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پرتوهاى خورشید را جدى  بگیرید گشایش  موزه مردم شناسى ارامنه اصفهان علت پخش نشدن ترانه محمد علیزاده در «گاندو»پشت پرده مافیاى بازار ویلچر  برزیلى به جاى برزیلى؟ احتمالش ممکنه سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

از مضرات 
خوردن گوجه و 

خیار با هم

اصفهان مقصد مسکن سازان شده است
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اصفهانى ها نگران 
ویروس سالک نباشند

قیمت مسکن در کدام 
استان ها باال رفت؟

ارتباط یک زن 
با 16 نفر از 

پرسنل وزارت نفت
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خدا ورشون داره!

خیار و گوجه فرنگى دو میوه بسیار با خاصیت که 
روزانه تمام خانواده ها حتماً مورد استفاده قرار 
مى دهند به خصوص در ساالدها اما تحقیقات 
جدید بیان مى کنند که خیار و گوجه فرنگى را 

نباید با هم خورد.

به گزارش «خبرآنالین»، در جریان بررسى طرح 
مرمت  بافت هــاى تاریخى در مجلس، حســن 
کامران، نماینده مــردم اصفهان با گویش خاص 
خودش انتقاداتــى را به نــوع مدیریت ها مطرح 
کرد و گفــت: عملکرد این افــراد از طریق تبانى 
است و جالب است که ماله کشى شان هم با قانون 
است یعنى وقتى به آنها مى گوییم در این هیئت 
مدیره  اى که با رفاقت و فامیلى آمدید و حالى ات 
نیست چه کار مى کنید، چاق هم مى گیرید، نجومى 
هم مى گیرید حاال هم که خیلى ها پررو تشریف 
دارند یعنى وقتى به آنها مى گوییم شفاف حسابتان 
را بگویید آن هم با یک کارت ملى و یک شماره 

حساب به قبایشان برمى خورد.
او کنایه هایش را اینگونه ادامه داد: جالب اســت 

عین النه هاى موش...
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کشف کشف 370370 میلیارد  ریال کاالى قاچاق  و  میلیارد  ریال کاالى قاچاق  و 1212 تن مواد مخدر  تن مواد مخدر 
دستاورد طرح هاى عملیاتى پلیس اصفهان در دستاورد طرح هاى عملیاتى پلیس اصفهان در 33 ماه گذشته به نمایش درآمد ماه گذشته به نمایش درآمد
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معاون شهردار اصفهان مى گوید سرمایه گذاران بیشتر از همیشه از سایر استان ها به اصفهان مى آیند تا ساختمان سازى کنند

آلبوم فرزند مهران مدیرى 
منتشر شد

100 سپاهانى مثل 100 هزار 
هوادار تشویق مى کردند

امیرقلعه نویى، سرمربى تیم فوتبال سپاهان درباره وضعیت 
این تیم اظهار کرد: ما در نهایت بین سه الى چهار بازیکن 
دیگر به تیم اضافه خواهیم کردیم و با اعضاى هیئت مدیره 
و تابش مدیرعامل باشگاه جلسه داشتم. همچنین جلسه اى 

قبل از آغاز فصل جدید با ...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

کنایه هاى تند نماینده اصفهان در مجلس 
درباره بعضى مدیران:

تغییــر طعم آب
 به دلیل 

تزریق آب چاه  
است

سپاهان را که قلع و قمع کردند یادتان رفته؟
آنها غیر از مربى، خیلى ها را از دست دادند و افت نکردند
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یر ب و
زشانزدهم /شماره سال
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عقاب عقاب 
نارنجى نارنجى 
در تور در تور 
آبىآبى

که 
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چاپ اول

شهردارى چرمهین بر اساس مصوبه شماره 5/44/ش مورخ 1398/02/29 شوراى محترم 
اسالمى شهر و به موجب ماده 13 آیین نامه مالى شهردارى ها در نظر دارد بهره بردارى 
و نگهداشت جایگاه (CNG)  گاز طبیعى فشرده شــهر چرمهین را به مدت یکسال به 
پیمانکار واجد شرایط و فعال در رشته مرتبط با صنایع نفت و گاز به صورت استیجارى از 
طریق مزایده واگذار و انعقاد قرارداد نماید. لذا متقاضیان با ارائه تاییدیه یا احراز صالحیت 
از شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى تا روز دوشنبه 
مورخ 1398/04/17 به واحد امور قراردادهاى شهردارى مراجعه و اسناد شرکت در مزایده 
را دریافت و همچنین قیمت پیشــنهادى خود را تا روز سه شنبه مورخ 1398/04/18 به 
دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى ارائه نمایند. شرکت کنندگان جهت کسب اطالعات 
بیشتر مى توانند به سایت شهردارى چرمهین به آدرس: www.chermahin.ir مراجعه 

و یا با شماره تلفن هاى 5-52552444-031 تماس حاصل فرمایند.

آگهى مزایده نوبت اول

م الف: 509819ثابت راسخ - شهردار چرمهین

عملکرد جامع شهردارى ابوزیدآباد 6 ماهه اول سال 97

بودجه مصوب سال ردیف
97

وصولى قطعى 6 ماهه 
هزینه عمرانىهزینه جارىدرصد وصولىاول 97

1 32/000/000/000
ریال

 13/167/669/302
6/639/193/192 41 درصدریال

ریال
 2/340/419/675

ریال

عملکرد جامع شهردارى ابوزید آباد 6 ماهه دوم سال 97

بودجه مصوب سال ردیف
97

وصولى قطعى 6 
هزینه عمرانىهزینه جارىدرصد وصولىماهه دوم  97

1 32/000/000/000
ریال

 22/006/202/195
10/694/334/560 68 درصدریال

ریال
 11/072/059/270

ریال

شهردارى ابوزید آباد
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نماینده مردم شاهین شهر در مجلس گفت: اخیراً نهادهاى 
امنیتى یک باند نفوذى را دســتگیر کردند که با نفوذ در 
میان تعدادى از مدیران وزارت نفت در جهت تکمیل پازل 

دشمن اقدام مى کردند.
حســینعلى حاجى دلیگانى در گفتگو با «فارس» افزود: 
در رأس این باند خانمى قرار داشــت که با نفوذ بین 16 
نفر از پرســنل مهم و تأثیرگذار وزارت نفت توانسته بود 
تصمیمات مهمــى را در وزارت نفت مســکوت بگذارد 
و ضربه کارى را در این جنگ اقتصادى به کشــور وارد 

کند.
حاجى دلیگانى اظهار کرد: این خانم همانطور که گفته 

شد با 16 نفر از مقامات تأثیرگذار وزارت نفت ارتباط داشته 
اســت که این مقامات با همراهى این خانم تصمیمات 
غلطى را در جهت خواسته هاى دشمن و علیه منافع ملى 

کشور اتخاذ مى کردند.
نماینده مردم شاهین شــهر در مجلس شوراى اسالمى 
همچنین گفت: بــا توجه به اینکه ما در شــرایط جنگ 
اقتصادى به ســر مى بریم و با توجه به اینکه متأسفانه 
اقتصاد ما متکى به نفت است وزارت نفت به پاشنه آشیل 
ما تبدیل شده و آمریکا ســعى مى کند تا با نفوذ و ایجاد 
اخالل در عملکرد این وزارتخانه ضرباتى را به کشــور 

ما وارد کند.

با افزایــش قیمت چهــار برابرى ویلچر در ســطح بازار، 
مشکالت معلوالن عالوه بر نبود امکانات در سطح شهرها، 
بیشتر شده است.  یکى از مدیران یک شرکت تولید ویلچر 
مى گوید: اولین دلیل در افزایش قیمت این است که حتى 
مقدارى از مواد اولیه ویلچر هاى ایرانى، وارداتى هستند و 
به علت نوســانات ارزى باعث افزایش قیمت شده است. 
او دلیل دوم را افزایش قیمت مواد داخل کشــور دانسته و 
مى گوید: براى مثال همیــن آهن و آلومینیومى که داخل 
کشور تولید مى شوند قیمتشان ســه برابر شده است. اگر 
ســال گذشــته آهن را با قیمت 3000 تومان خریدارى 
مى کردیم امسال با قیمت 9000 تومان خریدارى مى کنیم 

و این مسئله به همراه افزایش حقوق کارگر، قیمت ویلچر 
را چهار برابر کرده است. یکى دیگر از مدیران شرکت تولید 
کننده گفت: علت اصلى گرانى، محدودیت واردات است 
البته این افزایش قیمت بیشتر مربوط به ویلچر هاى خارجى 
است. او درباره نقش دالل اظهار کرد: ویلچر ایرانى مدل 
معمولى را که داخل کارخانه با 20 نفر کارگر تولید مى کنیم 
توسط واسطه از ما نهایتاً 550 هزارتومان خریدارى مى شود 
و شــواهد حاکى از آن اســت که در بازار به قیمت 800 

هزارتومان عرضه مى شود.
مدیران هر دو شرکت گفتند با این افزایش قیمت، تقاضاى 
مشترى کم شده و سود آنها به 3 الى 4 درصد رسیده است.

ارتباط یک زن با 16 نفر از 
پرسنل وزارت نفت

پشت پرده 
مافیاى بازار ویلچر 

مقایسه این «کن» 
با آن «کن» 

مجید فراهانى، عضو شوراى    چمدان |
شــهر تهران با اشــاره به وضعیت شهر کن از 
توابع پایتخت در خطبه هــاى نماز جمعه این 
شــهر گفت: اینکه امروز دنیا کن فرانســه را 
مى شناسد و کن ایران مغفول مانده نتیجه کم 
کارى و بى توجهى مدیران شــهرى است که 
براى جبران این کار باید اقدامات مؤثرى انجام

 داد.

کور شدن 
به دلیل مصرف الکل 

  عصر ایران| رئیس بیمارستان حضرت 
على اصغر (ع) شــیراز گفت: یک نفر در شیراز 
به دلیل مصرف مشروبات الکلى دست ساز هر 
دو چشم خود را از دست داد. رامین افشارى با 
بیان اینکه این فرد 47 ساله، متأهل و داراى دو 
فرزند است، افزود: هم اکنون وى در بخش این 
بیمارستان بسترى و دیالیز شده است. افشارى 
گفت: ظرف دو هفته گذشــته تا کنون 9 نفر بر 
اثر مصرف مشروبات الکلى به این مرکز درمانى 

مراجعه کردند.

موبایل 10 درصد ارزان شد
   صاحب نیوز | فعــال بازار گوشــى 
و تلفن همــراه تصریح گفــت: قیمت دالر در 
این بازار تأثیر بســزایى داشــته و دارد و این 
روزها با کاهش در قیمت دالر، قیمت گوشــى 
هم حدود 10 درصد کاهش پیدا کرده اســت. 
حسن اکبرى اظهار کرد: اگر قیمت دالر ثابت 
باشــد با توجه به ورود گوشــى هاى جدید به 
کشــور مى توان گفت که این کاهش ادامه دار

 باشد.

تغییر ساعات ادارات
 در 26 استان 

سخنگوى صنعت برق گفت:    تسنیم|
تا امروز استانداران 26 استان، موافقت خودشان 
را با تغییر ســاعات ادارات اعالم کــرده اند و 
ابالغیه هاى مربوطه به دستگاه هاى اجرایى 
این 26 اســتان ارسال شده اســت. مصطفى 
رجبى مشهدى افزود: طرح بدین صورت است 
که آغاز کار ادارات یک ساعت زودتر و خاتمه 
کار نیز یک تا یک ساعت و نیم زودتر صورت 
بگیرد به طــورى که در ســاعات اوج مصرف 
برق این کاهش بار بتواند بــه تأمین برق کل 

متقاضیان کمک کند.

درآمد ایران از
 گردشگران عراقى 

  عصر ایران| ســفیر ایران در عراق با 
بیان اینکه در ســه ماه اول ســال 1398 سفر 
اتباع عراق به ایران به طور چشمگیرى افزایش 
یافته است و پیش بینى مى شود با توجه به آغاز 
فصل تابســتان بر تعداد شــهروندان عراقى 
که به ایران ســفر مى کنند افزوده شود، گفت: 
به طور متوســط هر جهانگــرد عراقى که به 
ایران ســفر مى کند حداقل 1000 دالر هزینه 

مى کند.

کاهش سن اعتیاد
 به 16 سال

جانشــین ناجــا گفــت:    عصر ایران|
متأســفانه ســن اعتیــاد در کشــور بــه 16 
ســال کاهش یافته اســت. ایوب ســلیمانى 
ادامــه داد: در 40 ســال گذشــته بیــش از 
12 هزار تُ ــن انواع مــواد مخدر و در ســال 
گذشــته بیش از 800 تن مواد مخدر کشــف

 کردیم.

پیامى به ایران ارسال نکردیم
وزیر امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه اى    پانا|
عالوه بر تکذیب دوباره ارسال پیام واشنگتن از طریق 
عمان به تهران بار دیگر ایران را تهدید به فشار حداکثرى 
کرده است. پس از آنکه روز پنج شنبه پهباد آمریکایى از 
سوى ایران مورد هدف قرار گرفته و نابود شد، خبرگزارى 
«رویترز» مدعى شد که واشنگتن از طریق عمان پیامى 
را براى ایران ارسال کرده است که پیش از بیانیه «مایک 
پمپئو» این خبر از سوى مقام هاى آمریکایى تکذیب 

شده بود.

شیرینى سرنگونى پهباد
اعضاى انجمن اســالمى دانشجویان    فارس|
دانشگاه امیرکیبر تهران ســرنگونى پهباد جاسوسى 
آمریکا را با پخش شــیرینى میان مردم جشن گرفتند. 
برخى از دانشجویان دانشــگاه امیرکبیر نیز با در دست 
داشتن تصاویرى از پاسخ قاطع سپاه پاسداران به اقدام 
متجاوزانه آمریکا به عنوان «سیلى موشکى» نام بردند. 
دانشجویان دانشگاه امیرکیبر همچنین با توزیع نامه اى 
میان مردم انهدام پهباد جاسوسى آمریکا را نشانه اقتدار 

نظامى جمهورى اسالمى ایران دانستند.

تشدید حمالت سایبرى آمریکا
رسانه  هاى غربى، از تشدید جنگ سایبرى    بهار |
بین ایران و آمریکا خبــر داده و گزارش داده اند «دونالد 
ترامپ»، پس از حمله سپاه به پهباد آمریکایى، دستور 
داده به شیوه اى هدفمند به ســامانه هاى پرتاب کننده 
موشک هاى ایران حمله شود تا بر سامانه هاى رادارى، 
ســکوهاى پرتاب و هدف هــاى الکترونیکى دیگرى 
در ایران تأثیر بگذارد، حمله هایــى که هنوز ادامه دارد. 
خبرگزارى «رویترز» از حمالت ســایبرى آمریکا به 
سیستم هاى شلیک موشک نوشته که از روز پنج شنبه 
گذشته آغاز شده اســت. حمالتى که به ادعاى نشریه 
«واشنگتن پست»، موجب از کار افتادن سیستم هاى 
کامپیوترى کنترل تجهیزات شــلیک موشک  و راکت  

شده است. 

حقوق رئیس کل
رئیس کل بانک مرکزى در پاسخ    رویداد24 |
به این سئوال که چقدر حقوق مى گیردگفت: من دانشیار 
دانشگاه تهران هســتم و حقوق دانشــگاه را دریافت 
مى کنم و به دلیل اینکه اعالم شده مقامات 9 میلیون 
و 900 هزار تومان دریافت مى کنند، مابه التفاوت این 
میزان که حدود یک میلیون تومان است از سوى بانک 
مرکزى پرداخت مى شود که در ســال جدید به دلیل 
افزایش حقوق دانشگاه ها، دیگر پرداختى از سوى بانک 

مرکزى صورت نخواهد گرفت.

دلخورى ترامپ از بولتون
طبق گزارش روزنامه «وال  استریت     انتخاب |
ژورنال» ،  «دونالد ترامــپ» در گفتگوهاى خصوصى 
درباره برخى از مشــاورانش از جمله «جان بولتون» به 
یکى از معتمدانش گفته اســت: «این آدم ها مى خواهند 
ما را به سمت جنگ ببرند و این خیلى نفرت انگیز است. ما 
به جنگ هاى بیشتر نیاز نداریم.» ترامپ در این گفتگوها 
درباره بهاى 130 میلیون دالرى پهبادى که ایران ساقط 
کرده گالیه کرده اما گفته که قیمت این پهباد کمتر به چشم 
رأى دهندگان آمریکایى خواهد آمد تا تلفات احتمالى ناشى 

از حمله به نقاطى در داخل ایران. 

حضور مقام انگلیسى در تهران
  خبرآنالین |«اندرو موریســون»، وزیر مشــاور 
در امور خاورمیانه انگلیس که بــراى دیدار و گفتگو با 
مقام هاى کشــورمان به تهران سفر کرده است، صبح 
دیروز با کمــال خــرازى، رئیس شــوراى راهبردى 
روابط خارجى دیــدار و گفتگو کرد. در ایــن دیدار که 
«راب مک ایر»، ســفیر انگلیــس در ایران هم حضور 
داشت، مورســیون و خرازى درباره تنش هاى اخیر در 
خاورمیانه تبادل نظر کردند. «ریچارد دالتون»، ســفیر 
اسبق انگلیس در تهران گفته بود یکى از مأموریت هاى 
مهم موریسون ابالغ پیام مهم لندن درباره اجراى ساز 

وکار ویژه مالى اروپا و ایران (اینستکس) است.

