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شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 59/ش مورخ 98/01/24 شوراى محترم 
اسالمى شهر در نظر دارد عملیات اجرایى جدول گذارى و کانیوگذارى معابر سطح شهر 
با اولویت شهرك میالد را با برآورد اولیه 13/540/000/000 ریال به پیمانکار واجد شرایط 

واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات ادارى 
به واحد حسابدارى شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى 
روز شنبه مورخ 98/03/25 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول 

یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

سازمان مدیریت حمل ونقل شهردارى شاهین شهر به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شاهین شهر در نظر دارد موارد ذیل را با قیمت 
کارشناس رسمى دادگسترى و از طریق مزایده عمومى مستند به ماده 13 آئین نامه مالى شهردارى ها و طبق اسناد مندرج در آگهى به اشخاص 
حقیقى و حقوقى واجد شرایط به صورت مجزا واگذار نماید. بنابراین متقاضیان مى بایست جهت اطالع از شرایط و شرکت در مزایدات به امور 
مالى سازمان سازمان واقع در شاه ین شهر، بلوار جمهورى اسالمى، مجموعه ادارى انقالب مراجعه و نسبت به تحویل مدارك تا آخر وقت ادارى 
روز چهارشنبه مورخ 1398/03/29 به حراست شهردارى شاهین شهر اقدام نمایند. پیشنهادات رسیده رأس ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 

1398/03/29 با حضور اعضا کمیسیون عالى معامالت سازمان باز و قرائت خواهد شد.
الف- واگذارى به صورت اجاره از پارکینگ خیابان شهید شریفى به مدت یک سال
ب- واگذارى به صورت اجاره از پارکینگ خیابان دکتر شریعتى به مدت یک سال

ج- واگذارى به صورت اجاره از پارکینگ جنب بیمارستان گلدیس به مدت یک سال
سایر شرایط: 

1- سپرده شرکت در مزایده مبلغ 5٪ قیمت پایه که به صورت ضمانت نامه بانکى با واریز مبلغ به حساب شماره 0112216666001 به نام سازمان 
مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر نزد بانک ملى مى باشد.

2- چنانچه برندگان اول تا دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
3- بدیهى است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مربوطه بوده و سازمان در رد یا قبول یک 

یا کلیه پیشنهادها مختار است.
4- هزینه هاى کارشناسى و چاپ آگهى مزایده در روزنامه به عهده برنده مزایده مى باشد.
5- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد شرایط آگهى مزایده مندرج است.

شهردارى بهارستان در نظر دارد با استناد به مصوبه شماره 286/ش ب مورخ 98/02/25 شوراى محترم اسالمى شهر بهارستان 
عملیات مزایده جمع آورى و حمل پسماند خشک قابل بازیافت شهر بهارستان را با قیمت پایه ماهیانه 500/000/000 ریال را به 

مدت یکسال از طریق برگزارى مزایده عمومى با شرایط ذیل برگزار نماید.
1- شرکت کنندگان باید رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.

 2- مبلغ تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 300/000/000 ریال مى باشد. 
3- پیشنهاد دهندگان مى توانند از مورخ 98/03/04 تا پایان وقت ادارى مورخ 98/03/21 اسناد مزایده را از واحد امور قراردادها 
در شهردارى دریافت نمایند. الزم به ذکر اســت مهلت تحویل پیشنهادات شرکت کنندگان، پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 

98/03/25 مى باشد که باید به دبیرخانه محرمانه حراست شهردارى تحویل و رسید اخذ نمایند.
گشایش پیشنهادات روز یکشنبه مورخ 98/03/26 رأس ساعت 13 در محل شهردارى بهارستان صورت مى پذیرد.

4- به پیشنهادات مخدوش، مشروط، فاقد سپرده و یا در صورت ناقص بودن اسناد و امضاء و غیرخوانا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج گردیده است.

6- پرداخت هزینه درج آگهى در روزنامه ها به عهده برنده مزایده مى باشد.

آگهى مناقصه عمومى (نوبت دوم)آگهى برگزارى مناقصه عمومى

آگهى مزایده عمومى- نوبت اول آگهى مزایده عمومى 
جمع آورى و حمل پسماند خشک قابل بازیافت

چاپ دومنوبت اول

چاپ اول
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کشف بزرگ ترین محموله 
شیشه در استان اصفهان

طرح «پارك حاشیه»
 در تابستان اجرایى مى شود

ادامـــه
 جریان زاینده رود 

مشروط شد
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حمله پلیس کاشان 
به سرشاخه هاى 
شرکت هرمى  

«Q-NET»

یکى از راه هاى درمان کم خونى استفاده از مواد غذایى طبیعى 
مقوى و مفیدى است که در اطراف ما به وفور یافت مى شود. 

بیمارى کم خونى زمانى اتفاق مى افتد که 
سلول هاى خونساز و هموگلوبین بدن شما 

کم باشد، در این حالت بدن نمى تواند از خود دفاع کند

فرمانده انتظامى شهرستان کاشان از دستگیرى 
12 سرشاخه اصلى شرکت هرمى «کیو نت» در 
کاشان خبر داد و گفت: متهمان براى سیر مراحل 
قانونى پس از تشــکیل پرونده به مراجع قضایى 

معرفى شدند.
سرهنگ على پورکاوه در این باره اظهار کرد: یکى 
از هموطنان به پلیس کاشان اعالم کرده بود که 
دوستش به منظور استخدام در شرکت بازاریابى 
«Q-NET» وارد کاشان شده اما توسط اعضاى 

شرکت در...
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طلوع دوباره طلیعه نور در آسمان ایران اسالمىطلوع دوباره طلیعه نور در آسمان ایران اسالمى
حماسه حضور در چهل و یکمین راهپیمایى روز جهانى قدس رقم خوردحماسه حضور در چهل و یکمین راهپیمایى روز جهانى قدس رقم خورد
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یک دستگاه کامیون تانکردار در شهرستان اصفهان و یک تانکر سوخت رسان در شاهین شهر در حال انتقال این سوخت هاى قاچاق بودند

باندبازى سینما را
نابود کرده اســـــــت

چه کسانى تیرخالص را به سپاهان زدند؟
 آنچه در ورزشگاه نقش جهان رخ داد حاصل دو هفته جنگ بیرون از 
زمین بود. جنجال، هیاهو و دعوایى که در نهایت دودش به چشم تیم 

خود قلعه نویى رفت.
از همان روزى که پــس از بازى دو تیم در تهران ، ســیاوش یزدانى 
طرفداران پرســپولیس را تهدید کرد تا همه روزهایى که دو تیم در 

رسانه ها بر سر تعداد تماشاگر مى جنگیدند و...
3
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در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

براى تهیه جهیزیه و 
ملزومات ازدواج 

به پل شهرستان بروید

 علمــا دوچرخه سوارى زنان را جایز نمى دانند
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مرجانه گلچین: 
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از امروز تا پنج شنبه هفته جارى؛ 

حمید عشقى- شهردار شاهین شهرشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

سعید اکرم خانى- رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر داوود بحیرایى- شهردار بهارستان 
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محمود علیــزاده طباطبایــى که از وکالى برجســته 
پرونده  هاى قضایى مرتبط با چهره هاى سیاســى است 
درباره حکم احتمالى پرونده قتل همسر دوم محمدعلى 

نجفى توضیحاتى داد.
علیزاده طباطبایى درباره اینکه آیا براى نجفى حکم اعدام 
صادر مى شود، تصریح کرد: از نظر من بدون شک براى 
نجفى حکم اعدام صادر نمى شود اما بنده اطالع دقیقى از 

نحوه و علت اینکه چرا این موضوع رخ داده است ندارم. 
وى درباره اینکه محمدعلى نجفى با چه حکمى امکان 
حمل سالح را داشته است، گفت: در کشور ما بسیارى از 
مقامات و مسئوالن داراى سالح هســتند و این روند از 

طریق تأیید کمیته اى در سازمان قضایى نیرو هاى مسلح 
صورت مى  گیرد و در واقع به خیلى از افراد از این طریق 
مجوز حمل سالح داده مى شود و این قاعده درباره نجفى 
نیز صدق مى کند و وى بدون شــک مجوز حمل سالح 
داشته اســت. این حقوقدان خاطرنشان کرد: طبق مفاد 
قانونى قتل یک جرم خصوصى اســت و در صورتى که 
اولیاى دم رضایت دهند فردى که مرتکب چنین جرمى 
شده است حبس محدودى را سپرى مى کند ولى بعد آزاد 
مى شود البته درباره خانم میترا استاد باید بگویم که وى 
یک فرزند پسر بزرگ دارد که مى تواند درباره نحوه تعیین 

مجازات قاتل تصمیم بگیرد.

در بخشــى از نظرســنجى ملى مرکز افکارســنجى 
دانشجویان ایران (ایسپا) که در روزهاى 31 اردیبهشت 
و یکم خرداد ماه 98 به صــورت تلفنى با جامعه آمارى 
شهروندان کل کشور(اعم از شــهر و روستا) انجام شد، 
از پاسخگویان پرسیده شده است: «در خانواده شما در 
یکسال گذشــته تا چه حد گوشــت قرمز مصرف شده 
اســت؟» فقط 2/7 درصد مردم سال گذشــته هر روز 
گوشــت قرمز خورده اند.43/4 درصد مردم در یکسال 
گذشته چند روز در ماه گوشت قرمز مصرف کرده اند. 4/7 
درصد پاســخگویان اعالم کرده اند در یکسال گذشته 

اصًال گوشت قرمز مصرف نکرده اند. 

افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار به کالف سردرگمى 
مى ماند که گره هاى بسیارى دارد و هر کدام از مسئوالن 
دلیل و شــاید هم بهانه اى براى آن مى آورند اما آنچه 
مسلم اســت، اینکه به اذعان مســئوالن وزارت جهاد 
کشاورزى کمبودى در تولید و عرضه آن وجود ندارد و 
سال گذشته دو برابر بیشتر واردات گوشت قرمز انجام 
شد. با وجود این، کسى نمى داند چرا با این همه تدارك 
و هزینه اى که دولت براى تولید و واردات گوشت قرمز 
آن هم با ارز 4200 تومانى دیــده، قیمت این محصول 
پروتئینى این قدر افزایش یافته و بازار آن آشــفته شــده 

است؟

محمدعلى نجفى
 اعدام مى شود؟

43/4 درصد مردم چند روز 
در ماه گوشت خوردند 

ممنوعیت جذب
 حق التدریس آزاد

معاون برنامه ریزى و توســعه منابع   بهار|
وزارت آموزش و پرورش با اشــاره به اینکه حدود 
42 تا 43 هزار بازنشسته در سال 98 داریم، درباره 
جذب حق التدریس آزاد در ســال 98 گفت: طبق 
ضوابط اجرایى بودجه، مجاز نیستیم حق التدریس 
آزاد بگیریم. از ظرفیت موجود حق التدریسى که 
داریم تعدادى بر اســاس قانــون مجلس، جذب 
آموزش و پرورش مى  شوند و گروه دیگر کماکان 

به خدمت ادامه مى دهند.

کارخانه کاله شهر کربال 
سوخت

 مهر| وزارت کشور عراق با اشاره به اطفاى 
حریق در کارخانه کاله در شهر کربال اعالم کرد که 
25 درصد از بخش هاى مهم کارخانه به طور کامل 
طعمه حریق شد.آتش نشــانان پس از ساعت ها 
تالش توانستند شعله هاى آتش را از پنج کارگاه و 
9 انبار دور کنند. کارخانه کاله در کربال با مشارکت 
بخش خصوصى ایران یکى از فعال ترین واحدهاى 

لبنى در عراق به شمار مى رود.

مدرسه هاى نامطلوب
 پانا| ســیدمحمد بطحایى، وزیر آموزش و 
پرورش مى گوید: مدرســه اى که دانش آموزان از 
تعطیلى آن خوشحال مى شــوند مدرسه مطلوب 
نیست و اگر این رویه ادامه دارد به این معنى است 
که هنوز تحولى در مدارس صورت نگرفته است. 
پله اول تحول، تغییر در محتواســت. در مدرسه به 
بچه ها چیزهایى را یاد داده و بابتش به دانش آموز 
امتیاز مى دهیم که نقشى در زندگى آینده آنها ندارند.

از قیمت لوازم خانگى
 چه خبر؟!

صنفــى  انجمــن  ســخنگوى   بهار|
تولیدکنندگان لوازم خانگى اظهار کرد: درخواست 
جدیدى براى افزایش قیمت لوازم خانگى از سوى 
تولیدکنندگان داده نشــده اما با توجه به افزایش 
هزینه منابع انسانى قیمت این محصوالت در ماه 
دوم ســال حدود 10 تا 20 درصد افزایش داشته 

است.

نامه نگارى درباره
 حمله ملخ

  تسنیم| احمــد علــى کیخــا، رئیس 
کمیسیون کشــاورزى مجلس با ارسال نامه اى 
به على الریجانى رئیس مجلس شوراى اسالمى 
درباره حمله ملخ ها نوشــت: حجم خســارت ها 
و گســترش فوق العاده این آفت به دلیل شرایط 
مطلوب بارندگى در سال جارى به قدرى زیاد است 
که اکنون نزدیک به ده اســتان کشور درگیر این 
مسئله هستند. در صورت عدم مبارزه  کافى، تکثیر 
سریع این آفت تهدیدهاى جدى براى محصوالت 
کشاورزى و باغى کشاورزان و عرصه هاى طبیعى 

کشور در بر خواهد داشت.

شایع ترین سرطان
 در ایران

  ایسنا| دکتر اکرم  پورشمس، دبیر علمى 
هفته ســالمت گوارش با بیان اینکه شایع ترین 
سرطان در کل کشور ســرطان معده است، گفت: 
در آقایان اولین سرطان شــایع و در خانم ها پس 
از سرطان پستان، سرطان معده در رتبه دوم قرار 
مى گیرد. وى در ادامه با اشاره به روند رو به پیرى 
جمعیت کشور گفت: با توجه به افزایش سن افراد در 
جامعه، شانس ابتال به سرطان پانکراس و سرطان 
روده بزرگ افزایش مى یابــد؛ چراکه ابتال به این 
سرطان ها با افزایش ســن ارتباط دارد. پورشمس 
ادامه داد: حــدود 30 تا 50 درصد ســرطان هاى 

گوارشى وابسته به نوع تغذیه افراد است. 

صف بسته اند 
براى بهره بردارى سیاسى 

صــادق زیبــاکالم به قتــل میترا   انتخاب|
استاد واکنش نشان داد و نوشــت: اى کاش آنان که 
صف بسته اند تا از نابودى دو انســان، یکى فیزیکى 
و دیگرى به صــورت فروریزى شــخصیتِى روحى 
روانى اش،حداکثــر بهره بردارى سیاســى را بنمایند 
متوجه مى شدند که رفتارشان چقدر غیراخالقى است... 
آنچه براى محمدعلى نجفى اتفاق افتاد، ممکن است 
براى خود ما، نزدیکان، هم حزبى ها و عزیزانمان هم 

اتفاق بیافتد.

شرمنده ایم
االســالم  حجــت    دیده بان ایران |
و المســلمین ســیدهادى خامنه اى، دبیرکل مجمع 
نیروهاى خط امام (ره) گفت: شاهدیم که در اثر رشد 
عامل رابطه و باندبــازى در تصمیمات کالن جامعه 
و فرار از قانون که رســمى براى همه شده است، این 
همه جنایات و اختالس هاى رسوا رخ مى دهد که مایه 
شرمندگى است و لطمه هاى بزرگى به جامعه اسالمى 
ما مى زند و خسارت عظیمى به اقتصاد کشور زده است.

علت سوء قصد به امام جمعه
حمیدرضا ترقى، عضو شوراى مرکزى    بهار|
حزب مؤتلفه در پاســخ به این سئوال که سوءقصد به 
حجت االسالم خرسند از اعضاى این حزب و امام جمعه 
کازرون به مسئله تقسیمات کشورى که چندى پیش 
موجب بروز ناآرامى در شهر کارزون شد، نداشته؟ گفت: 
از آنجا که حجت االسالم خرسند در مسئله تقسیمات 
کشــورى کازرون عمدتًا مواضع دقیق و به نفع مردم 
گرفته بود، طرح چنین موضوعى که علت ســوءقصد 

به این روحانى خدوم  بوده، منطقى به نظر نمى رسد.

کینه سیاسى
  دیده بان ایران | علــى مطهــرى که در 
انتخابات هفته پیش هیئت رئیسه مجلس رأى کافى 
براى باقى ماندن در کرســى نایب رئیسى نیاورد در 
یادداشتى آورده است: «آنچه در انتخابات هیئت رئیسه 
مجلس رخ داد ریشــه در اختالف و بلکه کینه سران 
فراکسیون امید از سران فراکسیون مستقالن مجلس 
و بالعکس دارد. این اختالف و کینه از آنجا ناشى شد 
که در ابتداى مجلس دهم برخى افرادى که در فهرست 
امید بودند از فراکســیون امید جدا شدند و فراکسیون 
دیگرى به نام مستقالن تشکیل دادند. در اینجا سران 
فراکســیون امید این افراد را به خیانت و نفاق متهم 

کردند و این داستان تا به امروز ادامه داشته است.» 
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«حافظ، پسر ایرانى چاق، کوچک و زشتى که بزرگ ترین 
شــاعر جهان شــد». عنوان کتابى درباره زندگى حافظ 
شــیرازى اســت. این کتاب 209 صفحه اى را شاعر و 
شرق شناس استرالیایى، «پل اسمیت» نوشته و به زبان 

انگلیسى منتشر کرده است.
روزنامه «خراسان» دراین باره نوشت: «عنوان عجیب این 
کتاب که به ویژگى هاى ظاهرى حافظ اشاره مى کند وقتى 
عجیب تر مى شود که بدانیم اطالعات چندان مستندى 
درباره زندگى شــخصى، چهره ظاهرى و خانواده حافظ 

نداریم که بخواهد در این تعداد صفحه جاى بگیرد. 
پل اسمیت در بخشى از کتاب نوشته است: "حافظ وقتى 
هشت ساله بود پدرش را از دست داد و با مادرش در خانه 

عمویش زندگى مى کرد. او از کودکى شغل هاى مختلفى 
را آزمود. اوایل در یک خرازى و ســپس در یک نانوایى 
مشغول به کار شــد. او در نانوایى مسئول رساندن نان به 

مناطق اعیان نشین شیراز در آن سال ها بود..."
اما همه اینها به گفته دکتر زرین کوب، افسانه هایى است 
که درباره زندگى حافظ در طول سال ها شکل گرفته است 
و هیچ کدام قطعى نیست. با این حال، آنچه از زندگى حافظ 
تقریباً قطعى است، نکاتى اســت که در اشعار او به چشم 
مى خورد؛ از جمله اینکه همسر و دو فرزندش را یکى در 
کودکى و دیگرى در جوانى از دست داده است. حاال اینکه 
حافظ چاق و زشت بوده است، شاید در منبع تازه اى آمده 

باشد که آقاى پل اسمیت به آن دسترسى داشته است!» 

کشتن موش ها با اسلحه توسط مردى 37 ساله که صاحب یک نمایشگاه خودرو در 
یکى از خیابان هاى تهران است، زن عابر را مجروح کرد.

خبر زخمى شدن این زن 47 ساله بر اثر اصابت تیر سالح ساچمه اى هفته پیش به 
مرکز فوریت هاى پلیسى 110 اعالم شد که با هماهنگى هاى انجام شده تیمى از 

مأموران براى تحقیقات و بررسى پیرامون ماجرا وارد عمل شدند.
با حضور مأموران در محل حادثه مشخص شد، مردى 37 ساله که صاحب نمایشگاه 
خودرو است، با سالح ساچمه اى در حال فرارى دادن و کشتن موش ها از جوى آب 
مقابل نمایشگاه بوده که تیر به ســمت یک زن عابر کمانه کرده و وى را به صورت 

سطحى زخمى کرده بود.
مجروح این حادثه، با توجه به ســطحى بودن جراحات اعالم گذشــت کرد و مرد 
جوان نیز عنوان داشت که براى تفریح اقدام به این کار کرده است اما به جرم حمل 
سالح و استفاده از آن در اماکن عمومى منجر به تهدید و مجروح شدن شهروندان 

بازداشت شد.
متهم بــا حضــور در کالنترى بــه جرم اســتفاده بدون مجوز ســالح توســط 
مراجع مرتبط، اعتراف کرد  و پس از تکمیل پرونده براى رسیدگى به مرجع قضایى 

منتقل شد.

