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افزایش ریزش مو در تابستان آغاز حفارى تونل شرقى خط دوم مــتروسختى هاى بازى هلیا امامى در نقش «مهربانو»رانت هزاران میلیارد تومانى نصیب افراد خاص شد 2 مشترى براى طارمى سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

براى
 سالمت قلبمان 

چه کنیم؟

وضعیت وخیم فرونشست زمین در اصفهان
3

2

3

5

111 زندانى در اصفهان 
آزاد شدند

ویراژ سپاهان 
در نقل و انتقاالت تابستانى

سامانه اشتغال ایرانیان 
تا نیمه تیر 

راه اندازى مى شود

5

زنگ خطر جدى 
وجود آنتى بیوتیک 
در آب زاینده رود

باید توجه کرد که عوامل مؤثر در بروز بیمارى هاى قلبى 
عروقى شامل اختالل در چربى هاى خون و باال بودن 

سطح کلسترول خون، کم تحرکى، فشار خون باال، رژیم 
غذایى نامناسب، استرس و فشارهاى روحى و روانى، 

چاقى و استعمال دخانیات است.

نتایج شــش پژوهش دانشــگاه علوم پزشکى 
اصفهــان بر دانش آموزان شــش تا 18 ســاله 
اصفهانى، غلظت بــاالى متابولیت هاى بنزن، 
فتاالت و هیدروکربنات را در ادرار این گروه مورد 
آزمایش نشــان مى دهد که زنگ خطرى براى 
افزایش بیمارى هاى غیرواگیر و انواع سرطان به 
شمار مى رود. اصطالح «آالینده  هاى نوپدید» 
به هر ماده شیمیایى طبیعى و انسان ساخت و یا 
میکروارگانیسمى گفته مى شود که به طور کلى 
در محیط زیست پایش نمى شود اما توان ورود به 

محیط و ایجاد اثرات...

4

خودرو ارزان نشده، حباب قیمت خالى شده استخودرو ارزان نشده، حباب قیمت خالى شده است
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان مطرح کردرئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان مطرح کرد

3

تحقیقات جدید نشان مى دهد  اصفهان در صدر جدول استان هاى با پهنه هاى با خطر باالى فرونشست است

عالیشاه در ذوب؟ فعًال نه
سخنگوى باشــگاه ذوب آهن شــایعات به وجود آمده درباره مذاکره 
ذوب آهن با امید عالیشــاه را تلویحًا رد کرده و گفت: تنها زمانى با 
بازیکنى مذاکره خواهیم کرد که یا رضایتنامه داشته و یا به نحوى 

آزاد اعالم شده باشد.
احمد جمشــیدى در گفتگویى با اشــاره به آغاز فعالیت نقل و انتقاالتى 
باشگاه ذوب آهن اظهار کرد: در جلسه اى که با علیرضا منصوریان داشتیم، 

خواسته نخست ایشان...
4

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

6 پژوهش دانشگاه علوم پزشکى نشان مى دهد

علت دورى
 10 ساله 

على نصیریان
 از تلویزیـــون

گـره جدید در پرونده قتـل همسر نجـفى
ابهام در استخدام و اخراج «مسعود استاد» از یک مدرسه دخترانه 

2

4

شرکت سرمایه گذارى عمران و توسعه پایدار ایرانیان در نظر دارد، امالك و مستغالت ذیل را در استان اصفهان به صورت ششدانگ (تخلیه شده و تخلیه نشده) با شرایط پرداخت نقد/ نقد و اقساط از طریق 
مزایده عمومى به فروش برساند.

شرایط و نحوه شرکت در مزایده:
مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5٪ مبلغ پایه مزایده مندرج در آگهى مى باشد که مى بایست توسط متقاضى به حساب 

مورد اشاره در برگ شرایط مزایده واریز و اصل رسید آن را با قید ردیف و مشخصات ملک انتخابى تحویل نمایند.
نحوه دریافت بهاى مورد معامله: 

نقد: الف) 50٪ بهاى مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، 45٪ همزمان با تحویل مورد معامله (حداکثر یک ماه بعد از انعقاد 
قرارداد) و 5٪ همزمان با تنظیم سند رسمى دریافت مى گردد.

نقد و اقساط:
ب) حداقل 50٪ بهاى مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، الباقى به صورت اقساط در مدت زمان حداکثر 36 ماه با نرخ ٪18 

دریافت مى گردد.
ج) حداقل 50٪ بهاى مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، الباقى به صورت اقساط در مدت زمان حداکثر 48 ماه با نرخ ٪18 

دریافت مى گردد.
د) حداقل 35٪ بهاى مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، الباقى به صورت اقساط در مدت زمان حداکثر 60 ماه با نرخ ٪18 

دریافت مى گردد.
ه) حداقل 50٪ بهاى مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، الباقى به صورت اقساط در مدت زمان حداکثر 60 ماه با نرخ ٪18 

دریافت مى گردد.
- تقاضاى نقدى داراى اولویت مى باشد.

- متقاضیان جهت کسب اطالع از وضعیت مورد واگذارى و دریافت برگ شرایط مزایده مى توانند از تاریخ نشر آگهى در ساعات 
9:00 الى 17:00 با شماره تلفن هاى 6- 88574995 تماس و یا به نشانى: تهران، شــهرك غرب، فاز 4، بلوار ایوانک، خیابان 
زرافشان شمالى، نبش خیابان درخشان، پالك 41، طبقه سوم و یا در شهرستانها، به شعب منتخب بانک اقتصاد نوین مراجعه و 

پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ 1398/03/23 به شرکت یا شعب منتخب تحویل و رسید دریافت نمایند.
- سایر اطالعات و جزئیات بیشتر اسناد مزایده و اصالحات احتمالى انجام شده در مزایده، در سایت اینترنتى شرکت به نشانى 

www.paidariranian.com قابل دسترس و مالك عمل مى باشد.

آگهى مزایده شماره 98/2 فروش امالك و مستغالت

کد ملکردیف

نشانى ملکاستان
قیمت پایه مزایده مشخصات ملک

(ریال)
شرایط 

پرداخت 
(گروه)

مشخصات شعب منتخب بانک اقتصاد نوین
توضیحات مساحت کاربرىنوع ملکپالك ثبتى

عرصه
مساحت 
شماره تماسنشانى شعبهنام شعبهاعیان

12079 -2

اصفهان

اصفهان- سه راه سیمین- خیابان جانبازان- کوچه نستوه-
مبارکه- خ شهید نیکبخت- مبارکهج198,551357/160/000/000مسکونىخانه2948/68 بن بست رسالت- شماره 199

ششدانگ تخلیه شده52407476- 031جنب ایران پیما تقاطع بسیج

22819
گلپایگان- سررباطان- خیابان امام حسن مجتبى (ع)- خ 
شهید آقاشاهى- کوچه شماره 17- پالك 13- کدپستى: 

8771996879
ج351,761502/217/040/000مسکونىخانه1/607

گلپایگان
گلپایگان- خ مسجد جامع- سه 

راه آیت اله سعیدى- نبش 
کوچه امور تربیتى

031 -57450306
ششدانگ تخلیه شده

ششدانگ تخلیه شدهج0114,251/942/250/000مسکونىآپارتمان3749/13گلپایگان- خیابان 17 تن- کوچه مسجد المهدى32828

کاشان- خ رجائى- ابتداى کاشاند179,1267,54/670/000/000مسکونىخانه13/205کاشان- خیابان مدرس- کوچه سیاست 4253120
تخلیه به عهده خریدار55469120- 031میرعماد

52717
 -C 4 فوالدشهر- محله هشت بهشت- بلوار امام خمینى- محله

کوى جهان پهلوان تختى- بلوك A 504- طبقه همکف- 
واحد 103

نجف آبادد0131,451/970/000/000مسکونىآپار تمان741/4309
نجف آباد- خ دکتر شریعتى- 
نرسیده به چهارراه ا... اکبر- 

پالك 16
تخلیه به عهده خریدار2- 42616200- 031

کوهپایه- روستاى آباد- خ ساحل- کوى کشاورز- کوچه بعثت- 2- 62898
شمس آبادى ج497,55145700/000/000مسکونىخانه6/113کدپستى: 8134183717

اصفهان
اصفهان- خ شمس آبادى- بین 
ششدانگ تخلیه شده4- 32241300- 031خ مطهرى و چهارراه عباس آباد

شاهین شهر- خیابان عطار- فرعى 7 شرقى- پالك 22- مجتمع 73489
شاهین شهر- خ فردوسى- شاهین شهرج153,122/400/000/000.مسکونىآپارتمان301/59428مسکونى کیان- واحد شماره 20

ششدانگ تخلیه شده5- 45276063- 031روبروى بهزیستى

کاشان- شهرك امیرالمومنین- بعد از آپارتمانهاى سرافرازى- 1- 82534
د062,561/282/480/000مسکونىآپارتمان15/15652بلوك 5- مجتمع مسکونى کهن ساختمان سازه- طبقه 1- واحد 3

32925140- 025قم- بلوار امین- نبش کوچه 31بلوار امین قم

تخلیه به عهده خریدار

92534 -2
کاشان- شهرك امیرالمومنین- بعد از آپارتمانهاى سرافرازى- 
بلوك 5- مجتمع مسکونى کهن ساختمان سازه- طبقه اول- 

واحد 4
تخلیه به عهده خریدارد065,31/469/250/000مسکونىآپارتمان15/15687

کاشان- فاز یک- ناجى آباد- امتداد بلوار الغدیر- خیابان 3- 102534
تخلیه به عهده خریدارد1562664/258/000/000مسکونىخانه15/11019پیروزى- چهارراه خبرنگار- نبش کوچه پیروزى 8

نماینده استان اصفهان: آقاى سجاد 4213845- 0935
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جلوى دوربین جلوى دوربین 
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معاون وزیر کار از راه اندازى سامانه اشتغال ایرانیان حداکثر تا 
نیمه تیرماه خبر مى دهد و مى گوید با پیاده سازى این سامانه 
اطالعات تمام افراد در سن کار، بیکار، شاغل و حتى جمعیت 

غیرفعال احصا مى شود.
عیســى منصورى با تأکید بر اینکه سامانه اشتغال ایرانیان 
اطالعات همه افراِد در سن کار اعم از شاغالن، بیکاران و 
حتى جمعیت غیرفعال را پوشش مى دهد، درباره وجه تمایز 
این سامانه با گزارشات نیروى کار مرکز آمار ایران، اظهار کرد: 
گزارشات مرکز آمار از نیروى کار ماهیت «آمارى» دارند اما 
آمار سامانه جامع اشتغال ایرانیان گزارشات «ثبتى» است. به 
عبارتى گزارشات سامانه اشتغال ایرانیان به صورت مستند و 

دال بر اطالعات شفاف بازار کار در الیه هاى مختلف است.
معاون توسعه کارآفرینى و اشتغال وزیر کار گفت: در واقع در 
سامانه جامع اشتغال ایرانیان، شناسنامه یک فرد به لحاظ 
شغلى ثبت مى شــود. وى درباره بازیگران و محل کاربرد 
این اطالعات افزود: عالوه بر اینکــه داده هاى مربوط به 
شناسنامه شغلى افراد مى تواند در سیاستگذارى هاى بازار 
کار کمک کند، این اطالعات به صورت مدیریت شــده در 
اختیار بازیگران بــازار کار از جمله کارفرمایان و کاریابى ها 

قرار مى گیرد.
معاون وزیر تعاون تأکید کرد: یکى از مزیت هاى مهم سامانه 

جامع اشتغال ایرانیان، شناسایى اشتغال غیررسمى است.

عضو هیئت رئیســه هیئت تحقیق و تفحص از ســازمان 
خصوصى سازى گفت: هزاران میلیارد تومان رانت در جریان 

خصوصى سازى ها نصیب بعضى افراد شد.
سید محمدجواد ابطحى با اشــاره به روند خصوصى سازى 
شــرکت هاى دولتى گفــت: واگذارى اقتصــاد به بخش 
خصوصى و تعاونى بدون نظارت و مکانیســم هاى قانونى 
نه تنها به نفع اقتصاد نبوده و نیست، بلکه به ضرر اقتصاد هم 
هست و شاهد آن همین مواردى است که امروز در رسانه ها 

و مجلس پیگیر آن هستیم.
نماینده مردم خمینى شــهر افزود: کسانى که باید در بحث 
خصوصى سازى دلسوزانه کار مى کردند، متأسفانه از این نمد 

براى خودشان کاله دوختند و فشار زیادى را بر کارگران وارد 
کردند و در بعضى موارد قانون را دور زدند. وى اظهار کرد: در 
جریان این خصوصى سازى ها هزاران میلیارد تومان رانت 
نصیب بعضى از افراد شد، این افراد همان کسانى هستند که 
دستى در سرمایه بخش خصوصى دارند و دستى هم در دولت 
داشتند و دیدیم شخص رئیس سازمان خصوصى سازى هم 
از این خصوصى سازى ها بهره بردارى هایى داشت. ابطحى 
افزود: آنچه موجب نگرانى من شده، همین بحث سلب اعتماد 
از کلیت نظام است. کسانى برده اند و خورده اند و چوب این 
کار آنها را باید نظام بخورد، نظامى که تقصیرى ندارد، راهکار 

و قانون داده اما این قوانین نادیده گرفته مى شود. 

سامانه اشتغال ایرانیان تا 
نیمه تیر راه اندازى مى شود

رانت هزاران میلیارد تومانى 
نصیب افراد خاص شد

فوت 8 عضو یک خانواده 
  تسنیم| به دلیل واژگونى یک دستگاه پژو 
پارس در جاده باغچه ســادات، هشت عضو یک 
خانواده جان باختند و یک نفر نیز مصدوم شد. هفت 
نفر از سرنشــینان این خودرو در دم جان باختند و 
یک نفر نیز در بیمارســتان درگذشت. به احتمال 
زیاد دلیل واژگونى این خودرو ســرعت غیرمجاز 
و ناتوانى در کنترل خودرو بوده اســت. یکى دیگر 
از حادثه دیدگان این تصادف مرگبار هم به شدت 
مصدوم شده و در بیمارستان بسترى است و حال 

وى مساعد نیست.

هجوم ایرانى ها به «وان»
  چمدان| شــهر «وان» ترکیه با فرا رسیدن 
عید فطر با استقبال شــمار زیادى از گردشگران 
ایرانى مواجه شد. با توجه به حضور هزاران گردشگر 
که بیش از ظرفیت هتل هــاى وان بودند، بنا به 
دستور اســتاندارى وان برخى از مسافرخانه ها و 
خوابگاه هاى دولتى نیز براى اقامت این گردشگران 

اختصاص داده شد.

مالحظات بازدید از یک قلعه
  چمدان| مدیر کل میراث فرهنگى استان البرز 
درباره مشکالت بازدید عمومى از قلعه احمد آباد که 
پیکر مصدق به امانت در آنجا به خاك سپرده شده 
است گفت: پس از مرمت و ساماندهى آنجا، بحث 
بازدید عموم مردم را پیش خواهیم برد. نهادهاى 
امنیتى در این باره مالحظاتى دارند که با هماهنگى 

آنها اقدام خواهد شد.

رکورد حیوان گزیدگى
  بهار| رئیس مرکز مدیریت بیمارى هاى واگیر 
وزارت بهداشت با اشاره به ســیل اخیر در کشور، 
موارد حیوان گزیدگى در سال جارى را رو به رشد 
پیش بینى کرد. محمدمهــدى گویا موارد حیوان 
گزیدگى در سال 97 را تقریباً 50 هزار مورد بیشتر از 
سال 96 معرفى کرد و گفت: در سال 96 حدود 150 
هزار مورد حیوان گزیدگى داشتیم که این تعداد در 
ســال 97 به 207 هزار مورد رسید. وى با اشاره به 
وقوع سیل در ابتداى سال جارى نیز افزود: با توجه 
به اتفاقات اخیر به ویژه در سه استان درگیر با سیل، 
پیش بینى مى کنیم که آمار حیوان گزیدگى در سال 

98 نسبت به سال گذشته افزایش یابد.

کم فروشى در نان ادامه دارد
  ایســنا| کم فروشــى و گرانفروشى برخى 
واحدهاى نانوایى به بهانه هایى همچون افزودن 
کنجد، سبوس و سبزى همچنان ادامه دارد. عالوه 
بر آن هر چند وقت یک بار به بهانه اى وزن چانه و 
کیفیت خمیر و پخت نان کاهش مى یابد به گونه اى 
که در یکســال اخیر شــاهد بودیم که به صورت 
هماهنگ از سوى برخى واحدهاى نانوایى، کیفیت 
پخت نان و وزن چانه آن آب رفته است. تمام این 
مسائل در حالى رخ مى دهد که سازمان هاى دست 
اندرکار خروجى اى نسبت به بازرسى و نظارت بر 

فعالیت نانوایى ها در این چند ماه ارائه نکرده اند.

3 دانشگاه اصفهان در 
فهرست برترین ها

  تســنیم| مطابق نظام رتبــه بندى 2019 
umultirank  در بین برترین دانشــگاه هاى 
جهان، اسامى 19 دانشگاه ایرانى منتشر شده است. 
این دانشگاه هاى ایرانى شامل عالمه طباطبایى، 
الزهــرا(س)، صنعتى امیرکبیــر، آزاد واحد علوم 
تحقیقات، فردوسى مشــهد، علم و صنعت ایران، 
صنعتى اصفهان، آزاد واحد نجف آباد، کاشان، علوم 
پزشکى شهیدبهشتى، مؤسسه تحقیقاتى شاخص 
پژوه، صنعتى شریف، شیراز، تبریز، تربیت مدرس، 
تهران، علوم پزشــکى تهران، خواجه نصیرالدین 

طوسى و یزد هستند.

احمدى نژاد بیمار است؟
  بهار| على اکبر جوانفکر، از مشاوران محمود احمدى 
نژاد در کانال تلگرامى خود نوشت: «برخی قلم به مزدها 
که با انتشار شایعات و دروغ پردازي و جعل خبر، نام خود 
را برسر زبان ها می اندازند، مدعی بیماري و عمل سنگین 
جراحی ایشان(احمدى نژاد) شده و در تالش هستند تا 
مردم را مضطرب و نگران کنند... دکتر احمدي نژاد در 
سالمت کامل هستند و هیچ عمل جراحی سنگینی هم 

بر روي ایشان انجام نشده است.»

عقل و منطق کجا رفته؟
  فــارس| حجت االسالم و المسلمین احمد حسن 
زاده، امام جمعه کیش در خطبه هاى نماز جمعه گفته: 
«قبًال خانــم ها اهل ســیگار نبودند اما امــروز برخى 
خانم ها سیگار کشیدن را براى خودشان کالس مى دانند، 
از این کار تعجب مى کنم، عقل و منطق کجا رفته؟ مگر 
خودکشى کالس گذاشتن است؟ این نهایت بى کالسى 
یک انسان است که خودش را از بین ببرد و بخواهد بگوید 
من یک فرد متمدن هســتم، ا...  اکبر از این افکارى که 

امروز در ذهن برخى ورود کرده است.»

هر چیزى راهى دارد
  انتخاب| آیــت  ا...  جوادى آملــى در دیدار حجت 
االسالم عبدالفتاح نواب، نماینده ولى فقیه در امور حج و 
سرپرست حجاج ایرانى با توجه به نزدیک شدن موسم 
حج تأکید کرد: حج را از مسائل سیاسى ایران و عربستان 
جدا کنید، چون ما باید هر سال به مکه برویم؛ بنابراین اگر 
کسى رفت و سفارت عربستان را آتش زد ما آن را تقبیح 

مى کنیم، زیرا هر چیزى راهى دارد.

گاف نجومى ترامپ! 
  جماران| عده اى از کاربران پاى یکى از پست هاى 
«دونالد ترامپ» او را به باد سخره گرفته  و نوشته اند که او 
ماه را بخشى از مریخ مى داند! ترامپ در توییتر نوشت: «با 
این همه پولى که هزینه مى کنیم ناسا نباید درباره رفتن 
به ماه صحبت کند، ما این کار را 50 ســال پیش انجام 
داده ایم. آنها باید تمرکزشان را روى کارهاى بزرگ ترى 
قرار دهند که ما انجام مى دهیم، از جمله مریخ (که ماه 
هم بخشى از آن است) مسائل دفاعى و علوم.» در پاسخ 
به ترامپ، آذرى جهرمى، وزیر ارتباطات ایران  نوشت: 

«چى؟ ترامپ گفته ماه قسمتى از مریخه؟»

از سپرده ها
 مالیات نمى گیریم

  تسنیم| در حالى برخى منابع تالش دارند شایعه 
اخذ مالیات از سپرده  هاى ریالى و ارزى را همزمان با ابالغ 
بخشنامه مالیات سکه، نشر دهند که دستیار ویژه رئیس 
سازمان مالیاتى این موضوع را از اساس رد مى کند. قاسم 
پناهى اظهار کرد: سپرده هاى ریالى و ارزى طبق قانون 
از پرداخت مالیات معاف هستند و دولت و سازمان امور 
مالیاتى هیچ برنامه اى براى اخذ مالیات از سپرده هاى 

ارزى و ریالى ندارد.

