یعنى خوشحالى از کم شدن تعداد درگیرى ها، یعنى 
نشانه اى براى کاهش عصبانیت و پرخاشگرى. اما نکته 
قابل توجه در آمارهاى مربوط به نزاع، میزان نزاع هاى 
ثبت شــده بعد از سال 1396 اســت که رو به افزایش 

داشته است.

در واقع بر اساس آمار ثبت شده، در هفت ماه سال 1396 
تعداد نزاع 351 هزار و 707 بــوده و در همین مدت در 
سال 1397 با 6/1 درصد رشد به عدد 372 هزار و 993 
رسیده است. در هشت ماه ســال 1396 نیز تعداد نزاع 
390هزار و 972 بوده و در همین مدت در سال 1397 با 
6/6 درصد رشد به عدد 416 هزار و 799 رسیده است. 
مقایسه تعداد نزاع هاى ثبت شده در 9 ماه سال 1396 
و 1397 نیز بــا اعداد 428 هــزار و 370 و 458 هزار و 
440 نشان دهنده 7 درصد رشــد در سال 1397 است. 
همچنین در ده ماه سال 1396 تعداد 465 هزار و 853 

نزاع انجام گرفته که در مقایسه با مدت مشابه در سال 
1397، نشان دهنده 6/6 درصد رشد است.

اما چرا خشونت که در سال هاى گذشته روندى کاهشى 
داشته، ناگهان دوباره شیب صعودى گرفته؟ شاید یکى 
از مهمترین دالیــل این موضوع را بتوان در مســائل 
اقتصادى دانست، همانطور که جامعه شناس ها معتقدند 
خشم و خشونت یک موضوع فردى است ولى وقتى از 
حدى فراتر مى رود دیگر یک موضوع اجتماعى اســت 
و باید عوامل زمینه ســاز آن را در نظر گرفت. شاید به 
همین دلیل اســت که مى توان افزایش آمار مربوط به 

نزاع در ســال 1397 را با شــروع گرانى ها در آن سال 
مرتبط دانست.

ابراز نگرانى کارشناسان اجتماعى از تأثیر منفى وضعیت 
نامناســب اقتصادى بر ســالمت روان افراد جامعه در 
حالى اســت که افزایش قیمت ها همچنان ادامه دارد 
و اگرچه مســئوالن از تالش براى کاهش نرخ تورم و 
بهبود شاخص هاى اقتصادى در سال جدید مى گویند اما 
جدیدترین گزارش صندوق بین المللى پول که چند روز 
قبل منتشر شد، رشد اقتصادى ایران در سال 2019 را 

منفى 6 درصد پیش بینى کرده است.

آمارها از افزایش نزاع ایرانى ها در ماه هاى اخیر خبر مى دهد؛ 

خشمگین تر از گذشتـه  شده ایم

ماجراى کافى شاپ جنجالى مصالى اصفهان
مانى مهدوى

حیوانات باغ وحش هاى ایران افسردگى گرفته اند

سند خبرگزارى اصولگرا براى
 کم سواد نشان دادن سلبریتى هاى مشهور

سهیل سنایى

سایت محسن رضایى:

مدیر بى تجربه شبکه 3 را عوض کنید
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20 هزار میلیارد ریال
 نیاز است

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
اصفهان گفت: نزدیک به 4000 واحد صنعتى نیمه 
تمام در این استان وجود دارد که براى تکمیل و راه 
اندازى آنها به بیش از 20 هزار میلیارد ریال اعتبار و 

سرمایه گذارى نیاز داریم.
 اســرافیل احمدیه بیان کرد: بیش از یکهزار طرح 
از میان طرح هاى نیمه تمام افــزون بر 60 درصد 
پیشــرفت فیزیکى دارند. وى افزود: نزدیک به 17 
هزار میلیارد ریال از اعتبارهاى مورد نیاز در ســال 
جارى تأمین مى شود تا بخشى از این طرح ها را به 

مرحله نهایى برسانیم.

فرهنگسراى شهرضا
 تعطیل شد

معاون فرهنگى- اجتماعى شــهردارى شهرضا از 
تعطیلى فرهنگسراى «شــهید همت» شهردارى 
این شهر خبر داد. محمدمهدى موالئیان افزود: این 
اقدام به دنبال صدور حکم قضایى مبنى بر تخلیه ید 
شهردارى شــهرضا از مجموعه تاریخى «کارخانه 

نوین» انجام شد. 
وى ادامه داد: با جانمایى محل مناسبى براى ایجاد 
فرهنگسراى شــهردارى، این مجموعه دوباره آغاز 
به کار مى کند. فرهنگسراى بانوان «شهید همت» 
شهردارى شــهرضا در محل کارخانه تاریخى نوین 

این شهر قرار داشت.

سرمازدگى باغ هاى
 قمصر و برزك

بر اثر برودت هوا 25 درصد از باغ هاى بخش برزك 
و قمصر شهرستان کاشان دچار ســرمازدگى شد. 
مدیر جهادکشاورزى شهرستان کاشان گفت: بارش 
برف و یخبندان خســاراتى به بخش کشــاورزى و 

باغ هاى این دو بخش وارد کرد. 
کافى زاده گفت: بادام، گردو، گوجه ســبز، زردآلو، 
گیالس و گل محمدى عمده محصوالت خسارت 
دیده 3000 هکتار باغات این منطقه است که دچار 

سرمازدگى شده است.

کمک دانشگاه آزاد 
خمینى شهر به سیل زدگان

رئیس دانشگاه آزاد اســالمى واحد خمینى شهر از 
جمع آورى کمک هاى نقدى و غیرنقدى اســتادان، 
دانشــجویان و کارکنان این واحد دانشگاهى براى 
ارسال به مناطق ســیل زده خبر داد. پیمان داورى 
اظهار کــرد: تاکنون بیش از صــد میلیون ریال در 
قالب کمک هــاى نقدى و برخى اقــالم غیرنقدى 
مورد نیاز مناطق سیل زده توسط استادان، کارکنان 
و دانشجویان این واحد دانشگاهى جمع آورى شده 
اســت. وى افزود: این کمک هــا در قالب اهداى 
داوطلبانه بخشــى از حقوق اردیبهشت استادان و 
کارکنان و کمک هاى نقدى و غیرنقدى دانشجویان 

بوده است.

کمبود مهارت با مدرك 
دانشگاهی جبران نمی شود

مدیرکل آموزش فنی و حرفه اي استان اصفهان در 
جمع کارشناسان آموزش شرکت ذوب آهن از اجراي 
دوره هاي صالحیت حرفه اي توســط این شرکت 
ابراز خرسندي کرد و افزود: امروزه مدرك تحصیلی 
دانشگاهی نمی تواند کمبود مهارت نیروي انسانی 

را جبران کند.
اخوان بیان کرد: اجــراي پروژه صالحیت حرفه اي 
حرکتی نو به ســمت تطبیق شــغل با شاغل است 
که در آن ســطح مهارت، دانش، نگرش و اخالق 
حرفه اي فرد سنجیده می شــود. مدیرکل آموزش 
فنی و حرفه اي اســتان اصفهان در این نشست در 
خصوص اجــراي آموزش هاي دوگانــه و مهارت 
آموزي کارآموزان در محیط کار واقعی و کارورزي 

دانشجویان فارغ التحصیل مباحثی را بیان کرد.

خبر

مدیرکل نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان 
گفت: بر اثر سیل در شروع ســال 98 حدود 200 مدرسه 
در شهرستان هاى سمیرم، فریدونشهر، فریدن و چادگان 
آسیب دیدند و میزان خسارت برآورد شده تا دهم فروردین 

ماه حدود 15 میلیارد ریال است.
سید مهدى میربد در گفتگو با «ایمنا» با بیان اینکه نکته 
مورد توجه و تأکید در جلسات مجمع خیرین مدرسه ساز 
بازسازى مدارس ســیل زده اصفهان اســت اظهار کرد: 
بررسى این موضوع در جشــنواره خیرین مدرسه ساز که 
اردیبهشــت ماه برگزار مى شــود در اولویت قرار خواهد 
داشت.وى افزود: حدود 55 مدرسه در شهرستان سمیرم 

خســارت دیده و بعد از آن مدارس شهرستان هاى دیگر 
مثل فریدونشهر، فریدن و چادگان بیشترین خسارت را از 
سیل هاى اخیر دیده اند.  مدیرکل نوسازى، توسعه و تجهیز 
مدارس استان اصفهان تصریح کرد: برآوردهاى اولیه میزان 
خسارتى که سیل به مدارس استان اصفهان وارد کرده است 
را مشخص کرده ایم  و بر اساس این ارزیابى ها که تا پایان 
10 فروردین ماه انجام شده، میزان خسارت سیل به مدارس 
جنوب و غرب استان حدود 15 میلیارد ریال است  اما نتیجه 
نهایى ارزیابى ها تا چند روز دیگر اعالم خواهد شــد.وى 
خاطرنشان کرد: بیشترخسارت هاى وارد شده به فضاهاى 

آموزشى استان است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان از 
ایجاد نزدیک به 90 هزار فرصت شغلى در سال جارى در 

این استان خبر داد. 
محســن نیرومند گفت: این میزان شــغل در کارگروه 
اشتغال استان اصفهان تعهد شده و پیش بینى مى شود 
که بر اساس برنامه ریزى هاى صورت گرفته، تحقق یابد. 
وى افزود: اگر 60 هزار شــغل ایجاد کنیم، نرخ بیکارى 
استان را ثابت نگه داشتیم اما تالش داریم با رسیدن به 

90 هزار شغل به نرخ بیکارى متوسط کشورى برسیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان در 
ادامه بیان کرد: گرایش اشــتغال در این استان به سوى 

کارهاى خدماتى است و هر سال شاهد کاهش اشتغال 
در بخش صنعت، کشاورزى و افزایش اشتغال خدماتى 

هستیم.
وى به جلســه مقام معظم رهبرى با جمعى از کارگران 
کشور اشاره کرد و یادآور شــد: ایشان به بحث تمرکز بر 
روى امنیت شغلى کارگران در سال جارى تأکید داشتند 
که در این راستا باید تصمیم هاى جدیدى در وزارت کار 

براى امنیت شغلى کارگران قراردادى گرفته شود.
نیرومند عنوان کرد: در شــرایط کنونى کشور و در سال 
رونق تولید نباید تولیدکنندگان دچار تحریم داخلى شوند 

که این مسئ له به جد در دستور کار دولت است.

90 هزار شغل در 
استان اصفهان ایجاد مى شود

200 مدرسه در سیل امسال 
اصفهان آسیب دیدند

وزیر جهاد کشــاورزى از مراکز تولیــد و پرورش 
ماهیان زینتى کاشــان بازید کرد. محمود حجتى 
صبح روز پنج شــنبه از راوند کاشان بازدید و پس 
از آن نیز با حدود بیش از صــد نفر از فعاالن حوزه 
پرورش ماهى زینتى و باغداران کاشانى به منظور 
بررسى مسائل پیش روى کشاورزان دیدار و گفتگو 

کرد. 
جحتى همچنین بازدیدى از طرح ناموفق شهرك 
300 هکتارى ماهیان زینتى راوند داشت که در سال 
95 کلنگ آن به زمین زده شد و درصورت محقق 
شدن این طرح تعداد ماهیان زینتى این شهر به دو 
تا سه برابر افزایش مى یافت اما همچنان بدون هیچ 

پیشرفت فیزیکى ناتمام مانده است. 
راوندکاشان با فعالیت حدود 700 کارگاه، تولید بیش 

از 70 در صد ماهیان زینتى کشور را برعهده دارد. 
وزیر جهاد کشــاورزى پس از این بازدید ها براى 
بررســى فعالیت مجتمع پرورش ماهى خاویار به 

شهرستان آران و بیدگل سفر کرد.
حجتى در این بازدید ضمن تأکید بر غفلت در حوزه 
ماهیان زینتى کاشــان ابراز کرد: ما نگران آینده 
حوزه ماهیان زینتى کاشان هستیم و امیدواریم با 
تالش هایى که طى روزهاى آینده انجام مى شود 
مشکل در این حوزه برطرف شــود اما الزم است 
تا امورات با هماهنگى هاى صورت گرفته توســط 
بخش ها به صورت همزمان انجام شود تا بخشى از 

زمان از دست رفته جبران شود.
حجتى با بیان اینکه کاشــان مى توانــد در حوزه 
گیاهان دارویى ســرآمد باشــد، اظهار کرد: سعى 
کردیم تــا ارزان ترین تســهیالت بــه این حوزه 
تخصیص پیدا کند چراکــه جزو طرح هاى اقتصاد 
مقاومتى است و تمام تالش خود را به کار گرفته ایم  

تا این موضوع رونق داشته باشد.

شــهردار اصفهان در برنامه رادیویى «شهر پرسشگر، 
شــهردار پاســخگو» با بیــان اینکه در صــدد به روز 
رسانى طرح جامع ســاماندهى ناژوان هستیم، افزود: 
این اقدامات انجام خواهد شــد تا از نــاژوان به عنوان 
ســرمایه بزرگ براى شــهر پاســدارى کنیم و اجازه 
ندهیم ایــن منطقه زیبا دســتخوش اتفاقــات ناگوار 

شود.
قدرت ا... نــوروزى ادامه داد: طرح جامع ســاماندهى 
ناژوان در مراجع مختلــف از جمله شــهردارى، راه و 
شهرسازى و اســتاندارى اصفهان مورد بازنگرى قرار 

مى گیرد.
 وى گفت: به دنبال این هســتیم از نــاژوان به عنوان 
سرمایه و ریه شــهر حفاظت کنیم  اما در عین حال باید 

دغدغه هاى شهروندان مرتفع شود.

معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان گفت: حجم آب پشت ســد زاینده رود در حال 
حاضر 556 میلیون مترمکعب و ورودى به ســد 131 و 

خروجى 67 مترمکعب بر ثانیه است.  
حسن ساســانى اظهار کرد: میزان بارش ها در ایستگاه 
شاخص حوزه زاینده رود کوهرنگ، 2114 میلیمتر است 
و میزان بارش ها نسبت به متوسط بلندمدت 67 درصد 

افزایش داشته است. 
 وى در مــورد اینکه تا چه زمانى آب براى کشــاورزى 
در رودخانه جارى اســت، افزود: طبــق برنامه اى که 
ابالغ شــده اســت تا 20 خرداد توزیع آب کشاورزى 
خواهیــم داشــت؛ تغییــرى در میــزان مصــرف
 و میزان توزیع منوط به جلسه شوراى هماهنگى حوزه 

زاینده رود است.

چندى روزى است که اینستاگرام اقدام به مسدود کردن 
صفحات برخى مسئوالن و شخصیت هاى کشورى و 

لشکرى مى کند. 
آنطور که «صاحب نیوز» نوشته، چند روز پیش بود که 
سیدناصر موســوى الرگانى، رئیس مجمع نمایندگان 
استان اصفهان ُپستى مبنى بر حمایت از سپاه در صفحه 
رسمى خود درج و به هشــتگ «من یک سپاهى ام» 
پیوســت که بالفاصله این پست از ســوى اینستاگرام 
حذف شــد. همچنین با توجــه به اینکه ایــن نماینده 
مجلس از چهره هاى انقالبى و مؤثر قوه مقننه اســت، 
از دو روز گذشته صفحه رسمى وى هم در اینستاگرام 

مسدود شد. 
دفتر نماینــده فالورجان هم دراین بــاره اطالعیه اى 
صادر کرد و مسدود شدن صفحه شخصى اش را تأیید

کــرد. در بخشــى از ایــن اطالعیــه  آمده اســت: 
«برخــى مهــره هــاى رســانه اى و شــبکه هاى 
اجتماعــى از جملــه اینســتاگرام با تبعیــت از دولت 
آمریــکا اقدام بــه حذف صفحــات اطالع رســانى 
ســرداران بزرگ و شــجاع ســپاه کردنــد و خطاى 
راهبردى خــود را با این اقــدام غیــر مدبرانه تکمیل 
کردند. میزان وحشت و دســتپاچگى دشمنان انقالب 
وقتــى در حد اعــالى خود بر مال شــد کــه صفحه 
اینســتاگرام نیروهاى خــط مقدم انقــالب و حامیان 
صدیق انقالب و ســپاه پاســداران را هم حذف کردند 
و از جمله صفحه اینســتاگرام حجت االسالم موسوى 
الرگانى هم فقط بخاطــر مواضع صریــح و انقالبى 
و حمایت آشــکار از سپاه پاســداران انقالب اسالمى 

حذف شد.»

پنجمین جلسه دادگاه رسیدگى به جرائم اخاللگران و 
مفســدان اقتصادى در دادگاه ویژه رسیدگى به جرائم 
اقتصادى استان اصفهان برگزار شد و پرونده مربوط به 
«س.ك»  از متهمان نظام پولى و اقتصادى کشور مورد 

رسیدگى قرار گرفت. 
رئیس دادگاه ویژه رســیدگى به جرائم اقتصادى استان 
اصفهان پس از جلســه این دادگاه در جمع خبرنگاران 
گفت: متهم با تشــکیل دو شــرکت داخلى به نام هاى 
«فوالدسراى آسیا» و «فوالد ابزار آسیا»  و یک شرکت 
خارجى در دبى به نام  «گلبــال گالرى»  افزون بر 201 
میلیون درهم و یک میلیون و 624هزار و 200 یورو به 

منظور ورود کاال به کشور، ارز دریافت کرده است.
قاضى نجف پور اظهار کرد: متهم پس از دریافت ارز و 
انتقال به دبى بدون اینکه جنس و کاالیى وارد کشور کند 

اقدام به انجام معامالتى در زمینه مســکن و زمین و در 
خارج از مبادى مربوطه کرده و بدون ورود کاال، ارزهاى 
دریافت شــده از بانک ها را به ریال تبدیل کرده و سود 

کالنى از این طریق به دست آورده است. 
نجف پور در عین حال با بیان اینکه این فرد میزان قابل 
توجهى از مبالغ دریافت کرده از بانک ها را تسویه کرده 
است، گفت: عدم ایفاى تعهدات ارزى و اخالل در نظام 
اقتصادى به مبلغ 50 میلیون و 436 هزار و 904 درهم 
امارات و 813 هزار و 859 یورو موضوع این پرونده است 

که مورد رسیدگى قرار گرفت. 
از زمان تشکیل شعبه ویژه رسیدگى به جرائم اقتصادى 
تاکنــون هفت فقــره پرونده بــه ایــن دادگاه واصل
 شــده که از این تعداد چهار فقره منجر به صدور حکم 

شده است. 