خبرخوان

کمتر از یکســال پیش نام کامبیز مهدى زاده را در کنار نام 
رئیس جمهور و چالش انتصابش بــه عنوان معاون وزارت 

صمت زیاد مى شنیدیم.  
رضا رحمانى، وزیر صمت 23 آذرماه ســال گذشته کامبیز 
مهــدى زاده را به عنوان معــاون وزیر و رئیس ســازمان 
زمین شناسى منصوب کرده بود. اما چند ساعت پس از انتشار 
خبر انتصابش در این پست، وزیر و رئیس جمهور با انتقادات 
گســترده اى در رسانه ها و شــبکه هاى اجتماعى رو به رو 
شدند. انتقادها از آن جهت بود که آنها این انتصاب را در ادامه 
انتصاب هایى مى دانستند که بدون در نظر گرفتن صالحیت 

و شایستگى افراد انجام مى شود.
چیزى بیشتر از 72 ساعت طول نکشید که مهدى زاده در 
نامه اى ضمن تشکر از وزیر بابت حسن نیتى که نسبت به او 

داشته از سمت خود استعفا کرد.
او که 34 سال سن دارد تیر ماه سال 97 با یکى از دختران 
حسن روحانى در تاالر فرشته تهران ازدواج کرد و اکنون بعد 
از حدود هشت ماه سکوت خبرى گفته مى  شود مهدى زاده  
خود را براى شــرکت در رقابت انتخاباتى مجلس شوراى 
اسالمى آماده مى کند و قصد کاندیداتورى انتخابا ت پیش رو 

که در دوم اسفند ماه برگزار مى شود را دارد.

   ایســنا|  فرمانده یگان انتظامى وزارت بهداشــت، 
درمــان و آموزش پزشــکى کشــور از دســتگیرى دو 
خرده فروش مواد مخــدر که قصد داشــتند در یکى از 
بیمارستان هاى تهران به بیمار زندانى مواد مخدر تحویل 
دهند، خبر داد. سرهنگ رضا جنتى گفت:  ظهر روز شنبه 
مأموران انتظامى مســتقر در بیمارستان سینا دو جوان را 
مشاهده کردند که دقایقى در کنار یک بیمار که از زندان 
براى ادامه روند درمان به بیمارستان اعزام شده بود پرسه 

مى زدند، به همین دلیل به این دو جوان مشکوك شدند و 
از آنها سئوال هایى پرسیدند و زمانى که با پاسخ هاى مبهم 
این دو نفر رو به رو شدند آنها را به مقر پلیس بیمارستان 
منتقل کردند. او ادامه داد: با انتقال این دو نفر به مقر پلیس 
بیمارستان، بازرسى بدنى از آنها انجام شد که طى آن حدود 
14  گرم شیشه که در چهار بسته جاسازى شده بود کشف 
شد. این افراد در تحقیقات اولیه بیان کردند که قصد داشتند 

مواد را به زندانى تحویل دهند تا با خود به زندان ببرد.

تبلیغات منفى علیه کشــور در ماه هــاى اخیر روى موج 
گردشگران تأثیر گذاشــته و برخى فعاالن گردشگرى از 
کنسلى تورهاى پاییزى خبر مى دهند. اتفاقى که پیش از 
این هم سابقه داشته و ساختن فضاى منفى و ناامن از ایران 
روى بخشى از گردشگران ورودى کشور تأثیرگذار بوده 
است. اما پیگیرى ها نشان مى دهد که موج کنسل کردن 
تورها در پاییز حجم زیادى ندارد و بسیارى از گردشگران 
جهان دیگر توجه چندانى به جو تبلیغات منفى علیه ایران 
ندارند. مدیر یک آژانس  گردشگرى فعال در حوزه تورهاى 
ورودى نیز به «چمدان» مى گوید: به طور کلى در ماه هاى 
اخیر کنسلى زیاد شده اســت اما تورهاى تأیید شده کمتر 

کنسل شــدند. ما به تازگى یک تور آمریکایى داشتیم و 
به زودى هم دو گروه بزرگ آمریکایى خواهیم داشت که 

حرفى از کنسلى نزدند و سفر آنها قطعى شده است.
در دو ســال اخیر مخاطب اصلى گردشــگرى ایران به 
شــکل عمده اى تغییر کــرده و بخش قابــل توجهى از 
حجم گردشگران ورودى را کشورهاى همسایه تشکیل 
مى دهند. با وجود این نبود آمارهاى صحیح و قابل استناد 
در حوزه گردشگرى به شکلى است که قدرت تحلیل را از 
فعاالن عرصه گردشگرى مى گیرد و ارائه آمارهاى قابل 
استناد در حوزه گردشگر ورودى هرگز نوسانات بازار ایران 

در کشورهاى مختلف را مشخص نمى کند.

یکــى از ناشــران معتبر کشــور تصویــرى در صفحه 
اینستاگرامش منتشر و طى آن آگهى کرده که براى تکمیل 
نیروهاى کتابفروشى خود از یک خانم دعوت به همکارى 
مى کند. البد حاال منتظرید بدانید در این آگهى چه شرایطى 

براى استخدام این نیرو ذکر شده است. 
در متن آگهى، این شــرایط براى اســتخدام عنوان شده 
است: «تسلط به حوزه ادبیات، آشنایى با حوزه هاى هنر، 
روان شناسى، تاریخ، فلسفه و...، توانایى صندوقدارى، روابط 

عمومى باال، عالقه به فروش و ترویج کتاب، امتیاز مثبت 
براى آشنایى با فضاى مجازى و تولید محتواى نوشتارى و 

بصرى، امتیاز مثبت براى آشنایى با موسیقى و...
البته در متن این آگهى سعى شده از لغات و اصطالحاتى 
استفاده شــود که آگهى دهنده متهم به همه چیزخواهى 
نباشد. مثًال این آگهى به ظاهر فقط در یک حوزه از کسى 
که مى خواهد استفاده کند تسلط کامل خواسته و آن حوزه 
ادبیات اســت. در رابطه با باقى توانایى ها، در این آگهى از 

«آشنایى با» و تجهیز به «امتیاز مثبت براى» بهره برده 
شده است. اینها یعنى در باقى حوزه  ها، این ناشر توانایى و 
آشنایى نسبى را کافى دانسته است و ظاهراً اینطور نیست 
که اهالى این انتشارات نیرویى با همه توانایى هاى ذهنى 

یک موجود زنده را اختیار کرده باشند!
با این حال، یکى از کاربران اینستاگرام با این آگهى شوخى 
کرده و نوشته: «اگر چنین دخترى پیدا شود قبل از استخدام 
باید معرفى اش کنند به ما براى اینکه مقدمات ازدواجش 

را فراهم کنیم!»
البتــه مى دانیم که این فقط در حد شــوخى اســت و اال 
مى شــود توضیح داد که واقعاً در متن این آگهى، از کسى 
که مى خواهد بــه عنوان داوطلب براى اســتخدام اقدام 
کند خواسته نشده که یک «انسان کامل» باشد. هر چند 
مشخص اســت همین قدر از توانایى براى یک فروشنده 
کتاب در یک کتابفروشــى هم خواســته و مطالبه کمى 

نیست.

به گزارش «خبرآنالین»، در جریان بررسى طرح مرمت  
بافت هاى تاریخى در مجلس، حســن کامــران، نماینده 
مردم اصفهان بــا گویش خاص خــودش انتقاداتى را به 
نوع مدیریت ها مطــرح کرد و گفت: عملکــرد این افراد 
از طریق تبانى اســت و جالب اســت که ماله کشى شان 
هم با قانون اســت یعنى وقتى به آنهــا مى گوییم در این 
هیئت مدیره  اى که با رفاقــت و فامیلى آمدید و حالى ات 
نیســت چه کار مى کنید، چاق هم مى گیرید، نجومى هم 
مى گیرید حاال هم که خیلى ها پررو تشــریف دارند یعنى 
وقتى به آنها مى گوییم شفاف حسابتان را بگویید آن هم با 
یک کارت ملى و یک شماره حساب به قبایشان برمى خورد.

او کنایه هایــش را اینگونه ادامه داد: جالب اســت عین 
النه هاى موش از این سوراخ در مى روند و از آن سوراخ در 
مى آیند. از این هیئت مدیره که بیرون مى کنند سر از جاى 
دیگرى درمى آورند. جالب اســت هیچ کدام از آنها نخبه 
کوچه و بازار نیستند. بعد هم خروجى این دار و دسته  بازى ها 
و گاهى چپ و گاهى راست چیست؟ آخر هم سر درنیاوردیم. 
در شــهر ما در هتل عباســى غذایى نوش جان مى کنند 
که خورشت ماستش که گوشــت گردن و زعفران دارد و 
فقرا اصًال نمى فهمند این چیســت، قاتق غذاست. طرف 
وقتى چاق مى خورد و چاق زندگى مى کند؛ عقب ماشین 
مى نشیند و در ماشین را برایشــان باز مى کنند و فرهنگ 
اربابى پیدا کرده اند حاال مى گویید چرا ظن را آوردید که ما 
به افراد نگاه بد داشته باشیم؛ چرا نگاه بد نداشته باشیم؟ در 
استان ها دوتا کار چاق کن یک جلسه داشته باشند یکدیگر را 
پیدا مى کنند اما دوتا پاکدست بخواهند یکدیگر را پیدا کنند 
کار سختى است اصًال از ظن هم گذشته، باید در این مفاد 

شک را مى گذاشتند.
کامران گفت: ما باید کارى کنیم که چفــت و بند در این 
قوانین به گونه اى باشد که کاسبى و کار چاق کنى کمتر شود 

و پاکدستان را رشد دهیم گرچه من چشمم آب نمى خورد 
اینها میدان را به پاکدست ها بدهند و با توجیهات مختلف 
مانع مى شوند؛ بعضى هاشان هم ریش و انگشتر و تسبیح 
دارند؛ جل الخالق که چطور نرم افزارى فساد درست مى کنند 
و اگر یک کارمندى تذکر داد زیرآب او را مى زنند. یکسرى 

عناوین قشنگ  هم درست مى کنند مانند تضعیف مدیریت، 
تمرد و... از این بحث هایى که زمینه فساد را زیاد مى کنند.

نماینده اصفهان در ادامه گفت: من مى خواهم سه دعا بکنم 
خدایا! حقه بازان داخل حکومت را نابــود بفرما، دوم آنکه 
خدایا! هفت خط هاى داخل حکومت را نابود کن و آنهایى 

را که اشرافیگرى را توسعه مى دهند خدا لعنتشان کند که 
امروز این نارضایتى ها به این دلیل است.

کامران با همان لهجه خاص خود در پاسخ به نماینده اى که 
گفت خدا هدایتشان کند گفت: «اینها هدایت  نمى شوند، 

خدا ورشون داره. »

کنایه هاى تند نماینده اصفهان در مجلس درباره بعضى مدیران:

خدا ورشون داره!

یک دختر « همه  چیز تمام» مى خواهیم براى کتابفروشى!

داماد رئیس جمهور نامزد انتخابات مجلس مى شود!

ماجراى دستگیرى 2 موادفروش در بیمارستان

تأثیر تنش هاى اخیر در گردشگرى 

قیمت مسکن قیمت مسکن 
در کدام در کدام 
استان هااستان ها
 باال رفت؟ باال رفت؟

براســاس تازه  ترین اطالعات مربوط به تحوالت بازار 
مسکن در 31 استان کشور، میانگین قیمت هر مترمربع 
واحد مسکونى در زمستان 97 به دو میلیون و 926 هزار 
تومان رسید که این میزان در مقایسه با زمستان سال 96 

معادل 60 درصد افزایش یافته است. 
اطالعات منتشر شده از ســوى مرکز آمار درخصوص 
وضعیت بازار مســکن نشــان مى دهد زمستان 97 سه 
اســتان تهران، فارس و هرمزگان بیشترین میزان تورم 
ملکى را تجربــه کرده اند. کمترین میزان رشــد قیمت 

مسکن در این بازه زمانى در مقایسه با زمستان سال 96 
به ترتیب در سه استان کهگیلویه و بویراحمد، سیستان 
و بلوچستان و خراسان شــمالى رقم خورد. براساس این 
گزارش، سه استان خراسان  شمالى، زنجان و البرز حائز 
بیشترین رشد به لحاظ حجم معامالت خرید مسکن در 

زمستان 97 بوده اند.
بیشترین میزان افت معامالت خرید مسکن نیز زمستان 
سال گذشــته در مقایسه با زمســتان 96 در سه استان 

سمنان، ایالم و کهگیلویه و بویراحمد رقم خورد. 
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چهلستون را نجات دادیم
مدیرکل میراث فرهنگى اســتان اصفهان دیروز در 
صحن علنى شوراى شهر گفت: زمانى که به میراث 
فرهنگى آمدم تمام نقاط مســجد امام(ره) بحرانى 
بود از نم و رطوبت گرفته تا ایوان ها، امروز ولى این 
بحران ها کنترل شــده اســت و ایوان هاى مسجد 

وضعیت مناسبى پیدا کرده اند. 
فریدون اللهیارى به وضعیت چهلستون اشاره کرد و 
گفت: زمانى وضعیت چهلستون به حدى نامطلوب 
بود که گفتند دیگر کارى از دست میراث فرهنگى بر 
نمى آید اما امروز چهلستون نجات و بهبود پیدا کرده 

و وضعیتش مناسب است.

بهره مندى 1000 روستا
 از گاز طبیعى

رئیس شرکت گاز استان اصفهان در بویین میاندشت، 
جمعیت 1339 روســتا را بهره منــد از مزایاى گاز 
طبیعى  دانست و گفت: از 108 شهر استان 104 شهر 
از نعمت گاز طبیعى برخوردار هستند و به چهار شهر 

دیگر هم به زودى گازرسانى مى شود.
 ســیدمصطفى علوى افزود: به تمام روســتاهاى 
بویین میاندشــت گازرســانى شــده و پارســال 
چهار میلیون متــر مکعب گاز در این شهرســتان 

مصرف شده است.

موافقت با 
تأسیس شهردارى بیده

وزیر کشــور در ابالغیه اى به اســتاندار اصفهان با 
تأسیس شهردارى در شهر بیده مرکز بخش دناکوه 
شهرســتان ســمیرم موافقت کرد. ابالغیه وزارت 
کشور، تأسیس شهردارى یادشده را منوط به تحقق 
تعهدات موضوع ماده (9) دستور العمل «نحوه تبدیل 
شوراى اسالمى روستا به شهر و تأسیس شهردارى» 

برشمرده است.

یک انتصاب جدید
منصور غالمى، وزیر علوم، تحقیقات و فناورى، طى 
حکمى جعفر قیصرى را به سمت «سرپرست شهرك 
علمى و تحقیقاتى اصفهان» منصوب کرد. قیصرى 
متولد سال 1353 در شــهر اصفهان و عضو هیئت 
علمى و دانشیار رشته مهندسى برق کنترل دانشگاه 

صنعتى اصفهان است.

اجراى طرح مدرسه
 کسب و کار در مبارکه

رئیس مرکز رشد دانشــگاه آزاد اسالمى مبارکه–
مجلســى گفت: مبارکه به عنوان چهارمین شهر در 
کشور و نخستین شهر در اســتان اصفهان مجرى 
طرح مدرسه کســب و کار است. حمیدرضا روناسى 
اظهار کرد: در این مجموعه بــه صورت تخصصى 
براى مقاطع سنى (15 - 12سال) و (18 - 15سال) 
برنامه هاى آموزشى، مشــاوره اى و محتوایى ویژه 

طراحى شده است. 
وى گفت: این طرح قبًال در شهرهاى تهران، مشهد 

و تنکابن انجام شده است.

ارائه 2400 خدمت حقوقى 
به مددجویان 

رئیــس اداره حقوقى کمیته امداد اســتان اصفهان 
گفت: در سه  ماهه نخست سال جارى 2400 خدمت 

حقوقى به مددجویان اصفهانى ارائه شد. 
جــواد کرانى افــزود: مشــاوره حقوقــى، تنظیم 
الیحه دفاعیه، شــکوائیه و اظهارنامه از مهمترین 
خدماتى هســتند که کمیته امــداد اصفهان براى 
حمایت مؤثر از مددجویان در این زمینه به آنها ارائه 

مى کند. 
وى با اشــاره به همکارى 104 وکیــل و حقوقدان 
نیکوکار با کمیته امداد اصفهــان، گفت: 10 پرونده 
مددجویى در سه ماه نخست امسال با همکارى این 

نیکوکاران مورد رسیدگى قرار گرفت.