پشت پرده استعفاى بطحایى 
چه بود؟

  تسنیم| یکبار دیگر دولت نسخه استعفا را براى 
آموزش و پرورش پیچیده بود و سید محمد بطحایى، 
وزیر این وزارتخانه با بهانه شرکت در انتخابات مجلس 
کنار زده شــد! اما فرهنگیان و فضاى عمومى جامعه، 
این سناریو را باور نکرده اند. واکنش ها به این موضوع 
در دو طیف سیاسى کشــور نیز یکسان بود به گونه اى 
که اغلب افراد اســتعفاى بطحایى با هدف شرکت در 
انتخابات مجلس را پوششى براى کنار زدن محترمانه 
بطحایى از پست وزارت آموزش و پرورش مى دانند. به 
هر حال گزینه انتخابى رئیس  جمهور براى سرپرستى 
این وزارتخانه مى تواند تا حــدود زیادى این ابهامات 

سیاسى را روشن کند.

خبرخوان

محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اســالمى مهندســین 
در گفتگو با «اعتمادآنالین»، ضمــن پرداختن به خط 
کشــى هاى انتخابات آینده مجلس، به حضور محمود 
احمدى نژاد در مراسم افطارى که باهنر ترتیب داده بود 
هم پرداخته و ارتباط این حضور با آن انتخابات را مردود 

مى داند:
در جریان مراســم افطارى جامعه 
مهندسین، محمود احمدى نژاد هم 
حاضر بود که خودتان در نشســت 
خبرى اشــاره کردید این حضور، در 
قالب دعوت عام انجام شــده است 
اما بخشــى از افکار عمومى به این 
ســمت حرکت کرد که ممکن است 
این حضور بى ارتباط بــا انتخابات 

آینده نباشد، نظر خودتان چیست؟
این دعوت که واقعًا یک دعوت عام بود و ایشان در همان 

قالب به مراسم تشریف آوردند. اما در جریان اصولگرایى و 
حتى نو اصولگرایى تاکنون هیچ بحثى براى ائتالف با آقاى 
احمدى نژاد انجام نشده است و بعید مى دانم که صحبتى 
هم پیش آید. از طرفى پیش تــر فعالیت ها و حضور آقاى 
احمدى نژاد هم براى ریاست جمهورى انجام شده بود که 
منتفى شد اما اینکه ایشان براى انتخابات مجلس بخواهد 

با حزبى به میدان بیاید یا نه را باید صبر کنیم و ببینیم.
امــا در ســال هاى گذشــته آقاى 
احمدى نژاد در این مراســم حضور 
نداشت، فکر مى کنید علت حضورش 

در مراسم امسال چه بود؟
مسئله خیلى کوچکى از نظر اجتماعى بود. شوهر همشیره 
بنده که پدر آقاى ثمره هاشمى مى شود، حدود 25 روز قبل 
فوت کرده بود و آقاى احمدى نژاد هم از آنجا که با آقاى 
ثمره هاشمى برو و بیایى دارند و ارتباطشان خوب است، 
از تهران براى مراسم ختم به کرمان آمدند. همچنین در 
مراسم ختمى که در مســجد نور تهران برگزار شد هم 
حاضر شــدند و همانجا از من پرســیدند دعوتتان براى 
افطارى جامعه اسالمى مهندسین جدى است یا نه؟ من 
هم گفتم بله؛ ما دعوت کرده ایــم و هرکس بیاید خوب 
است که ایشــان هم بر همین اساس تشــریف آوردند. 
بنابراین فکر نمى کنم علتى جز براى همان رفت وآمدهاى 
مرسومى که گفتم، وجود داشته باشد. ضمن اینکه فکر 
نمى کنم خود احمدى نژاد هم میلى بــراى رفت وآمد با 

اصولگرایان داشته باشد.

محمد خدادى، معاون مطبوعاتى وزیر ارشاد درباره نقش 
اختصاص یارانه هاى این وزارتخانه به مطبوعات و ارتباط 

آن با عملکرد روزنامه ها و مجله ها مى گوید:   
من قبًال هم گفته ام که مردم از شــیر آب لوله کشى هم 
مى توانند بخورند ولى آب معدنى مى خرند؛ پس چرا پولى 
براى رسانه و اطالعات نمى دهند؟ اینجا حتمًا اختاللى 
هست. براى اینکه اطالعات در سبد زندگى خانواده وارد 
شود باید چرخه عرضه و تقاضا را دوباره معنا کنیم وگرنه 
به زور که نمى شود مردم را به خواندن روزنامه وادار کنیم. 
شــما تصور کنید که ما االن به صورت نامحدود کاغذ و 
پول دادیم. آیا مردم، محصول آن رســانه را مى خرند و 
مشکل حل مى شود؟ اما در کشور هند روزنامه ها بدون 
کمک و یارانه چاپ مى شود و مردم مى خرند و این نشان 
مى دهد که عرضه و تقاضــاى روزنامه وجود دارد چراکه 
روزنامه ها مطالب تولیدى خــود را کار مى کنند نه اینکه 
مطالب تولید شده توسط دیگران را منتشر کنند. شما امروز 
وقتى مى بینید بازار شوینده ها در کشور سرپاست، براى 
آن است که فرآورده هایش را بر اساس ذائقه مردم تغییر 
مى دهد ولى ما محصوالت رسانه اى مان همچنان مانند 

دهه 60 و 70 است.
 توزیع یارانه فقط مبتنى بر یارانه نقدى و کاغذ نیســت 

و دسترســى هاى مبتنى بــر اطالعات را هم شــامل 
مى شــود. مثال هاى داخلــى و خارجى زیــادى داریم. 
روزنامه «ینى شفق» ترکیه اطالعات قتل «خاشقجى» 
را با یک واســطه فروش اطالعات، از سفارت عربستان 
خرید و در جریان افشــاى ماجرا، با انتشار قطره چکانى 
اطالعات، روزنامــه اى که 200 هزار تیراژ داشــت، به 
تیــراژ 500 هزار رســید. در ماجراى فســاد «فردیناند 
دولســپس» در کانــال «پانامــا» روزنامــه «لیبرال 
پغول» فرانســه که با افشــاگرى هایى که کرد، به نیم 
میلیون تیراژ رســید و روزنامه «یومیــورى» ژاپن هم

 همینطور بود.

آنطور که از گفتگوى پایگاه اطالع رسانى «خانه ملت» با 
وزیر نفت دولت تدبیر و امید بر مى آید، ظاهراً بیژن زنگنه 
به اعتبار وزارت اجدادش بر این صندلى تکیه زده است! 
مى دانستید خاندان زنگنه از صفویه تا حاال وکیل و وزیر 
بوده اند؟ توضیحات آقاى وزیر نفت در این باره را بخوانید:  
جد بزرگ ما «شیخ على خان زنگنه» وزیر شاه سلیمان 
صفوى بوده اســت، اینطور که نوشته اند ایشان شخص 
فاضلى بوده اند و ظاهراً مثل من هم خیلى مراعات بیت 
المــال را مى کرده اند. َمَثل معروفى اســت که مى گوید 
«شاه مى بخشد، شیخ على خان نمى بخشد». داستان این  
است که شاه بعضى شب ها در مراسمى حضور مى یافته 
و فردى برایش شعرى مى خوانده و شاه دستور مى داده که 
مثًال 200 سکه به این فرد صله دهید و آن فرد نیز فردا نزد 
«شیخ على خان» مى ر فته و مطالبه سکه ها را مى کرده 
اما «شــیخ على خان» که وضع خزانه را مى دانسته در 
پاسخ مى گفته، چه سکه اى؟ تو یک چیزى گفته اى، شاه 
خوشش آمده و او هم چیزى گفته، تو خوشت آمده، این 
به آن در، سکه کجا بود؟ شنیده ام وصیتنامه او در بیستون 
منقش شده است اما شخصاً به دنبال مشاهده آن نرفته ام، 
البته چند «شیخ على خان» وجود داشته که یکى «شیخ 

على خان اولى» اســت و زنگنه هــا در دوره صفویه در 
حکومت قدرت داشته اند، مثًال «گنج على خان زنگنه» 
حاکم کرمان بوده و ظاهراً «ملــک خان زنگنه»، حاکم 
فارس و خوزستان بوده که در باغملک زندگى مى کرده 
اســت. هم اکنون نیز زنگنه هایى که در باغملک زندگى 
مى کنند همه فامیل ما هســتند و اکثراً به دلیل اصالت 
کردى شــان فامیلى «کرد زنگنه» دارند، البته زنگنه ها 
وســیع هســتند و حتى در عراق فراوانند، در سلیمانیه، 
کربال و نقاط دیگر حضور دارند، تعــداد آنها در ایران نیز 
فراوان است، حتى بعضى ها اصالتشان زنگنه است ولى 

فامیلى شان زنگنه نیست. 

در حالى که نزدیک به دو هفته از قتل میترا استاد توسط 
محمدعلى نجفى گذشته اما هنوز ابعاد زیادى از این ماجرا 
مخفى مانده است. برادر میترا استاد گفته در روزهاى آینده 
ابعاد موضوع را روشن خواهد کرد اما مسعود استاد کیست 
که از ابعاد ماجرا با خبر است؟ خبرنگار پایگاه اطالع رسانى 
«رویداد24» اطالعاتى از یک منبع آگاه به دست آورده که 
نشان مى دهد مسعود استاد پیش از این در یک دبیرستان 
دخترانه تیزهوشان (ســمپاد) در منطقه 2 تهران تدریس 
مى کرده اســت. این منبع آگاه درباره برادر میترا اســتاد 
مى گوید: مسعود استاد در رشــته هوا فضا تحصیل کرده 
بود و مربى پژوهشى در یک مدرســه دخترانه در منطقه 
سعادت آباد تهران بود. اما به دلیل برخى مسائل، حضور 
او در مدرسه ممنوع شــد. در آن زمان شایعه شده بود که 
این ممنوعیت به علت مسائل اخالقى بوده است. وى در 
ادامه گفته برخى از محصالن این مدرسه در ساختمانى در 
محله «کوى فراز» رفت و آمد داشتند و معلوم نبود دلیل 
این رفت و آمد چه بوده است. بعد از مدتى این موضوع نیز 

مسئله ساز شده بود.
قانون حضور مردان در مدرســه هاى دخترانه مى گوید 
مدرس باید سه شرط اصلى داشته باشد؛ باالى 30 سال، 
حتمًا متأهل و داراى تأییدیه حراست باشد. اسنادى که به 
دست «رویداد24» رسیده حاکى است که مسعود استاد در 

زمان حضور در این دبیرستان دخترانه هیچکدام از این سه 
شرط را نداشته و با وجود مخالفت حراست، ادامه حضور 
او در این مدرسه با اصرار مدیر دبیرستان انجام شده است. 
اطالعات دیگر «رویداد 24» نشان مى دهد پس از اخراج 
مسعود استاد از مدرسه «ف» در ســعادت آباد، خواهر او 

یعنى میترا استاد در همان دبیرستان استخدام شده است. 
حضورى که حواشى زیادى در پى دارد به نحوى که میترا 
استاد بعد از چندین ماه حضور در مدرسه به دلیل مسائل 

اخالقى مجبور به ترك کار مى شود.
یک منبع آگاه گفته پس از حضور میترا اســتاد در مدرسه 

«ف» بین مدیر مدرسه و میترا اختالف به وجود مى آید؛ 
گویا این اختالف بر سر مسائل اخالقى بوده و مدیر مدرسه 

به علت برخى مسائل گالیه داشته است.
مدیر وقت مدرسه «ف» در پاســخ به اینکه چگونه هر دو 
نفر در یک مدرسه تدریس مى کرده اند، مى گوید: «به هر 
حال اتفاقى بوده که افتاد و این استخدام به سفارش یک 
فرد ذینفوذ انجام شد.» مدیر وقت مدرسه درباره اینکه فرد 
سفارش کننده چه کسى بوده، صحبتى نکرد و صحبت هاى 
خود را با این توصیه ادامه داد «شــما باید بروید ماجرا را از 
شهردارى پیگیرى کنید، چون موضوع کالن تر و پیچیده تر 
از یک مدرسه اســت. بروید بپرسید صالحیت میترا استاد 

چگونه براى انتخابات شوراى شهر تأیید شده است.»
از خانم «ص» درباره ساختمانى در منطقه «کوى فراز» 
سئوال مى پرسیم که چرا آن زمان این مسئله گفته شده که 
دختران مدرسه به آنجا مى رفته اند، او مى گوید: «اینها مال 
سال هاى 96 و 97 است و مربوط به دوران حضور مسعود 
استاد در مدرسه نیست و اطالعات دقیقى از این ماجرا ندارم 
و فقط شــنیده ام دختران دیگر آنجا مى رفته اند اما اینکه 

دختران مدرسه ما بوده اند را نمى دانم.»
آنگونه که مسعود استاد گفته باید منتظر افشاگرى هاى او 
در روزهاى آینده باشیم، آیا قرار است اطالعات بیشترى از 

ماجراى ساختمان «کوى فراز» بشنویم یا خیر؟

ابهام در استخدام و اخراج «مسعود استاد» از یک مدرسه دخترانه 

گره جدید در پرونده قتل همسر نجفى

روزنامه ها مثل شوینده ها شوند!احمدى نژاد، افطار، انتخابات و...

ما زنگنه ها!
دادستان عمومى و انقالب شهرستان نظرآباد در استان 
البرز از صدور قرار تعلیق براى صاحب یک مانتوفروشى 
که با نصب بنر ورود اتباع افغانستانى را به مغازه خود منع 

کرده بود، خبر داد.
روح ا... احمدى خاطرنشــان کرد: این فرد که به لحاظ 
توهین به اتباع افغانســتانى یک روز بازداشت شده بود، 
با ابراز پشیمانى و ندامت، مدعى شد که نسبت به جبران 

عمل زشــت خود اقدام خواهد کرد. وى بــا بیان اینکه 
مجازات تکمیلى متهم سه بند است، تصریح کرد: در قرار 
تعلیق، متهم به عذرخواهى از اتباع افغانستانى در فضاى 
مجازى، ارائه تخفیف ویژه به اتباع این کشور ظرف مدت 
سه ماه، درج موضوع تخفیف با نصب بنر و انجام پژوهش 
در خصوص سابقه تاریخى رابطه دوســتى بین ایران و 

افغانستان، مکلف شد.

مجازات جالب مانتوفروش متخلف 

کمیته انضباطى فدراسیون جهانى والیبال، رأى خود در مورد 
توهین کاپیتان تیم ملى لهستان به ملت ایران را صادر کرد.

این کمیته، «میهاو کوبیاك»، کاپیتان تیم ملى لهستان را 
در پرونده توهین به ملت ایران، مقصر دانست و محرومیت 

شش جلسه اى این بازیکن از همراهى تیمش را تأیید کرد.
به این ترتیب کوبیاك در هفته هاى ســوم و چهارم لیگ 
ملت هاى 2019 براى تیم ملى لهستان بازى نخواهد کرد. 
البته او حدود یک ماه قبل هم گفته بود که به دلیل آسیب 
دیدگى چشم در لیگ ملـــت هاى 2019 به خارج از اروپا 

سفر نخواهد کرد.
فدراسیون جهانى والیبال همچنین به فدراسیون والیبال 
لهستان قویاً توصیه کرد که نامه  اى کتبى از طرف کوبیاك 

براى مردم ایران نوشــته و در روز بازى ایران و لهستان در 
سالن مسابقه قرائت شود.

تاوان توهین به ایرانى ها
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اجراى نمایش 
«نقطه سرخط» 

نمایش «نقطه سرخط» به نویسندگى و کارگردانى 
مصطفى شــیرخانى تــا 31 خــرداد در مجموعه 
فرشچیان به روى صحنه مى رود. این نمایش تا 31 
خرداد هر شب ساعت 19 در سالن اصلى مجموعه 
فرهنگى هنرى فرشــچیان به اجــرا در مى آید که 
عالقه مندان براى تهیه بلیت و تماشاى این نمایش 
www.partakticket. مى توانند به ســایت

com مراجعه کنند.

تولید
476 میلیون کیلووات برق 

 نیروگاه حرارتی اصفهان در دو ماهه اول سال جارى 
بیــش از 476 میلیون کیلووات، انــرژي الکتریکی 
تولید و  به شبکه سراســري برق کشور منتقل کرده 
است. واحدهاى بخارى مولد برق نیروگاه اصفهان 
تا پایان اردیبهشت ماه ســال جارى، 476 میلیون و 
165 هزار کیلووات ســاعت، برق خالص تولیدي را 
به شبکه سراسري برق کشــور تحویل داده است. 
نیروگاه اصفهان از نوع نیروگاه هاى حرارتى و داراى 
پنج واحد بخارى مولد برق با ظرفیت هاى متنوع و 

مجموع توان تولید نامى 835 مگاوات برق است.

افتتاح سالن هاى مطالعه 
دانشگاه نجف آباد 

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد در آیین 
افتتاح مجموعه سالن هاى مطالعه این دانشگاه آزاد 
گفت: مجموعه سالن هاى مطالعه خواهران و برادران 
در  مرکز دانشگاه مکانیابى و سپس اقدام به نوسازى و 
تجهیز این سالن ها در ساختمان اندیشه شد. امیررضا 
نقش گفــت: در رویکرد جدیــد مدیریتى این واحد 
دانشگاهى، توسعه خدمات رفاهى براى دانشجویان 
با استفاده از ظرفیت هاى موجود همواره اولویت مهم 

و راهبردى بوده است.

شهردارى به یارى NGOها 
نیاز دارد

شهردار کاشــان گفت: در حال حاضر شهردارى از 
سازمانى صرفًا خدماتى به سازمانى که مجموعه اى 
از خدمات را ارائه مى کند تبدیل شده است، بنابراین 
به یارى این سازمان ها نیاز دارد. سعید ابریشمى راد 
با بیان اینکه مدیریت شهرى و سازمان هاى مردم 
نهــاد مکمل یکدیگر هســتند، خاطرنشــان کرد: 
NGOها پل ارتباطى میان مردم و مدیریت شهرى 
هستند و بخشــى از بار اجرایى دولت را نیز بر عهده 

دارند. 

اهداى اسناد تاریخى
 به دانشگاه اصفهان

خّیر فرهنگ دوست اصفهانى حدود 300 برگ سند 
تاریخى از دوره افشار، صفویه و قاجار را طى آیینى 
به موزه و مرکز اسناد دانشــگاه اصفهان اهدا کرد. 
سید مهدى سید حنایی، فرزند مرحوم سید مصطفی 
حنایی در این آیین، پدر خود را عالقه مند به اســناد 
تاریخى و فرهنگ ایران زمین دانســت و گفت: این 
اســناد تاریخى شــامل معامله هاى جاده ابریشم، 
تلگراف هاى انگلستان و هند و همچنین قباله ازدواج 

و اسناد حل اختالف است.

رفع تصرف
 600 هزار مترمربع زمین

بیش از 600 هزار مترمربــع اراضى ملى و دولتى در 
استان اصفهان رفع تصرف شد. حمیدرضا امیرخانى، 
مدیرکل راه و شهرســازى اســتان اصفهان گفت: 
این وســعت از زمین هاى ملى و دولتى شامل  26 
عرصه به وســعت 40 هزار مترمربــع در قالب رفع 
تصرف فورى و 35 عرصه دیگر هم به وسعت 563 
هزارمترمربع با اجراى احــکام قضایى از متصرفان 

پس گرفته شده است.

خبر

مدیر کل زندان ها و اقدامات تأمینى استان اصفهان در 
خصوص شمار زندانیان آزاد شــده در ماه رمضان اظهار 
کرد: از ابتدا تا پایان ماه مبارك رمضان در استان اصفهان 
37 برنامه «یک شهر ضیافت»، «نســیم مهربانى» و 
«جشن گلریزان» برگزار شد که خّیران  12 میلیارد و 400 

میلیون تومان در این برنامه ها کمک کردند.
اسدا... گرجى زاده در گفتگو با «ایمنا» افزود: حدود شش 
میلیارد تومان در برنامه «یک شهر ضیافت» جمع آورى 
شد. مدیر کل زندان ها و اقدامات تأمینى استان اصفهان 
ادامه داد: در کل 57 زندانى در برنامه «یک شهر ضیافت» 
آزاد شــدند که اگر این برنامه اجرا نمى شد این زندانیان 

امکان آزادى نداشتند.
گرجى زاده گفت: از شمار 111 نفر زندانى که در گلریزان 
ماه مبارك رمضان آزاد شدند سه نفر زن و بقیه مرد بودند. 
وى با اشــاره به اینکه در برنامه «نسیم مهربانى» چهار 
میلیــارد و 530 میلیون تومان جمع آورى شــد، افزود: 
111 نفر از زندانیان جرائم مالى آزاد شدند که بدهى این 
افراد بالغ بر 11 میلیارد و 470 میلیون تومان بود، گذشت 
شــاکیان نیز چهار میلیارد و 100 میلیون تومان برآورد

 مى شود.
گرجى زاده خاطر نشان کرد: در حال حاضر 1250 زندانى 

جرائم غیرعمد در زندان اصفهان وجود دارد.