کمبود نیروى کار براى کشــت پیــاز، پیازکاران 
فریدنــى را با مشــکل مواجه کرده اســت. آنها
مى گویند چندروزى اســت کشــت پیاز را آغاز 
کرده اند اما باکمبود کارگر روبه رو هســتند و اگر 
نشاء آنها تا اوایل خرداد کاشته نشود خسارت هاى 
زیادى به آنها وارد مى شود. بنابرگفته پیازکاران هر 
کارگر به طور متوسط روزانه 100 مترمربع کشت 
انجام مى دهد که براســاس آن براى کاشت هر 
هکتار حدود 80 نفر کارگر نیاز اســت. حمیدرضا 
الرابى، کارشناس زراعت مدیریت جهادکشاورزى 
فریدن گفت: کشت پیاز با سطح 2000 هکتار بعد 
از سیب زمینى و گندم بیشترین سطح زیرکشت در 
شهرستان فریدن را دارد و هر سال از اواسط اسفند 
آغاز و تا اوایل خرداد ادامه دارد اما امسال بخاطر 
بارش هاى زود هنگام بهارى کشت آن با یک ماه 
تأخیر آغاز شد.رئیس اداره ترویج جهاد کشاورزى 
فریدن نیز گفــت: در 50 روز کارى بیش از 160 
هزار نفر روز کارگر براى کاشت پیاز نیاز است یعنى 
روزانه حدود 3200 نفر اما در حال حاضر نصف این 
تعداد مشغول کار هستند.حسین افشارى افزود: 
تأ خیر یک ماهه در کشت پیاز باعث تراکم کارى و 

موجب کمبود نیروى کار شده است.

مأموران شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهین شهر 
و میمه، محموله سوســیس و کالبــاس را از اتوبوس 
مسافربرى که از اصفهان عازم استان هاى شمال غرب 

کشور بود کشف و جمع آورى کردند.
بهزاد شــمس، کارشــناس مســئول بهداشت محیط 
شهرســتان شــاهین شــهر و میمه در بیان جزییات 
کشــف این محموله گفت: بازرســان بهداشت  محیط 
پس از اعالم گزارش توســط پلیس راه شاهین شهر، 
محموله اى به وزن 800 کیلوگرم سوسیس و کالباس از
یک نشان معروف که از شهر اصفهان عازم استان هاى 
شــمال غربى کشــور بود و در شــرایط غیر بهداشتى 
در اتوبــوس بارگیرى شــده بود کشــف و جمع آورى 
کردنــد. وى افــزود: حــدود 1000 کیلوگــرم انواع 
مواد غذایــى دیگر نیز بــه دلیل نداشــتن مجوز هاى
 بهداشــتى از این اتوبوس کشــف و اتوبوس توقیف 

شد.

وى ادامه داد: با توجه به شرایط خاص، نگهدارى مواد 
گوشــتى و پروتئینى براى جلوگیرى از رشــد و  فساد 
باکترى هــاى مضر در ایــن نوع مواد غذایــى، باید از 
ماشین هاى داراى سردخانه براى جا  به جایى استفاده 

شود.

«ذوب آهن اصفهان» اولین کارخانــه صنعتى بزرگ 
فوالد کشور اکنون با مشکالت قابل توجهى همچون 
تأمین مواد اولیه روبه رو است که منجر به خالى ماندن 
نیمى از ظرفیت تولیدى آن شده و شرایط اقتصادى این 

شرکت را متأثر ساخته است.
بنا به گفته مسئوالن، در صورت تأمین مواد اولیه براى 
شرکت ذوب آهن، این توان وجود دارد که میزان تولید 
فوالد آن از دو میلیون و 200 هــزار ُتن فعلى به حدود 
چهار میلیون تن برســد. اما با توجه به اینکه بدون مواد 
اولیه، این شرکت قادر به تأمین نیازهاى داخلى و حفظ 
شرایط موجود نخواهد بود مقرر شده است مصوبه اى از 
دولت اخذ شود که بر اســاس آن به صورت ویژه تأمین 
ســنگ آهن براى ذوب آهن اصفهان انجام  شود. وزیر 
صمت نیز دســتور ویژه اى براى تأمین مواد اولیه مورد 
نیاز ذوب آهن صادر کرده و هیئــت عامل ایمیدرو هم 
براى تأمین مواد اولیه ذوب آهن اخیــراً مصوبه اى را از 

نظر گذراندند. همچنین ایمیــدرو بارها عزم جدى خود 
براى کمک به ذوب آهن اعالم و مقرر کرده اســت که 

سنگ آهن بیشترى در اختیار ذوب آهن بگذارد.
در این میان برخى مسئوالن و صاحبنظران نیز با ارائه 
راهکارهایى سعى در رفع مشکل تأمین مواد اولیه این 
شــرکت دارند به طورى که مهــرداد اکبریان، رئیس 
انجمن سنگ آهن ایران با تأکید بر لزوم حمایت دولت از 
ذوب آهن اصفهان مى گوید: ما مى دانیم که این شرکت 
از کمبود مــواد اولیه به ویژه ســنگ آهن رنج مى برد و 
مدت هاســت با این چالش دســت وپنجه نرم مى کند 
و نیاز به معدن ســنگ آهن دارد. وى با طرح پیشــنهاد 
تشکیل یک کنسرسیوم بیان مى کند: به عنوان راهکار 
عملى پیشنهاد مى کنم کنسرسیوم مشترك متشکل از 
ذوب آهن اصفهان و چندین تولیدکننده بزرگ و کوچک 
تشکیل شود و ذوب آهن براى خرید معدن و تأمین پایدار 

سنگ آهن مورد نیاز خود از آن بهره مند شود.

همچنین قدیــر قیافه، عضــو هیئت مدیــره انجمن 
ســنگ آهن ایران با اشــاره به علت کمبــود عرضه 
ســنگ آهن به ذوب آهن اصفهان اظهار مى کند: دلیل 
دیرکــرد این مجتمــع صنعتى، در پرداخــت تعهدات
 مالى خود به برخى تولیدکنندگان اســت به طورى که 
آنهــا رغبتــى به فــروش مســتقیم ســنگ آهن به 
ذوب آهــن اصفهــان ندارند زیــرا دریافت پــول از 
ایــن مجتمــع صنعتــى نیازمنــد انتظــار طوالنى 
اســت. به توصیــه عضــو هیئــت مدیــره انجمن 
ســنگ آهن ایــران بــراى خــروج از شــرایط فعلى 
همــه مصرف کننــدگان زنجیره فــوالد مــواد اولیه 

موردنیاز خود را از بورس کاال تأمین مى کنند.
محمد رضوانى فر، مدیرعامل هلدینگ شستا نیز از ایجاد 
یک میز تخصصى و کارگروه مستمر براى رسیدگى به 
مشکالت ذوب آهن خبر مى دهد و مى گوید: براى تأمین 
مواد اولیه «ذوب» تفاهمنامه اى در دســت امضاست تا 

6/5 میلیون تن سنگ آهن براى این شرکت تأمین شود. 
اما مدیرعامل شرکت ذوب آهن در رابطه با مشکل تأمین 
مواد اولیه این شرکت چه مى گوید؟ منصور یزدى زاده 
با اشاره به صادرات بیش از 50 درصد تولیدات شرکت و 
ثبت رکورد بیش از یک میلیون تن صادرات بیان مى کند: 
با وجود آنکه موانع و مشکالتى همچون تحریم ها باعث 
دشوارى در صادرات شــد اما با اقدامات و تالش هاى 
صورت گرفته صادرات خوبى انجام شد به طورى که در 
هشت ماه  سال گذشــته بالغ  بر 130 هزار تن محصول 

فرعى صادر شد.
وى یکى از مهمتریــن دغدغه هاى مدیریت ذوب آهن 
را تأمین پایــدار مواد اولیه به خصوص مــواد آهن دار و 
زغال سنگ عنوان مى کند و ابراز امیدوارى مى کند که با 
تأمین پایدار مواد اولیه، تولید ذوب آهن به میزان بسیار 

باالترى برسد.
به گفته یزدى زاده، ذوب آهن در دهه 40 معادن اصلى 
سنگ آهن و زغال سنگ کشــور را اکتشاف، تجهیز و 
ســاماندهى کرد و پایه گذار فعالیت هاى مدرن معدنى 
کشور به شــمار مى آمد اما این شــرکت در حال حاضر 
به دلیل سیاست هاى نادرست در واگذارى معادن طى 
دوره هاى مختلف با مشکل تأمین مواد اولیه مواجه شده 
است در حالى که سنگ آهن، خام فروشى شده و صادر 
مى شود. مدیرعامل ذوب آهن خاطرنشان مى کند: واضح 
است زمانى که خام فروشى سنگ آهن با صرفه اقتصادى 
زیادى همراه اســت مواد اولیه به میزان کافى در اختیار 

ذوب آهن اصفهان قرار نمى گیرد.
وى مى افزاید: دلیل استفاده ذوب آهن از روش کوره بلند، 
نیاز به مصرف حامل هاى انرژى مانند زغال و کک است 
که به دلیل نامرغوب بودن زغال تولید داخل مجبور به 
واردات اســت و این اقدام معنایى به غیر از تأمین مواد 
اولیه با قیمت هاى جهانى ندارد و به مســئله اى بزرگ 

براى شرکت تبدیل شده است.
به گفته این مســئول در طرف مقابل، رقباى ذوب آهن 
قرار دارند که به دلیل برخوردار بــودن از یارانه انرژى 
داراى توان پرداخت بهاى بیشتر براى خرید سنگ آهن 
هستند. وى تأکید مى کند: شرکت براى حل این مشکل 
به دنبال حمایت مالى نیست، بلکه حمایت دولت براى 
تأمین پایدار مواد اولیه از طریق معادنى که در برهه اى از 
زمان توسط ذوب آهن راه اندازى شدند براى این شرکت 

داراى اهمیت فراوانى است. 

ورود دولت و بخش خصوصى براى سرپا نگهداشتن کارخانه صنعتى بزرگ فوالد کشور

ذوب آهن در چالش با تأمین مواد اولیـه نگران آینده
 حوزه ماهیان زینتى کاشان 

هستیــم

وزیر جهاد کشاورزى: 

مشکل اساسى 
پیازکاران فریدنى

دادگاه متهم اخالل در نظام پولى کشور برگزار شداینستاگرام، صفحه رئیس مجمع نمایندگان اصفهان را بست  

یک اتوبوس پر از سوسیس و کالباس! حجم آب سد زاینده رود
 از 550 میلیون متر مکعب 

گذشت

طرح جامع 
ساماندهى ناژوان 
بازنگرى مى شود
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محمدرضا علیمردانى، صداپیشه و بازیگر کشــورمان چهارشنبه هفته گذشته مهمان 
على ضیاء در برنامه «فرمول یک» شد و درباره یک راز مهم فیلم سینمایى «غالمرضا 

تختى» صحبت کرد.
برنامه «فرمول یک» با اجراى على ضیاء 4 اردیبهشت ماه 1398 ساعت 17و40 دقیقه 
روى آنتن شبکه یک سیما رفت. على ضیاء در این قسمت از برنامه «فرمول یک» میزبان 

محمدرضا علیمردانى، صداپیشه، بازیگر و خواننده کشورمان بود.
محمدرضــا علیمردانى در برنامه «فرمــول یک» براى اولین بار درباره صداپیشــگى 

شخصیت «تختى» در فیلم سینمایى «غالمرضا تختى» صحبت کرد.
علیمردانى در گفتگو با ضیا درباره آغاز کارش با دوبله زیرزمینى اظهار کرد: «آنها داخل 
سازمان پیشکســوتان کارهایشــان را انجام مى دادند، ما هم براى ویدیو رسانه ها کار 
مى کردیم، نمى دانستیم به مجوز نیاز داریم و خودمان ممیزى ها را رعایت مى کردیم. تا 
اینکه اعتراضاتى پیش آمد و گفتند اینها زیرزمینى هستند و ما هم مراتب قانونى را پیگیرى 
کردیم.» وى افزود: «على رغم پیش بینى، آنها از ما استقبال کردند و گفتند شما خیلى 
خوب هستید و خانواده هاى ما کار شما را دنبال مى کنند، راه دارد و بیایید قانونى شوید؛ این 
مسیر وزارت کار و وزارت ارشاد است. اما تا سال ها بعد که قانونى بودیم به ما زیرزمینى 

مى گفتند، ولى ما چیزى نمى گفتیم.»
وى درباره اســتفاده از لهجه ها در دوبله آثار ســینمایى توضیح داد: «مــا هر جایى از 
لهجه اســتفاده نمى کردیم. مدیر دوبالژ مؤلف دوم و موظف اســت امانتدار کارگردان 
باشد. اگر بناست در کشــور دیگرى دوبله شــود مدیر دوبالژ باید آن اثر را با فرهنگ 

و زبان خــودش تطبیق دهد. ما موظف هســتیم 
جایى که کارگردان از لهجه به خصوصى 

از زبان خود اســتفاده کــرده، ما هم از 
لهجه هاى بانمکى استفاده کنیم که 

منظور منتقل شــود.» این بازیگر 
افزود: به مرور ایــن موضوع به 
یک سبک تبدیل شد و هرکس 
مى خواســت کار را بانمک کند 
سراغ لهجه مى رفت. این تقصیر 
ما نبود و ما بنیان غلطى نگذاشته 

بودیم، نگاهمان هم درست بود و 
بى تحصیالت و تجربه ســراغ این 

کار نیامده بودیم.»
علیمردانــى دربــاره اینکــه خیلى از 

دوبلور هاى فعلى را او وارد کار کرده، گفت: 
«اصطالح آوردن درست نیست. سر کالس 
هم خیلى هــا مى گویند ما به شــما مدیون 

هستیم، اما من مى گویم شما سر کالس 
من آمدید و من موظف هستم هرچه 

مى دانم به شما درس بدهم. 
افراد دیگرى هم، 

دوره  هم 
شما 

بودند، آنها حاال کجا هستند؟ پس معلوم است شــما آموخته هاى مرا دریافته اید و روى 
خودتان کار کرده اید تا به اینجا رسیده اید.»

این دوبلور در پاسخ به این سئوال ضیاء که آیا همچنان ما بهترین دوبله دنیا را داریم، گفت: 
«بعد از موج نویى که اتفاق افتاد و کار رقابتى شد، همچنین واحد دوبالژ هم به جوان ها 
عرصه داد، دوباره بهترین شدیم. من نمى پذیرم که در دوبله مافیا وجود دارد، بعضى ها 
مى توانند کار ها را انحصارى انجام بدهند ولى ما خدایى داریم که سمیع و بصیر است و اگر 

شما زحمت بکشید راه را برایتان باز مى کند.»
على ضیا در ادامه صحبت هایش به موردى اشاره کرد که براى اولین بار مطرح شد و آن 
صداپیشگى محمدرضا علیمردانى براى «تختى» در فیلم سینمایى «غالمرضا تختى» 
بود و محمدرضا علیمردانى در این خصوص گفت: «باعث افتخار من بود و من به تهیه 
کننده این فیلم هم گفتم من هیچوقت دوست ندارم بگویم که صداى تختى براى خودش 
نبود و در هیچ فرش قرمزى هم شــرکت ندارم چون تختى یک اسطوره بود و دوست 

نداشتم مردم بدانند صدایش براى شخص دیگرى بود.»
محمدرضا علیمردانى درباره فروش فیلم «غالمرضا تختى» در سینماها گفت: «مافیاى 
ســینما علت عدم موفقیت فیلم "تختى" در فروش بود وگرنه مگر مى شود آقا تختى 
نفروشــد، این فیلم فاخر بود و ما در چند دهه بعد به این فیلــم خواهیم بالید و این فیلم 

ماندگار است.»
بازیگر سریال «پایتخت» درخصوص فاش شدن راز صداپیشگى اش در فیلم «غالمرضا 
تختى» گفت: «االن چون اواخر اکران فیلم است من اجازه دادم که این موضوع مطرح 
شود وگرنه اصًال نمى خواستم مردم بدانند که من صداپیشه این شخصیت بزرگ بودم. 