حجت االسالم حسن روحانى چند روز پیش در دیدار با 
اصحاب رسانه گفت: «کوچک شدن سفره مردم مهم 
نیست، مهم این است که دشمن بداند مردم از دفاع از 
نظام دست بر نمى دارند». این ادعا در حالى مطرح شد 
که تأمین معیشت مردم از اصول انقالب اسالمى بوده 
و روحانى هم رفاه عمومى را در شــعارهاى خود مطرح 

کرده است.
احمد توکلى درباره اظهار نظر جدید حســن روحانى به 
«نامه نیوز» گفت: «ســخن اخیر آقاى روحانى مبنى 
بر اینکه کوچک شدن ســفره مردم مهم نیست بسیار 
عجیب اســت زیرا گویا رئیس جمهور فراموش کرده 
است که اگر مردم محتاج شوند، نمى توانند براى دفاع 
از نظام هم مقاومت کنند. متأســفانه شــاهد شرایطى 
هستیم که با اتخاذ سیاســت هاى نادرست، اطمینان از 
مردم گرفته مى شود. بســیار غمبار است که وضعیت 
معیشــتى مردم مــا بــه جایى رســیده که پیــاز در 
زندگى شان تبدیل به بحران شده است. آقاى روحانى
 فراموش کــرده اســت که ایــن انقــالب، انقالب 

مستضعفان بود.»
وى گفت: «چطور اســت که رئیس جمهور که وظیفه 
سامان دادن امور کشور و مردم را برعهده دارد، مى گوید 
کوچک شدن ســفره مردم مهم نیست؟ واقعًا عجیب و 
تأسف آور است. به صراحت مى گویم که اگر انقالب را 

مى خواهیم باید به سفره مردم توجه کنیم.» 

سرپرست فرماندهى مرزبانى آذربایجان غربى از کشف 
2 کیلوگرم شمش طال در مرز بازرگان خبر داد.

ســرهنگ فردین پیرى افزود: مأموران پست کنترل 
مراقبت مرزى بازرگان حین کنترل و بازرسى مسافران 
خروجى از خاك جمهورى اســالمى ایران به کشــور 
همسایه، به یک نفر مشکوك شدند و او را مورد بازرسى 
قرار دادند و موفق شــدند تعداد دو عدد شــمش یک 
کیلویى طال فاقد هرگونه برگــه گمرکى را که به طرز 
ماهرانه اى در کفش خود جاســازى کرده بود، کشف 

کنند.  
وى با اشــاره به اینکه بر اســاس نظر کارشناســان 
ارزش ریالى این دو شــمش 11 میلیارد و 600 میلیون 
ریال اســت، تصریح کــرد: متهم به همــراه طالى 
کشف شــده پس از تشــکیل پرونده، تحویل مراجع 

قضایى شد.

دوم  همســر    باشگاه خبرنگاران جوان | 
محمدعلى نجفى در حالى به دســت شوهرش به قتل 
رسید که طبق گفته هاى قاتل، قصد افشاى اسرار زندگى 

شهردار اسبق تهران را داشت.
زمانى که نجفى خود را به عنوان قاتل تسلیم کرد و مقابل 
دوربین ها قــرار گرفت، به یک موضوع اشــاره کردکه 
مى توانست کلید حل پازل معماى قتل استاد و محتواى 
مصاحبه وعده داده او باشــد. نجفــى در صحبت هاى 
خود اشاره کرد که استاد قصد داشــته اسرار زندگى او را 
رسانه اى کند و مدام شهردار اسبق را تهدید به افشاگرى 

مى کرده است.
اما این اسرار چیست که موجب شــده مرد آرام و یخى 

کابینه هاى دولت هاى جنگ و اصالحات، وزیر اســبق 
آموزش و پرورش، وزیر اسبق علوم، رئیس اسبق سازمان 
برنامه و بودجه، رئیس اسبق سازمان میراث فرهنگى و 
گردشگرى، عضو پیشین شوراى شهر تهران و شهردار 
اسبق تهران بخاطرش دست به اسلحه ببرد و به زندگى 
همسر خود خاتمه دهد؟ او چه اســرارى در زندگى خود 
دارد که حاضر است به قیمت زندان رفتن و اعدام، مانع 

از افشاى آنها شود؟
اینکه اســتاد از نجفى چه مى دانســته راز سر به مهرى 
است که شاید هرگز مشخص نشــود، حتى در جریان 
دادگاه رسیدگى به قتل او، اما آیا استاد تنها کسى بوده که 
اسرارى از شهردار اسبق تهران را در سینه داشته است؟

استاندار خوزســتان کوچ مردم این استان به کشورهاى 
حاشیه خلیج فارس را تکذیب کرد.

غالمرضا شــریعتى تأکید کرد: اینکــه مى گویند مردم 
از خوزســتان کوچ کرده اند، کذب محض اســت زیرا 
مردم به محل زندگــى خود عالقه دارنــد. وى با بیان 
اینکه شــهروندان در مناطق ســیل زده خوزســتان به 
خانه هاى خود بازگشــته اند، افزود: تنها شهروندان دو 
روستاى حمدان سلجه در شهرستان حمیدیه و مگران 
3 در شهرستان شوش در کانکس هاى کولردار زندگى 

مى کنند.
استاندار خوزستان با بیان اینکه مشکل خاصى در زمینه 
اسکان بعد از سیل وجود ندارد، اظهار کرد: اینکه مى گویند 
مردم از خوزســتان کوچ کردند، کذب محض است زیرا 
مردم به محل  زندگى خود عالقه دارند و دوســت دارند 
بدون ذره اى جابه جا شــدن در محل زندگى سابق خود  
باشند، حال چطور ممکن است از اســتان و کشور خود 
خارج شوند. شریعتى گفت: بازسازى مناطق سیل زده در 

استان خوزستان آغاز شده  و بررسى ها همچنان در دست 
انجام است و شــاید نیازى به جابه جایى هیچ روستایى 

هم وجود نداشته باشد و تنها ایمن سازى صورت بگیرد.

40 سال بعد از آنکه امام خمینى(ره) در 16 مرداد 1358 
آخرین جمعه ماه مبارك رمضان را به نام روز جهانى قدس 
و دفاع از مظلومان فلسطین نامگذارى کردند، مردم بزرگ 
ایران همچنان این روز را باشــکوه تر از سال هاى قبل 
گرامى مى دارند. چهار دهه از نامگذارى این روزگذشته 
است اما راهپیمایى سراسرى روز قدس همچنان دشمن 

شکن و امید آفرین است. 
دیروز هم ملت غیور این سرزمین بسان سال هاى پیش، 
یک بار دیگر با آرمان هاى ملت مظلوم فلسطین تجدید 
عهد کردند تا به اشغالگران قدس شریف یادآور شوند که 
مظلومان دربند آنها همچنان یاوران پا به قرصى در جهان 
دارند. ایران اسالمى دیروز یک صدا فریاد آزادى قدس 
را سر داد؛ در لبیک به نداى رهبر انقالب و در تأکید بر رد 
معامله اى که مستکبرین عالم با حمایت مزدورانشان در 
خیال خام خود نشانده اند: « «راهپیمایى روز قدس که 
دفاع از فلسطین به وسیله  حضور مردمى است، همیشه 
مهم است. امســال این راهپیمایى مهمتر است به خاطر 
این کارهاى خیانت بارى که بعضى از دنباله هاى آمریکا 
دارند در منطقه انجام مى دهند براى جا انداختن معامله  
قرن؛ که البته جا نخواهد افتــاد و هرگز تحقق هم پیدا 
نخواهد کرد و آمریکا و دنباله هایش حتمًا در این قضیه 
هم شکست خواهند خورد» (رهبر معظم انقالب در دیدار 
جمعى از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه ها -

8 خرداد 1398). 
و ملت هوشیار ایران چه خوب تفاوت راهپیمایى امسال با 
سال هاى قبل را معنا کردند. «نه به معامله  قرن»، دیروز 
در شهرها و روستاهاى این سرزمین با حضور میلیونى پیر 
و جوان، کوچک و بزرگ و زن و مرد معنا پیدا کرد. حتمًا 
پیام مشت هاى گره کرده امت اســالم در چهارگوشه 
ایران اســالمى، به قفس اندیشــه هاى تاریک و تنگ 

بدخواهان ســرزمین مقدس فلسطین رسیده است. این 
شــیاطین خوب مى دانند که قدس تا همیشه متعلق به 

مسلمین است. 
چهل و یکمین راهپیمایــى روزجهانى قدس ثابت کرد 
مردم مسلمان ایران حاضر نیستند به هیچ قیمت تن به 
معامله اى دهند که نتیجه آن از دست رفتن قبلگاه اولشان 

است. آنها فلسطین را تا همیشه اولویت اول خود مى دانند 
چون به اصول انســانى و اســالمى ایمان ابدى دارند: 
«مسئله فلسطین یک مسئله  اساسى است و مخصوص 
دولت ها و کشــورهاى اســالمى هم نیســت؛ مسئله  
فلسطین یک مسئله  انسانى است؛ وجدان هاى انسانى 
وادار به واکنش مى شــوند در مقابل آنچه بر ســر ملّت 

فلسطین آمد، صرفًا مسئله  اســالمى نیست؛ البّته براى
 مسلمان ها این کار اهّمّیت بیشترى دارد، اولوّیت بیشترى 
دارد، و غیر از جنبه  انسانى، جنبه هاى شرعى و دینى هم 
دارد ولى مســئله، مسئله انسانى اســت» (رهبر معظم 
انقالب در دیدار جمعى از استادان، نخبگان و پژوهشگران 

دانشگاه ها -8 خرداد 1398). 

حماسه حضور در چهل و یکمین راهپیمایى روز جهانى قدس رقم خورد

طلوع دوباره طلیعه نور در آسمان ایران اسالمى

حافظ، چاق و زشت نبوده است! میترا استاد قصد افشاى چه اسرارى را داشت؟ 

کشتن موش ها با اسلحه، زن عابر را مجروح کرد!

کشف 2 کیلو شمش
 در کفش یک مسافـــر!

خوزستانى ها کوچ نکرده اند

اگر انقالب را مى خواهیم
 باید به سفره مردم 

توجه کنیم

مانى مهدوى



استاناستان 03033504 سال  شانزدهمشنبه  11 خرداد  ماه   1398

راه اندازى مرکز تحقیقات زالو
رئیـس دانشـگاه آزاد اسـالمى واحـد فالورجـان بـا 
برشمردن عملکرد واحد فالورجان درباره فعالیت هاى 
درآمدزایى غیرشـهریه اى بیان کرد: با توجه به اینکه 
فرآورده هاى زالو در سـطح دنیا بسـیار کاربـرد دارد، 
دانشـگاه آزاد اسـالمى واحد فالورجـان در نظر دارد 
براى نخسـتین بار در کشـور مرکز تحقیقـات زالو را 

راه اندازى کند. 
شهال روزبهانى گفت: با توجه به تجهیزات گسترده اى 
که در زمینـه تحقیقـات زالـو در این دانشـگاه وجود 
دارد، امیدواریم با جذب سـرمایه گذار بتوانیم در حوزه 

صادرات این موجود زنده ورود پیدا کنیم.

7 نفر در زاینده رود 
غرق شدند

مدیـرکل مدیریت بحران اسـتان اصفهـان گفت: بر 
اساس آمار اورژانس از ابتداى سال جارى تاکنون 16 
مورد غرق شدگى گزارش شـده است که هفت مورد 
از آنها منجر به فوت شـده، که از ایـن تعداد پنج مورد 
طى روزهاى گذشته بوده است. منصور شیشه فروش 
تصریح کرد: در رودخانه ها ساماندهى در حال انجام 
اسـت. تیم هـاى غواصى شـهردارى ها آمـاده باش 
هستند اما باید این نکته را مد نظر قرار دهیم که طول 

رودخانه زاینده رود 300 کیلومتر و گردابى است.

ملخ هاى بى ضرر
رضا شـفیعى، رئیس اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى 
آران و بیـدگل با اشـاره به افزایش ملخ هـاى موجود 
در سـطح این شهرسـتان گفـت: افزایش ملـخ ها و 
پروانه ها درسطح شهرستان آران و بیدگل سئوال ها 
و نگرانى هایى را در میان مردم ایجاد کرده اسـت در 
حالى که این ملخ ها و پروانه ها ضررى براى طبیعت 
و محصوالت کشاورزى شهرستان ندارد. این ملخ ها 
بومى و متفاوت از ملخ هایى است که به ملخ کوهاندار 

شهرت دارد و موجب آسیب به تاغزارها مى شود.

نصب سایت BTS در قاسم آباد
سایت BTS تلفن همراه در روستاى قاسم آباد آران و 
بیدگل نصب و راه اندازى شـد. رئیس اداره مخابرات 
شهرسـتان آران و بیـدگل گفـت: براى نصـب و راه 
اندازى ایـن تجهیزات افـزون بر هفت میلیـارد ریال 
هزینه و با نصب تجهیزات G3 نیز قابلیت استفاده از 
اینترنت پرسرعت همراه اول فراهم شده است. محمود 
دهقانى افـزود: این سـایت عالوه بر تأمین پوشـش 
تلفن همراه در روسـتاى هاى قاسـم آبـاد و یزدالن، 
پوشـش جاده هاى منتهى به این روسـتاها را تأمین 

مى کند. 

شهردارى 
چقدر برق مصرف مى کند؟

حسـین امیرى، معاون خدمات شـهرى شـهردارى 
اصفهان بـا بیـان اینکه شـهردارى اصفهـان 1200 
اشـتراك برق در سـطح مناطـق و سـازمان ها دارد، 
گفت: مصرف سـاالنه بـرق شـهردارى اصفهان 90 
هزار مگاوات اسـت کـه هزینـه بیـش از 12 میلیارد 
تومانى براى این نهاد به دنبال دارد و به همین سبب 
بزرگ ترین بخش عمومى در استان اصفهان به لحاظ 

مصرف انرژى الکتریکى به شمار مى رود.

افت قیمت نوبرانه ها 
رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان با اشاره 
به افـت قیمت نوبرانـه در بـازار گفت: هفته گذشـته 
قیمـت بیشـتر از 30 قلم میـوه، صیفى و سـبزیجات 
در بـازار اصفهان کاهـش یافت که ایـن تأثیر مهمى 
در تعـادل بازار داشـت و هفته پیـش از آن هم قیمت 
حدود 40 قلم میوه، سبزى و صیفى جات در اصفهان 
کاهش یافتـه بـود. ناصر اطـرج اظهار کـرد: یکى از 
دالیل افزایش نرخ برخى میوه و سبزیجات،  صادرات 
است اما به دنبال گرماى هوا، عرضه بار در بازار بیشتر 
شـده که موجب کاهش نرخ میوه و سـبزیجات شده

 است.

خبر

شــهردار اردســتان گفت: اردســتان به جز یک مورد 
پارك بزرگى که در مقاطعى از ســال با توجه به حضور 
گردشگران شلوغ مى شود پارك مناســبى ندارد که به 
همین منظور مقرر شد تعداد شش پارك محله محور را در 

این شهر احداث کنیم.
محسن حیدرى در گفتگو با «مهر»، اظهار کرد:  با وجود 
تمام کمبودها جانمایى پارك هاى مد نظر انجام شــده 
است و بعضى از آنها تا 80 درصد پیشرفت فیزیکى داشته 
اســت. وى با بیان اینکه به منظور رفاه حال خانواده ها 
و بانوان اردســتانى باغى به نام پردیسان در اردستان در 
حال ساخت است، افزود: زیرساخت هاى این مجموعه 

از ســال ها قبل در 5 هکتار زمین انجام شــده است و با 
هماهنگى نماینده مجلس و فرماندار قرار شده بخشى از 

کمک هاى آن را متقبل شوند.
حیدرى با اشــاره به اینکه پارك پردیسان اردستان دو 
منظوره اســت به نوعى که هم خانواده ها و هم بانوان از 
آن استفاده خواهند داشت، بیان کرد: اتمام این پارك که 
داراى سینماى رو باز، کافى شاپ، استخر، محوطه هاى 
بازى و رستوران خواهد بود بیش از 30 میلیارد ریال هزینه 
نیاز دارد. شهردار اردستان  افزود: پارك پردیسان اردستان 
(باغ بانوان) صبح تا بعد از ظهــر در اختیار خواهران قرار 

خواهد گرفت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در خصوص ورود 
بقایاى هورمونى و آنتى بیوتیک ها از واحدهاى دامى و 
حوضچه هاى پرورش ماهى به حوضه آبریز زاینده رود 
به ویژه در باالدست هشــدار داد. به گزارش خبرگزارى 
«صداوسیما»؛ طاهره چنگیز در کارگروه سالمت و امنیت 
غذایى استان با تأکید بر اصالح فرایند تصفیه فاضالب در 
اصفهان گفت: این موضوع آلودگى آنتى بیوتیکى آب را به 
همراه دارد. وى با بیان اینکه افزایش اُزن زنى به کاهش 
این آالینده ها کمک مى کند افزود: شبکه بهداشتى ما 
براى آب آشامیدنى شاخص هایى همچون بار میکروبى 
را اندازه گیرى مى کند و الزم است نهادهاى مرتبط مثل 

شرکت آب و فاضالب این عناصر موجود در آب را اندازه 
گیرى کنند. حیدر قاســمى، معاون سیاســى، امنیتى و 
اجتماعى استاندار اصفهان هم در این نشست خواستار 
تشکیل کمیته اى براى موضوع آب در زیرمجموعه این 
کارگروه شد و افزود: الزم است درکوتاه ترین زمان، بازدید 
میدانى از وضعیت و شرایط حریم رودخانه صورت گیرد تا 

از ورود آالینده هاى غیرمجاز جلوگیرى شود.
تعدادى از اعضاى کارگروه سالمت و امنیت غذایى استان 
هم فعالیت واحدهاى پرورش ماهى در حریم زاینده رود را 
ممنوع اعالم کردند و خواستار جلوگیرى از ادامه فعالیت 

آنها شدند.

ورود بقایاى هورمونى  به 
زاینده رود

اردستان 
پارك مناسب ندارد

مدیرعامل شرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان، پیشــرفت فیزیکى طرح نمایشگاه بزرگ این 

خطه را 55 درصد برآورد کرد.
على یار محمدیان در گفتگو با «ایرنا» افزود: این طرح 
سال 94 آغاز شد و قرار بر آن بود که تا پایان سال 96 به 
پایان برســد ولى مدیریت پیشین نمایشگاه موفق نشد 
بر پایه تقویم اجرایى و تعهدات از پیش تعیین شده عمل 
کند و در میان این سال با 20 درصد پیشرفت فیزیکى و 

250 میلیارد ریال بدهى متوقف شده بود. 
وى افــزود: پیش بینى ســقف اعتبار مــورد نیاز براى 
بهره بردارى از ســالن اصلى 1500 میلیارد ریال است، 
همچنین پیش بینى زمان بهره بردارى از گام نخســت 
در صورت تحقق شــرایط مالى، نیمه دوم ســال 98 
خواهد بود؛ مشــکلى بر ســرراه تکمیل و بهره بردارى 

از طرح نمایشــگاه بــزرگ وجود نــدارد، تنهــا امید 
ما این است که ســهامداران شــرکت نمایشگاه هاى 
بین المللــى اســتان اصفهــان در ســریع ترین زمان 
ممکن به تعهــدات مالى خود در قبال این شــرکت و 
همچنیــن پروژه نمایشــگاه بین المللــى بزرگ عمل 

کنند.

یار محمدیان در پاسخ به این سئوال که یکى از معایب 
این نمایشگاه جانمایى نامناسب و دور از دسترس مردم 
اســت براى آســانى در رفت و آمد مردم چه تدابیرى 
اندیشیده شــده اســت، افزود: نکته مهم درباره محل 
ساخت نمایشگاه بین المللى بزرگ اصفهان قرار گرفتن 
در راه گسترش این کالنشهر است، گسترش اصفهان 
از شــمال، غرب و جنوب دیگر شدنى نیســت و تنها 
امکان گســترش از سمت شــرق وجود دارد. بنابراین 
مکانیابى نمایشگاه با دشوارى روبه  رو نیست ولى درباره 
دسترسى مردم و بازدیدکنندگان به نمایشگاه، رایزنى ها 
و مذاکرات بســیارى با شــهردارى اصفهان و معاونت 
ترابرى و ترافیک انجام شــده تا خطوط ویژه اتوبوس 
و تاکســى از نقاط گوناگون شــهر به مقصد نمایشگاه 

بین المللى بزرگ در نظر گرفته شود.