خبر

مدیرعامل سازمان قطار شهرى اصفهان گفت: طول حفارى 
تونل غربى خط دوم قطارشهرى اصفهان به 200 متر رسید.
محمدرضا بنکدار با اشــاره به روند ســاخت ایســتگاه ها 
و تونل خط دوم قطار شــهرى اصفهان اظهــار کرد: کار 
ساخت ایستگاه هاى خط دوم قطارشهرى اصفهان از سال 
1396 آغاز شــده و حفارى تونل غربى خط از اسفند سال 
1397 و همچنین حفارى تونل شــرقى خــط نیز از خرداد 
امسال آغاز شد. وى افزود: در حال حاضر حفارى و ساخت 
پنج ایســتگاه در حال انجام اســت و عملیات عمرانى این 
ایستگاه ها با قدرت و به صورت دو شیفته در طول 24 ساعت 
شبانه روز انجام خواهد شد. مدیرعامل سازمان قطار شهرى 

اصفهان درباره مشخصات خط دوم قطار شهرى اصفهان 
تصریح کرد: خط دوم قطار شهرى اصفهان به طول حدود 
24/7 کیلومتر داراى 23 ایســتگاه خواهد بود که در مرحله 
نخســت بهره بردارى، حدفاصل ایســتگاه دارك شهرك 
امام حسین(ع) تا ایستگاه مدرس نجفى در کهندژ به طول 
16 کیلومتر بهره بردارى خواهد شد. وى ادامه داد: همزمان 
با حفارى تونل، حفارى و ساخت ایستگاه هاى خط دوم قطار 
شــهرى در جبهه هاى مختلف انجام مى شود و هم اکنون 
فعالیت عمرانى پنج ایستگاه دارك (شهرك امام حسین(ع))، 
زینبیه، عاشق اصفهانى، عمان سامانى و الله خط دوم قطار 

شهرى اصفهان در حال اجراست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى 
اصفهان با اشاره به شــیوع بیمارى سالک در این استان 
تأکید کرد که این نمونه ویروس شــایع شــده، کشنده 
نیســت. طاهره چنگیز گفت: اصفهان جزو استان هاى 
سالک خیز اســت و نوارى از این بیمارى بین شمال تا 
جنوب کشیده شده که کاشــان، برخوار، آقاعلى عباس، 
اردســتان و نقاط شرقى استان را شــامل مى شود. وى 
افزود: روش ابتال به سالک در استان اصفهان تنها پوستى 
است که خوشبختانه این نمونه بیمارى کشنده نیست اما 

در استان فارس الگوى ابتال، پوستى و احشایى است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان بیان کرد: یکى از 

موارد نخاله ها و زباله هاى شهرى (ساختمانى) است که 
محل دپوى آنها مکان خوبى براى رشد جانوران موذى 
مانند موش هاســت که در راســتاى مقابله با سالک در 
استان باید مدیریت شوند. وى اضافه کرد: دپوى کودهاى 
حیوانى به ویژه کود مرغى در آن منطقه به محلى براى 

رشد و نمو موش و پشه تبدیل شده است.
چنگیز تأکید کرد: بهسازى محیط، دور کردن دپوهاى 
زباله و نخاله در راستاى جلوگیرى از شیوع سالک و وجود 
موش ها باید مورد توجه قرار گیرد  و از ســاخت و ساز در 
مناطق کانونى این بیمارى و از جمله محدوده تاغ زارها 

جلوگیرى شود.

اصفهانى ها نگران 
ویروس سالک نباشند

ادامه حفارى تونل شرقى 
خط دوم مترو اصفهان

مدیر بازرســى و نظارت اصناف استان اصفهان 
گفت: واحدهاى غیرمجاز روغن را بیشتر از مقدار 
مجاز استفاده مى کنند و در این واحدها شکالتى 
که روى دونات ریخته مى شود واکس کفش است.  
جواد محمدى فشــارکى در گفتگــو با «صاحب 
نیوز» اظهار کرد: 90 درصــد دونات هایى را که 
در برخــى از مغازه ها و ســوپر مارکت ها عرضه 
مى کنند، در واحدهاى صنفى زیرزمینى و غیرمجاز 
تولید مى شــوند. وى تصریح کرد: این دونات ها 
بســیار خطرناك هســتند؛ وقتى این دونات ها را 
به آزمایشگاه فرســتادیم نتایج خطرناکى از آنها 
به دست آمد.  مدیر بازرسى و نظارت اصناف استان 
اصفهان افــزود: این دونات ها بســیار خطرناك 
و سرطان زاســت و فعالیــت ایــن واحدهــاى 
زیرزمینى باعث شده است که یک کارخانه تولید

 دونات هم تعطیل شــود، چرا که دونات تولیدى 
این واحدهاى غیرمجاز بسیار ارزان در بازار عرضه 

مى شود.

معاون شهرسازى و معمارى شــهردار اصفهان گفت: 
على رغم افزایش نرخ تورم، در ســال 98 تولید مسکن 
در اصفهان شــرایط خوبى خواهد داشــت زیرا مطابق 
نظریه هاى اقتصادى مبنا، هنوز در برخى مناطق شهرى 
همچنان شاهد رشد تقاضا براى ساخت مسکن هستیم 

و براساس آن عرضه مسکن و ســاخت و ساز نیز باید 
وجود داشته باشد.

سید احمد حســینى نیا در گفتگو با «ایمنا» اظهار کرد: 
در ســال هاى 95 و 96 با ایجاد موجــى در اصفهان، 
ساختمان سازى به جاى این شــهر به سمت شهرهاى 

شمالى کشــور، تهران، کیش و گرجستان کشیده شد 
اما امروز با رویکرد متفاوت توانســتیم تاحدودى از فرار 

سرمایه ها در این بخش جلوگیرى کنیم.
وى با بیان اینکه در حال حاضر سرمایه گذاران از سایر 
استان ها براى ساخت و ســاز به اصفهان مى آیند و این 

اتفاق موجب رشــد 52 درصدى در آمــار صدور پروانه 
ساخت بر اساس متراژ در اصفهان شده است، افزود: با 
مدیریت شرایط در حوزه ســاخت و ساز اصفهان، امروز 
شاهد ازدحام مردم براى گرفتن پروانه ساخت در بعضى 

مناطق هستیم.
معاون شهرسازى و معمارى شهردار اصفهان ادامه داد: 
براساس آسیب شناسى در مناطق مختلف اصفهان در 
نخستین گام اقدام به اصالح ساختار اجرایى و در ادامه 
بهینه کردن روند موجود در صدور پروانه ساخت کرده ایم؛ 
چرا که پیش از ایــن در تصمیم گیرى ها زمان طوالنى 
صرف مى شــد و بروکراسى ســنگینى جارى بود که با 
اقدامات صورت گرفته اکنــون در حوزه نظارت باید در 

کمتر از سه روز پاسخ داده شود.
وى با بیــان اینکه روند صدور پروانه ســاخت در مدت 
زمان کمتر از 30 روز به مناطق ابالغ شده است، گفت: 
بر این اساس از زمان ورود درخواست پروانه ساخت به 
شهردارى و بعد از تحویل کامل مدارك تا زمان صدور 
آن، روندى 30 روزه طى مى شود؛ نرخ رشد 12 درصدى 
صدور پروانه ساخت از لحاظ متراژ در اصفهان، حکایت 

از موفقیت این امر دارد.
حسینى نیا با تأکید بر اینکه معاونت شهرسازى شهردارى 
در حوزه مســکن تنها در صدور پروانه ساخت و مباحث 
کنترل و نظارت ســهم دارد، اظهار کرد: ما نمى توانیم 
کارفرما را وادار کنیم مثًال در زمین خوب خود در منطقه 
مرداویج آپارتمان 50 مترى بسازد  اما اگر انبوه ساز تمایل 
به ساخت واحدهایى با متراژ پایین داشته باشد استقبال 
خواهیم کــرد؛ البته در ضوابط و مقررات شهرســازى 
اصفهان، بندى وجود دارد که نباید به واحد مســکونى 

کمتر از 60 متر مجوز ساخت دهیم.

کارشــناس کنترل کیفیــت اداره آب و فاضالب 
اصفهان استفاده از آب چاه را دلیل تغییر طعم آب 

در برخى مناطق شهر اصفهان دانست.
على کیانــى در گفتگو با «فــارس» اظهار کرد: 
هر ســاله با فرا رســیدن فصل گرما، قسمتى از 
آب آشــامیدنى شــهر از برخى چاه هاى متفرقه 
در سطح شهر تأمین مى شــود که آب این چاه ها 
امالح بیشــترى نســبت به آب متداول شــهر

 دارد. 
وى افــزود: البته ایــن آب به طــور کامل مورد 
تأیید اداره بهداشت اســت و کلیه مراحل تصفیه 
اعم از نمونه بردارى، کلرزنــى، میکروب زدایى، 
آزمایش هاى سالمت و... را سپرى کرده و تأییدیه 
گرفته اســت. وى همچنین اعــالم کرد: کمبود 
آب باید به نحوى جبران شــود و به همین خاطر، 
برداشت از این چاه ها در دستور کار شرکت آب و 

فاضالب قرار دارد.
کیانى  در خصوص طعــم این آب تصریح کرد: به 
هر صورت، امالح این آب از آب معمول شهر که 
در ده ماه دیگر سال مصرف مى شود بیشتر است 
و چون ذائقه مردم اصفهان بــه آب تصفیه خانه 
باباشــیخعلى عادت کرده، این تغییــر طعم را به 
خوبى احســاس مى کنند و این در صورتى است 
که اگر این آب را مردم شــهرهاى شرقى استان 
مصرف کنند، تغییر طعم آن بــراى آنها ملموس 

نخواهد بود.
به گزارش «فــارس»، مخاطبان این خبرگزارى 
با انتقاد از تغییر طعم آب آشامیدنى محدوده خانه 
اصفهان و خیابان رزمندگان خواستار پیگیرى این 

موضوع شده بودند.

خانه فرهنگ مدیریت مصرف برق شــهر اصفهان 
میزبان مدیر کل روابط عمومى و اطالع رسانى وزارت 

نیرو بود. 
در این نشست که با حضور مدیر عامل شرکت توزیع 
برق اصفهان و مدیران روابط عمومى صنعت آب و برق 
اصفهان  در خانه فرهنگ مدیریت مصرف برق شرکت 
توزیع برق اصفهان تشکیل شد، تمام فرایندها در زمینه 
مدیریت مصرف به سمع و نظر بازدیدکنندگان رسید. 

صدیقه ببران، مدیر کل روابط عمومى و اطالع رسانى 
وزارت نیرو با ابراز خرسندى از ایجاد این مرکز فرهنگى 
گفت: به نظر مى رســد  یکى از بهترین پایگاه هاى 
فرهنگســازى در صنعت برق کشور براى آموزش به 
خانواده ها و دانش آموزان شکل گرفته و نهادینه سازى 
و توسعه فرهنگ مدیریت مصرف در چنین فضاى زیبا 
به همراه یادمان هاى خانه هاى قدیمى تأثیر خوبى بر 
روى جامعه هدف خواهد گذاشت و روى دانش آموزان 
و خانواده ها به طور قطع مؤثر خواهد بود. وى در پایان 
تأکید کرد: وجود چنین مراکزى مى تواند ســرمایه 

گذارى خوبى براى نسل هاى آتى باشد.

موزه مردم شناسى ارامنه اصفهان شنبه شب با حضور استاندار، 
اســقف ارامنه اصفهان و جنوب ایران، مدیران کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمى و میراث فرهنگى استان در کلیساى وانک 
گشایش یافت. در این موزه مردم شناسى، فرهنگ و آداب و 
رسوم، لباس و وسایل زندگى همچنین تجارت ساکنان محله 

ارمنى نشین جلفاى اصفهان به نمایش گذاشته شده است.
بخش اول این موزه مربوط به هنرهاى تزیینى ارامنه، صنعت 
چاپ و وسایل منزل ارامنه ساکن اصفهان اختصاص دارد و در 
بخش دوم آن اتاق خانم ها و دفتر کار آقایان و وسایل پخت 
و پز آنها طى دوره تاریخــى صفویه تا پهلوى در معرض دید 

عالقه مندان قرارگرفته است.
بخش سوم این موزه به کلیسا، مدرسه و آالت موسیقى قدیمى 
ارامنه اصفهان اختصاص یافت و در بخش چهارم آن تصاویر 
30 نفر از نامداران محله جلفا همراه با عکس هاى «ارنست 
هولســتر»، عکاس نامدار آلمانى که در دوره قاجار به ایران 
آمد به نمایش درآمده است. ارنست هولتسر، مهندس آلمانى 
و از عکاسان پیشگام نیمه دوم قرن نوزدهم میالدى بود. او 
در دوران حکومت ناصر الدین شاه قاجار به ایران آمد و حدود 
20 سال در اصفهان بود و عکس هاى ارزشمندى از این شهر و 

اطراف آن از جمله محله جلفا تهیه کرد.
استاندار اصفهان در مراسم گشایش موزه مردم شناسى ارامنه 

اصفهان در کلیساى وانک این شهر با اشاره به نقش و مشارکت 
ارامنه در پیشرفت علمى کشــور به حضور برخى از ارامنه به 
عنوان استاد در دانشگاه هاى کشور افزود: دکتر «گاسپارین» 
نمونه اى از این دانشمندان ارامنه اســت که به عنوان استاد 
ژنتیک دانشگاه علوم پزشکى اصفهان منشأ خدمات بزرگى 
براى تربیت دانشجویان این رشــته بود که همواره از وى به 

نیکى یاد مى شود.
عباس رضایى به گشایش موزه مردم شناسى ارامنه اصفهان 
در این کلیسا اشاره و اضافه کرد: تأسیس چنین موزه اى نشان 
از قدرت تاریخى محله ارمنى نشــین جلفاى اصفهان دارد 
و تأثیر بســزایى در معرفى بیش از پیش فرهنگ ارامنه این 
شهر و زندگى مسالمت آمیز آنها با هموطنان مسلمان خود به 

بازدیدکنندگان کلیساى وانک خواهد داشت.

معاون شهردار اصفهان مى گوید سرمایه گذاران بیشتر از همیشه از سایر استان ها به اصفهان مى آیند تا ساختمان سازى کنند

اصفهان مقصــد مسکن سازان شده است

در مراســم ویژه اى با حضور عضو خبرگان رهبرى و امام جمعه موقت اصفهان، از 
کشفیات طرح هاى عملیاتى ظفر در محل ســتاد نیروى انتظامى استان اصفهان 

رونمایى شد.
آیت ا... سید ابوالحسن مهدوى پس از بازدید یک ساعته خود از این کشفیات که با 
توضیحات فرمانده انتظامى استان اصفهان و کارشناسان مربوطه نیروى انتظامى 
همراه بود به میان خبرنگاران آمد و گفت: کشفیات نیروى انتظامى در این طرح ها 
متعدد و متنوع بود و حقیقتاً مایه دلگرمى مردم و اطمینان خاطر آنان براى ایجاد امنیت 

بیشتر در کشور است.
وى با بیان اینکه بخشى از کشفیات نیروى انتظامى استان اصفهان کاالهاى قاچاق 
بود، گفت: ورود کاالهاى قاچاق به کشور، باعث فروش کمتر محصوالت داخلى و در 
نهایت کاهش تولید و قادر نبودن تولیدکنندگان به پرداخت حقوق کارکنان خود شده 

و در نتیجه تعطیلى کارخانجات را به دنبال دارد.
عضو خبرگان رهبرى به بُعد دیگر تولید کاالهاى داخلى پرداخت و گفت: اگر جلوى 
ورود کاالهاى خارجى به کشور گرفته شود کارخانجات قادر به تولید محصول و به 
فروش رساندن آن شده و کارخانه تقویت مى شــود و در پرداخت حقوق کارکنان 

تالش مى کنند.
آیت ا... مهدوى گفت: امروز دشمن در تالش است تا از هر راهى به نظام ضربه زند و 
جوانان ما را آلوده سازد که این آلودگى مى تواند در دو بخش جسمى و روحى باشد که 

جسم از راه مواد مخدر و روح از طریق ماهواره و توزیع سى دى هاى مبتذل است که 
البته مى توان جسم را نجات داد اما صحنه هاى مبتذل در حافظه قرار مى گیرد و قابل 

معالجه نیست و روح را آلوده مى کند.
***

فرمانده انتظامى استان اصفهان نیز به خبرنگاران گفت: در سلسله طرح هاى عملیاتى ظفر که 
در راستاى ایجاد نظم و آرامش و مبارزه با قاچاق کاال و مواد مخدر انجام شد، بخشى از توفیقات 
این طرح ها که مربوط به سه ماه گذشته است امروز در این نمایشگاه به نمایش درآمده است.

سردار مهدى معصوم بیگى اظهار کرد: ارزش کاالهاى قاچاق به نمایش درآمده 370 
میلیارد ریال در انواع کاالهاى قاچاق بود که کشف شد و در این رابطه نیز 800 نفر 

دستگیر و با آنان برخورد شد.
وى با بیان اینکه یکى از اولویت هاى نیروى انتظامى مقابله با قاچاق کاالست، افزود: 
در بخش ســوداگران مرگ نیز 12 تن مواد مخدر از قاچاقچیان کشف شد و 214 
قاچاقچى دستگیر شدند. همچنین در حین پاکسازى مناطق آلوده و کانون جرم نیز 
30 مرحله طرح پاکسازى و مقابله انجام داده و در این طرح ها در مجموع 8000 متهم 

دستگیر و با آنان برخورد شد.
فرمانده نیروى انتظامى استان اصفهان گفت: نیروى انتظامى در استان اصفهان با 
قدرت و قوت مأموریت هاى خود را انجام داده و با کسانى که بخواهند نظم و امنیت 

مردم را مختل سازند و قاچاقچیان برخورد مى کند.
وى اجراى طرح «ناظر یک» در استان اصفهان از سوى نیروى انتظامى را بسیار موفق 
دانست و گفت: در طرح «ناظر یک» به کسانى که در داخل خودرو کشف حجاب کنند 
بار اول از طریق پیامک تذکر داده مى شود، بار دوم خودروى آنها توقیف و بار سوم براى 
خاطى، پرونده قضایى تشکیل خواهد شد. ولى به مردم اطمینان مى دهم که اجحافى 

در حق آنان نخواهد شد.
وى درادامه افزود: در طرح ناظر از افراد متعهد و مطمئنى به کارگیرى شده و طرحى 

دائمى است که به صورت مستمر، اجرایى خواهد شد.
سردار معصوم بیگى  در پاسخ به سئوالى در زمینه اینکه دوچرخه سوارى بانوان چه 
وضعیتى دارد، گفت: هر موضوعى که بر اســاس قانون جرم باشد نیروى انتظامى 

تکلیف دارد با آنها برخورد کند.