من به جاى دو دوره از زندگى تختى صحبت کردم و به این موضوع افتخار مى کنم.»
على ضیاء در ادامه  و در بخشــى از صحبت هایش به قهــر محمدرضا علیمردانى با 
محسن تنابنده اشــاره کرد که با واکنش صریح آقاى بازیگر مواجه شد و گفت: 
«من و محسن دوستان قدیمى هستیم و هرگز این اتفاق بینمان نخواهد افتاد، 
مى خواهید همین االن شماره محســن را بگیرید، محسن توى قلب من 
است و وقفه بین "پایتخت 4" و "پایتخت 5" دلیل بازى نکردن من بود 
و اصًال ماجرایى در میان نبود و بهرام افشارى عزیز خیلى در "پایتخت" 

خوش درخشید.»
این صداپیشه و بازیگر کشورمان در ادامه صحبت هایش به خوانندگى 
و انتشــار آلبومش اشاره کرد و با صداپیشــگى چند شخصیت فضاى 

متفاوتى را به برنامه بخشید.
علیمردانى در پایان در پاسخ به این سئوال ضیاء که آیا تعدد هنرهایش به 
فعالیت هاى او لطمه نمى زند، گفت: این هنر ها به محمدرضا علیمردانى 
لطمه نزده بلکه زندگــى کردن و خدمت کردن یــاد داده و انگیزه داده 
است. چرا لطمه بزند؟ هرکســى توانایى دارد باید انجام بدهد و نباید 
کوتاهى کند. من طبق چیزى که در تئاتــر و بازیگرى از اوایل 
دهه 70 خواندم و یاد گرفتم متوجه شدم ایده آل ترین 
حالت براى بازیگر در همه جاى دنیا این 
اســت که خوانندگى و نوازندگى 
هم بلد باشد، صداپیشگى هم 
بداند. اینها جزو ابزار کار یک 
بازیگر است و منافاتى با 

هم ندارند.»
گفتنى اســت «فرمول 
یک» با اجــرا و تهیه 
ســیدعلى  کنندگى 
ضیــاء شــنبه تــا 
چهارشنبه هر هفته 
حوالى ساعت 18 از 
سیما  یک  شــبکه 

روى آنتن مى رود.

سالیان سال است که ســینماى جهان با نامى همچون «گودزیال» آشنا شده و 
مخاطب عادت کرده که هر چند سال یکبار نسخه متفاوتى از این کاراکتر عجیب 

را بر پرده سینما هاى جهان ببیند.
نکته جالب آنجاست که «گودزیال» از بســیارى از کاراکتر هاى محبوب سینما 
محبوبیت بیشترى داشــته و عمر حضورش به عنوان این کاراکتر نزدیک به 65 
سال است. رقمى که شــاید درباره تعداد بســیار کمى از کاراکتر هاى واقعى و یا 

فراوقع سینما مصداق داشته باشد.
«گودزیال» نام هیوالیى خیالى است که براى اولین بار در سرى فیلم هاى ژاپنى 
به همین نام دیده شد. این جانور معموًال در فیلم هایش علیه سایر موجودات خیالى 

جنگ مى کند. معروف ترین این جانوران «گیدورا» نام دارد.
اولین «گودزیال» دقیقًا 65 سال پیش در ژاپن تولید شد. اولین «گودزیال» فیلمى 
سیاه و سفید در ســبک علمى تخیلى و کایجو به مدت 96 دقیقه به کارگردانى 
«ایشیرو هوندا» محصول کشور ژاپن در سال 1954 است. این فیلم نخستین فیلم 
از سرى فیلم هاى «گودزیال» است. در این فیلم بازیگرانى مانند «آکیرا تاکارادا»، 

«آکیهیکو هیراتا» و «تاکاشى شیمورا» بازى کرده اند.
طى این ســال ها تعداد زیــادى از نســخه هاى متفاوت آســیایى و آمریکایى 
«گودزیال» ساخته شده و حال بعد از 65 ســال نوبت به جدیدترین «گودزیال» 

یعنى «سلطان هیوال ها» رسیده است.
«گودزیال: سلطان هیوال ها» فیلمى به کارگردانى «مایکل دووگرتى» است که 
قرار است از ســوى «لجندرى پیکچرز» در 31 ماه ِمى 2019 در ایاالت متحده 
به صورت دوبعدى، سه بعدى و آى مکس اکران شود. دووگرتى به همراه «زك 
شیلدز» و «مکس بورنســتاین» فیلمنامه این فیلم را نوشته که دنباله اى بر فیلم 
«گودزیال (2014)» بوده و سى و پنجمین فیلم از فرنچایز «گودزیال» محسوب 

مى شود.
همچنین این فیلم سومین فیلم از دنیاى هیوالیى کمپانى «لجندرى» و سومین 
فیلم «گودزیال» اســت که آن را به طور کامل یک استودیوى هالیوودى ساخته 
است. با وجود تشابه عنوان، داستان فیلم ارتباطى با فیلم محصول سال 1956 با 

همین عنوان ندارد.
بازیگران اصلى فیلم «ویرا فارمیگا»، «کن واتانابه»، «سالى هاوکینز»، «کایل 
چندلر»، «میلى بابى براون»، «برادلــى وایتفورد»، «توماس میدلتیچ»، «چارلز 

دنس»، «اوشى جکسون جونیور»، «آیشا هیندز» و «جانگ زئى» هستند.
داستان در خصوص تالش هاى قهرمانانه سازمان نهان جاندارشناسى «مونارك» 
اســت که اعضایش با تنش و درگیرى میان هیوال هــاى غول پیکر (کایجوها) 
مواجه مى شــوند، از جمله گودزیالى قدرتمند که با «ماترا»، «رودان» و حریف 
نهایى اش، «گیدورا» شاه سه سر روبه رو مى شود. هنگامى که این ابَرموجودات 
باستانى -که گمان مى شد افسانه هستند- دوباره ظاهر مى شوند، همگى براى 

برترى رقابت مى کنند.

ســریال «فوق لیسانســه ها» حدود یک هفته 
اســت کلید خورده و در مناطــق مختلف تهران 

تصویربردارى مى شود.
سریال «فوق لیسانسه ها» به کارگردانى سروش 

صحت روز پنج شنبه پنجم اردیبهشت به مرزداران 
رفت و تصاویر خیابانى ســریال گرفته شد. این 
سریال حدود یک هفته اســت که کلید خورده و 
در حال تصویربردارى در مناطق مختلف تهران 

است.
روز سه شنبه سوم اردیبهشت نیز این سریال در 
پارك شــقایق تهران در منطقه ســعادت آباد به 
تصویربردارى رســید که در این روز سه بازیگر 
اصلى سریال شامل هوتن شــکیبا، امیر کاظمى 
و امیرحسین رســتمى در پالنى مشترك جلوى 

دوربین رفتند.
همچنین کاظم سیاحى نیز از دیگر بازیگرانى است 
که جلوى دوربین رفت. مرتضى على آبادى نیز که 
در فصل گذشته با نقش «کفاشیان» در این سریال 
دیده شد از سوم اردیبهشت به این سریال پیوست 

و او هم در مقابل دوربین بازى کرد. 
«فوق لیسانســه ها» فصل ســوم از ســریال 
«لیسانســه ها» اســت که به تهیه کنندگى رضا 

جودى براى شبکه 3 سیما ساخته مى شود.

«فوق لیسانسه ها» به مرزداران رسید

ســوگل طهماســبى، بازیگر ســینما و تلویزیون 
کشورمان صفحه اینستاگرامش را با انتشار عکسى از 

بازى در سریال «محکومین 2» به روز کرد.
ســریال «محکومین 2» به تهیــه کنندگى بهروز 

مفید فصل دوم ســریال پر بیننــده  «محکومین» 
بوده است که به نویسندگى مجید اسماعیلى پارسا 
و امیرمحمد عبدى در اپیزودهایى مختلف به زودى 
روى آنتن مى رود. سوگل طهماسبى یکى از بازیگران 

جدیدى است که به فصل دوم این سریال اضافه شد 
و جلوى دوربین رفت. این بازیگر سینما و تلویزیون 
صفحه اینستاگرامش را با انتشار عکسى از بازى در  
«محکومین 2» به روز کرد. سوگل طهماسبى یکى 
از بازیگران پرکار تلویزیون است که «بچه مهندس» 
یکى از ســریال هاى جدیــد او در تلویزیون بود و 
«کیمیا» یکى دیگر از کارهاى شاخص در کارنامه 

هنرى او محسوب مى شود.
ســریال  «محکومین 2» به کارگردانى سیدجمال 
سیدحاتمى و تهیه کنندگى بهروز مفید کارى از گروه 
فیلم و سریال شبکه یک سیماست که در 40 اپیزود 

50 دقیقه اى به زودى روى آنتن مى رود.
سوگل طهماســبى، جعفر دهقان، زهره حمیدى، 
محمد فیلى و رامین ناصر نصیر بازیگران جدیدى 

هستند که به جمع بازیگران این سریال پیوستند.

سوگل طهماسبى به «محکومین 2» پیوست

صداپیشه «غالمرضا تختى» در «فرمول یک»:

هرگز با محسن تنابنده قهر نکردم 

ن ر ر ر و و وم ؤ ژ وب یر یم ر ى هج
را با فرهنگ  اثر باید آن کشــور دیگرى دوبله شــود مدیر دوبالژ باشد. اگر بناست در

و زبان خــودش تطبیق دهد. ما موظفهســتیم
جایى که کارگردان از لهجه به خصوصى 

از زبان خود اســتفاده کــرده، ما هم از 
لهجه هاى بانمکى استفاده کنیم که 

منظور منتقل شــود.» این بازیگر 
افزود: به مرور ایــن موضوع به 
یک سبک تبدیل شد و هرکس 
مى خواســت کار را بانمک کند 
سراغ لهجه مى رفت. این تقصیر 
ما نبود و ما بنیان غلطى نگذاشته 

بودیم، نگاهمان هم درست بود و 
بى تحصیالت و تجربه ســراغ این 

کار نیامده بودیم.»
علیمردانــى دربــاره اینکــه خیلى از 

دوبلور هاى فعلى را او وارد کار کرده، گفت: 
«اصطالح آوردن درست نیست. سر کالس 
هم خیلى هــا مى گویند ما به شــما مدیون 

کالس  هستیم، اما من مى گویم شما سر
من آمدید و من موظف هستم هرچه

مى دانم به شما درس بدهم. 
افراد دیگرى هم،

دوره هم 
شما

ر م ی ر ش ى پی ز نر ش وص ر ی پ ل ری ر زی ب
تختى» گفت: «االن چون اواخر اکران فیلم است من اجازه دادم که این موضوع مطرح 
شود وگرنه اصًال نمى خواستم مردم بدانند که من صداپیشه این شخصیت بزرگ بودم.

من به جاى دو دوره از زندگى تختى صحبت کردم و به این موضوع افتخار مى کنم.»
على ضیاء در ادامه  و در بخشــى از صحبت هایش به قهــر محمدرضا علیمردانى با 
محسن تنابنده اشــاره کرد که با واکنش صریح آقاى بازیگر مواجه شد و گفت: 
«منو محسن دوستان قدیمى هستیم و هرگز این اتفاق بینمان نخواهد افتاد، 
مى خواهید همین االن شماره محســن را بگیرید، محسن توى قلب من 
5پایتخت 5" دلیل بازى نکردن من بود  4پایتخت 4" و " "است و وقفه بین "
"و اصًال ماجرایى در میان نبود و بهرام افشارى عزیز خیلى در "پایتخت"

خوش درخشید.»
این صداپیشه و بازیگر کشورمان در ادامه صحبت هایش به خوانندگى 
و انتشــار آلبومش اشاره کرد و با صداپیشــگى چند شخصیت فضاى 

متفاوتى را به برنامه بخشید.
علیمردانى در پایان در پاسخ به این سئوال ضیاء که آیا تعدد هنرهایش به 
فعالیت هاى او لطمه نمى زند، گفت: این هنر ها به محمدرضا علیمردانى 
لطمه نزده بلکه زندگــى کردن و خدمت کردن یــاد داده و انگیزه داده 
است. چرا لطمه بزند؟ هرکســى توانایى دارد باید انجام بدهد و نباید 
کوتاهى کند. من طبق چیزى که در تئاتــر و بازیگرى از اوایل 
0دهه 70 خواندم و یاد گرفتم متوجه شدم ایده آل ترین
در همه جاى دنیا این حالت براى بازیگر

اســت که خوانندگى و نوازندگى 
هم بلد باشد، صداپیشگى هم

بداند. اینها جزو ابزار کار یک 
بازیگر است و منافاتى با 

هم ندارند.»
گفتنى اســت «فرمول 
یک» با اجــرا و تهیه 
ســیدعلى  کنندگى 
ضیــاء شــنبه تــا 
چهارشنبه هر هفته 
8حوالى ساعت 18 از 
سیما یک  شــبکه

روى آنتن مى رود.
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به بهانه اکران نسخه جدید فیلم «گودزیال»؛

65 سال حضور مداوم 
«گودزیال» در سینماى جهان

مجید صالحى، بازیگر و کارگردان کشورمان با انتشــار فیلمى از گریه و دلتنگى 
پسرش درباره دورى از خانواده در روزهاى ساخت «سال هاى دور از خانه» نوشت.

مجید صالحى بعد از سال ها حضور در دنیاى هنر اولین سریالش براى نمایش خانگى 
را کارگردانى کرد. «سال هاى دور از خانه» اولین تجربه کارگردانى مجید صالحى در 

نمایش خانگى است که قسمت اول آن چند روز پیش منتشر شد.
روزهاى ســخت مجید صالحى براى ساخت این ســریال به دورى از فرزندان و 
خانواده اش منجر شد و این هنرمند جوان با انتشار پستى درباره این موضوع صحبت 
کرد. او صفحه اینستاگرامش را با انتشار فیلمى از گریه و دلتنگى پسرش به روز کرد 
و درباره روزهاى فشرده کارى اش نوشــت: «الهى بمیرم آقا آروین و حنا جون که 
تو این یکسال که درگیر ساخت سریال "سال هاى دور از خانه" و فیلم سینمایى 

"زیر نظر" بودم کمتر به شما رسیدم. شرمندم و دست هاى مادرتون رو مى بوسم.
امیدوارم خروجى این کارها خوب باشــه تا نه شرمنده مردم مهربانم، نه همکاران 
سختکوش و زحمتکش در این دو پروژه، نه شما دو قلوهاى گل و همسر عزیزم بشم.
به امید حق ( البته آروین جان یه روزى بزرگ شدى و من نبودم، اومدى پیجم رو 
مرور کردى بدون این روزها حال خیلى از مردم دوست داشتنیمون بد بود، خیلى از 
بچه ها تو سیل و زلزله و... اتفاقات ناگوار پدرها و مادرانشون رو از دست داده بودند، 
خیلى پدر و مادرها بخاطر گرانى و... شــرایط تلخ و سخت و شرمندگى پیش بچه 

هاشون، مثل تو گریه کردند، اما در خفا)
من معذرت مى خوام، هم از شما هم از هموطن هام...»

«سال هاى دور از خانه» به کارگردانى مجید صالحى و تهیه کنندگى محمدحسین 
قاسمى، روایتى کمدى از زندگى دو کاراکتر «خنجرى» و «زهره» در ادامه سریال 
محبوب «شاهگوش» است که اولین قسمت آن در شبکه نمایش خانگى توزیع شد.
احمد مهرانفر (در نقــش «خنجرى»)، هادى کاظمى (در نقــش «زهره»)، آزیتا 
حاجیان، گیتى قاسمى، حدیث میرامینى، علیرضا استادى، ملیسا ذاکرى، مهرناز 
بیات، با هنرمندى زنده یاد حســین محب اهرى، میرطاهر مظلومى، على اوجى و 
امیر نورى و با معرفى احسان کریمى بازیگران اصلى این سریال کمدى را تشکیل 

مى دهند.

«سال هاى دور از خانه» 
مجید صالحى و دلتنگى پسرش

محمدرضا گلزار که روزهاى شــلوغى را در عرصه تصویر مى گذراند و به تازگى 
برنامه «برنده باش» با اجراى او با حاشــیه هاى جدیدى هم مواجه شــده است، 
از فعالیت هایش در زمینه موســیقى هم غافل نشده و قطعه  جدیدى با نام «بازى 
دادى» را منتشر کرد. «بازى دادى» اثرى با ترانه و آهنگ آرن است و تنظیم آن را 

برانوش انجام داده است. 
قطعه جدید گلزار در حالى منتشر مى شــود که  یک روز قبل از آن، آیت ا... مکارم 
شیرازى مرجع تقلید در استفتائى برنده هاى «برنده باش» (مسابقه اى که گلزار 
اجرایش را برعهده دارد) را مالک جوایزشان ندانست و خیلى واضح و روشن اعالم 

کرد:«قمار است». 
تا کنون گلزار واکنشى به این موضوع نشان نداده اما روابط عمومى برنامه «برنده 
باش» اعالم کرد: «در پى انتشار استفتائى پیرامون مسابقه "برنده باش" به اطالع 
مى رساند فرض مطرح شده در سئوال استفتاء کامل نیست و طبیعتاً فرض ناکامل، 

جایگاه سئوال را مخدوش مى سازد.»

گلزار «بازى دادى» را 
منتشر کرد

همزمان با ادامه تصویربردارى ســریال «برادر جان» به کارگردانى 
محمدرضا آهنج، نویسندگى سعید نعمت ا... و تهیه کنندگى محمدرضا 

شفیعى مراحل فنى این مجموعه در حال انجام است.
سودابه سعیدنیا چندى اســت تدوین «برادر جان» را آغاز کرده و به 
موازات آن فرید سعادتمند که سابقه آهنگسازى سریال هایى چون 

«نفس»، «ارمغان تاریکى»، «پروانه» و قطعات پرطرفدارى مثل «چه 
بگویم» را داشته ساخت موسیقى این سریال را برعهده گرفته است.

همچنین صداگذارى سریال توســط امین شریفى و بابک شکیبا در 
حال انجام است و فرهاد توکلى فارسانى به عنوان طراح تیتراژ با این 
پروژه همکارى مى کند. در خالصه داستان «برادر جان» آمده است: 

«برادرى و برابرى جانفشانى سه برادر که زبانزد است و خدا و خلق از 
آنها در آسایش، به ناگه دچار حادثه  اى مى شود که نامش حق الناس 
است.» بازیگران ســریال «برادر جان» عبارت اند از على نصیریان، 
حسن پورشیرازى، حســام منظور، آفرین عبیسى، سعید چنگیزیان، 
کامران تفتى، سجاد افشاریان، ندا جبرئیلى، نسیم ادبى، مارال فرجاد، 

شیوا ابراهیمى، آرش فالحت پیشه، محبوبه صادقى، جلیل فرجاد و 
با حضور لعیا زنگنه.

