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هشتم مرداد، استارت جدید مبارزه استرس زیاد، استخوان هایتان را مى شکندسیل امسال نتیجه بارورسازى ابرها بود؟غوغاى مهران مدیرى و رضا گلزار در سینماى ایران موج جدید هجوم ملخ ها از تیر ماه  سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

 چرا باید 
مصرف کاکائو را 

محدود کرد؟ 

شلیک «توپ» گردشگران به کاخ هشت بهشت!
3
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ایران نمى تواند تنها طرف 
متعهد به برجام باقى بماند

صنعت نساجى گرفتار 
کمبود پنبه و پارچه است

براى لیگ قهرمانان 
سپاهان مشکل استادیوم 

دارد
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16 مجسمه تقلبى 
3 نفر را

 پشت میله ها برد 

مطالب ضد و نقیض زیادى درباره مصرف کاکائو و فواید 
یا مضرات آن در فضاى مجازى منتشر مى شود. اما آیا 

مصرف کاکائو سودمند است یا مى تواند مضرات 
مختلفى داشته باشد؟ آیا خوردن

 شیرکاکائو و شکالت هاى حاوى کاکائو براى...

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان از دستگیرى 
اعضاى یک باند ســه نفره که بــا ترفند فروش 
مجسمه طالى زیرخاکى از 13 نفر در استان هاى 
مختلف کشور کالهبردارى کرده بودند، خبر داد.

مهدى معصوم بیگى اظهار کرد: پس از شکایت 
یکى از شهروندان مبنى بر اینکه فردى با ترفند 
فروش مجسمه طال، مبلغ پنج میلیارد ریال از وى 
کالهبردارى کرده و متوارى شده است، بررسى 
موضوع به صورت ویژه در دســتور کار مأموران 

اداره مبارزه با جعل...

4

گردوغبار اصفهان را در نوردیدگردوغبار اصفهان را در نوردید
پیش بینى ها نشان مى دهد وضعیت امروز هوا نسبت به روز گذشته بهتر خواهد شدپیش بینى ها نشان مى دهد وضعیت امروز هوا نسبت به روز گذشته بهتر خواهد شد

3

خسارت تدریجى بناى عصر صفوى از تفریح روزمره مردم

شهرتم را  از 
«زى زى گولو»

 دارم

کدورت ها انگار رفع شده
مدافع باتجربه ذوب آهن اصفهان قراردادش را با این باشــگاه تمدید 

کرد.
هادى محمدى، مدافع 29 ساله ذوب آهن که سابقه چندین سال بازى 
براى این تیم را دارد، در لیست بازیکنان مورد نظر علیرضا منصوریان 
براى فصل آینده قرار داشت و از این رو بعد از توافق با مسئوالن ذوب 

آهن قراردادش را تمدید کرد.
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

کالهبردارى 16 میلیارد ریالى از 13 نفر 
در استان هاى مختلف

کاروان 
حجـــاج اصفهانى

 از 27 تیرماه 
اعزام مى شود

گردشگران به دیدن «چرنوبیل» عالقه مند شده اند
سریال جنجالى و افزایش عجیب تقاضاى سفر به اوکراین 

2

5

احساس خوب گئورگىاحساس خوب گئورگى

شهردارى مجلسى در نظر دارد به استناد مجوز شماره 97/607 مورخ 97/12/19 شوراى محترم اسالمى شهر مجلسى 10 قطعه 
زمین تجارى واقع در بلوار ارم میانى شهر مجلسى به مساحت هر یک 64/61 مترمربع را با قیمت پایه کارشناسى هر مترمربع 

30000000 ریال (سى میلیون ریال) از طریق مزایده عمومى به اشخاص حقیقى و یا حقوقى واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط شرکت در مزایده: 

1- پیشنهاد دهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى را رعایت نمایند.
2- پیشنهاد دهندگان باید نسبت به واریز مبلغ 96/915/000 ریال (به ازاى هر پالك) معادل 5 ٪ کل مبلغ کارشناسى تحت عنوان 
سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 110309651009 شهردارى نزد بانک ملى ایران شعبه مجلسى اقدام و یا ضمانت نامه 

بانکى معتبر ارائه نمایند.
3- متقاضیان مى توانند از روز شنبه مورخ 98/03/18 (زمان انتشار اولین آگهى) تا آخر وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 98/04/03 
به امور قراردادهاى شهردارى مراجعه و اسناد و مدارك مزایده را دریافت نمایند و حداکثر تا آخر وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 

98/04/04 پیشنهادات خود را در پاکت هاى الك و مهر شده تحویل دبیرخانه شهردارى مجلسى نموده و رسید دریافت نمایند.
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شــهردارى مجلسى به نشــانى www.Majlesicity.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 

52472852- 031 (امور قراردادهاى شهردارى) تماس حاصل نمائید.
نشانى: استان اصفهان- شهرستان مبارکه- شهر مجلسى- میدان امام (ره)- شهردارى مجلسى

شهردارى بهارستان در نظر دارد جهت انجام پروژه زیر از طریق برگزارى مناقصه عمومى انتخاب پیمانکار نماید.

1- متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى توانند از مورخ 98/03/19 تا مورخه 98/04/02 همه روزه 
به جز روزهاى تعطیل به واحد امور قراردادهاى شهردارى بهارستان مراجعه و با ارائه خالصه سوابق اجرایى و اصل مدارك 

شرکت معرفى نامه کتبى شرکت نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند.
2- پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان وقت ادارى سه شنبه مورخ 98/04/11 به واحد دبیرخانه محرمانه 

شهردارى بهارستان ارائه و رسید دریافت نمایند.
3- پیشنهادهاى رسیده ساعت 14 بعدازظهر روز چهارشــنبه مورخ 98/04/12 در کمیسیون عالى معامالت که در محل 

شهردارى بهارستان تشکیل مى گردد.
4- شهردارى بهارستان در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است.

5- هرگاه برندگان اول، دوم و سوم مناقصه حاضر به ا نعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنها به ترتیب ضبط خواهد 
شد و سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد با برنده مسترد نخواهد شد.

6- هزینه چاپ آگهى مناقصه در روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد.

آگهى مزایده عمومى مرحله دوم (نوبت اول)

آگهى مناقصه عمومى

آیت اله اسالنى- سرپرست شهردارى مجلسى

داود بحیرایى- شهردار بهارستان

چاپ دوم

نوبت دوم

م الف: 489988

م الف: 491995

سپرده شرکت در مناقصه (ریال)ردیف اعتبارىبرآورد اولیه (ریال)نام پروژه
14/051/402/035360908702/600/000عملیات اجراى محوطه سازى باغ بانوان شهر بهارستان

مریم سعادت: 

و«زى زى گولو» و
مدارما دارم دارم

واید 
یا 

کدو
مدافع باتجربه ذو

کرد.
هادى محمدى،
د براى این تیم را
براى فصل آینده
آهن قراردادش ر
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موج جدید هجوم ملخ هاى صحرایــى از ابتداى تیرماه به 
کشور آغاز مى شود.  رئیس ســازمان حفظ نباتات کشور با 
بیان این مطلب گفت: بر اســاس نقشه هاى فائو بیشترین 
هجوم دسته هاى جدید در اســتان هاى هرمزگان، بوشهر 
و سیستان و بلوچستان است و این هجوم بسیار گسترده و 
وسیع است. محمدرضا درگاهى در نشست ستاد هماهنگى 
مدیریت بحران استاندارى هرمزگان افزود: تاکنون 153 
دسته ملخ در هشت استان کشور ریزش داشته اند و در 590 
هزار هکتار از زمین هاى کشــاورزى عملیات سمپاشى و 
کانون کوبى انجام شده است. وى گفت: با هجوم دسته هاى 
جدید سطح سمپاشى تا اواخر شهریور به بیش از 800 هزار 

هکتار در کشور مى رسد. رئیس سازمان حفظ نباتات کشور 
افزود: بیشترین حجم سمپاشى و کنترل آفت در استان هاى 
سیستان و بلوچستان، جنوب کشور و هرمزگان بوده است. 
درگاهى گفت: در ماه هاى پاییز احتمال بازگشت ملخ هاى 
صحرایى از کشورهاى پاکستان و هند به ایران هست. ملخ ها 
به علت گرمى هوا در ایران تخمگذارى نمى کنند. وى افزود: 
روند مبارزه و سمپاشى در کشور تا پایان سال ادامه مى یابد. 
 وى با اشاره به طغیان ملخ ها در حاجى آباد در استان هرمزگان 
گفت: حجم ریزش و طغیان در حاجى آباد بســیار جدید و 
بحرانى است و نیازمند اســت تا بسیج، نیروهاى مردمى و 

ارتش براى کنترل آفت همکارى کنند.

رئیس جمهورى گفت: ایران ســهم شایسته اى در تأمین 
صلح و ثبات در منطقه و جهان ایفا کرده است.

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى صبح دیروز در 
پنجمین نشست سران کنفرانس تعامل و اعتمادسازى در 
آسیا (سیکا) که در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار شد گفت: 
مداخالت خارجى برخى قدرت ها در امور داخلى کشورهاى 
منطقه خاورمیانه، سیاست هاى قهرآمیز یکجانبه گرایانه، 
تروریســم و افراط گرایى، پیمان شــکنى و قانون گریزى 
آشکار آنان در موضوعات مربوط به صلح و امنیت بین المللى 
از جمله قرارداد مهم هسته اى ایران موسوم به برجام، منطقه 
ما را به یکى از بحران خیزترین و بى ثبات ترین مناطق جهان 

تبدیل کرده است. رئیس جمهورى به اجراى کامل تعهدات 
ایران در  برجام اشاره و یادآورى کرد: اجراى کامل تعهدات 
ایران بارها به تأیید آژانس بین المللى انرژى اتمى رسیده و 
با وجود خروج آمریکا و از سرگیرى تحریم هاى غیرقانونى 
یکجانبه این کشــور و نیز حمایت ناچیز سایر طرف هاى 
موافقتنامه از آن، همچنان معتقد هستیم که انجام تعهدات 
پذیرفته شده توسط همه طرف هاى ذیربط، نقش مهمى در 

افزایش ثبات منطقه اى و جهانى ایفا خواهد کرد.
روحانى تصریح کرد: ایران به صورت یک طرفه نمى تواند 
تنها طرف متعهد به برجام باقى بماند و سایر کشورها نیز 
الزم است سهم خود را براى حفظ این توافق مهم بپردازند.

موج جدید هجوم ملخ ها از 
تیر ماه 

ایران نمى تواند تنها طرف 
متعهد به برجام باقى بماند

ایران چند مشترك 
تلفن همراه دارد

تعداد مشترکان تلفن همراه ایران    ایسنا|
تا پایان سال گذشته به بیش از 93 میلیون رسیده 
است. تعداد مشترکان اپراتورهاى تلفن همراه در 
سال گذشته، 93 میلیون و 36 هزار و 584 است و در 
مقایسه با سال 96 که آمار 88 میلیون و 341 هزار و 
723 داشته، رشدى نزدیک به پنج میلیون را نشان 
مى دهد. این یعنى تعداد مشترکان از تعداد جمعیت 

کشور هم بیشتر است!

فاجعه شیرى 
طــى هفتــه گذشــته     رویداد24 |
زمزمه هایى از افزایش بهاى شــیرخام به گوش 
رسید و گفته شد قیمت شیرخام نیز به زودى گران 
مى شود. براساس بررســى کارشناسان میانگین 
مصرف لبنیات و شــیر در ایران ساالنه باید 270 
کیلوگرم باشد اما اکنون مصرف این محصوالت 
به زیر 70 کیلوگرم رسیده این در حالى است که این 

مصرف ساالنه در اروپا 370 کیلوگرم است.

زندگى با 400 هزار تومان
حســینعلى     خبرگزارى دانشجو  |
حاجى دلیگانى، نماینده شاهین شهر در مجلس 
گفته است: در شــرایط اقتصادى کنونى برخى از 
بازنشستگان بیش از شصت هفتاد سال عمر دارند 
و با 400 هزار تومان گذران زندگى مى کنند و این 
یک فاجعه براى آنها محسوب مى شود. این در حالى 
است که متأسفانه عدد دریافتى بابت حق بیمه آنها 

بعضاً دو برابر و بیشتر افزایش پیدا کرده است.

«وضعیت قرمز» طالق 
طبق آمارهاى ارائه شده مى توان     انتخاب |
گفت روند کاهشى ازدواج و افزایشى طالق در اکثر 
سال ها نکته قابل توجه است. آمار ها نشان مى دهد 
در سال 1387 به ازاى هر هشت ازدواج یک طالق 
داشتیم که در سال 1397 این عدد به 1/3 ازدواج در 

برابر یک طالق کاهش یافته است!

بدترین نان 
بیشترین مشترى را دارد!

  تسنیم| مدیر باشگاه هواداران نان کامل 
با تأکید بر اینکه بى مهــرى به موضوع نان باعث 
سقوط کیفیت و فرار نانوایان ماهر مى شود، گفت: 
40 سال پیش 40 درصد نان ها در کشور سنگک 
و 10 درصد مابقى آنها لواش بــود ولى امروز این 
عدد معکوس شده، در حالى  که لواش بدترین نان

 است.

70 کیلو تریاك 
پیش من امانت بود!

رئیس پلیس پیشگیرى پایتخت، از     مهر |
دستگیرى متهمى خبر داد که اقدام به فروش مواد 
مخدر در محدوده شهرك ولیعصر مى کرد. حدود 
70 کیلوگرم تریاك از داخل خودرو این متهم 36 
ساله کشف شد که وى ادعا مى کرد این مواد را به 
صورت امانى در خودرو خود نگه داشته و قرار بوده 
در ازاى حمل آن از محلى به محل دیگر مبلغ 1/5 

میلیون تومان دریافت کند.

ماجراى من و نوید!
بهزاد فراهانى بازیگر سریال رمضانى    صبا |
«دلدار» در نشســت خبرى عوامل این سریال با 
خبرنگاران ضمن اینکه مدیران تلویزیون را مقصر 
پایین آمدن سطح کیفى سریال ها دانست، افزود: 
چه میزان دســتمزدها باالرفته که دستمزد نوید 
محمدزاده یک میلیارد است و دستمزد من با این 
سابقه کار، ماهى 20میلیون است؟ این به دلیل ندانم 

کارى مسئوالن است.

میانجى ها به تالش خود 
ادامه دهند

(درباره    روزنامه جمهورى اسالمى |
میانجیگرى بین ایران و آمریکا): سیاست عدم مذاکره 
با دولت آمریکا بر یک استدالل قوى منطقى متمرکز 
است که اگر به آن توجه شــود و رئیس جمهور آمریکا 
زمینه هاى آن استدالل را منتفى کند، این سیاست هم 
مى تواند مورد تجدیدنظر قرار گیرد... امام خمینى(ره) 
هم که آمریکا را «شیطان بزرگ» نامیدند، بارها بر این 
نکته تأکید کردند که اگر آمریکا آدم شــود مى تواند با 
کشور ما رابطه داشته باشد... در همین چارچوب و براى 
وادار ساختن رئیس جمهور آمریکا به بازگشت به برجام 
و دست برداشتن از دخالت در امور داخلى ایران و تکرار 
خیانت هاى اسالف خود است که کشورهاى داوطلب 

میانجیگرى باید به تالش هاى خود ادامه بدهند.

ادعاى شلیک 
به یک پهباد آمریکایى

«CNN» بــه نقــل از یــک مقام     انتخاب |
آمریکایــى ادعا کــرد که ســاعاتى پیــش از حادثه 
نفتکش ها در خلیج عمان، ایران یک پهباد آمریکایى 
را بر فراز منطقه رصد کرده و به سوى آن یک موشک 
شلیک کرده است که به این پهباد اصابت نکرده است. 
«CNN»توضیح نداده که پهباد آمریکایى در آن زمان 
در منطقه چه مأموریتى داشته است و ارتباط آن با حادثه 

نفتکش ها چیست.

پیام احمدى نژاد
NBA براى قهرمان 

   خبر آنالین | رئیس جمهور سابق ایران پیامى 
را براى بسکتبالیست هاى آمریکایى منتشر کرد. تیم 
بسکتبال تورنتو رپتورز با پیروزى مقابل گلدن استیت 
براى نخستین بار قهرمان NBA شد. این در حالى است 
که پس از این قهرمانى محمــود احمدى نژاد، رئیس 
جمهور سابق ایران پیامى را به زبان انگلیسى در توییتر 
خودش براى این بسکتبالیست ها منتشر کرد. احمدى 
 NBA نژاد در توییتى ضمن تبریک به تیم پیروز فینال
نوشت اگر رئیس جمهور بودم همه شــما را به ایران 

دعوت مى کردم.

آخه اینکه نشد
مرتضــى طاهریــان،     خبرگزارى حوزه |
از مداحان اهــل بیت(ع) مى گوید: قبًال شــعرها پیام 
داشــت، االن هم شــعرهاى خوبى گفته مى شود اما 
برخى از مداحان جوان با جمعیــت هاى فراوان ایجاد 
موج احساسى و نغماتى دارند، اما چیزى در محتوا ندارد، 
گاهى مداح یک ساعت مى خواند و فقط مى گوید:«ازت 
یک کربال مى خوام». یک جلسه اى با یک فردى هم 
منبر بودیم، شب دوم و سوم جلسه دیدم هى این را تکرار 
مى کند که «ازت یه کربال مى خوام» گفتم آقا ببینید 
هزینه کربالش چقد مى شه من بدم بره. آخه این که نشد. 
این همه جوان را معطل کردن که فقط ازت یک کربال 
مى خوام، مداحى مسئولیت دارد، ما باید اثرگذار باشیم.

اروپا و آمریکاى بیچاره
  انتخاب | آیــت ا... علم الهــدى، امام جمعه 
مشــهد در خطبه هاى نماز جمعه این شهر گفته: اروپا 
قول داده بود ایران را در برجام نگه دارد و وزیر خارجه 
آلمان سراســیمه براى همین به ایران آمد؛ آمریکا نیز 
بیچاره است زیرا دنیا خواهد گفت آمریکا در مقابل ایران 
شکست خورد و ایران به فناورى هسته اى برگشت چون 
آمریکا نقض عهد کرد؛ اروپا و آمریکا بیچاره این مسئله 

هستند و براى همین دائم میانجى مى فرستند.

کًال کسى خبر ندارد!
درحالــى که خبر خودکشــى     خبر آنالین |
عبدالرضا داورى، مشاور محمود احمدى نژاد در رسانه ها 
خبرساز شده اما اطرافیان احمدى نژاد از این خبر اظهار 
بى اطالعى مــى کنند. داورى طــى روزهاى اخیر به 
واســطه توییت هاى افشاگرانه همســرش در مرکز 

توجهات و اخبار قرار گرفته بود.

خبرخوان

گردشگران زیادى پس از پخش ســریال بحث برانگیز 
«چرنوبیــل» تقاضــاى بازدیــد از نیروگاه هســته اى 
«چرنوبیل» را دارند به طورى که توریسم در این منطقه 

اوکراین 40 درصد رشد داشته است.
ســریال بحث برانگیر «چرنوبیل» که این روزها محافل 
فرهنگى و سیاسى را درگیر خود کرده است روایتى مستند 
از فاجعه اى هولناك است که بیش از ســه دهه از وقوع 
آن مى گذرد. ســریال «چرنوبیل» که موفق شده جایگاه 
نخست رده بندى بهترین سریال هاى تلویزیونى (با کسب 
امتیاز 9/7 از 10 با نظر حدود 150 هزار کاربر) در ســایت 
«IMDB»  را کسب کند توجهات زیادى را در ایران نیز 

برانگیخته است. 
داستان سریال در مورد فاجعه واقعى و تاریخى «چرنوبیل» 
اســت. فاجعه «چرنوبیل» بزرگ تریــن حادثه اتمى و 
غیرعمدى در طول تاریخ اســت که در نیــروگاه اتمى 
«چرنوبیل» در اوکراین و در ســال 1986 رخ داد. در این 
حادثه حدود پنج میلیون نفر آسیب دیدند و در حدود 5000 
واحد مسکونى به دلیل پراکنده شدن ذرات رادیواکتیو در 

روسیه سفید، اوکراین و فدراسیون روسیه آلوده شدند.
اثرات این فاجعه عالوه بر اوکراین و فدراسیون روسیه در 
سایر کشورها (فنالند، سوئد، نروژ، لهستان و انگلستان) 
نیز احساس شد. این آلودگى در زمان وقوع (ِمى 1986) در 
تمامى کشورهاى نیمکره جنوبى، در اقیانوس هاى آرام، 

آتالنتیک و منجمد شمالى نیز مشاهده شده بود.
سریال «چرنوبیل» از ساعات آغازین بامداد روز 26 آوریل 
1986 برابر با 6 اردیبهشــت 1365 شروع مى شود. یعنى 
دقیقًا زمانى که انفجارها رخ داد. داســتان از اینجا شروع 
مى شود و پس از شــرح لحظه به لحظه فاجعه، ابعاد آن 
گسترده مى شود؛ همچنان که در حقیقت هم، چنین بوده 
است. نکته مثبت سریال روایت ساده، داستانى و هیجان 
انگیز آن از یک اشتباه انسانى اســت که ابعادى فراتر از 
زمان و مکان دارد. بدین معنا که اثرات جبران ناپذیرش 
را هم فراتر از جغرافیاى خود و هم فراتر از نسل حاضرش 

مى گســتراند. اثرات فیزیکى تشعشعات رادیواکتیو روى 
جسم افراد و اثرات روانى تصمیمات مدیران و مسئوالن 
یکى از نقاط قابل تأمل درباره این داستان مستندوار است.