ساسان اکبرزاده

دونات با بوى شکالت 
و طعم واکس!

تمجید از فرهنگسازى خانه 
فرهنگ مدیریت مصرف برق دبیر نظام مشارکت شــرکت پاالیش نفت اصفهان از 

341 میلیارد ریال ســود و صرفه جویــى که محصول 
اجراى پیشــنهادها طى سال گذشــته در این شرکت 

بوده، خبر داد.
فرشته مشهدى با اشــاره به عملکرد نظام پیشنهادها 
در سال 1397 گفت: از میان 2124 پیشنهاد دریافتى، 
تعداد 368 پیشنهاد تصویب و 93 مورد نیز اجرایى شد 
و اجراى این پیشــنهادها در سال گذشــته 34 میلیارد 

تومــان صرفه جویى اقتصادى در بر داشــته که میزان 
صرفه جویى اجراى پیشــنهادها بــه ازاى هر نفر بیش 
از 132500 ریال بوده است. وى اظهار امیدوارى کرد  
با حمایت و مشارکت جویى مدیران و کارکنان و جذب 
ایده هاى جدید در نظــام پیشــنهادها، ضمن ارتقاى 
شاخص هاى ســرانه و نرخ مشارکت شــاهد موفقیت 
روز افزون شرکت پاالیش نفت اصفهان در این زمینه 

باشیم.

نظام مشارکت شرکت پاالیش نفت از برترین هاست گشایش  موزه مردم شناسى ارامنه اصفهان 

تغییــر طعم آب
 به دلیل

 تزریق آب چاه  است

دبیر انجمن صنایع لبنى استان اصفهان گفت: با مجوز 
ستاد تنظیم بازار کشــور، بین 22/5 تا 23 درصد مجوز 

افزایش نرخ محصوالت لبنى صادر شد.
هومان امیرى تصریح کرد: افزایش قیمت محصوالت 
لبنى براساس فراوانى آن و درصد چربى متغیر است و 
در حال حاضر قیمت برخى محصــوالت 20 درصد و 
برخى دیگر تا 25 درصد گران شده است و اگر محصول 
لبنى با قیمتى باالتر از درصد مجوز افزایش یافت مردم

 مى توانند شکایت خود را به 124 ارجاع دهند. 
وى تأکید کــرد: تصمیم گیرى بــراى افزایش قیمت 
محصوالت لبنى در اختیار اســتان ها  نبوده و تنها ستاد 
تنظیم بازار کشور و ســازمان حمایت از حقوق مصرف 

کننده در این تصمیم نقش داشتند.

لبنیات 23 درصد گران شد

کشف 370 میلیاردریال کاالى قاچاق و 12 تن مواد مخدر 



0404فرهنگفرهنگ 3519 سال شانزدهمدوشنبه  3  تیر  ماه   1398

شوراى صدور پروانه نمایش خانگى با عرضه هفت 
عنوان فیلم سینمایى ایرانى  از  جمله فیلم «مارموز» 

 با بازى حامد بهداد موافقت کرد.
در جلسه اخیر شــوراى پروانه نمایش خانگى، براى 
فیلم هاى سینمایى ایرانى «ترانه» به تهیه کنندگى 
و کارگردانى مهدى صباغ زاده طوســى، «مارموز» 
به تهیه کنندگى جواد نوروز بیگى و کارگردانى کمال 
تبریزى، «آستیگمات» به تهیه کنندگى و کارگردانى 
مجیدرضا مصطفوى، «شــعله ور» به تهیه کنندگى 
محمدرضا شــفیعى و کارگردانى حمیــد نعمت ا...، 
«شکالتى» به تهیه کنندگى ایرج محمدى روزبهانى 
و کارگردانى ســهیل موفق، «امیــن و اکوان» به 
تهیه کنندگى و کارگردانــى مریم رضوى و «آهوى 
پیشــونى ســفید2» به تهیه کنندگى و کارگردانى 

سیدجواد هاشمى پروانه نمایش خانگى صادر شد.

این گزارش مى افزاید: با عرضه قســمت هاى جدید 
سریال هاى «نهنگ آبى» ، «هیوال» و «رالى» نیز 

موافقت شد.

شهرزاد کمال زاده، بازیگر سینما و تلویزیون که این شب ها با بازى 
در نقش «مرجان جاوید» در سریال «بوى باران» مهمان خانه هاى 
مردم است در خصوص خروج برخى بازیگران پروژه هاى سینمایى 
و شــبکه نمایش خانگى در میانه هاى راه تولید اثر گفت: متأسفانه 
بازیگرى درگیر برخى مناســبات شــده و این اتفاق باعث مى شود 
که نقش برخى بازیگــران در میانه هــاى راه فیلمبردارى یک اثر 
زیاد و یا کم شــود که از نظر من این اتفاق به هیچ وجه قابل قبول 

نیست.
وى در همین راستا اضافه کرد: واقعیت امر من نمى توانم بازیگرانى 
که یک پروژه را در میانه هاى راه تولید رها مى کنند قضاوت کنم 
زیرا از مشکالت و اتفاقاتى که براى آنها افتاده آگاهى ندارم اما 
مى دانم ترك کردن پروژه توســط یک بازیگر اتفاق درستى 
نیســت، البته که همیشــه تقصیر این اتفاق بر گردن بازیگر 

هم نیست.
کمال زاده در مورد اینکه بازیگــران پروژه را ترك مى کنند 
گفت: در ابتدا باید بدانیم آن بازیگر چرا پروژه را ترك کرده، 
مهم است که مطلع شویم که آن بازیگر خودش بیرون رفته 
و یا وى را حذف کرده اند، بسیارى از مواقع بازیگر آنقدر تحت 
فشار روانى و مالى قرار مى گیرد که ترجیح مى دهد على رغم میل 

باطنى از پروژه کنار بکشد.
بازیگر سریال «سفر در خانه» افزود: شرایط بازیگرى امروز شرایط 
راحتى نیســت و یک بازیگر در پروژه با اتفاقــات عجیبى همچون 
کم شــدن یکباره نقش روبه رو مى شــود، باید دید آن بازیگر تا چه 
حد مى تواند دوام آورد، گاهى برخى هســتند که به شــعور بازیگران 

هم اثــر را ترك توهین مــى کننــد و بازیگر 

مى کند. وى مهمترین عامــل را صداقت با مخاطبان دانســت و 
اذعان کرد: از نظر من قضاوت یــک جانبه که بگوییم فالن بازیگر 
مقصر بوده که اثر را ترك کرده اصًال درســت نیســت، گاهى اگر 
بازیگر اثر را تــرك نکند همان مخاطبان مى گوینــد چرا در چنین 
کار ضعیفى چنین نقش کوچک و ســطحى را بــازى کردى و اگر 
هم ترك کند مى گویند چرا به مخاطب احترام نگذاشــتید و کار را 

رها کردید.
کمــال زاده عــدم حصــول تعهــدات ســازندگان پــروژه را 
یکــى از عوامل مهــم تــرك بازیگران اعــالم و تصریــح کرد: 
گاهى پیش مى آیــد که تهیه کننده و یا ســازندگان اثــر چند ماه 
یک بار بــه تعهدات خودشــان عمل مــى کنند، گاهــى بازیگر 
ماه ها دســتمزد نگرفته و تحت فشــار مالى زندگــى مى کند اما 
معموًال بازیگران بــه دلیل فضاى کار و مخاطبــان این اتفاقات را 
بازگو نمى کنند و همین عاملى مى شــود که شــاید بعدها به بدى 

قضاوت شوند.
 بازیگر سریال «بوى باران» درباره میزان نقش خود در این سریال 
خاطرنشــان کرد: درباره اینکه چه اتفاقى براى نقش من در سریال 
«بوى باران» مى افتد نظرى نمى دهم زیرا باید منتظر پایان اثر ماند 
و دید چه اتفاقى براى کاراکتر من مى افتــد اما در کل هیچگاه زیاد 
به کمیت نقش نگاه نمى کنــم و تنها به کیفیت نقش هر چند کوتاه 

فکر مى کنم.
ســریال «بوى باران » که ابتــدا «عروس تاریکى» نام داشــت 
به کارگردانــى محمــود معظمــى و تهیه کنندگــى محمدرضا
تخت کشیان هر شب  از ســاعت 22 و 15 دقیقه روى آنتن شبکه 

یک سیما مى رود. 

محمد علیزاده، خواننده موســیقى پاپ درباره وجود 
نامش در تیتراژ ســریال «گاندو» و پخش نشــدن 

ترانه اش براى این سریال توضیحاتى ارائه کرد.
در تیتراژ ســریال پرطرفدار «گاندو» که این شب ها 
از شبکه 3 سیما پخش مى شود، نام 
محمد علیزاده، خواننده 
پاپ آمده است اما 
اثــرى از ترانه او 
در تیتراژ سریال 

نیست.

علیزاده درباره پخش نشــدن ترانه اش در «گاندو» 
توضیحاتى ویدیویى در صفحه شــخصى خود در 
اینستاگرام ارائه کرد و گفت: براى این سریال یک 
ترانه سروده و موسیقى براى آن ساخته شد اما زمانى 
که به پخش نزدیک مى شد، به همراه جواد افشار 
(کارگردان سریال) که از دوســتان خوبم است، به 
این نتیجه رســیدیم که تیتراژ بدون ُوکال (صداى 
خواننده) پخش شود و فکر مى کنم این خیلى بیشتر 

و بهتر به سریال کمک مى کرد. 
وى ادامه داد: اگر زودتر به این نتیجه مى رســیدم، 
قطعًا نام من به عنــوان خواننــده در تیتراژ اعالم 
نمى شد. این خواننده پاپ گفت: تیتراژ را براى یک 

سریال دیگر نگه داشته ایم که آنجا 

کار خواهد شد.
علیزاده درباره کم کارى خود طى ماه هاى اخیر نیز 
توضیح داد: این روزها درگیر تولید هستم و احساس 
کردم شش  ماهه اول سال را باید تولید کنم. امسال 
به امید خدا ســالى پرکار براى من است و کارهاى 
عاشقانه بســیارى ســاخته ام که به وقتش منتشر 

خواهند شد.

برنامه تلویزیونى «مثبت 40» با رویکردى نوستالژیک و 
با اجراى دو مجرى خاطره ساز به شبکه آموزش مى آید.

این برنامه رویکردى خاطره محور دارد و قرار اســت دو 
مجرى کودك در دهه هاى 60 و 70 در آن حضور داشــته 

باشند و به اجرا بپردازند.
گیتى خامنه و الهه رضایى،  دو مجرى این برنامه هســتند 
که پیش از این اجراى برنامه هــاى کودك و نوجوان را بر 

عهده داشته اند.

فرهاد مدیرى، فرزند مهران مدیرى با نام هنرى «فرواگ» چند ماه پس از انتشار 

گ، اولین آلبوم مستقل خود را با عنوان «نام من عشق است» منتشر 
چند تک آهن

کرد. مجموعه حاضر شامل 9 آهنگ باکالم است که پیش از این قطعاتى از آن 

مثل «نام من عشق است» و «گل الله الله» به صورت تک آهنگ منتشر شده 
بود.

در توضیح این آلبوم آمده است: «به سختى مى توان این آلبوم را در تنها یک سبک 

جاى داد. چهار آهنگ از ملودى هاى فولکلور خراسانى و دو آهنگ از آثار ابراهیم 

منصفى تأثیر گرفته اند. برخى آهنگ ها به اصل ملودى ها بسیار نزدیک و برخى 

بسیار دور هستند. ملودى سه آهنگ دیگر نیز آهنگسازى شده اند.» «تو»، «گل 

الله الله»، «خاطره»، «آى ُگلُم»، «دخترعمو»، «جمع اضداد»، «رنگ زردم» و 

» قطعاتى هستند که در این آلبوم گنجانده شده است.
«نام من عشق است

فرهاد مدیرى در توضیحات آلبوم خود ضمن تشکر ویژه از پدرش مهران مدیرى از 

 هنرمندان موسیقى خراسان نیز  قدردانى کرده است.
برخى از بزرگان و

«عاقبت نقدفروشى، عاقبت نسیه فروشى» سال 77 به کارگردانى رضا ژیان روى آنتن 
مى رفت و او نقش آفرینى مى کرد. در «کاکتوس» محمدرضا هنرمند،  «فردا دیر است» 
حسن فتحى و «شن هاى کف رودخانه» یوسف سیدمهدوى قبًال به ایفاى نقش پرداخته 
بود. اما اوج بازیگرى و شناخته تر شدن شراره درشتى با سریال «زیر آسمان شهر» مهران 
غفوریان اتفاق افتاد و در «پدر خوانده» محمدرضا ورزى، نقش همسر شاه- فرح دیبا- را 
بازى مى کرد. بعد از مجموعه «دفترخانه شماره 13» سیدوحید حسینى که از شبکه یک 

سیما روى آنتن مى رفت دیگر خبرى از شراره درشتى نبود.
یک خبر دوباره نام او را َســِر زبان ها انداخت؛ «شراره درشــتى به سرطان مبتال شد». 
این خبر براى دوستان،  همکاران و حتى کسانى که او را یا به نام همسر مرحوم ش رضا 
ژیان مى شناختند و یا سریال «زیر آسمان شــهر» و حتى حضورش در سریال تاریخى 
«پدر خوانده» را به یاد مى آوردند، تلخ و شــوکه کننده بود. چرا که درشتى نوشت: «من 
از سرطان قوى ترم. عشق بورزیم تا همیشــه.» خبرگزارى «تسنیم» به همین بهانه 

گفتگویى با این بازیگر سینما و تلویزیون انجام داده است. 
شراره درشتى با بیان اینکه بســیارى از من در فضاى مجازى مى پرسند چرا این روزها 
نیستم و کارى براى سینما، تلویزیون و تئاتر ندارم؟ گفت: ده سالى مى شود ایران نیستم 

و بیشــتر زمانم را در این کشور و در واقع به ســوئیس مهاجرت کردم 
متأسفانه از فضاى مجازى دور مى گذرانم. باید بگویم خوشــبختانه یا 

بوده و هستم.
این بازیگر ســینما و تلویزیون در پاسخ 

به اینکه خبرى از ابتالى ســرطان او چند 
روز پیش در فضاى مجازى منتشر شد که تلخ و 

شوك آور بود، تأکید کرد: تقریباً مى توان گفت، پنج شش 
ماهى است متوجه سرطان سینه شدم و فروردین ماه یک جراحى 

در ایران داشتم تا آنجا که امکان داشت توده سرطانى را درآوردند ولى براى ادامه درمان 
به سوئیس برگشتم تا کار درمان را در این کشور ادامه بدهم. وى در خاتمه افزود: البته 
ترجیح دادم در این مدت کســى در جریان این بیمارى نباشد و دیگران را نگران نکنم. 
خانواده درجه یک من، در جریان ابتال به سرطان بودند و هیچکسى از این ماجرا اطالعى 
نداشت. ولى بسیار از ملت ایران تشــکر مى کنم بعد از این سال ها که نبودم هنوز مرا با 
کارهاى هرچند کم و ناچیزم مى شناسند. نســبت به این همه محبت و صمیمیت رفتار 

مردم ایران احساس غرور مى کنم.

شهرزاد کمال زاده درباره میزان نقش خود در «بوى باران»:

کیفیت بیشتـر از کمیت 
برایم اهمیت دارد

شهرزاد کمال زاده
در نقش «مرجانج
مردم است در خص
شــبکه نمایش و
بازیگرى درگیر بر
که نقش برخى باز
زیاد و یا کم شــود

نیست.
همین راست وى در
که یک پروژه ر
زیرا از مشکال
مى دانم ترك
نیســت، البت
هم نیست.
کمال زاده
گفت: در اب
مهم استک
و یا وى را حذ
فشار روانى و ما
ک باطنى از پروژه
بازیگر سریال «س
ی راحتى نیســت و
کم شــدن یکباره
آ ا د اند ت مى تواند دوام آود حد
مــى کننـ متوهین

ش

ورك شــاپ تخصصى بازیگرى ســینما با حضور 
بهــرام بهرامیان، نویســنده و کارگردان از 

سوى مؤسسه نســیم هنر و با همکارى 
دفتر تخصصى سینما وابسته به سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان و در سالن اجتماعات کتابخانه 

مرکزى شهردارى اصفهان برگزار شد.
از ســاخته هاى بهرامیان مــى توان به 

مجموعه هــاى تلویزیونى «از یادها 
رفته»، «ســقوط یک فرشته» و 
«جاده قدیم» و فیلم هاى «آینه 
شــمعدون»، «پریناز»، «آل»، 
«ســاعت شــنى» و «مشق 

عشق» اشاره کرد.
بهرامیــان در ورك شــاپ 
تخصصــى بازیگرى ســینما 
گفت: به طــور کامل باور دارم 
که اصفهان پایتخت فرهنگى 
ایران اســت و من هــرگاه به 
اصفهان آمــدم دو چیز ذهن 
من را درگیر کرده اســت که 

یکى قــدرت تکلــم و توانایى 
ارتباط و دیگــرى ادب و تواضع 
و مطابــق اصول صحیــح رفتار 

کردِن شــهروندان اصفهان است. وى با بیان اینکه 
فیلمســازى و یا بازیگرى مانند عبــور از دیوار 
بتنى ده الیه است و بازیگر باید فرا بگیرد که 
چگونــه از این دیوار عبور کنــد، تأکید کرد: 
من معتقدم ســه شــهر در ایران واقعًا حیف 
است که سینما نداشــته باشد و فیلمى در آنها 
ساخته نشود، اولین این شهرها مشهد، دومین 
اصفهان و ســومین شهر هم 
شیراز اســت اما متأسفانه 
تمرکز فیلمســازى در 

تهران است.
در ادامــه این ورك 
شــاپ، حاضــران 
با نظــارت بهرام 
بهرامیــان بــه 
بازى  اجــراى 
بــه روى صحنه 
پرداختنــد و ایــن 
کارگــردان بــه صورت 
عملى بــه ارائه نقاط قوت 
و ضعف و طرح مســائ لى 
پرداخت که بــه بهتر و 
قوى شــدن بازیگرى 

کمک مى کند.