معاون بازسازى و مسکن روستایى بنیاد مسکن انقالب 
اسالمى استان اصفهان گفت: تاکنون براى 5892 واحد 
مسکونى آسیب دیده از ســیل در استان پرونده تشکیل 
شده و متقاضیان براى دریافت تسهیالت در حال معرفى 
به بانک ها هستند. محسن قوى بیان افزود: از مجموع 
8262 واحد مسکونى شهرى و روستایى آسیب دیده در 
سیل سال جارى استان اصفهان براى بیش از 70 درصد 
متقاضیان پرونده دریافت تسهیالت بانکى تشکیل شده 
اســت. وى با بیان اینکه به هر خانوار خسارت دیده، 50 
میلیون ریال کمک بالعوض معیشــتى و 150 میلیون 
ریال تسهیالت بانکى با ســود 5 درصد تعلق مى گیرد، 

گفت: براى بازســازى واحد مســکونى روستایى 400 
میلیون ریال تسهیالت بانکى و صد میلیون ریال کمک 
بالعوض پرداخت مى شود که این مبلغ در مناطق شهرى 
500 میلیون ریال تسهیالت و 120 میلیون ریال کمک 
بالعوض خواهد بود.معاون بازسازى و مسکن روستایى 
بنیاد مسکن انقالب اسالمى اصفهان ادامه داد: افرادى 
که لوازم زندگى آنها زیر آب یا آوار رفته باشــد مى توانند 
از کمک معیشتى و بالعوض 50 میلیون ریالى استفاده 
کنند، همچنین به این افراد تا ســقف 150 میلیون ریال 
وام کم بهره داده مى شود. وى خاطرنشان کرد: پرداخت 
تسهیالت اعتبارى سال 98 از هفته آینده آغاز خواهد شد.

تشکیل پرونده براى
 5800  واحد مسکونى 

111 زندانى در اصفهان 
آزاد شدند

نتایج شش پژوهش دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان 
بر دانش آموزان شــش تا 18 ســاله اصفهانى، غلظت 
باالى متابولیت هاى بنزن، فتــاالت و هیدروکربنات 
را در ادرار این گروه مورد آزمایش نشــان مى دهد که 
زنگ خطرى براى افزایش بیمــارى هاى غیرواگیر و 
انواع سرطان به شمار مى رود. اصطالح «آالینده  هاى 
نوپدید» به هر ماده شیمیایى طبیعى و انسان ساخت و یا 
میکروارگانیسمى گفته مى شود که به طور کلى در محیط 
زیست پایش نمى شود اما توان ورود به محیط و ایجاد 
اثرات سوء یا مشــکوك بر محیط زیست (اکولوژى) و 

سالمت انسان دارد.
دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان نیز بــه تازگى و در 
پــى پژوهش هــاى انجام شــده یکــى از علت هاى 
آلودگى آب زاینده رود و منابــع آب زیرزمینى را تخلیه 
آنتى بیوتیک ها و هورمون ها اعالم کرد و نســبت به 
تبعات وجود این آالینده هــا در رودخانه زاینده رود که 
منبع اصلى تأمین آب شرب مردم اصفهان است، هشدار 
داد، خبرگزارى «ایمنا» در خصوص نتایج این پژوهش 
گفتگویى با مهدى امین، رئیس مرکز تحقیقات محیط 
زیست دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان داشته است. 

او مى گوید: تصفیه خانه جنوب، یکــى از منابع اصلى 
ورود هورمون و آنتى بیوتیک به محیط زیست و منابع 
آب است، زیرا این هورمون ها از بدن حدود دو میلیون 
نفر جمعیت شــهر اصفهان در فاضالب دفع مى شود و 
به تصفیه خانه جنوب مــى رود. در حقیقت اینها همان 
داروهایى اســت که افراد مصرف مى کنند، حدود 40 
درصد این آنتى بیوتیک ها در بدن انسان جذب مى شود 
و بقیه متابولیت هایش از طریق ادرار و مدفوع دفع و از 
این طریق وارد فاضالب مى شود. اینها هر کدام به مقدار 
نانوگرم هم که از بدنشان دفع کنند، غلظت بسیار باالیى 
مى شــود. البته تنها تصفیه خانه هاى فاضالب شهرى 
داراى آالینده هاى نوپدید نیست، منشأ این آالینده ها 

انسانى، دامى، شیالت و صنعتى است. 
به تازگى حدود شــش پژوهش دانشگاهى انجام شده 
که غلظت متابولیت هاى بنــزن، فتاالت و آفتکش ها 
و هیدروکربنات هاى اروماتیک حلقوى در ادرار دانش 
آموزان شش تا 18 سال اصفهان اندازه گیرى شد و نشان 
داد که غلظت هایى وجود دارد. این نتایج یک عامل خطر 
براى افزایش ریسک سرطان و انواع بیمارى غیرواگیر و 

مختل کننده غدد درون ریز شناخته مى شود.

جانشــین پلیس راه اســتان اصفهان گفت: طى 
تعطیالت عید فطر در جاده هاى استان اصفهان 

چهار نفر جان خود را از دست دادند.
ســرهنگ اصغر زارع در «گفتگو» با ایسنا اظهار 
کرد: در تعطیــالت عید فطــر در روزهاى 13 و 
17 خرداد بیشترین آمار تصادفات و حوادث ثبت 

شده است. 
جانشــین پلیس راه اســتان اصفهان ادامه داد: 
متأســفانه در روز 13 خــرداد به دلیــل تصادف 
پیکان با یک موتورســیکلت دو نفر فوت شدند 
و در همین روز نیز به دلیــل واژگونى یک پراید

 نیز دو نفر دیگر فوت شدند، همچنین یک مورد 
آتش سوزى خودرو در مسیر فوالدشهر-نجف آباد 

رخ داد که خوشبختانه فوتى نداشته است.
زارع خاطرنشــان کرد: ترافیک در روز 13 و 17 
خرداد سنگین تا فوق سنگین بود که خوشبختانه 

مدیریت شد و مشکل خاصى به وجود نیامد.

مدیر اجرایى خــط دوم قطار شــهرى اصفهان گفت: 
حفارى تونل شــرقى خط دوم قطار شــهرى اصفهان 
پس از تســت هاى مختلف همزمان با عید سعید فطر

 آغاز شد.
سیدمحســن واعظى فر در گفتگو بــا «فارس» اظهار 
کرد: حفــارى مکانیــزه تونل خط دوم قطار شــهرى 
اصفهان از شرق اصفهان به صورت تونل دوچشمه در 
مسیر ایستگاه دارك شــهرك امام حسین (ع) تا میدان 
امام على (ع) با دو دســتگاه تى بى ام انجام مى شــود؛ 
عملیات عمرانــى تونل غربــى با خرید دو دســتگاه 
کاترهد (تیغه برشــى) تى بى ام خط دوم قطارشــهرى 
اصفهان و نصب آن بر ماشین مکانیزه حفار، اسفند سال 
1397 آغاز شــده بود و حفارى تونل شرقى، همزمان با 

عید سعید فطر آغاز شد.

وى تصریح کرد: دســتگاه مکانیزه حفــار تونل، بیش
از 150 متــر از تونــل غربى ایــن خــط را حفارى و 
ســگمنت گذارى کرده و عملیات عمرانى این تونل در 

حال حاضر به پیش مى رود.
واعظى فــر ادامــه داد: همچنین قرار اســت در آینده 
نزدیــک، از ســمت غرب شــهر اصفهان به ســمت 
میدان امام علــى (ع)، حفارى تونل بــه صورت تک 
چشمه انجام شود و از ایستگاه مدرس نجفى در کهندژ 
تا میدان امام علــى (ع) با یک تى بى ام تک چشــمه 

انجام شود.
مدیر اجرایى خط دوم قطار شهرى اصفهان اضافه کرد: 
همزمان با حفارى تونل، حفارى و ساخت ایستگاه هاى 
خــط دوم قطــار شــهرى در جبهه هــاى مختلــف 
انجام مى شود و هم اکنون فعالیت عمرانى پنج ایستگاه 
دارك (شهرك امام حسین (ع))، زینبیه، عاشق اصفهانى، 
عمان سامانى و الله خط دوم قطار شهرى اصفهان در 

حال اجرا ست.

شهردار کلیشاد و سودرجان از اجراى طرح هاى عمرانى 
باهدف روان ســازى تردد و حمل  و نقل درون شهرى 

خبر داد.
حامد اخگر بــا بیان اینکه شــهردارى ها بــه  عنوان 
متولیان اصلى عمران و بهسازى شهرها نقش مؤثرى 
در توســعه و بهبــود ســیما و منظــر آنهــا دارنــد، 
خاطرنشان کرد: همه ســاله بخش مهمى از اعتبارات 
شــهردارى ها در زمینــه عمــران شــهرى هزینــه 

مى شــود که موجب افزایــش رضایتمنــدى، امید به 
زندگى، نشــاط اجتماعى و تعالى فرهنگ شــهروندى 

مى شود.  
وى از پایان عملیــات اجرایى پــروژه جدولگذارى دو 
کمربند شهرى شهید باهنر و شــهید رجایى این شهر 
خبر داد و افزود: 3000 متر جدولگذارى انجام شــده در 
این طرح با اختصاص اعتبارى بالغ بر 700 میلیون ریال 
از محل اعتبارات عمرانى شــهردارى در ابتداى سال 

جارى انجام شد.
شــهردار کلیشــاد و ســودرجان روان ســازى تردد 
و کاســتن از ترافیک خودرویــى را از مزایاى اجراى 
این طرح ها برشــمرد و یادآور شــد: مقایسه عملکرد، 
میزان منابع و اعتبارات مالى، پتانسیل اجرایى و مهمتر 
از همه خواسته ها و نیازهاى شــهروندان از مهمترین 
معیارها در انتخاب و اولویت بندى پروژه هاى شــهرى 

است.

معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان گفت: 
در تعطیالت هفته گذشته 128 هزار و 330 مسافر 
در باغ فدك، هتل ها، خانه هاى مسافر، سالن هاى 
ورزشى، خانه هاى معلم و 20 مدرسه با 300 کالس 

درس اسکان یافتند.
حسین امیرى با اشــاره به اینکه مسافران در شهر 
اصفهــان عالوه بــر بازدید از اماکــن تاریخى و 
فرهنگى مقاصد تفریحــى متنوعى براى گردش 
در اختیار دارند، خاطرنشان کرد: در این ایام بیش از 
112 هزار نفر  از مراکز تفریحى ناژوان، شهر رؤیاها 
و موزه هاى شهردارى و باغ گل ها و دیگر اماکن 

تفریحى بازدید داشتند.

مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفت: نمایشگاه روز ملى گل از 25 خرداد به 
مدت یک هفته در باغ گل هاى اصفهان با همکارى 
اتحادیه گل و گیاه و شــرکت هــاى تعاونى گل برپا
مى شود.  فروغ مرتضایى نژاد افزود: عالوه بر آموزش 
به شــهروندان که هر روز عصر ســاعت 6 همزمان 
با برگزارى نمایشــگاه گل و گیاه در روز ملى گل در

 باغ گل هاى اصفهان ارائه مى شود، برنامه هاى شاد 

فرهنگى با حضور هنرمندان اصفهانى و نورافشانى نیز 
در این روز براى شهروندان اجرا مى شود. 

وى با بیان اینکه این نمایشــگاه از ساعت 15 تا 22 
برگزار خواهد شــد، ادامه داد: نمایشــگاه گل و گیاه 
اصفهان از 25 خرداد به مدت یک هفته در گلخانه 700 
مترى کروى شکل باغ گل ها برگزار مى شود. در این 
نمایشگاه 16 شرکت تعاونى و تولیدکننده گل و گیاه 

حضور دارند.  

نتایج مطالعات اخیر محققان مرکز تحقیقات راه، مسکن 
و شهرسازى نشان مى دهد، از 31 اســتان، 18 استان 
کشور در منطقه با خطر باالى فرونشست زمین قرار دارند 
و استان هاى تهران، خراســان رضوى، اصفهان، البرز، 

کرمان و قم هرکدام با جمعیتى باالى یک میلیون نفر 
در ردیف استان هاى با ریسک جمعیتى باالى در معرض 

خطر فرونشست زمین رتبه بندى شدند.
على بیت اللهــى، عضو هیئت علمــى مرکز تحقیقات 

راه، مســکن و شهرســازى در ایــن باره مــى گوید: 
خشکسالى هاى ممتد چندین ســاله اخیر در کشور از 
یک ســو و اســتحصال بى رویه آب هاى زیرزمینى از 
سوى دیگر دست به دست هم داده و موجب افت شدید 

ســطح آب هاى زیرزمینى در آبخوان هاى کشور شده 
به گونه اى که در دشت هاى همدان، ورامین، کرمان، 
فارس و اصفهان میزان افت سطح آبگاه به بیش از 100 

متر ظرف مدت 20 تا 30 ساله اخیر رسیده است.
دبیر کارگروه ملى مخاطرات، شــیوه هاى آبیارى بسیار 
قدیمى غرقابى و کشت محصوالت آب بر را از عمده ترین 
دالیل استحصال بى رویه آب هاى زیرزمینى ذکر کرد و 
گفت: وجود چاه هاى فاقد مجوز نیز یکى دیگر از دالیل 

مصرف کنترل نشده آب هاى زیرزمینى است.
وى اضافه کرد: بر مبناى مطالعات انجام یافته، مشخص 
شد که استان اصفهان با 31 شــهر واقع بر پهنه هاى با 
خطر باالى فرونشست زمین در ردیف اول از لحاظ تعداد 
سکونتگاه هاى شهرى است، استان  تهران با 30 شهر 
در رتبه دوم قرار دارد و اســتان هاى کرمان با 25 شهر 
و خراسان رضوى با 24 شــهر در رتبه هاى بعدى قرار 

گرفتند.
به گفته بیت اللهى، در میان محدوده هاى شهرى واقع بر 
مناطق با خطر باالى فرونشست زمین، شهرهاى استان 
خراسان رضوى وضعیت نامطلوب ترى دارند. به دنبال 
آن، استان هاى تهران، اصفهان، یزد، کرمان و قم داراى 
تعداد واحدهاى مسکونى فاقد اسکلت بیشترى واقع بر 

پهنه هاى فرونشستى با خطر باال هستند.
عضو هیئــت علمى مرکــز تحقیقات راه، مســکن و 
شهرســازى، ادامه داد: اســتان هاى تهران، خراسان 
رضوى، اصفهان، البرز، کرمان و قم در اولویت بســیار 
باالیــى از نظر میزان ریســک فرونشســت زمین در 
محدوده هاى شهرى قرار دارند و ضرورت دارد اقدامات 
ویژه اى در استان هاى خراسان رضوى، تهران، اصفهان، 

کرمان، یزد، قم و البرز در اولویت اول صورت پذیرد.

وضعیت وخیم فرونشست زمین در اصفهان
تحقیقات جدید نشان مى دهد اصفهان در صدر جدول استان هاى با پهنه هاى با خطر باالى فرونشست است

پرحادثه ترین روزهاى 
تعطیالت عید فطر

اسکان 128 هزار مسافر 
در اصفهان

زنگ خطر جدى وجود آنتى بیوتیک در آب زاینده رود

آغاز نمایشگاه گل اصفهان از روز شنبه

آغاز حفارى تونل شرقى خط دوم مــترو

روان سازى حمل  و نقل درون شهرى کلیشاد و سودرجان

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان گفت: هم اکنون قیمت خودرو نسبت به 
اسفند 97 ارزان نشده است اما حباب قیمت خودرو اندکى در حال خالى شدن است.
حمیدرضا قندى در گفتگو با «ایسنا» در خصوص ریزش قیمت خودرو اظهار کرد: 
در حال حاضر قیمت ها در بازار خودرو در حال ریزش است، البته این تنها مربوط 

به خودرو نیست و طى 15 روز گذشته بیشــتر اصناف به دلیل رکود حاکم بر بازار 
شاهد افت قیمت ها هستند.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان افزود: در حالى که قیمت خودرو سراتو 
در اسفند ماه 250 میلیون تومان بود در سال جارى به 400 میلیون تومان افزایش 
یافت اما اکنــون در رکود بازار، قیمت این خودرو بــه 310 میلیون تومان کاهش 

یافته البته قیمت ها همچنان نسبت به سه ماه گذشته 60 میلیون تومان باالست.
قندى با پیش بینى اینکه کاهش قیمت خودرو ادامه خواهد داشت، گفت: به نظر 
مى رسد قیمت پراید که اکنون 47 میلیون تومان معامله مى شود، حتى به 43 میلیون 

تومان کاهش یابد، در حالى که این خودرو چند ماه پیش 55 میلیون تومان بود.
وى با بیان اینکه در حال حاضر خودروهاى ایرانــى بین پنج تا 20 میلیون تومان 
و خودروهاى خارجــى بین 50 تا صــد میلیون تومان ریزش قیمت داشــته اند،

 افزود: خودروهاى یک میلیاردى حدود 250 تا 300 میلیون تومان کاهش قیمت 
داشته و خودروهاى 500 میلیاردى حدود صد میلیون تومان کاهش قیمت داشته 

اند.

خودرو ارزان نشده، حباب قیمت خالى شده است
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هوتن شکیبا، بازیگر سینما وتلویزیون از مردم خواست 
تا به دو قطبى ایجاد شده میان دو فیلم «سرخپوست» و 

«شبى که ماه کامل شد» توجهى نکنند.
هوتن شکیبا با انتشار تصویرى از دو فیلم «سرخپوست» 
ســاخته نیما جاویدى و «شــبى که ماه کامل شد» به 
کارگردانــى نرگس آبیــار در صفحه شــخصى اش 
در اینســتاگرام، در واکنــش بــه دو قطبــى ایجــاد 
شــده میان این دو فیلم در ســینماى ایران، نوشــت:
 «این یک پیشــنهاد است، پیشــنهاد دیدن یک فیلم 
خوب. این روزها بسیارند از طیف ها و گروه هاى مختلف 
که سعى دارند دو قطبى درســت کنند. با انواع انگ ها، 
بازى هاى رســانه اى و چیزهاى دیگر. به اسم مستقل 
بودن و درد جامعه را داشــتن و هر برچســب دیگرى. 
راســتش اینکه، همه شــان منفعتى این وسط دارند و 
دردشان هر چه هست شما نیســتید، شما تماشاگران 
ســینماى ایران. دو فیلم روى پرده اســت، با کیفیتى 
که به آن ســینما مى گوییم. پروداکشــن درســت و 
حسابى داشته اند، اجراشان باالتر از استاندارد سینماى 
ایران اســت. شــبیه همان فیلم هایى کــه در خانه ها 
روى نمایش دهنده هــاى خانگى اکران مى شــوند. 
از «سرخپوســت» و «شــبى که ماه کامل شد» حرف 

مى زنم، دو فیلم مهم ســال که همزمان اکران شدند 
و یکى انگ مى خورد که پولش کثیف اســت و دیگرى 
سفارشــى اســت و دولتى، حرفم همان است که این 
مدت بــوده، فیلم خــوب بر همــه این بــازى هاى 
رسانه اى و حرف و حدیث ها ارجح است و این دو فیلم 
هر دو ارزش دیدن دارند و مهم  اند و وقت صرفشــان 
شده. اصًال اتفاق هاى امسال این سینما هستند کنار دو 
سه فیلم مهم دیگر ســال، از دستشان ندهید و به تمام 
آنها کــه مى خواهنــد جاى شــما تصمیــم بگیرند 
دهن کجى کنید. ایســتادن این دو فیلم باالى جدول 
فروش پاســخ واضحى براى شما از ســوى خیلى ها 

دارد.»