روزنامه «مسکوتایمز» از خشم مقامات روسیه درباره این 
سریال خبر داده است. مقامات کرملین از این خشمگین 
هســتند که چرا آمریکایى ها پیــش از بازآفرینى فاجعه 
«چرنوبیل» از ســوى فیلمسازان و رســانه هاى روسى، 
مبادرت به ساخت سریالى در این باره کرده اند. بسیارى 

از تحلیلگران در رســانه هاى دولتى روسیه، فیلمسازان 
آمریکایى را به بازســازى غیرواقعى فاجعه «چرنوبیل» 
متهم کرده اند. آنها سریال «چرنوبیل» را کاریکاتورى از 

واقعیت توصیف کرده اند.
«یورى کاچف»، خبرنگار نشــریه «تایمز» که در اوداسا 
(شهرى ســاحلى در اوکراین) چاپ مى شــود نیز نوشته 
است که سریال «چرنوبیل» یک جعل تاریخى است. او 
سازندگان را متهم مى کند که در صدد مغزشویى نسل هاى 

جدیدتر هستند.
زنده شدن دوباره یک فاجعه انسانى و تاریخى عالوه بر تازه 
شدن جدال ها و اظهارنظرهاى متقابل به کنجکاوى نسل 
جدید دامن زده و به رونق گردشــگرى اوکراین و منطقه 
«پریپات» در موقعیت تاریخى سایت نیروگاه «چرنوبیل» 
در اوکراین منجر شده است به صورتى که توریسم در این 
منطقه 40 درصد رشد داشته و گردشگران زیادى تقاضاى 

بازدید از این منطقه را داشته اند.

محسن رفیق دوست، وزیر سپاه دوران جنگ بود، همان 
روزهایى که او از کشورى به کشــورى دیگر مى رفت تا 
تحریم هاى نظامى آن روزها را دور بزند و کمبود تجهیزات 
نظامى ایران را تأمین کند. او در گفتگوى بلندى که انجام 
داده است از جمله به این سئوال پاسخ داده که چرا تفاوت 
عمده  این دوره با دهه 60 در بحث رانت ها، سودجویى ها و 
مفاسد اقتصادى است. چه شد که به اینجا رسیدیم و چطور 
اتفاق افتاد؟ پاسخ رئیس اسبق پیشین بنیاد مستضعفان را 

بخوانید:
آن موقع بحث این بود که مى دانستند در زمان جنگ اگر 

تخلفى کنند میدان تیر است لذا نظامى ها و غیرنظامى ها 
جرأت نمى کردند. زمان جنگ از کســى کــه ماده اولیه 
داشت، چیزى مى خواستیم که نمى فروخت با تهدید کشتن 
از او خریدم. البته گران تر از حد معمول هم پول دادم ولى او 
نمى خواست بفروشد. االن هم همان زمان است. مملکت 

در جنگ اقتصادى است.
امروز مثــًال اگر قرار اســت مــرغ وارد شــود، اتحادیه 
تولیدکنندگان مرغ را بخواهند و بگویند چقدر کمبود دارند 
و نرخ را اعالم کنند تا با همان نرخ که تولید خودشــان را 
مى فروشند، مرغ وارد کنند و بفروشند نه اینکه بگویند دو نفر 

این مرغ را وارد کنند. آقاى هاشمى در زمان خودش به من 
زنگ زد و گفت با وجود اینکه سردخانه ها پر از مرغ است، 
مرغ بازار سیاه پیدا کرده اســت. من با وارد کردن 500 تُ ن 
ولى با یک نمایش، بازار مرغ را متعادل کردم. 11 تا فروشگاه 
قدس داشتم، تعداد زیادى نیسان درست کردم و از کویت 
500 تن مرغ آوردم. مرغ ها را فروشگاه هاى قدس مى بردم 
و بیرون فروشگاه به مردم مى دادم و تا تمام مى شد نیسان 
بعدى پشت قبلى مى ایستاد. سه روز این کار را کردم. 500 
تن هم تمام نشد مرغدارى ها دیدند مرغ مى آید، مرغ ها را 

عرضه کردند. خیلى کارها مى شود کرد. 

وزیر دولت اصالحات با اشاره به حواشى ایجاد شده درباره 
«پرســتو» گفت: این کار به عنوان یک تکلیف سازمانى 
انجام نمى شود. مرتضى حاجى در گفتگو با «ایلنا» اظهار 
کرد: این پرونده، یک موضوع شخصى بین دو آدم بوده که 
متأسفانه به جاى بدى ختم شده و حاال بر اساس آنچه گفته 
شد، پشت صحنه هایى دارد و دامى براى نجفى باز کردند و 
ایشان به دام افتاده است. وى در واکنش به اینکه موضوع 
«پرستو» و انتســاب آن به برخى از افراد چقدر مى تواند 
واقعى باشد، گفت: خیلى از اســم ها را دارند به این مسئله 
مى چسبانند، ما نمى توانیم قضاوت کنیم واقعاً رفتار خالفى 
اتفاق افتاده است یا نه. حاجى در واکنش به این موضوع که 
برخى از نهادها تأکید دارند که ما پدیده اى به اسم پرستو 
نداریم، گفت: اینکه یک سازمان رسمى کشور رسماً چنین 
کارى را بکند براى من هم باورش سخت است. اما اینکه 

این موضوع توسط افراد برون ســازمانى یا سازمان هاى 
غیررســمى و بعضًا بى نام و نشــان و حتى با نام و نشان 
افرادى که در بعضى سازمان ها مســئولیت داشته باشند 
ممکن است اتفاق بیافتد.  وى افزود: احتمال وجود پرستو 
را رد نمى کنم اما قطعى هم نمى توانم در این مورد چیزى

 بگویم.

مدیرعامل بانک رفاه کارگــران گفت: رونمایى از رادیو 
اینترنتى رفاه که در حاشیه اینوتکس 2019 رخ داد یک 
اتفاق نوآورانه، خالقانه و متناسب با روندهاى روز است 
و نقش مهمى در تقارن اطالعات و شــفافیت سازمانى 

دارد.
محمد علــى ســهمانى در مراســم رونمایــى از این 
رادیو اینترنتــى با تقدیر از روابط عمومــى این بانک و 
بهره گیرى هوشمندانه از ظرفیت هاى فناورانه در بازنشر 
اطالعات خاطر نشان کرد: به همت روابط عمومى بانک 
رفاه که یکى از فعال ترین روابط عمومى هاى صنعت 

بانکدارى در کشور اســت، امروز شاهد رونمایى از یک 
رســانه دیجیتال به نام رادیو رفاه هســتیم که تالش 
مى کند در کمترین زمان ممکن، اطالعات و اخبار بانک 

را به جامعه ذینفعان منعکس کند.
مدیرعامل بانک رفاه با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکرد 
روابط عمومى الکترونیک اظهار کرد: خوشــبختانه در 
روابط عمومى بانک رفاه ضرورت استقرار روابط عمومى 
الکترونیک درك شده و این حوزه به منظور نیل به روابط 
عمومى کار آمد، چابک و تمام دیجیتال از تمامى ابزارها 

و زیرساخت ها استفاده مى کند.

سریال جنجالى و افزایش عجیب تقاضاى سفر به اوکراین 

گردشگران به دیدن «چرنوبیل» عالقه مند شده اند

روزى که مشکل مرغ با چند عدد نیسان حل شد

شاید پرستو بوده، شاید هم نبوده!

رونمایى از رادیو اینترنتى رفاه

سعدى، شــاعر پرآوازه کشــورمان هم این روزها حال 
و روز خوشــى از مســئوالن و مدیران ایران ندارد. از 
دعوت عجیب فردى به نــام او در برنامــه تلویزیونى 
شــب عید تا ســاخت تندیســى که کمترین شباهت 
بــه او را دارد... ایــن روزهــا تــن ســعدى در گــور 

مى لرزد...
هنوز زمان زیادى از شــاهکار صدا و سیماى جمهورى 
اسالمى ایران در دعوت از ســعدى، فردوسى و حافظ 
در یک برنامه تلویزیونى ویژه نوروز 98 نمى گذشت که 
براى او در یک مراسم عجیب جشن عروسى به پا کردند 
و حاال در جدیدترین شــاهکار مدیریتى نقش برجسته 
سنگى عجیبى به عنوان نقش سعدى در شیراز براى او 

رونمایى کرده اند.  
تنها یک مجسمه از سعدى شیرازى آن هم اثر ابوالحسن 

صدیقى در کشــور وجود دارد که 11 اردیبهشت سال 
1331 در شیراز نصب شده اســت. از آن تاریخ تا نیمه 
دهــه 70 در دروازه اصفهان و میدانى که ســعدى نام 
داشت باقى ماند. بعد از آنکه میدان سعدى برچیده شد، 
این مجسمه به نقطه کنونى که در آن زمان سه راه پیرنیا 
نام داشت و بعدها به چهارراه پیرنیا تغییر نام داد، منتقل 
شــد. نقطه اى که به محل آرامگاه ســعدى نزدیک تر 

است.
حاال مسئوالن شــیراز پس از گذشت 67 سال تصمیم 
به طراحى نقش برجسته اى از سعدى گرفته اند. نصب 
یک نقش برجسته سنگى از سعدى در شیراز که کمترین 
شباهت را به این شاعر پرآوازه کشورمان دارد و انتشار 
تصاویر آن در شبکه هاى مجازى واکنش ها و انتقاد ات 
بســیارى از کاربران را به دنبال داشــته است. برخى 
انتقادات که به صورت طنز هم در فضاى مجازى مطرح 

شده به شرح زیر است:
■ چــرا ســعدى را این شــکلى درســت کردین. تو 
چشــماش «تو رو خدا با من این کارا رو نکنید» خاصى 

هست.
■تا جایى کــه مى دونــم ســعدى بزرگوار ســابقه 
تصــادف نداشــته کــه بــه ایــن شــکل تصادفى 

ساختنش.
■اگر ســعدى علیه الرحمه در عصر حاضر مى زیست 
باید به او حق مى دادیم که اینگونه مى سرود: «تن آدمى 
شریف اســت به جان آدمیت/  نه همین دماغ زیباست 

نشان آدمیت»

روزگار تلخ سعدى...
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مساجد به رسیدگى نیاز دارد
نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: 
اکنون باید تلفیق بین حکومت و مردم براى نگهدارى 
و برنامه ریزى مسـاجد صـورت بگیرد. آیت ا... سـید 
یوسف طباطبایى نژاد افزود: در کشورهاى اسالمى، 
دولت ها براى سـاخت و ساز مسـاجد به مردم کمک 
مى کنند از این رو باید پشـتیبانى بر مسـاجد محقق 
شـود. وى ادامه داد: مرکز رسـیدگى به امور مسـاجد 
هیچ بودجه اى ندارد، مساجد نیازمند رسیدگى و توجه 

بیشتر است.

اصفهان 
بیشترین شهردار را دارد

علـى اصغـر ذاکـرى، مدیـرکل دفتـر امور شـهرى 
اسـتاندارى اسـتان اصفهان گفت: 1200 شهردارى 
در کل کشـور فعـال هسـتند کـه از این تعـداد 107 
شـهردارى در اسـتان اصفهـان حضـور دارنـد و 
اسـتان داراى باالتریـن تعداد شـهردارى در کشـور

 است.

ارتقاى درجه 5 شهردارى 
نماینـده مـردم شاهین شـهر در مجلـس گفـت: بـا 
موافقت معاون عمرانى وزیر کشـور، پنج شـهردارى 
در شهرسـتان هاى شاهین شـهر و میمـه و برخـوار 
ارتقـاى درجـه گرفتنـد. حسـینعلى حاجى دلیگانـى 
افزود: معـاون عمرانى وزیر کشـور در جلسـه اى که 
به  تازگى با او داشـتم، با ارتقاى درجه شهردارى هاى 
دولت آباد، خورزوق و دسـتگرد در شهرسـتان برخوار 
و شـهردارى هاى میمـه و گـز در حـوزه شهرسـتان 

شاهین شهر و میمه موافقت کرد.

معارفه معاون مخابرات
 منطقه اصفهان 

مراسم تکریم و معارفه معاون تجارى و امور مشتریان 
مخابرات منطقـه اصفهان، با حضـور مدیر مخابرات 
منطقـه اصفهـان، معاونـان وى و جمعـى از مدیران 
مخابراتى برگزار شـد. در این مراسم محمد هیبتیان 
به عنوان سرپرسـت معاونت تجارى و امور مشتریان 
مخابرات منطقـه اصفهان معرفـى و از زحمات ناصر 

مشایخى قدردانى شد.

2 انتصاب در دانشگاه دهاقان
رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد دهاقان در احکامى 
جداگانه، سرپرسـت معاونت علمى و سرپرست اداره 
کل توسـعه مدیریـت و منابع واحـد این دانشـگاه را 
منصـوب کـرد. سیدحسـن حجـازى، محمدعلـى 
چیت سـاز عضو هیئت علمى واحد دهاقان و محسن 
جابرى مدیر امور مالى دانشگاه را به ترتیب به سمت 
سرپرست معاونت علمى و سرپرست اداره کل توسعه 

مدیریت و منابع این دانشگاه منصوب کرد.

شهردار ونک منصوب شد
با حضـور مدیـر کل دفتـر امور شـهرى اسـتاندارى 
اصفهان، بخشدار مرکزى سمیرم و مسئوالن محلى 
آیین تکریم ومعارفه شـهردار شهر ونک برگزار شد و 
سید محمد صدرى به عنوان شهردار جدید معرفى و 
از زحمات اشـکان دره شـورى، شهردار سـابق تقدیر 

شد.

برگزارى کارگاه هاى ادبى
دفتر تخصصى ادبیات و زبـان و مرکز آفرینش هاى 
ادبى قلمستان وابسته به سازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشى شهردارى اصفهان به برگزارى کالس ها و 
کارگاه هاى آموزشى ویژه تابستان اقدام کرده است. 
برگزارى رویدادهاى ادبى شـامل شب شعر، نشست 
داسـتان خوانى و نقد و رونمایى از کتـاب نیز از دیگر 
برنامه هاى این مرکز در تابسـتان سال جارى خواهد 
بود. عالقه مندان کسب اطالعات بیشتر مى توانند با 

شماره 32602014 تماس حاصل کنند.

خبر

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: در کل کشور 
اعزام ها به سرزمین وحى از 17 تیرماه شروع مى شود و 
به احتمال زیاد اعزام زائران استان اصفهان از 27 تیرماه 

آغاز مى شود.
 غالمعلى زاهدى در گفتگو با «ایمنا»، در خصوص اعزام 
زائران به حج امســال اظهار کرد: ســهمیه کلى استان 
اصفهان در ســال جارى 6760 نفر اســت که در قالب 
47 کاروان به خانه خدا اعزام مى شوند. وى در خصوص 
وضعیت این کاروان ها افزود: 21 کاروان اســتان مدینه 
بعد و 26 کاروان مدینه قبل است. وى با بیان اینکه همه 
زائران از لحاظ پزشکى تأیید شده اند در خصوص موارد 

منع اعزام گفت: همه زائران معاینات الزم را انجام دادند 
و از لحاظ پزشکى منعى براى خروج نخواهند داشت اما 
آنچه باعث منع خروج مى شود ممنوع الخروج بودن زائر 
به هر دلیل، همراه داشــتن موادمخدر یا همراه داشتن 
داروهاى ممنوعه باعث جلوگیرى از خروج زائر از کشور 

خواهد شد.
زاهدى در خصوص اعزام بــه عتبات عالیات گفت: این 
مورد با فراخوان هایى اعالم مى شــود و زائران به سایت 
ثبت نام عتبات یــا به دفاتر زیارتــى مراجعه  مى کنند  و 
ثبت نام خود را بر اســاس زمانبندى انجام مى دهند و در 

موعد مقرر اعزام مى شوند.

مدیرکل اوقاف اصفهان و امور خیریه اســتان اصفهان 
گفت: از نیمه تیرماه اقدامات اساسى عمرانى در امامزاده 
شــاهزاده ابراهیم(ع) اصفهان واقع در خیابان آذر انجام 
مى شود و امیدواریم تعمیرات این امامزاده تا پایان شهریور 
به اتمام برسد. حجت االســالم رضا صادقى در گفتگو با 
خبرنگار «مهر»، در ارتباط با اتمام پروژه هاى عمرانى  این 
امامزاده که سالیان متمادى است به اتمام نرسیده است، 
اظهار کرد: در سنوات گذشته اعتبارات و وام هایى براى 
تعمیرات و بازســازى به امامزاده ابراهیم (ع) تخصیص 
داده شد که این وام ها در 36 قســط و از محل نذورات و 
کمک هاى مردمى بازپرداخت مى شــود و همین اتفاق 

باعث شده تا با محدودیت بودجه مواجه شویم. مدیرکل 
اوقاف و امور خیریه استان اصفهان بیان کرد: در حال حاضر 
اعتباراتى توسط واقفین و خیران صورت گرفته است و با 
توکل بر خدا از 15 تیرماه اقدامات عمرانى در راستاى رفاه 
حال زائران آغاز مى شود که پیش بینى مى شود تا شهریور 
ماه به پایان برسد. وى با برشمردن اولویت هاى عمرانى 
امامزاده ابراهیم(ع) تصریح کرد: اصالح ورودى امامزاده 
که مورد اعتراض مردم است، گذاشتن در به منظور تأمین  
امنیت امامزاده و ســاماندهى پله ها در زمره برنامه هاى 
عمرانى است که امیدواریم تا قبل از شروع سال تحصیلى 

جدید به اتمام برسد.

تعمیرات امامزاده ابراهیم(ع) 
تا شهریور

کاروان حجاج اصفهانى از
 27 تیرماه اعزام مى شود

فرمانده انتظامى استان اصفهان از دستگیرى اعضاى 
یک باند ســه نفره که با ترفند فروش مجسمه طالى 
زیرخاکــى از 13 نفر در اســتان هاى مختلف کشــور 

کالهبردارى کرده بودند، خبر داد.
مهدى معصوم بیگى اظهار کرد: پس از شکایت یکى از 
شهروندان مبنى بر اینکه فردى با ترفند فروش مجسمه 
طال، مبلغ پنج میلیارد ریال از وى کالهبردارى کرده و 
متوارى شده است، بررســى موضوع به صورت ویژه در 
دستور کار مأموران اداره مبارزه با جعل و کالهبردارى 

پلیس آگاهى اصفهان قرار گرفت.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان با اشاره به اینکه فرد 

کالهبردار با مالباخته تماس گرفتــه و اعالم کرده 16 
مجسمه طال و زیرخاکى حین حفارى زمین پیدا کرده 
است که قصد فروش آن را دارد، افزود: مالباخته یک تکه 
از مجسمه را آزمایش کرده و طالى 24 عیار بوده است 
و پس از کســب اطمینان هر 16 مجسمه را خریدارى 
کرده و مبلغ پنج میلیارد ریال به فرد کالهبردار پرداخت 

مى کند. 
وى در ادامه بیان کرد: کارآگاهان پس از انجام اقدامات 
تخصصى موفق شدند محل اختفاى این فرد کالهبردار 
را شناسایى و دســتگیر کنند. معصوم بیگى با اشاره به 
اینکه در بررسى  هاى کارآگاهان مشخص شد این فرد 
کالهبردار دو همدست داشــته است، گفت: همدستان 
او نیز طى یک عملیــات غافلگیرانه دســتگیر و براى 

تحقیقات بیشتر به پلیس آگاهى منتقل شدند.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه از 
مخفیگاه متهمان چهار عدد قالــب براى ریخته گرى 
و ســاخت مجســمه تقلبى، تعداد 193 برگ اسکناس 
صد دالرى، هشت دستگاه گوشى تلفن همراه و چهار 
دستگاه خودرو کشف شــد، ابراز کرد: در بررسى هاى 
تخصصى کارآگاهان پلیس آگاهى مشــخص شد این 
افراد در مجموع مبلغ 16 میلیارد و 423 میلیون ریال از 
13 نفر در چندین استان کشور با این شیوه کالهبردارى 

کرده اند.