دومین نمایشگاه جهیزیه و ملزومات ازدواج از یازدهم تا 
شانزدهم خرداد ماه در اصفهان برپا مى شود تا خانواده هاى 
اصفهانى شــرایط ویژه اى براى خرید و بازدید از آخرین 

محصوالت این بخش داشته باشند.
در این نمایشگاه 160 شــرکت از استان هاى اصفهان، 
تهران، قــم، گیالن، یزد و قزوین بــه ارائه محصوالت 
خود مى پردازند و شــرایط ویژه اى را نیــز براى فروش 

محصوالت خود در نظر گرفته اند.
بر اساس برنامه ریزى هاى انجام شده، انواع لوازم خانگى، 
لوازم و ظروف آشپزخانه، لوســتر و چراغ هاى تزیینى، 
فرش، تابلو فرش، تزیینات منزل، مبلمان، دکوراسیون، 
مصنوعات چوبــى و کاالى خواب در بیــش از 9000 

مترمربع فضاى نمایشگاهى به نمایش درخواهد آمد.

دومین نمایشــگاه جهیزیه و ملزومات ازدواج اصفهان 
برندهاى مطرحى را گرد هم جمع کرده  اســت که از آن 
جمله مى توان به لوازم خانگى اسنوا، لوازم خانگى بوش، 
سپاهان جارو، فرش اعظم قیطران، مبل چوبکده میالد، 
مبل ایده آل تهران، لوستر خالقى، لوستر آنتیک، لوستر 
درخشان، تشک و ســرویس خواب چوبى رویال، مبل 
آکاژو، مبل دارکوب، مبل نارون، لوازم آشپزخانه مدرن 
(برلیانت)، تصفیه هوا اسنواکوى و لوازم برقى سیماران 

اشاره کرد.
عالقه مندان به بازدید از این نمایشگاه مى توانند از امروز 
یازدهم خرداد تا شانزدهم همین ماه طى ساعت 17 تا 24 
به محل برپایى نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان 

واقع در پل شهرستان مراجعه کنند.

براى تهیه جهیزیه و ملزومات ازدواج به پل شهرستان بروید
پیشرفت 55 درصدى نمایشگاه بزرگ اصفهان 

«در دو ماه سال جارى، در اســتان اصفهان بیش از 
9000 کیلو انواع مواد مخدر از ســوى پلیس کشف 
شــد و بزرگ ترین باند مواد مخدر از نوع شیشــه با 
128 کیلوگرم شیشه شناســایى و دستگیر شدند که 
نشان مى دهد در اســتان اصفهان براى مقابله با مواد 
مخدر، ساز و کارهاى خوبى تعریف شده که کارآمد و 

تأثیرگذار بوده است.»
فرمانده انتظامى استان اصفهان در جمع خبرنگاران 
با بیان این مطلــب و ارائه گزارشــى از فعالیت هاى 
بخش هاى مختلف نیروى انتظامى در دو ماه گذشته، 
گفــت: پیام این کشــفیات، تــالش مجدانه نیروى 
انتظامى و البته آسیب رسانى جوانان از سوى دشمن 
از طریق مواد مخدر اســت و همه ما وظیفه داریم که 
با مواد مخدر که یک اَبَر آسیب در کشور است مقابله 

کنیم.
سردار مهدى معصوم بیگى اظهار کرد: در دو ماه سال 
جارى 399 طرح پاکســازى براى نقاط آلوده به مواد 
مخدر در سطح اســتان اصفهان انجام شد که بخشى 
در حاشیه مدارس، محورهاى مراسالتى، کانون هاى 
جرم و... بوده اســت. این در حالى اســت که نیروى 
انتظامى در حــال حاضر در طرحــى محورى دانش 
آموزان حصه را در تور گردشگرى پلیس به شهر آورده 
و از این نقاط بازدید مى کنند و در حقیقت ما به دنبال 
آن هستیم مبارزه با مواد مخدر را به درون خانواده ها 
ببریم و آگاه سازى کنیم. وى به شناسایى و انهدام 24 
باند تهیه و توزیع مواد مخدر در سال جارى اشاره کرد 
و گفت: 25 درصد افزایش دســتگیرى قاچاقچیان، 
خرده فروشان و عمده فروشان مواد مخدر را نسبت به 

مدت مشابه داشتیم.
فرمانده انتظامى استان اصفهان با بیان اینکه در بین 
مواد مخدر کشف شده، مواد مخدر گل هم بوده گفت: 
طرح پاکسازى مواد مخدر از نوع گل در استان انجام 
شده و در حال انجام است و اینکه جوانان تصور کنند 
مواد مخدرى، اعتیاد ندارد باید به جرأت بگویم هر نوع 
مواد مخدر اعتیادآور است و ما نیز تا پایان سال جارى 
سعى داریم در استان نمایشــگاهى از انواع کشفیات 

مواد مخدر را به نمایش بگذاریم.
وى ادامه داد: در دو ماه ســال جارى، 22 باند سرقت 
در اســتان اصفهان شناســایى و با آنان برخورد شد 
که بیشــترین باندهاى ســرقت را به ترتیب سارقان 
خودرو، سارقان منزل و سارقان داخل خودرو و قطعات 
خودرو داشــتند و در این بخش 55/8 درصد افزایش 
دستگیرى سارقان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
داشتیم. همچنین ارزش اموال مکشــوفه نسبت به 
مدت مشابه، افزایش 80 درصدى نشان مى دهد که 

بازگرداندن اموال مردم از اولویت هاى نیروى انتظامى 
استان است.

ســردار معصوم بیگى تصریح کرد: نیروى انتظامى 
اســتان اصفهان در قاچاق کاال در دو ماه سال جارى 
توفیقات خوبى داشــته و در این راســتا 380 پرونده 
تشکیل شد و بیش از 243 میلیارد ریال ارزش اموال 
مکشوفه از قاچاقچیان اســت. ضمنًا با اجراى طرح 
کنترل انبارها، 104 انبار تحت نظارت قرار گرفت که 
گشت هاى مشترکى با تعزیرات، اداره صمت و... براى 

مبارزه با احتکار و قاچاق کاال ساماندهى شد.
وى همچنین از مردم خواست به هر سایتى همچون 
دیوار، شیپور و... که برخى از اعضاى آنها کالهبردار 
بوده اعتمــاد نکنند تا از کالهبــردارى آنان، مصون 
باشــند و گفت: از اعضاى کالهبردار این ســایت ها، 
تاکنون 50 خودرو کشف شده اســت. همچنین باند 
چهار نفره ســارقان پراید که از این طریق 24 خودرو 
پراید را سرقت کرده بودند شناسایى و دستگیر شدند و 

خودروها به صاحبان آنها بازگردانده شد.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان از مؤسسات قرض 
الحسنه غیرمجاز در اســتان اصفهان که طى دو ماه 
گذشته 517 میلیارد ریال کالهبردارى کردند هم خبر 

داد و گفت: هشت مؤسســه و هشت نفر (هفت مرد و 
یک زن) در این رابطه دستگیر و بازداشت شدند.

سردار معصوم بیگى گفت: قبل از ماه مبارك رمضان 
و به منظور توجیه رســتورانداران و... ما جلســاتى با 
واحدهاى مختلف داشتیم و برنامه ریزى هاى الزم در 
خصوص توزیع مواد غذایى و... در ساعاتى مشخص 
صورت گرفته تا همه اماکــن آن را رعایت کنند و در 
اســتان اصفهان 6897 بازدید در طــول ماه مبارك 
رمضان از اینگونه اماکن به عمل آمد که از این میزان 
321 مکان که تخلف داشــتند پلمب شدند. همچنین 
در شهرســتان اصفهان 3689 بازدید پلیس از اماکن 
مختلف صورت گرفت که به عده اى تذکر داده شد و 
181 واحد نیز پلمــب و از تعدادى دیگر تعهد دریافت 

شد که رعایت برنامه ها را مدنظر قرار نداده بودند.
وى افزود: عالوه بر این، با اجراى طرح ظفر 5 که در 
سطح استان اصفهان در ماه مبارك رمضان اجرا شد 
که افراد با دور دور کردن و... آرامش مردم و نظم را بر 
هم مى زدند 1220 خودرو توقیف 15 روزه شد و این 
طرح همچنان استمرار خواهد داشت و هنجارشکنان 
بدانند که پلیس با خودروهاى متخلف شدیداً برخورد 
مى کند و حتى تا ابطال گواهینامه این اشخاص پیش 

مى رود و مجازاتشان افزایش خواهد یافت.
سردار معصوم بیگى آزادراه کاشان- اصفهان، محور 
میمه به دلیجان و محور دامنه به الیگودرز را در استان 
اصفهان به ترتیــب پرتصادف ترین محورهاى پلیس 
راه استان که منجر به فوت شده، اعالم کرد و گفت: 
عدم توجه به جلو 42 درصد، عدم کنترل وسیله نقلیه 
20 درصد، رعایت نکــردن حق تقدم 9 درصد و تغییر 
ناگهانى مسیر 5 درصد منجر به تصادف در جاده هاى 
استان شــده که در این راســتا ســهم آزادراه ها در 
تصادفات 14 درصد، بزرگراه 38 درصد، راه اصلى 34 
درصد، راه هاى فرعى 30 درصد و راه هاى روســتایى 
4 درصد بوده و جالب است بدانید 52 درصد تصادفات 

در هنگام شب و 48 درصد در روز اتفاق افتاده است.
فرمانده انتظامى استان اصفهان با بیان اینکه سرعت 
جرم در فضاى مجازى متأســفانه با سرعت در حال 
افزایش است، گفت: در دو ماه سال جارى افزایش 100 
درصدى جرم در فضاى مجازى را شــاهد بوده ایم و 
کماکان کالهبردارى اینترنتى و برداشت از حساب ها، 

رتبه اول در فضاى مجازى را داراست. 
وى اذعان کرد: حدود 44 نفر در مســمومیت ناشى 
از مشــروبات الکلى دست ساز در شــهر اصفهان در 

بیمارستان ها بسترى شــدند و 11 نفر در این رابطه 
شناسایى و دستگیر شدند و به جرم خود اعتراف کردند 
که یا تولیدکننده و یا توزیع کننده مشــروبات الکلى 

دست ساز بودند که این یک زنگ خطر است.
ســردار معصوم بیگى با بیان اینکه ما در سطح استان 
هیچ چالش امنیتــى نداریم، گفــت: اولویت نیروى 
انتظامى در اســتان اصفهان برخورد با باندهاى مواد 
مخدر، برخورد با ســارقان به ویژه سرقت هاى خشن 
و... اســت. همچنین ارتقاى آمادگى نیروى انتظامى 
براى انجام بهینه مأموریت ها در سال جارى، افزایش 
بنیه دینى بــا اجراى دوره هاى مختلــف و... از دیگر 

اولویت هاست.
وى از راه اندازى پلیس مجازى در اســفند ماه ســال 
گذشته در اســتان اصفهان گفت و اینکه پلیس 110 
مجازى راه اندازى شده و امروز پاسخگوست که نیروى 
انتظامى در راه اندازى آن پیشتاز بوده و بازخورد بسیار 

خوب و مثبتى داشته و تقویت هم خواهد شد.
فرمانده انتظامى استان اصفهان در عین حال تصریح 
کرد: پلیس فتاى استان اصفهان نیز از قدرتمندترین 
پلیس هاى فتاى کشور اســت و بخشى از اقدامات و 
کشف برداشت ها که جرم در اســتانى دیگر صورت 
گرفته، توسط پلیس فتاى استان اصفهان انجام شده 
است و از کارشناســان خبره که براى آموزش آنان در 
داخل و خارج براى این امر سرمایه گذارى شده استفاده 
شده است و میزان کشفیات پلیس فتا نیز از رشد بسیار 

خوبى برخوردار است.
ســردار معصوم بیگى در خصوص کشف حجاب در 
خودرو هم اینگونه پاسخ داد که با توجه به اینکه خودرو 
فضاى عمومى تلقى شده، کشــف حجاب در داخل 

خودرو نوعى هنجارشکنى بوده وجرم است.
وى از اجراى طرح «ناظر» در ایــن زمینه خبر داد و 
افزود: در این طرح که در حال حاضر اجرا مى شود اگر 
کسى در داخل خودرو کشف حجاب کند براى بار اول 
به او پیامک زده و تذکر داده مى شود. در صورت تکرار، 
پلیس از او براى مشاوره دعوت مى کند و خودرو 15 
روز توقیف مى شود و باز هم در صورت تکرار، این بار 
براى خاطى به عنوان هنجارشــکن پرونده تشکیل و 

راهى مراجع قضایى خواهد شد.
فرمانده انتظامى استان اصفهان البته توضیح داد که 
هدف پلیس، آگاهى و توجه بــه غفلت بوده و از زمان 
اجراى طرح «ناظر» شاهد تأثیرات مثبت آن و کاهش 

کشف حجاب در خودروها بوده ایم.
وى همچنین گفــت: در دو ماه گذشــته، 427 هزار 
تماس با پلیس 110 برقرار و از پلیس امداد خواهى شد 
که این میزان نســبت به مدت مشابه سال گذشته، با 

افزایش قابل توجهى همراه بوده است.

2 فرمانده ارشد انتظامى اسـتان اصفهان از توقیف 554 
هزار لیتر سـوخت قاچاق در شهرسـتان هاى اصفهان و 
شاهین شهر و میمه  خبر دادند. بر این اساس، محمدرضا 
خدادوسـت، فرمانـده انتظامـی شهرسـتان اصفهان از 
توقیف یک دسـتگاه کامیـون تانکردار حامـل 24 هزار 
لیتر سـوخت قاچاق خبر داد و گفـت: مأموران کالنترى 

محمدآبـاد فرماندهـى انتظامى شهرسـتان اصفهان در 
پى کسـب خبرى مبنى بر تخلیه سوخت قاچاق در یکى 
از محله هاى این شـهر بالفاصله براى بررسى موضوع 
وارد عمل شدند و کامیون مورد نظر را که در حال تخلیه 
سوخت قاچاق به وسـیله پمپ برقى به داخل تانکرهاى 
مسـتقر در محل، بودند توقیـف و راننده آن را دسـتگیر 

کردند. در بازرسـى از ایـن خودرو مقـدار 24 هـزار لیتر 
سوخت قاچاق کشف شد.

سرهنگ حسین بساطى، فرمانده انتظامى شاهین شهر 
و میمه هم به کشـف 530 هزار لیتر سـوخت قاچاق در 
عملیات مأمـوران ایـن فرماندهى اشـاره کـرد و گفت: 
مأموران فرماندهى انتظامى شهرسـتان شاهین شهر و 

میمه حین گشـتزنى در سـطح حوزه خود بـه یک تانکر 
سوخت رسان متعلق به یک شرکت تولید روغن خودرو 
مشـکوك شـدند و آن را مورد بررسـى قـرار دادنـد. در 
بازرسـى از ایـن خـودرو بیـش از 30 هزار لیتر سـوخت 
گازوئیل که بـه صورت خارج از شـبکه توزیـع و قاچاق 
حمل مى شد را کشف کردند. مأموران پس از هماهنگى 

قضایى به همراه مأموران حراست پاالیشگاه از شرکت 
مذکور بازدید به عمـل آوردند و در نتیجـه این عملیات 
مقدار 500 هـزار لیتر سـوخت قاچاق شـامل 300 هزار 
لیتر نفت سـفید و 200 هزار لیتر گازوئیل که در مخازن 
بزرگ دپو شـده بود، کشـف کردند. در این ارتباط چهار 

فرد متخلف هم دستگیر شدند.

توقیف صدها هزار لیتر سوخت قاچــاق

کشف بزرگ ترین محموله شیشه در استان اصفهان
فرمانده انتظامى استان مى گوید در2 ماه سال جارى بیش از 9000 کیلو انواع مواد مخدر از سوى پلیس کشف شده است

ساسان اکبرزاده

از امروز تا پنج شن به هفته جارى؛ 
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حسام محمودى ضمن اشــاره به ویژگى هاى 
ســریال «دل دار» دربــاره تکــرارى بودن 
موقعیت هاى داستانى این مجموعه تأکید کرد 
که انتظار تلویزیون ساخت همین داستان هاى 

تکرارى است.
حســام محمودى، بازیگر ســینما و تلویزیون 
درباره حضورش در سریال رمضانى «دل دار» 
و موقعیت هاى نقش «ســامان» بیان کرد: از 
جمله ویژگى هاى نقش «سامان» این است که 
برونگرایى دارد و چون کاراکترى عملگراست 
دائم دست به کارهاى متفاوتى مى زند حتى اگر 
اشتباه باشد و این موقعیت هاى متفاوتى براى 

ارائه نقش به وجود آورده است.
وى در واکنش به اینکه این موقعیت ها به بازى 
واقعى تر نسبت به کاراکترش در «لحظه گرگ 
و میش» کمک کرده اســت، گفت: به نظرم 
کاراکتر من در آن سریال کلیشه اى نبود بلکه 
کاراکترى که بازى مى کــردم برعکس نقش 
«ســامان» در «دل دار» برونگرایى کمترى 
داشت و بر این اســاس نمایشگرا بودنش هم 
کمتر بود که اتفاقًا متناسب با آن کاراکتر چنین 

موقعیتى رقم خورد.
بازیگر «ســایه بان» درباره امکان استفاده از 
موقعیت هــاى متفاوت در نقــش گفت: این 
موقعیت ها اساســًا توســط فیلمنامه پیشنهاد 

مى شود و من این شــانس را داشــتم که در 
فیلمنامه «دل دار» بــا موقعیت هاى زیادى از 
این دست مواجه شدم؛ موقعیت هایى به جذابیت 
نقش کمک مى کند و درواقع برگ برنده بازیگر 
اســت شــما مى توانید به این ترتیب انتخاب 
زیادى داشته باشید و مدل هاى مختلفى براى 

عصبانیت و داد زدن امتحان کنید.
وى دربــاره دومین همکارى خــود با برادران 
محمودى اظهــار کرد: خوش شانســى ما به 
عنوان بازیگر این اســت که هم جمشید و هم 
نوید محمــودى ماجراى بازیگرى برایشــان 
مهم است و خیلى ســعى مى کنند با تمرین و 
بداهه پردازى و دقت روى آکسان گذارى هاى 

کوچک، تو را راهنمایى کنند.
این بازیگر درباره مقایســه سریال «دل دار» با 
دیگر ســریال هاى ماه رمضان عنوان کرد: به 
نظرم سریال «دل دار» از باقى کارها بهتر است 
اما نه به این دلیل که خودم در این سریال بازى 

کرده ام. (مى خندد)
وى در واکنش به اینکه فیلمنامه سریال قصه 
جدیدى از ازدواج، کار و مشکالت جوانان ارائه 
نمى کند، توضیح داد: وقتــى تلویزیون همین 
قصه هاى تکرارى را مى خواهد چه کار دیگرى 
مى شود ســاخت. تلویزیون به سختى موضوع 
جدیــد مى پذیرد و مخصوصــًا در ماه رمضان 

ترجیح مى دهــد موضوعــات و قصه هایى را 
بسازد که یک بار تست شده و جواب داده است.

بازیگــر «دل دار» دربــاره عالقه هایــى 
کــه در این ســریال بــا توجه بــه موقعیت 
طرف مقابل شــکل گرفته اســت، بیان کرد: 
روند عالقه هــا خیلى عجیب نیســت و ما در 
اطرافمان هم زیاد دیده ایم کــه یک نفر پاى 
پسرى ایســتاده است که شاید شــما او را آدم 

حسابش نکنید.
محمودى که کار هنرى خود را با تئاتر شــروع 
کرده اســت، در بخش پایانى به شروع کارش 
اشاره کرد و گفت: من کالس هاى بازیگرى را 
ابتدا از طریق کالس بازیگرى مهین اسکویى 
و بعد کارگاه بازیگرى امین تاریخ شروع کردم. 
بعد از آن خاطرم هســت هنوز دانشجوى هنر 
نشده بودم که به کالس هاى حسن معجونى 
در دانشــکده ســینما و تئاتر دانشــگاه هنر 
مى رفتم چون عالقه زیــادى به این درس ها 
و خود معجونى داشــتم. بعــد از آن معجونى 
ورکشاپى برگزار کرد که در آن شرکت کردم و 
در شکل گیرى مسیر بازیگرى من خیلى مؤثر 
بود. به این ترتیب که اولین اجراى تئاترى من 
با «مرغ دریایى» به کارگردانى حسن معجونى 
شکل گرفت و از طریق آن اجرا اتفاق درخشانى 

براى من رخ داد.