حیف است در اصفهان فیلم ساخته نشود

«مارموز» حامد بهداد در راه شبکه نمایش خانگى

بهرامیان: 

بازیگرى ســینما با حضور  صصى
کارگردان از نویســنده و ،

ســیم هنر و با همکارى 
ینما وابسته به سازمان 
و ورزشىشهردارى  ى
ن اجتماعات کتابخانه 

ى اصفهان برگزار شد.
 بهرامیان مــى توان به 

تلویزیونى «از یادها 
طیک فرشته» و 
یلم هاى «آینه
ریناز»، «آل»، 
ى» و «مشق

د.
رك شــاپ

گرىســینما 
امل باور دارم 
خت فرهنگى 
ن هــرگاه به

چیز ذهن   دو
ده اســت که 

لــم و توانایى 
ادب و تواضع  ى
ل صحیــح رفتار 

کردِن شــهروندان اصفهان است
فیلمســازى و یا بازیگرى مانن
بتنى ده الیه است و بازیگر
ک چگونــه از این دیوار عبور
در من معتقدم ســه شــهر
است که سینما نداشــته باش
ساخته نشود، اولین این شهر
اصفهان و سـ
شیراز اسـ
تمرکز
تهران
در اد
شـ
ب

پرد
کارگــر
عملى بــ
ضعف و

پرداخت
قوى ش
کمک م

آلبوم فرزند مهران مدیرى منتشر شد

علت پخش نشدن ترانه محمد علیزاده در «گاندو»

 دوست نداشتم کسى از سرطانم با خبر شود

گاندو که این شب ها  در تیتراژ ســریال پرطرفدار 
3از شبکه 3 سیما پخش مى شود، نام 
محمد علیزاده، خواننده 
پاپ آمده است اما 
اثــرى از ترانه او 
در تیتراژ سریال 

نیست.

و موسیقى براى آن ساخته شد اما زمانى ترانه سروده
که به پخش نزدیک مى شد، به همراه جواد افشار 
که از دوســتان خوبم است، به  (کارگردان سریال)
این نتیجه رســیدیم که تیتراژ بدون ُوکال (صداى 
خواننده) پخش شود و فکر مى کنم این خیلى بیشتر 

و بهتر به سریال کمک مى کرد. 
وى ادامه داد: اگر زودتر به این نتیجه مى رســیدم، 
قطعًا نام من به عنــوان خواننــده در تیتراژ اعالم 
نمى شد. این خواننده پاپ گفت: تیتراژ را براى یک 

که آنجا سریال دیگر نگه داشته ایم

کار خواهد شد.
علیزاده درباره کم کارى خود طى ماه هاى اخیر نیز 
توضیحداد: این روزها درگیر تولید هستمو احساس

کردم شش  ماهه اول سال را باید تولید کنم. امسال 
به امید خدا ســالى پرکار براى من است و کارهاى 
عاشقانه بســیارى ســاخته ام که به وقتش منتشر 

خواهند شد.

از بپر را
لهه رضایى،  دو مجرى این برنامه هســتند 
ن اجراى برنامه هــاى کودك و نوجوان را بر 

د.

و بیشــتر زمانم را در این کشور 
متأسفانه از فضاى مجازى دور یا

خ
چند

که تلخ و 
گفت، پنج شش

فروردین ماه یک جراحى 
 توده سرطانى را درآوردند ولى براى ادامه درمان 
ین کشور ادامه بدهم. وى در خاتمه افزود: البته 
یان این بیمارى نباشد و دیگران را نگران نکنم. 
سرطان بودند و هیچکسى از اینماجرا اطالعى

ر مى کنم بعد از این سال ها که نبودم هنوز مرا با 
د. نســبت به اینهمه محبت و صمیمیت رفتار

بر شود

2 مجرى خاطره ساز سیما در یک قاب

 تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ قســمتى از یکبابخانه  پالك  شماره 568/2 مجزى شده از 
568/1  که باپالکهاى دیگر توام شــده  واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که  طبق پرونده ثبتى به نام آقاى ســید اکبرنوریان   فرزند ســید محمد وغیره  در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه 
مورخ 98/4/24 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با 
تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)

روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 98/4/3- 509110   / م الف  ابوالفضل ریحانى- رئیس 
ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 4/132           

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شــماره 901/29 مجزى شده از 901/1  
واقع درقطعه 9 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان کــه  طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حب 
على عابدى گنهرانى فرزند محمد على  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى 
ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 

نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 98/4/24 ساعت 8 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت 
مقرردرمحــل حضوریابند.اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشار: 
98/4/3 - 509106 / م الــف ابوالفضل ریحانى- رئیس ثبت اســنادوامالك نجف آباد/ 

            4/133
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب مغازه پالك  شــماره 172/113 واقع درقطعه 10 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که  طبق پرونده ثبتى به نام آقاى رســول خانى   فرزند 
غالمحسین در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روزدوشنبه مورخ 98/4/24 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعــد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشار: 98/4/3  -    509102   / م الف 

ابوالفضل ریحانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 4/134            
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قســمتى از یکبابخانه  پالك  شماره 845/13 واقع درقطعه 
10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که  طبق پرونده ثبتــى به نام آقاى عبداهللا نوروزى 
فرزند حسن  در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روزدوشنبه مورخ 98/4/24 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعــد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشــار: 98/4/3- 509099  / م الف  

ابوالفضل ریحانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 4/135           
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکقطعه ملک مشجر ومحصور  پالك  شماره 285/10 واقع 
درقطعه 11 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که  طبق پرونده ثبتى به نام آقاى سیدرضا 
امامى   فرزند سید محمد در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل 
نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید 

حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 98/4/24 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 98/4/3  -  509097   / م 

الف ابوالفضل ریحانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/4/136           
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شــماره 1819/11 واقع درقطعه 1 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهــان که  طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حســینعلى یزدانى  فرزند 
یداله وغیره در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روزدوشنبه مورخ 98/4/24 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعــد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشــار: 98/4/3- م الف: 509094 

ابوالفضل ریحانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 4/137            



ورزشورزش 053519 3519سال شانزدهمدوشنبه  3  تیر  ماه   1398 سال شانزدهم139

پرسپولیس بعد از جدایى برانکو، محکوم به 
افت و پایان دوران طالیى تیم است؟ این 
سئوالى است که سایت «نود» و چند رسانه 

دیگر آن را مطرح کرده اند.
در دوران باشگاه هاى دولتى و شبه دولتى، 
نقش مربى در باشــگاه ها فراتر از همیشه 
شده است. در استقالل، تمام قهرمانى هاى 
لیگ برترى این تیم به نام قلعه نویى خورده 
و پرسپولیس هم تقریباً تمام افتخارات یک 
دهه اخیرش را با برانکو به دســت آورده 
است. با رفتن برانکو، پرسپولیسى ها نگرانند 
دوران طالیى باشگاه شــان هــم به پایان 
برسد. سرنوشــتى که مرور چند تیم مشابه در 
دهه هاى اخیر، نشــان مى دهد بــا انتخاب هاى 

درست تغییرپذیر است.
 یکى از قدرتمندترین تیم هــاى فوتبال ایران قبل از لیگ 

برتر، پرسپولیِس استانکو بود. پرسپولیسى ها با استانکو، دو بار 
قهرمان لیگ برتر شدند و بعد از سال ها، چهره قدیمى شان را 
پس گرفتند. پرسپولیس در دوران برگزارى لیگ تهران، کمتر 
از استقالل قهرمان شده بود و از آخرین قهرمانى شان در لیگ 
سراسرى کشور هم 20 سال مى گذشت. استانکو دو بار پیاپى، 
پرســپولیس را قهرمان کرد و جدایى او، اتفــاق تلخى براى 
سرخپوشان محسوب مى شــد. با این حال، آنها بدون استانکو 
هم توانستند مسیرشان را ادامه دهند. پرسپولیس فصل بعد از 
جدایى استانکو بخاطر اردوهاى ملى از لیگ کنار کشید و سپس، 
دوباره دو فصل پیاپى با على پروین قهرمان شــد. یکى از این 
قهرمانى ها، دوگانه لیگ و حذفى را براى اولین بار به کلکسیون 

پرسپولیس اضافه کرد.
اما در لیگ برتــر هم قبل از پرســپولیِس برانکو، ســپاهان 
موفق ترین دوران چند ســاله را در لیگ برتر داشت. سپاهاِن 
قلعه نویى، لیگ نهم و دهم بى رقیب قهرمان لیگ برتر شد. لیگ 
یازدهم، قلعه نویى به دلیل اختالف با مدیران باشگاه، اصفهان را 
ترك کرد و تعداد زیادى از ستاره هاى تیم مثل مهدى رحمتى، 

احســان حاج صفى، هادى عقیلى و خســرو حیدرى به 
دالیل مختلف تیم را ترك کردند. با این حال سپاهان 
فصل بعد هم با وجود شروع نه چندان خوب با بوناچیچ، 
به کمک کرانچار به قهرمانى لیگ برتر رســید. لیگ 
دوازدهم که ستاره هاى بیشترى از سپاهان جدا شدند، 
آنها به قهرمانى جام حذفى رسیدند و لیگ چهاردهم، 
این بار با فرکى قهرمان شــدند. سپاهان طى یک 
دوره شش ساله، با سه مربى مختلف چهار قهرمانى 

لیگ و یک قهرمانى حذفى به دست آورد.
رفتن برانکــو هــم، مى تواند ضربــه بزرگى به 
پرسپولیس و عمارت قهرمانى آنها بزند. با این حال 
در حال حاضر که جدایى او قطعى شده موضوع 
مهمتر از رفتن این مربى، مسیر آینده پرسپولیس 
است. مسیرى که مى تواند مثل دوران طالیى 
پرسپولیس و ســپاهان در سال هاى گذشته، با 

یک مربى جدید هم ادامه پیدا کند یا با انتخاب هاى 
اشتباه، در همین نقطه متوقف شود.

آنها غیر از مربى، خیلى ها را از دست دادند و افت نکردند

سپاهان را که قلع و قمع کردند 
یادتان رفته؟

ذوبى ها را بدون تردید مى توان یکى از بدشانس ترین 
تیم هاى حاضر در لیگ برتر دانست. آنها با احتساب 
مصدومیتى که براى بازیکن جوانشان اخیراً به وجود 

آمد توانستند رکورد رباط صلیبى را به نام خود بزنند.
اولین مصدومیت ســنگین در این تیم در همان نیم 
فصل اول اتفاق افتاد و رحیــم زهیوى که به عنوان 

جانشین تبریزى به این تیم آمده بود در بازى سوم این 
تیم با مصدومیت شــدید و پارگى رباط صلیبى رو به 
رو شد و به این ترتیب پرونده زهیوى تا پایان فصل 

پیچیده شد.
آنها که از آغاز نیم فصــل دوم لیگ به دنبال جبران 
ناکامى هاى نیــم فصل اول با اضافــه کردن یکى 
دو بازیکن براى رسیدن به ترکیب ایده آل بودند اما 
این اتفاق نیز نیافتاد و محمدرضا خلعتبرى که براى 
حل مشکل گلزنى ذوبى ها به این تیم آمده بود تنها 
یکى دو بازى توانست براى این تیم به میدان برود و 
در نهایت او نیز با مصدومیتى شدید با لیگ هجدهم 

خداحافظى کرد.
حاال این روزها از اصفهان خبر مى رسد مدافع جوان 
این تیم نیز پیش از آغاز بــازى هاى لیگ نوزدهم با 
مصدومیتى شدید مواجه شده است. نیما طاهرى که 
یکى از بازیکنان دعوت شده به اردوى تیم امید بود 
در یکى از آخرین تمرینات، مصدوم شد و در حالى که 
هنوز اظهارنظر نهایى درباره این مصدومیت نشــده 
است گمانه زنى ها از پارگى رباط صلیبى حکایت دارد.

و بدین ترتیب سبزپوشان اصفهانى در حدود کمتر از 
یکسال سه بازیکن مهم خود را به دلیل پارگى رباط 
صلیبى از دست داده اند و طبیعتًا باید نام آنها در رده 

بدشانس ترین هاى لیگ برتر ایران قرار گیرد.

شایعه شده که سپاهانى ها قصد دارند یک برزیلى را 
جانشین کى روش کنند.

 لوســیانو پریرا که فصل گذشــته همراه با استنلى 
کى روش عنوان آقاى گلى لیگ برتر را به دست آورد، 

براى ماندن در فوالد وضعیت مبهمى دارد.
 بازیکــن برزیلى با وجود شــروع تمرینــات فوالد 

خوزستان، در اردوى شهرکرد غایب است و 
هنوز تکلیفش براى فصل آینده مشخص 
نیست. ظاهراً پریرا در مورد مطالبات فصل 

گذشته با مسئوالن فوالد اختالف دارد، این 
در حالى است که باشــگاه فوالد هنوز موضع رسمى 
خود را در خصوص وضعیت شیمبا اعالم نکرده است.

از سوى دیگر خبر مى رسد سپاهان که هنوز نتوانسته 
رضایت استنلى کى روش را براى حضور در فصل آینده 
جذب کند با شیمبا مذاکراتى داشته است.  قلعه نویى 
معتقد اســت باید خیلى زود تکلیف فصل آینده تیم 
مشخص شود و نمى توانند بیش از حد منتظر کى روش 

بمانند، پس بهتر است با سایر گزینه ها 
که در صدر آن پریــرا قراردارد 

مذاکرات جدى صورت پذیرد.

نى ها قصد دارند یک برزیلى را 
د.

صل گذشــته همراه با استنلى 
 گلى لیگ برتر را به دست آورد، 

وضعیت مبهمى دارد.
جود شــروع تمرینــات فوالد 

 شهرکرد غایب است و 
فصل آینده مشخص

 مورد مطالبات فصل 
والد اختالف دارد، این 

ــگاه فوالد هنوز موضع رسمى
ضعیت شیمبا اعالم نکرده است.

رسد سپاهان که هنوز نتوانسته 
ش را براى حضور در فصل آینده 
اکراتى داشته است.  قلعه نویى 
لى زود تکلیف فصل آینده تیم 
وانند بیش از حد منتظر کى روش 

 با سایر گزینه ها 
را قراردارد 

ت پذیرد.

برزیلى به جاى برزیلى؟ 
احتمالش ممکنه

دروازه بان تیم فوتبال ذوب آهن بعد از تمدید قراردادش 
گفت: تصمیم درستى گرفتم که در ذوب آهن ماندم.

محمدباقر صادقى در مصاحبه با سایت باشگاه ذوب 
آهن گفت: ذوب آهن خانه من اســت. اولویت اصلى 
و اول بازیکنانى مانند من و قاسم و دیگر قدیمى هاى 

تیم، 100 در صد باشگاه ذوب آهن است.
دروازه بان ذوب آهن ادامه داد: بر خالف پیشنهاداتى 
که از چند تیم دیگر داشــتم ترجیح دادم ذوب آهن را 
انتخاب کنم و این یک تصمیم و انتخاب درست بود زیرا 
سعید آذرى، مدیر عامل باشگاه و علیرضا منصوریان 
خیلى پاى من ایستادند. حتى آقاى منصوریان چند بازى 
آخر به من میدان داد تا بتوانم خودم را اثبات کنم. من نیز 

تمام تالشم را کردم.
صادقى درباره جام باشگاه هاى آسیا گفت: آسیا جام 
شگفتى هاست و تیم ذوب آهن نیز نتایج خوب و قابل 
قبولى گرفته و به عنوان تنها نماینده ایران در ادامه این 
جام کار سختى در آسیا دارد که با همدلى که من در تیم 

مى بینم مى توانیم به مراحل باالتر هم صعود کنیم.
وى افزود: ذوب آهن نشان داده که در آسیا تخصص 
دارد و این موفقیت ها در آســیا فقط با برنامه ریزى و 
یکدل شدن کل مجموعه ذوب آهن از جمله مدیرعامل 
محترم کارخانه عظیم ذوب آهن و معاونان، مدیران و 
پرسنل زحمتکش آن مجموعه و نیز مجموعه مدیریتى 
و پرسنل باشگاه به دست آمده است. من خودم در فینال 

لیگ قهرمانان آسیا حضور داشتم و مى دانم ذوب 
آهن شــخصیت قهرمانى در لیگ قهرمانان را 

دارد و به این خود باورى نیز رسیده است.
محمد باقرصادقى درباره هــدف ذوب آهن در 

لیگ امســال گفت: ذوب آهن امســال سخت به 
دنبال قهرمانى در لیگ اســت چون در ویترین بزرگ 
افتخاراتش این عنوان را کم دارد. ما نشــان دادیم که 
شایسته قهرمانى در لیگ هســتیم که به یارى خدا و 
تالش مجموعه عظیم و بزرگ ذوب آهن به این مهم 

دست پیدا خواهیم کرد.