«برادر جان» محصول گروه فیلم و سریال شبکه 3 سیما، ملودرامى 
اجتماعى مذهبى است که براى پخش از شبکه 3 سیما در ماه مبارك 

رمضان سال 98 تهیه و تولید مى شود.

آخرین جزییات از «برادر جان» پربازیگر 
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رشید مظاهرى: 

با آقا سعید مثل 
پدر و پسریم!

با شکست کاشیما، تیم فوتبال ذوب آهن به تنها تیم 10 امتیازى لیگ قهرمانان آسیا تبدیل شد.
شاگردان علیرضا منصوریان در ذوب آهن حاال در گروه خود در لیگ قهرمانان آسیا 10 امتیازى هستند و در صورتى که بتوانند 

از دو بازى آینده تنها یک امتیاز کسب کنند مى توانند جواز صعود به دور دوم لیگ قهرمانان آسیا را به دست بیاورند.
با اتمام دور چهارم مرحله گروهى آسیا و با بررسى تمامى گروه هاى هشت گانه غرب و شرق آسیا به نتیجه جالب 

توجهى رسیدیم. در واقع شاگردان علیرضا منصوریان تنها تیمى هستند که در پایان هفته چهارم لیگ قهرمانان 
آسیا 10 امتیاز کسب کرده اند و هیچ تیم دیگرى این مقدار امتیاز به دست نیاورده است.

این در شرایطى است که تنها تیمى که مى توانست تعداد امتیازاتش را به ذوب آهن برساند کاشیما 
آنتلرز ژاپن،  مدافع عنوان قهرمانى آسیا بود که با 7 امتیاز در صدر جدول گروه E قرار داشت 
و در صورت پیروزى در بازى ژیوینگنام کره 10 امتیازى مى شد. اما این تیم هم در ورزشگاه 

خانگى مغلوب نماینده کره جنوبى شد تا شــاگردان علیرضا منصوریان به تنها تیمى تبدیل 
شوند که در پایان روز چهارم موفق به کسب 10 امتیاز شده اند.

ستاره سبز قاره در مرحله گروهى

ریم روپ یمپپ رر مروپ پ

رشید مظاهرى را مى توان از جمله عوامل موفقیت تیم 
ذوب آهن در سال هاى اخیر دانست. گلر سبزپوشان که 
در چهار سال دوم حضور کارلوس کى روش در تیم ملى 
ایران به عنوان یکى از دروازه بان هــاى مورد نظر مرد 
پرتغالــى در اردوهاى مختلف حضور داشــت در نهایت 
موفق شــد خود را به جام جهانى برســاند و بزرگ ترین 
رویداد فوتبالى دنیا را تجربه کند. حاال مظاهرى در ادامه 
پنج فصل اخیر که از دروازه ذوبى ها حراست مى کرد به 
همراه دیگر سبزپوشان توانسته تیمى متفاوت با آنچه در 
نیم فصل اول بازى هاى لیگ به میدان مى رفت، آماده 
کنند و همانطور که نتایج مشخص است وضعیت تیم را 

بسیار بهتر از ماه هاى گذشته کنند.
 علیرغم نتایج در نیم فصل اول، در نیم 
فصل دوم توانستید بازى هاى خوبى 

به نمایش بگذارید.
بله، ما این روزها خوب بازى مى کنیم. به هرحال برخى از 
بازى ها را در نیم فصل اول از دست داده بودیم و به همین 
دلیل با فعــل و انفعاالتى که در تیم به وجود آمد ســعى 

کردیم بهترین استفاده را ببریم.
منظورت از فعــل و انفعاالت حضور 
علیرضا منصوریان در رأس کادر فنى 

ذوب آهن است؟
بله، سرمربى تیم تغییر کرد و به همین دلیل باید از شوکى 
که به تیم وارد شده بهترین استفاده را مى کردیم مضافًا 
اینکه شما وقتى با علیرضا منصوریان کار کنید مى بینید 
که او تنها یک مربى خشک که فقط در تمرینات حضور 
پیدا مى کند نیست. با توجه به اتفاقاتى که در تیم در نیم 
فصل اول افتاده بود متأســفانه یک نــوع بى اعتمادى 
بازیکنان نســبت به یکدیگر پیدا کــرده بودند اما االن 
مى توانم بگویم حضور منصوریان باعث شد تا همه آن 
اتفاقات برچیده شــود. مهمترین کار مشــترك آذرى و 
منصوریان در تیم ما همدل کردن بازیکنان با یکدیگر بود 

که در بهترین حالت اتفاق افتاده است.
درباره نیم فصــل اول و تفرقه در تیم 
صحبت کردید. ایــن اتفاق چطور در 

تیم مى افتاد؟
خوشبختانه در این پنج شش سالى که در ذوب آهن حضور 
داشتم ندیدم بازیکن و باندى بخواهند براى منافع خود 
تیم را به هم بریزند. این فصل هم همینطور بود اما برخى 
کارها توسط بعضى از دوســتان به صورت کامًال سهوى 
اتفاق مى افتاد که در تیم بدبینى به وجــود آورد و قطعًا 
بهترین اتفاق براى جمع کردن آن مسائل همین بود که 
یک مربى کامًال آشنا به فوتبال ایران که از بازیکنان نیز 

شناخت کاملى دارد، روى نیمکت ذوب آهن بنشیند.
پس به همیــن دلیــل معتقدى که 
شــرایط به سود شــما عوض شد؟ 

یعنى مشــکالت تیم شما تنها بدبین 
شدن بازیکنان به یکدیگر و حاشیه

 بود؟
قطعاً اینطور نیست. مسلماً تیم ما مشکالت فنى هم داشت 
و پس از روى کار آمدن کادرفنى جدید، تالش شد تا آنها 
یکى یکى بر طرف شوند. منصوریان و کادرش به خوبى 
فوتبال ایران و البته آسیا را مى شناسند و همین باعث شد 
تا نه در بازى هاى لیگ و نه در آسیا به حریفى باج ندهیم. 
االن مى توان گفت اگر قرار باشــد تیم به همین ترتیب 
پیش برود بــراى فصل بعد مى تواند بــه عنوان یکى از 

مدعیان اصلى قهرمانى مطرح شود.
نتیجه گیرى شما در آســیا هم فوق 
العاده بود. تدبیرى براى از دســت 
دادن بازى هاى لیگ و در طرف مقابل 
صعود به مرحله بعدى بازى هاى لیگ 

قهرمانان آسیا داشتید؟
نه نه ابداً، ما همزمان با بــازى در لیگ قهرمانان در لیگ 
برتر هم مى جنگیم و اگر مى خواستیم لیگ برتر را آسان 
بگیریم و به بازى هاى آســیایى بپردازیم مسلمًا نتیجه 
این گونه پیش نمى رفت که مثًال ده یازده بازى در لیگ 
را بدون شکست پیش ببریم. درباره آسیا هم باید بگویم 
از همان اول با برنامه اى متفاوت با آنچه در لیگ داشتیم 
کار را شروع کردیم. بعد از بازى اول برابر الزوراء عراق و 
تســاوى بدون گل در خانه، خیلى ها فکر کردند ما براى 
خالى نبودن عریضه در لیگ قهرمانان آســیا حضور پیدا 
کردیم اما واقعیت چیز دیگرى است. نمى خواهم بگویم 
براى قهرمانى پا به بازى هاى آســیایى گذاشــتیم اما 
مى توانیم بگوییم که بــراى دفاع از نام ایــران و البته 
نشــان دادن لیاقت تیم پا به این بازى ها گذاشتیم که تا 

امروز هم در برنامه هایمان موفق بودیم.
کمى بیشــتر درباره بازى هاى لیگ 

قهرمانان مى گویید؟
ببینید اکنون تیم در شرایط بسیار خوبى به سر مى برد و 
باید این را در بازى هاى مان نشان دهیم. به همین دلیل 
در لیگ برتر توانستیم بازى هاى زیادى را با امتیاز پشت 
سر بگذاریم و در لیگ قهرمانان آسیا هم بهترین نتایج را 
به دست آوردیم تا جایى که اکنون براى صعود به مرحله 

بعدى تنها یک امتیاز مى خواهیم.
یکى از موضوعات داغ حول تیم ذوب 
آهن این روزها به شایعاتى که درباره 
پایان همکارى ســعید آذرى با ذوبى 
هاست بر مى گردد. نظرى در این باره 

ندارید؟
چرا اتفاقًا برخالف خیلى از بازیکنان که مى گویند درباره 
مسائل مدیریتى حرفى براى گفتن ندارند من حرف هاى 
زیادى دارم. ســعید آذرى قطعًا اصلى ترین مشــخصه 

باشگاه و شــریک همه موفقیت هاى ذوب آهن است و 
تمام اهدافى که به وقوع پیوسته در دوران مدیریت آذرى 
اســت. این را همه خوب مى دانند وقتى یک بار آذرى را 

کنار گذاشتند چه بالیى بر سر تیم آمده بود.
پس به عنوان یکى از حامیان ســعید 
آذرى هســتید، تا جایى که مى دانیم 
این فصل اختالفاتى هم با او داشتید 

درست است؟
ببینید شاید در هر خانواده اى اتفاقاتى بیافتد و اختالفاتى 
بر اثر نظرات مختلف پیش بیاید اما مهم این اســت که 
خیلى زود همه چیز برطرف مى شود. سواى همه مسائل 
باید آنقدرى معرفت داشــته باشــم که حتى در صورت 
اختالف نظر با کســى باز هم حقایق را درباره او بگویم. 
بدون ذره اى تردید من فوتبالم را مدیون ســعید آذرى 
و باشــگاه ذوب آهن هســتم. او در زندگى ورزشى من 
کمک هاى زیادى به من داشت تا بتوانم پیشرفت کنم. 
نکته دیگر در این باره این است که ارتباط ما دقیقًا مانند 
یک پدر و پسر است و به همین دلیل آقاسعید در زندگى 
خصوصى من نیز کمک هاى فــوق العاده اى کرد که تا 

عمر دارم فراموشم نمى شود.
پس تــو جزو کســانى هســتى که 
مى گویید باید سعید آذرى کارش را با 

تیم ادامه دهد. درست است؟
بله قطعاً این نظر را دارم کسانى که در این باره صاحب نظر 

هستند باید زمان پیش از حضور آذرى را نیز در یاد 
داشته باشند که تیم تا مرز سقوط به دسته اول 

پ یش رفته بود. اما پس از حضور آذرى اوضاع 
به گونــه اى دیگر پیش رفــت و آرام آرام 
خودمان را جزو مدعیــان لیگ برتر قرار 

دادیم. به نظر من آذرى مى داند دقیقًا 
کجا ایستاده اســت و به طرز عجیبى 

بر همه مسائل تیم و فوتبال ایران 
احاطــه دارد. به هرحال ســعید 
آذرى به نوعى سمبل ذوب آهن 
محسوب مى شــود به راحتى 

نباید او را از دست داد. 
شنیده مى شد در طول 

بازى هاى لیگ اختالفاتى هم با آذرى 
پیدا کرده بودید. آن شــرایط با این 

تعاریف کمى فرق دارد.
ببینید من گفتم اختالف نظــر پیش مى آید و بله ممکن 
اســت من هم به دلیلى از آذرى ناراحت شــده باشم اما 
نمى توانم االن بیایم عقده گشایى کنم. من همیشه حق 
را مى گویم و این بار هم همین است و دلم مى خواست 
نظر واقعى خودم را درباره یکــى از مدیران فوتبال ایران 

بیان کنم. 

یکى از روزنامه هاى ورزشــى 
هفته گذشته و قبل از مصاف 
لیس  ســپو پر - ن ها سپا
ادعاهایى را در مورد حضور 
جاسوس سپاهان در تمرین 
پرسپولیســى ها قبل از بازى 

بــزرگ جمعه و حربــه برانکو 
براى فریب این جاسوس مطرح 

کرد و نوشت:
 «تمرین پرسپولیســى ها در ورزشــگاه 
شــهید کاظمى در حضور اهالى رسانه 
و طرفــداران این تیم برگزار شــد. این 
تصمیم را برانکو پس از بازى با االهلى 
عربســتان گرفت تا در هــاى تمرین 
روز چهارشنبه باز باشــد. قبل از تمرین 
سرخپوشان اما باد به گوش برانکو رساند که 

ممکن است جاســوس باشگاه سپاهان اصفهان 
هم سر تمرین حاضر شده و اطالعات پرسپولیس 
را به گوش کادر فنى حریف برســاند. از آنجایى 
که تمرین دو روز قبل از بازى پرسپولیس بسیار 
مهم است و مى تواند ترکیب اصلى این تیم را لو 
بدهد بنابراین فکر برانکو مشغول شد اما تصمیم 
گرفت جاسوس سپاهان را به روش خود سر کار 
بگذارد! شــاید ندانید  اما کســانى که بیشتر سر 

تمرین پرســپولیس مى روند به خوبى مى دانند 
برانکو عادت جالبى دارد. ســرمربى کروات دو 
روز قبل از بازى سر تمرین، ترکیب اصلى تیمش 
را تعیین مى کند. سرمربى پرسپولیس به نفرات 
اصلى خود کاور مى دهــد و بازیکنانى که کاور 
نمى گیرنــد یعنى جزو نفرات ذخیــره یا خارج از 

لیست 11 نفره قرار ندارند.
برانکو هم تصمیم گرفت جاســوس سپاهان را 

سر کار بگذارد. او به حسین ماهینى کاور داد و از 
او در ترکیب تیم اصلى در پست هافبک دفاعى 
استفاده کرد. این در حالى بود که کمال کامیابى نیا 
در تیم ذخیره ها بازى کرد. همچنین ســیامک 
نعمتى دقایقى در دفاع چپ ظاهر شد. جالب آنکه 
محمد نادرى هم به عنوان دفاع وسط بازى کرد 
تا همه حاضران سر تمرین پرسپولیس سرگیجه

 بگیرند! 

ادعاى یکى از روزنامه ها
جاسوس سپاهان سرگیجه گرفت

ذوب آهن را ترك کرد و به نیمکت چسبید
مهاجم ایرانى روبین کازان با وجود حضور روى نیمکــت اما هنوز دور از بازى هاى 

تیمش است.
 رضا شکارى بازیکن سابق ذوب آهن که با تقالى زیاد این تیم را ترك کرد، در حالى 
دومین سال حضورش در روبین کازان روسیه را پشت سر مى گذارد که هنوز جایگاهى 
در ترکیب و حتى یار جانشین در این تیم پیدا نکرده و برخالف سایر لژیونرها، فرصت 

کمترى براى خودنمایى دارد.
این ملى پوش امید ایران که فصل گذشته دو بازى در لیگ برتر روسیه براى روبین 
کازان انجام داده بود، امسال هم در سه دیدار لیگ و یک مسابقه جام حذفى به میدان 

رفته که در این بین یــک بار هم فرصت قرار گرفتن در ترکیب تیمش را به دســت 
آورده است.

در نقل و انتقاالت زمســتانى فصل 2018-2019 بازیکنــان تأثیرگذارى ازجمله 
ســردار آزمون از روبیــن کازان جدا شــدند که بــه همین دلیل انتظــار مى رفت 
شــکارى در نیم فصل دوم فرصت بیشــترى براى بــازى پیدا کند امــا همچنان 
اوضاع براى او تفاوتــى نکرده و این بازیکن جوان جزو نفــرات ذخیره تیمش دیده 

مى شود.
هفته گذشته روبین کازان در مسابقه هفته بیست و پنجم لیگ برتر در استادیوم کازان 

آرنا مقابل اوفا رده چهاردهمى قرار گرفت و در حالى که این مسابقه با تساوى یک بر 
یک به پایان رسید و روبین کازان با 31 امتیازى شدن در رده دهم جدول ایستاد  اما باز 

هم فرصت بازى به رضا شکارى داده نشد.
شــکارى که آخرین بازى رســمى خود براى روبین کازان را در هفته پانزدهم لیگ 
برتر روســیه برابر آنِژ ماخاچ کاال انجام داده بود، براى سومین دیدار متوالى تیمش 
تا پایان مسابقه با تیم اوفا روى نیمکت حضور داشت؛ اتفاقى که نشان مى دهد او در 
هفته هاى پایانى فصل نیز هنوز در جمع نفرات مد نظر والدیمیر گرانت، ســرمربى 

روبین کازان قرار ندارد.

با اعالم کمیته انضباطى بــه دلیل اتفاقاتى که در جریــان دیدار ذوب آهن و 
سپیدرود به وجود آمد، این تیم به همراه سرمربى خود ده میلیون تومان جریمه 

شدند.
طى حکمى که کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال اعالم کرد علیرضا منصوریان 
و ذوب آهن اصفهان مشمول پرداخت جریمه براى حواشى مربوط به دیدار برابر 

سپیدرود شدند.
بدین ترتیب علیرضا منصوریان، ســرمربى تیم ذوب آهن تخلفاتى مبنى بر 
بد رفتارى در قبال مقام رســمى مســابقه و داور رخ داد وى به توبیخ کتبى و 

پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدى محکوم شد.
از سوى دیگر باشــگاه ذوب آهن اصفهان به دلیل اســتفاده تماشاگرانش از 
شعارهاى موهن نسبت به داور باید 50 میلیون ریال جریمه نقدى پرداخت کند.