مرجانه گلچین، بازیگر ســینما و تلویزیون درخصوص 
آخرین فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: امسال 
براى بازى در چند اثر نمایشى پیشنهاداتى داشته ام که در 
حال بررسى آنها هستم، عالوه بر آن یک اثر سینمایى 
داشتم که حضورم در آن منتفى شد و ترجیح دادم تمام 

تمرکزم را براى اثرى خوب در تئاتر بگذارم.
وى درباره بازگشت خود به تئاتر پس از سال ها اضافه 
کرد: مســئله من در تئاتر وجود نمایشنامه خوب است، 
همواره منتظر این هستم که یک متن خوب در تئاتر به 
من پیشنهاد شود زیرا اگر قرار به بازگشتم به تئاتر بعد از 
سال ها باشد ترجیح مى دهم با یک اثر با کیفیت روى 

صحنه حاضر شوم.
بازیگر سریال «سه دونگ ســه دونگ» در مورد دلیل 
بازگشــتش به عرصه تئاتر افزود: دغدغه تئاتر همواره 
با من بوده اســت، منتهــا تئاتر درآمد خوبــى ندارد و 
زندگى شــوخى نیســت، در تئاتر باید دلى کار کرد و 
زیاد به درآمدش فکر نکرد، اما حاال اگر به تئاتر برگردم 
مى خواهم سال ها نبودنم در این عرصه را جبران کنم. 
وى در همین راستا ادامه داد: عالوه بر نبود نمایشنامه 
خوب پیشــنهادى، یکى دیگر از دالیلم درباره دورى 
از تئاتر این اســت که معموًال بازى در ســریال هاى 
تلویزیونى وقت زیادى از من مى گرفت و نمى توانستم 

سر تمرینات حاضر شوم.
گلچین درباره دلیل فاصله گرفتنش از ســینما تأکید 
کرد: من ترجیح مى دهــم یا به ســینما برنگردم و یا 

اگر بر مى گردم کارى باشــد که خودم دوستش 
داشــته باشــم، من همیشه ســعى مى کنم 

وسواســم در انتخاب نقش را بــراى تئاتر و 
سینما و کًال عرصه بازیگرى حفظ کنم. 

بازیگر سریال «زوج و فرد» با اشاره 
به وجــود باندبازى در ســینماى 

امروز تصریح کرد: متأســفانه 
این مسئله باندبازى در سینما 

اینقدر تکرار شده که مسئله 
لوسى شــده است. واقعًا 
ورود به میان آدم هایى 
که امروز ســینما را در 
دست گرفتند سخت 
شده است، بارها هم 
بازیگران از باندبازى 
و البى بازى گالیه 
کرده انــد اما هیچ 
وقــت راه به جایى 
نبــرده اســت و 

خودمان هم از تکرار آن خسته شده ایم.
گلچین وضعیت ســینماى امروز را تأسفبار دانست و 
خاطرنشان کرد: متأسفم براى ســینمایى که با وجود 
تولیدات باالى ساالنه و پخش هاى فراوان در آن تعداد 
کثیرى از بازیگــران قدیمى و خوب 
جایى ندارند. ســینما دســت یک 
عده خاص افتاده که نمى گذارند 
هیچکس غیر از خودشــان وارد 
این عرصه شــود. بدون شک 
ترجیح مى دهــم در چنین 
ســینمایى کــه تمــام 
معادالتش بر اساس 
رابطه اســت کم 

کار باشم.

علیرام نورایى، بازیگر سینما و تلویزیون درباره ایفاى نقش 
در ســریال هاى تاریخى و بازى در مجموعه «از یادها 
رفته» گفت: به طور کلى کارهاى اکشن و تاریخى جزو 
اولویت ها و علقه هاى شخصى ام به شمار مى آید. 
براى بازى در مجموعه «از یادها رفته» نیز ابتدا 
از طرف آقاى تحویلیان از من دعوت شد و بعد 
از آشــنایى با کار، جناب بهرامیان پیشنهاد 
نقش «محرم شالچى» را به من دادند. با 
توجه به ویژگى هاى خاص این نقش 
که از لحاظ فیزیک، گریم و رفتار 
داشت، بازى آن برایم از 
خاصى  جذابیت 

برخوردار بود. 
همچنین  وى 
دربــاره میزان 
باورپذیر بودن کارهاى 

غیرقابل باورى که شــخصیت «محرم شــالچى» در 
مجموعه «از یادها رفته» انجام مى دهد، نیز توضیح داد: 
این کاراکتر یکسرى استانداردها و آرمان ها براى خودش 
دارد و از آن دسته آدم هایى اســت که بخاطر آرمان ها و 
عقایدشان ممکن است، دست به هرکارى بزنند و حتى 
در دهن شــیر هم بروند. این کاراکتر با ترس خیلى آشنا 
نیست و به نوعى آرمان هایى که از لحاظ اعتقادى دنبال 
مى کند، برایش خیلى مهم است. البته در ادامه سریال از 
این شــخصیت اتفاق هاى عجیب و غریب زیادترى هم 

مى بینید.
نورایى با بیان اینکه ما آدم هایى همچون «محرم شالچى» 
در تاریخ کشور خودمان کم نداشتیم و نداریم، اظهار کرد: 
براى دیدن این مدل آدم ها کافى است به روزگار اکنون 
خود نگاهى بیاندازیم. نترس بودن و رفتارهایى همچون 
این کاراکتر خیلى ما به ازاى حقیقى دارد. افرادى که بدون 
ترس جلو مى روند و با جنایتکارهایى روبه رو مى شوند که 

دیدن فیلم هاى جنایت هاى آنهــا در فضاى مجازى مو 
به تن آدم ســیخ مى کند و ما از این آدم ها کم نداشته ایم. 
به نظرم جوان هاى همین مملکت خیلى شجاعانه تر از 
محرمى که در ســریال مى بینید، در دل دشمن رفتند و 

ترسى هم از کشته شدن نداشتند.
این بازیگر همچنین در پاسخ به اینکه آیا دلیل کم کارى 
در سینما عالقه شخصى او به تلویزیون است، توضیح داد: 
براى هر بازیگرى سینما یک خاستگاه دوست داشتنى تر 
اســت. هرچند که همه ما مى دانیم تلویزیون براى دیده 
شدن، مورد قضاوت قرار گرفتن و محبوب شدن خیلى راه 
سریع ترى است. دلیل کم کارى در سینما نیز خیلى واضح 
است. اکنون در سینماى ما، عده اى هستند که نقش ها را 
بین خودشان تقسیم مى کنند. البته دستشان هم درد نکند 
مردم را به سینماها مى آورند و حتماً بنده و امثال بنده هم 
جایگاهى نداریم. اما این مسائل مهم نیست. ما براى مردم 
و دل خودمان کار مى کنیم و فرقى نمى کند که سینما یا 

جاى دیگر باشد. مهم این اســت که در حال کار کردن و 
تجربه کردن هستیم و ان شاءا... که رشد هم بکنیم.

وى درباره مشــکالتى که ایفاى برخى نقش ها در طول 
دوران بازیگرى برایش ایجاد کرده نیــز بیان کرد: قرار 
گرفتن طوالنــى مدت در کاراکتر و شــخصیت خاص، 
قطعًا در روح و روان و رفتارهاى روزمره شخصى بازیگر 
تأثیرگذار بوده و من هم آن را تجربه کرده ام. شاخص ترین 
آن هم مى تواند نقش «نیما»ى سریال «آسپیرین» باشد 
که ویژگى هاى خیلى عجیب و غریبى داشــت و نمود و 
مشابه بیرونى براى آن موجود نبود که بتوان تحقیق کرد 
و اداى آن را درآورد. به نوعى خیلــى باید خود آن نقش 
مى شدم و یک بخشــى از اتفاق باید در قوه تخیل شکل 
مى گرفت. آن نقش خیلى مرا اذیت کرد و تقریباً شش ماه 
درگیر تصویربردارى بودم. البته نه اینکه بگویم مجبور به 
مراجعه به روانپزشک شده باشم ولى زندگى شخصى و 

روز مره ام، خیلى تحت تأثیر قرار گرفت.

حسام محمودى در واکنش به تکرارى بودن فیلمنامه «دل دار»:

تلویزیون به سختى قصه تازه را مى پذیرد 

تصویربــردارى مجموعــه تلویزیونــى 
«محکومین2» به کارگردانى سید جمال سید 
حاتمى این روزها با ضبط اپیزود 32 در محدوده 
غرب تهران ادامه دارد. سوگل طهماسبى، ویدا 
جوان، هدیه ذاکر، مهرناز بیــات از بازیگران 

جدید اپیزود «مثل صنوبر» هستند. 
ســریال «محکومین 2» در 40 قسمت 50 
دقیقه اى در اطراف اسالمشهر کلید خورد. هر 

قسمت از این سریال یک اپیزود و هر اپیزود دو 
بازیگر اصلى دارد و تعداد قسمت و بازیگران 
آن از «محکومین یک» بیشتر است. به طورى 
که در فصل دوم این سریال حدود 500 بازیگر 
حضور خواهند داشت که 80 نفر ایفاگر نقش 
اصلى و مابقى بازیگران فرعى «محکومین» 
خواهند بود. موضوع محورى در «محکومین 
یک» مجازات جایگزین بــود اما فصل دوم 

این مجموعه به طالق اختصاص دارد و در این 
فصل سیما تیرانداز، رابعه مدنى، شهره لرستانى 

و... بازى مى کنند.
نازنین فراهانى، مریم کاظمى، مزدك رستمى، 
بیژن بنفشه خواه، حسین محب اهرى، نگار 
عابدى، محمد شیرى، علیرضا جعفرى، نادر 
فالح، حسین سلیمانى، مریم بوبانى، علیرضا 
استادى، معصومه قاسمى پور، بهراد خرازى، 

مهرى آل آقا، محمود جعفرى، افسانه ناصرى، 
جمشــید صفرى، ژاکلیــن آواره و... از دیگر 

بازیگران این سریال اپیزودیک هستند.
ســریال «محکومین 2» کارى از گروه فیلم 
و سریال شــبکه یک سیما اســت که در 40 
قسمت به نویسندگى مجید اسماعیلى پارسا 
و امیر محمد عبدى براى پخش از این شبکه 

تولید مى شود.

«محکومین2» به قسمت 32 رسید

بازیگر «از یادها رفته» درباره ما به ازاى نقشش در این سریال تاریخى: 

مردانى مانند «محرم شالچى» کم نداشتیم
علیرام نورایى، بازیگر سینما و تلویزیون درباره ایفاى
در ســریال هاى تاریخى و بازى در مجموعه «از
رفته» گفت: به طور کلى کارهاى اکشن و تاریخى
اولویت ها و علقه هاى شخصى ام به شمار مى
براى بازى در مجموعه «از یادها رفته» نیز
از طرف آقاى تحویلیاناز من دعوت شد
از آشــنایى با کار، جناب بهرامیانپیش
نقش «محرم شالچى» را به من داد
توجه به ویژگى هاى خاص این
که از لحاظ فیزیک، گریم و
داشت، بازى آن بر
خ جذابیت 
ب برخوردار
همچ وى 
دربــاره م
باورپذیر بودن کار

مرجانه گلچین: باندبازى سینما را نابود کرده است

کیوان کثیریان، منتقد سرشناس سینما و تلویزیون در مطلبى 
با عنوان «آقاى باشــکوه» به بازى على نصیریان در سریال 
«برادر جان» اشاره کرده و نوشته است: مورد عجیبى است 
این آقاى على نصیریان. در 85 ســالگى با این همه انرژى 
جلوى دوربین حاضر شدن و این همه تازگى در هنرنمایى، 
نظیر ندارد. در کارنامه بلندباالیش بازى ضعیف یا متوســط 

ندارد با انتخاب هایى که درصد خطاى پایینى دارند.
او حتى در فیلم هاى بدى مثل «امپراتور جهنم»، «شکارچى 
شــنبه» و «ایران برگر» مى تواند به تنهــا نقطه قوت کار 
بدل شــود. هنوز خالقیت در بازى اش موج مى زند و کیفیت 
حضورش همه را تحت الشــعاع قرار مى دهد. هر نقشى را 
«باشکوه» بازى مى کند، آنچنان که آن نقش جاودانه مى شود 
و تا همیشــه در یادها مى ماند. نگاه هایش -نگاه هاى گویا 
و نافذش- یادآورى مى کند که چقدر بازیگرى وابســته به 
چشم هاست و فرق بازیگران را از نگاه هایشان مى شود فهمید.

مگر مى شــود این همه مدت -بیش از 60 سال- در تئاتر و 
سینما و تلویزیون در صدها اثر درخشید و یک کار بى کیفیت 
بیرون نداد؟ با کمترین لغزش و بى هیچ کم فروشى. این همه 
شــخصیت متنوع و این همه فیلم متفاوت طى این شصت 
و چند ســال، کارنامه او را به یک فهرست درخشان تبدیل 

کرده است.
از «تقى پســتچى»، «آقاى هالو»، «گاو» و «دایره مینا» و 
«مدرسه اى که مى رفتیم» با مهرجویى بگیر تا «هزاردستان» 
و «کمال الملک» و «ســتارخان» و همه همکارى هایش با 
حاتمى و از «ســرایدار» تا «مهرگیاه»، از «دزد و نویسنده» 
تا «پول خارجى»، از «شیرســنگى» و «جاده هاى سرد» تا 
«کفش هاى میرزا نوروز» و «روز باشــکوه»، از «جایزه» و 
«آفتاب نشــین ها» تا «جزیره آهنى»، از «ناخداخورشید» 
تا «بوى پیراهن یوســف» و «دیوانه از قفــس پرید» و از 
«ســربداران» و «گرگ ها» تا «میــوه ممنوعه» و همین 
«برادرجان». اینها همه به کنار آن همه تئاتر و تله تئاتر که در 
شماره نمى آیند را هم اضافه کنید. از «بلبل سرگشته» در سال 

1335 تا «اعتراف» شهاب حسینى در 1397.
او پیش تر در «شهرزاد» باالترین کیفیت ممکن را در نقش 
«بزرگ آقا» ارائه کرد، ســال گذشــته در تازه ترین فیلمش 
«مسخره باز» نقشى را پذیرفت که در کارنامه بازیگرى اش 
نمونه نداشت و کنار چند جوان پرانرژى طورى بازى کرد که 
دهان ها دوخته شد و حاال بازى اش در سریال «برادرجان» 
(فارغ از کیفیِت عمومِى خوِد مجموعه) بســیار دیدنى و گاه 

میخکوب کننده است.
جدا از شخصیت فردى مستحکم و اســتوار خوِد نصیریان، 
پایبنــدى او به اصول اخالقــى و حرفــه اى، اصالت ذاتى، 
دورى همیشگى از حواشــى مزاحم انضباط و سالمت نفس 
مثال زدنى اش، موجب شــده او به یک شــمایل ماندگار در 
فرهنگ و هنر این سرزمین تبدیل شود. على نصیریان با هر 
کارش ثابت مى کند که براى تجربه کردن هر نقشــى هنوز 
آماده است، براى در اوج ماندن هنوز انگیزه دارد و همواره صد 
در صدش را براى کارش مى گذارد. این ویژگى ها در این دوره 

و زمانه کیمیاست. آقاى نصیریان کیمیاست، باشکوه است.

او کیمیا و باشکوه است

ه دلیل فاصله گرفتنش از ســینما تأکید 
یح مى دهــم یا به ســینما برنگردم و یا 

دم کارى باشــد که خودم دوستش 
ــم، من همیشه ســعى مى کنم 

 انتخاب نقش را بــراى تئاتر و
عرصه بازیگرى حفظ کنم. 

و فرد» با اشاره  ل «زوج
دبازى در ســینماى 

 کرد: متأســفانه 
دبازى در سینما 

شده که مسئله 
است. واقعًا
 آدم هایى 
ینما را در 
 سخت 
رها هم
دبازى 
گالیه 
 هیچ 
 جایى 
ـت و

گلچین وضعیت ســینماى امروز را تأسفبار دانست
خاطرنشان کرد: متأسفم براى ســینمایى که با وج
تولیدات باالى ساالنه و پخش هاى فراوان در آن تعد
کثیرى از بازیگــران قدیمى و خو

جایى ندارند. ســینما دســت یک
عده خاص افتاده که نمى گذار
هیچکس غیر از خودشــان وا

این عرصه شــود. بدون شک
ترجیح مى دهــم در چنی
ســینمایى کــه تمــ

معادالتش بر اساس
رابطه اســت ک

کار باشم.

صه هایى را 
ب داده است.

القه هایــى 
ــه موقعیت 
ت، بیان کرد: 
ــتو ما در

کنفر پاى 
ـما او را آدم 

اتر شــروع 
شروع کارش 
 بازیگرى را

ین اسکویى 
شروع کردم. 
شجوى هنر 
ن معجونى 
شــگاه هنر 
ین درس ها 
آن معجونى 
کت کردم و 
 خیلى مؤثر

 تئاترى من 
سن معجونى 
قدرخشانى 

نامه «دل دار»:

ه را مى پذیرد 

شــهردارى تیران در نظر دارد به اســتناد مصوبه هاى شــماره 98/100/454 مورخ 
1398/02/24 و 98/100/451 مورخ 1398/02/25 شوراى اسالمى شهر تیران نسبت به 

اجاره اماکن مشروحه ذیل براى مدت دو سال از طریق مزایده عمومى اقدام نماید.
1- محل استقرار دو عدد کانکس عریضه نویسى جنب دادگسترى شهرستان تیران و 

کرون
2- محل استقرار کانکس اغذیه فروشى جنب بیمارستان بهنیا

3- محل استقرار کانکس اغذیه فروشى ورودى پارك آزادگان (نوبت دوم)
متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشــتر و دریافت فرم شرکت در مزایده به 
شهردارى تیران مراجعه نمایند و پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 

1398/03/18 به دبیرخانه حراست شهردارى تیران تحویل نمایند.

آگهى مزایده نوبت دوم

پیمان شکرزاده- شهردار تیران
م الف: 479216
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شهردارى ایمانشهر در نظر دارد طى تشریفات مزایده عمومى به استناد بند 9 ماده 55 قانون شهرداریها مصوب 1334/04/11 با اصالحات و الحاقات و بند 14 ماده 71 قانون تشکیالت وظایف و انتخابات 
شوراى اسالمى کشور بر اساس مجوز شوراى اسالمى شهر 2 قطعه پالك زمین با مشخصات ذیل با توجه به نظریه کارشناس رسمى دادگسترى از طریق مزایده اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند از 
تاریخ انتشار این آگهى تا روز شنبه مورخ 98/03/11 به امور مالى شهردارى مراجعه و اسناد شرکت در مزایده را دریافت نمایند. همچنین قیمت پیشنهادى خود را تا روز یکشنبه مورخ 98/03/12 به 

دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى ارائه نمایند. الزم به ذکر است هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده خواهد بود. 

آگهى مزایده (تجدید)

عباس اله یارى- شهردار ایمانشهر

نوبت دوم

قیمت کل پایه ریالقیمت هر مترمربع پایه ریالکاربرىوض عیت ملکمساحت (مترمربع)شماره پالكردیف
13/700/000698/700/000تجارىزمین بایر13451
14/000/000420/000/000تجارىزمین بایر23530

م الف: 473209

 آنچه در ورزشــگاه نقش جهان رخ داد حاصل دو هفته 
جنگ بیرون از زمین بود. جنجال، هیاهو و دعوایى که در 

نهایت دودش به چشم تیم خود قلعه نویى رفت.
از همــان روزى کــه پــس از بــازى دو تیــم در تهران ، 
ســیاوش یزدانى طرفداران پرســپولیس را تهدید کرد تا 
همه روزهایى که دو تیم در رســانه ها بر سر تعداد تماشاگر 
مى جنگیدند و ســپاهانى ها بازى را امنیتــى و امنیتى تر 
مى کردند، به نظر مى رسید برانکو تمرکزش روى تیمش بود.
این تمرکز را مى شد زمانى دید که سپاهان در خانه و به 
خاطر خشونت و عصبى بودن بازیکنانش دومین اخراجى 
را داد و برانکو داشت مى خندید. او خیلى ساده به هدفش 

رسیده بود. میزبان خالى کرده بود. عصبى و به هم ریخته 
ستاره برزیلى اش را مفت از دست داد و خلع سالح شد.