جاى این جام 
در ویترین ما کم است

امیرقلعه نویى، سرمربى تیم فوتبال سپاهان درباره وضعیت این تیم اظهار کرد: ما در نهایت بین سه الى چهار 
بازیکن دیگر به تیم اضافه خواهیم کردیم و با اعضاى هیئت مدیره و تابش مدیرعامل باشــگاه جلسه داشتم. 
همچنین جلسه اى قبل از آغاز فصل جدید با عظیمیان مدیر کارخانه فوالد مبارکه اصفهان داشتم و شنیدم که 

او مدیر نمونه شده است که این موضوع انسانیت او را نشان مى دهد.
 او ادامه داد: امسال فکر و ذهنمان این است که ســالى به مراتب بهتر نسبت به فصل قبل داشته باشیم و این 
اتفاق مهم ان شاءا... رخ مى دهد. ما براساس افکار تاکنیکى خود امسال یارگیرى کردیم و معتقدم که عالوه بر 

18بازیکن بزرگسال باید یک تیم سایه هم درست کنیم که این تیم سایه، آینده سپاهان باشد.
قلعه نویى بیان کرد: خوشحالم که دو بازیکن بسیار عالى محبى و  زینالى را گرفتیم و میرزایى هم که برگشته و 
غلط هایش را نوشته است و امیدوارم کیفیت بازى هایش بهتر شده باشد. بازى هاى میرزایى و سایر بازیکنان که 
به تیم هاى دیگر داده بودیم را هر هفته رصد مى کردیم و از عملکرد میرزایى رضایت داریم. در مجموع امیدوارم 

میرزایى با کیفیت بهترى بتواند به ما کمک کند.
سرمربى سپاهان تصریح کرد: تنها دغدغه مان این اســت که بقیه بازیکنان هم هر چه زودتر به تیم ما اضافه 
شوند تا باالنس بدنى مان به هم نخورد. پنج شش هفته براى آماده سازى تیم در نظر گرفتیم و اگر بازیکنان دیر 

به تمرینات اضافه شوند دچار مشکل خواهیم شد.
کى روش استنلى و کومان بیان کرد: این دو بازیکن در لیست ما هستند و او دربــاره وضعیت 

کى روش  دو سالى است که با من است به آنها نیاز داریم. 
از فوتبال ایران دارد اما کومان این و شناخت کاملى 
بود و در فصل آینده بسیار بهتر فصل، سال اولش 
کمک کند. توقعمان این است مى توانــد به تیم 

خیلى زود به تیم ما اضافه شوند که این دو بازیکن 
عقب نیافتند. همچنین برنامه مان را که از لحاظ بدنى 
و اگر یک درصدم هم این دو بازیکن به باشگاه دادیم 
نگشــتند  ز با
ن  یکنــا ز با
را  دیگــرى 

بگیریم.
سرمربى سپاهان در 

پایان خاطر نشان کرد: واقعًا از 
همه مهمتر حضور هواداران خوبمان بود. چه 

آنجایى که مظلوم واقع شدند چه آنجایى که در 
اصفهان بودند چه آنجایى که صد نفر بودند و به 

اندازه صدهزار نفر تشویق کردند.

100 سپاهانى مثل 100 هزار هوادار 
تشویق مى کردند

نیاز مبرم استقالل به گلر دوم براى روزهاى نبودن حسینى، موضوعى که غالمپور هم به آن 
اشاره داشت و بى شک براى آن برنامه دارد.

بعد از جدایى سید مهدى رحمتى از استقالل، از گلرهایى چون حامد لک و محمد رضا اخبارى 
به عنوان جانشین کاپیتان سابق این تیم نام برده شد اما آبى هاى پایتخت قصد دارند سنگربانى 
جوان و آینده دار  را جایگزین رحمتى کنند تا چندین فصل از لحاظ چهارچوب دروازه تضمین 

شوند.
محمد حسین اکبر منادى، دروازه بان جوان فصل گذشته ســایپا که با درخشش در این تیم 
نام خود را بر سر زبان ها انداخت مشــکلى براى عقد قرارداد با استقالل ندارد و منتظر تماس 

مسئوالن این باشگاه است.
منادى یکى از بهترین نمایش هاى خود را فصل گذشته مقابل استقالل در جام حذفى ارائه داد 
و البته در طول فصل ثبات قابل توجه اى داشت و این شانس را دارد که به پدیده دروازه بانى 

فصل آینده استقالل تبدیل شود.
باید دید استقالل موفق به توافق با این دروازه بان جوان مى شود یا خیر.

 لوســیانو پریرا، کــى روش اســتنلى و آنتونى 
استوکس، ســه مهاجم خارجى بودند که در لیگ 
برتر هجدهم عملکرد خوبى داشتند و نام خود را در 
صدرجدول گلزنان قرار دادند. طى فصل گذشته 
پریرا و کى روش استنلى مشــترکًا با 16 گل زده 
عنوان آقاى گلى لیگ برتر را از آن خود کردند و 
استوکس نیز با 11 گل زده در رده سوم گلزنان قرار 
گرفت. این سه مهاجم اما حاال براى لیگ نوزدهم 

وضعیت شان مشخص نیست.
پریرا فصل گذشته در فوالد خوزستان توپ مى زد 
اما با مسئوالن این باشگاه به توافق نرسیده است؛ 
درباره او گفته مى شود توافقات اولیه اش با پدیده 
مشهد صورت گرفته اما هنوز حضور او در این تیم 

مشخص نیست.
کى روش استنلى که توســط امیر قلعه نویى به 
فوتبال ایران آورده شــد نیز هنوز قــراردادش را 
با سپاهان تمدید نکرده اســت. او پیشنهادهایى 

از چند تیــم ایرانى دریافــت کرده و 
رقم هاى پیشــنهادى به این 

مهاجم باعث دلخورى مدیران سپاهان نیز شده 
است اما طالیى پوشــان اصفهانى اصرار زیادى 
بر حفظ او دارند و بایــد دید آیا قرارداد این مهاجم 

برزیلى تمدید خواهد شد یا خیر.
همچنین آنتونى اســتوکس نیز بــا وجود اینکه 
با تراکتورســازى قرارداد دارد اما هنوز با شــروع 
تمرینات به ایران نیامده و زمزمــه هایى درباره 
جدایى اش به گوش مى رسد. مسئوالن باشگاه 
آذربایجانى با اســتوکس در حال مذاکره هستند 
و باید دید آیا براى ادامــه همکارى با این مهاجم 

ایرلندى به توافق مى رسند یا خیر.

عقاب نارنجى در تور آبى

همه در انتظار مقصد این 3 نفر

یم ب ر زو چ ر م ن زی ب ی ب ین ن ه ر ریح ن پ
النس بدنى مان به هم نخورد. پنج شش هفته براى آماده سازى تیم در نظر گرفتیم و اگر بازیکنان دیر 

ت اضافه شوند دچار مشکل خواهیم شد.
لیست ما هستند وه وضعیت کى روش استنلى و کومان بیان کرد: این دو بازیکن در

است ز داریم. کى روش  دو سالى است که با من
از فوتبال ایران دارد اما کومان این  کاملى

بود و در فصل آینده بسیار بهتر ل اولش 
است د به تیم  این کمک کند. توقعمان

خیلى زود به تیم ما اضافه شوند و بازیکن 
عقب نیافتند. همچنین برنامه مان را ظ بدنى 
و اگر یک درصدم هم این دو بازیکن دادیم 
شــتند 
ن ــا

را  ى 

 سپاهان در 
نشان کرد: واقعًا از  طر

بود. چه  تر حضور هواداران خوبمان
همظلوم واقع شدند چه آنجایى که در 
ودند چه آنجایى که صد نفر بودند و به 

هزار نفر تشویق کردند.

این همه بدشانسى مگه شدنیه؟!

محمد مؤمنى

سعید نظرى

احمد خلیلى

محسن کدخدایى
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مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 960502 ج/اول له آقاى على اصغر بهرامى و علیه آقاى حسین شاکرین 
مبنى بر مطالبه مبلغ 1/332/555/000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق 
االجراى دولتى در تاریخ 98/4/30 ساعت 11/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى 
اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 22/843 حبه مشــاع از 72 حبه شش دانگ 
ملکى به پالك ثبتى شماره 20 فرعى از 4319 اصلى بخش 4 اصفهان با مشخصات مندرج 
در نظریه کارشناســى که ذیال درج شده اســت ملکى آقاى على اصغر بهرامى که نامبرده 
اعالم نموده بصورت قولنامه بر محکوم علیه فروخته است و اکنون در تصرف مالکانه روح 
اله شفیعى و رسول میرزمانى مى باشد توسط کارشــناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل 
ارزیابى شــده نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید 
مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز 
مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه 
اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد. مابقى ثمن معامله 
ظرف حداکثر یکماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف 
ملک مورد مزایده- موضوع ارزیابى پالك ثبتى 20 فرعى از 4319 اصلى بخش 4 اینجانب 
کارشناس منتخب باتفاق خواهان از ملک موردنظر واقع در اصفهان خیابان گلزار کوى فاضل 
هندى کوى میخک بازدید و معاینه و اندازه گیرى هاى الزم انجام گردید. همچنین کلیه 
مدارك مورد نیاز مطالعه گردیدکه گزارش آن به شرح زیر باستحضار مى رسد. مشخصات 
ثبتى تمامى ششدانگ عرصه و اعیان وضعیت خاص طلق) به شماره بیست فرعى از چهار 
هزار و ســیصد و نوزده اصلى بخش چهار حوزه ثبت امالك شــمال اصفهان به مساحت 
(161/57) مترمربع به تاریخ ثبت دوازدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه با شماره 
دفتر امالك 45 و صفحه 228، 2- مشخصات و تغییرات و مستحدثات. این ملک با ملک 
19 فرعى از 4319 اصلى (یعنى ملک واقع در شمال خود) ایجادمین گردیده و جمعا عرصه 
اى واحد به مساحت 254 مترمربع (طبق گزارش مندرج در پروانه) را تشکیل داده که روى 
دو پالك بصورت مشترك مجتمع آپارتمانى هفت واحدى (بنام مجتمع آریان) به مساحت 
تقریبى 670 مترمربع با گردیده است و با عنایت به مدارك موجود که در اختیار خواهان است 
فاقد پایان ســاخت و در نتیجه هنوز واحدها تفکیک نگردیده است. در ضمن طبق بررسى 
در محل تعداد پنج واحد از این هفت واحد در حال استفاده میباشد داراى سکنه است) نظریه 
کارشناسى: با عنایت به توضیحات  ارائه شــده ارزش روز (زمان تهیه گزارش) شش دانگ 
ملک مذکور یعنى پالك ثبتى 20 فرعى از 4319 اصلى (فقط عرصه و بدون در نظر گرفتن 
اعیان) و با در نظر گرفتن موقعیت و شرایط و جمیع عوامل موثر در قضیه مبلغ چهار میلیارد 
و دویست میلیون ریال (4/200/000/000) معادل چهارصد و بیست میلیون تومان برآورد 
و اعالم میگردد. در نتیجه ارزش 22/843 حبه مشــاع آن به مبلغ 1/332/555/000 ریال 
ارزیابى که مقدار 1/087 حبه مشاه آن به مبلغ 63/455/000 ریال بابت حق االجراى دولتى 
و مقدار 21/756 حبه مشاع آن به مبلغ 1/269/100/000 ریال بابت مطالبات محکوم له 

ارزیابى مى گردد. م الف: 439262 دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /2/134
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه ششم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 970671 ج/6 له بانک انصار با وکالت آقاى محمدعلى رضایى و علیه 1- ندا 
موسوى 2- فریبرز روشن على مبنى بر مطالبه مبلغ 1/198/829/018 ریال بابت محکوم به 
و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى که مبنى بر اجراى تبصره ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى آقاى اصغر اسالمى ملک خود را جهت بدهى محکوم علیه مدنى نموده است 
در تاریخ 98/4/30 ســاعت 9/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه 
زیرزمین اتاق 18 خیابان شــهید نیکبخت جهت فروش 109/501 سهم از 17120 سهم 
مشــاع از ملکى به پالك ثبتى 39 اصلى بخش 18 اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه 
کارشناسى که ذیال درج شده است ملکى اصغر اسالمى و اکنون در تصرف مالکانه محکوم 
علیه میباشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده نظریه وى مصون 
از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه 
مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها 
به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود هزینه هاى اجرایى بر 
عهده محکوم علیه مى باشد. مابقى ثمن معامله ظرف حداکثر یکماه پرداخت و اال ده درصد 
واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: محل موردنظر به صورت 
یک قطعه زمین مسکونى واقع در اصفهان، خیابان عاشق اصفهانى شرقى (محله ارزنان)، 
کوچه شهید دستغیب مى باشد. برابر سند قطعى غیر منقول شماره 70010 مورخ 97/1/28 
دفترخانه اسناد رسمى شماره 55 اصفهان تمامت و همگى 163/5 سهم مشاع از 17120 
سهم یک حبه مشاع از تمامت شــش حبه و یازده هزار، هفده هزار و یکصد و و بیستم حبه 
مشاع به استثناى بهاى ثمنیه یازده هزار هفده هزار و یکصد و بیستم حبه مشاع از 72 حبه 
شش دانگ قریه ارزنان پالك 39 اصلى واقع در بخش 18  ثبت اصفهان به استثناى مقدارى 
که در نتیجه مقررات اصالحات ارضى به زارعین منتقل شده و حسب االظهار منافع مورد 
معامله قبال به کسى واگذار نشده و به تصرف خریدار است به اقراره. محل مورد نظر داراى 
پروانه ساختمانى با کد نوسازى 162- 114900 در حد دو طبقه فاقد اعیانى و به صورت بایر 
مى باشد. مالکیت آن به صورت مشاعى و مساحت آن طبق پروانه 163/5 مترمربع مى باشد. 
لهذا با توجه به موارد فوق الذکر، مساحت و کاربرى و عوامل موثر در ارزیابى ارزش پالك 
مذکور به مبلغ 1/790/000/000 ریال (یک میلیارد و هفتصد و نود میلیون ریال) برآورد و 
اعالم مى گردد. در نتیجه متراژ 109/501 سهم مشاع آن به مبلغ 1/198/829/018 ریال 
ارزیابى که مقدار 3/758 سهم مشاع آن به مبلغ 41/150/000 ریال باب حق االجراى دولتى 
و مقدار 105/743 سهم مشاع آن به مبلغ 1/157/679/018 ریال بابت مطالبات محکوم له 

ارزیابى مى گردد. م الف: 437220 دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /2/137
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 93- 107 شماره دادنامه: 453- 93/3/31 تاریخ رسیدگى: 93/3/12 مرجع 
رسیدگى: شعبه 11 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: آسیه موحدپور نشانى: اصفهان- خ 
شهیدان کاظمى (کوجان) خ ملت جنب آژانس سپهر منزل ابراهیمى خوانده: اعظم ابراهیمى 
نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم 
رســیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در 
خصوص دادخواست آسیه موحدپور فرزند کریم به طرفیت اعظم ابراهیمى فرزند قاسمعلى 
به خواسته مطالبه مبلغ 33/500/000 ریال خسارات ناشى از تصادف و مبلغ 1/000/000 
ریال هزینه کارشناسى به انضمام خسارات دادرسى. خواهان با استناد به تامین دلیل اصدارى 
شعبه 14 شوراى حل اختالف اصفهان و کروکى فرضى که خوانده مقصر شناخته شده است 
مدعى گردیده در اثر وقوع سانحه تصادف فى ما بین خودرو مت علق به وى با خودرو خوانده 
خساراتى به وى وارد گردیده تقاضاى الزام خوانده به پرداخت خسارات وارده را نموده است 
خوانده با وصف ابالغ قانونى به نحو نشــر آگهى در روزنامه اسرار مورخ 93/2/1 در جلسه 
رسیدگى حضور نداشته لذا شــورا دعوى مطروحه را وارد و ثابت تشخیص مستندا مواد 1 و 
2 قانون مسئولیت مدنى و 198  515  519  522 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سى و سه میلیون و پانصد 
هزار ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون ریال هزینه کارشناسى و مبلغ 100/000 ریال 
هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواســت 93/1/30 در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره غیابى و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر 
خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد در ضمن قرار تامین خواسته به شماره 
دادنامه 346 مورخ 93/3/12 از این شعبه صادر گردید. م الف: 506749 شعبه 11 شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /4/111
مزایده

شعبه چهارم اجراى احکام شوراى حل اختالف اصفهان، در خصوص پرونده کالسه 295/97 
ش 5/ا/ا/م ش له خانم ندا رمضانى علیه مهدى خالقى به آدرس اصفهان بهارستان- ولى 