 
این هم طنز روزگار اســت که در روز جهانى باد، گردوغبار 
عظیمى که بــه اصفهان هجوم آورده بود مغلوب نســیم 
مالیمى که در شهر مى وزید نشود تا کار به جایى برسد که 
معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان و مدیرکل 
مدیریت بحران استان اصفهان از مردم بخواهند  براى حفظ 

سالمتى شان از خانه هاى خود خارج نشوند.
از ساعات ابتدایى دیروز شنبه بود که شهر اصفهان در یکى 
از تجربه هاى کم ســابقه اش میزبان حجم گسترده اى

 از گرد و غبار شــد. آنها که دیروز صبــح زود در خیابان ها 
تردد مى کردنــد کامًال از نزدیک ایــن وضعیت را تجربه 
کردند. در حالى که انوار طالیى خورشید به زحمت به زمین 
مى رســید، تصور اولیه این بود که آسمان شهر با ابرهاى 
ضخیم پوشانده شده اما با روشن تر شدن هوا، تنها چیزى 
که به چشم نمى خورد ابر بود تا واقعیت هم به تدریج روشن 

تر شود. 
آمارهاى ارائه شده از جانب اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان در همان ساعات ابتدایى صبح نشان مى داد 
که میانگین شــاخص کیفیت هوا که تا روز پیش از آن در 
محدوده «سالم» قرار داشت به یکباره مرزها را در نوردیده 
و براى عموم ناسالم شده است. به این ترتیب پنج ایستگاه 
پایش هوا از مجموع هفت ایستگاه مستقر در چهارگوشه 
شهر، به یک باره روى رنگ «قرمز» ایستاد آن هم در حالى 
که شاخص ها در بعضى نقاط مانند چهارباغ خواجو به تدریج 
در حال حرکت به سمت قرار گرفتن روى رنگ «بنفش» و 

نزدیک شدن به وضعیت «بسیار ناسالم» بود.
این تغییر وضعیت ناگهانى هوا از «سالم» به «ناسالم براى 
عموم» و حتى نزدیک شدن به وضعیت «بسیار ناسالم»، 
غافلگیرى بزرگى براى مردم به وجود آورد. هشدارهاى اولیه 
متوجه بیماران قلبى و عروقى، زنان باردار، کودکان و افراد 
کهنسال بود که توصیه مى شد تا سالم شدن کیفیت هوا به 
هیچ وجه از منزل خارج نشوند اما با وخیم تر شدن وضعیت، 
منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استاندارى 
اصفهان با اعالم اینکه کیفیت هواى اصفهان از مرز هشدار 
عبور کرده و به مرحله «بســیار خطرناك» رسیده است به 
عموم شهروندان توصیه کرد از منزل خود بیرون نیایند و یا 

حتماً از ماسک هاى استاندارد استفاده کنند. 
جالب آنکه بر خالف اطالعات مندرج در پایگاه اطالع رسانى 
محیط زیست، آمار ارائه شده از سوى مرکز پایش و کنترل 
کیفیت هواى اصفهان از همان ساعات اولیه صبح دیروز 
نشان مى داد که شاخص هاى کیفى هوا در این شهر از  400 

(بسیار خطرناك) هم رد شده است.
آنچه میزان وجود آالینده ها در هوا را نشان مى دهد، عددى 
بدون واحد اســت که وضعیت آلودگى هوا را در ســطوح 
مختلف از«پاك» (صفر تا 50) تــا «خطرناك» (باالتر از 
300) نمایش مى دهد. به گفته شیشه فروش که اظهاراتش 
در خبرگزارى «مهر» منتشر شد، عدد شاخص کیفى هوا در 

ساعت 8 و 49 دقیقه دیروز به 364 رسید که به معناى قرار 
گرفتن درمرحله «بسیار خطرناك» بود.

مهمانان ناخوانده و انتقادها به صاحبخانه
آنطور که خبرگــزارى ها در ابتداى صبــح دیروز گزارش 
دادند، منشأ این رخداد غیرمنتظره طبیعى، وزش باد شدید 
در کانون هاى گرد و غبار جنوب اســتان سمنان بوده که 
حجم سنگینى از غبار را به ســمت استان اصفهان گسیل 
داشته است. البته اطالعات بعدى نشان داد که تقصیر فقط 
هم متوجه عوامل برون اســتانى نیست بلکه کانون هاى

گرد و غبار در داخل استان اصفهان نیز در به وجود آوردن 

این وضعیت خاص دخالت داشــته اند. ســاعت 12 و 35 
دقیقه خبرگزارى «تسنیم» از قول شیشه فروش خبر داد 
با اینکه در فصل گرما الگوهاى تابستانى باد از شرق مى آید 
و کانون هاى گرد و غبار به طور کلى داراى منشــأ خارجى 
(عراق، عربستان)، برون استانى (سمنان، خوزستان) و درون 
استانى است اما کانون گرد و غباردیروز در اصفهان حاصل 
منشأ برون استانى[یزد و سمنان] و درون استانى [سجزى 

و انارك] بوده است. 
اما انتشار این گزارش ها بعد از آن بود که انتقادها از اداره کل 
هواشناسى استان باال گرفت که چرا وقوع چنین پدیده اى 
از قبل پیش بینى نشده بود تا در زمان مقتضى هشدارهاى 

الزم به شهروندان داده شــود. خبرگزارى «ایسنا» حدود 
ســاعت 11 دیروز گــزارش داد که مســئوالن اداره کل 
هواشناسى گوشــى تلفن همراه خود را پاسخ نمى دهند و 
این در حالى است که به نوشته این خبرگزارى، هواشناسى 
استان باید به عنوان دستگاه متولى، این موضوع را به سایر 
نهادها اعالم مى  کرد تا مرکز بهداشت استان اصفهان بتواند 
تصمیم درست بگیرد نه اینکه مرکز بهداشت خودش صبح 

دیروز از ماجرا اطالع پیدا کند.
اداره کل هواشناسى البته به این انتقادات واکنش نشان داد 
و اعالم کرد چنین رخدادى را به اطالع مقامات مســئول 
رســانده بود. خبرگزارى «تســنیم» ظهر دیروز به نقل از 
حجت ا... على عسگریان، کارشناس پیش بینى هواشناسى 
استان اصفهان اعالم کرد که پیش بینى چنین اتفاقاتى بسیار 
سخت است با این حال جمعه شــب آلودگى را پیش بینى 

کردیم و به اطالع مدیران استانى رساندیم.

ادامه آلودگى تا امروز
روز گذشــته غبارآلودگى و وجود ریزگردها در بیشتر نقاط 
استان و به خصوص مناطق شمالى مشاهده شد اما شدت آن 
در مرکز استان بیشتر از سایر مناطق بود به طورى که شعاع 

دید را به کمتر از 2 کیلومتر کاهش داد.
آنطور که پیش بینى شده اســت، آلودگى هوا در اصفهان 
امروز هم ادامه خواهد داشــت هرچند از شدت آن کاسته 
مى شــود. پیش از ظهر دیروز نخســتین جلسه کارگروه 
استانى هماهنگى شرایط اضطرارى آلودگى هوا برگزار شد 
وطى آن تأکید شد که دو اداره کل منابع طبیعى و حفاظت 
محیط زیست استان با استان هاى یزد، قم و سمنان براى 
اجراى مشترك طرح هاى پیشــگیرى از گرد و غبار در آن 

مناطق همکارى کنند.
اما در حالى که مشابه چنین اتفاقى تابستان سال گذشته هم 
براى شهر اصفهان افتاد و از طرفى این موضوع نیز روشن 
است که محقق شدن این طرح ها و سایر برنامه هاى مبارزه 
با آلودگى هوا قطعاً زمان زیــادى خواهد گرفت، آنگاه این 
سئوال همچنان باقى خواهد ماند که اگر وزش باد در چنین 
روزهایى به فریاد ما نرسد، آن وقت تکلیف با وارونگى هوا در 
زمستان و هجوم ریز گردها در بهار و تابستان چه خواهد بود؟

پیش بینى ها نشان مى دهد وضعیت امروز هوا نسبت به روز گذشته بهتر خواهد شد

گردوغبار اصفهان را در نوردید

هفته گذشته عمارت هنرمند میزبان ناى و نواى هنرمندان 
معلول شد تا «فراتر از هنر» را در عمارت عیان کنند و ضمن 
ارایه هنر و تبحر خود در زمینه موســیقى، گوش  و چشم 
حاضران را نوازش دهند و با حالى خوب بدرقه کنند. در این 

برنامه محمد عیدى، رئیس سازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى اصفهان گفت: وظیفه مدیریت شهرى 
این است که شهر را براى همه شهروندان از جمله معلوالن 
زیست پذیر کند تا فرصت مناسبى فراهم شود که بتوانند 

استعدادهاى خود را نشان دهند. وى با بیان اینکه بهترین 
شهر فرهنگى شهرى است که سرمایه انسانى آنها را به 
سرمایه نمادین تبدیل کند، تأ کید کرد: معلولیت، محدودیت 

نیست بلکه یک رکن توسعه پایدار است.

مدیرکل هواشناسى اســتان اصفهان گفت: اینکه در مورد 
سیل هاى خوزســتان و لرستان گفته شــد برخى ارگان ها 
بارورسازى ابرها را انجام داده اند و یا اینکه توطئه اى از سوى 

دشمنان بوده، مسئله اى غیرعلمى و غیرممکن است.
حمیدرضا خورشــیدى در گفتگو با «فارس» افــزود: اوًال 
بارورسازى در یک منطقه کوچک و محدود صورت مى گیرد 

ثانیاً در بهترین حالت مى تواند 10 تا 15 درصد مؤثر باشــد 
ثالثاً باید شرایط خاصى در آن منطقه وجود داشته باشد مثًال 
رطوبت کافى رابعاً این سامانه از عراق وارد شد و پس از ایران 
به افغانستان نیز خســارت زد در صورتى که بارورسازى از 
دورممکن نیست و صرفاً در همان منطقه اى که بارورسازى 
انجام مى شود شاهد بارش هستیم، خامساً بارش ها از چند روز 

قبل پیش بینى شده بود در حالى که بارورسازى سه ساعت 
بعد به نتیجه مى رسد. وى اضافه کرد: هواشناسى اعتقادى 
به تأثیرگذار بودن بارورســازى ابرها ندارد، البته امکانپذیر 
هست اما تأثیر قابل توجهى ندارد و در هیچ جاى دنیا و حتى 
کشورهاى پیشــرفته از روش هاى بارورســازى براى حل 

خشکسالى استفاده نمى کنند.

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان، میزان هدر 
رفت گاز در ســال 97 را بالغ بر 2/27 درصد عنوان کرد 
و گفت: این میزان نسبت به سال گذشته کاهش یافته

 است.
سید مصطفى علوى، با اشاره به اینکه سال گذشته حدود 
20 میلیارد و 430 میلیون متر مکعب گاز طبیعى از طریق 
خطوط انتقال به استان اصفهان وارد شده است، گفت: 
میزان هدر رفت گاز در شــبکه هاى گازرسانى سطح 

استان طى سال گذشته 4/78 درصد و درسال 96 بالغ بر 
5/39 درصد از حجم گاز ورودى بوده است.

وى، تصریح کرد: کالیبره کردن به موقع کنتورها، رفع 
نشتى از شبکه ها، ایســتگاه ها و تجهیزات گازرسانى 
در سال گذشــته  اســتفاده از کنتورهاى التراسونیک، 
جایگزنى ســریع کنتورهاى خراب حتــى االمکان با 
کنتورهاى ارتقاى  یافته موجب کاهش میزان هدررفت 

گاز شده است.

مدیرکل میــراث فرهنگى اصفهان گفت: بارها شــاهد 
آسیب هاى جدى به بخش هایى از بناى تاریخى هشت 
بهشت در پى توپ بازى گردشگران با دیواره بنا بوده ایم و 

یگان حفاظت میراث مجبور به مداخله شده است.
فریدون اللهیارى در گفت و گو با مهر اظهار داشت: «کاخ 
هشت بهشــت» یکى از کاخ هاى تاریخى شهر اصفهان 

است که در زمان حکومت شاه سلیمان صفوى و به سبک 
معمارى اصفهانى در دو طبقه و در میان باغى بزرگ ساخته 
شــد و زمانى به عنوان زیباترین کاخ جهان شناخته شده 
است. وى ابراز داشت: امروزه این ساختمان در پارك شهید 
رجایى واقع شده که تفرجگاه شبانه شهروندان است و همین 
موضوع باعث شده که برخى از سر ناآگاهى درباره اهمیت 

بناهاى تاریخى از دیوار این عمارت در بازى هاى توپى مانند 
والیبال و بسکتبال استفاده کنند.

اللهیارى بیان داشت: متأسفانه بارها شاهد مشاجراتى بین 
نگهبان با افراد خاطى بودیم و آسیب هاى جدى به دیوار، 
کاشــى ها، در و شیشه ســکوریت این بناى تاریخى وارد 

شده است.

هنرنمایى معلوالن در عمارت هنرمند

سیل امسال نتیجه بارورسازى ابرها بود؟

کاهش گازهاى گمشده در اصفهان
شلیک «توپ» گردشگران به کاخ هشت بهشت! 

کالهبردارى 16 میلیارد ریالى از 13 نفر در استان هاى مختلف

نایب رئیس اتحادیه صنف محصوالت نساجى اصفهان گفت: 16 مجسمه تقلبى 3 نفر را پشت میله ها برد 
با وجودى که افزایش نرخ دالر و جلوگیرى از واردات شرایط 
خوبى را براى صنعت نســاجى ایجاد کرده است اما امروز 
با کمبود مواد اولیه همچون پنبه و پارچه در تولید پوشــاك 

مواجه هستیم.
مرتضى منصورى در گفتگو با «ایسنا» در خصوص وضعیت 
صنعت نساجى اصفهان در ســال رونق تولید، اظهار کرد: 
شرایط نساجى اکنون خوب و طى 25 سال گذشته بى سابقه 
است، چرا که افزایش نرخ دالر و جلوگیرى از واردات زمینه 

خوبى را براى بهبود شرایط این صنعت فراهم کرده است.
نایب رئیس اتحادیه صنف محصوالت نساجى اصفهان با 
اعتقاد بر اینکه تحریم هاى کشور به نفع بیشتر تولیدکنندگان 

نساجى اســت، اظهار کرد: با وجود این گاهى شاهد تحریم 
هاى داخلى هم هســتیم و دولت نه تنها نرخ مواد اولیه را 
کم نمى کند، از طــرف دیگر حریف پتروشــیمى ها نمى 
شــود و تعرفه هاى واردات پنبه را در برهه اى از زمان باال 
برد. منصورى ادامه داد: در حال حاضر درخواست پارچه در 
کشور به شدت افزایش یافته اما امروز با کمبود پارچه براى 
تولید پوشاك مواجه هستیم، همچنین در بحث پارچه هاى 
معمولى و تخصصى به خصوص براى لباس زنانه که وارداتى 

است، دچار کمبود هستیم.
نایب رئیس اتحادیه صنف محصوالت نساجى اصفهان با 
تأکید بر اینکه امروز با کمبود پنبه در کشور مواجه هستیم، 
اظهار کرد: قیمت یک کیلو پنبه که شب عید 21 هزار تومان 

بود، امروز به بیش از 32 هزار تومان افزایش یافته اســت، 
همچنین اکنون فصل برداشت و فروش پنبه جهانى تمام شده 
و دیگر قادر به واردات نیستیم و فعاالن صنعت نساجى باید تا 
آبان ماه منتظر بمانند. منصورى با بیان اینکه اصفهان قطب 
صنعت نساجى و مواد اولیه این صنعت است، گفت: اصفهان 
کمبود تولید پوشاك دارد و در صورت تأمین مواد اولیه و پارچه 
مى تواند به دوران گذشته خود بازگردد اما تا زمانى که پارچه 
نداشته باشیم قادر به تولید پوشاك نخواهیم بود. وى با بیان 
اینکه بخش تولید پارچه لباس  هاى تریکو قم و تهران پیشتاز 
هستند، گفت: 60 درصد پارچه هاى تخت بافت در اصفهان 
تولید مى شود و همچنین در تبدیل مواد پتروشیمى به نخ و 

تبدیل نخ به پارچه اصفهان در رده نخست کشور قرار دارد.

صنعت نساجى گرفتار کمبود پنبه و پارچه است

مهران موسوى خوانسارى
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با به پایان رسیدن فیلمبردارِى «ابراهیم» تازه ترین 
تجربه  عباس امینى، تدوین این فیلم آغاز شد.

«ابراهیــم» ســومین فیلم عباس امینــى پس از 
فیلم هاى «والداراما» و «هندى و هرمز» را سپیده 
عبدالوهاب تدوین مى کند و افشین هاشمى بازیگر 

آن است.
فیلمنامه  «ابراهیم» مانند دو اثر قبلى توسط عباس 
امینى و حسین فرخ زاده نوشته شــده است. دیگر 
همکاران فیلم محمد حدادى (مدیر فیلمبردارى)، 
حســن شــبانکاره (صدابردار) و مهــران قائدى 

(موسیقى) هستند.
جزییات بیشتر درباره  این فیلم پس از اتمام مراحل 

آماده سازى نهایى اطالع رسانى خواهد شد.

«ابراهیم» با بازى افشین هاشمى 
به تدوین رسید

مرحله تدوین و صداگذارى سریال «ستایش3» به 
کارگردانى سعید سلطانى به زودى به پایان مى رسد.

به تازگى تدوین سریال «ستایش3» به کارگردانى 
سعید سلطانى و تهیه کنندگى آرمان زرین کوب به 
پایان رسیده و مرحله صداگذارى و موسیقى در حال 

انجام است. 
به احتمال فراوان تا یک ماه آینده ســریال به طور 
کامل تحویل شبکه خواهد شــد و بعد از آن شبکه 

براى زمان پخش این سریال تصمیم مى گیرد.
شروع داستان «ستایش»، سال هاى ابتدایى دهه 60 
است و ادامه آن به سال هاى اخیر مى رسد. فیلمنامه 
سرى سوم این مجموعه در 30 قسمت  توسط سعید 

مطلبى به نگارش درآمده است. 
فصل سوم «ستایش» با دو فصل قبلى آن متفاوت 
و داراى ساختارى جدید است. این فصل از مجموعه 
افزون بر روایت داستان شخصیت هاى فصل اول و 
دوم به بازگویى روابط میــان آنها مى پردازد. فصل 
اول و دوم «ستایش» در سال هاى 90 و 92 از شبکه 
3 سیما پخش شد و فصل ســوم آخرین فصل این 

سریال است.
داریوش ارجمند، ســیما تیرانداز، مهدى سلوکى، 
نرگس محمدى، قربان نجفى، فریبا نادرى، ســینا 
شفیعى، فرهاد جم، کیهان ملکى، محمدرضا داود 
نژاد، مهدى میامى، امیرمحمــد زند، الله مرزبان، 
کمند امیرسلیمانى، شهرام پوراسد، مهتاج نجومى، 
على طالب لو، آتش تقى پور، مهرنوش ستارى، نگار 
جوکار، مریم نیک رفتار، امیــد على مردانى، کریم 

قربانى و على میالنى بازیگران سریال هستند.

«ستایش3» 
در سراشیبى پایان

سیامک انصارى بعد از پروژه «ساعت 5 عصر» از مهران 
مدیرى فاصله گرفته اما به نظر مى رسد این دورى خیلى 

موفق نبوده است.
ســیامک انصارى در یکى دو سال گذشــته بعد از یک 
دهه نقش کلیدى در پروژه هاى مهــران مدیرى از کنار 
او رفته اســت. جدایى خودخواســته اى که از فصل هاى 
پایانى «دورهمى» آغاز شــد و بعد از پروژه ســینمایى 
«ساعت 5عصر» رسماً اتفاق افتاده است. حاال او در جمع 

«هیوال»یى ها نیســت و خودش «زهرمــار» را با جواد 
رضویان روى پرده دارد. فیلمى کمدى که ورژن ضعیف تر 

از رسوایى ده نمکى است.
این دو البته با اعالم مســئول «سیمافیلم» طرحى براى 
ساخت سریال طنز به رسانه ملى داده اند که تصویب هم 
شده است. مهران مدیرى هم پروژه اى مجزا براى ساخت 
سریال دارد که اتفاقاً مدیر «سیمافیلم» آن خبر را هم اعالم 
کرده است. مهران مدیرى بعد از سیامک انصارى سعى 
کرده فرهاد اصالنى را پارتنر خود کند. احتماًال در سریال 
تلویزیونى اش هم از چنین گزینه هایى بهره مى گیرد اما طنز 

خاص مدیرى در این سال ها همیشه بر پایه کاراکتر «داناى 
کل» انصارى پیش مى رفت و حاال او چنین کاراکترى را 
در کارهایش کم دارد. درست مثل انصارى که قبل و بعد از 
کارهاى مدیرى، هیچ وقت در کاراکتر نقش اول نبود. چه 
در کارهاى کاردان، چه پروژه هایى که خودش براى شبکه 
نمایش خانگى داشت و چه این بار در «زهرمار». اینکه زوج 
او با رضویان بتواند به عنوان انشعابى از کارهاى مدیرى 
به یک جریان پربیننده بدل شود هم به سختى مى توان 
درباره اش پیش بینى کرد و احتمــاًال این پروژه اى باخت 

باخت براى هر سه آنهاست.

فرهاد اصالنى، پارتنر جدید

ســینماى ایران در هفته گذشته شــاهد موفقیت فیلم «ما همه 
باهم هستیم» بود، در حالى که فیلم سینمایى «دختر شیطان» با 
بازى حمید فرخ نژاد نتوانست انتظارات را برآورده کند و در گیشه 

ناموفق بود.
نخستین هفته از اکران عید فطر سینماهاى 

کشور در حالى به روز پایانى خود رسیده 
اســت که بار دیگر در چند هفته اخیر 
شاهد دو قطبى شــدن گیشه هستیم و 
تنها سه فیلم سهم عمده اى از فروش را 

به خود اختصاص داده اند.
البته اکران عید فطر امسال طبق 

آنچه ســازندگان و عوامل 
برخى از فیلم هــا گفتند، 
آغشــته به البى و مافیا 
شده است و سودجویانى 
در حال تبلیغات منفى 
علیه برخى از فیلم ها 
هســتند، اتفاقى که 
بــا واکنــش برخى 

از عوامــل فیلم هــاى 
روى پــرده ماننــد قربان 

محمدپور، کارگردان «دختر شیطان» و هوتن شکیبا بازیگر فیلم 
«شبى که ماه کامل شد» به کارگردانى نرگس آبیار همراه شد.

آنچه مشخص است سوداى قبضه کردن گیشه، ثبت رکوردها 
و جذب حداکثرى تماشــاگران عاملى شده اســت تا در هفته 
اخیر شاهد تخریب فیلم هاى روى پرده توسط طرفداران سایر 
فیلم ها باشیم، اتفاقى که به نظر مى رســد تا حدود زیادى هم 
سازماندهى شده اســت و از طریق ربات هاى مجازى صورت 

مى گیرد.
با این حال نخستین هفته از اکران عید فطر گذشت و به ترتیب 
سه فیلم «ما همه باهم هســتیم» به کارگردانى کمال تبریزى، 

«شبى که ماه کامل شد» ساخته نرگس آبیار 
و «سرخپوســت» بــه کارگردانى نیما 
جاویدى سهم عمده اى از گیشه را از 
آن خود کردنــد. فیلم «غالمرضا 
تختى» ساخته بهرام توکلى هم 
که هنوز و از عید نوروز روى پرده 
است، در آخرین روزهاى اکران 
بار دیگر عنوان کمترین میزان 
فروش را به خود اختصاص داد.