 گل گهر سیرجان هفته گذشته دیدار حساسى را با شهردارى ماهشهر برگزار 
کرد. سیرجانى ها با پیروزى در این بازى به لیگ برتر صعود مى کردند و انتظار 
مى رفت برد راحتى را مقابل تیم قعرنشین لیگ آزادگان رقم بزنند اما روند این 
مسابقه پیچیده شد و شاگردان بگوویچ براى صعود تا دقیقه آخر مسابقه صبر 
کردند. پیمان رنجبرى، مهاجم گلزن تیم گل گهر در دقیقه 93 با فرصت طلبى 
توانست دروازه شهردارى را باز کند و گل گهر را به پیروزى برساند. گلى که باعث 

شد نماینده استان کرمان به لیگ برتر صعود کند.
خوشحالى پس از گل پیمان رنجبرى که این گل مهم را زده بود بسیار جالب 
و جذاب بود. او پیراهن خود را درآورد و به ســمت هواداران سیرجانى رفت تا 
مهمترین گل زندگى اش را با هوادارانى تقســیم کند که شــاهد بزرگ ترین 
موفقیت تیم فوتبال شهرشان بودند. با این گل همچنین رنجبرى به تنهایى در 
صدر جدول گلزنان قرار گرفت و به آقاى گلى نزدیک شد. از طرف دیگر این گل 
سقوط ماهشهر به لیگ 2 را هم قطعى کرد و یک تراژدى جالب را رقم زد.  اشک 

سقوط و لذت صعود در یک دقیقه.

منصوریان و ذوبى ها 
نقره داغ شدند

اشک سقوط و لذت صعود 
در یک دقیقه
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معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندار 
اصفهان با اشــاره به ظرفیت باالى موجود براى حضور 
بخش خصوصى در بخش هاى گوناگون گفت: آهنگ 

سرمایه گذارى در این استان شتاب گرفته است.
سید حسن قاضى عسگر در گفتگو با «ایرنا» تشریح کرد: 
تکمیل چرخه تولید پوشــاك در حوزه نساجى پیگیرى 
مى شود تا از صفر تا 100 تولید در استان انجام شود که در 
این راستا راه اندازى دو شهرك در شهرهاى اصفهان و 
کاشان در دستور کار است. وى بیان کرد: در حوزه ریلى 
نیز نزدیک به 200 هزار میلیارد ریال طرح در استان داریم 
که به دنبال جذب سرمایه گذار با روش فاینانس هستیم.

قاضى عســگر اضافه کرد: توسعه ســرمایه گذارى در 
بخش گردشگرى، صنایع دســتى و تعیین حوزه هاى 
گردشگرى هم از اولویت هاى سرمایه گذارى در استان 

اصفهان است.
وى عنوان کرد: در شرایطى که شاخص بیکارى استان 
پذیرفتنى نیست اینها فرصت بســیار خوبى براى رونق 
اقتصادى در اســتان اصفهان اســت.  معاون استاندار 
اصفهان همچنین تأکید کرد: ایجاد شهرك فرودگاهى 
در کنار فرودگاه اصفهان نیز در دســتور کار اســت تا با 
بهره بردارى از آن به جذب بیشــتر گردشگران خارجى 

کمک کند.

استاندار اصفهان با اشاره به بهبود شرایط صنعت فرش 
ماشینى گفت: بخشى از مسائل و مشکالت تولید فرش 
ماشینى در کشور با پیگیرى هاى صورت گرفته برطرف 

شده است.
عباس رضایى در حاشیه بازدید از یک شرکت تولیدى در 
آران و بیدگل به خبرنگاران بیان کرد: بخشى از مشکالت 
که جنبه داخلى داشت با ارائه تسهیالت و افزایش چهار 
برابرى سرمایه در گردش از سوى بانک هاى عامل در 
کشور برطرف شده است. وى با اشاره به افزایش هفت 
برابرى قیمت مواد اولیه شــرکت هــاى تولیدى فرش 
ماشینى افزود: بخشى از مواد اولیه که تولید داخل است، 

تأمین شده اما بخشى دیگر مربوط به مسائل خارجى از 
جمله تحریم هاى ظالمانه است. 

استاندار اصفهان یکى از هدف هاى دولت در سال جارى 
براى رونق تولید در این اســتان را حفــظ وضع موجود 
برشــمرد و بیان کرد: برنامه هایى در این زمینه داریم و 
همه تالش خود را در این جهت به کار خواهیم بســت. 
وى اضافه کرد: در راستاى تحقق شعار رونق تولید مورد 
تأکید رهبر  فرزانه انقالب امســال برنامه هایى از جمله 
حضور مرتب در واحدهاى تولیدى، گوش کردن به زبان 
حال تولیدکنندگان و هماهنگى و همدلى بیشتر صاحبان 

صنایع و دولت در دستور کار قرار دارد.

آهنگ سرمایه گذارى در 
اصفهان شتاب گرفت

بخشى از مشکالت 
صنعت فرش برطرف شد

فرماندار شاهین شهر
 استعفا کرد

علیرضا بصیرى جزى اســتعفاى خود را از ســمت 
فرماندارى شهرســتان شاهین شــهر و میمه تأیید 
کرد. بصیرى ضمن تأیید استعفاى خود به «ایسنا» 
گفت: «روز چهارشنبه این اســتعفا تقدیم استاندار 
اصفهان شد تا در راستاى مخالفت یا موافقت با آن به 
اطالع وزیر کشور برسد.» برخى از منابع حضور وى
 در کارزار انتخاباتــى مجلس شــوراى اســالمى 
را دلیــل اســتعفاى وى اعــالم کرده انــد. 
بصیرى جــزى از ســال 1392 تاکنــون عهده دار 
سمت فرماندارى در شهرستان شاهین  شهر و میمه

 بود.

اعزام موکب شهداى منظریه به 
خوزستان 

شهردارمنظریه گفت: موکب شهداى شهر منظریه 
براى خدمت رسانى به مناطق ســیل زده به استان 

خوزستان ارسال شد. 
ســید على مرتضوى افزود: این موکب با همکارى 
جمعیت هالل احمر، کمیته امــداد امام خمینى (ره) 
شهرضا و شــهردارى منظریه و به همت مردم شهر 
منظریه براى خدمت رســانى به مناطق ســیل زده 
استان خوزستان اعزام شــد و بعد از استقرار در اهواز
 در هــر روز 3000 پــرس غــذاى گــرم طبــخ و 
توزیع کرده و به مــدت یک هفتــه در این منطقه 

مستقر است.

خبر

آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 984202511897949- 98/1/18 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى شــماره  139860302210000243 مورخ 1398/01/18 هیات اقاى محمدعلى رشادى 
اشــکاوندى به شــماره شناســنامه 40 ملى 1291782680 صادره از اصفهان فرزند مهدى بر 
ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 300 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1477 اصلى واقع 
در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. (کل مالکیت رسمى متقاضى معادل 910 
سهم مشاع از 2730 سهم ششدانگ). تاریخ انتشــار نوبت اول: 1398/1/22 تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1398/2/7 م الف: 425878 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك جنوب شرق 

اصفهان /1/128
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 984202511897945- 98/1/18 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139860302210000242 مورخ 1398/01/18 هیات اقاى محمد رشادى اشکاوندى به 
شماره شناســنامه 30 ملى 1293515698 صادره از اصفهان فرزند محمدعلى بر ششدانگ یک 
باب منزل مسکونى به مســاحت 182/90 مترمربع مفروزى از پالك شماره 975 اصلى واقع در 
بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. (در ازاء 180 سهم مشاع از 500 سهم ششدانگ 
پالك 975 اصلى مالکیت اقاى مصطفى نکوئى). تاریخ انتشــار نوبت اول: 1398/1/22 تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1398/2/7 م الف: 425855 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

جنوب شرق اصفهان /1/130
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 984202511897268- 98/1/17  نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001637 مورخ 1397/12/02 هیات اقاى محمد فخاریان به شــماره 
شناسنامه 20584 ملى 1282675990 صادره از اصفهان فرزند غالمرضا بر ششدانگ یک باب 
خانه دو طبقه به مساحت 165/82 مترمربع مفروزى از پالك شماره 99 اصلى واقع در بخش شش 
حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواســطه از طرف خانم انیسه سادات ده 
سرخى موضوع سند شماره 40904 مورخ 61/3/24 دفترخانه 21 اصفهان. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1398/1/22 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1398/2/7 م الف: 422874 میرمحمدى- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /1/132
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 984202511898879- 98/1/20 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001498 مــورخ 1397/11/09 هیات اقاى زهره یزدانى به شــماره 
شناســنامه 36 ملى 1289358631 صادره از اصفهان فرزند باقر بر ششــدانگ یک باب منزل 
مسکونى به مســاحت 124/40 مترمربع مفروزى از پالك شماره 99 اصلى واقع در بخش شش 
حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى اسماعیل اسماعیلى  
دنارتى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/1/22 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/2/7 م الف: 427444 

میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /1/140

آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 984202511898077- 98/1/18 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001648 مورخ 1397/12/06 هیات اقاى مهران اردشیرى به شماره 
شناســنامه 5 ملى 4669527142 صادره از لردگان فرزند نصراله بر ششــدانگ یک باب منزل 
مسکونى به مســاحت 300 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2248/1098 اصلى واقع در بخش 
شــش حوزه ثبت ملک جنوب شــرق اصفهان. انتقال عادى مع الواســطه از طرف خانم طاهره 
طائبى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/1/22 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/2/7 م الف: 426705 

میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /1/142
مزایده

اجراى احکام شــعبه نهم کیفرى دادســراى عمومى و انقالب اصفهان در نظر دارد در خصوص 
کالسه پرونده 9/960341 ش جلسه مزایده اى مورخ 98/2/24 روز سه شنبه ساعت 10 الى 11 
برگزار نماید موضوع مزایده عبارتست از فروش ششدانگ پالك ثبتى 13806/8 بخش 5 ثبتى 
متعلق به آقاى رحیم فروغى فر فرزند رحیم به نشانى اصفهان خیابان مدرس خیابان مولوى کوى 
پوریاى ولى کوچه نگین با پالك 326 شکایت آقایان حسن نوروزى فرزند حسین سید احمدرضا 
رضوى فرزند سید اکبر مهرداد وفابین فرزند نادعلى، مسعود گوهریان فرزند اصغر با وکالت آقاى 
محسن نورمحمدى، هادى اعالیى فرزند حجت اله، مجتبى روســتایى فرزند مصطفى، صادق 
مرادى- زهرا دوستى مهر فرزند محمد، مجید صادقى فرزند حســنعلى، علیرضا حالجى فرزند 
عباسعلى، مهدى انصارى فرزند محمد، جواد خدایى فرزند ابراهیم، غالمرضا دوستى فرزند حسین 
قلى، نادر طاووسى فرزند گودرز، حامد عالیى فرزند حجت اله، محمد جعفر حسینى فرزند امراله، 
مهدى دوستى فرزند حسینقلى، مهدى عالیى فرزند حجت اله، غالم احمدى فرزند حسن، بهروز 
رفیعى دستجردى فرزند احمد، على دوستى فرزند حسینقلى. محل طبق نظریه کارشناسى بدین 
شرح مى باشد: احترامًا عطف به پرونده کالسه 960341 ش9 موضوع دعوى محمد جعفر حسینى 
و غیره... بطرفیت آقاى رحیم فروغى فر با مراجعه به دفتر شــعبه و مطالبه پرونده امر و اطالع از 
مفاد آن از محل باتفاق خواهان به آدرس اصفهان خیابان مولوى جنب چهارراه پوریا ولى و کوچه 
نگین پالك 328 مغازه و پالك 336 منزل کســى در منزل نبود و مغازه بسته بود از مغازه مجاور 
سؤال کردم گفتند احتماًال مسافرت هستند نظر به اینکه سال قبل محل را در حضور خوانده بازدید 
شده بود و در حال تغییراتى در آن دیده نمیشه لذا بر اساس سوابق قبلى اقدام به کارشناسى نمودم 
و نظر به شرح زیر تقدیم مى گردد ساختمان مورد بازدید به شماره ملک 13806/8 واقع در بخش 
14 ثبت اصفهان به مساحت عرصه 53/78 مترمربع و مساحت مغازه حدود 45 مترمربع با زیربناى 
کل حدود 180 مترمربع در سه طبقه شــامل (طبقه همکف مغازه و طبقه اول و دوم مسکونى با 
ساختمانى از دیوارهاى آجرى باربر و سقف تیرآهن و آجر که سطوح داخلى گچ و رنگ گردیده و 
کف موزائیک درب و پنجره خارجى پروفیل فلزى شیشــه خور و درب هاى داخلى چوبى و داراى 
اشتراکات آب و برق و گاز و مغازه درب کرکره آهنى با شغل روحى فروشى داراى سیستم گرمایش 
بخارى گازى و سرمایش کولر آبى و ساختمان کًال در اختیار مالک است بنابر مراتب فوق و با توجه 
به موقعیت محل و دوبر بودن پالك و مساحت عرصه و اعیان و مساحت مغازه تجارى ارزش به 
قیمت پایه مزایده جمعًا به مبلغ 7/628/000/000 ریال معادل هفت میلیارد و ششصد و بیست و 
هشت میلیون ریال ارزیابى و اعالم نظر مى گردد. شایان ذکر است حسب گزارش کالنترى مربوط 
محل در تصرف آقاى رحیم فروغى فر مى باشــد مزایده از قیمت کارشناسى شروع شده و فرد یا 
افرادى برنده مزایده مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند و ده درصد مبلغ کارشناسى را 
نقداً همراه داشته باشــند طالبین خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با هماهنگى با این اجرا از 
محل بازدید نمایند. ضمنا مزایده در ساختمان کل دادگسترى اصفهان واقع در خیابان شهید نیک 
بخت؛ طبقه همکف اتاق 030  برگزار مى گردد. م الف: 438201 تاجمیر ریاحى- مدیر اجراى احکام 

شعبه نهم کیفرى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان /2/109
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شــعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 961765 ج/4 له آقاى سید بهروز هاشمى و علیه 1- آقاى مهدى حسینى و آقاى 
فرهاد نظرى مبنى بر مطالبه مبلــغ 3/785/746/888 ریال بابت حق االجراى دولتى ریال بابت 
محکوم به و هزینه هــاى اجرایى و ح االجراى دولتى در تاریخ 1398/3/1 ســاعت 11 صبح در 
محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 1823/27 سهم 
مشاع 72 حبه شــش دانگ ملکى به پالك ثبتى 862 فرعى از 99 اصلى بخش 16 با مشخصات 
مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده است ملکى آقاى فرهاد نظریان مى باشد و اکنون 
در تصرفات مالکانه/ استیجارى محکوم علیه (خالى از سکنه) 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 جلســه مزایده به نشــانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در 
روز مزایده با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه 
اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده 

خواهد شد. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. و مابقى ثمن حداکثر ظرف یکماه 
پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: مطابق با 
گزارش کارشناس محترم امور ثبتى آقاى عیدى محمدرضایى مالکیت آقاى فرهاد نظریان فرزند 
احمد از پالك 99/863 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان به مقدار یک هزار و هشــتصد و بیست و 
سه سهم و بیست و هفت صدم سهم مشــاع 1823/27) از 408816 سهم ششدانگ پالك فوق 
میباشد. که البته داراى بازداشتى هایى در شعبه اول اجراى احکام و شعبه 13 اجراى احکام و شعبه 
3 اجراى احکام حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان و شعبه 28 اجراى احکام و شعبه 11 اجراى 
احکام حقوقى اصفهان در بازداشت میباشد. علیهذا بر اساس گزارش کارشناس محترم امور ثبتى 
محل مورد ارزیابى به آدرس اصفهان- خیابان کاوه- خیابان نگارســتان- حدفاصل کوچه 16 و 
18- جنب نانوایى داراى پالك ثبتى به شماره 863/99 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان بوده و با 
محل مطابقت دارد. همچنین بر اساس گزارش کارشناس محترم امور ثبتى، مالکیت آقاى فرهاد 
نظریان معادل 1823/27 سهم مشاع از 408816 سهم ششدانگ میباشد که از مقدار 2268 سهم 
مشاع کمتر میباشد. توضیح اینکه طبق استعالم داره ثبت اســناد و امالك اصفهان و به موجب 
نامه شماره 950087 مورخ 96/3/31 شعبه 3 اجراى احکام مدنى اصفهان، فقط به مقدار 444/73 
سهم مشاع از 2268 سهم مشاع رفع بازداشــت به عمل آمده و این مقدار قبال طى سند به شماره 
139611155697000051 از طریق اجراى احکام مدنى و دفترخانه اســناد رسمى شماره 352 
به نام آقاى سید محسن هاشــمى طباطبایى انتقال اجرایى داده شده است. ارزیابى انجام شده بر 
مبناى قیمت عادله زمان گزارش براى 2268 سهم مشاع انجام شده است. ضمنًا مطابق گزارش 
مورخ 97/5/30 ارزش معادل 1823/27 سهم مشاع در این محل به مبلغ 3/215/167/000 ریال 
سه میلیارد و دویست و پانزده میلیون و یکصد و شصت و هفت هزار ریال برآورد و اعالم نظر مى 

گردد. م الف: 413399 دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان  /2/135
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 984202511905781- 98/2/3 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001651 مورخ 1397/12/06 هیات اقاى عباس داورى دولت ابادى 
به شماره شناسنامه 104 ملى 6609510563 صادره از دولت اباد فرزند حسین بر ششدانگ یک 
باب خانه مسکونى به مساحت 331/40 مترمربع مفروزى از پالك شماره 99 اصلى واقع در بخش 
شش حوزه ثبت ملک جنوب شــرق اصفهان. انتقال عادى مع الواســطه از طرف آقاى یوسف 
خاکى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/2/7 تاریخ انتشار نوبت دوم: 22 /1398/2 م الف: 442474 

میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /2/155
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 984202511905519- 98/2/3 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139860302210000369 مــورخ 1398/02/03 هیات اقاى ســعید آقائى به شــماره 
شناســنامه 1200077067 ملى 1200077067 صادره از سمیرم فرزند حسن بر ششدانگ یک 
قطعه باغ و ساختمان متعلقه به مساحت 1952/26 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2248/1158 
اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. (مالکیت متقاضى). تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1398/2/7 تاریخ انتشار نوبت دوم: 22 /1398/2 م الف: 442927 میرمحمدى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /2/157
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139860302023000041 مورخ 98/01/25 و راى اصالحى شماره 
139860302023000049 مورخ 98/01/26 آقاى وحید پور ابوطالب به شماره شناسنامه 1796 
کدملى 1285958004 صادره از اصفهان فرزند تقى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 

116/16 مترمربع مفروزى از پالك شــماره6057- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که به 
صورت عادى از طرف  مرتضى و وراث عباسعلى پور ابوطالب واگذار گردیده است. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/2/7 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/2/22 م الف: 442420 صفائى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /2/159
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى اصالحى شماره 139860302023000100 مورخ 98/02/03 و راى شماره 
139860302023000099 مورخ 98/02/03 آقاى هادى جوادى نژاد به شماره شناسنامه 1684 
کدملى 1285147669 صادره از اصفهان فرزند اسداله نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
24/75 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2 فرعى از 1627- اصلى واقع در بخش 1 ثبت اصفهان 
که به صورت عادى از طرف عفت بقالیان به اســداله جوادى نژاد و سپس از طرف اسداله جوادى 
نژاد واگذار گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 98/2/7 تاریخ انتشار نوبت دوم: 
98/2/22 م الف: 442449 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان / 2/161

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

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

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139860302023000073 مورخ 98/01/28 آقاى محمود میرزائى دم 
آبى به شماره شناسنامه 29 کدملى 1091964866 صادره از نجف آباد فرزند رمضان على نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 63/60 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2877- اصلى واقع در 
بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/2/7 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/2/22 م الف: 442198 صفائى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /2/163
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139760302023001149 مــورخ 97/12/28 آقاى عبدالکریم 
ذوالفقارى به شماره شناسنامه 8 کدملى 5129765206 صادره از سمیرم فرزند ابراهیم نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 91/82 مترمربع مفروزى از پالك شماره 6421 - اصلى واقع در 
بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/2/7 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/2/22 م الف: 441923 صفائى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /2/165
ابالغ وقت دادرسى

اصالحیه آگهى ابالغ وقت رسیدگى- آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به ساسان مهرپور و 
محمدبیدقى آقاى علیرضاناصرى کریم وند - آقاى ساســان مهرپور ومحمدبیدقى  دادخواستى 
به خواسته الزام به تنظیم وانتقال قطعى سندخودرو به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به 
کالسه 97 / 703 ش 4 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 18 / 3 / 98روزشنبه  ساعت 30/ 5عصر 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده 
دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا 
مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 361456/م الف مدیر 

دفتر شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /2/151 

اهداى عضو از دو بیمار مرگ مغــزى در اصفهان به هفت 
بیمار نیازمند پیوند عضو، زندگى دوباره بخشــید و نخستین 
عمل پیوند قلب این استان در سال جارى در بیمارستان شهید 

چمران انجام شد.
مســئول واحد فراهم آورى اعضاى پیوندى مرکز آموزشى 
درمانى الزهرا(س) اصفهان به «ایرنــا» گفت: یکى از اهدا 
کنندگان، حســین جعفرى 40 ساله اســت که بر اثر حادثه 
ترافیکى 29 فروردین امســال در بیمارستان امین اصفهان 
بسترى شد. مریم خلیفه سلطانى افزود: این فرد پس از مرگ 
مغزى و اخذ رضایت از خانواده اش، تحت عمل جراحى قرار 
گرفت و قلب، دوکلیه و کبد وى براى پیوند به بیماران برداشته 
شــد. وى با بیان اینکه دو کلیه این فرد در بیمارستان هاى 
خورشید و الزهرا(س) اصفهان به بیماران پیوند زده و کبد وى 
براى پیوند به شیراز ارسال شد، ادامه داد: قلب وى در بیمارستان 
شهید چمران اصفهان به یک بیمار پیوند زده شد که نخستین 

پیوند قلب امسال در این استان است.
خلیفه سلطانى خاطرنشان کرد: همچنین خیرالنسا بابامیرى 55 
ساله فروردین امسال به دلیل خونریزى مغزى در بیمارستان 
الزهرا(س) بسترى شد و پس از مرگ مغزى و اخذ رضایت از 
خانواده اش، تحت عمل برداشت عضو قرار گرفت. وى اضافه 
کرد: از این فرد دو کلیه و کبد وى، برداشــت و براى پیوند به 

بیماران به شیراز ارسال شد.
خلیفه سلطانى با بیان اینکه از ابتداى سال جارى تاکنون چهار 

مورد اهداى عضو از افراد مرگ مغزى در استان اصفهان انجام 
شده است، خاطرنشان کرد: سال گذشته حدود 49 مورد اهداى 

عضو از افراد مرگ مغزى در استان اصفهان صورت گرفت. 
سال گذشته از افراد مرگ مغزى در استان اصفهان، 115 عضو 

به بیماران اهدا شد که از میان آنها 85 عضو شامل 68 کلیه، 
16 کبد و یک قلب در اصفهان پیوند و بقیه به شــیراز ارسال 
شد. حدود 700 نفر در استان اصفهان در فهرست انتظار براى 

پیوند عضو قرار دارند. 

سرپرســت فرماندارى اصفهان گفت: 14 دســتگاه 
در کنترل بیمارى سالک مسئولیت دارند که مجدداً 
وظایف آن ها را ارســال خواهیم کرد و همه دستگاه ها 
باید به این وظیفه ورود کنند؛ به دنبال گرفتن بودجه 
از محل هاى مختلف براى شهرهاى بحرانى در حوزه 

سالک هستیم.
فریبرز امیرى در جلسه کارگروه سالمت شهرستان 
اصفهان اظهار کرد: به دنبال مطرح کردن و گرفتن 
بودجه از محل هاى مختلف براى شهرهاى بحرانى 

در حوزه سالک هستیم.

همزمان با اهداى عضو به 7 بیمار؛

اولین پیوند قلب سال 98 اصفهان
  انجام شد

14 دستگاه نسبت به کنترل سالک مسئولیت دارند

یک کشته و یک مصدوم در تصادف جاده جهادآباد

دستگیرى سارقان مسلح محموله هاى بارى

مدیرعامل ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى شاهین شــهر، از مرگ راننــده خودرو 
ســمند در اثر برخورد با وانت مزدا در جاده جهادآباد 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومى ســازمان آتش نشــانى و 
خدمات ایمنى شــهردارى شاهین شــهر، مجتبى 
رستمى اظهار کرد: صبح روز پنج شنبه  در اثر برخورد 
دو دستگاه خودروى سوارى ســمند و وانت مزدادر 

جاده جهادآباد شاهین شهر، راننده سمند در دم جان 
باخت و یک نفر دیگر مصدوم شد.

وى افــزود: مصدوم ایــن حادثه که از ناحیه ســر، 
صورت، کمر و پا آســیب دیده بود، توســط عوامل 
اورژانس به بیمارستان گلدیس شاهین شهر منتقل 
شد و خودروها پس از ایمن ســازى، تحویل نیروى 
انتظامى شدند. علت حادثه توسط کارشناسان راهور 

در دست بررسى است.

 رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهان گفت: در پى 
شــکایت تعدادى از راننــدگان خودروهاى باربرى 
مبنى بر سرقت مســلحانه محموله هاى بارى آنها 
موضوع به صورت ویژه در دســتور کار کارآگاهان 

پلیس آگاهى استان قرار گرفت.
سرهنگ سعید ســلیمیان اظهار کرد: در تحقیقات 
پلیس مشخص شــد اعضاى یک باند چهار نفره از 
ســارقان حرفه اى با رانندگان خودروهاى بارى که 
در حال استراحت در حاشیه جاده بودند درگیر شده 
و خودروهاى حامل محموله بارى آنها را به سرقت 

مى بردند.

وى با اشــاره به دستگیرى این ســارقان افزود: در 
بازرســى از مخفیگاه این متهمان یک قبضه سالح 
کلت کمرى به همراه چهار عدد فشــنگ جنگى نیز 

کشف و ضبط شد.
رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهان با بیان اینکه 
همچنین این ســارقان در یک فقره سرقت مرتکب 
قتل یک نفر شــده بودنــد ادامه داد: ایــن افراد در 
بازجویى هاى پلیس به ســه فقره سرقت مسلحانه 
محموله بارى شــامل 25 ُتن میلگرد، 25تن نبشى 
آهن و 20 تن ورق آهن به ارزش چهار میلیارد ریال 

اعتراف کردند.
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

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

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى اصالحى شــماره 139860302023000050 مــورخ 98/01/26 و راى 
شــماره 139760302023001154 مورخ 97/12/28 شــرکت گاز به شــماره شناسه ملى 
10101891781 بر  ششدانگ یکباب ایستگاه گاز به مســاحت 218/12 مترمربع مفروزى از 
پالك شماره 37 فرعى از 2517- اصلى واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که توسط الیحه قانونى 
به شرکت گاز واگذار گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 98/2/7 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 98/2/22 م الف: 443653 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى 

اصفهان /2/169
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139860302023000057 مورخ 98/01/27 خانم طیبه کاروان 
به شماره شناســنامه 30558 کدملى 1282233149 صادره از اصفهان فرزند محمود نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 34/41 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 3 فرعى از 
5958- اصلى و 5959- اصلــى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که بــه صورت عادى از طرف 

حسین یخچالى واگذار گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 98/2/7 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 98/2/22 م الف: 443693 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى 

اصفهان /171 /2
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139860302023000042 مورخ 98/01/25 آقاى عبدالرحیم 
داورى دولت ابادى به شماره شناســنامه 17 کدملى 6609455066 صادره از دولت اباد فرزند 
میرزا محمد نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 15/97 مترمربع مفروزى از پالك 
شماره 895- اصلى  واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف نعمت اله حیدرى 
و پروین دخت صباغى جونى واگذار گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
98/2/7 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/2/22 م الف: 443992 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالك مرکزى اصفهان /2/173
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 96 / 643ش 2 ح  شــماره دادنامه 550تاریخ رسیدگى : 29 
/ 97/8 درخصوص دعوى خواهان منصوراحمدى فرزندبابا به نشــانى شــاهین شهر شهرك 
گلدیس فاز5خ ســلمان فرعى 10 غربى پالك 9به بطرفیت خوانده رودکریمى فرزندبهمن به 
نشانى اصفهان خانه اصفهان 4راه نیروى هوایى خ ارغوان محله شفیعى 5طبقه کوچه میخک 
به  خواسته مطالبه مبلغ هفتادمیلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 007210/529به تاریخ 
96/9/26به انضمام خسارات تاخیروتادیه تازمان وصول وتقاضاى صدور قرارباتوجه به محتویات 
پرونده وگواهینامه عدم پرداخت وجه چک ازناحیه بانک محال علیه وباتوجه به اظهارات خواهان 
درجلسه رسیدگى مورخ 97/8/20خوانده على رغم ابالغ درشوراحاضرنگردیده ونظربه این که 

اصل سندتجارى دریددارنده چک حکایت ازمدیونیت صادرکننده وظهوردراشتغال ذمه وى دارد 
ونظربه این که ازناحیه خوانده دلیلى که حکایــت ازپرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا 
باتوجه به نظریه مشورتى اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخ 20/.97/8وبااحرازاشتغال ذمه 
خوانده واستصحاب بقاى دین ومســتندات به ماده 9قانون شوراهاى حل اختالف مواد310- 
311- 313ازقانون تجارت وتبصره هاى الحاقى مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 
2قانون صدورچک ومواد 198- - 519- 522ازقانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 70/000/000ریال بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ 920/000ریال 
بابت هزینه دادرسى وبابت هزینه الصاق تمبر به دادخواست وضمائم آن وخسارات تاخیرتادیه 
ازتاریخ سررسیدچک 96/9/26لغایت زمان پرداخت براساس شاخص اعالمى بانک مرکزى با 
محاسبه دایره اجراى احکام که حین اجراى حکم محاسبه خواهد شد از تاریخ صدور چک لغایت 
زمان پرداخت در حق خواهان را صادر واعالم مى دارد راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و سپس ظرف همین مدت قابل تجدى نظر خواهى 
در دادگاه هاى عمومى حقوقى شاهین شهر مى باشد. 437805 /م الف سیدمجیدعقیلى - قاضى 

شعبه 2شوراى حل اختالف  شاهین شهر/  2/152 
مزایده اموال منقول نوبت اول 

در پرونده  970983 اجراى مدنى دادگسترى شاهین شــهر آقاى احمدخسروى چاله سیاهى 
فرزندابراهیم محکوم به پرداخت تعداد 140ســکه بهارآزادى بابــت مهریه درحق خانم زهره 
خسروى فرزندامراله باوکالت آقاى ســعیدمعظم ومبلغ 2/500/050ریال بابت حق االجراى 
دولتى درحق صندوق دولت شده است که محکوم لها درجهت وصول مطالبات اقدام به توقیف 
HNEW 315 اموال بدهکار شامل یک دســتگاه خودرو ســوارى هاچ بک ام – وى – ام
سفیدرنگ مدل 1395به شماره انتظامى 542م 29ایران 53وشماره موتور 47990شماره شاسى 
1036705که به میزان 700/000/000ریال ارزیابى شــده ونظریه کارشناس مصون ازایراد 
واعتراض باقیمانده وضمناخودرودررهن بوده که طبق نامه 8067مورخ 97/11/28شــرکت 
مدیران خودرو فک رهن شــده اســت وضمناادعاى محکوم علیه درخصوص مستثنیات دین 
طبق صورتجلسه مورخ 97/10/23دادرس محترم دادگاه خانواده موردپذیرش واقع نشده است 
ودرروزچهارشنبه مورخ 98/2/25ساعت 9صبح دردادگسترى شاهین شهر طبقه همکف واحد 
واحداجراى احکام ازطریق مزایده درمعرض فروش گذاشته مى شود مزایده از قیمت کارشناسى 
شروع وبه کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد . برنده مزایده مى بایست 
10 درصداز ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عند اللزوم به حساب سپرده  واریز 
و تا یک ماه فرصت دارد ما بقى ثمن معامله را به حساب سپرده 21712902777002نزدبانک 

ملى شاهین شــهر واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى 
مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . کســانى که مایل ب شرکت در مزایده مى باشند مى 
بایست حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از 
اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره 
اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شوند . م/ الف 437774 محسنى - دادورز 

اجراى احکام شعبه سوم دادگسترى شاهین شهر /  2/153 
حصروراثت 

محمد على حجتى نجف آبادى داراى شناســنامه شماره 883 به شــرح دادخواست به کالسه 
140/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
بتول صالحى نجف آبادى بشناسنامه 574 در تاریخ 98/1/4 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. محمد على حجتى نجف آبادى ش ش 
883  ( پدر متوفى )، 2. رقیه ایوبیان نجف آبادى  ب  ش ش 19886 (مادر 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 شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 441302/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 2/167
 اخطار اجرایى

شماره 892/97 به موجب راى شماره 1056 تاریخ97/9/7 حوزه یازدهم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1- داود قاسمى ، سیف اله آرزم  به 
نشانى هردو مجهول المکان محکوم است به خواندگان به نحو تضامنى محکوم به پرداخت مبلغ 
200/000/000 ریال معادل بیست میلیون تومان بابت اصل خواسته وخسارت دادرسى به میزان 
3125000 ریال معادل سیصد و دوازده و پانصد تومان وهمچنین خسارت تاخیردرتادیه ازتاریخ 
تقدیم دادخواست97/7/14چهاردهم مهر ماه نود و هفت بر مبناى نرخ اعالمى بانک مرکزى 
و حق الوکاله وکیل در حق محکوم له و پرداخت  نیم عشردولتى .محکوم له: مهدى محمدى با 
وکالت مجید محمدى به نشانى: نجف آباد خ امام کوى عدل پ 3ماده 34قانون اجراى احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا 

اعالم نماید442094/م الف-شعبه اول شوراى حل اختالف نجف آباد/ 2/168

امروزه فشارخون باال یکى از شــایع ترین بیمارى ها در جهان است. با نزدیک 5 میوه براى کنترل فشارخون
شدن به فصل تابستان میوه هایى در دسترس افراد قرار مى گیرند که با افزودن 
آنها به رژیم غذایى مى توان فشار خون را کنترل کرد. از جمله این میوه ها مى توان 

به موارد زیر اشاره کرد:

هندوانه  
هندوانه منبع غنى از لیکوپن اســت 
که به بهبــود ســالمت قلب کمک 
مى کند. همچنین این میوه سرشار از 
بتاکاروتن، ویتامین C و آنتى اکسیدان 
است. همچنین از آنجایى 
که هندوانه منبع غنى از 
پتاسیم است به کنترل 
کمــک  فشــارخون 

مى کند.

کیوى  
این میوه یکى از سالم ترین گزینه هاى غذایى است که مى توان در رژیم 
غذایى گنجاند. این میوه منبع خوبى از آنتى اکسیدان ها و مواد معدنى 
است و به دلیل وجود فیبرهاى خوراکى در هضم بهتر غذا و کاهش وزن 

ویتامین C سیستم ایمنى بدن و سالمت وجود نقش دارد. 
پوســت را تقویت مى کند. همچنین 
بررســى ها نشــان مى دهد 
مصرف سه عدد کیوى در 
طول روز مانع از باال رفتن 

فشارخون مى شود.

موز  
این میوه یکى از بهترین خوراکى ها براى 
مبتالیان به فشــارخون باالست. میزان 
سدیم موجود در موز پایین است. همچنین 
منبع خوبى از پتاســیم به حساب 
مى آیــد کــه در کنتــرل 
فشارخون مؤثر 
است.