عصر- خ آزادى طــاووس 4- پالك 439 بابت محکوم به و هزینه هــاى اجرایى به مبلغ 
22/117/960/000 ریال اموال توقیفى به شرح سه دانگ پالك ثبتى 90/969 بخش 20 
ثبت اصفهان واقع در اصفهان- خیابان زیار- جاده آبشار سوم- کیلومتر 25 نرسیده به فلکه 
زیار مجتمع جاهدکشت دفتر روند شــیردوش که به صورت یکباب مغازه مى باشد و طبق 
سند داراى عرصه به مساحت 44/01 مترمربع به صورت دو طبقه همکف به صورت اسکلت 
بتن- کف موزائیک- بدنه ســرامیک- درب ورودى پروفیل- و شیشه با حفاظ پنجره ایى 
و داراى بالکن در شمال مغازه- طبقه فوقانى به صورت نیمه کار با سقف تیرآهن غیرقابل 
دسترسى و داراى انشعابات برق مى باشــد- با توجه به موقعیت محل- مساحت و کاربرى 
ارزش سه دانگ مغازه فوق با کلیه حقوقات متعلقه تجارى برابر 980/000/000 ریال (نهصد 
و هشــتاد میلیون ریال برآورد و اعالم مى گردد که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار 
نگرفته است. در نظر دارد جلســه مزایده اى در مورخ 98/4/30 در ساعت 10 تا 9 صبح در 
محل اجراى احکام واقع در خیابان آتشگاه- روبروى پمپ بنزین ساختمان شماره 2 شوراى 
حل اختالف برگزار مى گردد طالبین شرکت در جلسه ى مزایده مى توانند با واریز ده درصد 
از مبلغ پایه پنج روز قبل از جلسه ى مزایده به شماره حساب 2171350205001 بانک ملى 
و ارائه آن فیش به اجراى احکام از اموال بازدید نمایند- پیشنهاد دهن ده ى باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود. م الف: 506812 قاسمى-مدیر اجراى احکام شوراى حل اختالف 

اصفهان /4/112
ابالغ رأى

راى شورا- شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد. کالسه پرونده : 1421/97دادنامه 
58-98/1/24 مرجع رسیدگى شعبه یازدهم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: على 
مختارى  نشانى: تیران شهرك صنعتى رضوانشــهر فاز سوم خ دوم غربى پارس سنگ کد 
پســتى 8533168648 وکیل خواهان : عظیمه صادقى نشــانى : نجف آباد خ امام بعد از 
چهار راه شهردارى نبش کوى شــهامت طبقه فوقانى دفتر وکالت خواندگان: 1- پریوش 
عباس پور2- على محمد کارى نشــانى: مجهول المکان، موضوع: مطالبه دو فقره چک 
به شماره/شــماره هاى 97/6/12-968705(90/000/000 ریال )و97/9/24-826544 
(100/000/000 ریال) و جمعًا به مبلــغ 190/000/000 ریال(یکصد و نود میلیون ریال)

گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از 
ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء 
قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا 
درخصوص دعواى على مختارى با وکالت عظیمــه صادقى به طرفیت 1- پریوش عباس 
پور 2- على محمد کارى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت 
از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواســته در عهده خوانده داشته و 
بقاى اصول مستندات مذکوردر ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و 
اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد لذا چون خوانده دفاعى دعواى مطروحه معمول 
نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است  مستنداً به مواد 198 و502و 515 و519و 
522قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310و313و314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد 
و ثابت دانسته حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 190/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 3/530/000 (سه میلیون و پانصد و سى هزار ریال ) به عنوان هزینه 
دادرسى و ابطال تمبر از باب تســبیب ونیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 97/6/12-97/9/24 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى 
احکام و وصول میگردد درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا وپس از انقضاء مهلت مذکور ظرف 
همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى 
باشد.506783/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه یازدهم /4/113

ابالغ رأى
 دادنامه - شماره پرونده:97/561 ش ح الف ع شــماره دادنامه: 155-98/3/13 خواهان: 
حسن ناظمى فرزند حسین ساکن : بخش مهردشت روستاى اشن ابتداى روستاپالك 4 منزل 
شخصى خوانده:محمد دالوندانى فرزند کاظم ساکن: مجهول المکان خواسته: مطالبه شورا با 
عنایت به جمیع اوراق ومحتویات پرونده ختم رسیدگى اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى شورا درخصوص دادخواست آقاى حســن ناظمى اشنى فرزند حسین 
ناظمى اشنى فرزند حسین مقیم روستاى اشن  بطرفیت آقاى محمد دالوندانى فرزند کاظم 
مجهول المکان  مبنى بر مطالبه ى مبلغ سى و هشت میلیون و پانصد هزار ریال با خسارت 
تاخیر تادیه و هزینه دادرسى به استناد یک فقره چک به شماره ى121142/768411/24به 
عهده بانک ملت به تاریــخ 89/10/21 و به مبلغ مذکور و گواهى عدم پرداخت شــعبه ى 
مرکزى اصفهان بانک محال علیه بــه مبلغ مذکور و به تاریــخ 1390/2/1 نظر به اینکه 
مستندات مذکور بر اشتغال ذمه ى خوانده به میزان خواسته داللت داشته و نامبرده با توجه 
به مجهول المکان از طریق نشر آگهى دعوت شده ولى در جلسه رسیدگى مقرر حضور نیافته 
و نسبت به دعوى و مســتندات آن انکار و ایرادى به عمل نیاورده و دلیلى بر برائت ذمه ى 
خویش اقامه نکرده است  لذا قاضى شورا با اســتصحاب بقاء دین دعواى خواهان را ثابت 
تشخیص داده و مســتندا به مواد 313و 314 ناظربه ماده 249 قانون تجارت و تبصره ى 
الحاقى به ماده ى 2 قانون صدور چک و ماده واحده ى استحضاره ى آن و مواد 515 و 519 
قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امورمدنى راى بر محکومیت خوانده و 
پرداخت مبلغ سى و هشت میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل دین با خسارت تاخیر و تادیه 
بر مبناى نرخ تورم اعالمى توســط بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران از تاریخ چک تا 
زمان وصول آن بر اساس محاسبه ى صورت گرفته توسط اجراى احکام در مرحله ى اجراى 
حکم و مبلغ یک میلیون و پانصد و ده هزار ریال بابت هزینه ى دادرسى درحق خواهان صادر 
و اعالم مى دارد. این راى غیابى بوده و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهى 
در این شعبه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهى دردادگاه عمومى بخش 
مهردشت مى باشد. 506798/م الف محمدمحمدى-قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف 

بخش مهردشت/4/114
 حصروراثت 

غالمعلى شــاه پورى ارانى داراى شناسنامه شماره 2383 به شــرح دادخواست به کالسه 
474/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
خانم کوچک ادریسى ارانى بشناسنامه 5 در تاریخ 97/10/20 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. غالمعلى شاه پورى ارانى ش 
ش 2383 ، 2. علیرضا شاه پورى ش ش 733 ، 3. منصور شاه پورى ش ش 168 ، 4. طاهره 
شاه پورى ارانى ش ش 2149 ، 5. طیبه شاه پورى ارانى ش ش 1839 ، 6. صدیقه شاه پورى 
ارانى ش ش 1617 ،7. منیژه شاه پورى ارانى ش ش 1413(فرزندان متوفى)، متوفى به غیر 
از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 505442/م الف 

رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /4/115
 مزایده

در پرونده کالسه 92/98 ش اجرایى 2 و به موجب دادنامه 124- مورخ 97/12/16 صادره 
از شعبه 7 شوراى حل اختالف گلدشت نجف آباد محکوم علیه اجرایى عبدالعزیز براهویى 
محکوم اســت به پرداخت 32/217/018 تومان بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و 
غیره در حق محکوم له و مبلغ 1/000/000 تومان نیم عشــر دولتى درحق صندوق دولت 
که از طریق اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى حبیب اهللا شرکت به شرح ذیل ارزیابى گردیده 
است: از پارچه هاى پلى استرو ویسکوزرنگ شده نمونه بردارى پارچه ها در حال حاضر در 
بازار قیمت فروش عمده (خرید) مترى 80000 ریال قیمت گذارى میگردد در نتیجه قیمت 
کل کارشناسى 12/575 مترى 1/006/000/000 ریال (یک میلیارد و شصت هزار ریال ) 
میباشد. لذا باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال 
توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1398/4/28 ساعت 9 صبح 
و در  همان محل اجراى احکام حقوقى میباشــد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت 
کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 
2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید 
مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا 

خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایــده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل 
آورد. 504713/م الف مدیراجراى احکام 2 شوراى حل اختالف نجف آباد /4/116

 مزایده
شماره پرونده: 139604002003002218 براســاس پرونده اجرایى کالسه 9600375 
تمامت بیســت حبه و چهارهفتم حبه مشاع از هفتادو دو حبه شــش دانگ عرصه و اعیان 
پالك ثبتى سه هزارو دویســت و هفده فرعى مجزى شــده از چهار اصلى واقع در بخش 
پانزده ثبت اصفهان به استثنا ثمینه اعیانى به انضمام کلیه توابع  والواحق عرفیه و انشعابات 
و اشتراکات منصوبه و غیر منصوبه در آن ســهم االرث آقاى احمد هاشمى فرزند نصراهللا 
بدهکار پرونده اجرایى کالسه فوق که به موجب نامه شماره 139705802177000052 
مورخ 1397/06/19 اداراه ثبت اســناد و امالك مهردشت ســهم االرث قطعى بدهکار از 
مرحوم نصراهللا هاشــمى دهقى قبال در قبال قســمتى از طلب خانم سمیه کرمى و حقوق 
دولتى بازداشت گردیده و طبق اعالم اداره ثبت مربوطه در صفحه 248 دفتر جلد 69 امالك 
بخش مربوطه ذیل شماره 13958 بنام متوفى سابقه ثبت و سند مالکیت دارد و شش دانگ 
آن به مساحت دویست و هشتاد و نه متر پنجاه دســى متر مربع محدود است به: شماال به 
طول 24/50 متر دیواریســت به پالك 2094 شــرقا بطول 12/10 متر دیواربدیوار پالك 
3216 فرعى مجزى شده از 2093 جنوبا بطول 23/55 متر دیوار ب دیوار پالك 3190فرعى 
مجزى شــده از 2093 غربا به طول 12متر دیواریســت به کوچه و حقوق ارتفاقى معرفى 
نگردیده است از ساعت 9 صبح تا 12روز شنبه مورخ 1398/04/22 در محل واحد اجراى 
اسناد رسمى اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف اباد واقع در خیابان منتظرى شمالى از 
طریق مزایده حضورى به فروش میرسد و مورد مزایده از مبلغ چهارصدو هفتادو یک میلیون 
و چهارصد و بیست و هشت هزار و ششصد و چهل ریال قیمت ارزیابى شده توسط کارشناس 
رسمى شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته میشود و کلیه 
هزینه ها و بدهى هاى احتمالى و همچنین بدهى هاى مربوط به آب برق و گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراك و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى وغیره تا تاریخ مزایده 
اعم از قطعى یا غیر قطعى به عهده برنده مزایده مى باشد. طبق گزارش کارشناس مربوطه 
ششدانگ پالك مزبور به مساحت دویست و هشتادو نه متر و پنج دسى متر مربع که در آن 
یک واحد مسکونى با قدمت حدود 20سال و با زیربناى حدود یکصد و بیست و نه متر مربع 
احداث گردیده است ساختمان مذکور با کد ارتفاعى منهاى 60سانتى متر مى باشد و داراى 
دیوارهاى باربر آجرى و سقف با تیرآهن پوشش کف هال  و اتاق ها سرامیک پوشش دیوار 
تا ارتفاع 95سانتى متر سنگ و بقیه با گج سفیدکارى شده است درب و پنجره هاى خارجى 
ساختمان آهنى و درب هاى داخلى ســاختمان چوبى هستند کابینت آشپزخانه فلزى است 
پوشش بدنه و کف آشپزخانه و سرویس بهداشتى کاشى و سرامیک است نماى ساختمان 
اجرنماى 3 سانتى و سنگ بادبر سیاه و داراى انشعابات آب و برق و گاز مى باشد. کسانى که 
مایل به خرید و شرکت در مزایده مى باشند میتوانند از مورده مزایده به آدرس : دهق-خیابان 
امام خمینى- کوچه برج- برج2- کدپستى: 8541644567 دیدن نماید این آگهى در یک 
نوبت در تاریخ1398/04/03 در این روزنامه درج و منتشر مى گردد. درضمن چنانچه روز 
مزایده مصادف با تعطیل رسمى باشــد روز بعد از تعطیلى روز برگزارى مزایده خواهد بود. 

493953/م الف-فاتحى-مدیر اجراى واحد اسناد رسمى نجف آباد /4/117
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شــماره 876/7 مجزى شده از 876 واقع 
درقطعه 3 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبــق پرونده ثبتى به نام آقاى محمدباقر 
هادى نجف آبادى  فرزند قربانعلى  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت 
به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 98/4/24 ســاعت 8 صبح در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 98/4/3-      

509219  / م الف ابوالفضل ریحانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 4/118        
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 1029/2 مجزى شده از 1029 واقع 
درقطعه 3 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى رسول بهادر  
نجف آبادى  فرزند مانده على  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل 
نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 98/4/24 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. تاریخ انتشار: 98/4/3- 509209/ م 

الف ابوالفضل ریحانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/  4/119          
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکقطعه ملک   پالك  شماره 128/2 واقع درقطعه 3 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمدعلى صالحى  فرزند رضا  در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه 
مورخ 98/4/24 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با 
تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)
روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 98/4/3 - 509205  / م الف ابوالفضل ریحانى- رئیس 

ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 4/120        
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قسمتى از یکبابخانه  پالك  شماره 58/4 واقع درقطعه 3 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که با پالك 57 باقیمانده تواما تشکیل یکبابخانه را داده وطبق 
پرونده ثبتى به نام خانم فاطمه بهارلوئى فرزند على اکبر در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 98/4/24 ساعت 
8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهــى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى 
گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 
تاریخ انتشار: 98/4/3 -   509203   / م الف   ابوالفضل ریحانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد/ 4/121            
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قسمتى از یکبابخانه  پالك  شماره 57 واقع درقطعه 3 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که با پالك 58/4 تواما تشکیل یکبابخانه را داده وطبق پرونده ثبتى 
به نام خانم فاطمه بهارلوئى فرزند على اکبر در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى 
ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 98/4/24 ساعت 8 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت 
مقرردرمحــل حضوریابند.اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 
98/4/3 -  509200 / م الــف ابوالفضل ریحانى- رئیس ثبت اســنادوامالك نجف آباد/  

          4/122
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شــماره 298/8 واقع درقطعه 4 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حســین محمودیان نجف آبادى 

فرزند مهدى  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روزدوشنبه مورخ 98/4/24 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجــام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشــار: 98/4/3-  509183  / م الف 

ابوالفضل ریحانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/  4/123         
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب مغازه   پالك  شماره 683/16 واقع درقطعه 4 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى سید ابوالقاسم حسینى  فرزند 
رضا در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور 
قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدیــد حدود ملک مرقوم در 
روزدوشنبه مورخ 98/4/24 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیــات تحدید حدودروز بعد انجام مــى پذیرد.لذا بموجب این آگهى 
به کلیه مالکین ومجاوریــن اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشــار: 98/4/3 - 509158  / م الف  

ابوالفضل ریحانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 4/124          
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابمغازه  پالك  شماره 683/15 واقع درقطعه 4 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق  پرونده ثبتى به نام آقاى علیمردان مهرپرور فرزند جمشید 
وفاطمه پورقاسمیان  فرزند على بالسویه  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى 
ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 98/4/24 ساعت 8 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 98/4/3 - 

509156  / م الف  ابوالفضل ریحانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 4/125       
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 683/14 واقع درقطعه 4 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مرتضى لسانى  فرزند محمد على  
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور 
قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدیــد حدود ملک مرقوم در 
روزدوشنبه مورخ 98/4/24 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیــات تحدید حدودروز بعد انجام مــى پذیرد.لذا بموجب این آگهى 
به کلیه مالکین ومجاوریــن اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشــار: 98/4/3 - 509134/ م الف 

ابوالفضل ریحانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 4/126           
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه  پالك  شــماره 298/7 مجزى شده از298 واقع 
درقطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم فاطمه السادات 
مکى  فرزند محمد صادق  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل 
نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 98/4/24 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشار: 98/4/3- 509132 / م 

الف ابوالفضل ریحانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/  4/127           
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 472/27 مجزى شده از472/3 واقع 
درقطعه 4 نجف آباد بخــش 11 ثبت اصفهان که  طبق پرونده ثبتــى به نام خانم عصمت 
صالحى  فرزند محمد على  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل 
نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 98/4/24 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشار: 98/4/3 -509130/ م 

الف ابوالفضل ریحانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 4/128          
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 452/20 واقع درقطعه 5 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که  طبق پرونده ثبتى به نام خانم مریم کدخدائى نجف آبادى  فرزند 
غالمرضا  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه 
دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روزدوشنبه مورخ 98/4/24 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیــات تحدید حدودروز بعد انجام مــى پذیرد.لذا بموجب این آگهى 
به کلیه مالکین ومجاوریــن اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشــار: 98/4/3 - 509127/ م الف 

ابوالفضل ریحانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 4/129          
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ قسمتى از یکبابخانه  پالك  شــماره 564/29 مجزى شده 
از564 که باپالکهاى دیگر توام شــده  واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که  طبق پرونده ثبتى به نام آقاى ســید اکبرنوریان   فرزند ســید محمد وغیره  در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه 
مورخ 98/4/24 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با 
تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)
روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 98/4/3- 509120 / م الف ابوالفضل ریحانى- رئیس 

ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 4/130           
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قســمتى از یکبابخانه  پالك  شــماره 563/4 مجزى شده 
از563/1 که باپالکهاى دیگر توام شده  واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که  طبق پرونده ثبتى به نام آقاى ســید اکبرنوریان   فرزند ســید محمد وغیره  در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه 
مورخ 98/4/24 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با 
تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)
روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 98/4/3- 509116  / م الف  ابوالفضل ریحانى- رئیس 

ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 4/131          
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مطالعات پژوهشگران نشان مى دهد مسدود کردن دهان و بینى در 
هنگام عطسه مى تواند موجب آسیب دیدگى شدید در بخش هاى 
گلو، پرده گوش و یا مغز شود بنابراین در هنگام عطسه، دهان و بینى 

خود را نبندید.
پزشکان توصیه مى کنند که در هنگام عطسه سعى نکنید با بستن 
دهان و بینى جلو آن را بگیرید زیرا این عمل مى تواند باعث صدمه 
رسیدن به گلو، پاره شدن پرده گوش و یا قطع شدن مویرگى در مغز 
شود. با جلوگیرى از عطسه عوارض متعددى مى تواند ایجاد شود که 
مهمترین آنها عبارتند از سوراخ شــدن بخشى از ریه، سوراخ یا پاره 
شدن پرده گوش یا حتى پارگى آنوریسم مغزى و ایجاد بالون خونى 

در رگ هاى مغز.
با جلوگیرى از عطســه عوارض متعددى مى تواند ایجاد شود که به 
صورت علمى اینگونه شرح داده مى شود: هواى عطسه در قفسه سینه 
بین هر دو ریه گیر کرده و باعث سوراخ شدن غشاى تمپانیک شود، 
سوراخ یا پاره شدن پرده گوش یا حتى پارگى آنوریسم مغزى و ایجاد 

بالون خونى در رگ هاى مغز.
پژوهشــگران با یک مورد مهم در رابطه با جلوگیرى از عطســه و 
صدمه وارده به فرد مواجه شــدند که بســیار قابل تأمل بوده است. 
یک مرد جوان 34 ســاله در هنگام مانور نظامى، از آمدن عطسه 

خود جلوگیرى مــى کند و هواى عطســه در 
گلویش مى شکند. در همان هنگام 

به طورى دچار درد شــدید 
مى شود که قادر به صبحت 

کردن و فرو بردن آب دهان خود نبوده 
است.