فــروش 7 میلیاردى 
مدیون سه فیلم روى پرده

این هفته سینماى کشور توانست به فروش هفت میلیارد و 553 
میلیون تومانى دســت پیدا کند که چهار میلیارد و 650 میلیون 
تومان آن به تهران اختصاص داشــته است. با پایان ماه رمضان 

دیگر  گیشه سینماى ایران تا حدود زیادى رونق گرفت و با بار 
افزایش حدوداً سه میلیاردى همراه شد.

در واقع ترکیب نامناسب اکران ماه 
رمضان امسال عاملى شد تا شاهد 
افت جدى فروش در این ماه باشیم 
و تنها سه فیلم بتوانند فروش قابل 
قبولــى را براى خــود رقم 

بزنند.
این هفته همچنین 
666 هزار و 287 
نفر در سالن هاى 
سینما به تماشاى 
فیلم هاى روى 
نشستند  پرده 
ســهم  کــه 
تهرانى ها 335 
هزار و 405 نفر 

بوده است.

بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون،  گفت: من سختى کار طنز را 
دوست دارم چون همیشه با مردمى باهوش طرف بوده ام و مردم 

امروز سخت تر مى خندند.
این شب ها سریال «بدون شرح» از شبکه آى فیلم پخش مى شود 
و مریم سعادت نقش تأثیرگذارى در این ســریال تلویزیونى ایفا 

کرده است.
بازیگر سریال «بدون شرح» تصریح کرد: دو نقش «خانم جمالى» 
یا «اعظم خانم» در مجموعه «قصه هاى تا به تا» و «ناهید خاله» 
در «بدون شرح» از آن نقش هاى ماندگارند که مردم خیلى با آن 
ارتباط گرفتند. من فکر مى کنم به این دلیل است که در آن موقع 
سریال هاى طنز خوب تازه در حال ساخته شدن بود و مردم بیشتر 
با شخصیت سریال ها احساس نزدیکى مى کردند و راحت تر ارتباط 

مى گرفتند. وى افزود: االن مردم سخت تر 
مى خندند و بهتر است بگویم مردم 

به هر چیزى نمى خندند و کار 
طنز کردن امروزه بســیار 
سخت شده است اما من 
این سختى کار را دوست 
دارم چون همیشــه با 

مردمى باهوش طرف بوده ام. استفاده همیشگى از یکسرى بازیگر 
ثابت در کارهاى طنز، اجتماعى، پلیســى و هــر نوع کار دیگرى 

اشتباه است.
سعادت تأکید کرد: باید به بازیگران این فرصت را داد که خودشان 
را در ژانرهاى مختلف بســنجند؛ خیلى ها در آن زمان این انتقاد را 
داشتند که چرا فتحعلى اویسى قرار است نقش طنز بازى کند. این 
در حالى بود که ایشان توانست نقش «آقاى کاووسى» را به خوبى 
ایفا کند. وى با اشاره به اینکه کار کردن براى کودکان این روزها 
خیلى سخت شده است، اظهار کرد: کسى گویا دلش نمى خواهد در 

این زمینه سرمایه گذارى کند و من خودم 
در طول ســال معدود کارهایى را 

مى بینم که در زمینه کودك 
خوب باشد. اما این را هم 

بگویم که به کار کودك 

به شــدت عالقه دارم و هر وقت به من کار کودك پیشنهاد دهند، 
من از آن اســتقبال مى کنم؛ در هر زمینه اى چــه کارگردانى، چه 

صداپیشگى و چه بازیگرى.
سعادت در پاسخ به اینکه کدام نقش تان را بیشتر دوست دارید، گفت: 
براى من «اعظم خانم» در «قصه هاى تا به تا» تافته اى جدا بافته 
است. من شهرتم را از «زى زى گولو» دارم و خیلى ها من را هنوز با 
نام «خانم جمالى» مى شناسند و این برایم خیلى خوشایند است و من 
با این نقش بود که در ذهن ها ماندگار شدم. وى در پایان افزود: بازى 
در این سریال از اولین تجربه هاى بازیگرى من بود و خیلى به آن 
مسلط نبودم. بیشتر به خود شخصیت مسلط بودم تا به جلوى دوربین 
بردن آن. در واقع ما به ازاى این آدم ها را در جامعه مى شناختم 
و در اطرافم دیده بودم؛ شاید یکى دو نفر را با هم ترکیب 
کرده بودم تا «اعظم  خانم» را بازى کنم. کسانى که 
غلط حرف مى زنند و خیلى ادعا مى کنند، بداخالق 
و سختگیرند، داد و فریاد راه مى اندازند و وسواس 
دارند اما با همه اینها دوست داشتنى هستند و 
خدا را شکر «اعظم  خانم» هم دوست داشتنى 

از آب درآمد.

مریم سعادت: 

شهرتم را  از «زى زى گولو» دارم

غوغاى مهران مدیرى و رضا گلزار در سینماى ایران 

سریال هاى طنز خوب تازه در حا
با شخصیت سریال ها احساس نز
االن مردم مى گرفتند. وى افزود:
مى خندند و بهتر است بگویم مرد

به هر چیزى نمى خندند و کار 
طنزکردن امروزه بســیار
سخت شده است اما من 
این سختى کار را دوست 
دارم چون همیشــه با

» از شبکه آى فیلم پخش مى شود 
ى در این ســریال تلویزیونى ایفا 

ریح کرد: دو نقش «خانم جمالى» 
قصه هاى تا به تا» و «ناهید خاله» 
ى ماندگارند که مردم خیلى با آن 
 به این دلیل است که در آن موقع 
بیشتر مردم و الساختهشدنبود

سعادت تأکید کرد: باید به بازیگران این فرصت را داد که خودشان 
را در ژانرهاى مختلف بســنجند؛ خیلى ها در آن زمان این انتقاد را 
داشتند که چرا فتحعلى اویسى قرار است نقش طنز بازى کند. این 
در حالى بود که ایشان توانست نقش «آقاى کاووسى» را به خوبى 
ایفا کند. وى با اشاره به اینکه کار کردن براى کودکان این روزها 
خیلى سخت شده است، اظهار کرد: کسى گویا دلش نمى خواهد در 

این زمینه سرمایه گذارى کند ومن خودم
را کارهای المعدود درطولس

سعادت در پاسخ به اینکه کدام نقش تان را بیشتر دوست دارید، گفت: 
براى من «اعظم خانم» در «قصه هاى تا به تا» تافته اى جدا بافته 
است. من شهرتم را از «زى زى گولو» دارم و خیلى ها من را هنوز با 
نام «خانم جمالى» مى شناسند و این برایم خیلى خوشایند است و من 
با این نقش بود که در ذهن ها ماندگار شدم. وى در پایان افزود: بازى 
در این سریال از اولین تجربه هاى بازیگرى من بود و خیلى به آن 
مسلط نبودم. بیشتر به خود شخصیت مسلط بودم تا به جلوى دوربین

بردن آن. در واقع ما به ازاى این آدم ها را در جامعه مى شناختم 
با هم ترکیب اطرافم دیده بودم؛ شاید یکى دو نفر را ودر

کرده بودم تا «اعظم  خانم» را بازى کنم. کسانى که 
غلط حرف مى زنند و خیلى ادعا مى کنند، بداخالق 
و سختگیرند، داد و فریاد راه مى اندازند و وسواس

دوست داشتنى هستند و  دارند اما با همه اینها
خدا را شکر «اعظم  خانم» هم دوست داشتنى 

از آب درآمد.

ال ساخته شدن بود و مردم بیشتر 
زدیکى مى کردند و راحت تر ارتباط 

 سخت تر
م 

در طول ســال معدود کارهایى را 
مى بینم که در زمینه کودك 

خوب باشد. اما این را هم
بگویم که به کار کودك 

ز اکران عید فطر سینماهاى 
به روز پایانى خود رسیده
 دیگر در چند هفته اخیر

 شــدن گیشه هستیم و 
هم عمده اى از فروش را

ص داده اند.
 فطر امسالطبق

و عوامل  گان
هــا گفتند، 
و مافیا  بى
دجویانى 
ت منفى 
فیلم ها 
قى که 
 برخى 
م هــاى

نــد قربان 

اخیر شاهد تخریب فیلم
فیلم ها باشیم، اتفاقى که
سازماندهى شده اســت

مى گیرد.
با این حال نخستین هفت
سه فیلم «ما همه باهم ه
«شبى که م
«سرخ و

جاویدى
آن خ
تخ
که
اس
بار
فر

مدیون

ملى شده اســت تا در هفته 
پرده توسط طرفداران سایر 
ى رســد تا حدود زیادى هم 
ق ربات هاى مجازى صورت 

عید فطر گذشت و به ترتیب 
تبریزى، ه کارگردانى کمال

د» ساخته نرگس آبیار 
 بــه کارگردانى نیما 
مده اى از گیشه را از
د. فیلم «غالمرضا 
ه بهرام توکلى هم 
ید نوروز روى پرده 
ن روزهاى اکران 
ن کمترین میزان 
ود اختصاصداد.

7ش 7 میلیاردى 
روى پرده

دیگر  گیشه سینماى ایران تا حدود زیادى رونق گرفتبار 
افزایش حدوداً سه میلیاردى همراه
در واقع ترکیب نامناسب اکران
رمضان امسال عاملى شد تا ش
افت جدى فروش در این ماه باش
ق و تنها سه فیلم بتوانند فروش
قبولــى را براى خــود

بزنند.
این هفته همچ
7 هزار و 7 666
نفر در سالن ه
سینما به تماش
فیلم هاى ر
نشس پرده 
ســ کــه 
5تهرانى ها

5هزار و 405
بوده است.

بازى حمید فرخ نژاد در فیلم سینمایى «زنبور کارگر» به 
کارگردانى افشین صادقى آغاز شد.

فیلمبردارى فیلم سینمایى «زنبور کارگر» به نویسندگى 
ســعید نعمت ا... و تهیه کنندگى و کارگردانى افشــین 
صادقى اخیــراً در تهران آغاز شــده و همچنان در حال 
انجام است. حمید فرخ نژاد در سکانس هاى اخیر جلوى 
دوربین این پروژه رفته است. گروه طى روزهاى گذشته در 
لوکیشن هایى چون بیمارستان طالقانى، پنت هاوسى در 
ونک و سهله کبوتران در جاده بهشت زهرا (س) مشغول 

فیلمبردارى بودند.
حمید فــرخ نژاد، شــبنم مقدمى، ســعید آقاخانى، پگاه 
آهنگرانى، حســین مهرى، علیرضا آرا، مــارال فرجاد و 
ستایش موسوى گروه بازیگران متفاوت این درام اجتماعى 

را تشکیل مى دهند.
در خالصه قصه ایــن فیلم آمده اســت: «"بیوك" که 
ســال ها پیش زنش را به دلیل اهمال پزشکى از دست 
داده، در نزاعى کشــته مى شــود. حاال دختر او درصدد 
قصاص قاتل است. در این میان تنها شاهد، دوست دختر 

قاتل است.»
«زنبور کارگر» بعد از «حوالى اتوبان» و «طاووس هاى 
بى پر»، سومین فیلم سینمایى ســعید نعمت ا... در مقام 
سناریست به شمار مى رود. افشــین صادقى نیز دو فیلم 

سینمایى «داشتن و نداشتن» و «مقلد شیطان» و بیش از 
30 فیلم تلویزیونى را در جایگاه کارگردان در کارنامه خود 
دارد. «مقلد شیطان» در زمان اکران در سال 89 نقدهاى 

مثبتى از سوى منتقدان گرفت.

هوتن شکیبا به بهانه ســالروز تولدش (24 خرداد)، 
عکســى از دوران کودکى اش را در اینستاگرام به 

اشتراك گذاشت.
به گزارش «خبرآنالین»، هوتن شکیبا اگرچه بیش 
از یک دهه است که در تئاتر شناخته شده اما در چند 
سال اخیر توانســت خودش را به عنوان بازیگرى 
منعطف کــه توانایى بــازى در نقش هاى کمدى 
و جــدى را دارد، به مخاطبان تلویزیون و ســینما 
بشناساند. او با «لیسانسه ها» و «طبقه حساس» به 
عنوان بازیگرى کمدى خودش را معرفى کرد و اما 
به یک باره با بازى نقشــى جدى و تراژیک در فیلم 
«شبى که ماه کامل شد» به اوج رسید. هوتن شکیبا 
براى بازى در نقش «عبدالحمید ریگى»، تندیس 
سیمرغ بلورین را از جشنواره فیلم فجر کسب کرد. 

24 خرداد سالروز تولد هوتن شکیبا بود. او به همین 
مناسبت، عکســى در اینســتاگرامش منتشر کرد 
و به زبان طنز نوشــت: «مگه پیرمرد 90 ساله اى 
اینجورى شــلوارتو کشــیدى بــاال؟! ولى کیف 
مى کردیا، تنها دغدغه ات اسباب بازیات بود. تولدت 

مبارك پیرمرد.»

وقتى تنها دغدغه هوتن شکیبا 
اسباب بازى هایش بود

فیلم سینمایى «نیوکاسل» به کارگردانى محسن 
قصابیان و تهیه کنندگى على آشتیانى پور به زودى 

به اکران عمومى در مى آید.
این فیلم با پایان اکران فیلم سینمایى «سامورایى 
در برلین» به سرگروهى «پردیس باغ کتاب» اکران 

خود را آغاز مى کند.
حمید گودرزى، نســرین مقانلو، بهرام افشــارى، 
سحر قریشــى، نیما شاهرخ شــاهى، رز رضوى، 
بابک نورى، مجید شهریارى، با حضور رضا ناجى و 
داریوش اسدزاده، هنرمندى پژمان بازغى و معرفى 
امین مینایى ترکیب بازیگران این فیلم را تشکیل 

مى دهند.
«نیوکاسل» فیلمى خانوادگى با فضاى کمدى است 
و داستان ساکنین یک خانه قدیمى را روایت مى کند 
که با خبر بازگشــت صاحبخانه، درگیر ماجراهاى 

مختلفى مى شوند.

سحر قریشى و حمید گودرزى 
در «نیوکاسل»

حمید فرخ نژاد جلوى 
دوربین «زنبور کارگر»

مجموعــه تلویزیونى «عروس تاریکــى» با حضور 
نرگس محمدى و رؤیا نونهالى از شــب گذشته به روى 

آنتن شبکه یک سیما رفت.
در خالصه داســتان این درام اجتماعى که کارگردانى 
آن بر عهده محمود معظمى اســت، آمده: «"فرشته" 
در شــب عروســى اش به قتل مى رســد. نامزد سابق 
"فرشته"، جوانى به نام "پیمان" است که طبق شواهد 
و مدارك، متهم به قتل اســت و دستگیر مى شود. پس 
از برگزارى مراســم چهلم "فرشــته"، دختــر جوانى

 به نام "ترانه"...»
رضا کیانیــان، رؤیا نونهالى، نرگس محمدى، ســپیده 
خداوردى، فریبا کوثرى، ســیدمهرداد ضیایى، شهرزاد 

کمال زاده، وحید نفر، شمســى فضــل اللهى، مهدى 
سلوکى، سایناز سعیدى، مهوش صبرکن، شیوا خنیاگر، 
مریم کاویانى، رحمان باقریان، شهاب شادابى، مهدى 
مهاجر و بهــزاد داورى از بازیگران ســریال «عروس 

تاریکى» هستند.
این سریال هر شب پس از بخش خبرى ساعت 21 روى 
آنتن مى رود. ســاعت یک و 30 دقیقه، 9 و 30 دقیقه و 

15 ظهر روز بعد  هم این مجموعه بازپخش خواهد شد.
مجموعه تلویزیونى «عروس تاریکى» به تهیه کنندگى 
محمدرضا تخت کشــیان، کارى از گروه فیلم و سریال 
شــبکه یک سیماست که در 60 قســمت 45 دقیقه اى 

تولید مى شود.

بازگشت نرگس محمدى به 
تلویزیون با «عروس تاریکى» 

ویشکا آســایش، بانوى هنرمند کشــورمان تصویرى 
از چهــار گریــم در نقش هــاى مختلــف از «نهنگ 
عنبر» تا «دراکــوال» و «نهنگ آبى» را به اشــتراك

 گذاشت.
ویشــکا آســایش اولین بار درحالى که 19 سال داشت 
در ســریال «امام علــى (ع)» بــه کارگردانــى داود 
میرباقرى جلوى دوربین رفــت و ایفاگر نقش «قطام» 

یکى از مهمترین شــخصیت هاى این ســریال شــد 
و به خوبى توانســت از عهده ایفاى ایــن نقش برآید. 
وى امروز یکــى از پرکارترین چهره هــاى دنیاى هنر 
اســت که نقش هاى موفقى را در ســینما و تلویزیون

 ایفا کرده است. 
این بانوى هنرمند بعد از بازى در نقش «قطام» با فیلم 
«ساحره» به دنیاى سینما راه یافت و در سینما هم مورد 
توجه قرار گرفت و چند ســال بعد بــراى بازى در فیلم 
«ورود آقایان ممنوع» توانست سیمرغ بلورین بهترین 
بازیگر نقش اول زن را از جشنواره فیلم فجر دریافت کند.

ویشــکا آســایش تجربه بازى در نقش هاى مختلف 

با گریم هایى گوناگــون را در کارنامه هنرى موفقش 
دارد که «دراکوال» بــه کارگردانى رضــا عطاران در 
ســال 94 یکــى از متفاوت تریــن آنهاســت و اغلب 
نقش هــاى او در ســینما و تلویزیــون از نقش هاى 

محورى بوده اند. 
این بانوى بازیگر که به تازگى سریال «نهنگ آبى» را 
در نمایش خانگى بازى کرده صفحه اینستاگرامش را با 

انتشار عکسى از گریمش هاى مختلفش به روز کرد.
ویشــکا آســایش با انتشــار عکس هایــى از خود با 
گریم هاى متفاوت نوشــت: «چهار گریــم مختلف، 

"دراکوال"، "نهنگ آبى" و "نهنگ عنبر 1و 2"...»

گذار ویشکا آسایش از 
«نهنگ عنبر» تا «دراکوال»
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مهدى تاج به تازگى در مصاحبــه اى اعالم کرد یکى از 
تیم هایى که مجوز حضــور در بازى هاى لیگ قهرمانان 
آسیا را به دست آورده است در آستانه کنار گذاشته شدن از 

این بازى ها قرار دارد.
ســهیل مهدى، مســئول صدور مجوز حرفــه اى براى 
باشــگاه ها در این باره مــى گوید: به شــخصه در مورد 
صحبت هاى آقاى مهدى تاج نظرى ندارم و دوست ندارم 
اشاره اى به اسم تیم داشته باشم چون در فضاى رسانه اى 
باعث جوسازى مى شود به خصوص در این برهه از زمان که 
تیم ها در حال فعالیت نقل و انتقاالتى هستند. اما هر چهار 
باشگاه ما که به لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا کرده اند داراى 
مشکالتى هستند که امیدوارم این مشکالت تا زمان بررسى 
نهایى پرونده ها حل شود و در نهایت هر چهار باشگاه مجوز 

حضور در بازى ها را به دست بیاورند.

مهدى ادامه داد: معموًال سپاهان چون مشکل مالى ندارد 
به راحتى مشکالت خود را حل مى کند. باید به این نکته 
اشاره کنم این تیم مشکل استادیوم دارد و اگر فصل گذشته 
به بازى هاى لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا مى کرد باید در 
استادیوم فوالدشــهر به میدان مى رفت چون از نظر ما 
استادیوم نقش جهان هنوز نهایى نشده است. با مدیر عامل 
باشگاه پدیده به صورت شــفاهى صحبت کردم و ایشان 
گفته مشکل پرونده هاى مالى این باشگاه در کنفدراسیون 
فوتبال آسیا حل شده است. در مورد این تیم هیچ سابقه اى 
وجود ندارد و زمانى مى توان اظهار نظر صریحى داشت که 
بررسى پرونده تیم نهایى شود. به هر صورت ما کار بررسى 
مدارك را آغاز کرده ایم و ســعى خواهیم کرد بر حسب 
وظیفه اخالقى به باشگاه ها کمک کنیم تا با مشکلى مواجه 
نشوند. در نهایت شــهریور ماه کمیته بدوى در خصوص 

صدور مجوز حرفه اى براى باشگاه ها تصمیم مى گیرد. 
همانطور که اشاره کردم کنفدراسیون فوتبال آسیا بررسى 
مدارك از سوى ما را رصد مى کند و تصمیم گیرنده نهایى 
است و اگر مجوز حرفه اى باشگاهى که به لیگ قهرمانان 
آسیا راه پیدا کرده تأیید نشــود طبیعتًا تیم براى حضور در 

این بازى ها با چالش مواجه خواهد شد.
مسئول صدور مجوز حرفه اى در پاسخ به این سئوال که 
اگر مجوز حرفه اى باشگاهى صادر نشود آن باشگاه براى 
حضور در لیگ برتر هم با مشکل مواجه خواهد شد یا نه؟ 
گفت: ما در سال هاى اخیر تالش کرده ایم به باشگاه ها در 
زمینه صدور مجوز حرفه اى کمک کنیم تا باشگاه ها رفته 
رفته الزامات کنفدراســیون فوتبال آسیا را پیاده کنند. اما 
اخیراً صحبت هایى با اعضاى هیئت رئیسه به طور شفاهى 
داشــته ایم که فرصت همراهى پایان یافته و باید جرایم 

سنگین ترى را مدنظر قرار دهیم که اعضاى هیئت رئیسه 
با آن موافق بوده اند و حاال باید درخواست خود را به صورت 
مکتوب به اعضاى هیئت رئیسه ارائه دهیم. مثًال در ژاپن 
اگر تیمى سه بار مجوز حرفه اى را کسب نکند از لیگ برتر 
کنار گذاشته مى شود. جرایم ما تا اینجاى کار بیشتر درج 

در پرونده، توبیخ و جریمه نقدى بوده است.
ســهیل مهدى در پایان در خصوص الــزام صدور مجوز 
حرفه اى براى باشگاه ها گفت: ما پرونده هر 16 تیم شرکت 
کننده در بازى هاى لیگ برتر را بررسى مى کنیم. دستکم 
باید براى هشت باشــگاه مجوز حرفه اى صادر شود. این 
فصل چون قهرمان جام حذفى و لیگ برتر یکى است اگر 
از چهار باشگاهى که به بازى هاى لیگ قهرمانان آسیا راه 
پیدا کرده اند تیمى نتواند مجوز حرفه اى کسب کند اولویت 

به تیم پنجم و تیم ششم و... داده مى شود.