اخراج اول شــان را ببینید. توپ به بیرون رفته، بازیکن 
ســمت داور مى دود و فریاد مى زند. چه مى توانســته 
بگوید؟ بعید است فحش رکیک داده باشد اما حرفش این 

قدر غیرکنترل شده است که داور بازى اخراجش کند.
ایرانپوریان تا کنار قلعه نویى فریاد مى زد که هیچ نگفته 
اما مربى به تندى به او تاخت چون مى دانســت فینال و 
رسیدن به جام پس از 6 ســال باز برایش کابوس شده 

است.  
قلعه نویى که هنوز با همان مــدل دهه80 فکرمى کند 

براى بردن بازى توى زمین، باید دعواهاى بیرونش را اول 
ببرد، باز هم به خطا زد. او باخت و باز «بى جام» ماند. اما 

تیر خالص را چه کسى به سمتش شلیک کرد؟
آنهایى که تیمش بودند. ایران پوریان، کى روش استنلى، 
مهدى کیانى و از همه مهمتر سیاوش یزدانى. کسى که 
بازى را از ابتدا جنجالى کرد. او که همان اوایل بازى در 
زمین توهینى زشت به خانواده بازیکن رقیب کرده بود ، 
قرار بود کارى کند کارستان با آن ادبیات تند و زننده، در 

دقیقه 121 گل تیم خودى را باز کرد.
این شاید کارماى تلخ تیمى باشد که لیاقت فوتبالى اش 

اسیر حاشیه هاى بى پایانى شد که براى بازى ساخت.

چه کسانى تیرخالص را به سپاهان زدند؟

ســیاوش یزدانى را باید نقش اول مهم ترین دیدار فصل 
بدانیم. بازیکنى که در اکثر درگیرى ها نقش اول را داشت، 
آتش اختالفــات بین دو تیم را شــعله ور کــرد و حاال با 
تاثیرگذارى مستقیم در گل پرسپولیس  طعنه ها را به جان 

خواهد خرید.
جنجال اصلى در ال کالسیکو ایران بعد از پایان بازى لیگ 
برتر رقم خورد. جایى که در راهرو استادیوم آزادى، سیاوش 
یزدانى در حمایت از طرفداران سپاهان فرصت انتقام گیرى 
از سرخ ها را به استادیوم نقش جهان و مسابقه نیمه نهایى 
جام حذفى موکول کرد. او طى مصاحبه اى دور از انتظار به 
نوعى هواداران سرخ هاى پایتخت را تهدید و به این واسطه 
پاى کمیته اخالق، شکایت باشگاه پرسپولیس و هم چنین 
کمیته انضباطى را به ماجرا باز کرد تا اینگونه آتش اختالفات 

شعله ور شود.
در این بین محرومیت تعلیقى هم براى این مدافع در نظر 
گرفته شــد اما با توجه به حکم کمیته انضباطى همه چیز 

در حالت اســتندباى قرار گرفت تا این دیدار حساس در 
جام حذفى با کمترین تلفات برگزار شود. سرانجام روز 

موعود فرار رسید. هشتم خرداد ماه راس ساعت 21 به دور 
از حواشى گوناگون خارج از مســتطیل سبز بازى با سوت 
محمدحسین زاهدى فر آغاز شد. بر خالف هفته هاى منتهى 
به بازى و هم چنین جو ملتهبى که روى سکوها و خارج از 
استادیوم برقرار بود، داخل زمین همه چیز تحت کنترل قرار 

داشت و با سوت هاى داور فضاى آرامى حکم فرما بود.
تا اینکه ساعت اســکوربورد دیجیتال نقش جهان دقیقه 
40 را به همه نشان داد. آغاز اختالفى دوباره بین دو مدافع 
وسط پرسپولیس و ســپاهان. از سمت راست زمین ضربه 
آزاد براى شاگردان برانکو به دســت آمد و همه در تدارك 
نواختن این موقعیت توسط سروش رفیعى بودند. در حالى 
که دوربین هاى تلویزیونى نماى بسته صورت رفیعى را نشان 
مى دادند آتش تازه اى در محوطه جریمه روشن شد. در آن 
ابتدا فقط نظاره گر نشان دادن کارت زرد توسط زاهدى فر به 
شجاع خلیل زاده بودیم و بعد از آن نوبت به یزدانى رسید تا 

کارتى مطابق با رنگ پیراهنش دریافت کند.
اما بازپخش صحنه تلویزیونى همه چیز را براى بینندگان 
روشــن کرد. در صحنه اى درگیرى لفظى بین ســیاوش 
یزدانى و شــجاع خلیل زاده رقم خورد و بعد از آن شماره 3 
سرخ ها با لگد به پشت پاى شماره 99 زردها را تنبیه کرد که 
البته رنگ کارت او هم مى توانست قرمز باشد. صحنه اى 
که یزدانى را نقــش بر روى زمین کــرد و در عین حال از 
چشــم داور دور نماند. بعد از اینکه هر دو بازیکن با کارت 
زرد جریمه شدند، با توجه به تصاویر موجود باز هم یزدانى 
دست از تهدید برنداشت و با به کار بردن الفاظ رکیک فضا 

را متشنج کرد.
این صحنه آغازگر درگیرى هاى میدان بود. جایى که نیمکت 
هر دو تیم فضا را براى خود مناسب دیدند تا هر کدام به بهانه 
حق طلبى و حمایت از هواداران وارد گود شده و گوشه اى از 
درگیرى را به دست بگیرند. جنگى واقعى که سربازانى مثل 

برانکو و قلعه نویى را به خود دید و بازیکنان را جسور کرد.
یزدانى که خود آغاز گر دعوا با شجاع خلیل  

زاده بــود، در نیمه دوم به واســطه کارت 
زردى که گرفت دست به عصاتر حرکت 
کرد تا اینکه دقیقه 115 فرا رســید. 
او در محوطه جریمه پس از 

با  درگیرى 
محسن ربیع خواه 

به سود تیمش پنالتى به 
دست آورد و از همین رو به بتمن 

سپاهانى ها تبدیل شــد. بازیکنى که 
کرى قبل از بازى را شروع کرد و حاال تیم 9 

نفره اش را به حساس ترین ضربه سال رسانده بود. اما 
کاپیتان مهدى کیانى از این فرصت طالیى استفاده نکرد 

و در عرض دو دقیقه شادى  و آرزوهاى یزدانى را همراه با 
توپ به آسمان فرستاد. در همان لحظه این مدافع از شدت 
استرس پشــتش را به توپ کرده بود و انتظارى جز انفجار 

بخش زرد استادیوم نداشت اما....
بگذارید جلوتر برویم. دقیقه 121 مى شود و همه در انتظار 
سوت پایان بازى هستند. پیام نیازمند ضربه سر خطرناك 
علیپور را به کرنر فرستاد و تقریبا خیال یاران را راحت کرد. اما 
در یک رفت و برگشت توپ در پشت محوطه جریمه به احمد 
نوراللهى رسید. او با پاى غیر تخصصى شوت نسبتا متوسطى 
را شلیک کرد که در میانه راه سرنوشتش عوض شد. شوت 
از هافبک سرخ ها و اشتباه از بازیکنى به نام سیاوش یزدانى. 
در حالى که گلر سپاهان مسیر توپ را درست تشخیص داده 
بود، دفع اشتباه مدافع ســپاهان این توپ را به طرف دیگر 
دروازه فرستاد تا یزدانى خوابیده بر روى زمین این بار رقص 

پرچم هاى سرخ بر روى آسمان نقش جهان را ببیند.
  سرنوشــتى تلخ که در عرض پنج دقیقه رقم خورد. او از 
قهرمان براى سپاهانى ها به عاملى براى حذف تبدیل شد تا 

یک تنه نقش اول جنگ ستارگان در 
اصفهان را به دوش بکشد.بازیکنى 
که حاال همه دارند درباره او حرف 

مى زنند!

باید طعنه ها را به جان بخرى

حاال همه در مورد تو حرف مى زنند

سپاهان با از دست دادن پنالتى کیانى برابر پرسپولیس تن به شکست داد. 
امیر قلعه نویى در کنفرانس مطبوعاتى پس از بازى اظهار داشت گزینه اى 

بهتر از کیانى براى زدن پنالتى نداشته است.
در بازى نیمه نهایى جام حذفى، دو گزینه اول امیر قلعه نویى براى زدن پنالتى 
کى روش استنلى و محمد ایرانپوریان محسوب مى شدند ولى هر دو  بازیکن 
در وقت اضافه اول از داور کارت قرمز دریافت کردند. زمانیکه ســپاهان 
صاحب ضربه پنالتى شد از 9 بازیکن حاضر در میدان، سه بازیکن سابقه 
قرار گرفتن پشت ضربه پنالتى در جریان بازى را داشتند. با توجه به اینکه 
تعویض هاى این تیم به پایان رســیده بود امیر قلعه نویى نمى توانســت 
پنالتى زنانى مثل محسن مسلمان را به زمین بفرستد تا بر اساس سابقه پنالتى 
زدن، سه گزینه اصلى قرار گرفتن پشت این ضربه حساس سجادشهباززاده، 

مهرداد محمدى و مهدى کیانى باشند.
سجاد شهباززاده

از آخرین بارى که سجاد شهباززاده در جریان بازى پشت سر پنالتى قرار 
گرفت 5 سال مى گذرد. این بازیکن در لیگ ســیزدهم دو بار براى سایپا 
پنالتى زد که یک پنالتى تبدیل به گل شد و پنالتى دیگر مقابل نفت تهران 
که علیرضا بیرانوند را درون دروازه داشت به بیرون رفت. شهباززاده در این 
فصل در رقابت هاى جام حذفى مقابل نساجى یک پنالتى در ضربات پنالتى 

به ثمر رساند.
مهرداد محمدى

این بازیکن در طول دوران بازیگرى خود در جریان بازى 4 بار پشت ضربه 
پنالتى قرار گرفت که 2 بار این ضربات تبدیل به گل شد. محمدى در ضربات 
پنالتى مقابل مس کرمان پنالتى اش را تبدیل به گل کرده بود. با توجه به 
اینکه وینگر چپ پاى سپاهان آخرین پنالتى این تیم را در لیگ تبدیل به 

گل کرده بود به نظر مى رسید گزینه اصلى ژنرال براى زدن پنالتى باشد.
مهدى کیانى

هافبک دفاعى سپاهان آمار وحشتناکى در زدن ضربات پنالتى در جریان 
بازى دارد. این بازیکن تا قبل از پنالتى مقابل پرسپولیس از چهار ضربه پنالتى 
که در لیگ و آسیا پشت آن قرار گرفته بود تنها موفق به گل کردن یکى شده 
بود و به هیچ وجه انتخاب مناسبى براى زدن چنین پنالتى حساسى به نظر 
نمى آمد. البته مهدى کیانى در این فصل دو بار در ضربات پنالتى مقابل مس 
کرمان و نساجى گلزنى کرده بود و تجربه باالى این بازیکن باعث شد تا 
ژنرال به این بازیکن کهنه کار اعتماد کند. اعتمادى که باعث از دست رفتن 

یک فرصت استثنایى شد.

آمار کیانى در پنالتى وحشتناك 
بود آقاى سرمربى!

  آى اســپورت | یادت مى آید آن سر شب معروف را؟ همان شبى 
که در آغوش هواخواهانت فریاد کشــیدى : "جاللى خیلى مرده"؟ آن 
شب از قضاى بر اتفاق، دستهاى پشــت پرده که از روز ازل ول کن ژنرال 
چندستاره فوتبال ایران نبودند و هنوز هم نیستند، اشتباهى رفته بودند در 
دستکش هاى عیسى اندوى و انگشتانش را چنان قفل زده بودند که پیش 
از آن سابقه نداشت و بعد هم کال طرف را از ایران فرارى داد! یادت هست 

امیر خان؟ مردانگى خوب است. چنانکه آن شب فریاد زدى. 
حاال بیا و یکبار هم که شده مرد باش. مردانه این دست هاى پشت پرده 
که کل کار و زندگیشان این است که راه بیفتند دنبال شما و توى کار شما 
بگذارند را معرفى کن. وعده نسیه به بعدها هم نده. از این وعده ها بسیار داده 
اى و عمل نکردى.   خداى نکرده، جسارت نباشد، توهمى که در کار نیست؟ 
این دستها متعلق به انسان هایى هستند که احتماال در ثبت احوال برایشان 
شناسنامه صادر شده. پس قابل معرفى اند و مهم تر از آن، قابل رویت. ما 
را به خورزوخان حواله نده ژنرال. مردمان بسیارى به دنبال ادعاهاى شما، 
آرزو ریسه کرده و شکافته اند. توى سر هم و توى سر دیگران زده اند. شیشه 
پایین آورده اند. به یکدیگر بدگمان شده اند. حریم حرمت دریده اند و وقتى 
از ایشان مى پرســى چرا؟ از حق لگدمال شده شــان توسط دست هاى 
پشت پرده اى شــکایت کرده اند که شما و امثال شــما سال هاست به 
خوردشــان داده اید. امیر خان! پر افتخارترین سرمربى ایرانى لیگ برتر! 
شما که خودت در دوران بازیگرى در مستطیل سبز، مهندس تیم بودى 
و دلفریب بازى مى کردى. پس مهندســان این فوتبــال بى پیر را خوب 
مى شناســى. حواله به بعدها نده. مرد باش و با سند و مدرك، همین حاال 
دستشــان را روکن، تا اینکه تا ابد، داغ ننگ مهندسى معیوب و کثیف بر 
پیشانى شان بماند.   اما اگر دوست ندارى مردانگى ات را تا اطالع ثانوى 
خرج کنى، لطفا سخنرانى نکن بزرگوار. در خلوت خود به این بیاندیش که 
چرا بازیکن تعویضى ات را به زمین فرستادى تا 29 دقیقه بعد دوباره او را 
بیرون بکشى. شاید مهندسان موهوم مذکور، گوشه ذهن مبارك و محترم 

خودت، دفتر خدمات فنى زده باشند.  
یا مرد باش و با ســند و مدرك، 

نام ببر و افشــا و اثبات کن، 
یا بگذار کمــى ذهنمان از 
جســتجوى نشــانه هاى 
مهندسان خیالى، آرامش 

داشته باشد

حمله  سایت آى اسپورت به  سرمربى سپاهان

ما را به خورزو خان حواله نده 
ژنرال!

با اخراج محمد ایرانپوریان و سپس کى روش استنلى در دیدار چهارشنبه 
شب هفته گذشته، همه چیز به ضرر سپاهان تغییر کرد.

 در حالى که 99 دقیقه از بازى حســاس دو تیم سپاهان و پرسپولیس 
گذشــته بود این محمد ایران پوریان بود که روى یک ضربه کرنر با 
اعتراض شدید و بى جهتى که به داور مسابقه کرد باعث شد تا زاهدى 
فر او را با نشان دادن کارت قرمز مســتقیما از زمین بازى اخراج کند. 
اعتراضى که دامنه آن به کنار زمین کشیده شــد و امیر قلعه نویى به 
شدت به این بازیکن باســابقه اعتراض کرد که چرا تیمش را ده نفره 

کرده. اما این پایان بازى نبود.
از همین لحظه بــازى وارد تنــش و تا حدى جو بازى ملتهب شــد. 
سپاهانى ها که از اخراج بازیکنشان به شدت عصبانى بودند با هر تصمیم 
زاهدى فر به او اعتراض مى کردند. شاید اوج این اعتراضات، حرکات 
عجیب کى روش و اعتراض شدید اللحن استنلى به زاهدى فر بود که 
داور تصمیم گرفت وى را در بازى همچنان نگه دارد. اما  کى روش که 
دیگر از کوره در رفته بود در ادامه با حرکتى زیرکانه شجاع خلیل زاده را 
دور از چشمان داور زد  تا نیمه اول وقت اضافه به اتمام برسد. در همین 
لحظه سروش رفیعى از روى نیمکت با اعتراضى توام با خشم کى روش 
را مورد خطاب قرار داد و  مهاجم برزیلى با عصبانیت و سرعت زیادى به 
سمت نیمکت پرسپولیس و سروش رفیعى دوید و گلوى او را گرفت و 

او را نقش بر زمین کرد.
این صحنه  از دید زاهــدى فر پنهان مانده بود اما  وى با مشــورت با 
کمک هایش و شنیدن توضیحات همکارانش هر دو بازیکن خاطى را 
یعنى هم سروش رفیعى و کى روش استنلى را از زمین بازى اخراج کرد .

البته این مشاجرات در نهایت کامال به ضرر سپاهان تمام شد چرا که 
با این اخراج ســپاهان باید یک نیمه وقت اضافه باقى مانده را 9 نفره 
دنبال مى کرد در حالى که چون سروش رفیعى از بازى بیرون آمده بود 

پرسپولیس با همان 11 نفر به بازى ادامه داد.

خوش خدمتى زردهاى عصبانى 
به پرسپولیس

دروازه بان تیم فوتبــال ذوب آهن با اتمام قراردادش از این باشــگاه 
جدا شد.

 قرارداد رشید مظاهرى با باشگاه ذوب آهن در این فصل به پایان رسید 
و این بازیکن حاضر به تمدید قرارداد با این باشگاه نشده است. به این 
ترتیب جدایى مظاهرى از ذوب آهن قطعى شده است. ذوب آهن هفته 
گذشته در بازى با النصر عربستان در لیگ قهرمانان آسیا نیز از محمد 

باقر صادقى درون دروازه اســتفاده 
کرده است.

از تبریــز خبــر مى رســد که 
مظاهرى به احتمال فراوان به 
زودى با عقد قراردادى بســیار 
قابل توجه به تیم تراکتورسازى 
مى پیوندد. البته چنانچه بیرانوند 

لژیونر شود از پرسپولیس 
هم به عنوان دیگر 

این  مشــترى 
دروازه بــان نام 

برده مى شود.

عقاب از اصفهان پر کشید

دروازه بان ذوب آهن مــرد اول دیدار تیمش برابر النصر 
عربستان شد.

 ذوب آهن در حالى آخرین بــازى مرحله گروهى لیگ 
قهرمانان آســیا برابر النصر عربستان را برگزار کرد و به 
تساوى بدون گل رسید که رشید مظاهرى، دروازه بان 
پنج مســابقه اخیرش در این رقابت ها را در فهرســت 
نداشــت و علیرضا منصوریان تصمیم گرفتــه بود از 

محمدباقر صادقى استفاده کند.
صادقى که در لیگ هجدهم تنها چهار بازى انجام داد و 
البته در دو بازى از سه دیدار پایانى فصل ذوب آهن مقابل 
پارس جنوبى جم و فوالد خوزستان به میدان رفت و تنها 
یک گل دریافت کرد، چهارشنبه شب هفته گذشته درون 
دروازه تیمش برابر تیم قهرمان لیگ حرفه اى عربستان 

ایستاد و توانست کلین شیت کند.

دروازه بان 30 ســاله ذوب آهن مقابل النصر عربستان 
موفق به پنج مهار شــوت شــد و اجازه نداد سعودى ها 
به گل و صدرنشینى برســند تا با این عملکرد از سوى 
مسؤوالن برگزارى مســابقه از ســوى کنفدراسیون 
فوتبال آســیا به عنوان بهترین بازیکــن زمین انتخاب 
شود و به همراه علیرضا منصوریان در کنفرانس خبرى 

حضور پیدا کند.

صادقى، ستاره جدال صدرنشینى

ر نظر 
ه چیز 

 در 
وز 

دور 
سوت 
نتهى 
رج از 
ل قرار 

قیقه 
مدافع 
ضربه 
ارك 
حالى 
نشان 
در آن

 فر به 
سید تا 

حق طلبى وحمایت از هواداران وارد گود شده و گوشه اى از 
درگیرى را به دست بگیرند. جنگى واقعى که سربازانى مثل 

برانکو و قلعه نویى را به خود دید و بازیکنان را جسور کرد.
یزدانى که خود آغاز گر دعوا با شجاع خلیل 
زاده بــود، در نیمه دوم به واســطه کارت 
زردى که گرفت دست به عصاتر حرکت 
5کرد تا اینکه دقیقه 115 فرا رســید. 
او در محوطه جریمه پس از 

با درگیرى
محسن ربیع خواه

به سود تیمش پنالتى به 
دست آورد و از همین رو به بتمن 

سپاهانى ها تبدیل شــد. بازیکنى که 
9کرى قبل از بازى را شروع کرد و حاال تیم 9

نفره اش را به حساس ترین ضربه سال رسانده بود. اما 
کاپیتان مهدىکیانى از این فرصت طالیى استفاده نکرد

را همراه با  عرضدو دقیقه شادى  و آرزوهاى یزدانى و در
توپ به آسمان فرستاد. در همان لحظه این مدافع از شدت 
استرس پشــتش را به توپ کرده بود و انتظارى جز انفجار 

قهرمان براى سپاهانى ها به عاملى براى حذف تبدیل شد
یک تنه نقش اول جنگ ستارگان در 

اصفهان را به دوش بکشد.بازیکنى 
که حاال همه دارند درباره او حرف 

مى زنند!