فیلمبردارى فصل اول و دوم سریال «از سرنوشت» 
به تهیه کنندگى اکبر تحویلیــان همچنان در تهران 
ادامه دارد و کارگردان فصل ســوم ســریال در حال 

انتخاب است.
اکبر تحویلیان، تهیه کننده ســریال «از سرنوشت» 
درباره آخرین وضعیت ساخت ســریال توضیح داد: 
تقریبًا 90 درصد فصل اول به کارگردانى محمدرضا 
خردمندان و 70 درصــد فصل دوم بــه کارگردانى 
علیرضا بذرافشان فیلمبردارى شده است و همزمان 

با فیلمبردارى سریال مراحل تدوین نیز ادامه دارد.
وى در پاسخ به این پرسش که آیا بازیگر جدیدى به 
«از سرنوشت» پیوسته اســت یا نه، بیان کرد: پوریا 
پورسرخ آخرین بازیگرى است که تا به امروز به گروه 
پیوسته است و احتماًال حبیب دهقان نسب نیز به پروژه 

اضافه مى شود.
تهیه کننده این ســریال با بیان اینکه فیلمبردارى در 
شمال و جنوب ادامه دارد، گفت: در حال حاضر فصل 
اول را در منطقه ســوهانک و فصل دوم را در میدان 
خراسان فیلمبردارى مى کنیم. تحویلیان با اشاره به 
اینکه فیلمبردارى «از سرنوشــت» تا آبان یا آذر ماه 
ادامه دارد، عنوان کرد: فصل ســوم سریال را با پایان 
فیلمبردارى فصل دوم شروع مى کنیم و در حال مذاکره 
با کارگردانان براى ساخت فصل سوم سریال هستیم. 
وى در پایان اظهار کرد: سریال «از سرنوشت» براى 

فصل پاییز به پخش مى رسد.
این سریال 50 قســمتى توسط جمعى از نویسندگان 
شامل محمد محمود سلطانى، روح ا... صدیقى، سارا 
خسرو آبادى و مسعود کرمى به نگارش درآمده است و 
براى گروه فیلم و سریال شبکه 2 سیما تولید مى شود.

قصه «از سرنوشت» درباره سرنوشت دو کودك از سن 
کم تا جوانى است و زندگى آنها را در پرورشگاه نشان 
مى دهد. محوریت این سریال امیدبخشى و تالش براى 

رسیدن به آمال و آرزوهاست.
مجید واشــقانى، لیال بلوکات، مریــم کاظمى، فریبا 
نــادرى، علیرضا اســتادى، مهدى صبائــى، مائده 
طهماســبى و علیرضا آرا از بازیگرانى هستند که در 
دو فصل این ســریال به ایفاى نقش مى پردازند و به 
تناسب داســتان بازیگران چهره دیگرى نیز به این 
سریال اضافه خواهند شد. همچنین گروه تولید حسین 
پاکدل را براى جایگزینى نقشى که قرار بود امین تارخ 
بازى کند، انتخاب کردند. راستین عزیزپور و امیررضا 
ف رامرزى از دو بازیگر نقش کودك در فصل اول هستند 
که دارا حیایى و کیســان دیباج ادامه نقش آنها را در 
سنین جوانى بازى مى کنند. فاطیما بهارمست و مرضیه 

موسوى از بازیگران جوان این سریال هستند.

بازیگر فیلم سینمایى «درخونگاه» درباره فعالیت هاى کنونى خود در عرصه بازیگرى 
گفت: در حال حاضر روزهــاى پایانى تمرینات نمایش «عاشــقانه هاى خیابان» به 
کارگردانى شهرام گیل آبادى را پشت سر مى گذارم که در آن با الهام پاوه نژاد و سیما 

تیرانداز همبازى هستم.
ژاله صامتى، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون افزود: این نمایش از بیست و هفتم خرداد 
ماه در تماشاخانه ایرانشهر، سالن سمندریان روى صحنه خواهد رفت، عالوه بر آن در دو 
فیلم سینمایى «حمال طال» به کارگردانى تورج اصالنى و «درخونگاه» به ایفاى نقش 
پرداختم که هر دو در صف اکران هستند. وى در همین راستا ادامه داد: من پیشنهادات 
زیادى طى این روزها دارم و به عنوان مثال از بین هر بیست یا سى کار پیشنهادى، بازى 
در یکى از آنها را قبول مى کنم. کار خوب اگر باشد، در آن بازى مى کنم و اینطور نیست 

که خودم بخواهم از سینما دور باشم و در آن بازى نکنم.
صامتــى در خصــوص دلیــل کــم کارى و کمرنــگ بــودن در عرصه ســینما 
خاطرنشان کرد: متأسفانه پیشنهادات خوب نیســت و به همین دلیل ترجیح مى دهم 
کم کار باشم وگرنه کدام بازیگر است که بخواهد کم کار باشد و یا در آثار خوب ایفاى 

نقش نکند.

رابعه اسکویى، بازیگر سینما و تلویزیون که مدتى است به 
ایران بازگشته درمورد شــرایط کارى خود در خارج از کشور 
و علت بازگشت خود توضیحاتى مطرح کرد. او  درباره علت 
رفتن خود از ایران گفت: من زمانى تصمیم به رفتن گرفتم که 
حدوداً دو سال بود هیچ فیلمنامه اى در ایران به من  پیشنهاد 
نمى شد، هم برایم جاى تعجب داشت و هم شرایط زندگى به 
علت این مورد برایم سخت شده بود. زمانى که تصمیم به رفتن 
گرفتم فکر کردم با رفتنم مى توانم یک کار فرهنگى جدید با 
معیارهایى که در ذهنم بود در خارج از ایران داشته باشم. وقتى 
رفتم دو کار هم تولید شد ولى بعد از مدتى متوجه شدم این 
شرایطى که در خارج از ایران است به هیچ وجه با معیارهاى 
من سازگار نیست و من ربطى به اینجا و شرایطش ندارم چون  
من درایران رابعه اسکویى هستم نه دراینجا و از رفتنم پشیمان 
شدم، قطع همکارى خود را اعالم کردم و  تصمیم گرفتم با هر 

شرایطى شده به کشورم برگردم.
اسکویى درباره شــرایط بعد از بازگشــت خود افزود: وقتى 

برگشتم رفتار بسیار مناسبى با من شد و مرا پذیرفتند. مسئوالن 
رسانه ملى رفتار بسیار مناســبى با من داشتند و من پس از 
یکسال و نیم بازگشت به ایران، دوباره توانستم به ایفاى نقش 

در رسانه ملى بپردازم.
او در پایان خاطرنشــان کرد: از تک تک دوســتان، مردم و 
مسئوالن رسانه ملى که نگاه پدرانه اى به من داشتند و در این 
مدت همیارى خود را از من دریغ نکردند تشکر و عذرخواهى 
مى کنم و بسیار سپاسگزارم و ممنونم از رسانه ملى که مرا 
همراهى کردند تا دوباره به آغوش هنر ایران بازگردم. من در 
هر شرایطى به ایرانى بودن خودم مى بالم و عهد کردم تا توان 
دارم براى مردم و مملکتم کار کنم و فرصت داده شود تا گذشته 
را جبران کنم. گفتنى است، این بازیگر سینما و تلویزیون بعد 
از چند صباحى که در قاب تلویزیون دیده نشــده در سریال 
«گاندو» به کارگردانى جواد افشار ایفاى نقش کرده است. این 
مجموعه تلویزیونى از چهارشنبه هفته پیش هر شب ساعت 

20 و 45 دقیقه از شبکه 3 سیما روى آنتن مى رود.

مجتبى امینى، تهیه کننده ســریال «گانــدو» به ارائه 
توضیحاتى درباره حجاب برخى افــراد حاضر در اولین 

قسمت این مجموعه پرداخت.
به گزارش «باشگاه خبرنگاران جوان»، روز چهارشنبه 
هفته گذشــته قسمت نخســت ســریال «گاندو» به 
کارگردانى جواد افشــار و تهیه کنندگى مجتبى امینى 
روى آنتن شــبکه 3 رفت که بازخورد هاى مختلفى را 

به همراه داشت.
یکى از رسانه ها در گزارشى با اشاره به موضوع حجاب 
برخى از زنان در یکى از سکانس هاى مهم این قسمت، 

آن را عبور از خط قرمز ها عنوان کرده اســت. مجتبى 
امینى، تهیه کننده ســریال «گاندو» در این باره گفت: 
وقتى ســریال جدیدى پخش خود را از رسانه ملى آغاز 
مى کند واکنش هاى مختلفى به همراه دارد، ولى کاش 
کارشناسى شــده برخورد شود. قســمت اول سریال و 
متوقف کردن پرواز بــراى جلوگیرى از خروج آقازاده با 
پول بیت المال از کشور بر اساس پرونده واقعى نوشته 
و به آن پرداخته شد. در سکانس هواپیما، پرواز خارجى 
و مسافران داخل پرواز هم خارجى بودند و ملیت ایرانى 
نداشتند پس با حجاب عرف خود در این صحنه حضور 
داشتند تا ما به صورت کامًال واقعى سکانس را به تصویر 

بکشیم.
وى در پایان افزود: سریال «گاندو» سعى کرده با حفظ 
روحیه انقالبى تمام واقعیت ها را نشان دهد و مطالبات 
مردمى و مفاسد اقتصادى بر اساس مستندات واقعى را 
به تصویر بکشد و ممکن اســت هرگونه واکنشى را به 
همراه داشته باشد. از همه رسانه ها و مردم سپاسگزاریم 
که بازخورد هاى مثبت خود را نسبت به قسمت اول با ما 

مطرح کردند  و امیدوارم تا انتها با ما همراه باشند.

تهیه کننده سریال «پایتخت6» از آغاز طراحى قصه هاى این سریال توسط محسن تنابنده 
خبر داد و گفت: پس از درگذشت زنده یاد خشــایار الوند هنوز نویسنده جایگزین ایشان را 
انتخاب نکرده ایم. الهام غفورى، تهیه کننده مجموعه تلویزیونى «پایتخت 6» درباره آغاز 
نگارش این سریال براى مناسبت نوروز گفت: آقاى تنابنده که در فصل هاى قبلى این سریال، 
طراح قصه و سرپرست نویسندگان بود، در حال حاضر طراحى قصه پایتخت را به عهده دارند 
و تا زمانى که قصه ها به طور کامل طراحى نشود برنامه ریزى جدیدى نخواهیم داشت. وى 
با اشاره به اضافه شدن نویسنده جدید در غیاب مرحوم خشایار الوند نیز گفت: هنوز به مرحله 
انتخاب نویسنده نرسیدیم و معلوم نیست که مى خواهیم از نویسنده هاى فصل هاى پیشین 

پایتخت استفاده کنیم یا نه و همه چیز بعد از کامل شدن قصه ها شکل مى گیرد.
این تهیه کننده درباره شروع زمان تصویربردارى این ســریال نیز بیان کرد: متن ها باید به 
نقطه اى برســند که این آمادگى را براى گروه تولید ایجاد کرده تا با فراغ بال بیشترى کار 
تولید را آغاز کنیم.  محسن تنابنده، علیرضا خمســه، ریما رامین فر، احمد مهرانفر، هومن 
حاجى عبداللهى از بازیگرانى هستند که حضورشان در این مجموعه تلویزیونى قطعى است. 
فصل هاى قبلى سریال «پایتخت» همگى در نوروز پخش شد و تنها فصل چهارم آن در ماه 

رمضان از شبکه یک سیما بر روى آنتن رفت. 

هلیا امامى، بازیگر سریال «از یادها رفته» با انتشار پستى خبر از روزهاى سخت 
بازى در نقش «مهربانو» با افت فشار و پاى شکسته داد.

سریال «از یادها رفته» به کارگردانى بهرام بهرامیان سریال 
ماه رمضانى شبکه یک سیما بود که با استقبال ویژه اى از 
سوى مخاطبان روبه رو شد. هلیا امامى، بازیگر نقش 
«مهربانو» شــخصیت اصلى ســریال «از یادها 
رفته» بود که بازى او در این سریال مورد توجه 
بسیارى از مخاطبان واقع شد و طرفداران 
او بیشتر از قبل مشتاقانه به تماشاى 

این سریال نشستند.
این بانوى بازیگر با انتشار تصاویرى در 
اینستاگرامش درباره سختى هاى بازى در 
نقش «مهربانو» در سریال «از یادها رفته» 
نوشــت: «من از تمام خودم براى «مهربانو» 

خرج کردم... چه روحى چه جسمى. روزى که سر کار توى ریل دوربین خوردم زمین 
و پام شکست و باید بخاطر «مهربانو» و ادامه زندگیش از خودم مى گذشتم و یک 
روز بعد گچ پام رو باز کردم و رفتم جلوى دوربین از درد نفس کشــیدن هم سخت 
مى شد و چه روزهایى که از سنگینى کار دچار افت فشار مى شدم... آسیب دیدگى 
مهره گردن و کمر سر یکى از پالن ها و هر روز فیزیوتراپى و بالفاصله لوکیشن و 
فیلمبردارى... اما به عشق شما با انرژى ادامه دادم امیدوارم نتیجه زحمات به دل 

شما نشسته باشه که از هر چیز برام با ارزش تر است.»
سریال «از یادها رفته» به کارگردانى بهرام بهرامیان و حضور ستاره هاى سرشناس 
دنیاى هنر، سریال ماه رمضانى شبکه یک سیما بود که جمعه شب آخرین قسمت 

آن روى آنتن رفت.
حسین یارى، هلیا امامى، میترا حجار، رضا یزدانى، پوریا پورسرخ، بیتا فرهى، کامران 
تفتى، لیال بلوکات، سیما تیرانداز، مهدى سلوکى، رسول نجفیان، علیرام نورایى، 
حبیب دهقان نســب، مهرداد ضیایى، حمید بهرامیان، آیدین خطایى اصل و... در 

سریال «از یادها رفته» به ایفاى نقش پرداختند.

«على نصیریان، بازیگر سینما و تئاتر و تلویزیون که به تازگى در نقش «کریم بوستان» در سریال رمضانى 
«برادرجان» حاضر شده بود و یکى از نقش هاى مهم و پررنگ قصه این سریال بود در پاسخ به اینکه چرا در این ده 

سال و بعد از سریال «میوه ممنوعه» به کارگردانى حسن فتحى دیگر در هیچ سریالى به ایفاى نقش نپرداخته، گفت: 
هیچ دلیل خاصى نداشت و فقط نبودن متن هاى خوب، مانع حضورم در سریال هاى تلویزیونى مى شد. کما اینکه در 

این سال ها پیشنهادهاى بسیارى داشتم اما متن  سریال ها مورد تأیید من نبودند.
نصیریان با اشاره به اثر متن و فیلمنامه خوب در موفقیت سریال ها گفت: متنى موفق است که 

شخصیت اصلى آن پیچیدگى داشته باشد و شخصیتى باشــد که مِن نوعى بتوانم در آن 
نقش مانور دهم و با چالش مواجه شوم. همچنین شخصیت هاى داستان باید ابعاد انسانى 
داشته و از نظر مردم قابل قبول باشند. این بازیگر درباره اینکه چطور پیشنهاد حضور در 
«برادرجان» را پذیرفت، نیز گفت: واقعًا نمى دانم چطور شد که پیشنهاد بازى در این 
سریال را پذیرفتم چون فقط چهار قسمت از این سریال را خواندم و قرارداد بستم و 

با اینکه گروه تولید و کارگردان را به خوبى نمى شناختم، اما به آنها اعتماد کردم.
نصیریان ضمن بیان اینکه ســریال هاى تلویزیونى را دنبــال نمى کنم، گفت: 
متأسفانه فرصت نمى کنم تا همه ســریال هاى تلویزیون را تماشا کنم و آخرین 
سریالى که دیدم همین ســریال «برادرجان» بود. وى درباره وضعیت موجود 
در سریال هاى تلویزیونى نیز اظهار کرد: معتقدم تولیدات تلویزیون نسبت به 
سال هاى اولیه فعالیت در بخش سریال ســازى و با وجود سریال هایى چون 
«هزار دستان» و «سربداران» از نظر کیفى و وجود متن هاى خوب، خیلى 

ضعیف شده است.
على نصیریان، پیشکسوت بازیگرى که در سریال هاى متعدد و بسیارى 
چون «سربداران»، «هزار دســتان»، «گرگ ها»، «آژانس دوستى»، 
«میوه ممنوعه»، «شــیخ بهایى»، «جالل الدین»، «شهرزاد» و... به 
ایفاى نقش هاى ماندگارى پرداخته است، در ماه مبارك رمضان نقش 
«کریم بوستان» را در سریال «برادرجان» بازى کرده بود. نقش آفرینى 
وى در این سریال او را بعد از سال ها و دوباره به یک چهره ماندگار در 

ذهن مردم بدل کرد.

سختى هاى بازى هلیا امامى 
,,در نقش «مهربانو»

من از تمام خودم براى 
«مهربانو» خرج کردم... 
چه روحى چه جسمى. 
روزى که سر کار توى 
ریل دوربین خوردم 
زمین و پام شکست و 
باید بخاطر «مهربانو» و 
ادامه زندگیش از خودم 
مى گذشتم و یک روز 
بعد گچ پام رو باز کردم 
و رفتم جلوى دوربین

 در نقش «کریم بوستان» در سریال رمضانى 
گ قصه این سریال بود درپاسخ به اینکه چرا در این ده 

حى دیگر در هیچ سریالى به ایفاى نقش نپرداخته، گفت: 
 حضورم در سریال هاى تلویزیونى مى شد. کما اینکه در 

مورد تأیید من نبودند.
ریال ها گفت: متنى موفق است که 

ــد که مِن نوعى بتوانم در آن 
هاى داستان باید ابعاد انسانى 
ه چطور پیشنهاد حضور در 
بازى در این  که پیشنهاد
خواندم و قرارداد بستم و 

ه آنها اعتماد کردم.
ــال نمى کنم، گفت: 
ا تماشا کنم و آخرین 
اره وضعیت موجود
تلویزیون نسبت به 
سریال هایى چون 
ى خوب، خیلى 

دد و بسیارى 
س دوستى»، 
رزاد» و... به 
ضان نقش 
ش آفرینى 
 ماندگار در 

علت دورى 10 ساله على نصیریان
 از تلویزیـــون

پوریا پورسرخ
 جلوى دوربین 

«از سرنوشت» رفت

رابعه اسکویى: شرایط  کار در خارج با معیارهایم سازگار نبود

«گاندو» واقعیت ها را به تصویر مى کشد 

واکنش هوتن شکیبا به دو قطبى ایجاد شده در سینما

پیشنهاد خوب باشد بازى مى کنم«پایتخت6» در انتظار تکمیل قصه هاست
ژاله صامتى در  خصوص علت کم کارى اش در عرصه سینما:  الهام غفورى در پاسخ به انتخاب جایگزین براى خشایار الوند:
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با آغاز پنجره نقل و انتقاالت تابستانى و پایان یافتن مسابقات 
لیگ هجدهم، باشگاه هاى لیگ برترى در وهله اول به دنبال 
خرید بازیکنان باکیفیت هستند و مهره هایى که در فصل اخیر 
موفق شده بودند نمایش چشمگیرى داشــته باشند قطعًا با 

پیشنهادهاى بزرگى رو به رو مى شوند.
یکى از ســتاره هاى لیگ هجدهم بدون شــک امیرارسالن 
مطهرى بود. این مهاجم 26 ســاله که پست اصلى او وینگر 
راســت اســت تأثیر بســزایى در نتایج نیم فصل دوم 
ذوب آهن داشت. مطهرى در نیم فصل دوم به 
جمع شاگردان علیرضا منصوریان ملحق 
شد و خوش درخشــید. مطهرى در 17 
مسابقه در لیگ برتر و لیگ قهرمانان 

مرتبه گلزنى کرد و با ارسال دو پاس گل آسیا هشت 
نمره قابل قبولى براى نیم فصل بر تن داشــتن پیراهن ذوب 

آهن کسب کرد.
مهاجم ذوب آهن که با تیم نفــت تهران به لیگ برتر معرفى 
شد یکى از مهره هاى قابل اعتماد علیرضا منصوریان بود. او 
طى سه فصل در این تیم حضور داشت و سپس راهى پارس 
جنوبى جم شد؛ در ده مسابقه براى پارس بازى کرد و سپس 
به تراکتورسازى تبریز رفت؛ او در تبریز هم موفق نبود و در 18 
بازى تنها موفق به ثبت یک پاس گل شده بود. روند پیشرفت 
مطهرى در آستانه فراموش شدن بود که او با انتخابى عجیب 
به لیگ عمان رفت اما موفق شد در هفت بازى شش گل به 

نام خودش ثبت کند.
مطهرى به عنــوان یکــى از بازیکنان مطــرح ذوب آهن 
منصوریان که به عنوان صدرنشــین و تنها نماینده ایران به 
مرحله حذفى مسابقات لیگ قهرمانان آســیا راه پیدا کرده، 
قراردادش رو به اتمام اســت و با توجه به اینکه با فرا رسیدن 
تابستان بازیکن آزاد شناخته مى شود، باشگاه ها براى جذب او 
کار دشوارى نخواهند داشت. مشترى جدى شاگرد منصوریان 
در مقطع فعلى باشگاه استقالل تهران است که سال گذشته 
در خــط حمله بازیکنان زیــادى را به کار گرفــت اما نتیجه 
مطلوبى را به دســت نیاورد. با وجود اینکــه جذب بازیکنان 
خارجى کمى دشــوار شــده اعتماد به بازیکنان جوان که در 
لیگ ایران موفق بوده اند یکى از برنامه هاى باشگاه استقالل

 است.
ارسالن مطهرى که سابقه برتن کردن پیراهن تیم ملى فوتبال 
در رده امیدها را در کارنامه دارد عالقه فراوانى به پیراهن آبى 
دارد. در زمانى که او پیراهن نفت تهران را برتن داشت شایعات 
فراوانى پیرامون پیوستنش به استقالل مطرح شده بود اما این 
اتفاق رخ نداد. مطهرى چند ماه پیش اعالم کرده بود همچنان 
همانند گذشته عالقه مند به بازى کردن در استقالل است و 
اگر با پیشنهادى رسمى از سوى این باشگاه رو به رو شود به 
راحتى پاسخش مثبت خواهد بود. ایسما، گادوین منشا و اللهیار 
صیادمنش سه مهاجمى هســتند که تا به اینجاى بازار نقل و 
انتقاالت از استقالل جدا شده اند و مطهرى مى تواند جایگزین 

یکى از آنها باشد. 