رمزگشایى از اظهارات تاج

براى لیگ قهرمانان، سپاهان مشکل استادیوم دارد ستاره بى چون و چراى مشــهدى ها در لیگ هجدهم باالخره با مسئوالن تیم 
توافق کرد و براى فصل آینده نیز با پیراهن تیم شهرخودرو در میدان حضور 

خواهد داشت.
 امین قاسمى نژاد را مى توان یکى از ستاره هاى لیگ هجدهم و همینطور 
شهرخودرو دانست که پس از بررسى کامل شرایط این تیم باز هم ترجیح داد 
در مشهد به میدان برود. وینگر چپ مشهدى ها که پیش از این نیز 
گفته بود در صورت آسیایى شدن در تیم مى ماند در نهایت 
به گفته خود عمل کرد و بدین ترتیب در فصل پیش رو او 
را باز هم با پیراهن شهرخودرو در لیگ برتر خواهیم دید. 
قاســمى نژاد درباره پیشــنهاد ســپاهانى ها به او 
مى گوید: با من هم براى جدایــى از پدیده و رفتن 
به تیمى دیگر صحبت شد و خیلى ها با من تماس 
گرفتند و پیشــنهادات خوبى هم ارائه دادند اما در 
نهایت من ماندم. در ایــن رابطه این را بگویم که 
حتى با تیم سپاهان هم تا پاى امضاى قرارداد پیش 
رفتم اما در نهایت سهمیه آسیایى پدیده و اینکه در 
مشهد شرایط خوبى براى ادامه دوران فوتبالم دارم 
باعث شد تا همچنان با پیراهن پدیده شهرخودرو 

در فوتبال ایران حضور داشته باشم.
وى افزود: همه مى دانند من حرف اشتباهى درباره 
پیشنهادهایم نمى زنم به همین دلیل باید بگویم به 
غیر از سپاهان، یک تیم بزرگ دیگر هم با من مذاکراتى داشت اما 
در نهایت ترجیح دادم باز هم در پدیده بمانم. به هر حال باید قبول کرد 
سن من به گونه اى است که نمى توانستم ریسک کنم و باید از چیزى که 
مطمئن هستم استفاده کنم و به همین دلیل جایگاه خوبى که در تیم داشتم 
و اینکه امسال مى رویم که خودمان را وارد لیگ قهرمانان آسیا کنیم نکات 
مهمى براى ادامه همکارى با پدیده بود. قاسمى نژاد تصریح کرد: در ابتداى 
برنامه هایم پس از پایان بازى هاى لیگ در ابتدا با پدیده جلسه گذاشتم تا از 
چند و چون ادامه همکارى با این تیم آگاه شدم. پس از آن هم در جلسه با تیم 
سپاهان حاضر شدم و با آنها مذاکره کردم. از نظر مالى پیشنهاد سپاهان براى 
من خیلى بهتر بود اما به دلیل اینکه وضعیت خانواده ام براى من خیلى مهم 

بود، تصمیم گرفتم در مشهد بمانم.

ستاره مشهدى ها در لیگ گذشته:

بخاطر خانواده، بى خیال سپاهان شدم

با قطعى شــدن حضور مربى جوان و جذاب ایتالیایى 
روى نیمکت اســتقالل گمانه زنــى ها در خصوص 

دستیاران ایتالیایى او به اوج خود رسیده است.
 در شــرایطى که چند روز قبل کامران منزوى، عضو 
هیئت مدیره باشگاه اســتقالل در حاشیه صحبت در 
خصوص وضعیت نهایى آندره آ استراماچونى نسبت به 
شایعات در قبال دستیاران ایرانى او نیز واکنش نشان 
داد با قطعى شدن عقد قرارداد با مرد ایتالیایى، همه در 
انتظار معرفى دستیار ایرانى و تکمیل کادر فنى جدید 

استقالل هستند.
در میان تمام گزینه هایى که نامشــان به گوش 

مى رسد از رحمان رضایى به عنوان جدى ترین 
گزینه براى ننشستن روى نیمکت استقالل 

و تکمیل کادر فنى استراماچونى نام برده 
مى شود. ملى پوش سابق فوتبال ایران به 
احتمال زیاد دستیار سرمربى جدید خواهد 
بود. رحمــان بازیکن ســابق تیم ملى در 

دوران بالژویچ درخشید و به باشگاه 
پروجا ایتالیا پیوست بعد از 

ســال ها بازى در 
ســرى A بــه 
ایران برگشت 
و بعــد از یک 
کوتــاه  دوره 
حضـــــور در 
پـرسپولیس به 

قطر رفت.

رحمان از سال 2001 که پیراهن پروجا را برتن کرد 
به مدت هفت فصل براى این تیم، مســینا و لیوورنو 
به میدان رفت و نزدیک به 170 بار بازى کرد تا یکى 
از موفق تریــن لژیونرهاى ایرانــى در آن دهه لقب 
بگیرد. جالب اینکه بهترین بازى هاى رحمان مقابل 
تیم هاى بزرگ ســرى A از جمله خود اینترمیالنى 
بود که استراماچونى هم تیم امید هم بزرگساالنش را 

در مقطعى رهبرى مى کرد.
ستاره سابق تیم ملى در سال 2010 بعد از یک فصل 
بازى در االهلى به ایران بازگشــت و براى شــاهین 
بوشــهر به میدان رفت گرچه مصدومیــت او را آزار 
مى داد. در نهایت هم در پیکان از فوتبال 
خداحافظى کــرد تــا وارد عرصه 
مربیگرى شود.حضور در تیم هاى 
دسته اولى از جمله برق جدید شیراز 
همینطور دستیارى امیر قلعه نویى در 
تراکتورسازى باعث شد تا تسلط بر 
زبان ایتالیایى او را به عنوان گزینه اول 
و جدى باشگاه استقالل براى دستیارى 
استراماچونى برســر زبان ها بیاندازد، 
اتفاقى که اگــر مورد خاصى 
پیش نیاید ظرف یکى 
دو روز آتى نهایى 
و حکــم رحمان 
رضایى به عنوان 
استقالل  مربى 
صــادر خواهد 

شد.

مدافع باتجربه ذوب آهن اصفهان قــراردادش را با این 
باشگاه تمدید کرد.

هادى محمدى، مدافع 29 ســاله ذوب آهن که ســابقه 
چندین سال بازى براى این تیم را دارد، در لیست بازیکنان 
مورد نظر علیرضا منصوریان براى فصل آینده قرار داشت 
و از این رو بعد از توافق با مسئوالن ذوب آهن قراردادش 
را تمدید کرد. پیش از این على منصور و محمدى با هم 
کدورت داشــتند که به نظر مى رسد این کدورت ها رفع 

شده است.
محمدى صبح  دیروز با حضور در باشــگاه ذوب آهن و 
توافق نهایى با سعید آذرى، مدیرعامل این باشگاه قرارداد 
دو ساله جدیدى را به امضا رساند تا در لیگ نوزدهم نیز 

پیراهن سبزپوشان اصفهانى را برتن کند.

گفتنى است؛ ذوب آهن با توجه به برگشتن بازیکنان سرباز 
خود اگرچه چند بازیکن خود مثل رشید مظاهرى و حسینى 
را جدا شــده مى بیند اما قصد دارد ترکیب خوبى را روانه 

فصل جدید کند.

سابقه در سرىA اینجا به درد رحمان خورد

کدورت ها انگار رفع شده

 رئیس ســازمان لیگ به طور قطعى اعــالم کرد فصل 
جدید لیگ برتر دو روز زودتر از زمان قبلى عنوان شــده، 

آغاز مى شود. 
حیدر بهاروند در گفتگوى حضــورى در برنامه «ورزش 
از نگاه دو» درباره زمان آغاز لیگ نوزدهم گفت: «طبق 
برنامه قرار بود بازى ها از روز دهم مرداد ماه 98 آغاز شود 
ولى به دلیل اینکه ذوب آهن در مرحله یک هشتم نهایى 
لیگ قهرمانان آســیا حضور دارد، زمان شروع لیگ برتر 
تغییر کرده است. به دلیل بازى آسیایى ذوب آهن ایران در 
لیگ قهرمانان آسیا، در تاریخ هشتم مرداد ماه نخستین 

بازى لیگ برتر در فصل جدید برگزار مى شود.»
رئیس سازمان لیگ ادامه داد: «البته برگزارى مسابقات 
فصل جدید لیــگ برتر ملزم به اجــراى مباحث امنیتى 
در ورزشــگاه ها از جملــه تجهیــز تمام اســتادیوم ها 
به دوربین هاى مداربســته و همچنین بلیت فروشــى 

الکترونیکى از سوى باشگاه ها در همه ورزشگاه هاست 
تا از حوادث جلوگیرى شود.» طبق اظهاراتى که بهاروند، 
رئیس سازمان لیگ داشته، باید پیش بینى کرد که احتماًال 
ذوب آهن به دلیل حضور در مرحله حذفى لیگ قهرمانان 

آسیا، افتتاحیه فصل جدید را برگزار مى کند.

هشتم مرداد، استارت جدید مبارزه

گئورگى ولســیانى، مدافع گرجســتانى تیم فوتبال 
ســپاهان گفت: از اینکه به یک تیم بزرگ پیوستم 
احساس خوبى دارم و امیدوارم با این تیم قهرمانى در 

لیگ برتر را تجربه کنم.
 گئورگى ولسیانى در گفتگویى با اشاره به حضورش 
در سپاهان گفت: خوشحالم که به چنین تیمى آمدم. 
سپاهان در فوتبال ایران یک تیم ریشه دار و با افتخار 
است و همیشه در کورس قهرمانى قرار دارد. سپاهان 
در آسیا هم تیم شــناخته شده اى اســت و در اینجا 
مى توانم یک چالش جدید را تجربه کنم. من دو فصل 
قبل در ذوب آهن کار کردن با امیر قلعه نویى را تجربه 
کردم و خوشــحالم که باز هم چنین فرصتى را پیدا 

کردم تا زیر نظر این مربى کار کنم.
وى درباره شانس قهرمانى سپاهان در لیگ برتر فصل 
آینده تأکید کرد: سپاهان همیشه دنبال قهرمانى است 
و فصل گذشته هم شــانس گرفتن دو جام را داشت. 
مطمئنًا تیم فصل آینده قوى تر خواهد بود و ما هدفى 
جز قهرمانى نخواهیم داشــت. لیگ ایران در فصل 
گذشته بسیار جذاب و غیرقابل پیش بینى بود و فکر 

مى کنم فصل آینده هم چنین شرایطى داشته باشد.

مدافع گرجستانى تیم فوتبال سپاهان در پایان تصریح 
کرد: سپاهان باشــگاه بزرگى است و احساس خوبى 
دارم که اینجا را انتخاب کردم. مذاکرات ما هم زیاد 
طوالنى نبود و در نهایت یک تیم خوب را براى ادامه 
فوتبالم انتخاب کردم. در فصل آینده دوســت دارم 
قهرمانى در لیگ برتر را تجربه کنم. البته سپاهان در 
دو جام دیگر هم این فرصت را دارد تا شایستگى خود 

را نشان دهد، خصوصاً در لیگ قهرمانان آسیا.

احساس خوب گئورگى

ستاره بى چون و چراى مشــهدى ها در لیگ هجده
توافق کرد و براى فصل آینده نیز با پیراهن تیم ش

خواهد داشت.
 امین قاسمى نژاد را مى توان یکى از ستاره هاى
شهرخودرو دانست که پس از بررسى کامل شرایط
در مشهد به میدان برود. وینگر چپ مش
گفته بود در صورت آسیایىشدن
به گفته خود عمل کرد و بدین
را باز هم با پیراهن شهرخودر
درباره پیشـ قاســمى نژاد
مىگوید: با من هم براى
به تیمى دیگر صحبت ش
گرفتند و پیشــنهادات
نهایت من ماندم. در ایـ
حتى با تیم سپاهان هم
رفتم اما در نهایت سهم
مشهد شرایط خوبى برا
باعث شد تا همچنان با
در فوتبال ایران حضور
وى افزود: همه مى دانند
پیشنهادهایم نمى زنم به
غیر از سپاهان، یک تیم بزرگ دیگر هم
نهایت ترجیحدادم باز همدر پدیده بمانم در
سنمن به گونه اى است که نمى توانستم ریس
مطمئنهستم استفاده کنم و به همین دلیلجای
و اینکه امسال مى رویم که خودمان را وارد لیگ
مهمى براى ادامه همکارى با پدیده بود. قاسمى
ب برنامه هایم پس از پایان بازىهاى لیگ در ابتدا

چند و چون ادامه همکارى با این تیم آگاه شدم. پس
سپاهان حاضر شدم و با آنها مذاکره کردم. از نظرم
من خیلى بهتربوداما به دلیلاینکه وضعیتخان

بود، تصمیم گرفتم در مشهد بمانم.

ستاره مشهدى ها در لیگ گذشته:

بخاطر خانواده، بى خیال سپاها

خبرگزارى «میزان» که پیش تر نیز به بهانه هاى مختلف 
محمدرضا ســاکت، دبیرکل سابق فدراســیون فوتبال 
را مورد انتقاد قرار مى داد این بــار در حمله اى تازه و در 
مطالبى که برخى از آنها عارى از منطق کافى است نوشته:

 قطعًا مى شــود از محمدرضا ســاکت به عنوان یکى از 
عجیب ترین مدیران تاریخ فوتبال ایران نام برد. مدیرى 
که، پله پله از مدیریت در ســطح باشگاهى به مدیریت 
کالن فوتبال رســید. ســاکت از زمان حضور به عنوان 
دبیرکل فدراســیون فوتبال قدرت بیشــترى در فوتبال 
گرفت و عمًال مرد اول فوتبال ایران در سال هاى گذشته 
بود. بعد از اعمال قانون منع به کارگیرى بازنشســتگان 
در ورزش و فوتبال، ســاکت از ســمت خود در دبیرکلى 
فدراسیون فوتبال استعفا کرد تا ابراهیم شکورى به عنوان 

سرپرست دبیرکلى فدراسیون انتخاب شود.
درست از زمانى که شکورى به جاى ساکت وارد کار شد، 
دبیرکل پیشین فدراسیون فوتبال عمًال در سایه کارش را 
انجام داد. خیلى ها اعتقاد داشتند و دارند که همین االن 
هم محمدرضا ساکت، دبیرکل فدراسیون است و ابراهیم 
شکورى بدون اجازه ساکت هیچ نامه اى را امضا نمى کند 

و هیچ تصمیمى هم نمى گیرد.
پیش از جــام ملت هاى آســیا و در اردوى قطر تیم ملى 
ســاکت بدون هیچ عنوان رســمى کنار تیم ملى بود و 
حتى در جام ملت ها هم ســاکت یکــى از اطرافیان تیِم 

کى روش بود.
سکوت و در سایه بودن ســاکت تا زمان انتخاب مارك 

ویلموتس به عنوان سرمربى تیم ملى ادامه داشت اما به 
یکباره و بعد از ورود شبانه ویلموتس به تهران، محمدرضا 
ســاکت کنار ســرمربى جدید تیم ملى دیده شد. حدود 
یک ماه بعد از انتخاب ویلموتس، چند روز پیش به صورت 
رسمى محمدرضا ساکت به عنوان مدیر یا سرپرست تیم 
ملى فوتبال کشــورمان انتخاب شد تا حضور دائمى اش 
کنار تیم ملى توجیه داشته باشــد. این در شرایطى است 
که ساکت حتى به صورت کامل به زبان انگلیسى مسلط 

هم نیست.
حاال سئوال اینجاست که چطور بعد از استعفاى ساکت 
از دبیرکلى فدراســیون فوتبال حضور او در فوتبال و تیم 
ملى پررنگ تر شده؟ ساکت چه مراوداتى با تاج دارد که 
تحت هر شرایطى باید در فوتبال ایران حضور پرقدرت 
و تأثیرگذارى داشته باشد؟ یعنى کسى در فوتبال ایران 
وجود نداشت که به عنوان مدیر تیم ملى انتخاب شود؟ 

حضور دائمى ساکت در فوتبال ایران چه دلیلى دارد؟
ل

میان تمام گزینه هایى که نامشــان به گوش 
 رسد از رحمان رضایى به عنوان جدى ترین 

نه براى ننشستن روى نیمکت استقالل 
کمیل کادر فنى استراماچونى نام برده 
 شود. ملى پوش سابق فوتبال ایران به 
مال زیاد دستیار سرمربى جدید خواهد 
 رحمــان بازیکن ســابق تیم ملى در 

ن بالژویچ درخشید و به باشگاه 
جا ایتالیا پیوست بعد از 

ـال ها بازى در 
Aـرى A بــه 
ن برگشت 
ــد از یک 
کوتــاه  ه 
ضـــــور در 
سپولیس به 

ر رفت.

ی و رچ نر ی ب هر بو
مى داد. در نهایت هم در پیکان ا
خداحافظى کــرد تــا وارد
مربیگرى شود.حضور در ت
دسته اولى از جمله برق جد
همینطور دستیارى امیر قلعه
ت تراکتورسازى باعث شد تا
زبان ایتالیایى او را به عنوان گز
و جدى باشگاه استقالل براى د
استراماچونى برســر زبان ها
اتفاقى که اگــر مورد
پیش نیاید ظر
دو روز آتى
و حکــم
رضایى به
اس مربى 
صــادر

شد.

دور جدید انتقادات یک خبرگزارى از محمدرضا ساکت

این همه حمله براى چیست؟

دروازه بان اسبق اســتقالل به احتمال فراوان به عنوان 
مربى دروازه بان هاى فصل آینده این تیم فعالیت مى کند.
 بعد از جدایى اشکان نامدارى از کادرفنى استقالل مدیران 
این باشگاه به دنبال جذب یک مربى دروازه بان ها بودند 
که در این بین ظاهراً با بهزاد غالمپــور به توافق نهایى 

رسیده اند.
غالمپور در تمام این سال ها به عنوان دستیار على دایى در 
تیم هاى مختلف کار کرده است و اگر اتفاق خاصى نیافتد 
در لیگ نوزدهم به عنوان مربى دروازه بان هاى استقالل 

کارش را استارت مى زند.
غالمپور به عنوان دروازه بان تجربه ســال ها حضور در 

اســتقالل را دارد و یکى از گلرهاى خاطره انگیز تاریخ 
باشگاه استقالل تهران محسوب مى شود.

گلر خاطره انگیز دوباره آبى مى شود

پالن اول: چند روز پیش با یکى از مسئوالن استقالل 
صحبت مى کردم، گفــت زمانى که قرار بود پاتوســى 
به اســتقالل بیاید، جریان هاى زیادى علیه نیامدن او 
به اســتقالل شــکل گرفت و آقاى... مدام به ما زنگ 
مى زد که ایــن بازیکن را نگیرید و اگــر بگیرید محروم 

مى شوید و...
پالن دوم: روزى که خبر از توافق استراماچونى به استقالل 
مى آیــد از قول یکــى از اعضاى هیئت مدیره اســتقالل 
مى گویند که نمى آید. مشخص هم نمى شود آن عضو هیئت 
مدیره چه کسى بوده در حالى که همه اعضاى هیئت مدیره 

استقالل از این موضوع ابراز بى اطالعى مى کنند.
پالن سوم: اخیراً با میرشــاد ماجدى صحبت کردم. 
مى گفت جریان هایى علیه استقالل دنبال مى شود و از 

طریق فضاى مجازى به دنبال آسیب به استقالل هستند، 
با ایجاد تفرقه بین استقاللى ها. مى گفت: نه آن شخص 
پسر عمویش است و نه والتر زنگا گزینه استقالل بوده. 
این حاشیه هم درســت یک روز بعد از امضاى قرارداد با 

استقالل شکل گرفته. 
پالن چهارم: دست گذاشــته اند روى ایجاد تفرقه و 
حاشیه در استقالل. چند خبر حاشیه اى تا به امروز علیه 
استراماچونى دنبال شده است؟ چرا در برابر گزینه هاى 
ساده اى که احتمال آمدنشان به استقالل بود، موضعى 
شــکل نگرفت؟ چرا مى خواهند بمب هاى استقالل را 

تخریب کنند؟ 
نتیجه: حواسمان به این حواشى باشد، حواسمان باشد که 
این حاشیه هاى داغ باز هم ادامه دارد، باز هم مى خواهند 

استقالل را خراب کنند.