در شــرایطى که انتظار مى رفت ســپاهان بازى را با حضور محسن 
مسلمان آغاز کند اما این اتفاق رخ نداد تا او روى نیمکت در کنار کومان 
و نویدکیا بنشیند. ولى باتوجه به تقابل با تیم پرسپولیس و جذابیت هاى 
همیشگى آن، همه منتظر این بودند که هافبک بازیساز طالیى پوشان 

در نیمه دوم وارد زمین شود.
در آغاز نیمه دوم والدیمیر کومان وارد زمین شد تا مسلمان همچنان 
روى نیمکت باقى بماند. دقایقى بعد که کومان خبر مصدومیتش را به 
نیمکت رساند، خیلى ها تصور کردند تعویضى بعدى مسلمان خواهد بود 
اما این بار هم حامد بحیرایى وارد زمین شد. دقایقى بعد تابلوى تعویض 
خروج یک هافبک بازیساز دیگر یعنى محمد کریمى را اعالم کرد اما 

بازیکن ورودى، رسول نویدکیا بود.
در نهایت آقاى پــاس گل لیگ هفدهم که این فصــل را اغلب روى 
نیمکت فوالد شهر و نقش جهان سپرى کرده، حتى باوجود تعویض 
دوباره رســول نویدکیا نیز به زمین نیامد تا با کوهــى از انگیزه، بازى 

حساس با پرسپولیس را از روى نیمکت نظاره کند.
شاید حضور او که احتماال آمادگى همیشگى را ندارد، روند بازى را در 
میانه میدان به نفع ســپاهان تغییر مى داد اما این اتفاق رخ نداد و امیر 
قلعه نویى از او اســتفاده نکرد. احتماال مسلمان براى فصل آینده باید 
تصمیم جدیدى بگیرد. او که ســه فصل پشت سر هم در پرسپولیس 
نقشى محورى داشت، حاال شاید در کمتر از یک سال سومین قرارداد 

حرفه اى اش را امضا کند.

مسلمان در آستانه خروج از 
سپاهان

صادقى درون دروازه اســتفاده
ست.

ــز خبــر مى رســد که 
به احتمال فراوان به  رى
با عقد قراردادى بســیار 
وجه به تیم تراکتورسازى 
وندد. البته چنانچه بیرانوند

شود از پرسپولیس 
 عنوان دیگر 

این  رى
 بــان نام 

ىشود.

محمد مومنى

احمد خلیلى
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شــماره آگهــى: 139803902004000078 تاریــخ آگهــى: 1398/03/05 شــماره پرونــده: 
139604002004000176 و 139604002004000178 و 139604002004000177 آگهــى 
مزایده پرونده اجرایى به شــماره بایگانى: 9600639 و 9600638 و 9600637، 1- ششدانگ اعیانى 
یک باب آپارتمان پالك شماره 1055 فرعى احداثى بر روى عرصه اولیه واقع در طبقه اول با قدرالحصه 
از مشاعات با توضیح به اینکه بالکنى به مساحت 10/55 مترمربع در جنوب این آپارتمان قرار گرفته که 
در سقف پیشرفتگى دارد به مساحت 101 مترمربع مشاعات آنها عبارتند از: راه پله مشاعى پالك 1057 
و قدرالحصه از مشاعى اولیه و مشاعات مجزا شده از پالك 603 فرعى از 6 اصلى به انضمام شش دانگ 
یک باب پارکینگ 1053 فرعى احداثى بر روى عرصه اولیه با قدرالحصه از مشاعات به مساحت 13/10 
مترمربع واقع در طبقه همکف واقع در زیران واقع در بخش 14 ثبت اصفهان ملکى خانم سارا حاج صمدى 
ورنوسفادرانى به آدرس: اصفهان خیابان میرزا طاهر بن بست سعادت (25) که سند مالکیت آن در صفحه 
181 دفتر 752 امالك ذیل شماره ثبت 133942 و به شماره چاپى 287809 سرى الف/82 ثبت و صادر 
شده است با حدود: شماًال به طول 10/5 متر دیواریست به فضاى پالك 165 فرعى شرقاً اول به طول 5/32 
متر دیوار و پنجره است به کوچه دوم و سوم و چهارم به طولهاى 3/90 متر و 2 متر و 3/90 متر دیوار و درب 
و دیواریست به راه پله مشاعى 1057 پنجم به طول 1/20 متر ششم به طول 2/57 متر دیواریست به فضاى 
کوچه قسمت ششم در فضا پیشرفتگى دارد قسمت دوم جنوبى و چهارم شمالى محسوب است جنوباً اول به 
طول 3/75 متر غربى است به طول 2 سانتى متر سوم به طول 6/60 متر دیوار و پنجره است به فضاى پیاده 
رو خیابان غرباً اول به طول 85 سانتى متر دیواریست به فضاى کوچه در فضا پیشرفتگى دارد دوم به طول 
75 سانتى متر دیوار به دیوار پالك 162 دوم حدود پارکینگ: شماًال به طول 5/08 متر دیوار به دیوار پالك 
165 شرقاً به طول 2/58 متر درب و دیواریست به کوچه جنوباً 5/08 متر خط مفروض است به پارکینگ 
1052 غرباً به طول 2/58 متر به دیوار مغازه 1051 حقوق ارتفاقى له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاست 
که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق عبارت اســت از یک باب آپارتمان در طبقه اول که مساحت 
اعیانى آپارتمان طبق سند 101 مترمربع میباشد کاربرى مسکونى- آشپزخانه اپن- کابینت ام دى اف- کف 
سرامیک- دربهاى داخلى چوبى- درب ورودى چوبى- پنجره ها آلومینیوم- بدنه نقاشى- نماى بیرونى 
آجر، گرمایش بخارى و سرمایش کولر آبى، امکانات: آب و گاز مشترك، برق مجزا، ساختمان در دو طبقه 
روى پیلوت بدون انبارى مى باشد ملک داراى پارکینگ به مساحت 13/10 مترمربع واقع در طبقه همکف و 
ساختمان با سازه بتنى، سقف تیرچه بلوك نماى بیرونى آجر و قدمت ساختمان حدود 13 سال است 2- شش 
دانگ پالك شماره یکصد و چهل و هفت فرعى از یکصد و پنجاه و هشت اصلى که در اثر استانداردسازى به 
پالك ششهزار و شصت فرعى از یکصد و پنجاه و هشت اصلى تغییر یافت به مساحت 300 مترمربع مى باشد 
واقع در بخش 14 ثبت اصفهان ملکى آقاى محسن مهرى ورنوسفادرانى به آدرس: خمینى شهر خیابان 
جانبازان کوچه 22 غربى کدپستى 8415645781 که سند مالکیت آن در صفحه 31 دفتر 156 ذیل شماره 
ثبت 37245 و به شماره چاپى 8906193 الف ثبت و صادر شده است با حدود: شماًال دیوار به دیوار به طول 
10 متر به شماره 139 فرعى شرقاً دیوار به دیوار به طول 30 متر به شماره 2326 فرعى جنوباً درب و دیوار 
به طول 10 متر به خیابان به عرض 10 متر غرباً دیواریست مشترك به طول 30 متر به شماره 1466 فرعى 
که حقوق ارتفاقى ندارد که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق عبارتست از یک باب منزل مسکونى 
قدیمى یک طبقه و یک عدد زیرزمین به صورت انبارى با موقعیت عرصه شمالى با زیربناى حدود 240 
مترمربع، داراى دیوار باربر و سقف از آهن و آجر به صورت طاق ضربى، کفها موزاییک نماى حیاط سنگ، 
درب و پنجره هاى خارجى فلزى، دربهاى داخلى چوبى، سطوح دیوارهاى داخلى کاغذ دیوارى، آشپزخانه 
اپن با کابینتهاى ام دى اف، سیستم گرمایش بخارى گازى و سیستم سرمایش کولر آبى، ملک فوق داراى 
انشعابات آب، برق و گاز مى باشد و قدمت اعیانى احداث شده بر روى ملک فوق حدود 30 سال برآورد مى 
گردد که پالك شماره 6/1055 طبق اسناد رهنى شماره هاى 64720- 91/8/30 و 69830- 92/8/12 و 
پالك شماره 158/6060 طبق اسناد رهنى شماره هاى 62928- 91/5/3 و 69944- 92/8/20 تنظیمى 
در دفتر اسناد رسمى شــماره 129 اصفهان در رهن بانک مهر اقتصاد واقع مى باشد و از ساعت 9 الى 12 
روز چهارشنبه مورخ 98/3/29 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى 
چهارراه اول شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده 
از مبلغ پایه سه میلیارد و پانصد میلیون ریال (3/500/000/000 ریال) براى پالك شماره 6/1055 و مبلغ 
هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال (7/500/000/000 ریال) براى پالك شماره 158/6060 شروع و به 
هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى 
هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى 
آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده  در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمناً این آگهى در یک نوبت 
در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/3/11 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده 
به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه 
واریز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد 
و ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمناً برنده مزایده 

باید مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص پرداخت نماید. م الف: 481316 
اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /3/152

مزایده
شــماره آگهــى: 139803902004000076 تاریــخ آگهــى: 1398/03/04 شــماره پرونــده: 
8904002004000309 آگهى مزایده به شــماره بایگانى: 8900510- ششدانگ یکدستگاه آپارتمان 
(طبقه پنجم) پالك ثبتى 2831 (دو هزار و هشتصد و سى و یک) از پالك اصلى 15193 (پانزده هزار و 
یکصد و نود و سه) واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 118/26 مترمربع، بانضمام ششدانگ اعیانى 
انبارى پالك 2850 (دو هزار و هشتصد و پنجاه) فرعى واقع در زیرزمین دوم بمساحت 4/32 مترمربع و 
ششدانگ اعیانى پارکینگ 2875 (دو هزار و هشتصد و هفتاد و پنج) فرعى واقع در زیرزمین دوم بمساحت 
12/5 مترمربع با جمیع توابع و متعلقات شرعیه و عرفیه آن بدون استثناء چیزى از آن به آدرس: اصفهان 
خیابان مشتاق دوم، کوچه شهید هوائى، کوچه پنجم، مجتمع مسکونى رز طبقه پنجم، واحد شماره 19 
شمال شرقى پالك 32 که سند مالکیت آن بنام آقاى محمود فضیلى نژاد فرزند عباس ثبت و صادر شده 
اســت و طبق نامه 17615- 89/7/29 اداره ثبت منطقه شرق اصفهان حدود اربعه بدین شرح مى باشد: 
شماال: اول دیواریست اشتراکى با کاشانه 2830 فرعى بطول 16 متر دوم در چهار قسمت که قسمت دوم 
و چهارم غربى است و سوم منحنى شکل است دیوار و پنجره و دیوار کوتاهى است بفضاى کوچه بطول 
هاى 2/66 و 0/96 و 5/11 و 0/21 متر شرقا: در پنج قسمت که قسمت اول منحنى شکل و دوم جنوبى و 
چهارم شمالى است دیوار کوتاه و پنجره و دیواریست به فضاى پیاده روى خیابان بطول هاى 6/25 و 1/04 
و 4/67 و 0/58 و 4/89 متر جنوبا: اول دیواریست به فضاى پیاده روى خیابان بطول 0/90 متر دوم در هشت 
قسمت که قسمت اول و سوم غربى و پنجم شرقى و هفتم مورب شرقى است دیواریست اشتراکى با کاشانه 
2832 فرعى بطول هاى 0/10 و 0/99 و 0/72 و 2/78 و 0/65 و 2/38 و 0/69 متر غربا: اول در سه قسمت، 
که قسمت اول مورب جنوبى و دوم مورب شمالى است درب و دیواریســت به راهرو و راه پله و آسانسور 
مشاعى بطول هاى 2/10 و 0/53 و 2/58 متر دوم پنجره و دیواریست به نورگیر مشاعى بطول 1/45 متر 
سوم در شش قسمت، که قسمت اول و پنجم شمالى و سوم جنوبى است دیوارى اشتراکى با کاشانه 2830 
فرعى بطولهاى 0/06 و 4/45 و 0/55 و 3/53 و 0/45 و 1/05 متر * حدود پارکینگ* شماال: خط مفروض 
مستقیم به محوطه مشاعى پارکینگ بطول 5 متر شرقا: خط مستقیم مفروض به محوطه پارکینگ بطول 
2/5 متر جنوبا: خط مستقیم مفروض است به محوطه مشاعى پارکینگ بطول 5 متر غربا:: خط مستقیم 
مفروض به محوطه مشاعى پارکینگ به طول 2/5 متر* حدود انبارى* شماال: درب و دیوار است به محوطه 
مشاعى پارکینگ بطول 1/72 متر شرقا: دیواریست اشتراکى با انبارى 2851 فرعى بطول 2/51 متر جنوبا: 
دیواریست اشتراکى با انبارى 2852 فرعى بطول 1/72 متر غربا: دیواریست اشتراکى با انبارى 2849 فرعى 
بطول 2/51 متر مساحت 118/26 مترمربع و 17/80 متر تراس مسقف، که طبق نظر کارشناس رسمى 
پالك فوق واقع در طبقه پنجم، یک مجتمع مسکونى 26 واحدى، بمساحت 118/26 مترمربع، با اسکلت 
بتن آرمه و سقف تیرچه بلوك، درب ورودى از نوع چوبى، کف ها سنگ، بدنه ها اندود گچ و کاغذ دیوارى و در 
قسمت ورودى دیوارکوب (ام، دى، اف) و سقف ها اندود گچ، درب و پنجره هاى خارجى (یو، پى، وى، سى) و 
درب هاى داخلى چوبى، دوخوابه، کف آشپزخانه سنگ و بدنه سرامیک، سقف اندود گچ و رنگ، با کابینت (ام، 
دى، اف) ، کف و بدنه سرویس بهداشتى و حمام سرامیک با درب چوبى، سیستم گرمایش پکیج و رادیاتور، 
سیستم سرمایش کولر آبى و اسپیلت، نماى خارجى آجر و سنگ، قدمت باالى 12 سال، داراى انبارى و 
پارکینگ در زیرزمین دوم، داراى انشعابات آب، برق، گاز و طبق اعالم بستانکار مورد وثیقه بیمه مى باشد. 
طبق سند رهنى شماره 8602- 87/9/9 تنظیمى دفترخانه اسناد رسمى شماره 152 اصفهان بابت بدهى 
شرکت توسعه تجارت احیا در رهن بانک سرمایه اصفهان واقع مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه 
مورخ 98/3/27 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى- چهارراه الهور 
، اداره ثبت اسناد و امالك منطقه مرکزى اصفهان، طبقه سوم، شعبه دوم اسناد رهنى به مزایده گذارده مى 
شود. مزایده از مبلغ پایه 7/923/000/000 ریال (هفت میلیارد و نهصد و بیست و سه میلیون ریال) شروع و 
به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى 
هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى 
آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده  در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت 
در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/3/11 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده 
به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه 
واریز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد 
و ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمناً برنده مزایده 
باید مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص پرداخت نماید. م الف: 480657 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /3/153
مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهــى: 139803902004000077 تاریــخ آگهــى: 1398/03/04 شــماره پرونــده: 
139404002004000837 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى: 9402317- ششدانگ عرصه 

و اعیان یک دستگاه آپارتمان (نوع ملک طلق) به شماره 45 فرعى از 4319 اصلى قطعه یک تفکیکى مفروز 
و مجزى شده از شماره 11 فرعى بخش 4 ثبت اصفهان به مساحت 87/53 مترمربع واقع در سمت غربى 
طبقه اول که 2/35 مترمربع آن بالکن، 3/74 مترمربع آن بالکن پیشرفتگى است به انضمام انبارى قطعه 
7 به مساحت 2/85 مترمربع واقع در همکف به انضمام پارکینگ قطعه یک به مساحت 12/5 مترمربع واقع 
در همکف با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانهاست به آدرس: 
اصفهان خیابان احمدآباد خیابان شهید احمدرضا توانا کوچه چشمه باقریان مجتمع بهاران که اسناد مالکیت 
آن در صفحات 155 و 158 و 191 دفاتر 337 و 334 ذیل شماره ثبت 61918 و شماره چاپى 082591 و 
082592 و 082593 ثبت و صادر شده است با حدود آپارتمان: شماًال به طول 6/66 متر دیوار و پنجره است 
به فضاى معبر شرقاً در هشت قسمت که قسمت هفتم آن شمالى قسمتهاى سوم و پنجم آن جنوبى است 
بطولهاى 0/57، 6/43 متر، 0/79 متر، 1/71 متر، 0/41 متر، 3/85 متر، 1/22 متر، 1/80 متر، اول و دوم 
دیواریست مشترك، سوم تا پنجم دیواریست، ششم درب و دیوار است، هفتم دیواریست، هشتم دیواریست 
مشترك، اول ودوم به آپارتمان قطعه 2 شماره 46 فرعى، سوم تا هفتم به راه پله و آسانسور مشاعى، هشتم 
به آپارتمان قطعه 2 شماره 46 فرعى جنوباً در ســه قسمت که قسمت دوم پخى شکل است به طولهاى 
1/35 متر، 0/60 متر، 4/86 متر، اول و دوم نیم دیوار جلوى بالکن سوم دیوار و پنجره است، اول تا سوم به 
فضاى حیاط مشاعى غرباً در دو قسمت به طولهاى 13/51 متر، 0/55 متر، اول و دوم دیواریست، اول به 
فضاى ملک مجاور شماره 12 ف رعى از شماره 4319 اصلى دوم به فضاى شارع حقوق ارتفاقى طبق تملک 
آپارتمانهاست. حدود انبارى: شماًال به طول 1/45 متر، دیواریست مشترك به انبارى زیر پله قطعه 8 شرقًا 
به طول 1/94 متر دیواریست مشترك به انبارى قطعه 6 جنوباً در سه قسمت که قسمت دوم پخى شکل 
و قسمت سوم آن شمالى است به طولهاى 1/31 متر، 0/64 متر، 0/31 متر، اول و دوم و سوم دیواریست، 
اول و دوم به حیاط مشاعى سوم به محوطه پارکینگ غرباً به طول 1/5 متر، درب و دیوار است به محوطه 
پارکینگ با حق عبور از پارکینگ قطعه چهار حدود پارکینگ قطعه یک: شماًال به طول 5 متر خط فرضى 
به محوطه مشاعى است شرقاً به طول 2/5 متر خط فرضى به محوطه مشاعى است جنوباً به طول 5 متر 
خط فرضى به محوطه مشاعى است غرباً به طول 2/5 متر خط فرضى به محوطه مشاعى است که طبق 
نظر کارشناس رسمى پالك فوق یک باب چهار طبقه (سه طبقه روى پیلوت) مى باشد که واحد موردنظر در 
قسمت غربى طبقه اول قرار گرفته است بناى مورد نظر تقریباً نوساز بوده و کلیه مراحل نازك کارى به اتمام 
رسیده، انشعابات وصل و ساختمان در حال بهره بردارى مى باشد. نماى خارجى از سنگ و آجرنما، پنجره 
ها آلومینیوم، درب ورودى فلزى، پارکینگ سرامیک، دستگاه پله از سنگ و بدنه سرامیک، آسانسور 4 نفره 
نصب، درب ورودى آپارتمان چوبى، کف واحد سرامیک، دیوارها گچ و نقاشى، آشپزخانه کابینت با دیوارهاى 
سرامیک و سرویس هاى بهداشتى نیز کاشى کارى شده است ساختمان مذکور داراى دو دسترسى از کوچه 
ضلع شمال و گذر ضلع جنوب مى باشد. ملکى آقاى نجف على کریمى که طبق سند رهنى شماره 7713- 
91/11/21 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 255 اصفهان در رهن مدیریت شعب بانک سپه منطقه 
اصفهان واقع مى باشد و طبق اعالم بانک بیمه نامه مورد وثیقه تا تاریخ ...... اعتبار دارد و از ساعت 9 الى 
12 روز سه شنبه مورخ 98/3/28 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى 
چهارراه اول شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده 
از مبلغ پایه 2/188/250/000 ریال (دویست و هجده میلیون و هشتصد و بیست و پنج هزار تومان) شروع 
و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده 
داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزاید در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمناً این آگهى در یک نوبت 
در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/3/11 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده 
به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه 
واریز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد 
و ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمناً برنده مزایده 
باید مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص پرداخت نماید. م الف: 481110 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /3/154
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139460302023002147 مورخ 94/08/30 آقاى مجید کریمى ایرانى به 

شماره شناسنامه 1407 کدملى 1284657280 صادره از اصفهان فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى به مساحت 95/18 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2812- اصلى 
واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است  سهم االرث از 
عباس کریمى ایرانى. 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: 482912 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /3/155
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به خانم فرزانه وهمن- خواهان پیام رئیسى  دادخواستى به خواسته 
اعسارپرونده 496/97 به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه98 / 53ش 3 ح ثبت و وقت 
رسیدگى به تاریخ 19 / 4 / 98 ساعت 5 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 