 بازیکن فصل گذشــته ذوب آهن 
اصفهان گفت: مطمئن هستم که 
اگر در ذوب بمانم موفق مى شوم؛ 
باید در این رابطه بهترین تصمیم 
را بگیرم، چرا که آینده من درگرو 

این تصمیم خواهد بود.
امیرارسالن مطهرى در گفتگو 
با «ایمنــا» با ذکــر اینکه از 

مختلــف  تیم هــاى 
دارد،  پیشــنهادهایى 

خاطرنشــان کرد: در مورد 
تمدید قــراردادم در باشــگاه 

ذوب آهن با من صحبت شــده اما در این 
رابطه هنوز جلسه اى برگزار نشده است. من 
باید پیشــنهادهاى مختلفى را که دریافت 
کرده ام بررســى و اولویت گذارى کنم تا 

تصمیم نهایى را بگیرم.
بازیکن ســابق تیم ملى امید بــا تأکید بر 
اینکه تصمیم مهمى قرار اســت بگیرد و 
این تصمیم در آینده اش نقش بسزایى دارد،  
گفت: پیشــنهادهایى از تیم هاى داخلى و 
خارجى دارم اما متأسفانه نمى توانم بگویم از 
چه تیم هایى پیشنهاد دارم. مطمئن هستم 
که اگر در ذوب بمانم موفق مى شوم؛ باید در 
این رابطه بهترین تصمیم را بگیرم، چرا که 

آینده من درگرو این تصمیم خواهد بود.

باشگاه تراکتورســازى تبریز چهار 
بازیکن جدید به خدمت گرفت.

باشــگاه تراکتورســازى اسامى 
خریدهاى جدید خود را به شرح زیر 
اعالم کرد: رشید مظاهرى، دروازه  

بان فصل گذشــته تیم ذوب آهن 
اصفهــان؛ محمدرضاخانــزاده، 
مدافــع میانى تیــم االهلى قطر؛  
ســعیدمهرى، هافبک تیم ماشین 
ســازى و مهدى تیکدرى، مهاجم 

فصل قبل تیم مس کرمان.
این بازیکنــان به عنــوان اولین 
خریدهاى باشگاه تراکتور در فصل 
نقل و انتقاالت با قرارداد چهار ساله 

به جمع سرخپوشان ملحق شدند.

سخنگوى باشگاه ذوب آهن شایعات به وجود آمده درباره مذاکره 
ذوب آهن با امید عالیشاه را تلویحًا رد کرده و گفت: تنها زمانى با 
بازیکنى مذاکره خواهیم کرد که یا رضایتنامه داشته و یا به نحوى 

آزاد اعالم شده باشد.
احمد جمشــیدى در گفتگویى با اشــاره به آغاز فعالیت نقل و 
انتقاالتى باشگاه ذوب آهن اظهار کرد: در جلسه اى که با علیرضا 
منصوریان داشتیم، خواسته نخست ایشان تمدید با بازیکنانى 
که قراردادشان به پایان رسیده است، بود که این اتفاق با تمدید 
قرارداد قاسم حدادى فر آغاز شده و سایر بازیکنان نیز در چند روز 
آینده قراردادشــان را تمدید خواهند کرد. وى افزود: گام دوم، 
تعیین وضعیت بازیکنان سرباز تیم و بازگشت آنها بود تا سرمربى 

تیم تشخیص دهد در چه پســت هایى مى تواند از آنان استفاده 
کند. به هر حال برخى از بازیکنان چند پسته هستند و مى توانند 
عصاى دست مربى باشند. از طرف دیگر محمدرضا خلعتبرى و 
رحیم زهیوى نیز دوران مصدومیتشان به اتمام رسیده و به تیم 
اضافه شده اند. بنابراین قرار شده علیرضا منصوریان شرایط تیم 
را بررسى کند و ببیند در چه پست هایى نیاز به بازیکن دارد و به 

باشگاه اعالم کند.
جمشیدى با اشاره  به جدایى رشید مظاهرى از ذوب آهن گفت: 
منصوریان به هر دو دروازه بان تیم، صادقى و معراج اسماعیلى 
اعتماد کامل دارد و معتقد است که مى توانند جاى مظاهرى را پر 

کنند و دغدغه اى در این مورد ندارند.

سخنگوى باشگاه ذوب آهن شایعات به وجود آمده درباره 
مذاکره ذوب آهن با امید عالیشاه را رد کرده و گفت: 

همانطور که گفتم ابتدا باید لیســت به باشــگاه 
اعالم شود و بر اساس آن اقدام خواهیم کرد. 

البته این در صورتى اســت که باشگاه آن 
بازیکن مشکلى نداشته و یا بازیکن آزاد 

اعالم شده باشد و تحت هیچ شرایطى 
با بازیکنان تحت قرارداد وارد مذاکره 

نخواهیم شــد. تنها زمانى با بازیکنى 
مذاکره خواهیم کرد که یا رضایتنامه داشته 

و یا به نحوى بازیکن آزاد اعالم شده باشد.

پایان یافتنمسا با آغاز پنجره نقل و انتقاالت تابستانى و
د لیگ هجدهم، باشگاه هاى لیگ برترى در وهله اول به
خرید بازیکنان باکیفیت هستند و مهره هایى که در فصل
موفق شده بودند نمایش چشمگیرى داشــته باشند قط

پیشنهادهاى بزرگى رو به رو مى شوند.
یکى از ســتاره هاى لیگ هجدهم بدون شــک امیرارس
6مطهرى بود. این مهاجم 26 ســاله که پست اصلى او و
فصل نیم راســت اســت تأثیر بســزایى در نتایج
ذوب آهن داشت. مطهرى در نیم فصل د
جمع شاگردان علیرضا منصوریان م
شد و خوش درخشــید. مطهرىد
مسابقه در لیگ برتر و لیگ قهرم

مرتبه گلزنى کرد و با ارسال دو پاسآسیا هشت 
نمره قابلقبولى براى نیم فصل بر تن داشــتن پیراهن

آهن کسب کرد.
مهاجم ذوب آهن که با تیم نفــت تهران به لیگ برتر مع
بو قابل اعتماد علیرضا منصوریان از مهره هاى شد یکى
طىسه فصل در این تیم حضور داشت و سپس راهى پ
جنوبى جم شد؛ در ده مسابقه براى پارس بازى کرد و س
د به تراکتورسازى تبریز رفت؛ او در تبریز هم موفق نبود و
بازى تنها موفق به ثبت یک پاس گل شده بود. روند پیش
مطهرى در آستانه فراموش شدن بود که او با انتخابى عج
به لیگ عمان رفت اما موفق شد در هفت بازى شش گ

ه ذوب آهن 
هستم که 
 مى شوم؛ 
ن تصمیم 
ن درگرو 

در گفتگو 
ینکه از

ف 
 ،

 مورد 
اشــگاه 

این ت شــده اما در
گزار نشده است. من 
ختلفى را که دریافت 
ویت گذارى کنم تا 

ى امید بــا تأکید بر 
رار اســت بگیرد و 
ش نقش بسزایى دارد،  
 از تیم هاى داخلى و 
ه نمى توانم بگویم از 
ارم. مطمئن هستم 
باید در فق مى شوم؛

یم را بگیرم، چرا که 
صمیم خواهد بود.

تنها راه ماندن ارسالن در ذوب آهن

اگر استقاللى ها 
خاطرخواه او نباشند!

نمى توانم 
اسمشان را بگویم!

حمید رضى پور

روزهــاى پایانى فصِل به اتمام رســیده لیــگ برتر با 
حضور دروازه بان هاى دوم و سوم ذوب آهن در ترکیب 

سبزپوشان همراه شد.
محمدباقر صادقى و معراج اسماعیلى که در هفته هاى 
پایانى لیگ هجدهم و در پى حضور نداشــتن رشــید 
مظاهرى در ترکیب ذوبى ها فرصت حضور در چهارچوب 
دروازه ذوب آهن را یافتند با عملکرد خوب خود نشــان 

دادند، منصوریان مى تواند روى آنها نیز براى ایستادن 
در درون دروازه سبزپوشان اصفهانى حساب باز کند. 

محمدباقر صادقى که در چند بازى که فرصت بازى یافت 
و به خصوص در دیدار مقابل پیکان و النصر ستاره تیمش 
بود و نشــان داد هنوز فوتبالش پایان نیافته است و از 

اســماعیلى طرف دیگر  معراج 
دروازه بان تیم ملى 
امید کشورمان هم 

با درخشــش در مصــاف تیمش مقابل نفت مســجد 
ســلیمان، خبر از حضور یــک دروازه بــان آینده دار 

داد. 
حاال باید دید در پى جدایى رشید مظاهرى و حضور باقر 
صادقى و معراج اسماعیلى آیا منصوریان براى دروازه بان 
دیگرى دست به جیب خواهد شد و یا سعى مى کند فصل 
را با حضور ثابت باقر، نیمکت نشــینى معراج و اضافه 

کردن یک دروازه بان جوان و آینده دار آغاز کند. 

به محمد باقر اعتماد کن
ـجد 
ه دار 

ب باقر
ببان 
صصل 
ضضافه 

احمد خلیلى

با وجود گذشت چند هفته از پایان لیگ هجدهم 
و شروع فعالیت باشگاه ها براى بستن تیم فصل 
جدید هنوز خیلى از تیم هــاى لیگ برترى در 
بالتکلیفى محض به سر مى برند و به نوعى زمان 

برایشان در حال از دست رفتن است.
از بین تیم هاى مدعى قهرمانى فصل گذشــته 
در حال حاضر سپاهان و پدیده کادر فنى جدید 
خود را مى شناسند و با حفظ نیمکت فصل قبل 
خودشان هم ثبات داشــته و هم زودتر از سایر 
تیم ها به دنبال بســتن تیم و برنامه هاى پیش 
فصل خود هستند و شرایط براى سه تیم دیگر 
یعنى استقالل، پرســپولیس و تراکتورسازى به 

شدت متفاوت است.
ســپاهانى ها خیلى زود با امیــر قلعه نویى براى 

فصل بعد به توافق رسیدند و ثبات روى نیمکت 
این تیم بــه خودى خود پوئن مثبتى اســت که 
ســپاهانى ها از آن برخوردارند و به موقع روشن 
شــدن تکلیف نیمکت هم آنهــا را از رقبا پیش 
انداخته اســت. ســپاهان عالوه بر اینها خیلى 
زود نقل و انتقاالت را شــروع کــرد و تا کنون 
دو خرید خیلى خوب داشــتند کــه منصورى از 
پدیده و محمدرضا حسینى از ذوب آهن هستند. 
آنها خریدهاى جدید خودشــان را هم به زودى 
رونمایى خواهند کرد و احتماًال در زمانى که رقبا 
همچنان مشغول انتخاب سرمربى جدید هستند 
تمرینات پیش فصل را شــروع خواهند کرد. با 
شرایط  موجود، ســپاهانى ها تا اینجا موفق تر از 

سایر رقبا عمل کرده اند.

از کمیته اخالق خبر مى رسد که به زودى هفت 
بازیکن و مقام مســئول از دو باشــگاه سپاهان 
و پرســپولیس به این کمیته احضار مى شــوند 
تا در مقابل اتهام هاى وارد شــده و پرونده اى 
که تشکیل شده از خودشــان دفاع کنند. طبق 
اطالعاتى که از داخل کمیته انضباطى منتشــر 
شده  امیرقلعه نویى، سیاوش یزدانى، کى روش 
استنلى، شــجاع خلیل زاده و سروش رفیعى در 

این لیست هفت نفره حضور دارند.
غیر از این پنج نفر که احضارشان به کمیته اخالق 
قطعى شده احتماًال از بین بوژیدار رادوشوویچ، 
علیرضا بیرانوند و محســن خلیلى هم دو نفر در 
لیست احضار شدگان حضور خواهند داشت و باید 
دید بر اســاس گزارش هاى رسیده و مشاهدات 
اعضاى کمیته اخالق کدام نفرات قبل، در حین 

بازى و بعد از آن مرتکب تخلف شده اند. 

ســرمربى پیشــین تیم امید ایران معتقد است 
تحریم ها دلیل رفتن او از این تیم بود که باعث 
شده است تیم هاى دیگر ایرانى نیز با مشکالتى 

روبه رو شوند.
زالتکو کرانچار، ســرمربى کروات به همکارى 
خود با تیم امید ایران پایان داد و اکنون در کشور 
خودش به ســر مى برد. این مربى که ســابقه 
هدایت تیم هایى چون پرســپولیس و سپاهان 
را نیز در فوتبال ایــران در کارنامه خود دارد در 
صحبت هایى درباره رفتنــش از تیم امید ایران 
به خبرگــزارى «یوتارنى» گفــت: من بخاطر 
تحریم ها نتوانســتم بــه کارم در فوتبال ایران 
ادامه دهم. همه چیــز را پول تعیین مى کند و به 
همین دلیل تحریم ها باعث شده است تا ورزش 

ایران به ویژه فوتبال با شــرایط سختى روبه رو 
شود.

او ادامه داد: اداره تیم هاى ملى بستگى به شرایط 
دولت دارد و به همین علت نمى شود که شرایط 
را پیش برد. در هر صورت من شــش ســال در 
فوتبال ایران حضور داشتم و از این دوران لذت 
مى  برم. در سپاهان توانســتم دو جام به دست 
بیاورم. در تیــم امید ایران نیــز نتایج خوبى در 
انتخابى المپیک به دست آوردم. االن بهتر است 
که استراحت کنم. شما ببینید وینفرد شفر نیز از 
فوتبال ایران رفت. برانکو هم که در این فصل  
سه جام به دست آورده  اســت و در فینال لیگ 
قهرمانان حاضر بوده با مشکالتى روبه رو بوده 

است.

5 بازیکن سرباز تراکتورسازى در لیگ هجدهم 
دیروز به پادگان رفتند تا از امروز( یک شنبه) دوره 

آموزشى شان را سپرى کنند.
از حدود ده روز پیش بــود که ماجراى رفتن پنج 
بازیکن سرباز تراکتورســازى به دوره آموزشى 
پیش آمد. درســت در روزهایى که سعید آذرى، 
مدیرعامل ذوب آهن اعالم کــرد براى صدور 
رضایتنامه دانیال اسماعیلى فر، احسان پهلوان و 
مهدى مهدى پور هیچ مذاکره اى با تراکتورسازى 

انجام نمى دهد، ناگهان بحث طى کردن دوره 
آموزشى توسط این سربازان پیش آمد.

از آنجایى که بازیکنان سرباز در تیم هاى نظامى 
در شروع خدمت خود دوره آموزشى 45 روزه را 
سپرى نمى کنند و در آخر دوره با تصمیم یگان 
خدمتى شــان در این دوره شرکت خواهند کرد، 
حاال ســه بازیکنى که به واســطه قراردادشان 
باید به ذوب آهن برگردند به همراه رضا شربتى 
و قائم اســالمى خواه به پــادگان رفتند تا دوره 

آموزشى شــان را بگذرانند. مســئوالن باشگاه 
تراکتورســازى به این پنج بازیکن اعالم کرده 
اند که طبق سیاست هاى جدید نیروهاى مسلح 
آنها باید این دوره آموزشى را سپرى کنند.گفتنى 
است؛ این بازیکنان از حدود ساعت 8 صبح دیروز 
(شنبه) در پادگان آموزشى شهید قاضى طباطبایى 
تبریز حاضر شــده و خــود را معرفى کــرده اند 
و دوره آموزشى شــان از امروز (یک  شنبه) آغاز

مى شود.

کاپیتان ذوبى ها قرارداد خود را یکســال دیگر با 
این تیم تمدید کرد.

قاســم حدادى فر، کاپیتان کهنه کار و با تجربه 
تیم فوتبال ذوب آهن قرارداد خــود را به مدت 
یکسال با این تیم تمدید کرد تا در لیگ نوزدهم 
نیز پیراهن این تیم اصفهانى را در لیگ برتر بر تن 

کند.
سایت باشگاه ذوب آهن با انتشار این خبر نوشت: 
«ذوب آهن با الماس شــروع کــرد»، تا به این 

ترتیب نسبت به تمدید قرارداد بازیکن با ارزش و 
وفادار خود واکنش نشان دهد.

به این ترتیب تیم فوتبــال ذوب آهن با علیرضا 
منصوریان، سرمربى خود در لیگ نوزدهم اولین 
گام را براى تقویت و ترمیم تیم خود برداشت تا 
بتواند در لیگ نوزدهم نتایج مناســبى را در کنار 

منصوریان کسب کند. 
ذوبى ها تا به امروز محمدرضا حســینى و رشید 

مظاهرى را نیز  از دست دادند.

ویراژ سپاهان 
در نقل و انتقاالت تابستانى

این 7 نفر بیایند

بخاطر تحریم ها رفتم

آغاز دوران آموزشى از امروز

شجاع تشریفش را مى برد؟!

شروع با الماس

یک روزنامه قطــرى اعالم کــرد مهدى 
طارمــى از یک تیم اروپایى و پرســپولیس 

ایران پیشنهاد دارد.
  روزنامه «الوطن» قطر به نقل از رسانه هاى 
ایرانى اعالم کرد مهــدى طارمى به دنبال 
حضور در لیگ هاى اروپایى اســت و یک 
پیشــنهاد هم در این ارتباط دریافت کرده 
است. این بازیکن همچنین مدنظر باشگاه 

پرسپولیس ایران هم قرار دارد.
«الوطن» نوشته اســت که قرارداد 
طارمى با الغرافه بعد از یک فصل 
و نیم به پایان رسید ولى این 
بازیکن عملکرد مطلوبى 
در الغرافه نداشــت. 
 طارمى در بازى 

نه  ســتا و ملى د تیم 
ســوریه ایــران مقابــل 

بــه ثمر موفق شــد سه گل 
برساند.

شجاع خلیل زاده که در ســال هاى اخیر در تیم 
پرسپولیس عملکرد خوبى داشته حاال با پیشنهاد 
یکى از تیم هاى مطــرح لیگ قطر براى حضور 
در این کشــور رو به رو شده اســت. در این باره 
مذاکراتى هم صورت گرفته و به نظر مى رســد 
احتمال جدایى خلیل زاده و لژیونر شدنش خیلى 

زیاد شده است.

احتمــال جدایى ایــن مدافــع در روزهایى که 
پرسپولیس با مشکالت مالى عدیده اى هم روبه 
رو است مى تواند از نظر مالى به سود سرخپوشان 
باشد چرا که با توجه به قرارداد شجاع با پرسپولیس 
این باشگاه قطرى باید هزینه رضایت نامه او را به 
این باشگاه بپردازد و این موضوع مى تواند کمک 

زیادى به پرسپولیس در روزهاى بى پولى کند.

رررررررهرهرهرهرهرههرههاره ات به وجود آمده درب
ت:::::::::::فت: کرده و گ  را رد

هگاه ت به باشــ
...د....د.رد. خواهیم ک

ننننننننن آن شگاه
ن آزاد
ىىىیطى
کره
یکنى

مه داشته 
ده باشد.

ســطه قراردادشان 
 همراه رضا شربتى 
ادگان رفتند تا دوره

تبریز حاضر شــده و خــود را معرفى کــرده اند 
از امروز (یک  شنبه) آغاز و دوره آموزشىىىى شــان

مىمىشود.

عالیشاه در ذوب؟ فعالً نه

یک روزنامه قطــرى اعالم کــرد مهدى 
طارمــى از یک تیم اروپایى و پرســپولیس 

ایران پیشنهاد دارد.
  روزنامه «الوطن» قطر به نقل از رسانه هاى 
ایرانى اعالم کرد مهــدى طارمى به دنبال 
حضور در لیگ هاى اروپایى اســت و یک 
پیشــنهاد هم در این ارتباط دریافت کرده 
است. این بازیکن همچنین مدنظر باشگاه 

پرسپولیس ایران هم قرار دارد.
«الوطن» نوشته اســت که قرارداد 
طارمى با الغرافه بعد از یک فصل 
و نیم به پایان رسید ولى این 
بازیکن عملکرد مطلوبى 
در الغرافه نداشــت. 
 طارمىدر بازى 

نه  ســتا و ملى د تیم 
ســوریه ایــران مقابــل 

بــه ثمر موفق شــد سه گل 
برساند.