توت فرنگى  
خواص ضــد التهابى و وجــود انواع 

آنتى اکسیدان در این میوه شناخته 
شده  است. توت فرنگى منبع غنى 

از ویتامین C و اســیدهاى 
چــرب امــگا 3 مناســب 
براى ســالمت قلب است. 

همچنیــن وجود پتاســیم 
موجــود در ایــن میوه 
کمک مى کند تا سطح 

فشارخون ثابت بماند.

انبه  
100 گرم انبه  حاوى 168 میلى گرم پتاسیم 
است که به کنترل فشارخون کمک مى کند، 
هرچند باید در مصرف این میوه دقت داشت 

نبــه زیرا زیــاده روى در مصرف  ا
موجــب افزایش 

حرارت بدن 
مى شود.

مى کند. هم
و بتاکاروتن،
اس

ررررررررربرهاى خوراکى در هض است و به دلیل وجود فی
Cوووووووویوووویتامین C سیسوووووووووجودددجوددجوددددجوددنقش دارد.

پپوپپپوســت ر
بببببرر
م
ط
فش

منبع خوبى از پتاســیم به حس
مى آیــد کــه در کنتـ
فشارخون

اس

ر ر روى
 افزایش 

دن

ى و وجــود انواع 
ن میوه شناخته 
ى منبع غنى

یدهاى 
ســب 
 است. 
تاســیم

یوه
طح
.

بزاق نقــش مهمى در بدن ایفا مى کنــد و در عین حال 
مى تواند به حمل کننده عوامل بیمارى زا تبدیل شــود. 
بنابراین شــناخت این بیمارى ها و نقش بزاق مى تواند 

خیلى از افراد را از خطر ابتال به بیمارى نجات دهد.

پوسیدگى دندان
پوسیدگى دندان در بین بزرگساالن قابل سرایت نیست 
اما از یک فرد بزرگسال به کودك منتقل مى شود. در این 
صورت باکترى هاى عامل پوسیدگى دندان 
به واسطه قاشق یا پستانک آلوده به بزاق 
فرد بزرگسال وارد دهان کودك 
مى شود. بنابر این والدین باید 
در مراقبت از کودکان مسائل 
بهداشــتى را به طور کامل 
رعایت کنند. عالوه بر این 

بیمارى عفونت لثه نیز که لثه ها و استخوان هاى اطراف 
دندان را درگیر مى کند با یک بوسه ســاده قابل انتقال 
اســت. بنابر این افرادى که عالیم ایــن بیمارى مانند 
افتادن دندان ها را دارند و اطرافیانشان باید دقت بیشترى 

در خصوص مسائل بهداشتى داشته باشند.

تبخال
تبخال در نتیجه آلودگى به ویروســى بــه نام هرپس 
سیمپلکس نوع یک ایجاد مى شود. بعد از یک بار آلودگى، 
ویروس در تمام عمر در بــدن باقى مى ماند بدون اینکه 
نشانه دائمى بروز دهد. اما در برخى شرایط مانند استرس، 
خستگى، آفتاب و... ویروس فعال مى شود. تبخال نیز از 
طریق بزاق یا تماس با اشــیاى آلوده مانند لوازم سفره، 
لیوان، دســتمال و غیره ســرایت مى کند. این ضایعات 
کوچک تا زمانى که خشک نشــده باشند امکان انتقال 

دارند. 

آنفلوآنزا
آنفلوآنزا یا گریپ یک بیمارى عفونى تنفســى و بسیار 
مسرى است که از طریق ویروس آنفلوآنزا بروز مى کند 
و در بین مردم اپیدمى مى شــود. این ویروس از طریق 
استنشــاق قطره هاى ریز بزاق، عطسه یا آب دهان فرد 
بیمار منتقل مى شود. آنفلوآنزا از روز قبل از بروز عالیم و 

تا هفت روز بعد از آن قابل سرایت است.

B هپاتیت
هپاتیت B یک بیمارى با منشأ ویروسى است که باعث 
التهاب کبد مى شود. در بین برخى از بیماران یعنى حدود 
10 درصد از آنها، ممکن است مزمن شود و باعث عوارض 
جدى مانند سیروز یا سرطان کبد شــود. هپاتیت B از 

طریق خون و رابطه جنسى منتقل مى شود اما ممکن است 
که از طریق بوسه دو فرد (یکى حامل ویروس و دیگرى 
سالم) که هر دو لثه هاى آسیب دیده و خونریزى دهنده 

دارند نیز منتقل شود.

آنژین باکتریایى
آنژین ممکن اســت ویروســى یــا باکتریایى باشــد. 
مســرى ترین نوع آنژین باکتریایى و از نــوع باکترى 
اســترپتوکوك اســت. این بیمارى از طریق تماس با 
ترشــحات تنفســى و بزاق فرد آلوده منتقل مى شود. با 
رعایت برخى اصول بهداشــتى مانند پرهیز از روبوسى 
با فرد بیمار، شستشوى مرتب دست ها، استفاده نکردن 
از قاشق و چنگال و لیوان مشترك و... مى توان از انتقال 
این بیمارى پیشگیرى کرد. توجه داشته باشید بعد از 24 
تا 48 ساعت از شروع درمان آنتى بیوتیکى، فرد مورد نظر 

بیمارى را انتقال نمى دهد.

التهاب روده اى
گاســتروانتریت یا التهاب معــدى روده اى که با عنوان 
ویروس معده یا آنفلوآنزاى معده نیز شــناخته مى شود 
شامل عفونتى در دستگاه گوارش بدن است. این بیمارى 
اصوًال از طریق آب و مواد غذایى انتقال پیدا مى کند اما در 
عین حال به دلیل تماس و به ویژه تماس دست خیس با 
اثرات مدفوع نیز قابل سرایت است. هر آنچه با دست ها 
قابل لمس است مانند دســتگیره در، تلفن، مواد غذایى 
و... عاملى براى انتقال هســتند چون دست ها به سمت 
دهان مى رود و ویــروس در بزاق جا خــوش مى کند. 
یکى از ســاده ترین و مؤثرین روش ها براى جلوگیرى 
از ابتال بــه این بیمارى شستشــوى مــداوم و با دقت 

دست هاست.

6 بیمارى که 
از راه بزاق منتقل 
مى شوند

شوید یکى از سبزیجاتى است که 
به ویژه در فصل بهــار طرفداران 
زیادى دارد و براى درمان بسیارى 
از بیمارى ها مفید اســت. شوید 
به ویژه در فصل بهــار طرفداران 
زیادى دارد و براى درمان بسیارى از 
بیمــارى ها مفید اســت؛ مصرف 
منظم شوید مى تواند کاهش دهنده 
کلسترول، فشار خون و چربى خون 
باشــد و گزینه اى مناســب براى 

مبارزه با بى خوابى است.
این ماده غذایى سرشــار از آنتى 
اکســیدان هاى قوى اســت که 
مى تواند با کــم خونى مبارزه کند و 
براى اعصاب بســیار مفید است؛ 
همچنین نقشى مؤثر در سم زدایى 
بدن ایفا کرده و عالوه بر خاصیت 
ضد التهابى با افسردگى و اضطراب 
مبارزه مى کند؛ مصرف شوید براى 
مبارزه با پوکى استخوان مفید است 
و انواع سرطان و اختالالت گوارشى 

را از بین مى برد.

 با شوید به جنگ
 کم خونى بروید 

تقریبًا همه  افراد گهگاه دچار سر درد مى شوند. بیشتر اوقات سردرد تنها با یک قرص مسّکن برطرف 
مى شــود. گاهى هم با ریلکس کردن و دورى از تنش و یا درمان عفونت سینوس ها مى توان سردرد را 
تسکین داد. اما بعضى وقت ها سر درد مى تواند عالمتى هشداردهنده از یک مشکل جدى باشد. مثًال 
فشار خون باال، سکته مغزى، تومور مغزى، مسمومیت با مونوکسید کربن، عفونت ها و ضربه مغزى نیز 

مى توانند موجب سردرد شوند.
اگر نشانه هاى زیر را داشتید باید زودتر به پزشک مراجعه کنید؛

سردردتان را بدترین سردرد عمرتان مى دانید، سردردتان ناگهان بروز کرد و درد انفجارى دارد، تب باال و 
حالت تهوع نیز همراه با سردردتان است و جویده جویده حرف مى زنید، بینایى تان تغییر کرده، سرگیجه 

دارید، احساس آشفتگى مى کنید و یا نمى توانید دست ها و پا هاى یک سمت بدنتان را حرکت بدهید.
اگر عالیم زیر را داشتید نیاز به اقدام اورژانسى است؛ 

سردردتان شدیدترین سردردى است که تا به حال داشته اید و توانایى هر کارى را از شما گرفته است. 
سردردتان درست بعد از یک ضربه سر بروز کرده و یا بعد از ورزش سنگین. باالتر از 50 سال سن دارید و 
ناگهان براى اولین بار در عمرتان است که چنین سردردى گرفته اید. سردردتان مداوم است و بعد از 24 

ساعت بدتر شده است.
نیاز به اقدام اورژانســى بعضى از سردرد ها در موقعیت هایى شروع مى شوند که 

یا سردردى که صبح دارند. اگر از خواب بیدار شــده اید و ســردرد دارید، 
روز ادامه پیدا کند بدتر شده است. همچنین اگر سردردى تا چند 

تنش عصبى و هیچ علتى نتوانید برایش پیدا کنید (مثًال 
یا کم آبى بدن) باید به پزشک مراجعه کنید. 

حتى اگر معموًال دچار سردرد مى شوید 
و الگوى سردردهاى تان تغییر 

کرد (مخصوصاً شدت 
آنهــا) بایــد به 
پزشک مراجعه 

کنید.

 عالمت هاى هشدار دهنده که 
مى تواند جانتان را بگیرد

امروزه سرطان پروستات یکى از بیمارى  هاى شایع در میان 
مردان محسوب مى شود که در صورت تشخیص دیرهنگام 

باعث فوت بسیارى از مبتالیان مى شود.
محمد هادى رادفر، عضو هیئت مدیــره انجمن اورولوژى 
کشــور در این باره مى گوید: سرطان پروســتات یکى از 
شایع ترین سرطان ها در میان مردان است که از سن باالى 
50 ســال این خطر وجود دارد تا مردان به بیمارى سرطان 
پروستات مبتال شــوند. وى ادامه داد: ســرطان پروستات 
بر اساس متاســاز آن یا خوش خیمى و بدخیمى به درجات 

مختلفى تقسیم بندى مى شود.
عضو هیئت مدیره انجمن اورولوژى کشور اظهار کرد: اگر 

سرطان پروستات زود تشخیص داده شود با روش هاى بسیار 
ساده درمان پذیر است و معموًال متخصصان به وسیله معاینه 
یا تست P S A متوجه بیمارى سرطان پروستات در مردان 
مى شوند. هادى فر تأکید کرد: تکرر و سوزش ادرار و سخت 
ادرار کردن از عالیم سرطان پروســتات مى تواند باشد؛ در 
این بیمارى نشــانه هاى خوش خیم آن شبیه عالمت هاى 

بدخیم است.
وى بیان کرد: روش هاى درمان سرطان مى تواند جراحى، 
رادیوتراپى و متدهاى هورمونى باشــد که هر یک از آنها در 
موارد خاصى به وسیله پزشــکان تجویز مى شود همچنین 
برداشــتن بیضه زمانى که بیمارى پروستات پیشرفته است 

یکى از روش هاى درمانى است.
عضو هیئت مدیره انجمن اورولوژى کشور گفت: اگر مرحله 
سرطان پروستات پیشــرفته نباشــد فقط بیمار تحت نظر 
متخصص قرار مى گیرد و احتیاجى به انجام درمان دارویى 
نیست. وى افزود: سرطان پروستات پیشگیرى قطعى ندارد 
و افراد باالى 50 سال باید به صورت دوره اى آزمایش هاى 

تى اس اى را انجام دهند.
هادى فر گفت: مصرف آنتى اکســیدان و فعالیت فیزیکى 
مناسب باعث پیشــگیرى از سرطان پروســتات در مردان 
مى شود و در صورت تشخیص زودهنگام جلوى بسیارى از 

عوارض این عارضه گرفته خواهد شد.

 یک فوق تخصص خون و آنکولوژى با بیان اینکه وزن 
زیاد بدن عامل بیمارى هاى متفاوتى نظیر قلبى-عروقى، 
دیابت نوع دوم، انواع خاصى از ســرطان و آرتروز و آسم 
اســت، اظهار کرد: مرض چاقى به عنوان عامل کاهش 

عمر متوسط شناخته مى شود.
دکتر مهیار منصورى اضافه کرد: بر اساس آمار موجود، 
میزان مرگ و میر ناشــى از چاقى از مجموع مرگ و میر 
ناشى از چهار سرطان(ریه، سینه، روده و پروستات) بیشتر 
است. این فوق تخصص خون وآنکولوژى بیان کرد: مرض 
چاقى به عنوان یکى از علل مرگ و میر در سراسر جهان 
شناخته مى شود؛ به طور متوسط، چاقى طول عمر را شش 

تا هفت سال کاهش مى دهد.
وى ادامــه داد: چاقى خطــر بســیارى از وضعیت هاى 

فیزیکى و ذهنى را افزایــش مى دهد و این 
همایندى هاى مرضى اغلب به صورت 

سندرم متابولیک نشان داده مى شوند 
که ترکیبى اســت از اختالالت 
پزشــکى مانند دیابت نوع دوم، 
فشــار خون بــاال، بــاال بودن 

کلســترول خون و باال بودن ترى گلیسرید 
خون.

منصورى با اشــاره به اینکه شدت ارتباط بین 
چاقى و وضعیت هاى خاص متفاوت است، یادآور 

شد: یکى از قوى ترین آنها ارتباط با دیابت نوع دوم 
است؛ چربى زیاد بدن در 64 درصد موارد در مردان 

و در 77 درصد موارد در زنان علت دیابت است.

 بیمارى شایع در مردان

عامل 
کاهنده 
عمر را 
بشناسید

دهد و این 
ورت 

د 

گلیسرید

 ارتباط بین 
ت است، یادآور

 دیابت نوع دوم 
 موارد در مردان 

یابت است.

نیاز به اقدام اورژانســىدرد ها در موقعیت هایى شروع مى شوند که 
یا سردردى که صبحخواب بیدار شــده اید و ســردرد دارید،

روز ادامه پیدا کندت. همچنین اگر سردردى تا چند
تنش عصبى نتوانید برایش پیدا کنید (مثًال 
ن) باید به پزشک مراجعه کنید. 

موًال دچار سردردمى شوید
دردهاى تان تغییر

صاً شدت 
ـد به
جعه 
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اى بندگان خدا، شما را به ترك دنیایى ســفارش مى کنم که شما را رها مى سازد، 
گرچه شــما جدایى از آن را دوســت ندارید، دنیایى که بدن هاى شــما را کهنه و 
فرسوده مى کند با اینکه دوست دارید همواره تازه و پاکیزه بمانید. شما و دنیا به 
مسافرانى مى مانید که تا گام در آن نهند، احساس دارند که به پایان راه رسیده اند 
و تا قصد رسیدن به نشانى کرده اند، گویا بدان دست یافتند، در حالى که تا رسیدن 

به هدف نهایى هنوز فاصله هاى زیادى است.
موال على (ع)

کوتاه از آبفاى شهرستان هاى اصفهان

شــهردار نجف آباد گفت: طى نوروز امســال، در بیش از 
ده نقطه مختلف در ســطح مناطق پنج گانه، ویژه برنامه 
هاى شاد و متنوعى براى شــهروندان و مسافران نوروزى 
تدارك دیده شده بود که در مجموع بیش از 290 هزار نفر از 
جاذبه هاى موجود دیدن کردند یــا در برنامه هاى تدارك 

دیده شده حضور داشتند.
مهندس مسعود منتظرى نجف آبادى از مجموعه غرفه ها 
و برنامه هاى تدارك دیده شده در پارك الله با 83 هزار نفر 
به عنوان پربازدیدترین نقطه نام بــرد و اضافه کرد: در این 
برنامه ها که با مشارکت بخش هاى مختلف شهردارى با 
محوریت ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى و روابط 
عمومى برگزار شد، مجموعه هفت برج خارون با 58 هزار نفر 
و باغ موزه نیز با بیش از 50 هزار نفر در جایگاه هاى بعدى از 

نظر میزان استقبال قرار گرفتند.
منتظرى با اشاره به رشد 32 درصدى استقبال از برنامه هاى 
نوروزى در مقایسه با سال گذشــته اضافه کرد: در موضوع 
اســکان هم بیش از 270 خانوار با جمعیــت 1200 نفر در 
مجموعه 7 هکتارى باغ بانوان اسکان داده شدند و طى 12 
روز برگزارى ویژه برنامه گردشگرى نوروزى نیز نزدیک به 

2000 نفر از شهروندان و مسافران نوروزى شرکت کردند.