481280 /م الف مدیر دفتر شعبه 3 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 3/158 
تحدید حدود اختصاصى

نظربه اینکه  تحدید حدود ششدانگ پالك شماره 440/2737فرعى از 440  واقع در بخش 16 ثبت اصفهان 
که دراجراى قانون تعیین تکلیف ازپالك 484فرعى مجزى گردیده وطبق سوابق وپرونده ثبتى به نام آقایان 
روح اله وقاسمعلى هردوتقیان جزى فرزندان حسن درجریان ثبت است وعملیات تحدیدحدودقانونى آن 
به عمل نیامده است .  اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در صبح روز چهارشــنبه مورخ  4 / 4 / 1398 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار 11 / 3 / 1398 و به اختیار روزنامه  طبق مقررات صادره 

481337 /م الف – ناصر صیادى ، رییس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/  3/159 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 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 مساحت 121/24 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2 فرعى از 5224- اصلى واقع در بخش 4 ثبت 
اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشــاعى 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: 484959 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك مرکزى اصفهان  /3/167
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139860302023000151 مورخ 98/02/28 خانم رحیمه خردمندان 
به شماره شناســنامه 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 سید 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: 484060 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

مرکزى اصفهان /3/169

مدیرعامل شــرکت آب منطقه اى اصفهان گفت: تداوم 
جریان زاینده رود پس از 20 خرداد منوط به موافقت شوراى 
هماهنگى حوضه آبریز زاینده رود خواهــد بود و مکاتبه 
و پیشــنهاد مرتبط با این موضوع ارائه شده است. مسعود 
میرمحمد صادقى در گفتگو با «ایرنا» با اشاره به درخواست 
صنف کشــاورزى اصفهان براى ادامه جریان رودخانه و 
کشت دوم این قشر افزود: تاکنون روال هرگونه تغییر در آب 
و افزایش خروجى سد اینگونه بوده است که پیشنهادهاى 
صنف کشاورزى را دریافت و ســپس جلسات مشترك با 
جهاد کشاورزى به عنوان نهاد دست اندرکار و تخصصى 
این امر برگزار مى کردیم و سپس جمع بندى نتایج به تهران 

براى تصمیم گیرى در وزارتخانه ارسال مى شد. وى افزود: 
این بار نیز مطابق همین رویه جمع بنــدى به وزارتخانه 
ارسال شده است و در نخستین شوراى هماهنگى حوضه 
آبریز زاینده رود با حضور اعضا موافقــت یا عدم موافقت 
ادامه جریان رودخانه با توجه به محدودیت زمان باقیمانده 
مشخص خواهد شد. مدیرعامل شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان تصریح کرد: این شرکت نهایت همکارى خود را با 
صنف کشاورزى داشته و خواهد داشت.  میرمحمد صادقى 
اظهار کرد: در سنجش با سال آبى گذشته بارش هاى خوبى 
در سرشاخه هاى این رودخانه گزارش شد و امیدواریم این 

روند در ماه هاى پیش رو ادامه داشته باشد.

شــهردار زاینده رود یکى از چالش هاى جدى پیش روى 
شهردارى زاینده رود را فرسودگى بافت  شهرى دانست و 
گفت: تصویب بافت فرسوده شــهرى زمینه ارائه خدمات 
عادالنه به شهروندان را فراهم مى کند. ابوالفضل توکلى 
اظهار کرد: بافت هاى فرســوده شهرى در مقایسه با سایر 
مناطق شهرى، همواره خدمات کمترى دریافت مى کنند 
 و وضعیت آن از نظر رونق اقتصادى ، دوام پایدارى کالبدى 
و... از سطح میانگین شهرى پایین تر است و در مواقع بروز 
بحران و خطرات طبیعى همچون زلزله نسبت به سایر نقاط 
شهر آسیب پذیرترند. وى افزود: مدیریت شهرى زاینده رود 
در دوره پنجم به دنبال تقسیم عادالنه خدمات در محله هاى 

مختلف شهر بوده و با توجه به اینکه بافت فرسوده مى تواند 
شهر را از لحاظ کالبدى، اقتصادى و آسیب هاى اجتماعى  و 
فرهنگى دچار  مشکالت کند، تالش بسیارى براى تصویب 
بافت فرسوده شهرى انجام شد. توکلى گفت: نگاه مدیریت 
شــهرى زاینده رود در دوره پنجم بهره مندى شهروندان 
از مزایاى نوســازى بافت هاى فرســوده، کمک به قشر 
متوسط جامعه و ایجاد انگیزه براى ساخت و ساز با استفاده 
از تســهیالت و تخفیفات ویژه این طرح از سوى دولت و 
شهردارى بوده است، قطعًا از این پس بسته هاى تشویقى 
پروانه ساخت با سال هاى گذشــته متفاوت خواهد بود و 

تخفیفات ویژه اى به آن اختصاص خواهد یافت.

ادامه جریان زاینده رود 
مشروط شد

بافت شهرى زاینده رود 
فرسوده است

هشدار درباره شکار بى رویه 
سنجاب ها 

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
گفت: بهار مصادف با فصل زاد و ولد سنجاب هاست 
که در این فصل متأسفانه تعداد زیادى از این جوندگان 
به شـکل زنده و به منظور فروش شـکار مى شـوند. 
مرتضى جمشیدیان با اشاره به رها سازى یک سنجاب 
ایرانى در زیستگاه هاى نجف آباد در روزهاى گذشته 
ابـراز کـرد: این سـنجاب توسـط دوسـتداران حیات 
وحـش و محیط زیسـت خریـدارى شـده و بـه اداره 
حفاظت محیط زیسـت این شهرسـتان تحویل شده 

بود.

پول قلمبه مى خواهیم
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان با 
اشاره به مشارکت سازمان هاى دولتى در احداث طرح 
سالن اجتماعات گلستان شهدا گفت: شهردارى، بنیاد 
شـهید و امور ایثارگران و اسـتاندارى هرکـدام براى 
ادامه روند ساخت سالن گلستان شهدا کمک مى کنند 
اما این پروژه نیازمند یک پول قلمبه است که با توجه 
به وضعیت فعلى سیل و زلزله و اعتبارات استان، این 

موضوع محقق نشده است.
داریوش وکیلى تصریح کرد: اگر شـهردارى پولى به 
دسـتش بیاید آن را هزینه خواهد کـرد، بنیاد هم اگر 
پولى به دسـت بیاورد هزینه مى کند و استاندارى هم 
به همین شکل اما باید با مداراى بیشترى پیش رفت 

تا کار برطرف شود.

خبر

فرمانده انتظامى شهرستان کاشان از دستگیرى 12 سرشاخه اصلى 
شرکت هرمى «کیو نت» در کاشان خبر داد و گفت: متهمان براى سیر 

مراحل قانونى پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایى معرفى شدند.
ســرهنگ على پورکاوه در این باره اظهار کرد: یکى از هموطنان به 
پلیس کاشان اعالم کرده بود که دوســتش به منظور استخدام در 
شرکت بازاریابى «Q-NET» وارد کاشــان شده اما توسط اعضاى 
شرکت در منزلى مسکونى حبس شده اســت و اجازه خروج به وى 
نمى دهند. وى ضمن اشاره به شناسایى دفتر کار شرکت مذکور در 
یکى از مناطق شهرستان کاشان افزود: پلیس آگاهى در بازرسى از 
محل مذکور 12 نفر از سرشاخه اصلى شرکت را دستگیر کرد که پس از 
بررسى مشخص شد اعضاى اصلى شرکت «Q-NET» به دلیل عدم 

شناسایى دفاتر را به شهرهاى کوچک منتقل مى کنند.
فرمانده انتظامى کاشــان ابراز کرد: اعضاى شرکت سپس با انتقال 
این افراد به دفاتر از آنان مبالغى از 20 تا 30 میلیون تومان اخذ کرده 
و پس از آن آنها را مورد سوء استفاده قرار مى دادند به نحوى که یکى 
از اعضاى جدید را در منزلى مســکونى محبوس کرده بودند. وى با 
بیان اینکه طى تحقیقات به عمل آمده مشخص شد نامبرده چند ماه 
پیش به عضویت شرکت «Q-NET» درآمده و به بهانه استخدام به 
شهرستان کاشان آمده است، افزود: اعضاى شرکت از وى مبلغ 30 
میلیون تومان اخذ کرده و هر روز آموزش هایى را از طریق جزوات و 
ســى دى به وى مى دادند اما زمانى که قصد کنار کشیدن داشته با 
ممانعت اعضا مواجه شــده و وى را در منزلى محبوس مى کنند که 
وى طى تماسى با دوستش موضوع را با او در میان گذاشته و از وى 

درخواست کمک کرده بود.

حمله پلیس کاشان به سرشاخه هاى 
«Q-NET»  شرکت هرمى

امام جمعه موقت اصفهان در سحرگاه شب بیست و سوم 
رمضان، در اصفهان اظهار کرد: چندسالى است دوچرخه 
سوارى بانوان و دختران در اصفهان به طرز عجیبى ترویج 
داده مى شود و معاون امور بانوان ریاست جمهورى و یک 
بانوى نماینده مجلس ادعا کرده اند دوچرخه ســوارى 

بانوان منع قانونى و شرعى ندارد ولى من باقاطعیت اعالم 
مى کنم هیچیک از مراجع و علما اجازه دوچرخه سوارى 
بانوان در جامعه را نداده اند. آیت ا... سید ابوالحسن مهدوى 
گفت: برخى روزنامه هایى کــه اطالعات دینى ندارند با 
روحانیونى مصاحبه مى کنند که سواد حسابى و اطالعات 
کافى حوزوى ندارند، روحانى کــه علیه دیانت و فتواى 

مراجع سخن مى گوید، قصد و غرض دیگرى دارد. 
عضو مجلس خبرگان رهبرى با بیان اینکه مراقب باشید 
آزادى به معناى ولنگارى و بى بندوبارى نیست،  تصریح 
کرد : آیا دولتمردان همه مشکالت ارزى، تورم جامعه و 
اقتصاد مردم را حل کرده اند که امروز ســنگ دوچرخه 

سوارى بانوان را به سینه مى زنند؟

معاون حمــل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان 
گفت: بهره بردارى از پارك حاشیه برخى خیابان هاى 
اصفهان از دو جنبه بررســى مى شود، مرحله اول اخذ 
مجوزهاى قانونى از شوراى ترافیکى استان، شوراى 
اسالمى شــهر و فرماندارى اصفهان بود که اخذ شد 
و مرحله دوم آماده سازى زیرساخت هاى الزم براى 

اجراى این طرح اســت که مُصرّ  هستیم نقاط ضعف 
گذشته را تکرار نکنیم.

علیرضا صلواتى در گفتگو با «ایســنا» از زیرساخت 
الکترونیکى این پروژه خبرداد و تصریح کرد: اپلیکیشن 
و سایت این پروژه در حال آماده سازى است و بر این 
باورم تابستان امسال این طرح عملى خواهد شد و باید 
گفت دلیل طوالنى شدن پروژه پارك حاشیه خیابان ها 

این است که تمام نقاط ضعف به حداقل برسند.
گفتنى اســت طرح «پارك حاشــیه» همان احیاى 
پارکومترهاســت که با رأى اعضاى شوراى اسالمى 
شهر اصفهان در فروردین ماه سال جارى براى اجراى 
آزمایشــى در 30 خیابان اصفهان تا آبــان ماه 98 به 

تصویب رسید.

آیت ا... مهدوى:  علما دوچرخه سوارى زنان را 
جایز نمى دانند 

طرح «پارك حاشیه» در تابستان اجرایى مى شود
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اخطار اجرایى
محکوم علیه سید محمود میرساالرى فرزندنوراله به نشانى نظامى 5غربى پالك 46 و محکوم له 
مصطفى حیدرى به نشانى مدرس کاشــانى 42مترى خیام پ 9 به موجب راى شماره 630 تاریخ 
30 / 5/ 95 حوزه 4 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان شاهین شــهر محکوم علیه محکوم 
اســت به پرداخت مبلغ 35/000/000ریال ( ســى وپنج میلیون ریال)  بابت اصل خواسته ومبلغ 
450/000هزینه دادرسى وپرداخت خسارت تاخیرتادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى بامحاسبه 
دایره اجرا ازتاریخ تقدیم دادخواست (95/2/18) لغایت زمان پرداخت درحق محکوم له -  محکوم 
علیه ظرف 30روز پــس ازابالغ اجراییه ضمن ارائــه صورت کلیه اموال خود مــى تواند تقاضاى 
اعسارنمایدتابازداشت شود . هزینه نیم عشردولتى به عهده محکوم علیه مى باشد م الف 481335 . 

سعیدمهدى پور - قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف شاهین شهر /3/160 
حصروراثت 

میثم محمدى داراى شناسنامه شماره 3093 به شرح دادخواست به کالسه 349/98 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فتح اله محمدى بشناسنامه 
1368 در تاریخ 97/3/4 اقامتــگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به : 1. ســمیه محمدى ش ش 459 ، 2. میثم محمدى ش ش 3093 ، 3. مظاهر 
محمدى ش ش 1080026746 ،  (فرزندان متوفى)، 6. فاطمه بیگم حججى نجف آبادى ش ش 
668 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 479565/م 

الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 3/161
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان رسول بابائى چشمه دادخواستى به خواسته الزام به انتقال سند و خسارت تاخیر در تادیه از 
زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارت ناشــى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به 
طرفیت آقاى علیرضا یزدانى به شوراى حل اختالف شــعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شــماره 207/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/4/15 ساعت 
9:30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به 

تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف 
مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید 
و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ 
رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط 
یک نوبت درج خواهد شد. 480944/ م الف شعبه 5 امیرآباد شوراى حل اختالف نجف آباد /3/162

 ابالغ وقت دادرسى
خواهان حمیدرضا حسین خانى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مبنى بر مطالبه  به طرفیت خوانده 
مسلم سیاه مردان به شوراى حل اختالف شعبه 8شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع 
به شماره 238/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/5/2 ساعت 4/30 عصر تعیین گردیده. 
لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور 
شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه  از تاریخ نشر آگهى 
به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

480997/ م الف شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 3/163
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان رسول بابائى چشمه دادخواستى به خواسته الزام مبنى بر انتقال سند به طرفیت خوانده 1- 
رسول مؤمنى 2- اکرم نجارى به شوراى حل اختالف شعبه 8 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که 
پس از ارجاع به شماره 231/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/4/24 ساعت 4/15 عصر 
تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه  
از تاریخ نشر آگهى به دبیرخانه شورا مراجعه و نســبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
اقدام نماید و در جلسه تعیین شــده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته 

رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط 
یک نوبت درج خواهد شد. 480609/ م الف شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /3/164

 مزایده
در پرونده  اجرایى کالسه 9701013 یکدستگاه خودرو سوارى سمند ال ایکس به شماره انتظامى 
ایران 43-428 م 15 متعلق به آقاى محمود بهارلوئى یانچشمه  فرزند عباس که برابر اعالم  پلیس 
راهور شهرســتان نجف آباد در پرونده رایانه اى خودرو مزبور بنام نامبرده مى باشد و قبال در قبال 
قسمتى از طلب خانم معصومه داودى  ثالث فرزند خانمراد و حقوق دولتى بازداشت گردیده از ساعت 
9 صبح تا 12 روز چهارشنبه مورخ 1398/03/29 در محل واحد اجراى اسناد رسمى اداره ثبت اسناد 
و امالك نجف آباد واقع در خیابان منتظرى شمالى از طریق مزایده حضورى به فروش مى رسد و 
مورد مزایده از مبلغ دویست و شصت میلیون ریال قیمت ارزیابى شده توسط کارشناس رسمى شروع 
و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشــنهادى فروخته مى شود . طبق نظریه کارشناس 
رسمى مربوطه مورد مزایده داراى مدل 1385،رنگ خاکسترى به شماره موتور 12485158451 و 
شماره شاسى 17638505،وضعیت موتور گیربکس دیفرانسیل مستعمل،وضعیت تودوزى و داخل 
اتاق مستعمل ،درب موتور و گلگیرعقب طرف راســت نیاز به رنگ آمیزى و مرمت دارد ، الستیک 
ها جمعا 45 درصد آج دارد و وضعیت بیمه نامشخص مى باشد. در ضمن بدهى مالیاتى و عوارض و 
خالف هاى احتمالى تا تاریخ مزایده اعم از قطعى یا غیر قطعى و سایر هزینه ها از جمله  حق الحفاظه 
پارکینگ و سایر هزینه ها به عهده برنده مزایده مى باشد.کسانى که مایل به خرید و شرکت در مزایده 
مى باشند مى توانند از مورد مزایده به آدرس نجف آباد کمربندى جنوبى نجف آباد پارکینگ ایثار 2 
دیدن نمایند. این آگهى در یک نوبت در تاریخ 1398/03/11 در این روزنامه درج ومنتشر مى گردد.

الزم به ذکر است چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمى باشد روز بعد از تعطیلى روز برگزارى 
مزایده خواهد بود.  457939/م الف – فاتحى مدیر واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد /3/165

 فقدان سندمالکیت
خانم /آقا سیاوش آقاجرى فرزند موسى وخانم نفیسه رســتمى ریزى فرزند على   با ستناد دو برگ 
استشــهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى اســت سندمالکیت خودبه 
شماره  به ترتیب 620956الف 97و620957الف 97ششدانگ (بالسویه ) پالك 406/35266 واقع 
در بخش 16 حوزه ثبتى  اصفهان ( شاهین شهر ) که در ص  دفتر ذیل ثبت  بنام  مالکان فوق ثبت 

صادر و تسلیم گردیده که  بموجب  شماره سند 9675 مورخ 26/ 7 / 97 دفترخانه 392 شاهین شهر 
به او انتقال قطعى یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشــده  و  طى سندرهنى شماره 7460مورخ 
95/4/31دفترخانه 392شاهین شهر دررهن بانک مسکن شعبه مرکزى مى باشد وسابقه بازداشت 
نداردو نحوه گم شــدن جابجائى اعالم شده ، چون درخواست صدور ســند المثنى گردیده ، طبق 
تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتــب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا 
وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار 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 مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و 
به متقاضى تسلیم خواهد شــد . 476818 /م الف ناصر صیادى – رییس اداره ثبت اسناد و امالك 

شاهین شهر / 3/166 
فقدان سند مالکیت

شماره: 139821702210002543- 98/3/5 ســند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره 4564 
فرعى از 2250 اصلى واقع در بخــش 6 ثبت اصفهان بنام آقاى غالمعباس تاجیک ســابقه ثبت 
و صدور ســند به شــماره چاپى 328632 (دفترچه اى)، ذیل ثبت 32457 مورد ثبت صفحه 447 
دفتر امالك 109 ثبت و صادر و تســلیم شده است و بموجب سند رهنى شــماره 167876 مورخ 
1393/5/22 دفترخانه 15 اصفهان در رهن بانک صادرات درآمده و سپس نامبرده با ارائه درخواست 
کتبى به انضمام دو برگ استشهادیه که امضاء شهود آن ذیل شماره 139802155876000061 
مورخ 1398/2/11 که به گواهى دفترخانه 5 اصفهان رسیده مدعى است که سند مالکیت آن بعلت 
جابجایى مفقود گردیده و درخواست صدور ســند مالکیت المثنى ملک فوق را نموده لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه 
کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کت باً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 481304 

میر محمدى- ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /3/157

همــه  آدم ها گاهى دچار شــکم درد مى شــوند. گاهى علت 
شکم دردتان را خودتان مى دانید و نگرانى از این بابت ندارید، 
این شکم درد زود هم برطرف مى شود، مثًال شاید یک غذاى 
نفاخ خورده اید. اما شکم دردهایى نیز وجود دارند که نباید آنها 
را دستکم بگیرید. اگر دچار هر یک از شکم دردهاى زیر شدید 

باید به پزشک مراجعه کنید.
شکم درد طوالنى مدتى که رفع نمى شود

هر نوع شکم دردى که بیش از سه ماه طول بکشد قطعًا نیاز 
به مراجعه به پزشک دارد. آیا عالوه بر شکم درد عالیمى مانند 
اسهال مداوم یا یبوست شدید و مداوم هم دارید؟ آیا احساس 
مى کنید بعد از خوردن کمى غذا، ســیر و سنگین مى شوید؟ 
اغلب بعد از شام نفخ مى کنید و شکم دردتان معموًال بعد از شام 
است؟ این شکم درد شما مى تواند ناشى از عوارض گوناگونى 
باشد، از سندرم روده تحرك پذیر گرفته تا عدم تحمل الکتوز 