2 مشترى براى 
طارمى

رشید +3
  در تور تراکتور
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مفاد آرا
برابرآراءصادره هیئتهــاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقردرواحدثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه وبالمعارض 
متقاضیان محرزگردیده است. لذا مشخصات متقاضیان وامالك موردتقاضا به شرح زیربه 
منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانندازتاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خودرادراداره ثبت اسنادوامالك محل تسلیم وپس ازاخذ رسید،ظرف 

مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع قضایى تقدیم نمایند
1- رأى شــماره 9965 مورخه 1397/10/29 آقاى علیرضا آذرى به شناسنامه شماره 99 
کدملى 1091456356 صادره نجف آباد فرزند حسن در چهارونیم دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 111/69 مترمربع قســمتى از پالك 799 قطعه 5 بخش 11 ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
2- رأى شماره 9966 مورخه 1397/10/29 خانم مرضیه رضائى به شناسنامه شماره 2092 
کدملى 1818995875 صادره آبادان  فرزند محمد در یک ونیم دانگ مشــاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 111/69 مترمربع قســمتى از پالك 799 قطعه 5 بخش 11 ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
3- رأى شماره 9 مورخه 1398/1/6 آقاى عبدالرضا سیروس نجف آبادى به شناسنامه شماره 
76 کدملى 1091151040صادره نجف آباد فرزند فضل اهللا در چهار دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 188/08 مترمربع قسمتى از پالك 39/1 قطعه 9 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
4- رأى شماره  10 مورخه 1398/1/6 خانم سهیال هنرمند  نجف آبادى به شناسنامه شماره 
916  کدملى 1091142912 صادره نجف آباد فرزند نصراله  در دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 188/08 مترمربع قسمتى از پالك 39/1 قطعه 9 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
5- رأى شــماره 10610 مورخه 1397/11/15 خانم خدیجه ســمندرى  نجف آبادى به 
شناســنامه شــماره 1031 کدملى 1091402957 صادره نجف آباد فرزند محمد على در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 140/78 مترمربع قسمتى از پالك 905/1 قطعه 6 بخش 

11 ثبت اصفهان – متقاضى طبق سند قهرى از طرف مالک رسمى مالک شده است 
6- رأى شماره 343 مورخه 1398/1/10 آقاى محمد عالمى به شناسنامه شماره 580 کدملى 
1091130401 صادره نجف آباد فرزند نبى اهللا در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 159/68 
مترمربع قسمتى از پالك 1091 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
7- رأى شــماره 342 مورخه 1398/1/10 خانم مریم یزدانى به شناســنامه شماره 8651 
کدملى 0066667267 صادره تهران فرزند حســن در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
117/40 مترمربع قسمتى از پالك 483 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
8- رأى شماره 8 مورخه 1398/1/6 خانم فاطمه چاوشى به شناسنامه شماره 31942 کدملى 
1090317549 صادره نجف آباد فرزند احمد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 139/88 
مترمربع قســمتى از پالك 537 قطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
9- رأى شــماره 688 مورخه 1398/1/18 آقاى محمد مهدى خــدادادى نجف آبادى به 
شناسنامه شماره 442 کدملى 1090886871صادره نجف آباد فرزند عشقعلى   در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 185/48 مترمربع قسمتى از پالك 229 قطعه 4 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
10- رأى شماره 689 مورخه 1398/1/18 خانم فرخنده کبیریان نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 285 کدملى 1090954786 صادره نجف آباد فرزند ابراهیم در ســه دانگ مشاع 
ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 185/48 مترمربع قسمتى از پالك 229 قطعه 4 بخش 

11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
11- رأى شماره 690 مورخه 1398/1/18 آقاى على رجایى به شناسنامه شماره 487 کدملى 
1090956800 صادره نجف آباد فرزند جعفر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 258/60 
مترمربع قســمتى از پالك 966 قطعه  3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
12- رأى شماره 506 مورخه 1398/1/11 خانم سهیال پیرمرادیان نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 885 کدملى 1091543038 صادره نجف آباد فرزند محمد تقى در ششدانگ یک 
باب خانه به مســاحت 112/07 مترمربع قســمتى از پالك 410/5 قطعه 6 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
13- رأى شماره 345 مورخه 1398/1/10 خانم اعظم نورمحمدى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 2808 کدملى 1091290113 صادره نجف آباد فرزند عبداهللا در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 141/15 مترمربع قسمتى از پالك 365 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
14- رأى شماره 11306 مورخه 1397/12/5 خانم فاطمه گلشادى نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 1080055460 کدملى 1080055460 صادره نجف آباد فرزند احمد در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 154 مترمربع قســمتى از پالك 751/2 قطعه 4 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
15- رأى شماره 10333 مورخه 1397/11/7 آقاى ابراهیم وسائلى نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 8362 کدملى 1092168222 صادره نجف آباد فرزند اسداله در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 354/10 مترمربع قسمتى از پالك 889/5 قطعه 9 بخش 

11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
16- رأى شماره 10335 مورخه 1397/11/7 خانم خدیجه قدیریان نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 14223 کدملى 1092226613 صادره نجف آباد فرزند رضا در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 354/10 مترمربع قسمتى از پالك 889/5 قطعه 9 بخش 

11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
17- رأى شماره 7 مورخه 1398/1/6 خانم فرزانه منتظرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
4154 کدملى 1092126074 صادره نجف آباد فرزند محمد على در ســه دانگ مشــاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 119/87 مترمربع قسمتى از پالك 378 قطعه 7 بخش 

11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
18- رأى شماره 5 مورخه 1398/1/6 آقاى ســعید صافى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1123 کدملى 1092239111 صادره نجف آباد فرزند عباســعلى در ســه دانگ مشــاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 119/87 مترمربع قسمتى از پالك 378 قطعه 7 بخش 

11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
19- رأى شماره 23 مورخه 1398/1/7 خانم میترا نظرعلیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 
148 کدملى 1819495515 صادره آبادان فرزند عباس در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 222/07 مترمربع قســمتى از پالك 835/21 قطعه 3 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
20- رأى شــماره 22 مورخه 1398/1/7 آقاى مصطفى ذاکرى نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 1718 کدملى 1090350147 صادره نجف آباد فرزند یداله  در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 222/07 مترمربع قسمتى از پالك 835/21 قطعه 3 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
21- رأى شماره 19 مورخه 1398/1/7 آقاى رضا نصراللهى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
800 کدملى 0055946178 صادره تهران فرزند نصراهللا در ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 142/40 مترمربع قسمتى از پالك 1205/1 قطعه 10 بخش 11 

ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
22- رأى شماره 20 مورخه 1398/1/7 خانم مریم معزى به شناسنامه شماره 916 کدملى 
1091244596 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مســاحت 142/40 مترمربع قســمتى از پالك 1205/1  قطعه 10 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
23- رأى اصالحــى شــماره 11529 مورخــه 1397/12/12 پیرو رأى شــماره 2436 
مورخه 1397/3/7 آقاى رســول ناصحى نجف آبادى به شناســنامه شماره 1934 کدملى 

1091205930 صادره نجف آباد فرزند حســن در ششــدانگ یک باب  کارگاه به مساحت 
109/77 مترمربع قســمتى از پالك شــماره 407 اصلى واقع  در قطعه 8 بخش 11 ثبت 
اصفهان که در رأى قبلى اشــتباها یکباب خانه قیدشده است – انتقال ملک ازمالک رسمى 
محمد على پاك طینت تنها وارث خانم معصومه پاك طینت به صورت عادى با واســطه به 

متقاضى مى باشد 
24- رأى اصالحى شــماره 11470 مورخه 1397/12/11 پیرو رأى شماره 9207 مورخه 
1397/10/9 آقاى على چراغى به شناســنامه شــماره 43 کدملى 0492982724 صادره 
رى فرزند قدرت در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 200 مترمربع قسمتى از پالك 87 
واقع در بخش 12 ثبت اصفهان – که در رأى صادره قبلى  محل صدور شناسنامه اشتباه قید 
شده بود- انتقال ملکازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه 

مى باشد 
25- رأى شــماره 344مورخه 1398/1/10 آقاى جواد کاظمى نجف آبادى  به شناسنامه 
شماره 9602 کدملى 1092180591 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى در ششدانگ یک باب 
مغازه به مساحت 61/91 مترمربع قســمتى از پالك 414 و 414/1 قطعه 7 بخش 11 ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
26- رأى شماره 18مورخه 1398/1/7آقاى ابراهیم نفرسفید دشتى به شناسنامه شماره 411 
کدملى 1817492802 صادره آبادان فرزند بختتیار در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
165/26 مترمربع قسمتى از پالك 897/3 قطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
27- رأى شــماره 16643 مورخه 1397/12/26 آقاى على رستگارى به شناسنامه شماره 
1227 کدملــى 1091198861 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا در ششــدانگ یک باب 
خانه به مساحت 91/16 مترمربع قســمتى از پالك 1013 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان 
–متقاضى موردتقاضا راطبق قولنامه عادى باواسطه از خانم فاطمه فاضل نجف آبادى احدى 

از ورثه آقاى رمضان فاضل نجف آبادى مالک رسمى خریدارى نموده است 
28- رأى شماره 622 مورخه 1397/1/30 خانم اعظم خوشاوى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 4482 کدملى 1091437467 صادره نجف آباد فرزند محمد حسین در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 110 مترمربع قسمتى از پالك شماره 359/9 واقع در 

قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
29- رأى شماره 621 مورخه 1397/1/30 آقاى مظاهر خوشاوى نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 1977 کدملى 1091232547 صادره نجف آباد فرزند اسماعیل در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 110 مترمربع قسمتى از پالك شماره 359/9 واقع در 

قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
30- رأى شماره 687 مورخه 1398/1/18 خانم کبرى بهرام پور نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 808 کدملى 1091551261 صادره نجف آباد فرزند اسداهللا در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 160/40 مترمربع قسمتى از پالك 546 قطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان – 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
31- رأى شماره 10184 مورخه 1397/11/2 آقاى على رضا محمدى به شناسنامه  شماره 
25067 کدملى 1090248598 صادره نجف آباد فرزند عباســعلى در چهاردانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 161/27 مترمربع قســمتى از پالك 1021 قطعه 10 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
32- رأى شــماره 10183 مورخه 1397/11/2 خانم عصمت ملــک زاده نجف آبادى  به 
شناسنامه  شــماره 582 کدملى 1090746032 صادره نجف آباد فرزند ابراهیم در دودانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 161/27 مترمربع قسمتى از پالك 1021 قطعه 

10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
33- رأى شماره 341 مورخه 1398/1/10 آقاى محسن رحمتى ها نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 890 کدملى 1091195498 صادره نجف آباد فرزند اسداله در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 274 مترمربع قسمتى از پالك 711قطعه 6بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
34- رأى شــماره 8151 مورخه 1397/9/11 آقاى مهدى هادى به شناسنامه شماره 64 
کدملى 1091615179 صادره نجف آباد فرزند حســین در ششــدانگ از یک باب خانه به 
مساحت 137/70 مترمربع قسمتى از پالك 741 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
35- رأى شماره 11509 مورخه 1397/12/11 خانم اشرف شکراللهى به شناسنامه شماره 
1507 کدملى 1818043521 صادره آبادان فرزند غالمحسین در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 339/39 مترمربع واقع در یزدانشهر قسمتى از پالك 87 بخش 12 ثبت اصفهان – 
انتقال ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
36- رأى شماره 10826 مورخه 1397/11/23 خانم مریم فخارى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 7123 کدملى 1092155821 صادره نجف آباد فرزند مرتضى در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 97/14 مترمربع قسمتى از پالك 1089 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
37- رأى شماره 3797 مورخه 1397/4/14 خانم شهین فالحیان نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 290 کدملى 1090898452 صادره نجف آباد فرزند سید ابراهیم در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 227/32 مترمربع قسمتى از پالك شماره 929/4 واقع در قطعه 7 بخش 11 
ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى محمدرضا هادى به صورت عادى وبى واسطه 
مى باشد تاریخ انتشارنوبت اول :98/3/4 تاریخ انتشارنوبت دوم:98/3/19 م الف: 476394 

ابوالفضل ریحانى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد /3/106 
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 هیــأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیــف 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- پیــرو راى هــاى  اصالحى بــه شــماره هــاى 139760302023000609 
97 و  /11 97 و شــماره 139760302023001029 مــورخ 29/ /07 مــورخ 29/
139860302023000196 مورخ 98/02/29 و رأى شــماره 139460302023000961 
مــورخ 94/04/31 آقــاى حیــدر شــریف زارع بــه شــماره شناســنامه 1501 کدملى 
1287668607صادره از اصفهان فرزند محمدعلى نســبت به ششــدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 12/54 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2 فرعى از 5288- اصلى واقع در بخش 4 
ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف رضا و غالمرضا نجارزادگان 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: 1398/3/4 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/3/19 م 

الف: 473939 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /3/101
فقدان سند مالکیت

شماره: 23004733- 98/3/8 نظر به اینکه فرشته اولیا شریف آبادى فرزند احمد اعالم نموده 
سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششــدانگ پالك 5323/2 بخش چهار ثبت اصفهان که در 
شماره دفتر 101 صفحه 502 ثبت و سند بشماره 969793- 93- پ دارد و طى استشهادیه 
شماره 13980215572100064 - دفترخانه 75 اصفهان رسما گواهى شده است که سند 
فوق الذکر مفقود گشته است و چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى میشود که هر کس 
مدعى انجام معامله غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده نسبت به آن باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. م الف: 487567 صفائى نائینى- رئیس ثبت 

منطقه مرکزى اصفهان /3/225
فقدان سند مالکیت

شماره: 139821702210002589- 98/3/11 تمامت 400 سهم مشاع از یکصد هزار سهم 
شش دانگ پالك 2182/4 واقع در بخش 6 ثبت اصفهان در صفحه 197 دفتر 82 ذیل ثبت 
27122 به نام آقاى جواد بقایى آبچویه سابقه ثبت و سند مالکیت به شماره مسلسل 417908 
دارد سپس خانم ایران بقایى آبچویه احد از وراث نامبرده با ارائه گواهى انحصار وراثت شماره 
175 مورخ 1380/01/28 شــعبه 5 دادگاه عمومى اصفهان اعالم نموده که سند مالکیت 
متوفى نزد احد از ورثه به نام محمدرضا بقایى مى باشــد که از ارائه آن خوددارى مینماید لذا 
طبق اخطاریه شماره 1398/2589 مورخ 1398/02/15 به محمدرضا بقایى اخطار گردید 
که ظرف مهلت مقرر قانونى سند مالکیت را به اداره ثبت منطقه جنوب شرق اصفهان ارائه 
نماید که پس از اتمام مهلت قانونى از ارائه سند مالکیت خوددارى نمود لذا مراتب به استناد 
تبصره 3 اصالحى ذیل ماده 120 آئیننامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشــود چنانچه 
کسى مدعى انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از 
تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت  ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 487811 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالك جنوب شرق اصفهان /3/224
فقدان سند مالکیت

شــماره: 23004733- 98/3/8 نظر به اینکه محمود اولیائى فرزند احمد اعالم نموده سند 
مالکیت چهار دانگ مشاع از ششدانگ پالك 5323/2 بخش چهار ثبت اصفهان که در شماره 
دفتر 63 صفحه  486 ثبت و سند بشماره 969792- 93- پ دارد و طى استشهادیه شماره 
13980215572100065- دفترخانه 75 اصفهان رسما گواهى شده است که سند فوق الذکر 
مفقود گشته است و چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى میشود که هر کس مدعى انجام 
معامله غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده نسبت به آن باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 487566 صفائى نائینى- رئیس ثبت منطقه مرکزى 

اصفهان /3/226
اخطار اجرایى

محکوم علیه محمدصالحى قلعه شاهرخى  فرزندمهدى به نشانى  مجهول المکان و محکوم 
له محمدعلى ملک زاده فرزندعنایت اله  به نشانى گزمنطقه صنعتى آجر- سه راهى دوشین 
ورودى 3- کارخانه آجرملک زاده  - به موجب راى شماره 863تاریخ 15 / 11 / 97 حوزه6 
حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان گزمحکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ سى 
وشش میلیون وچهارصد وشصت هزارریال بابت اصل خواسته ومبلغ ششصدوبیست وهفت 
هزارریال هزینه دادرسى وپرداخت خسارت تاخیرتادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى 
بامحاســبه دایره اجرا ازتاریخ 97/10/1لغایت زمان پرداخت درحق خواهان وپرداخت نیم 
عشراجرایى درحق صندوق دولت .ماده 34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم 
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 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 اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید   . 

م الف 486168 قاضى شعبه ششم حل اختالف گز/ 3/229 
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 961299 ج/3 له خانم طاهره دالور و علیه علیرضا کالهدوزى 2- سعید 
نصیرى شرکت پخش مبنى بر مطالبه مبلغ 2/583/998/323 ریال بابت محکوم به و هزینه 
هاى اجرایى و حق االجراى دولتــى که دراجراى تبصره ماده 34 قانــون اجرا آقاى پیمان 
کریمیان امالك خود را جهــت پرداخت بدهى محکوم علیه معرفى نموده اســت در مورخ 
98/4/12 ساعت 9:30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 
18 جهت فروش 24 حبه مشاع از 72 حبه شــش دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره هاى 4 
فرعى از 4286 اصلى و 6 فرعى از 4286 اصلى بخش 4 اصفهان ملکى آقاى پیمان کریمیان 
و اکنون در تصرف استیجارى محمدرضا مقدسى با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى 
که ذیال درج شده است که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و 
نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 
5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى ذیل مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد 
بها در روز مزایده بصورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم 
ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى 
بر عهده محکوم علیه مى باشــد و مابقى ثمن  ظرف حداکثر یکماه پرداخت و اال ده درصد 
واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف اموال مورد مزایده: 1- از محل معرفى شده 
به نشانى اصفهان خیابان هاتف کوچه مشیر پاســاژ قصر مشیر و استماع صحبتها نتیجه به 
شرح زیر اعالم مى گردد: ملک مورد اشاره با پالك ثبتى 6 فرعى از 4286 اصلى (بر اساس 
تصویر سند مالکیت) مغازه ایست شــش دانگ واقع در زیرزمین پاساژ، ضلع شمالى (شمال 
شرقى) با کاربرى تجارى و مساحت د25/3 مترمربع و قدرالسهم از عرصه مشاعى و مشاعات 
و پارکینگ مشاعى 66 فرعى در زیرزمین دوم، قدمت بنا حدود 10 سال با کف سنگ، دیوارها 
رنگ و روغن، ورودى شیشه سکوریت و سرمایش و گرمایش چیلر که داراى انشعابات آب 
و گاز (مشترك) و برق (مجزا) مى باشــد. با توجه به توضیحات فوق و کلیه عوامل موثر در 
قضیه بدون در نظر گرفتن هرگونه دین و بدهى تمامیت شش دانگ مغازه مورد اشاره مبلغ 
1/680/000/000 ریال معادل یکصد و شصت و هشت میلیون تومان) و ارزش دو دانگ از 
شش دانگ آن مبلغ 560/000/000 ریال (معادل پنجاه و شش میلیون تومان) برآورد مى 
گردد. 2- ملک مورد اشــاره با پالك ثبتى 4 فرعى از 4286 اصلى مغازه ایست شش دانگ 
واقع در زیرزمین پاســاژ ضلع شرقى (شمال شــرقى) با کاربرى تجارى و مساحت 24/96 
مترمربع و قدرالسهم از عرصه مشاعى و مشــاعات از جمله محوطه پارکینگ به شماره 66 
فرعى، قدمت بنا حدود 10 سال با کف سنگ، دیوارها رنگ و روغن ورودى شیشه سکوریت 
و سرمایش و گرمایش چیلر و داراى انشــعابات آب و گاز (مشترك) و برق (مجزا) مى باشد. 
با توجه به توضیحات فوق و کلیه عوامل موثر در قضیه بدون در نظر گرفتن هرگونه دین و 
بدهى تمامیت شش دانگ مغازه مورد اشــاره مبلغ 1/890/000/000 ریال معادل یکصد و 
هشتاد و نه میلیون تومان) و ارزش دو دانگ از شــش دانگ آن مبلغ 630/000/000 ریال 
(معادل شصت و سه میلیون تومان) برآورد مى گردد. م الف: 438253 دادورز اجراى احکام 