4 پالن براى نابودى استقالل!
احمد خلیلى

فاطمه صمدى
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مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شــعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 970760 ج/2 له 1- زهرا 2- محمد 3- سعیده 4- محبوبه شهرت همگى 
بخشى 5- عزت حمصیان و علیه آقاى حسین بخشى مبنى بر فروش ماترك مرحوم احمد 
بخشى شامل دو پالك ثبتى 7283/16 بخش دو 13370/1 بخش 5 در تاریخ 98/04/22 
ســاعت 11 صبح در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقــه زیرزمین اتاق 18 
جهت فروش شش دانگ ملکى به پالك ثبتى شــماره فوق با مشخصات مندرج در نظریه 
کارشناسى که ذیال درج شده است ملکى مرحوم احمد بخشى مى باشد و اکنون در تصرف 
مالکانه وراث مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده نظریه 
وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز 
قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 
10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه 
هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد. و مابقى ثمن معاملــه ظرف حداکثر یکماه 
پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شــد.  اوصاف ملک مورد مزایده: 
در خصوص ارزیابى امالك مورد نظر، اینجانب کارشناس منتخب به اتفاق وکالى خواهان 
ها از محل هاى مورد بحث بازدید و باستحضار مى رساند: الف: مطابق مدارك ارائه شده و 
معرفى وکالى محترم خواهان ها و محتویات پرونده امالك مورد ارزیابى به شرح زیر مى 
باشد: الف- 1: سه باب مغازه و یک باب انبارى به شماره ملک 7283/16، شماره ثبت 3551، 
صفحه 11 شــماره دفتر 44 بخش دو ثبت اصفهان واقع در اصفهان- خیابان کاوه- جنب 
ترمینال بابلدشت- ابتداى خیابان رضا عباسى (پیوست 1) الف 2-: شش دانگ یک منزل 
مسکونى به شماره ملى 13370/11، شــماره ثبت 22453، صفحه 366 شماره دفتر 180 
بخش پنج اصفهان واقع در میدان شهدا- خیابان باهنر- کوچه شماره 6 (کوچه رفسنجان)- 
پالك 4 (پیوست 2) الف 3-: یک واحد مرغدارى فاقد سند رسمى واقع در اراضى جلوان که 
مطابق بیع نامه عادى ارائه شــده مورخ 60/8/10 و 62/4/26 (پیوست 3 و 4) مورد معامله 
قرار گرفته است و در بیع نامه ذکر شده مرغدارى داراى یک سالن به مساحت 440 مترمربع 
و ساختمان انبار و مسکونى و کلیه متعلقات و ملحقات که در محل نصب و به رویت خریدار 
رسیده است و در تعریف ابعاد قسمتى به زمین خریدار که مساحت آن 330 مترمربع مى باشد 
اعالم شده است محل مورد بازدید کامال محصور است و ساختمانهاى آن بیش از بیع نامه 
میباشــد. در زمان بازدید کل عرصه و اعیانى احداثى در آن که محصور بود توسط وکالى 
محترم خواهانها معرفى و تمامًا متعلق به مورث خواهانها و خوانده اعالم نمودند که اینجانب 
متصرفات را ارزیابى نموده ام مشروط بر اینکه معارضى نداشته باشد و اینجانب مسئولیتى در 
این مورد ندارم. ب: ارزیابى: با توجه به موقعیت محل و نوع بنا و کلیه عوامل موثر در قضیه 
ارزش هر کدام از امالك به شرح زیر مى باشد: ب-1: سه باب مغازه و یک انبارى به شماره 
ملک 7283/16، شماره ثبت 3551، صفحه 11 شــماره دفتر 44 بخش دو ثبت اصفهان 
واقع در اصفهان- خیابان کاوه- جنب ترمینال بابلدشت- ابتداى خیابان رضا عباسى طبق 
نقشه هوایى پیوست (پیوست شماره 5)، که به ترتیب از سمت خیابان کاوه مغازه شماره 1 با 
کف موزائیک، دیوارها سرامیک، سقف تیر چوبى، درب جلو آهنى با قاب شیشه اى و مغازه 
شماره 2 کف موزائیک، سقف تیر چوبى، قسمتى از بدنه سنگ و قسمتهاى دیگر سفید کارى 
قدیمى، دربهاى خارجى پروفیل آهنــى و داراى درب برقى و انتهاى مغازه هم داراى درب 
آهنى به انبار تجارى و مغازه شــماره 3 کف سرامیک، بدنه کاغذدیوارى، داراى درب آهنى 
با قاب شیشه اى و سقف تیر چوبى مى باشــد. الزم به ذکر است که در جنوب مغازه شماره 
2 یک کارگاه با دیوارهاى آجرى و بلوکى که قسمتى از سقف آن چوبى با ارتفاع حدود 3/5 
متر و قسمتى شیروانى پلیتى که ارتفاع در وســط آن حدود 6 متر مى باشد. و قسمتى بدون 
پوشش مى باشد. مساحت ملک طبق ابعاد مندرج در سند حدود 182/50 مترمربع مى باشد 
که با محل مغایرت دارد با توجه به سوابق در شهردارى در تاریخ 91/03/06 مساحت محل 
را 182/50 مترمربع و پس از عقب نشینى از سمت غرب و رعایت پخ در شمال غربى 155 
مترمربع اعالم نموده است. در پالك فوق 41/1 مترمربع تجارى و 59/70 مترمربع انبارى 
تجارى مورد تائید شهردارى قرار گرفته اســت و طبق اظهار خواهانها قبال محل بصورت 
آسیاب بوده است. طول محل مورد معرفى در سمت شمال بیش از طول مندرج در سند است 
و برابر شرح ابعاد مندرج در سند غرب آن به پالك مجاور محدود میگردد که با عقب نشینى 
در سمت غرب و اجراى پخ، پالك فوق الذکر بر خیابان کاوه قرار میگیرد. لذا با توجه به موارد 
فوق، موقعیت محل، نوع بنا، کاربرى تجارى، مسکونى، پارکینگ و در نظر گرفتن تجارى 
هاى موجود و مورد قبول شهردارى و عقب نشینى و مساحت سند و موجود و عوامل موثر در 
قضیه ارزش کل ملک فوق الذکر و تصرفات وراث و بشرط آنکه بدون معارض باشد در این 
مقطع زمانى به مبلغ 31/500/000/000 (سى و یک میلیارد و پانصد میلیون) ریال برآورد و 
اعالم مى گردد. ب-2: شش دانگ یک منزل مسکونى به شماره ملک 13370/1، شماره 
ثبت 22453، صفحه 366 شماره دفتر 180 بخش پنج اصفهان واقع در میدان شهدا- خیابان 
باهنر- کوچه شماره 6 (کوچه رفسنجان)- پالك 4، که به صورت یک باب خانه به مساحت 
طبق سند حدود 309 مترمربع بوده که بنظر میرسد قبال از سمت شرق با توجه به ابعاد سند 
و وضع موجود عقب نشینى شده ضمنا این پالك داراى عقب نشینى از سمت کوچه شرقى 
در شمال بصورت مورب و کوچه غربى در تمام طول و رعایت پخ در سمت جنوب شرقى و 
جنوب غربى است. خانه مورد بازدید داراى ساختمان در سمت شمال و جنوب در یک طبقه 
با زیرزمین با مصالح آهن و آجر، قدیمى ســاز، درب هاى خارجى آهنى، درب هاى داخلى 
چوبى روکش دار، کف سالن و اتاق خواب موزائیک، نماى خارج ساختمان و دیوارهاى حیاط 
سیمانى تگرى، کف حیاط موزائیک و داراى انشــعابات آب، برق، گاز و تلفن مى باشد لهذا 
با توجه به موارد فوق و موقعیت محل و نوع بنا و کلیه عوامل موثر در قضیه، ارزش شــش 
دانگ خانه مورد بازدید جمع مبلغ 10/000/000/000 ریال (ده میلیارد ریال) برآورد و اعالم 
مى گردد. ب3: یک باب مرغدارى فاقد سند رسمى واقع در اراضى جلوان کنار کانال آب و 
داراى بیع نامه عادى که توسط وکالى محترم خواهانها معرفى گردید مساحت معرفى شده 
و محصور با دیوار آجرى و بلوکى حدود 3246 مترمربع مى باشــد و داراى ساختمان شامل 
سالن مرغدارى با سقف قوسى آجرى حدود 752 مترمربع و ساختمان جنبى با سقف آجر و 
اهن و یک انبار با سقف پلیتى و قدیمى ساز و تقریبا فرسوده مى باشد که ارزش محل مورد 
بازدید با تحقیقات محلى و بررســى هاى بعمل آمده و در صورت آنکه بدون معارض باشد 
و تمام محل مورد بازدید و معرفى مورد بیع نامه باشــد جمعا به مبلغ 9/500/000/000 (نه 
میلیارد و پانصد میلیون ریال ) برآورد و اعالم میگردد. م الف: 470478 مدیر و دادورز اجراى 

احکام حقوقى اصفهان /2/524
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- سجاد عســکرى دادخواستى به مبلغ 
35/000/000 ریال بطرفیت آقاى مهدى همتى داریونى که اعالم شــده مجهول المکان 
است تقدیم و به کالسه 328/98 در شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت 
گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز یکشنبه مورخ 98/4/30 ساعت 
8/30 در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رســیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا 
رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 497202 شــعبه چهارم  حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /3/261
ابالغ اخطاریه ماده 101

شماره پرونده: 139704002120000361/2 شماره بایگانى پرونده: 9704363/2 شماره 
ابالغیه: 139805102004000749 تاریخ صدور: 1398/02/30 آگهى ابالغ اخطاریه ماده 
101 پرونده به شماره بایگانى: 9704363- بدینوسیله به آقاى محمدرضا عسگرى بدهکار 
پرونده ساکن: اصفهان خ مرداو یج خ رسالت جنوبى پالك 23 که برابر گزارش مأمور مربوطه 
آدرس شما شناسائى نگردیده اســت ابالغ مى گردد: در خصوص پرونده اجرایى به شماره 
بایگانى 9704363 چون از طرف بانک اکبر نعیمى نسبت به ارزیابى پالك 1- فرعى: 4367 
از پالك اصلى 4793 در بخش: 5 ناحیه: 00 واقع در: جنوب متعلق به نامبرده در مقابل طلب 
بانک کشاورزى شعبه اصفهان بازداشت شده واخواهى گردیده لذا طبق ماده 102 آئین نامه 
اجرائى به قید قرعه محمدحسین قرائتى کوپائى بعنوان کارشناس انتخاب گردیده لذا مراتب 

بدین وسیله به شما اعالم مى شود که طبق مقررات کارشناس مذکور نسبت به ارزیابى اقدام 
خواهد نمود. م الف: 497683 رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /3/273

ابالغ افراز
آگهى ابالغ اخطاریه افراز- شــماره: 139821702210004594- 98/3/20 خانم زهرا 
طاهرى فرزند محمد هادى نظر به اینکه آقایان على و دامون بهنیا فرزندان محمد شریک 
شما در ششدانگ پالك 2248/386 بخش شش ثبت اصفهان واقع در مرغ گچى به استناد 
آیین نامه قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب آذرماه سال 1357 تقاضاى افراز سهم 
مشاع خود از پالك فوق الذکر را نموده است و شما را مجهول المکان اعالم نموده است و در 
تاریخ 1شنبه 98/4/2 ساعت 9 صبح به اتفاق نماینده و مهندس ثبت در محل مورد تقاضاى 
افراز حاضر خواهند شد لذا بدینوســیله به اطالع مى رساند که جهت تنظیم صورتمجلس و 
امضاء آن در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوید. عدم حضور مانع از رسیدگى نخواهد 

شد. م الف: 499487 میرمحمدى- رئیس ثبت منطقه جنوب شرق اصفهان  /3/272
ابالغ وقت رسیدگى

احترامًا، به استحضار مى رساند، پرونده کالســه 172/98 از سوى خانم آمنه همتى مرام با 
موضوع مطالبه به طرفیت محمود رضاپور در این شعبه تحت نظر است، لذا با توجه به اینکه 
خواهان آدرس خوانده موصوفه را مجهول المــکان اعالم نموده با تجویز از ماده 73 قانون 
آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى، مراتب وقت رسیدگى یک نوبت 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار برابر با روز دوشــنبه مورخ 98/4/24 ساعت 17:15 
آگهى شده تا ضمن اینکه مى بایست خوانده موصوفه ظرف یک ماه به دبیرخانه این شورا 
مراجعه و با اعالم نشانى خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در ساعت و 
روز مشخص شده در شوراى حل اختالف شهرستان مبارکه شعبه 5 حقوقى واقع در مبارکه 
میدان جهاد حاضر شوند ضمناً یک نسخه از آگهى درج شده جهت ثبت در پرونده به این شورا 
ارسال گردد. (پرداخت هزینه آگهى به عهده خواهان خواهد بود.) م الف: 499832 جانقلیان- 

شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)  /3/285
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شــماره 139860302007004052 هیأت دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
فالورجان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضى آقاى مجید باقرى فرزند احمد بشــماره 
شناسنامه 880 صادره از اصفهان در یک قطعه باغ و زمین به مساحت 20778,36 مترمربع 
پالك 257 فرعى از 53 اصلى واقع در اراضى کوه دنبه خریدارى از مالک رسمى آقاى طه 
معارفى محرز گردیده است  . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود و در صورتى که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید , ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض , دادخواست خود را 
به مراجع قضایى تقدیم نمایند . بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار اول:  98/03/26 تاریخ 
انتشــار نوبت دوم :98/04/09م الف  496556  اکبر پورمقدم رئیس ثبت اســناد و امالك 

فالورجان/ 3/274 
فقدان سندمالکیت

خانم ســارامتقیان محمد خیل زاده فرزند قدم على   با ســتناد دو برگ استشهادیه محلى 
که هویت و امضاء شهود رسماگواهى شده اســت  مدعى است سند مالکیت خود به شماره 
068611الف 89را که به میزان ششدانگ  آپارتمان  به شماره پالك ثبتى 406/27928واقع  
دربخش 16 حوزه ثبتى  اصفهان ( شــاهین شــهر ) که در ص 358 دفتــر 687ذیل ثبت  
156929بنامش  ثبت و صادر و تسلیم گردیده وبه موجب سندانتقال به شماره ى 8422مورخ 
98/11/26دفتر 203شاهین شــهر  به او انتقال قطعى یافته و معامله ى دیگرى هم انجام 
نشده  و  به موجب ســندرهنى 8423مورخ 89/11/26دفتر203شاهین هر دررهن بانک  
مسکن شــعبه مرکزى قرارگرفته نحوه گم شدن جابجائى اعالم شــده ، چون درخواست 
صدور ســند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى مــاده 120آ . ق . ث مراتب آگهى 
مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود ســند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت

 مجلس و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا 
درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد 
شد . 493682/م الف ناصر صیادى – رییس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/3/276 

مزایده اموال منقول 
در پرونده 300/97اجرایى اجراى احکام شــوراى حل اختالف شهرســتان شاهین شهر 
آقاى رحیــم احمدى پورکوتــى فرزندجواد محکوم بــه پرداخــت 288/935/977ریال 
درحق آقاى محمدعلى عرب زاده حســینى فرزندطالب ومبلــغ 14/446/798ریال بابت 
حق االجراى دولتى درحق صندوق دولت شــده است وطبق اســتعالم 26832/ 97مورخ 
97/8/29شهردارى شاهین شهر کیوسک درمالکیت رحیم احمدى پورکوتى است وطبق 
استعالم 97/28800مورخ 97/9/20شهردارى اعالم شده کیوسک تحت مالکیت محکوم 
علیه ودرزمین متعلق به شهردارى توقیف شده است که درجهت وصول مطالبات اقدام به 
توقیف اموال بدهکارشامل کیوسک فالفلى نموده است وطبق نظریه ارزیابى مشخصات 
دقیق اموال به شــرح زیر کیوســک فالفلى به ابعاد 2/6 – 2/5مترباارتفاع 2/5مترازپشت 
داراى درب به ارتفا ع 2دومتر وبه عرض 0/95مترکه ازجنس ورق فلزى مى باشد .کیوسک 
مذکورازجلوداراى پنجره مى باشد که درآن پیشــخوان نصب شده است ومحل قراردادن 
ظروف مى باشد .برروى سقف کیوسک سایه بان نصب شده است درضلع شمالى کیوسک 
مستقرشده ( عرض کیوسک ) محل مناسب جهت قراردادن تانک آب وکولرتعبیه شده است 
وبه میزان 30/000/000ریال ارزیابى شده اســت ونظریه ارزیابى پس ازابالغ به طرفین 
مصون از ایرادواعتراض بوده ودراجراى ماده 51قانون اجراى احکام مدنى باتوجه به میزان 
طلب محکوم له واحتســاب حق االجرا وهزینه هاى اجرایى ودستمزدکارشناسى کیوسک 
فوق درروز دو شــنبه  مورخ 98/4/10ســاعت دردادگسترى شاهین شــهر طبقه همکف 
واحداجراى احکام ازطریق مزایده درمعرض فروش گذاشــته مى شــود . مزایده از قیمت 
کارشناسى شروع و به کســى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد . برنده 
مزایده مى بایست 10 درصداز ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عند اللزوم 
به حساب سپرده  واریز و تا یک ماه فرصت دارد ما بقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز 
نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه پس از کســر هزینه هاى مزایده به صندوق 
دولت واریز مى گردد . کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 5 
روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و 
در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام 
مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شوند 494935/م الف. مولویان – مدیر اجراى احکام 

حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/3/277 
مزایده اموال منقول نوبت اول 

در پرونده 980219ح 1 شــماره صورتمجلس 9809003759400452 و شماره پرونده: 
9709983759100741 اجــراء محکوم علیهم شــرکت پوشــینگر بــه پرداخت مبلغ 
17/477/545ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 1/000/000ریال هزینه اجرادرحق صندوق 
دولت محکوم گردیده است که درجهت وصول مطالبات اقدام به توقیف اموال بدهکارشامل 
یکدســتگاه ســاعت زن باقابلیت تشــخیص چهره که طبق گزارش مامور اجراى احکام 
اموال نزدامین اموال آقاى احمدســلیمانى درآدرس مورچه خورت شــرکت پوشینگر مى 
شودوطبق نظریه ارزیابى مشخصات دقیق اموال به شرح زیریک عدد دستگاه ساعت زن 
باقابلیت تشخیص چهربه نام trafficpro به شماره سریال 2420813040024وبه میزان 
23/000/000ریال ارزیابى شده است ونظریه ارزیابى پس ازابالغ به طرفین مصون ازایراد 
واعتراض بوده ودراجراى ماده 51قانون اجراى احکام مدنى باتوجه به میزان طلب محکوم 
له واحتساب حق االجرا وهزینه هاى اجرایى شــامل مبلغ 1/500/000ریال بابت دستمزد 
کارشناسى و600/000ریال هزینه نشرآگهى که اموال محکوم علیهم درروزسه شنبه مورخ 
98/4/11ساعت 8الى 8:30دردادگسترى شاهین شــهرطبقه همکف واحداجراى احکام 
ازطریق مزایده درمعرض فروش گذاشته مى شود . مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به 
کسى که باالترین قیمت را پیشــنهاد دهد فروخته خواهد شد . برنده مزایده مى بایست 10 

درصداز ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشــند تا عند اللزوم به حساب سپرده 
2171290277002نزدبانک ملى شاهین شهر   واریز و تا یک ماه فرصت دارد ما بقى ثمن 
معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه پس از کسر 
هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى 
باشند مى بایست حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب 
بازدید آنها از اموال داده شــود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت 
پیشــنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شوند . م الف 
491340 کرباسى– دادورز اجراى احکام حقوقى شعبه اول دادگسترى شاهین شهر/  3/278 

مزایده
شوراى حل اختالف اصفهان- اجراى احکام مدنى شوراهاى حل اختالف دادگاه عمومى 
بخش مهردشت در نظر دارد در خصوص  پرونده کالسه 47/97 و 53/97 اجرایى موضوع 
توقیف آجر به مشــخصات آجر کف فرش 20*10*4 کد sقرمز به تعداد 26049(19250 
عدد به قیمت  13000 ریال و 6799 عدد به قیمت 12850 ریال)به آدرس علویجه شهرك 
صنعتى کارخانه آجر نسوز ماندگار آرا، جلسه مزایده اى در تاریخ 1398/04/12 از ساعت 9 
در دفتر اجراى احکام مدنى شوراهاى حل اختالف دادگاه عمومى بخش مهردشت برگزار 
نماید که طالبین شرکت در مزایده مى توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده به دفتر اجراى احکام 
مراجعه تا دستور بازدید صادر گردد. ضمنا مزایده از مبلغ ارزیابى شده شروع و برنده مزایده 
کسى که ده درصد مبلغ ارزیابى را نقدا به همراه داشته باشــد و باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید توضیحات کلیه هزینه هاى جانبى مربوط به مزایده به عهده برنده مزایده مى باشد ( 
ضمنا مبلغ نیم عشر اجرایى 16064921 ریال میباشد که پرداخت آن به عهده برنده جلسه 
مزایده میباشد.494938/م الف امین مامایى - مدیراجراى احکام مدنى  شوراى حل اختالف 

دادگاه مهردشت/3/279 
اخطار اجرایى

شــماره 1216/97 به موجب راى شــماره 1470 تاریخ 97/12/6 حوزه دوم شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه کیانوش کاظمى دهنده  
به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/750/000 ریال بعنوان هزینه دادرسى و پرداخت حق 
الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید چکها به شماره 631693-
93/8/30 به مبلغ سى و پنج میلیون ریال و 631691-93/6/30 به مبلغ سى میلیون ریال و 
631692-93/7/30 به مبلغ سى میلیون ریال و 631690-93/5/30 به مبلغ سى میلیون 
ریال و همچنین محکوم علیه به پرداخت مبلغ 6/250/000 ریال بعنوان نیم عشــر دولتى.