و یا مشکلى جدى تر.
شکم درد همراه با تهوع

اگر شکم دردتان همراه با تهوع یا استفراغ باشد به احتمال زیاد 
دچار نوعى مسمومیت غذایى شده اید. این عالیم باید در عرض 
یک تا دو روز رفع شوند؛ اما اگر به جاى بهتر شدن، عالیمتان 
شــدت گرفتند و علتى نمى توانید برایشان پیدا کنید پس باید 
مشکل جدى ترى وجود داشته باشــد مثًال انسداد روده، یک 
عفونت گوارشى، پارگى کیســت در یکى از تخمدان ها، زخم 
معده و یا حتى یک حمله  قلبى. در چنین مواردى بدون تردید 

باید به پزشک مراجعه کنید.
شکم درد همراه با خون

اگر متوجه شدید خون در مدفوع یا اســتفراغتان وجود دارد، 
توصیه مى کنیم فوراً به بیمارستان مراجعه کنید. یادتان باشد که 
خون در مدفوع همیشه هم قرمز دیده نمى شود؛ بلکه ممکن 
است سیاه باشد و نشان دهد خونریزى در ناحیه  باالیى سیستم 
گوارش روى داده اســت. خونریزى هــاى اینچنینى چندین 
علت مى توانند داشته باشند مثًال هموروئید، زخم معده اى که 

خونریزى کرده است و یا سرطان. البته اگر بلوبرى، چغندر و 
مانند اینها را مصرف کنید، مدفوعتان تیره و یا حتى قرمز رنگ 
خواهد شد. داروهایى مانند قرص آهن و داروهاى ضد اسهال 

نیز مى توانند روى رنگ مدفوع اثر بگذارند.
شکم درد ناگهانى و شدید

اگر به طور ناگهانى دچار شکم درد ســختى شدید، احتماًال 
مشکلى وجود دارد. آیا شکمتان تیر مى کشد و آنقدر تیز است 
که نفستان را مى گیرد؟ پس ممکن است دچار سنگ کلیه یا 
سنگ صفرا شده باشید. اگر دردهاى تند و تیزتان ناگهان شدت 
بگیرند و زیاد شوند و هر چه مى گذرد سخت تر هم بشود و درد 
بیشتر در وسط شکم باشد پس به احتمال زیاد با آپاندیس روبه 

رو هستید و باید هر چه سریع تر خود را به پزشک برسانید.
شکم درد همراه با کاهش وزن

کاهش وزن بى دلیل و ناخواسته همیشه جاى نگرانى دارد و 
باید زودتر توسط پزشک بررسى شود، حتى اگر همراه با شکم 
درد یا هر عالمت دیگرى نباشد. شــکم درد همراه با کاهش 
وزن مى تواند عالمت پانکراتیتیس یا التهاب مزمن لوزالمعده، 

بیمارى کرون، سرطان و بیمارى هاى جدى دیگر باشد.
شکم درد همراه با تب

اگر شــکم دردتان همراه با تب اســت ممکن است دچار یک 
عفونت شده باشید. در این مورد حتماً باید به پزشک مراجعه کنید.

عفونت سالمونال
عفونت به باکترى سالمونال بیمارى نســبتًا شایعى است که 
اغلب در اثر مصرف آب یا غذاى آلوده به وجود مى آید. عالیم 
این عفونت معموًال در عرض 12 تا 72 ساعت بعد از ابتال بروز 
مى کنند و شامل اسهال، تب و لرز، سردرد، گرفتگى هاى شکم 

و استفراغ مى شوند. باید زودتر به پزشک مراجعه کنید.
عفونت مجارى ادرار

عفونت مجارى ادرار زمانى روى مى دهد که باکترى ها یا سایر 
میکروب ها، سیســتم ادرارى را دچار عفونت مى کنند. زنان 
بیشــتر از مردان در معرض این عفونت قرار دارند و 40 تا 60 

درصد خانم ها طى 
زندگى خود دچار عفونت 

مجارى ادرار مى شوند. عالیم 
این عفونت شــامل تکرر ادرار، 

احساس نیاز به فوراً ادرار کردن، 
درد سوزش مانند هنگام ادرار کردن، 

ادرار مات و بدبو یا صورتى رنگ، تب 
و لرز، درد در ناحیه  لگــن یا کمر که 

ممکن است در شکم هم پخش شود و 
خروج ادرار کم مى شود.
پروستاتیت

پروستاتیت به التهاب غده  پروستات گفته مى شود 
که درســت زیر مثانه  مردان قرار دارد. پروســتاتیت 

نسبتاً شــایع است و بیشتر در ســنین باالى 50 سال 
دیده مى شود. پروستاتیت باکتریایى که نتیجه  عفونت 

باکتریایى است سبب ســخت ادرار کردن، عالئمى شبیه 
آنفلوآنزا، ادرار مات یا خونى، تکرر ادرار، شکم درد، درد پایین 
کمر، درد در ناحیه  تناسلى، ادرار کردن دردناك و انزال دردناك 

مى شود.

یکى از راه هاى درمان کم خونى اســتفاده از مواد غذایى طبیعى مقوى و 
مفیدى است که در اطراف ما به وفور یافت مى شود. بیمارى کم خونى زمانى 
اتفاق مى افتد که سلول هاى خونساز و هموگلوبین بدن شما کم باشد، در 
این حالت بدن نمى تواند از خود دفاع کند و به بیمارى کم خونى مبتال خواهد 

براى افزایش ســلول هاى خونى، خوردن مواد شد؛ بهترین درمان 

غذایى اســت که در آنها ویتامین آهن به اندازه کافى وجود داشته باشد. در 
اینجا به معرفى مواد غذایى مى پردازیم که مى توانند سبب درمان بیمارى 

کم خونى شوند.
سبزیجات

سبزیجات مانند کلم، کرفس و اســفناج میزان زیادى آهن را در خود جاى 
داده اند و مى توانند کم خونى بدن را درمان کنند، همچنین در این سبزى ها 
حجم زیادى ویتامین هاى دیگــر به کار رفته اســت که آنها هم 

مى توانند سبب درمان بیمارى کم خونى در شما شوند.
گوشت و مرغ

گوشــت قرمز بیشــترین حجم از آهن را در میان تمام گوشت ها 
داراست و خوردن سه وعده گوشت قرمز در طول هفته مى تواند 

حجم سلول هاى خونساز بدن را افزایش دهد.
جگر

در جگر، دل و قلوه گوسفند، آهن زیادى به کار رفته و آنها مى توانند سبب 
افزایش هموگلوبین خون و آهن بدن شوند.

غذاهاى غنى شده با آهن
غذاهایى که با مواد مختلف دیگرى غنى شــده اند اگر در رژیم غذایى شما 
قرار گیرند، مى توانند آهن زیادى براى بدنتان به ارمغان آورند. افرادى که 
گیاهخوار هستند باید از مواد غذایى و سبزیجاتى استفاده کنند که با ویتامین 
آهن غنى شده اند تا به کمک این مواد غذایى کم خونى بدنشان را درمان 

کنند.
لوبیا

این ماده غذایى براى افراد گیاهخوار گزینه بسیار خوبى به حساب مى آید، 
زیرا گیاهخواران مى توانند از این ماده غذایى تمام ویتامین مورد نیاز بدن 

خود را تأمین کنند.
آجیل و دانه هاى مقوى

در انواع دانه هاى آجیل، آهن وجود دارد که مى توان آنها را به تنهایى مصرف 
کرد یا در دسرهاى خود به کار برد و بهتر اســت که نوع خام آجیل را براى 
خوردن انتخاب کنید. این دانه هاى آجیل عبارت اند از تخمه آفتابگران، بادام 

هندى، پسته و دانه درخت کاج.

نتایج یک بررسى جدید نشــان مى دهد پسرانى که در 
معرض آلودگى هوا هســتند حافظه ضعیف ترى دارند. 
این بررســى تأکید مى کند، نوزادان پسر از قبل از به دنیا 
آمدن بیش از دختران تحت تأثیر آلودگى هوا هســتند و 
قرارگیرى مادر باردار در معرض آالینده ها تبعات منفى 

روى جنین پسر باقى مى گذارد.
محققان بارسلونا در بررسى هاى خود نوزادان پسر را قبل 
از به دنیا آمدن تا پایان هفت ســالگى تحت بررسى قرار 
دادند و در نهایت دریافتند، آلودگــى هوا بر توانایى هاى 
شناختى حافظه، استدالل، محاسبه، قضاوت، حل مسئله، 
تصمیم گیرى، مهارت هاى کالمى و کسب معلومات آنها 

تأثیر منفى مى گذارد.
پژوهشگران تأکید کردند، پسرانى که در معرض سطوح 
باالترى از آالینده هاى مضر نظیــر گازهاى دیزلى قرار 
دارند، به مراتب بیش از دیگران آسیب مى بینند. به گفته 

محققان، تأثیرپذیرى بیشتر پسران در آالیندگى ها ممکن 
اســت به دلیل اختالف هورمون و ژنتیک باشد. یافته ها 
به شواهد رو به رشد افزوده مى شــود که نشان مى دهد 
آلودگى هوا سبب تهدید مغز کودکان و تضعیف عملکرد 

شناختى آنها مى شود.

پژوهش هاى جدید نشــان مى دهند که افراد داراى 
ضریب هوشى باال تحت تأثیر رفتارها و نظرات دیگران 
قرار نمى گیرند و کمتر از افراد دیگر پیروى مى کنند. 
در حقیقت افراد باهوش در تصمیمات خود کمتر تحت 

تأثیر دیگران هستند.
در واقع پژوهش ها نشان مى دهند که پیروى نکردن 
از دیگران یا عدم انطباق با رسوم مى تواند نشانه اى از 

ضریب هوشى باال باشد.
البته دکتر «مایکل موتهاکریشنا»، سرپرست این گروه 
تحقیقاتى معتقد اســت که پیروى به تنهایى و در کل 

چیز بدى به حساب نمى آید. 
وى در این رابطه گفت: «تمــام جهان ما از چیزهایى 
ساخته شده که ما انجام مى دهیم و تقلید در بسیارى 
موارد براى ما خوب اســت. هیچ مشــکلى در رابطه 

با انطباق یا پیــروى وجود ندارد. مردم پیرو هســتند 
و از رســوم پیروى مى کننــد و این مســئله یک امر 
خوب براى تکامــل فرهنگى به حســاب مى آید. در 
واقع شــخص پیروى کننده هر چیزى که عمومیت 
دارد و دیگــران آن را بــه کار مى گیرنــد، کپــى و 
نسخه بردارى مى کند و این چیزها اغلب خوب و مفید

 هستند.»

بلوبرى، چغندر و 
یا حتى قرمزرنگ
وهاى ضد اسهال

ى شدید، احتماًال 
د و آنقدر تیز است 
چار سنگ کلیه یا 
تان ناگهانشدت 
تر هم بشود و درد 
د با آپاندیس روبه 

ک برسانید.

ى نگرانى دارد و 
گر همراه با شکم 
د همراه با کاهش 
مزمن لوزالمعده، 

 دیگر باشد.

ن است دچار یک 
شک مراجعه کنید.

ًا شایعى است که 
ود مى آید. عالیم 
ت بعد از ابتال بروز 
رفتگى هاى شکم 

جعه کنید.

 باکترى ها یا سایر 
ت مى کنند. زنان
60 0 تا 0ر دارند و 40

درصد خانم ها طى 
زندگى خود دچار عفونت 

مجارى ادرار مى شوند. عالیم 
این عفونت شــامل تکرر ادرار، 

احساس نیاز به فوراً ادرار کردن، 
درد سوزش مانند هنگام ادرار کردن، 

ادرار مات و بدبو یا صورتى رنگ، تب 
و لرز، درد در ناحیه  لگــن یا کمر که

ممکناست در شکم هم پخش شود و
خروج ادرار کم مى شود.
پروستاتیت

پروستاتیت به التهاب غده  پروستات گفته مى شود
که درســت زیر مثانه  مردان قرار دارد. پروســتاتیت 
0نسبتاً شــایع است و بیشتر در ســنین باالى 50 سال

دیده مى شود. پروستاتیت باکتریایىکه نتیجه  عفونت
باکتریایى است سبب ســخت ادرار کردن، عالئمى شبیه 

آنفلوآنزا، ادرار مات یا خونى، تکرر ادرار، شکم درد، درد پایین 
ادرار کردن دردناك و انزال دردناك  ناحیه  تناسلى، کمر، درد در

مى شود.

تأثیر عجیب و خطرناك آلودگى هوا روى پسران!6 ماده مقوى براى درمان بیمارى کم خونى

سبزیجات مانند کلم، کربراى افزایشســلول هاى خونى، خوردن موادشد؛ بهترین درمان
داده اند و مى توانند کم خ
ویت حجم زیادى
مى توانند سبب
گوشت
گوشــت قرمز
داراست و خ
حجم سلول
جگر

قلوه گوس در جگر، دل و
افزایش هموگلوبین خون

مهمترین نشانه ضریب هوشى باال

یک روان شــناس با بیان اینکه دو نوع وسواس فکرى و 
عملى در برخى افراد وجود دارد، گفت: شک، دودلى، تردید، 
بالتصمیمى و تکرار زیاد یک رفتار، از جمله مشخصات 

افراد وسواسى است.
سیما فردوســى ادامه داد: در وســواس فکرى، افکارى 
تکرارى عود کــرده و مدام به فکر فرد مى رســد و تکرار 
مى شود؛ حتى ممکن است بعضى افراد شمارش مستمر 

اعداد را داشــته یا حرف هایى را تکرار کنند؛ در حالى که 
خودشان مى دانند که هیچ معنایى ندارد، اما قادر نیستند 

جلوى آن را بگیرند. 
این روان شناس افزود: در وسواس عملى کارهایى مانند 
چک کردن در خانه، شستشــوى مجدد و بازرسى کردن 
مدام وجود دارد؛ البته اگر از حد معمول تجاوز نکند؛ یعنى 
براى مثال فرد یکبار دِر خانه خود را کنترل کند، این امرى 
طبیعى است اما وقتى چندین بار کنترل صورت گیرد و فرد 
باز راضى نمى شود و در خانه مى ماند، این حالت وسواسى 
باعث مى شود که زندگى او مختل شود و نیاز به درمان دارد. 
وى درباره اینکه آیا وسواس درمان دارویى یا بالینى دارد؟، 
بیان کرد: باید فکر و رفتار بیمار عوض شود اما اگر وسواس 
شدت زیادى داشته باشد، باید توأمان از دارو و روش هاى 

روان درمانى استفاده کرد.

سازمان جهانى بهداشت فرســودگى شغلى یا 
کارَزدگى را به طور رسمى یک بیمارى اعالم کرد. 
این سازمان یکسال پس از توصیه کارشناسان 
جهانى سالمت، فرسودگى شغلى را به فهرست 
خود در  طبقه بندى بین المللى بیمارى ها اضافه 
کرد. این بیمارى از سال 2022 میالدى به طور 

جهانى به رسمیت شناخته خواهد شد.
ســازمان جهانى بهداشت، فرســودگى شغلى 
را «اســترس مزمن محیط کار که به درســتى 
مدیریت نشده است» توصیف کرده و سه نشانه 

زیر را براى آن در نظر گرفته است:
-احساس کمبود انرژى، خستگى و فرسودگى.

-افزایش فاصله روحى با شــغل یا احساسات 
منفى گرایى یا احساس پوچى نسبت به شغل.

-کاهش کارآمدى حرفه اى و شغلى.
در فهرست طبقه بندى بین المللى بیمارى ها به 
این نکته اشاره شده که فرسودگى شغلى به طور 
خاص پدیده اى در محیط کارى بوده و نباید براى 
توصیف تجربیات مشــابه در دیگر زمینه هاى 

زندگى به کار برده شود.
به گفته مؤلفان این فهرســت، ایــن بیمارى با 
دیگر اختالالت تطبیقى، اختالالتى که به طور 
خاص با استرس مرتبط  اند، اختالالت مرتبط با 
اضطراب یا ترس و اختالالت خلقى که همگى 
طبقه بندى مخصوص به خــود را دارند، متمایز 
اســت. همچنین اعتیاد به بازى هاى ویدیویى 
نیز به عنوان یک بیمارى در فهرست فوق قرار 

گرفت.

فرسودگى شغلى، بیمارى اعالم شدافراد وسواسى چه ویژگى هایى دارند؟

دل دردھای 
دردسرساز   را 
بشنا سید



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز بیست و ششم ماه مبارك رمضان:
اَللّـــُهمَّ اْجَعْل َســْعیى فیِه َمْشــُکوراً، َوَذْنبى فیِه َمْغُفوراً، َوَعَملى فیِه 

َمْقُبوًال، َوَعْیبى فیِه َمْسُتوراً، یا اَْسَمَع الّساِمعیَن.
خدایا قــرار ده کوششــم را در ایــن روز مورد ســپاس و تقدیر و 
گناهم را در آن آمرزیده و عملــم را در آن پذیرفته و عیبم را در 

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىآن پوشیده اى شنواترین شنوایان.

همانــا شــما بــرادران دینــى یکدیگریــد؛ چیــزى جــز درون پلیــد و 
نیــت زشــت، شــما را از هــم جــدا نســاخته اســت، نــه یکدیگــر را 
یــارى مــى دهیــد، نــه خیرخــواه یکدیگریــد و نــه چیــزى بــه یکدیگــر 
مى بخشــید و نه بــه یکدیگر دوســتى مى کنید. شــما را چه شــده اســت که 
با به دست آوردن متاعى اندك از دنیا شادمان مى شوید! و از متاع بسیار آخرت 

موال على (ع)که از دست مى دهید اندوهناك نمى شوید.

کالس اول
کالس ســومکالس دوم
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امیرعباس رنجبریان

آرین یدالهى حسین اشرف خراسانى

کسرى 
عارف زاده

محمد پرهام اعتمادى مهر

دانیال رضایى

محمدمهدى 
پورجمشید

پارسا قطب الدین محمد دوستى

کامیار تاجمیر ریاحى

سیدعلى امیرشاکرى محمدحسین هاشمى نژاد

مهرزاد پوده

محمد ماندنى حسام احمدى

آرش حاجى 
احمدیان

عرفان آقاپور امیرعلى زاغیان

آبتین طرقى

امیرعباس باسقى

آرتین نادعلى

عادل مطیعى

صالح قاراخانى

سیدمحمدرضا 
مجلسى على کاشف

کیارش فقیهى

عرفان بیاتى

محمدمهدى شریفى

على عابدى

بنیامین رحیمیان

ابوالفضل حاجى احمدیان

عرشیا طاهرى کیا

شاهین فیضى

محمدپارسا 
ابراهیمى

آرین چراغپور

علیرضا لقائى

امیرحسین جهانبخش

متین غالمى

آرش روغنى

سبحان مهجوریان

ابوالفضل 
خلیفه قلى

شایان باقرى زاده

سپهر بنى هاشمى

امیرمهدى 
ولى پور

على جعفرى محمدمهدى صلواتى زاده
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کال
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ساغر کیانپور

رها صفرى

مانیا طاالرى

شمیسا نقش پرنیان غفورى

آیدا قربانىطناز دانادلآیسا آگاهى

ملیکا همت یار

نیکا کمال

کمند یارعلى

ستایش عباسى

هستى آزاد نجیمه صیدال پور نیایش احمدى هانیه مرادى

باران صالحىمینو جاویز

الینا زارع

رونیکا سادات آقابزرگىستایش نیکخواهى

ستایش رحمانى

ترمه علیزادهمهدیه خلیلى

نازنین زهرا 
رضایى

سلما عباس زاده

پرنیا پویافر

باران خراسانى

مانیا مهرجو

رها شایانى راد

آناهیتا عسگرى

پرتو محقق

رها پوالدى

زهرا غالمى

غزل مظاهرى تهرانى

ثنا سادات تربتیانرونیکا عظیمى

سنا روزخوش

مائده پرتوى

پریا داورى

سمانه سادات حسینى

نیوشا افیونى

سوگند حالج جزى

دیانا مختاریان

شمیم شیخ زاده

تینا آقاعلى 
عسکرى

مهدیس نصر اصفهانى

هلن باباجعفرى

پرنیا چراغى

عسل 
حاجى شیرمحمدى

مهال عابدینى

باران حق شناس

آتریسا افشانى

حانیه غفارى پور

ملیکا متقى

هلن کیومرثى