یادمان شــهدا، خانه هاى تاریخى نوریان و مهرپرور، باغ 
گل ها، مسیر گردشــگرى بیشه، زورخانه شــهدا، پارك 
فیروزه، رســتوران بازى و کتاب کندو، زیرمجموعه هاى 
سازمان رفاهى- تفریحى در سطح مناطق پنجگانه و پارك 
کوهســتان از دیگر میزبان هاى ویژه برنامه هاى نوروزى 

شهردارى در این مدت بودند.
منتظرى بخش دیگرى از صحبت هاى خود را به تشریح 
تنوع ویژه برنامه هاى تدارك دیده شــده براى این مدت 
اختصاص داد و افزود: اجراى موســیقى و نمایش خیابانى، 
جشــن هاى عصرانه بهارانه و ابَربازى هاى خانوادگى به 
همراه ورزش باستانى در پارك الله، غرفه هاى متعدد عرضه 
سوغات، محصوالت فرهنگى و هنرى و دیگر موضوعات به 
میزبانى نقاطى مانند هفت برج، باغ موزه و پارك فیروزه در 
کنار جنگ هاى شبانه و مراسم افتتاحیه و اختتامیه در محل 
هفت برج خارون از شاخص ترین برنامه هاى اجرا شده در 

این مدت محسوب مى شوند.
شــهردار نجف آباد خاطر نشــان کرد: در راســتاى ارائه 
تسهیالت بیشتر به مسافران نوروزى و معرفى جاذبه هاى 
گردشگرى شهر، پنج کیوسک نیز از بیست و هفتم اسفند ماه 
سال گذشته تا پایان تعطیالت نوروزى طى سه شیفت کارى 

در ورودى هاى اصلى شهر مستقر شدند و ضمن راهنمایى 
گردشگران، کارهایى مانند توزیع نقشه هاى گردشگرى، 
بروشــورهاى معرفى نجف آباد و ارائه اطالعات در مورد 

مکان هاى اسکان را انجام دادند.
وى از تقاطع غیرهمسطح شهیدان حجتى، میدان شهدا در 
نزدیکى راهنمایى و رانندگى، یادمان شهدا، بلوار الغدیر در 
ورودى شهر از سمت گلدشت و میدان دانشگاه آزاد به عنوان 
مکان هاى استقرار این کیوسک ها نام برد و گفت: از چند 
ماه مانده به پایان سال، مجموعه امکانات و توان شهردارى 
نجف آباد در قالب کمیته هاى 9گانه مشغول برنامه ریزى 
و تدارك ویژه برنامه هاى این مــدت و اجراى آنها در بازه 
زمانى ایام نوروز شدند. کمیته هاى فنى و عمرانى، حراست 
بازرســى و امنیت، حمل ونقل و ترافیک، اطالع رسانى و 
تبلیغات، فرهنگى و گردشگرى، ایمنى و پیشگیرى،  نظافت 
و زیباسازى در کنار پرسنلى و  آمار و اطالعات و اسکان  از 
جمله کمیته هاى تشــکیل شده در شــهردارى محسوب 

مى شوند.
منتظرى همچنین به ضبط و پخش چند نوبت از ویژه برنامه 
«هشت بهشت» سیماى اســتان اصفهان در نجف آباد طى 
روزهاى پایانى ســال گذشته اشــاره کرد و گفت:  عالوه بر 

این برنامه که معرفى پتانسیل هاى گردشگرى و توانمندى 
هاى نجف آباد محور اصلى آن محســوب مى شد، در قالب 
«ناز نوروز» دیگر ویژه برنامه نوروزى شــبکه اصفهان نیز 
مجموعه اى از کلیپ هاى معرفى شهر از آنتن سیما پخش شد.
منتظــرى از بازدیــد مســئوالن مختلــف شــهر از
 ویژه برنامه هاى نوروزى شــهردارى و تشکیل مجموعه 
جلســات ســتاد بحران به منظور مدیریت تبعات مربوط 
به بارندگى هــاى اخیر به عنــوان دیگر اخبــار نوروزى 
مجموعه تحت مدیریت خود یاد کرد و اظهار کرد: از دیگر
 ویژه برنامه هاى شــاخص این مدت مى توان به میزبانى 
نجف آباد از مرحلــه پایانى اولیــن دوره رقابت هاى ملى 
قوى ترین مردان زورخانه اى ایران با همکارى مشــترك 
فدراسیون ورزش هاى پهلوانى و زورخانه اى و شهردارى 

نجف آباد به میزبانى هفت برج خارون اشاره کرد.
شهردار ادامه داد: طى این مسابقات چهار روزه که با عنوان 
«گردان گود» از 29 اسفند تا 14 فروردین طى 15 قسمت 
از شــبکه ورزش پخش شــد، 25 نفر از قوى ترین مردان 
ورزش هاى پهلوانى کشور از 15 اســتان به رقابت با هم 
پرداختند و در پایان نیز نفرات برتر به تیم ملى جهت شرکت 

در رقابت هاى بین المللى راه پیدا کردند.

نشست مدیریت بحران در تصفیه خانه گلپایگان

با حضور مدیران آبفا غرب استان اصفهان، نشست مدیریت بحران در تصفیه خانه آب گلپایگان برگزار شد. 
در این نشست ابتدا صالح در خصوص مســائل و حوادث پیش آمده در سطح کشور و وقوع سیل در برخى از 
استان ها به ایراد سخن پرداخت. وى تجهیز لوازم و پیش بینى تجهیزات الزم به هنگام بروز حوادث اینچنینى 
را الزمه هر منطقه دانست و افزود: با توجه به موارد پیش آمده در سطح کشور و لزوم رعایت موارد مربوط به 
مدیریت بحران و پدافند غیر عامل مناطق شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به مانند ستاد مى بایست در 
خصوص تجهیز خودرو مخصوص پدافند غیرعامل اقدام نمایند تا در صورت بروز حوادث غیرمترقبه، بتوان 
به نحو مطلوب مدیریت بحران نمود. در ادامه مدیران هر یک از مناطق گلپایگان، خوانسار، بویین میاندشت، 
چادگان، فریدن و فریدونشهر به بیان نظرات و تجربیات خود در مورد مدیریت بحران پرداختند و گزارشى از 

وضعیت مناطق خود را ارائه کردند.

جلسه شوراى مدیریت بحران با حضور مدیرآبفا فالورجان

برگزارى اولین جلسه شــوراى مدیریت بحران شهرستان فالورجان در ســال 98 و با حضور کلیه بخشداران، 
شهرداران، مسئوالن و همچنین مدیر امور آبفا منطقه فالورجان که در ســالن اجالس فرماندارى شهرستان 
فالورجان برگزار شد و در پایان با سخنان فرماندار شهرستان فالورجان در راستاى حضور مستمر و مدیریت جهادى 

پیرامون رفع آب گرفتگى هاى معابر و هرگونه خطر احتمالى و بروز هرگونه حادثه پیش بینى نشده خاتمه یافت.

جلسه داخلى با مدیر منطقه آبفا فریدن

جلسه داخلى پرسنل با مدیر منطقه آبفا فریدن با حضور مدیریت آبفاى این منطقه و  پرسنل اداره برگزار شد. 
مدیر منطقه آبفا فریدن ضمن تشکر به دلیل خدمات رسانى در سال 97 و آماده بودن پرسنل در ایام تعطیالت 
عید با عنایت به بارش هاى شدید و همچنین در خصوص سخنان مدیر عامل آبفا استان در جلسه پایانى شوراى 
مدیران مطالبى را در خصوص تشکیل اتاق فکر وارائه یک کار شــاخص که قبًال در شرکت آب و فاضالب 
صورت نگرفته با موضوع بازچرخانى آب خاکسترى، خدمت رســانى از طریق سامانه 1522 و ارائه خدمات 
غیرحضورى 100 در صدى و حذف حضور فیزیکى ایراد کرد. وى در ادامه در خصوص شعار شرکت آبفا در 
سال 98 مبنى بر ارائه نوآورى، دستیابى به اهداف عالى و حرکت و تالش در برابر ایستایى و رضایت شغلى و 

تعهد سازمانى توضیحات مبسوطى را ارائه کرد.

تجلیل از برگزیدگان مسابقه نقاشی 

با توجه به دستور العمل ابالغی شرکت آبفا کشور در زمینه برگزاري مسابقه نقاشی با موضوع مدیریت مصرف 
آب، این مسابقه در منطقه شاهین شهر ومیمه به طور گسترده در سطح مدارس برگزار شد. بنا بر این گزارش، 
به منظور تجلیل و قدردانی از برگزیدگان این مسابقه جلسه اي در دفتر مدیریت آبفا منطقه برگزار شد. قلی 
پور مسئول روابط عمومی آبفا منطقه ابتدا گزارشی از روند برگزاري این مسابقه ارائه کرد و در ادامه مهندس 
خلیلی با اشاره به سال هاي  96 و97 که با بحران آب وخشکسالی مواجه شده بودیم، فرهنگسازي و مدیریت 
مصرف براى سازگاري با کم آبی در اقشار مختلف جامعه را الزم و بر همین اساس بیشترین تأثیر کار فرهنگی 
را از پایه هاي کودکی و نوجوانی دانست. در پایان با اهداي لوح تقدیر وکارت هدیه در حضور خانواده هایشان 

از برنده هاى مسابقه نقاشی آب مساوي با زندگی، تجلیل به عمل آمد.

واگذارى 2455 فقره انشعاب فاضالب 
عملیات واگذارى 2455 فقره انشــعاب فاضالب طى 12 ماهه ســال 97 در منطقه خمینى شــهر انجام 
شــد. به گزارش قســمت خدمات مشــترکین و درآمد این منطقه، از این تعداد انشــعاب فاضالب واگذار 
شــده به ترتیب 1488، 964 و 3 فقره مربوط به خمینى شــهر، درچه و کوشــک اســت. با انجام فعالیت 
فوق تعداد کل انشــعابات واگذار شــده فاضالب در منطقه خمینى شــهر از ابتدا تا کنون به 75 هزار و 22

 فقره رسید.

شهردار نجف آباد مطرح کرد 

290 هزار بازدید نوروزى 
از جاذبه هاى گردشگرى نجف آباد

مخابرات منطقه اصفهان در راستاى مسئولیت هاى 
اجتماعى و حمایــت از جانبازان و معلولین از ســال 
1382 اقدام به تشکیل تیم بســکتبال با ویلچر کرده 
اســت که با حمایت هاى مدیران وقت تاکنون موفق 
به کسب عناوین متعددى شده و طى این 16 سال به 
پرافتخارترین تیم شناخته شده در سوپر لیگ برتر کشور 

تبدیل شده است.
به گــزارش اداره روابــط عمومى مخابــرات منطقه 
اصفهان، این تیم در ســال 97 موفق به کسب مقام 
قهرمانى لیگ برتر باشــگاه هاى کشور شده و در این 
راســتا  به دعوت فدراســیون جانبازان و معلوالن در 
فروردین ماه امسال براى شــرکت در مسابقات بین 

المللى ارمنستان عازم این کشور شد.
آنچــه در ادامه مى آید، موفقیت هاى تیم بســکتبال 
با ویلچــر مخابرات منطقــه اصفهان در مســابقات 

استانى،کشورى و بین المللى است:
1382 - سال تشکیل تیم _ مقام قهرمانى استان

1383- اولین سال حضور در لیگ دسته یک - کسب 
مقام نایب قهرمانى و صعود به لیگ برتر

1385- مقام سوم لیگ برتر باشگاه هاى کشور
1385- مقــام نایب قهرمانى مســابقات بین المللى 

کشورهاى جهان اسالم
1386- مقام قهرمانى لیگ برتر باشگاه هاى کشور
1387- مقام قهرمانى لیگ برتر باشگاه هاى کشور

1388- مقام قهرمانى رقابت هــاى بین المللى جام 
پادشاهى تایلند

1390- مقام قهرمانى لیگ برتر باشگاه هاى کشور
1393- مقام نایب قهرمانى لیگ برتر باشــگاه هاى 

کشور
1394- مقــام قهرمانــى رقابت هاى بیــن المللى 

شهرهاى خواهر خوانده اصفهان
1394- مقام نایب قهرمانى لیگ برتر باشــگاه هاى 

کشور
1395- مقام قهرمانى لیگ برتر باشگاه هاى کشور

1396- مقام سوم لیگ برتر باشگاه هاى کشور
1397- مقام قهرمانى لیگ برتر باشگاه هاى کشور

16 سال فعالیت افتخارآمیز 
تیم بسکتبال با ویلچر 
مخابرات منطقه اصفهان

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان از تخصیص 900 میلیارد ریال اعتبار براى 
شهرك ها و ناحیه هاى صنعتى استان اصفهان در سال جارى خبر داد.
محمدجواد بگى در حاشیه نشست با مدیران واحدهاى تولیدى در 
کاشــان گفت: از این اعتبار، 330 میلیارد ریال براى شهرك هاى 
شهرستان کاشان اختصاص یافته که با صرف این اعتبار، 17 طرح در 

شهرك ها و نواحى صنعتى شهرستان اجرا خواهد شد. 
وى گازرســانى به طرح توسعه شــهرك صنعتى امیرکبیر و ناحیه 
صنعتى قمصر، دفع آب هاى ســطحى، روان آب ها و آســفالت و 
محوطه ســازى شــهرك صنعتى امیرکبیر را از جمله این طرح ها 
برشمرد و افزود: با توجه به اینکه کاشــان از شهرستان هاى مهم 
استان به شمار مى رود، ایجاد زیرساخت ها در شهرك ها و ناحیه هاى 

صنعتى آن ضرورى است. 
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان افزود: این اعتبار در راستاى تحقق شعار سال 

مبنى بر حمایت از کاالى ایرانى و ضرورت پشتیبانى از صنایع کوچک از محل منابع داخلى 
شرکت شهرك هاى صنعتى استان اختصاص یافته است.

وى افزود: شهرستان کاشان داراى دو شــهرك و چهار ناحیه صنعتى 
به مساحت 1500 هکتار است و اعتبارها براى توسعه زیرساخت هاى 
شهرك هاى صنعتى راوند، امیرکبیر و ناحیه هاى صنعتى بزرك، قمصر، 

نیاسر و بهارستان هزینه مى شود. 
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان افزود: این تخصیص براى 
تأمین آب، گاز، برق، خدمات ارتباطى و توسعه زیرساخت هاى محوطه، 
گذرگاه ها و جاده هاى دسترسى به شهرك ها و ناحیه هاى صنعتى است 
تا واحدهاى مستقر و صنعتگران بتوانند در فضایى مناسب تر در راستاى 

تولید صادرات محور و رقابت پذیر گام بردارند.
در استان اصفهان 9160 واحد صنعتى فعالیت مى کنند که 5700 واحد در شهرك هاى 

صنعتى با 120 هزار نیروى کار مستقر هستند.

اختصاص900 میلیارد ریال براى شهرك هاى صنعتى استان اصفهان

اتاق بازرگانى اصفهان نشست مشترکى با حضور فعاالن صنعت سنگ و فعاالن معدن 
اصفهان به منظور شناسایى و اولویت بندى مشکالت اصلى فعاالن این صنعت تشکیل 

داد. 
سید رسول رنجبران، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانى اصفهان،  هدف از برگزارى این 
نشست را ایجاد هم افزایى بین فعاالن حوزه معدن  و صنایع سنگ بیان کرد. وى تعامالت 
اتاق هاى بازرگانى با مقامات و مسئوالن کشورى و برگزارى جلسات شوراى گفتگوى 
دولت و بخش خصوصى به صورت ماهیانه را فرصت مناسبى براى پیگیرى و حل و فصل 

مشکالت معدن و صنایع معدنى استان دانست.
در ادامه احمد خــوروش، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانــى اصفهان با بیان اینکه 
کشور ما از لحاظ اقتصادى در وضعیت نامناســبى قرار دارد و باید تهدیدها را به فرصت 
تبدیل کرد، افزود: ایجاد وفاق و همدلى بین فعاالن اقتصادى موجب استفاده مطلوب از 

پتانسیل هاى اصفهان خواهد شد.
ابوالقاسم سرتیپى، فعال صنعت سنگ اصفهان، نیز ضمن انتقاد از عـمـلکـرد اتحادیه 
سنگبرى هاى اصفهان گفت: ســنگبرى هاى اصفهان باید گزارش دهند تاکنون چه 
فعالیت هایى انجام داده اند که نتیجه داشته است. اینکه دولت آباد، نجف آباد، خمینى شهر 
و اصفهان هر کدام در این زمینه راه خود را مى روند و حرف خود را مى زنند، نتیجه بخش 
نیست. وى تصریح کرد: بدترین سنگ اصفهان، بهترین سنگ عمانى است اما با وجود 
اینکه بهترین و باکیفیت ترین سنگ ها در اصفهان استخراج مى شود نتوانسته ایم تاکنون 
از این مزیت و پتانسیل براى رونق صنعت سنگ استان استفاده کنیم. سرتیپى خاطرنشان 
کرد: اگر این راه و روش در صنعت سنگ اصفهان دنبال شود، تا چند سال آینده افغانستان 
هم در زمینه صنعت ســنگ از اصفهان پیشــى مى گیرد، چون چند معدن قوى دارد و 
مى تواند در این حوزه موفق عمل کند. وى گفت: بیان مسائل تکرارى در نشست هایى 
که با هدف هم افزایى بین فعاالن حوزه سنگ برگزار مى شود، مشکلى را حل نکرده و 
حل نخواهد کرد. متولیان صنعت سنگ باید اجرایى باشند و به جاى اینکه شعار دهند، 

راهکارهاى اجرایى را مطرح کنند. 
در ادامه، رضا احمدى، رئیس اتحادیه سنگبرى هاى اصفهان گفت: حدود 20 تا 30 تشکل 
در حوزه سنگ استان فعالیت مى کنند و در مدت زمان مسئولیتم تمام این تشکل ها دور 
هم جمع شدند و بنده همواره مانع از فروپاشى تشکل هاى حوزه سنگ شده ام. احمدى 
گفت: کار گروهى و تیمى در صنعت سنگ استان تأثیرگذار نیست و باید نسخه اى ارائه 
کرد که بتوان اقدامات کوچک ولى تأثیرگذار را عملیاتى کرد. با ایجاد تشکل و اقدامات 
بزرگ، کارها خوب پیش نمى رود، بلکه باید الگوهاى جدید براى این صنعت تعریف کرد. 

وى تصریح کرد: سنگ اصفهان باید به بازارهاى اصلى صادر شود.

در نشست مشترك فعاالن صنعت سنگ و معدن اصفهان و اعضاى اتاق بازرگانى عنوان شد

با راه و روش فعلى، افغانستان هم در صنعت سنگ از اصفهان پیشى مى گیرد