محکوم له: مجتبى سفرى با وکالت مجتبى حقیقى به نشانى: نجف آباد خ امام کوى ارشاد 
مقابل حسینه ارشاد کوچه شهید احمد موحدى مجتمع ارشاد پ 5 کد پستى 85136-54351 
ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 496683/م الف-شعبه دوم 

شوراى حل اختالف نجف آباد /3/280
 اخطار اجرایى

شماره 1304/97 به موجب راى شماره 1503 تاریخ 97/12/14 حوزه یازدهم شوراى حل 
اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1- کیانوش حسینى 
2- محمدرضا آقاالر به نشانى مجهول المکان محکوم است به خواندگان به نحو تضامنى 
محکوم به پرداخت مبلغ شصت و هشت میلیون ریال معادل شش میلیون و هشتصد هزار 
تومان بابت اصل خواسته و خسارت دادرســى به میزان 1945000 ریال معادل صد و نود 
و چهار هزار و پانصد تومان و همچنین پرداخت  خســارت تاخیردرتادیــه از تاریخ تقدیم 
دادخواست 10/22/ 97 بیست و دوم دى ماه نود و هفت بر مبناى نرخ اعالمى بانک مرکزى 
و حق الوکاله وکیل در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتى.محکوم له: مجتبى سفرى 
با وکالت مجتبى حقیقى به نشانى: نجف آباد خ امام کوى ارشاد مقابل حسینه ارشاد کوچه 
شهید احمد موحدى مجتمع ارشــاد پ 5 کد پستى 54351-85136 ماده 34قانون اجراى 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند 
که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 496688/م الف-شعبه 11شوراى حل اختالف 

نجف آباد /3/281
 اخطار اجرایى

شماره 1319/97 به موجب راى شماره 1526 تاریخ 97/12/16 حوزه یازدهم شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه نوراله فیروزى به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به خوانده محکوم به پرداخت مبلغ 7200/000 ریال معادل 
هفتصد و بیست هزار تومان  بابت اصل خواسته و هزینه دادرسى  1120/000 ریال معادل 
صد و دوازده هزار تومان و حــق الوکاله وکیل و همچنین خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواســت  97/11/1 یکم بهمن نود و هفت بر مبناى نرخ اعالمى بانک مرکزى 
و حق الوکاله وکیل در حق محکوم له و پرداخت نیم عشــر دولتى.محکوم له: سید مهدى 
اسماعیلیان به وکالت مجتبى حقیقى به نشانى: نجف آباد خ امام کوى ارشاد مقابل حسینه 
ارشاد کوچه شــهید احمد موحدى مجتمع ارشاد پ 5 کد پســتى 54351-85136 ماده 
34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 496850/م الف-شعبه 11 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 3/282
 اخطار اجرایى

شماره 1318/97 به موجب راى شماره 1520 تاریخ 97/12/15 حوزه یازدهم شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه فروزان جمالى مقدم به 
نشانى مجهول المکان محکوم است به خوانده محکوم به پرداخت مبلغ بیست و سه میلیون 
ریال معادل دو میلیون و سیصد هزار تومان  بابت اصل خواسته و خسارت دادرسى  به میزان 
1365000 ریال معادل صد و سى و شش هزار و پانصد تومان و همچنین پرداخت خسارت 
تاخیردرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت  97/11/1 یکم بهمن نود و هفت بر مبناى نرخ 
اعالمى بانک مرکزى و حق الوکاله وکیل در حق محکوم له و پرداخت نیم عشــر دولتى.
محکوم له: سید مهدى اســماعیلیان به وکالت مجتبى حقیقى به نشانى: نجف آباد خ امام 
کوى ارشاد مقابل حسینه ارشاد کوچه شــهید احمد موحدى مجتمع ارشاد پ 5 کد پستى 
54351-85136 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 496858/م 

الف-شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 3/283
 حصروراثت 

مسعود احمدى داراى شناســنامه شماره 1080087133 به شــرح دادخواست به کالسه 
424/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حسین احمدى بشناسنامه 14 در تاریخ 98/3/8 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. آمنه  احمدى ش ش 12 ، 2. مجید احمدى 
ش ش 318 ، 3. مسعود احمدى ش ش 1080087133 ، 4. سعید احمدى ش ش 103 ، 5. 
سمیه احمدى ش ش 56 (فرزندان متوفى)، 6. زهرا احمدى شاهدانى ش ش 230 (همسر 
متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى 

صادرخواهد شد. 497299/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف 
آباد /3/284

 ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقا / خانم حســین کریمى آقا /خانم ضیامحمودزاده   
دادخواستى به خواسته انتقال سند  به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 
/ 112 ش 7 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 26 / 4 / 98 ساعت 15 / 5 عصر روزچهارشنبه  
تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م 
از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رســیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم به این شــورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد 
شد . 499630 /م الف مدیر دفتر شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /3/286 

ابالغ رأى
آگهى راى شورا - شماره پرونده : 98 / 17 ش 10 ح  شــماره دادنامه 131 – 11 / 3 / 98 
تاریخ رسیدگى : 1 / 3 /98درخصوص دعوى خواهان  آقاى على  منتشلو فرزندحاج على  به 
نشانى شاهین شهر ردانى پور خ معادروبه روى تقاطع اسپرت مهدى  به طرفیت خواندگان 
1- آقاى محمد استکى زاده به نشــانى مجهول المکان 2- آقاى احسان التون به نشانى 
شاهین شهر خ مخابرات فرعى 15شرقى مجتمع کوروش واحد 6پالك 6 به خواسته مطالبه  
مبلغ 64/000/000 ریال بابت یک فقره سفته به شماره 504703 سرى /ج مورخ 97/3/5 به 
صورت تضامنى خواندگان  به انضمام هزینه دادرسى با احتساب تاخیرتادیه وصدورقرارتامین 
خواسته به استنادماده 108ق آدم قبل ازابالغ شــورانظر به دادخواست خواهان ومستندات 
تقدیمى شامل یکفقره ســفته به شماره 504703ســرى /ج مورخ 97/3/5که خواندگان 
متعهدبه پرداخت مبلغ آن شده اند ودرجلسه شوراحاضرنشده اند ونسبت به مطالبه خواهان 
ایراد ودفاعى را به عمل نیاورده اند ودلیلى بربرائت ذمه خودبه شورااقامه نکرده اندکه همگى 
حکایت ازاشتغال ذمه خواندگان نسبت به خواهان مى نماید لذاشورادعوى خواهان راثابت 
تشخیص ومستندابه مواد 198 و 519 و 522  قانون ایین دادرسى مدنى و مواد 307و 309 
قانون تجارت حکم بــه محکومیت خواندگان  به صورت تضامنى بــه  پرداخت مبلغ 000 
/ 000 / 64 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 590/000 / 4ریال هزینه دادرســى  هزینه 
واخواست سفته وهزینه الصاق تمبروپرداخت خســارت تاخیرتادیه وفق شاخص اعالمى 
بانک مرکزى بامحاسبه دایره اجرا ازتاریخ تقدیم دادخواست 98/1/21لغایت زمان پرداخت 
درحق خواهان راصادر واعالم مى دارد راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و سپس ظرف همین مدت قابل تجدى نظر خواهى در 
محاکم محترم عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر  مى باشد. 492684 /م الف مجتبى 

رضوانى - قاضى شعبه دهم محاکم عمومى حقوقى شاهین شهر/ 3/287 
اخطار اجرایى

محکوم علیه عبداله مرادى آقاجان به نشــانى مجهول المکان  محکوم له ماشااله زائرى 
فرزندعلى به نشانى خ فردوسى 9شرقى پ 34واحد 3 به موجب راى شماره 596 تاریخ 10 / 
9/ 97 حوزه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم 
است به پرداخت مبلغ 136/000/000ریال بابت اصل خواســته ومبلغ 1/960/000بابت 
هزینه دادرسى معینه والصاق تمبر به اوراق پیوست دادخواست به انضمام هزینه نشرآگهى 
وپرداخت خســارت تاخیرتادیه وفق شــاخص اعالمى بانک مرکزى بامحاسبه دایره اجرا 
ازتاریخ تقدیم دادخواســت 97/1/27لغایت زمان پرداخت درحق محکوم له – هزینه نیم 
عشر دولتى برعهده محکوم علیه مى باشد . 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  495010 /م الف سعیدمهدى پور  -  قاضى شعبه چهارم  حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر/ 3/288 
ابالغ قرار تأمین

قرارتامین خواسته- کالسه پرونده :27 شــماره دادنامه  : 7- تاریخ رسیدگى : نظربه اینکه 
خواهان  احسان رنجبرچالشترى باوکالت زهراخسروى به طرفیت مهتاب میراحمدى کرمى 
درخواست تقاضاى صدورقرارتامین خواسته  باتوجه به  محتویات پرونده ونظریه مشورتى 
شورابه شرح صورتجلسه مورخ ومالحظه مستنددرخواست خواهان که عبارت است از دوفقره 
چک  به شماره 461204و461203نظربه اینکه مستند درخواست خواهان اراسنادعادى بوده 
که درمهلت مقررقانونى /برابر مقررات قانون تجارت / تنظیم وواخواست نگردیده وخواهان 
خسارت احتمالى مورد نظرشورارابه موجب قبض سپرده شماره  - به مبلغ – ریال به حساب 
سپرده دادگسترى واریزنموده است لذا درخواست وى واردتشــخیص ومستندابه ماده ى 
11قانون  شــوراهاى حل اختالف مصوب 87/2/29مجلس شوراى اسالمى وماده 108- 
ومواد 115و116قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب درامورمدنى قرارتامین 
وتوقیف معادل مبلغ شصت میلیون ریال ازاموال بالمعارض خوانده صادرواعالم مى گردد 
قرارصادره حین ابالغ قابل اجرا وظرف مدت ده روز پس ازابالغ قابل اعتراض مى باشد ./ م 
الف 492859 قاضى شوراى حل اختالف هفتم حقوقى حوزه قضایى شاهین شهر/ 3/289 
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 ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139460302023002147 مــورخ 94/08/30 آقاى مجید 
کریمى ایرانى به شماره شناسنامه 1407 کدملى 1284657280 صادره از اصفهان فرزند 
عباس نسبت به ششــدانگ یکباب ســاختمان به اســتثناء بهاء ثمنیه اعیانى به مساحت 
95/18 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 2812- اصلى واقــع در بخش 1 ثبت اصفهان 
که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است  سهم االرث از عباس کریمى 
ایرانى. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1398/03/11 تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1398/03/26 م الف: 482913 صفائى- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك مرکزى 

اصفهان /3/156
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 ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139860302023000155 مورخ 98/02/28 آقاى محمدعلى 
حیدرى به شماره شناسنامه 282 کدملى 1287775683 صادره از اصهفان فرزند مرتضى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 121/24 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2 
فرعى از 5224- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رســمى مشاعى 
اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/03/11 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1398/03/26 م الف: 484960 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

مرکزى اصفهان  /3/168
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رئیس انجمن نورویورولوژى اظهار کرد: در حالى که دختران باید 
در سن 12 سالگى هر دو ساعت یک بار به سرویس بهداشتى 
مراجعه کنند اما متأسفانه ادرار خود را بین پنج تا هفت ساعت نگه 
مى دارند. مهرى مهراد تأکید کرد: به دلیل تمیز نبودن سرویس 
بهداشتى و برخى مسائل 61/2 درصد از کودکان از سرویس هاى 
بهداشتى مدارس اســتفاده نمى کنند و همین مسئله به بروز 
مشکالت ادرارى کودکان و به خصوص زنان در سنین باال منجر 
خواهد شد. وى بیان کرد: آموزش صحیح ادرار کردن و استفاده 
به موقع از سرویس هاى بهداشتى مشکالت بى اختیارى و شب 

ادرارى را تا حدودى برطرف خواهد کرد.
رئیس انجمن نورویورولوژى ادامه داد: افراد بزرگسال باید هر 
سه ساعت یک بار در جهت پیشــگیرى از مشکالت ادرارى و 
بى اختیارى ادرار به سرویس بهداشتى مراجعه و کودکان نیز 
هر دو ساعت یکبار به دلیل حجم کم مثانه به سرویس بهداشتى 
مراجعه کنند. مهراد با اشاره به اینکه افراد باید روزانه هشت لیوان 
مایعات براى ســالمتى مجارى ادرار و سالمتى کلیه هایشان 
مصرف کنند، بیان کرد: زنان به دلیل پوشــش ممکن اســت 
بیشتر از مردان ادرار خود را نگه دارند و همین مسئله باعث بروز 
مشکالت بى اختیارى ادرار در آینده مى شود.وى با اشاره به اینکه 
برخى از زنان در سنین  میانسالى دچار شب ادرارى، بى اختیارى و 
عفونت هاى ادرارى مى شــوند، افزود: زنانى که مسافت هاى 
طوالنى دیواره هاى مثانه شان به هم مى خورد ادرار در درون 
مثانه شــکل نمى گیرد و همین مســئله باعث بروز عارضه 
بى اختیارى ادرار مى شود و براى پیشگیرى از این مسئله باید زنان 

هر دو تا سه ساعت یکبار به سرویس بهداشتى مراجعه کنند.

مطالب ضد و نقیض زیادى درباره مصرف کاکائو 
و فواید یــا مضرات آن در فضاى مجازى منتشــر 
مى شــود. اما آیا مصرف کاکائو ســودمند است یا 
مى تواند مضرات مختلفى داشته باشد؟ آیا خوردن 
شــیرکاکائو و شــکالت هاى حاوى کاکائو براى 
افزایش انرژى بزرگســاالن مناسب است؟! پاسخ 
دکتر منتظر، پزشــک و پژوهشــگر و مؤلف طب 

ایرانى- اسالمى به این سئوال:
«زیاده روى در مصرف چاى وارداتى، قهوه، نسکافه 
و کاکائو موجب افزایش سودا در بدن مى شود ضمن 
اینکه طبق اخبار واصلــه در ایران کاکائوى واقعى 
نداریم و آنچه بــه نام کاکائــو رواج دارد، ماده اى 
شبیه سازى شده اســت. بنابراین توصیه مى کنیم 

مصرف کاکائو را کامًال محدود کنید.»

لوبیا به علت نفخى که ایجاد مــى کند، طرفدار زیادى 
ندارد اما با رعایت چند نکته مى تــوان از خوردن لوبیا 

لذت برد. 
از بین بردن نفخ لوبیا با زنجبیل

 گیاه زنجبیل براى سیستم هضم بسیار مفید است و تولید 
گاز در معده را کاهش مى دهد. هنگام شروع پخت لوبیا 
که از قبل خیس شده، مقدارى زنجبیل به آن اضافه کنید.

از بین بردن نفخ لوبیا با آنغوزه
آنغوزه داراى خاصیت هاى ضــد التهابى و آرام بخش 
است و در رفع عالیم ناراحتى، کرم هاى روده اى، نفخ 
و سندرم بى قرارى روده، مؤثر است. پس از گرم شدن، 
مقدار بســیار کمى به اندازه نوك قاشق چاى خورى به 
غذا (خوراك لوبیا) اضافه کنید. در صورت مرغوب بودن 

رنگ غذا تغییر مى کند.
از بین بردن نفخ لوبیا با زیره

زیره مانع تولید گاز معده مى شــود. غدد بزاق دهان را 
تحریک مى کند. پس از افــزودن کمى زیره به روغن 
کمى آب نیز به آن اضافه کنید سپس لوبیا را که از قبل 

خیس کرده اید به آن اضافه کنید.
از بین بردن نفخ لوبیا با زنیان

دانه زنیــان داراى میزان باالیى تیمول اســت و باعث 
تسکین نفخ مى شود.

مطالعات آزمایشــگاهى نشــان داده است رژیم 
غذایى که غنــى از روغن زیتون باشــد مى تواند 
به بهترین وجه از کبد در مقابــل تأثیرات عوامل 
خارجى محیط زیســتى حفاظت کند. متخصصان 
دانشگاه «المنستیر» در تونس با همکارى گروهى از 
متخصصان دانشگاهى در ریاض با انجام تحقیقات 
آزمایشــگاهى در این خصوص به این نتایج دست 

یافتند.

بیمارى اسکیزوفرنى درمان ندارد اما مى توان با عالیم آن آشنا شــد و آنها را کاهش داد و زندگى 
عادى داشت.

اسکیزوفرنى یکى از بیمارى هاى روانى اســت که برخى از افراد با آن دست و پنجه نرم مى کنند. 
افراد مبتال به اسکیزوفرنى ممکن اســت صداهایى را بشنوند، تصاویر و 

نشــانه هایى راببینند یا معتقد باشــند که دیگران افکار آنها را کنترل 
مى کنند در صورتى که چنین نیست. این افکار و تصورات مى تواند 

باعث ناراحتى فرد شود. اگرچه درمان قطعى وجود ندارد اما مى توان 
آن را کنترل کرد و الزم به ذکر است که بیمارى اسکیزوفرنى با 

اختالالت چند شخصیتى متفاوت است.
عالیم اسکیزوفرنى شــامل این موارد اســت: توهمات: 
شنیدن یا دیدن برخى چیزها، اتهامات: به شدت به اعتقادات 

اشتباهى روى مى آورند، بى تحرك بودن: در وضعیتى ثابت بدون 
هیچگونه حرکتى براى مدت طوالنــى ثابت مى مانند. همچنین 
برخى نشــانه ها مانند کمبود لــذت از زندگى روزانــه و دورى از 

فعالیت هاى اجتماعى باعث افسردگى آنها شود.
افرادى که مشکل اسکیزوفرنى دارند با ســازماندهى افکارشان و ارتباطات منطقى 

مشکل خواهند داشت. آنها ممکن است احســاس کنند افکارشان از یک شــاخه به شاخه دیگر
 مى پرد. گاهى اوقات جریان فکرشان قطع مى شود و فراموش مى کنند چه حرفى مى زدند و یا چه 

فکرى مى کردند.
این بیمارى به گونه هاى متفاوتى تأثیرگذار است. ممکن است شروع به صحبت کنند و 
کلمات درستى را استفاده نکنند و یا منطقى نباشند. ممکن است در تمیز نگهداشتن 
خانه خود با مشکل رو به رو شوند. ممکن است برخى کارها را مکرراً انجام دهند 
براى مثال یک مســیر را چند بار بپیمایند. برخالف شایعات، احتمال رفتار 

خشونت آمیز در قبال دیگران در آنها بسیار کم است.
داروهاى تجویز شــده مى تواند عالیمى مانند افکار بیهــوده، توهمات و 
اتهامات را کاهش دهد. بعضى افراد با عوارض جانبى داروها مشــکالتى 
خواهند داشت مانند لرزش و اضافه وزن. داروها ممکن است با دیگر داروها 
تداخل داشته باشــند اما در اکثر مواقع این داروها نتیجه هاى اثربخشى روى 
کاهش عالیم اســکیزوفرنى دارد. مشــاوران هم مى توانند به افرادى که دچار 
بیمارى اسکیزوفرنى شده اند از طریق شناخت راه هاى مختلف کمک کنند و روابط 
آنها را بهبود بخشــند. درمان زودتر مى تواند اثربخش تر باشد و عالیم را راحت تر 

کنترل کرد.

گرمازدگى یکى از مهمترین بیمارى هاى فصل تابستان 
است که شــیوع فراوانى دارد اما مى توان با انجام برخى 
اقدامات بهداشــتى این عارضه را مهار کرد. گرمازدگى 
درجات مختلفى دارد و احتمال گرمازدگى در ساعت هاى 
میانه روز (10 صبح تا چهار بعدازظهر) بیشتر بوده، زیرا 
در این زمان آفتاب به صورت مســتقیم مى تابد و بسیار 

داغ است.
راضیه اوالدى، کارشناس بهداشــت در زمینه راه هاى 
پیشــگیرى از گرمازدگى مى گوید: وقتى دماى مرکزى 
بدن از 39/5 درجه بیشتر شــود به تدریج عالیم، شدت 
بیشــترى مى یابد و ســردرد، تهوع، اســتفراغ، گیجى 
و ضعف عمومى در افــراد ایجاد مى شــود. وى اظهار 
مــى دارد: افراد مســتعد گرمازدگى شــامل کودکان، 
ســالمندان، بیماران مزمن قلبى، دیابتى و مبتالیان به 
نارسایى کلیه و مبتالیان برخى بیمارى هاى پوستى که با 

اختالالت غدد عروقى مواجه بوده، هستند.
اوالدى ادامه مى دهد: افرادى که سابقه مصرف داروهاى 
ضد افسردگى، پارکینسون و پرفشارى خون را دارند در 
ساعات اوج گرما ساعت 10 تا 16 از منزل خارج نشوند و 
در صورت قرارگیرى فرد در محیط گرم، سیستم تنظیم 
درجه حرارت بــدن از کار مى افتد کــه این وضعیت در 

محیط هاى گرم و مرطوب تشدید مى شود.
این کارشناس بهداشــت با بیان اینکه با افزایش درجه 
حرارت بد، تعریق بیشتر مى شــود و متعاقب آن جریان 
خون به ســمت نواحى ســطحى بدن افزایش مى یابد، 
مى افزاید: از عوارض تعریق شدید از دست دادن مقادیر 

فراوان مایعات بدن به همراه نمک است.
اوالدى تصریح مى کند: از عالئــم گرمازدگى افزایش 
دماى مرکزى بدن، خشکى پوست، افزایش تعداد تنفس، 
حالت گیجى و در نهایت کاهش هوشیارى است. گاهى 
شدت گرما به حدى است که فرد از فرط گرمازدگى وارد 
خستگى گرمایى شده و احتمال بروز گرمازدگى در محیط 

گرم و مرطوب بیشتر است.
وى مى گوید: در این حالت، پوســت برافروخته و حتى 
بى رنگ و رنگ پریده و گاهى تیره مى شود و سردرد و در 
موارد شدیدتر گرفتگى و درد شدید عضالت، اختالل در 
ذهن و تکلم، پرخاشگرى، خواب آلودگى، گیجى، کاهش 
و سستى ودر بدترین شرایط کما و مرگ بروز مى کند و از 
سوى دیگر، عالئمى مانند پوست خشک و داغ، تهوع یا 
استفراغ، سنکوپ، تشنج، اختالالت ریتم قلب، اختالل 
تکلم، افت فشــار خون، نبض ضعیف، هذیان، کاهش 
حجم ادرار و در موارد پیشــرفته عدم هوشــیارى ایجاد 
شــده که در صورت عدم رســیدگى به بیمار مى تواند 

کشنده باشد.