حقوقى اصفهان /2/141
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 97 / 110ش 4 ح  درخصوص دادخواست  خواهان آقاى 
حامدترك خلخالى فرزندمسعودبه طرفیت خوانده على آقاجانى طالش فرزندچوپان سعدى 
جنوبى اداره پست  پیتزا ارام مجهول المکان به  خواسته مطالبه مبلغ 000 / 000 / 22 ریال 
بابت  فاکتورهاى پیوست  دادخواست ومبلغ 200000000ریال بابت دوفقره سفته به شماره 
244820مورخ 96/12/25و244819مــورخ 96/12/25به انضمام خســارت تاخیرتادیه 
وهزینه دادرســى که پرونده باصدورقرارعدم صالحیت ازناحیه شعبه چهارم دادگاه حقوقى 
شاهین شهربه لحاظ هم منشا ومرتبط نبودن دوخواســته واینکه هریک ازدوخواسته مازاد 
بر200/000/000ریال نبوده به این شوراارســال گردیده بابررسى محتویات پرونده وشرح 
دادخواست وباتوجه به اظهارات خواهان درجلسه رسیدگى مورخ 98/1/21شورامبنى براینکه 
باخوانده مراودات مالى داشته وبابت فروش موادپروتئینى به وى دوفقره سفته دریافت نموده 
که ومابقى وجه  فاکتورهاى پیوست مبلغ 22000000ریال نیزازخوانده مطالبه داشته است 
ونظربه اینکه علیرغم ابالغ قانونى ازطریق نشــرآگهى خوانده درجلسه مزبورحاضرنشده 
والیحه اى ارسال نکرده است وطبعا درقبال خواسته خواهان دفاعى به عمل نیاورده است 

ووجوداصل سفته ها دریدخواهان حکایت ازاشتغال ذمه خوانده به عنوان صادرکننده آنهادارد 
لذا خواسته خواهان رامحمول برصحت دانسته ومستندابه مواد 198-519- 522و515قانون 
آیین دادرســى مدنى ومواد 307و309قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ  200/000/000ریال بابت دوفقره ســفته ومبلغ 22/000/000ریال بابت فاکتورهاى 
پیوســت دادخواســت ومبلغ 6/995/000هزینه دادرســى والصاق تمبر به اوراق پیوست 
دادخواست به انضمام هزینه نشرآگهى وخسارت تاخیرتادیه وفق شاخص اعالم شده ازسوى 
بانک مرکزى جمهورى اسالمى ازتاریخ تقدیم دادخواست (97/2/19) لغایت وصول محکوم 
به درحق خواهان صادر واعالم مى نماید راى صادره غیابى وظرف 20روز پس ازابالغ قابل 
واخواهى دراین شورا وسپس ظرف 20روز قابل تجدیدنظر درمحاکم حقوقى شاهین شهر 
مى باشد م الف 481407 سعید مهدى پور – قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف شاهین 

شهر  3/227 
ابالغ رأى

راى قاضى شورا - درخصوص دادخواست آقاى سیدسعیدتوفیق بخش فرزندعلى به نشانى 
شاهین شهر عطار فرعى 14غربى – لوازم خانگى توفیق به طرفیت پیمان عطائى به خواسته 
مطالبه مبلغ 56/350/000ریال به استنادفاکتوردررابطه با فروش لوازم خانگى ازتاریخ 8/4/ 
96 بابت خسارت تاخیرتادیه وهزینه دادرســى باعنایت به جمیع محتویات پرونده ونظربه 
این که خواهان به شرح   دادخواســت  تقدیمى اعالم نموده خوانده مبلغ خواسته  خودرا به 
اســتنادیک فقره فاکتور فروش به شــماره 3874مورخ 96/8/4به ایشان مدیون مى باشد 
وازپرداخت آن امتناع مى نماید وشــورابامالحظه فاکتورمذکور کــه ازتعرض مصون مانده 
وخوانده باتوجه به ابالغ قانونى درجلسه رسیدگى حاضرنگردیده ونسبت به دعوى مطروحه 
ایرادوتکذیبى به عمل نیاورده است ودلیلى  بربرائت ذمه  خویش ارائه ننموده است لذادعوى 
خواهان  مقرون به صحت تشخیص داده شده وبه استناد مواد 271-1301قانون مدنى ومواد 
198-519- 522ق آ دم  حکم برمحکومیت خوانــده  به پرداخت مبلغ 48/350/000ریال 
بابت اصل خواسته ومبلغ 1/649/375ریال بابت هزینه دادرســى والصاق تمبر وخسارت 
تاخیرتادیه ازتاریخ  تقدیم دادخواست 97/9/25لغایت اجراى حکم براساس شاخص  اعالمى 
بانک مرکزى که حین اجراى حکم توسط اجراى احکام مدنى شوراى حل اختالف محاسبه 
خواهدشد ودرحق خواهان صادرواعالم مى گردد  . راى صادره غیابى وظرف بیست  روز پس 
ازابالغ قابل واخواهى  دراین شورا وسپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهى دردادگاه 
هاى عمومى حقوقى شاهین شهر مى باشد . باتوجه به اینکه خواهان به شرح صورت جلسه 
مورخ 97/12/22خواسته خودرانسبت به مازادآن مســتردنموده است لذا شورابه استناد بند 
(ب) ماده 107ق آدم قراررددعوى خواهان نسبت به مازاد خواسته ایشان صادرمى نماید م 
الف 476816 وحیدهادى– قاضى شعبه یازدهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر 

 3/228 /
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 650/97 ش 8 ح  شماره دادنامه 53– 11 / 2 / 98  تاریخ 
رسیدگى : درخصوص دادخواست نوشاد على محمدى فرزندعبداله به نشانى شاهین شهر 
پاســا ژ ملت طبقه فوقانى واحد23موبایل ایرانیان به طرفیت خوانده عیســى محمودى به 
نشانى شاهین شهر خ مدرس خیابان کاشانى فرعى 6شرقى – پالك 32    به خواسته مطالبه 
مبلغ 50/000/000 ریال بابت یک فقره سفته به شماره 352967وهزینه دادرسى تاخیرتادیه 
بدین شرح که خواهان اظهارداشت درتاریخ سررسیدبه خوانده مراجعه نموده ولکن ازپرداخت 
دین به دالیل واهى استنکاف نموده است نظربه اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى اخطاریه 
وضمایم آن درجلسه دادرسى حاضرنگردیده  ودلیلى بربرائت ذمه خویش ارائه ننموده است و 
نسبت به دعواومدارك موجودایرادوتکذیبى به عمل نیاورده است ومستندات یادشده براشتغال 
ذمه خوانده به میزان خواســته داللت دارد وشورابااستصحاب بقاى دین  استحقاق خواهان 
رابرمطالبه خواسته ثابت تشخیص داده وبه استنادمواد 198-519-515-520-522قانون 
آیین دادرسى وماده 309ناظربه ماده 249قانون تجارت وقاعده تسبیب وماده 1301قانون 
مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال برابربااصل خواســته 
ومبلغ یک میلیون وششصدوبیست وپنج هزارریال هزینه دادرسى درحق خواهان صادرمى 
گردد . حکم صادره غیابى بوده  ظرف بیست روز پس ازابالغ قابل واخواهى درهمین شعبه 
وظرف همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم حقوقى دادگســترى شهرستان شاهین شهر 
مى باشد . 481430/م الف حبیب اسالمیان - قاضى  شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف  

شاهین شهر /3/230   
حصر وراثت

آقاى رحمت اله مالکى فرزند یداله داراى شماره شناسنامه/ملى 51 بشرح دادخواست مطروحه 
به کالسه پرونده 98/173 شورا، درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که مرحوم یداله مالکى شیخ آبادى فرزند غالمرضا به شــماره شناسنامه 450 شماره ملى 
5418883836 در تاریخ 1376/06/12 در اقامتگاه دائمى خویش فوت نموده و ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ردیف هاى جدول ذیل: 1- خداداد مالکى شیخ آبادى 
فرزند یداله شماره شناسنامه 17 نســبت به متوفى فرزند 2- اصغر مالکى شیخ آبادى فرزند 
یداله شماره شناسنامه 47 نســبت به متوفى فرزند 3- رحمت اله مالکى شیخ آبادى فرزند 
یداله شماره شناسنامه 51 نسبت به متوفى فرزند 4- صفرعلى مالکى شیخ آبادى فرزند یداله 
شماره شناسنامه 33 نسبت به متوفى فرزند 5- شوکت مالکى فرزند یداله شماره شناسنامه 
28 نسبت به متوفى فرزند 6- زیبا مالکى شیخ آبادى فرزند یداله شماره شناسنامه 60 نسبت 
به متوفى فرزند 7- فاطمه بیگم هاشمى شــیخ آبادى فرزند مرتضى شماره شناسنامه 160 
نسبت به متوفى همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتى، درخواست مزبور را یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد، در غیر این صورت گواهى صادر خواهد 
شد. م الف: 488891 علیرضائى- رئیس شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرست ان 

مبارکه /3/231
حصر وراثت

آقاى رحمت اله مالکى فرزند یداله داراى شــماره شناســنامه/ملى 51 بشــرح دادخواست 
مطروحه به کالسه پرونده 98/174 شورا، درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که مرحوم فاطمه بیگم هاشمى فرزند مرتضى به شماره شناسنامه 160 شماره 
ملى 5418880934 در تاریــخ 1390/02/10 در اقامتگاه دائمى خویش فوت نموده و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- خداداد مالکى شیخ آبادى 
فرزند یداله شماره شناسنامه 17 نســبت به متوفى فرزند 2- اصغر مالکى شیخ آبادى فرزند 
یداله شماره شناسنامه 47 نسبت به متوفى فرزند 3- رحمت اله مالکى شیخ آبادى فرزند یداله 
شماره شناسنامه 51 نسبت به متوفى فرزند 4- صفرعلى مالکى شیخ آبادى فرزند یداله شماره 
شناسنامه 33 نسبت به متوفى فرزند 5- شوکت مالکى فرزند یداله شماره شناسنامه 28 نسبت 
به متوفى فرزند 6- زیبا مالکى شیخ آبادى فرزند یداله شماره شناسنامه 60 نسبت به متوفى 
فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتى، درخواست مزبور را یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت 
یک ماه به این شورا تقدیم دارد، در غیر این صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف: 488892 

علیرضائى- رئیس شعبه او ل حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان مبارکه /3/232
حصر وراثت

حسین ایزدى دهنوى فرزند شعبانعلى داراى شــماره شناسنامه/ملى 90 بشرح دادخواست 
مطروحه به کالسه پرونده 98/1116 شورا، درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که مرحوم تاجماه رحمانى فرزند نصراله به شــماره شناســنامه 4 شماره ملى 
5419251124 در تاریخ 1397/09/09 در اقامتگاه دائمى خویش فوت نموده و ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ردیف هاى جدول ذیــل: 1- معصومه ایزدى دهنوى 
فرزند شعبانعلى شماره شناسنامه 60 نسبت به متوفى فرزند 2- سکینه ایزدى دهنوى فرزند 
شعبانعلى شماره شناســنامه 493 نسبت به متوفى فرزند 3- حســین ایزدى دهنوى فرزند 
شعبانعلى شماره شناســنامه 90 نســبت به متوفى فرزند 4- فردوس ایزدى دهنوى فرزند 
شعبانعلى شماره شناسنامه 62 نســبت به متوفى فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتى، 
درخواست مزبور را یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از 
متوفى نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد، در غیر 
این صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف: 489075 علیرضائى- رئیس شعبه اول حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان مبارکه /3/233 
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مواد غذایى مختلفى وجود دارند کــه براى دیابتى ها 
سم به شمار مى روند و افرادى که به این بیمارى مبتال 
هستند باید از این غذاها دورى کنند؛ غذاهایى که میزان 
شکر آنها باال باشد مى تواند دیابت بیماران را گسترش 
دهد و سبب تشــدید این  بیمارى در افراد مى شود. در 

اینجا به معرفى مواد غذایى که بیماران دیابتى 
باید از آنها دورى کنند مى پردازیم.

نوشیدنى هاى قندى
نوشیدنى هاى قندى بدترین مواد غذایى براى 
بیماران دیابتى به شما مى روند و هر بار مصرف 
این نوشــیدنى ها قند خون بدن بیماران دیابتى 
را چندین برابر مى کند و بیمارى آنان را تشدید 
مى کند؛  براى  آنکه قند خون بدن تنظیم شود باید 
به جاى نوشیدن نوشیدنى هاى قندى همچون 
نوشابه و شربت هاى صنعتى از برخى آبمیوه هاى 

طبیعى و آب آشامیدنى استفاده کرد.
چربى هاى ترانس

چربى هــاى ترانس، غیر اســتانداردترین چربى هایى 
هستند که مى توانند به تشــدید  بیمارى دیابت کمک 
کنند همچنین این چربى ها ســبب التهاب انسولین و 

قلب مى شوند.

نان سفید، پاستا و برنج
بیشترین حجم کربوهیدرات در نان سفید، پاستا و برنج 
وجود دارد و خوردن آنها ســبب افزایش قند خون بدن 
مى شــود؛ بیماران دیابتى نوع یک و نوع 2 باید از این 
مواد غذایى دورى کنند؛  همچنین تحقیقات مختلف 

نشان داده اســت که خوردن فیبر زیاد جذب قند خون 
را کاهش مى دهد.

ماست میوه اى
ماســت طعم دار یــا میوه اى از شــیر کــم چرب و 

کربوهیدرات زیادى تشکیل شده است و سبب افزایش 
قند خون بدن مى شود؛  به جاى خوردن ماست میوه اى 
باید از ماست کم چرب و شــیر عادى استفاده کرد زیرا 
ماست میوه اى صنعتى شکر زیادى دارد و براى بیماران 

دیابتى مضر به حساب مى آیند.
پنکیک

خوردن پنکیــک در صبحانه به دلیل 
داشتن کربوهیدات باال سبب مى شود 
تا قند خــون بدن افزایــش پیدا کند و 
به همین دلیل بیمــاران دیابتى نباید 
صبح خود را با شکر زیاد آغاز کنند اگر 
مى خواهید صبحتــان را با غالت آغاز 
کنید بهتر است نان جو را در رژیم غذایى 

خود قرار دهید.
آبمیوه هاى قندى

آب میوه ها اصوًال شکر بیشترى دارند 
و براى بیماران دیابتى مناسب نیستند 
با خوردن آبمیوه ها حجم قند خــون بدن افزایش پیدا 
مى کند و خطر حمله قلبــى در بیماران دیابتى افزایش 
پیدا مى کند بهتر است به جاى خوردن آبمیوه، میوه هاى 

طبیعى را در رژیم غذایى خود قرار دهید.

باید توجه کرد که عوامل مؤثر در بروز بیمارى هاى قلبى 
عروقى شــامل اختالل در چربى هاى خون و باال بودن 
سطح کلسترول خون، کم تحرکى، فشار خون باال، رژیم 
غذایى نامناسب، استرس و فشــارهاى روحى و روانى، 
چاقى و اســتعمال دخانیات است. توصیه هاى تغذیه اى 
مؤثر در پیشگیرى و کنترل عوامل خطر بیمارى هاى قلب 

عروقى عبارت اند از:
تعادل و تنوع در برنامه غذایى روزانه

تعادل به معنى مصرف مقادیر کافى از مواد غذایى مورد 
نیاز براى حفظ سالمت بدن است و تنوع یعنى مصرف 
انواع مختلف مواد غذایى که در پنج گروه اصلى غذایى 
یعنى گروه نان و غالت، شیر و لبنیات، گوشت، تخم مرغ، 

حبوبات و مغزها، میوه ها و سبزى ها معرفى مى شوند.
کاهش مصرف چربى و روغن 

سعى کنید غذاها را تا حد امکان به صورت آب پز، بخارپز 
یا کبابى مصرف کرده و از سرخ کردن زیاد غذا خوددارى 
کنید. همچنین مصرف غذاهاى سرخ شده، سوسیس، 
کالباس، خامه، چیپس، پفک، سس ها، مغز، دل و قلوه، 
کله و پاچه را در برنامه غذایى تان کاهش دهید و پوست 
مرغ و چربى هاى قابل مشاهده گوشت و مرغ را قبل از 
طبخ جدا کرده و از قسمت هاى کم چرب گوشت ها استفاه 
کنید. همچنین از گوشت هاى کم چرب مانند مرغ و ماهى 
به جاى گوشت قرمز استفاده کنید و حداقل دو بار در هفته 
ماهى مصرف کنید؛ چرا که چربى موجود در ماهى از انوع 

چربى هاى مفید است. 
توجه به نوع روغن مصرفى

از روغن هاى مایع مانند روغن زیتون و روغن آفتابگردان 
به جاى روغــن حیوانــى و روغن نباتى جامــد، براى 
پیشگیرى از افزایش کلســترول خون استفاده کنید. از 
مصرف غذاهاى سرخ کرده پرهیز کرده و در صورت لزوم 
از روغن مخصوص سرخ کردنى استفاده کنید. زیرا روغن 
جامد هیدروژنه، حاوى اسیدهاى چرب اشباع و اسیدهاى 

چرب ترانس است که خطر ابتال به امراض 
قلبى و عروقى را افزایش مى دهد. از 

طرفى مصــرف روغن زیتون و 
مغزها به دلیل کنترل انرژى 
دریافتى، باید متعادل باشــد. 
بنابرایــن از روغن هاى مایع 
معمولى (غیر سرخ کردنى) 

و روغن زیتون در سرخ 

کردن غذاها (به دلیل حساسیت این روغن ها به حرارت 
باال) استفاده نکنید.

کاهش مصرف مواد قندى
مصرف بیــش از حد مــواد قندى و نشاســته اى مانند 
برنج، ماکارونى، شــیرینى، کیک، شکالت، مربا، عسل 
و نوشــابه ها، باعث افزایش وزن، باال رفتن فشار خون و 
چربى خون شده و منجر به بروز بیمارى هاى قلبى عروقى 
مى شود. بنابراین باید در برنامه غذایى روزانه از مصرف 

بیش از اندازه آنها خوددارى کرد.
کاهش مصرف نمک

مصرف نمک باید به هنگام تهیه و طبخ غذا کاهش یابد و 
از نمکدان در هنگام صرف غذا و سر سفره استفاده نشود. 
همچنین از مصرف غذاهاى کنسرو شده و بسیارى از مواد 
غذایى بسته بندى شــده آماده، به دلیل دارا بودن مقادیر 
زیادى نمــک و از مصرف بیش از اندازه غذاهاى شــور 
مانند ماهى دودى، آجیل شور، چیپس، پفک، انواع شور، 
سوسیس و کالباس خوددارى کنید و از سبزى هاى تازه 
مانند ســیر، لیموترش تازه، آب نارنج، آویشن، شوید و... 
براى بهبود طعم غذا و کاهش مصرف نمک استفاده کنید.

افزایش مصرف فیبر
فیبرها ترکیباتى هســتند کــه در دیواره ســلول هاى 
گیاهان مانند ســبزى ها، میوه ها، سبوس، غالت کامل، 
حبوبات و مغزها وجود دارند. مصرف فیبرها خطر ابتال به 
بیمارى هاى قلبى عروقى را کاهش مى دهند و همچنین 

از یبوست پیشگیرى مى کنند.
افزایش مصرف میوه ها و سبزى ها 

میوه ها و سبزى ها در پیشگیرى از ابتال به بیمارى هایى 
مانند بیمارى هاى قلبى عروقى و برخى از انواع سرطان ها 
به خصوص سرطان هاى سیســتم گوارشى و یبوست 
مؤثرند. بنابراین توصیه مى شــود که روزانه سه الى پنج 

واحد میوه  و سبزى  در برنامه غذایى خود استفاده کنید.
بنا بر اعالم دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، براى داشتن 
قلب سالم اوًال فعالیت بدنى، ورزش منظم، متناسب با سن 
و شرایط جسمى خود را فراموش نکنید و روزانه حداقل 
30 دقیقه پیــاده روى کنیــد. دوم اینکه 
استرس و فشارهاى روانى یکى از 
عوامل ابتال به بیمارى هاى قلبى 
است، بنابراین روش هاى کنترل 
و برخورد مناســب با استرس را 

یاد بگیرید.