مبارزه با گرمازدگى
وى اظهار مى دارد: در نخســتین اقــدام براى کمک به 
فرد گرمازده باید سریعًا وى را از محیط گرم خارج کرد و 
مى توان مایعات خنک را به وى خوراند و به جبران نمک 
از دست رفته یک قاشق چایخورى نمک به یک لیتر آب 
(معادل چهار لیوان) اضافه و در صــورت امکان به این 

محلول اندکى مواد شیرین افزوده شود.

اوالدى اضافه مى کند: 
در صــورت ناتوانــى در 

نوشــیدن مایعــات توســط فرد 
گرمازده انتقال وى به یک مرکز درمانى الزامى 

است و براى افراد گرمازده استراحت 24 ساعته توصیه 
مى شود.

وى به افراد در فصل گرما توصیــه مى کند لباس هاى 
خنک، نخى و پنبه اى نازك و به رنگ روشن که امکان 
تبادل هوا فراهم شود پوشیده شود بدین ترتیب با تبخیر 

مناسب از بروز گرمازدگى جلوگیرى مى شود.

 خوردن غذاهاى چرب،  ممنوع!
این کارشناس ادامه مى دهد: در هواى گرم از خوردن 
غذاى چرب و ســنگین خوددارى شــود، افرادى که 
ناگزیر به فعالیت هاى ورزشى در هواى گرم هستند باید 
براى ســازگارى بدن از نرمش هاى سبک آغاز کنند و 
فعالیت هاى ورزشى سنگین را به ابتداى صبح و یا عصر 

موکول کنند.
محمد خدابنده لو یک پزشک عمومى نیز در این زمینه 
به والدین توصیه کــرد در فصل گرمــا از لباس هاى 

مناسبى براى کودکان استفاده کنند.
وى مى گویــد: لباس ها حتمًا نــازك، نخى و به رنگ 
روشن باشند و باید تقریبًا گشاد باشند تا گرما به راحتى

 از طریــق یقه یا آســتین هاى لباس دفع شــود و اگر 
کودك عرق کرد، ســریع تبخیر شــده و پوست خنک

 بماند.
خدابنده لو خاطرنشــان مى کنند: کودکان باید حین 
بازى از کاله هاى لبه دار اســتفاده کنند و بهتر است از 
کرم هاى ضدآفتاب براى محافظت از پوست کودکان

 استفاده شود، این کرم ها از آفتاب سوختگى پیشگیرى 
مى کننــد، البتــه کرم هــاى ضدآفتاب فقــط نقش

 محافظتــى دارند و کــودکان را از خطــر گرمازدگى 
حفظ نمى کنند بلکه از نفوذ اشــعه آفتــاب جلوگیرى

 مى کنند.
وى ادامه مى دهد: اســتفاده از خاکشیر یخ زده و شربت 
آب لیمو براى جلوگیرى از گرمازدگى مؤثر است براى 
جلوگیرى از اســهال و تأثیر خنکى، خاکشــیر باید به 
شکل یخ زده یا همراه خرده یخ مصرف شود، در غیر این 
صورت اسهال آور است. با توجه به گرمى و آلودگى هوا، 
مصرف آبلیمو نیز به دلیل داشتن ویتامین C که داراى 
خاصیت ضد عفونى کننده بود، توصیه مى شــود و نیاز 
است هر دو روز یک بار، یک عدد لیمو در آب مصرفى 

استفاده شود.

گرمازدگى رسید

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- برابر رأى شــماره 139860302023000151 مــورخ 98/02/28 خانم رحیمه 
خردمندان به شماره شناسنامه 7 کدملى 2411208774 صادره از آباده فرزند امراله نسبت 
به شش دویستم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه به مساحت 734/25 مترمربع 
مفروزى از پالك شماره 2091- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که به صورت عادى 
از طرف وراث عبدارسول اکبرزاده و ســید جعفر شریف النسبى واگذار گردیده است. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوب ت اول: 1398/03/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/03/26 م 

الف: 484062 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /3/170

دگى افزایش 
تعداد تنفس، 
 است. گاهى

رمازدگى وارد 
گىدر محیط

روخته و حتى 
 و سردرد و در 
ت، اختالل در

یجى، کاهش 
وز مى کند و از 
تهوع یا  داغ،

قلب، اختالل 
ذیان، کاهش

ــیارى ایجاد 
الاوالدى اضافه مى کند: یمار مى تواند 

در صــورت ناتوانــى در 
نوشــیدن مایعــات توســط فرد 

گرمازده انتقال وى به یک مرکز درمانى الزامى 
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نداریم و آنچه بــه نام کاکائــو رواج دارد، ماده اى 
شبیه سازى شده اســت. بنابراین توصیه مى کنیم 

مصرف کاکائو را کامًال محدود کنید.»

گر
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د و 
تن 
هند 

 چرا باید مصرف کاکائو را 
محدود کرد؟ 

 بهترین روش
 از بین بردن نفخ لوبیا

 یک ماده غذایى محافِظ کبد

 استرس زیاد، استخوان هایتان را مى شکند
اگرچه استخوان ها خیلى محکم هستند اما گاهى بر اثر فشار زیاد 
یا ناگهانى مى شکنند و عالوه بر درد فراوان، مى توانند با عوارض 

زیادى همراه باشند.
دکتر حســین فراهینى، عضــو هیئت علمى دانشــگاه علوم 
پزشکى ایران در این خصوص گفت: شکستگى ها به سه علت

 شکســتگى هاى ناشى از یک آســیب ناگهانى (تروماتیک)، 
شکستگى هاى خستگى یا ناشى از استرس، شکستگى هاى 

آسیب شناختى تقسیم مى شوند.
وى افزود: شکستگى هاى تروماتیک تقریبًا بزرگ ترین گروه 
شکستگى هاست. این شکستگى ها ممکن است به علت ضربه 

مستقیم یا ضربه اى غیر مستقیم به وجود بیاید. وى اظهار کرد: 
شکستگى خستگى یا ناشى از استرس نیز به واسطه وارد آمدن 
استرس هاى مکرر اتفاق مى افتد. این شکستگى ها معموًال در 

ورزشکاران یا سربازان به وجود مى آید.
رئیس پیشین فدراسیون پزشکى اظهار کرد: شکستگى هاى 
استرس در کودکان کمتر از نوجوانان و افراد بالغ اتفاق مى افتد. 
محل هاى شایع شامل قســمت باالیى استخوان درشت نى 
(51درصد)، قسمت پایینى اســتخوان نازك نى (20درصد) و 

قسمت خلفى مهره هاى کمرى (15 درصد) است.
این جراح اســتخوان و مفاصل، فوق تخصص جراحى زانو و 

آرتروسکوپى بیان کرد: شکستگى هاى استرس در مهره هاى 
پایینى ستون فقرات کمرى وقتى ایجاد مى شود که یک نیروى 
عمودى و طولى وارد شده و ستون فقرات بیش از حد به طرف 
عقب راست شــود. اگر درمان سریع تر شــروع شود مى توان 

شکستگى را با کرست کمرى درمان کرد.
وى ادامه داد: علت دیگر کمر درد در نوجوانان بیمارى شوئرمن 
است. این بیمارى به علت اختالل رشد در صفحات رشد جسم 
مهره ها ایجاد مى شود و رابطه اى هم با فعالیت هاى ورزشى 

ندارد.
فراهینى بیان کرد: اصطالح آسیب شناختى نیز براى شکستگى 
در استخوانى به کار مى رود که قبًال به واسطه بیمارى ضعیف 
شده اســت و اغلب با یک ضربه جزیى یا به طور خود به خود
 مى شکند. علل شکســتگى هاى آسیب شناختى همه شامل 

بیمارى هاى مادر زادى، عفونت مزمن و تومورهاست که جنس 
استخوان را تغییر مى دهند.

رئیس بخش آموزشى ارتوپدى بیمارستان رسول اکرم (ص) به 
عوارض شکستگى اشاره کرد و گفت: یکى از مهمترین عوارض 
شکستگى استخوان ها، ایجاد عفونت است. عفونت زخم گاهى 
سطحى مى ماند و استخوان درگیر نمى شود اما اغلب عفونت 
به استخوان انتشار یافته و استئو میلیت (عفونت حاد استخوان) 

ایجاد مى کند.
وى یادآور شد: مرگ استخوان ناشــى از نقصان جریان خون، 
کوتاه شدن استخوان و آســیب به عروق خونى بزرگ از دیگر 

عوارض شکستگى است. 

 اثرات جسمى و 
روحى

 آلودگى 
صوتــى 

آلودگــى صوتى نــه تنهــا از نظر 
جســمى، بلکه از نظر روانشناختى بر 

سالمت افراد تأثیر منفى مى گذارد.
روزانه در معرض تنش ها، اســترس ها و 

حجم زیــادى از آلودگى هــاى صوتى قرار 
داریم. آلودگى صوتى در همه جا هست و جالب 

اســت بدانید که در حال حاضر تبدیل به یکى از 
نگرانى هاى جهانى محیط زیســت شده است. به 

طورى که اتحادیه اروپا در چشــم انداز ســال 2020 
خود، در نظر دارد آن  را به کمتر از 85 دسى بل در هشت 

ساعت کارى (حجم توصیه شده از سوى سازمان بهداشت 
جهانى)، کاهش دهد.

اما آلودگى صوتى چطور بر سالمت جسمى و روانى 
شما تأثیر مى گذارد؟

شــاید مهمتریــن تأثیر 
آلودگى صوتى، افت شــنوایى 

باشد. قرار گرفتن در معرض صداى 
بلند و براى مدت زمانى طوالنى یکى از 

علل اصلى از دست دادن شنوایى است. به 
دنبال افت شــنوایى، افراد غالبًا دچار اضطراب، 

افســردگى، انزوا، افت عملکرد تحصیلى و شغلى و 
مشکالت دیگر مى شوند.

سر و صداى بلند در محیط کار و قرار گرفتن در معرض آلودگى هاى صوتى، 
باعث بى خوابى، اختالالت خواب و بر هم خوردن چرخه طبیعى خواب 

مى شــود. به دنبال بى خوابى و بهره مند نبودن از استراحتى با 
کیفیت و کافى، خلق و خوى افراد تغییر مى کند و به دلیل 

کاهش ســطح هوشــیارى، عملکرد روزانه آنها 
در زمینه هاى مختلف تحــت تأثیر قرار 

مى گیرد.
استرس پاسخ بد شــما به یک عامل 
تنش زاى خارجى اســت. با این حال، اگر 
مدت طوالنى در معرض استرس قرار بگیرید، 
ســالمتى شــما تحت تأثیر قرار مى گیرد. به نوبه 
خوب، استرس ناشى از صداى بلند و آلودگى صوتى نیز 
سبب اختالل در عملکرد غدد درون ریز و سیستم ایمنى بدن

 مى شود. به عنوان عوارض جانبى استرس ناشى از آلودگى صوتى، 
مى توان به اختالل در یادگیرى، عملکرد حافظه و توانایى حل مسئله 
اشــاره کرد. به عالوه، این نوع استرس عامل تحریک پذیرى 

سیستم عصبى و خشم مى شود.
قرار گرفتن 

در معرض آلودگى هاى 
صوتى، خطــر بیمارى هــاى قلبى و 

عروقى را افزایش مى دهد. به عبارت دیگر، احتمال 
ابتال به بیمارى هاى مرتبط با مشکالت قلبى، مثل آنفارکتوس، آنژین 

پاتریس و افزایش فشار خون با آلودگى صوتى در ارتباط است. به طورى که قرار 
گرفتن در آلودگى صوتى با حجمى باالتر از 65 دبى بل و یا حادتر، 80 تا 85 دسى بل؛ 
مى تواند از علل بروز مشکالت قلبى طوالنى مدت باشد. دلیل این امر این گونه توجیه 
مى شود که حجم زیاد صدا به عنوان یک استرس زیست شناختى بدن را فعال مى کند تا 

هورمون هاى عصبى تولید کند و فشار خون و ضربان قلب را افزایش دهد.

سیســتم ایمنى بدن براى داشتن عملکردى 
بهتر، نیاز به انرژى زیادى دارد. آلودگى صوتى نیز با ایجاد استرس براى 
بدن، بخشى از انرژى الزم سیستم ایمنى بدن را تعدیل مى کند. در واقع 
بدن تحت تأثیر این اســترس مزمن، یک نوع رکود ایمنى را تجربه 
مى کند. به دنبال سیستم ایمنى ضعیف، بدن نمى تواند به خوبى 
با میکروب ها، ویروس ها و باکترى ها مبارزه کند و شما سریع 

تر بیمار مى شوید.

ش خون
تم گرد

الل در سیس
اخت

استرس 
و تحریک پذیرى

اختالالت خواب

افت شنوایى

تعدیل عملکرد سیستم ایمنى بدن

چند بار در روز
 بایـد دستشویى رفت؟

 عالیم بیمارى اسکیزوفرنى

ىىىى ممرم ج پ و ن ب ر ز ى
 بشنوند، تصاویر و 

ر آنها را کنترل 
ت مى تواند 

امى توان 
فرنى با 

ت:
ت

بت بدون 
 همچنین 
دورى از   و

کارشان و ارتباطات منطقى

ر ى رى
این بیمارى به گونه
کلمات درستى
خانه خود
براى م

خشونت
داروها
اتهامات
خواهند
تداخل داش
کاهش عالی
بیمارى اسکیز
را بهبود ب آنها
کنترلکرد
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آینده سازان و دانشمندان فرداى ایران اسالمى از دبستان شهید عباسیان «گز برخوار»

دانش آموزان ممتاز از دبستان بنت الهدى صدر «شاهین شهر»

سال تحصیلى 98- 1397

سال تحصیلى 98- 1397

با تشکر فراوان از زحمات جبران ناپذیر مدیریت محترم دبستان: جناب آقاى رحیم على عباسى، معاون آموزشى: خانم خزاعیان، معاون پرورشى: آقاى یارمحمدى، معاون اجرایى: آقاى محمدى، آموزگاران پایه اول، خانم ها: اسدى- شجاعى، 
 آموزگاران پایه دوم، خانم ها: غریب- سخایى، آموزگاران پایه سوم، خانم ها: غفورى- برهانى، آموزگاران پایه چهارم، خانم ها: نادرى- سمیه رضاعلى، آموزگاران پایه پنجم: خانم رنجبران- آقاى توکلى،

 آموزگاران پایه ششم، آقایان: پاکزاد- شکل آبادى و با تشکر از نیروى خدماتى: آقاى نصیرى 

با تشکر فراوان از زحمات بى شائبه مدیریت محترم دبستان: سرکار خانم زهرا مجذوب، معاون آموزشى: خانم سیفى، 
معاون پرورشى: خانم حسینى مقدم، آموزگار پایه اول: خانم جوادى، آموزگار پایه دوم: خانم بهشتى 

امیرعلى یزدان پناه

محمدجواد خجندى

الینا بازگیرى آروشا جعفرى سارینا حق شناس یسنا کیارسى کیانا تاروردى باران حاجى النا عزیزاله پور ستایش مهدور نیکا اسیوند طنین نهرى آروشا رمضان نژاد

احسان حاتم پور

سعید کاظمى

امیرمحمد کنعانى

اسماعیل عموچى

محمدیحیى حق شناس

پارسا بصیرى

على اصغر محمدیان

آرمین نجفى

علیرضا امینیان

ابوالفضل روشن ضمیر

محمد فرامرزیان

حسین عسکرزاده

محمدجواد اشراقى

محمدرضا اشرفیان

علیرضا درخشان

امیرپارسا زارع

نوید شریفیان امیرحسین ضیایى

علیرضا ایزدى

حسام چاپاریان

امیرحسام ضیایى

على فرامرزیان

امیرحسین سجادى

آرمان شریفیان

ابوالفضل جوادى

ماهان جدیدى

امیرحسین رجلییان

رضا اسماعیلى

محمدمهدى ثنایى

امیرمحمد هاشمیان

محمدحسین امینى

سید علیرضا سجادى

محمدرضا ریاحى
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از علت و عالئم تا راه هاى درمان «پوکى استخوان»
پوکى استخوان باعث مى شود که اســتخوان ها ضعیف و شکننده شوند و 
شکستگى هاى مربوط به «پوکى اســتخوان» در لگن و مچ دست یا ستون 
فقرات رخ مى دهد که مى توانیم با رژیم ســالم و تمرینات ورزشى از آنها 

جلوگیرى کنیم.

عالئم: 

عوامل خطر:

درد پشت و کمر، ناشى از یک مهره شکسته یا کج شده 
کاهش همیشگى و مداوم قد

کمر خم شده
شکستن آسان استخوان ها 

عالئم: 
درد پشت و کمر، ناشى از یک مهره شکسته یا کج شده 

کاهش همیشگى و مداوم قد
کمر خم شده

شکستن آسان استخوان ها 

چه زمانى
 باید به پزشک
 مراجعه کرد؟!

درمان هاى خانگى براى کــــــــــــــــــــنترل و کاهش پوکى استخوان

ممکن است بخواهید درباره پوکى استخوان خود صحبت 
کنید، اگر در دوران اولیه یائســگى خود هســتید یا براى 
چند ماه است که کورتیکواستروئید هستید، یا اگر یکى از 
والدینتان دچار شکستگى لگن شده آنگاه باید به پزشک 

مراجعه کنید.

عوامل خطر:
سابقه خانوادگى                             سایز بدن

نژاد                                                                سن
جنسیت

خطر مبتال شدن به پوکى استخوان بیشتر در زنان 

 علل پوکى استخوان در زنان و مردان چیست؟

وجود استروژن کم در زنان
 وجود تستوسترون کم در مردان 

و دیگر اختالالت هورمونى

کمبود کلسیم و
D کمبود ویتامین

شرایط 
تیروئیدى

سیگــار و
داروها

 علل پوکى استخوان در زنان و مردان چیست؟

شیوه زندگى 
کم تحرك رو

                         سن
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ان

ــانى
ماساژ درمــ

دارچــــین

 سرکه سیــب

زردچوبـــه
زنجبیـــــل

ورزشزغال اخـــته

چاى سبـــز

فات
نمک اپسوم یا سول

سرد
کمپرس هاى گرم و 

قاتلى به نام فشار خون باال

فشار خون باال را جدى بگیرید

فشار خون مضاعفى است که بر رگ هاى خونى و اعضاى مهمى مانند قلب، مغز و کلیه ها 
وارد مى شود.گایدالین جدید جهانى، فشار خون افزایش یافته را سیستولیک بین 120 تا 
129 میلیمتر جیوه و دیاستولیک زیر 80 میلیمتر جیوه اعالم کرده است. همچنین پرفشارى 
خون مرحله یک، سیســتولیک 130 تا 139 میلیمتر جیوه یا دیاستولیک بین 80 تا 90 
میلیمتر جیوه است. در نهایت تعریف پرفشارى خون مرحله 2 شامل سیستولیک معادل یا 

باالتر از 140 میلیمتر جیوه یا دیاستولیک معادل یا باالتر از 90 میلیمتر جیوه است.

فشار خون باال

مرگ و میر ناشى از فشار خون باال 
ررردر ایران  3939درصد  افزایش یافت

افزایش شمار مبتالیان 
فشار خون به 3/5

میلیارد نفر

212 میلیون سال 
عمر از دست رفته 
ناشى از بیمارى 
فشار خون باال

 افزایش شمار مبتالیان 
به فشار خون به یک میلیارد 
و 130 میلیون نفر 
در جهان

بیمارى هاى مزمن کلیوى 
بار قابل توجهى را

 در سال هاى از دست رفته 
عمر ناشى از فشار خون به خود 
اختصاص داده اند

بار بیمارى پرفشارى 
خون براى مردان، 
بیش از زنان است

ابتالى 20 هزار از 
هر صد هزار نفر 
به فشار خون باال

مرگ ساالنه 10/7میلیون 
نفر در جهان بر اثر 

بیمارى هاى ناشى از 
فشار خون باال

پیش بینى 
145 مرگ در 

هر صد هزار نفر
 بر اثر فشار خون باال

ایسکمیک قلبى و سکته ها، داراى بیشترین سهم 
از مرگ هاى ناشى از پر فشارى خون

www.nesfejahan.net