شاید شما یک بار تن ماهى با تخم مرغ را امتحان کرده باشید، حقیقتاً وقتى 
تخم مرغ را با تن ماهى مخلوط مى کنیم لذیذتر مى شود اما به چه قیمتى؟ 
تن ماهى و تخم مرغ به ظاهر یک ترکیب خوشمزه است، ولى باید هوشیار 

باشید که این ترکیب غذایى براى سالمت بدن بسیار مضر است.
تن ماهى به همراه تخم مرغ به هیچ وجه ترکیب مناسبى نیست! حتى 
در طب ســنتى نیز گفته شــده که از مصرف ماهى و تخم مرغ اجتناب 
کنید. در طب ســنتى مصرف لبنیات، تخم مرغ و گوشت با همدیگر به 
شدت منع شده اســت و نباید اینها را به صورت (دو به دو یا هر سه) را با 

هم مصرف کرد.
بعضى غذاها وقتى با هم ترکیب شوند، خاصیت یکدیگر را خنثى مى کنند 
و اگر مصرف این غذاها را ادامه دهیم دچار کمبود امالح و ویتامین هاى 
الزم مى شــویم. مصرف بعضى از غذاها مثل ماهى و تخم مرغ در معده 
تولید عفونت و کرم مى کند و منجر به ابتال بیمارى نقرس، رماتیســم، 

قولنج، بواسیر، پیوره و دندان درد مى شود.
بعضى از غذاها نیز وقتى با هم خورده شــوند از ترکیب آنها سمى تولید 
مى شود که راه را براى میکروب ها باز مى کند. در بعضى موارد مصرف این 
غذاها جذب بدن نمى شود و در خون رسوب مى کند که در نتیجه منجر به 

ایجاد انواع سوداها و اگزماها مى شود.
اگر این مطلب را مطالعه کردید و هنوز عالقه به خوردن تن ماهى و تخم 
مرغ دارید، پیشنهاد مى کنیم از این به بعد مصرف همزمان لبنیات، تخم 

مرغ و گوشت را کنار بگذارید و تن ماهى با تخم مرغ نخورید.

آزمایش ها روى موش ها نشان مى دهند مادرانى که از 
یک عفونت بهبود یافته اند، مى توانند مصونیت خود در 
برابر آن عفونت را از طریق شیر دادن به نوزادشان با اثرات 

طوالنى مدت منتقل کنند. متخصصان مى گویند 
که در یکى از موارد آزمایشــى، یک 

بچه مــوش از همین طریق تا 

پایان عمر خود 
نســبت به عفونت یک 

کرم مصون شده بود.
این یافته هاى قابل توجه فاکتور دیگرى را به چگونگى 

تأثیر مادران بر سالمت کودکان خود افزوده است. با این 
حال پزشکان این روش را جایگزین واکسیناسیون ندانسته 
و تنها امید دارند تا در آینده از آن براى بهبود روش هاى 

محافظتى در برابر عفونت ها استفاده کنند.
البته الزم به ذکر اســت کــه هنوز هیچ 
شــواهدى مبنى بر وجــود همین 
تأثیرات در انسان ها وجود ندارد و 
به مطالعات بیشترى به این منظور 

نیاز است.
تغذیه با شیر مادر مى تواند خطر ابتال 
به عفونت ها، اســهال، استفراغ، سندرم 
مرگ ناگهانى نوزاد در کودکــى و خطر ابتال 
به ســرطان خون و بیمارى هاى قلبى را در بزرگسالى 

کاهش دهد.
اما باید توجه داشــت که تغذیه با شــیر مادر نمى تواند 
جایگزین واکسیناسیون شود، چرا که براى انتقال مصونیت 
از مادر به نوزاد، نیاز است تا مادر پیش از باردارى ابتال به 

تمامى انواع عفونت ها را پشت سر گذاشته باشد.

اگرچه ورزش راه مناسبى براى از دست دادن وزن است اما 
فراتر از این هدف، بسیارى از عالئم جسمى و روحى دیگر 
وجود دارند که به شما تأکید مى کنند نیاز به تحرك بیشترى 
دارید. در اینجا هفت علت روشن آورده شده است که نشان 
دهنده نیاز به تحرك بیشتر نسبت به زمان هاى دیگر است. 

خستگى مداوم
اگر خستگى شما حتى با وجود دریافت رژیم غذایى مناسب 
و خواب کافى همچنان ادامه دار است، نشان مى دهد شما 
باید بیشــتر از زمان هاى قبل ورزش کنید و تحرك داشته 
باشید. مطالعات محققان دانشگاه جورجیا نیز نشان داده است 
که تنها 20 دقیقه ورزش هوازى با شــدت متوسط و سه بار 
در هفته میزان انرژى را تــا 20 درصد افزایش مى دهد و در 

رفع خستگى با تمرکز بر سیستم عصبى مرکزى مؤثر است.
درد ناگهانى

بسیارى از افراد به خصوص مبتالیان به آرتریت، هنگام بیدار 
شدن در صبح دچار دردهاى ناگهانى در کمر، زانو و شانه ها 
مى شــوند و ترجیح مى دهند مدت بیشترى را به استراحت 
بگذارند. در حالى که کامًال متضاد این روند براى کاهش درد 
مفید است. تحرك ماهیچه ها و جلوگیرى از اسپاسم مفاصل، 
در افزایش پمپاژ خون به منطقه دردناك بدن مهم است و به 

اندازه کافى براى کاهش درد مى تواند سودمند باشد.

استرس بیش از حد
سطح اســترس باال خود بهانه اى براى تحرك بیشتر است 
و مطالعات نشــان داده راه رفتن، دویدن و تقویت بدن تنها 
براى 20 تا 30 دقیقه و تکرار آن هر سه تا چهار بار در هفته، 
مى تواند به میزان قابل توجهى از میزان اضطراب بکاهد. بنا 
بر تحقیقات، اضافه کردن موســیقى به ورزش در مبارزه با 

استرس مؤثرتر است.
عدم تعادل هورمونى

ورزش یک راه عالى براى کمک به تنظیم هورمونى است 
و به عنوان مثال منجر به افزایش ســطح تستوسترون و در 
نتیجه افزایش سوخت و ساز بدن، حفظ جوانى پوست و بهبود 

عملکرد مغز مى شود.
مشکالت هضم

تنها 30 دقیقه یا بیشــتر، پیاده روى سریع بعد از صرف شام 
به هضم مؤثرتر غذا کمک خواهد کرد. ورزش هاى هوازى 
با افزایش ریتم ضربان قلــب و تنفس باعث بهبود انقباض 
عضالت روده و در نتیجه هضم بهتر مواد غذایى مى شوند. 
این روند کاهش یبوســت را نیز به دنبال دارد. عالوه بر این 
انجام ورزش منظم به افزایش باکترى هاى خوب روده که 

خود عاملى براى بهبود فرایند هضم است، کمک مى کند.
وسوسه سیگار

طبق تحقیقاتى که نتایج آنها در مجله «نوروفارماکولوژى» 
آمریکا به چاپ رســیده، افزایش اندروفین ناشى از ورزش، 

اثرات اعتیادآور استعمال سیگار را خنثى مى کند.
مشکل در به خواب رفتن

اگر شما در چرخه خواب شــبانه روزى مشکل دارید، نیاز به 
حرکت بیشترى در طول روز دارید. محققان دانشگاه نورث 
وسترن نشان داده اند که انجام ورزش هاى سبک تا متوسط 
یک و نیم ســاعت قبل از خواب به خصوص در میانساالن، 
چرخه خــواب را بهبود مى بخشــد و از کــم خوابى مزمن 

پیشگیرى مى کند.
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خشم، احساسى طبیعى و گاهى حتى مفید است که بیانگر وضعیت 
درونى ماست. این احســاس به ما کمک مى کند به طور غریزى، 
خطر را تشــخیص و به آن واکنش نشــان دهیم. خشم همچنین 
مى تواند نیروى محرك قوى اى باشد و ما را به انجام کارهاى واقعًا 
خوبى سوق دهد. گرچه در اغلب موارد، خشم کنترل نشده ما عامل 
اضطراب و همچنین مشکالتى است که در رابطه خود با همکاران، 
خویشاوندان، دوستان، دنیاى بیرون و حتى خودمان داریم. در ادامه 

به راهکارهایى براى کنترل خشم مى پردازیم.
1- علت عصبانیت خود را جایى بنویسید و نابودش کنید

خشــم خود را روى کاغذ بیاورید. همه جزییات را فوراً یادداشــت 
کنید، همه آن دلیلى که شما را دلخور و درمانده کرده است. این کار 
مى تواند بخش زیادى از فشارى که روى شما وجود دارد را کم کند. به 
تک تک جزییاتى که شما را آزار داده توجه داشته باشید و تا جایى که 
مى توانید مفصًال درباره آنها بنویسید. ذهن خود را از این افکار خالص 
کنید. بعد از آن مى توانید یادداشت هایتان را دور بیاندازید یا بهتر از آن 
-به هر روشى که مایلید- نابودش کنید. این کار باعث مى شود فشار 

و اضطرابى که متحمل شده اید را یک بار براى همیشه از بین ببرید.
2- خودتان را از عشق و محبت بهره مند کنید

گاهى کارى به سادگى معاشرت با یک دوست مى تواند به شما کمک 
کند خشم خود را مدیریت کنید، چون این کار سطح هورمون اکسى 
توسین را در بدن باال مى برد. اکسى توســین نوعى انتقال دهنده 

عصبى است که احساس اضطراب و ناراحتى را کم مى کند. 
3- آدامس بجوید

تحقیقات علمى ثابت کرده جویدن آدامس مى تواند به شما کمک 
کند بر احساس خشمى که نسبت به اطرافیانتان دارید، غلبه کنید. 
چون وقتى دائمــًا فک خود را حرکت مى دهید، فشــارى که روى 
ماهیچه هاى درون صورت و بدنتان وجــود دارد، به تدریج تخلیه 

مى شود. 
4- قدم بزنید، یا از آن بهتر، بدوید

هر زمان که احســاس عصبانیــت کردید، مى توانید ســراغ یک 
ورزش فیزیکى بروید. یک کیلومترى بدوید، حدود 20 دقیقه پیاده 
روى کنید، یا تــا جایى که مى توانید حرکت شــنا انجام دهید. این 
فعالیت هاى بدنى به مغز شــما کمک مى کنند اندورفین یا همان 

هورمون شادى تولید کند. 
5- آهنگ مورد عالقه خود را بخوانید

شاید عجیب به نظر برسد اما آواز خواندن واقعاً مى تواند تأثیر زیادى 
در کاهش اضطراب و خشم داشته باشد. وقتى حال خوشى ندارید، 

گوشه خلوتى بروید و تا جایى که توان دارید آهنگ مورد عالقه خود 
را بخوانید و از این کار لذت ببرید. این کار فشار وارده روى عضالت 

بدنتان را تخلیه مى کند.
6- خوراکى هاى ترد بخورید

البته نباید پرخورى کنید تا بعداً از دست خودتان هم عصبانى نشوید 
اما مواقعى که چیزى عصبانى تان مى کند، یک خوراکى ترد بخورید. 
ما انسان ها از گوش دادن به صداى قرچ قروچ خوشمان مى آید، به 
همین دلیل شنیدن چنین صدایى مى تواند از نظر ذهنى ما را تخلیه 
کند. این کار همچنین مى تواند فشارى که روى فک شما وارد شده 

را کم کند.
7- انگشت شست تان را فوت کنید

اگر احساس مى کنید به دلیل خشم و درماندگى اى که همه وجودتان 
را گرفته، ضربان قلبتان باال رفته، مى توانید روش جالب اما مؤثرى 
را امتحان کنید؛ براى این کار کافى است انگشت شست خود را فوت 
کنید. شاید عجیب به نظر برسد اما انگشت شست ما نبض خودش 
را دارد و فوت کردن آن مى تواند نبض ما را آرام کند و ضربان قلب 

ما را پایین بیاورد.
8- کارهاى خانه را انجام دهید

شاید از این توصیه خوشــتان نیاید، اما آن را جدى بگیرید. کارهاى 
تکرارى خانه که بدون فکر و نگرانى انجام مى شوند، مى توانند در 
کوتاه ترین زمان، شما را آرام کنند. به گلدان هایتان رسیدگى کنید یا 

فقط کمد یا کشوهایتان را مرتب کنید. 
9- کنار گل و گیاه بنشینید

با توجه به آنکه ده دقیقه حضور در کنار یک گیاه مى تواند اکسیژن 
مورد نیاز مغز را به آن برساند، مى توانید مواقعى که احساس مى کنید 
عصبانى هستید، به سراغ نزدیک ترین گل و گیاه اطرافتان بروید. 
این کار باعث مى شود بتوانید واضح تر فکر کنید، درنتیجه راحت تر از 
شر خشمى که وجودتان را گرفته خالص مى شوید. عالوه بر این، با 
بوییدن گل هاى یاسمن یا اسطوخودوس، مى توانید اضطراب خود 

را کم کنید و خواب آرامى داشته باشید.
10- تایمر را تنظیم کنید

ساده ترین و احتماًال سریع ترین راه براى مدیریت خشم، تنظیم یک 
تایمر است. وقتى متوجه شوید که عصبانى شدن فقط وقت تان را 
تلف مى کند و شــما را از انجام کارها و وظایفتان باز مى دارد، دیگر 
عصبانیت تان برایتان بى اهمیت مى شــود. بنابراین کافى است به 
تایمر تلفن همراه تان یا یک ساعت نگاه کنید و به خاطر بیاورید که 
کارهاى خیلى بهترى از عصبانى شدن براى انجام دادن وجود دارد.

چطور مى توانیم خشم خود را کنترل کنیم؟

زیان هاى وحشتناك 
ترکیب تخم مرغ با تن ماهى

تحقیقات نشــان مى دهد که ریزش مو در فصل تابستان نسبت به سایر 
فصول بیشتر است. متخصصین پوست و مو بر این باورند که فولیکول 
مو که در طول سال وظیفه تولید مو را بر عهده دارد در فصل گرما قدرت 
عمل چندانى ندارد و همین موضوع مى تواند منجر به افزایش ریزش مو 
شود. از سوى دیگر، گرما ســبب فعال شدن برخى از هورمون هاى بدن 
مانند تستسترون مى شود که خود عامل اصلى ریزش ارثى موى سر است.

همچنین، قرار گرفتن بیش از اندازه در معرض اشعه «یو وى» مى تواند 
به مو ها آســیب جدى وارد کند. بدین صورت که رطوبت مو به مرور کم 
شده و کوتیکول مو کم کم از بین مى رود که این امر خود باعث خشک، 
شکننده و آسیب دیدگى مو ها مى شــود. به همه این موارد چرب شدن 
پوست سر و بسته شدن منافذ آب رسان به ریشه مو در اثر تعرق تابستان 

نیز باید اضافه شود.
بد نیســت بدانید طبق تحقیقات به عمل آمده افزایش میزان مو هاى از 
دست رفته در تابستان اغلب موجب نگرانى و افزایش مراجعه به پزشک 
و گاهى صرف هزینه هاى بسیار براى درمان مى شود در صورتى که باید 
همواره توجه داشت این موضوع امرى است کامًال طبیعى که در چرخه 
زیست انسان اتفاق مى افتد. هرچند براى این مسئله راه حل قطعى وجود 
ندارد و هر چه انجام دهیم باز هم در فصول گرم سال، ریزش مو نسبت 
به سایر فصول افزایش مى یابد و با میزان بیشترى از موى از دست رفته 
رو به رو مى شویم؛ اما براى کاهش این روند باید تا حد ممکن با استفاده از 

محصوالت مناسب از مو محافظت به عمل آورد.

افزایش ریزش مو 
در تابستان 

براى سالمت قلبمان چه کنیم؟

تأثیر شیر مادر بر سالمت کودك

نشانه هایى که مى گویند به تحرك بیشترى نیاز داریداگر از قند خون رنج مى برید بخوانید
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هلیا فدایى عسل هاشمى یسنا زارع پردیس نورى آیلین
 شب انگیز

سما قربانى مبینا رضایى آندیا ضیایى حدیثه 
سلطانى

پارسا قرغانى سید سورنا 
میرى

محمدمهدى 
حبیبى

بردیا یازدار مانى زمانى امیرمحمد 
غفورى

سام طاهرى امیرحسین 
شاه نظرى

ایمان تیمورى رضا چهرازى فرزاد قربانى دانوش 
ابراهیمى

مهدى
 شاه نظرى

حسین 
فرهادى

مهدى 
حمدى اصل

پویا مهدى فر

دانش آموزان ممتاز از دبستان شهید ناقه

با تشــکر فــراوان از زحمات جبــران ناپذیــر مدیریــت محترم دبســتان: ســرکار خانــم بصیرى
 معاونیــن آموزشــى،  خانم هــا: معصومــى- ســراجى، معــاون اجرایــى: خانــم صالحــى، 
معاون فن آورى: خانم جوانمرد، معاون پرورشى: خانم هاشمى و تشکر از آموزگار دلسوز و مهربان 

پایه اول: خانم مهورى

سال تحصیلى 98- 1397

آینده سازان و دانشمندان فرداى ایران اسالمى، پایه دوم و سوم از دبستان آیت ا... هاشمى رفسنجانى «شاهین شهر»
سال تحصیلى 98- 1397

با تشکر فراوان از زحمات بى شائبه ى مدیریت محترم دبستان: جناب آقاى حسینعلى محمدى، معاونین آموزشى: خانم بیکیان- آقاى اسالمى، معاون پرورشى: آقاى قیومیان،
 معاون اجرایى: خانم لطفى، آموزگاران پایه دوم، خانم ها: محرابیان- هادیان، آموزگاران پایه سوم، خانم ها: احمدى- پورفروغى، و تشکر از نیروى خدماتى: آقاى عباسى

شرکت حمل و نقل توکا (سهامى عام) در نظر دارد 19 دستگاه کشنده فاو و تعدادى کفى دو 
محور خود را از طریق برگزارى مزایده عمومى به فروش برساند. از کلیه متقاضیان دعوت 
مى گردد، از تاریخ 98/03/19 لغایت 98/03/28 (به جز روزهاى پنج شــنبه و تعطیالت 
رسمى) از ساعت 8 الى 15 به واحد بازرگانى شرکت به شماره تماس 03152735075 داخلى 
119 واقع در جاده مبارکه، جنب شرکت فوالد مبارکه، شرکت حمل و نقل توکا مراجعه و یا از 
طریق سایت اینترنتى شرکت به آدرس www.tukatrans.com نسبت به دریافت اوراق 

مزایده شامل شرایط و برگ پیشنهاد قیمت اقدام نمایند. 

برگزارى مزایده عمومى
شماره 06/ز/98

شرکت حمل و نقل توکا (سهامى عام)شرکت حمل و نقل توکا (سهامى عام)

نوبت دوم

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد (شرکت هاى پیمانکارى واجد صالحیت را جهت انجام خدمات جدول 
ذیل به استناد قانون) برگزارى مناقصات و آئین نامه معامالت شناسایى و رتبه بندى نماید.

به منظور ارزیابى توان اجراى کار پیمانکاران متقاضى، از کلیه شرکت هاى ذیربط که ظرفیت آماده بکار در این زمینه دارند 
دعوت مى شود: اسناد ارزیابى مناقصه را از طریق سایت هاى زیر دریافت و به آدرس: اصفهان چهارباغ عباسى- خیابان 
عباس آباد- ساختمان شماره 3 توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف- دبیرخانه تحویل یا ارسال نمایند. جهت کسب 
اطالعات فنى با شماره 34121458 و سواالت بازرگانى شماره تلفن: 32216102- 031 واحد مناقصات تماس حاصل فرمائید.

http://tender.tavanir.org.ir 1- سایت اینترنتى معامالت توانیر به آدرس
http://eepdc.ir 2- سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد فراخوان مندرج مى باشد.
* به مدارك فاقد امضاء، مخدوش و پیشنهاداتى که بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* شرکت کنندگان در فراخوان مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکات با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با 
واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر این صورت مسئولیت عدم رعایت این بند 

به عهده مناقصه گران مى باشد.
* ارایه تأییدیه برونسپارى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان و ثبت نام در سایت eepdc.ir جهت به روزرسانى مدارك 

ثبتى الزامى است. (در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقاى امیرانى تماس حاصل فرمایید)

آگهى  فراخوان عمومى
 فراخوان عمومى دعوت به ارزیابى کیفى 

شماره: 9861003

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهانروابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

فراخوان تعیین دستگاه نظارت بر عملیات نازك کارى ساختمان (خیابان مالصدرا) 
ستاد مرکزى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

تاریخ توزیع اسناد: 1398/03/19
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه شرکت: حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 1398/03/26

شهردارى کلیشاد و سودرجان به استناد ردیف بودجه مصوب سال مالى 1398 به شماره 523301019 و مصوبه شماره 1936 /98/5 شوراى اسالمى شهر؛ 
در نظر دارد؛ پروژه «لکه گیرى و آسفالت معابر سطح شهر» با مشخصات ذیل از طریق مناقصه عمومى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

آگهى مناقصه مرحله اول

حامد اخگر- شهردار کلیشاد و سودرجانحامد اخگر- شهردار کلیشاد و سودرجان

نوبت دوم

م الف: 487461

زمان بازگشایىآخرین مهلت تحویل اسنادمهلت اخذ اسنادمبلغ اعتبار

1398/03/121398/03/291398/03/30 الى 2/700/000/0001398/03/28 ریال

- شهردارى در رد و قبول پیشنهادات مختار مى باشد.
- سایر شرایط در اسناد مناقصه موجود مى باشد.