پارگى خود به خودى ناحیه پشت گلو به ندرت ایجاد مى شود. 
این مسئله معموًال به علت تروما یا آســیب شدید، استفراغ و 
سرفه سنگین ایجاد مى شود. بنابراین مشکل و آسیبى که براى 
این مرد جوان ایجاد شد، پزشکان اورژانس را شگفت زده کرد. 
در واقع تالش براى جلوگیرى از عطسه با بستن بینى و نگه 

داشتن دهان به طور همزمان باعث انفجار هوا در گلو این فرد شده 
است. به سرعت پس از این عمل، درد شدیدى در این ناحیه به وجود 

آمد که باعث از بین رفتن صدایش شد.
پزشکان با بررسى گلوى این فرد دریافتند که انفجار هوا و خراشیدن 
گلو تا انتهاى قفسه سینه نیز ادامه پیدا کرده و نشانه هاى عمیقى بر 
بافت ها و عضالت این ناحیه وارد کرده اســت. بعداً این نشانه ها با 

اسکن و پرتونگارى کامپیوترى ثبت شد.
قابل توجه است که آسیب وارد به ناحیه گلو و قفسه سینه این فرد به 
حدى بوده که در یک بیمارستان بسترى شده تا با کمک لوله مورد 
تغذیه قرار گیرد و با تزریق داروهاى الزم به فروکش کردن تورم و 
درد کمک شــود. این فرد پس از هفت روز سالمت خود را به دست 
آورد و پزشکان به او توصیه کردند که هرگز دهان و بینى خود را در 

هنگام عطسه مسدود نکند.

خیار و گوجه فرنگى دو میوه بسیار با خاصیت که روزانه تمام خانواده ها 
حتماً مورد استفاده قرار مى دهند به خصوص در ساالدها اما تحقیقات 

جدید بیان مى کنند که خیار و گوجه فرنگى را نباید با هم خورد.
براى بســیارى از ما تنها معیار براى تهیه یک ساالد ترکیب برخى 
مواد غذایى خوشمزه با یکدیگر است اما به جز عطر و طعم باید موارد 
دیگرى را نیز مد نظر قرار داد. برخى مواد تشکیل 
دهنده ســاالد با هم جور در نمى آیند که 
از آن جملــه 
مى توان 
بــه 

ترکیب گوجه فرنگى و خیار اشاره کرد. هر یک از این سبزیجات داراى 
مدت زمان گوارش متفاوت هستند و ما باید از زمان گوارش دقیق هر 
ماده غذایى که مصرف مى کنیم، پیش از ترکیب آنها با یکدیگر آگاهى 

داشته باشیم.
ترکیب مواد تشکیل دهنده که از گوارش سریع و کند برخوردار هستند، 
ایده خوبى نیست. این شرایط مى تواند تخمیر مواد غذایى در معده را 
به همراه داشته باشد که ممکن است کل بدن را مسموم سازد. گوارش 
کند و تخمیر قندها و نشاســته ها چیزى اســت که در نهایت تجربه 
مى کنید و بر همین اساس، آن گونه که باید از وعده غذایى خود لذت 
نخواهید برد. افزون بر این، فرایند تخمیر مى تواند موجب شکل گیرى 

گاز، تورم و درد در معده و همچنین مشکالت روده شود.
خیار و گوجه فرنگى با یکدیگر سازگار نیســتند و نباید به همراه هم 
مصرف شــوند. هنگامى که این دو ماده غذایى به معده مى رسند و 
فرایند تخمیر آغاز مى شود، اســید ترشح شده در حفره شکمى براى 

گوارش غذا مى تواند مشکالت گوارشى متعدد را موجب شود.
محققان عنوان مى کنند گوجه فرنگــى و خیار حاوى پروتئینى 
هستند که منجر به ابتال به آلزایمر  مى شود. به گفته محققان، این 
پروتئین بر روى افراد به شکلى متفاوت تأثیر مى گذارد و آسیب 

ناشى از آن به ژنتیک هر فرد بستگى دارد.

با آغاز فصل گرما و تغییر وضعیت تابش خورشید همواره یکى از دغدغه هاى جدى مردم مراقبت از 
پوست و جلوگیرى از آفتاب سوختگى در این فصول است. اما نکته قابل توجه این است که محافظت 
از پوست در برابر پرتوهاى خورشیدى نباید تنها به این فصل منتهى شود و توجه به نوع پوشش و 

زمان قرارگیرى در معرض نور خورشید از نکات حائز اهمیت است.
مدیر برنامه بهداشت پرتوهاى وزارت بهداشت با بیان اینکه سرطان پوست از پنج سرطان شایع در 
دنیاست، گفت: علت اصلى ابتال به سرطان پوست، نور خورشید به ویژه تشعشعات فرابنفش آن 
است. البته سرطان پوست مرحله  آخر از آسیب هایى است که نورخورشید دارد. از آسیب هاى دیگر 

مى توان به پیر پوستى، آفتاب سوختگى و... اشاره کرد.
على گورانى با بیان اینکه راه حل این موضوع ساده است، اما توجه کافى به محافظت از پوست 
در برابر نور خورشید در کشور صورت نمى گیرد، اظهار کرد: زیبایى یکى از موضوعات مهم براى 
هر فرد است و به همین دلیل براى رفع مشکالت پوستى و زیبا به نظر آمدن از مواد شیمیایى 
اســتفاده مى کنند که در برخى موارد حتى از ضرر آن بى اطالع اند. این اقدام در حالى انجام 
مى شود که اگر از نحوه محافظت صحیح پوست خود در برابر نور خورشید مطلع باشند دیگر 
نیازى به مصرف این مواد شیمیایى نیســت. وى شدت اثر پرتوهاى خورشیدى در فصول 
مختلف را متفاوت معرفى کرد و افزود: در حال حاضر با نزدیکى به تابستان نوع پرتوگیرى و 

میزان تابش نور خورشید متفاوت مى شود که نیاز به توجه ویژه ترى دارد.
گورانى با بیان اینکه میزان آسیب هاى پوستى در سنین مختلف و بنا به نوع و رنگ پوست 
افراد متفاوت است، گفت: به طور مثال کسانى که پوست روشن ترى دارند، کودکان و 

افرادى که کک و مک پوستى دارند براى ابتال به بیمارى هاى پوستى مستعدترند.
 مدیر برنامه بهداشت پرتوهاى وزارت بهداشــت حضور نداشتن در فضاهاى بیرونى 
در ساعات 10 الى 4 بعداز ظهر را توصیه جهانى جدى دانست و تأکید کرد: مردم باید 
اصول محافظت از پوست خود در برابر پرتوهاى فرابنفش را یاد بگیرند. این پرتو عالوه 
بر تأثیراتى که بر پوست افراد دارد، مى تواند به چشم ها نیز آسیب رسان باشد؛ چراکه 
ایران به دلیل همین تابش ها در مدار فرضى «کاتاراکت» قرار گرفته است. متأسفانه 
در زمینه آموزش حفاظت از پرتوها به جز موارد بیمارستانى، اقدامات کمى صورت 
گرفته و نیاز است که آگاهى مردم افزایش یابد. وى ادامه داد: به طور مثال نباید این 
باور غلط وجود داشته باشد که هنگام قرار گیرى در سایه به طور کامل از برخورد 
پرتوها جلوگیرى مى شود؛ قرار گرفتن در سایه تنها 50 درصد از تابش اشعه به افراد 
جلوگیرى مى کند. همچنین یکى از موارد پرخطر مواجهه با پرتو فرابنفش در 
زمستان ها هنگام بارش برف است که تا 80 درصد امواج از برف منعکس شده و 

باعث التهاب پوست مى شوند.
گورانى استفاده از وسایل حفاظتى مناســب در برابر نور خورشید مانند کاله، 
عینک آفتابى، کرم ضد آفتاب و لباس مناسب را بسیار مهم دانست و افزود: 
البته بهتر است به نوع عینکى که فرد استفاده مى کند، دقت کافى شود؛ چراکه 
اگر عینک فاکتور حفاظتى مناسب از پرتوها را نداشته باشد نه تنها مؤثر عمل 
نمى کند، بلکه آسیب هاى زیادى به چشم وارد خواهد کرد. همچنین استفاده 
از کاله تنها جنبه زینتى نداشته و استفاده از کاله با لبه حداقل 7 سانتیمترى 
که بتواند از پوســت گردن و صورت حفاظت کند، بسیار مؤثر است. وى 
این تصور که در هواى ابرى پرتوى فرابنفش از ابر عبور نمى کند را غلط 
دانست و گفت: این پرتو قابلیت عبور از ابر را داراست. یکى از نکات قابل 
توجه این است که میزان اثر بخشى پرتو فرابنفش در شرایط مختلف، 
متفاوت است. به طور مثال در کنار دریا 40 درصد پرتوگیرى افزایش 
مى یابد. همچنین پرتو فرابنفش مى تواند تا عمق 40 سانتیمترى آب 
نفوذ کند. به همین دلیل است که افراد کنار ساحل و هنگام شنا آفتاب 

سوخته مى شوند.

پرتوهاى پرتوهاى 
خورشید را خورشید را 
جدى  بگیریدجدى  بگیرید

تابستان در راه است و پشه ها نیز در راهند. مطلب زیر را بخوانید تا 
رازهایى از پشه ها را بدانید و این بار جور دیگرى به آنها نگاه کنید.

پشه ها عاشق نوشابه اند
هیچ چیزى بیشتر از یک نوشــابه خنک در یک شب تابستانى 
نمى چسبد، فقط سعى کنید در فضاى باز نوشــابه نوشید، چرا؟ 
مطالعه اى که توســط محققان ژاپنى انجام شده نشان مى دهد 
تنها نوشیدن یک قوطى نوشــابه مى تواند پشه ها را جذب شما 
کند. وقتى در قوطى را باز مى کنید، گاز co2 از حباب هاى روى 
نوشابه بیرون مى آید و co2 پشــه ها را که بیشتر از پستانداران 
تغذیه مى کنند جذب مى کند. ما مى دانیم که پشه ها از co2 براى 

نزدیک شدن به پستانداران استفاده مى کنند.

پشه ها عاشق شلوارهاى تنگ هستند
شــاید تصور کنید پوشاندن پاهاى تان با شــلوار تنگ راه خوبى 
است که از دست پشه هاى مزاحم امان بمانید، چون پوست  تان 
در دسترس پشــه نخواهد بود، درست است؟ خیر اینطور نیست. 
مطالعه اى نشان مى دهد شلوار هاى تنگ و چسبان امروزى مورد 
عالقه پشه ها هستند، چون مى توانند از پشت آن، نیش تان بزنند. 
پس بهتر است لباس هاى آزاد بپوشید تا پشه ها به سختى بتوانند 

به پوست تان دسترسى پیدا کنند. ضمنًا لباس هاى آزاد و گشاد، 
شما را خنک تر نگه مى دارند و اگر بدن تان خنک تر باشد، پشه ها 

نیز جذبتان نمى شوند.

پشه ها گل  و گیاه دوست ندارند
پشه ها از برخى از گل هاى خوشبو و گیاهان بدشان مى آید مانند 
رزمارى، بادرنجبویه، اسطوخودوس، گل جعفرى، نعناع فلفلى و 
سیر. پشه ها مکانیسم حسى بسیار ظریفى دارند که بوى گل ها و 
گیاهان معمولى خانگى مى تواند گیجشان کند.اگر پشه ها نتوانند 
پوست تان یا عرق تان را بو بکشند جاهاى دیگرى خواهند رفت و 

دنبال افراد دیگرى خواهند گشت.

پشه ها کمى آب راکد نیاز دارند
پشه ها مى توانند حتى در آب راکدى که در سر یک بطرى جمع 
شده تخمگذارى کنند، پس بهتر است همه جاى خانه و حیاط تان 
را از این جهت بررسى کنید تا هیچ زمینه  مساعدى براى تولیدمثل 
پشه ها فراهم نشده باشد. هر چیزى را که مى تواند در خودش آب 
نگه دارد، خالى کنید، کامًال بشــویید و خشک کنید و روى آن را 
بپوشانید یا اگر به آن نیاز ندارید دور بیاندازید. ضمنًا پشه ها وقتى 
که در مرحله  آبزى زندگى خود هستند (الرو) از آب به عنوان منبع 

غذایى تغذیه مى کنند.

پشه ها را راه ندهید
شما مى توانید با نصب پرده هاى کامًال فیت روى پنجره ها و تعمیر 
فورى شکستگى ها و سوراخ ها راهى براى ورود پشه ها به داخل 
باقى نگذارید. درزها و ترك هاى نرده هاى جلوى پنجره ها و زیر 
درها را تعمیر کنید. از آنجایى که پشه ها عاشق گرما هستند، در 
صورت امکان هواى داخل را بــا کولر خنک نگه دارید. پنکه نیز 
مى تواند پشه ها را آزار بدهد و براى خون مکیدن پشه ها مزاحمت 

ایجاد کند.

پشه ها از دود بدشان مى آید
پشه ها خیلى کم ممکن است جایى که آتش برپاکرده اید بیایند. 
دود، حسشان را سرکوب مى کند و به سختى مى توانند شما را پیدا 
کنند. مى توانید در آتش چند گیاه نیز بیاندازید تا بهتر پشــه ها را 
دور کنید؛ مثًال اســطوخودوس، نعناع، بادرنجبویه، مریم گلى و 

سیترونال.

پشه هاى ماده، سیرى ناپذیرند
پشــه  ماده آنقدر نیش مى زند و خون مى مکد تا شکمش ُپر شود 

(چیزى بین 0/001 و 0/01 میلــى لیتر خون). اگر پیش از اینکه 
از مکیدن خونتان سیر شود، او را بپرانید، دوباره سراغ نفر بعدى 
خواهد رفت. پشه  ماده بعد از این ضیافت طوالنى، دو تا سه روز 

استراحت مى کند و سپس روى تخم هایش مى نشیند. بعد از 
آن دوباره آماده  نیش زدن و خون خوردن است.

پشــه ها گــروه خونــى O را 
ترجیح مى دهند

جذاب بودن شما در نظر پشه ها تا حدودى 
ژنتیکــى هــم مى تواند باشــد. برخى از 

باکترى هایى که پوست تان هنگام تعریف تولید 
مى کند مى توانند تا حدى براى پشــه ها اغوا کننده باشند و البته 
نوع خونتان نیز بى تأثیر نیست. مطالعات دریافته اند پشه ها بیشتر 

جذب گروه خونى O مى شوند.

پشه ها عاشق بوى بد عرق تان هستند
پشه ها جذب باکترى ها و مواد شیمیایى مى شوند که در عرق تان 
زندگى مى کنند، از جمله اسید الکتیک؛ بنابراین اگر معموًال در 
فضاى باز ورزش مى کنید، مراقب باشید، پشه ها گرما و رطوبت 
بدنتان را حس مى کنند. لباس تیره نیز از آنجایى که گرما را جذب 

مى کند، پوشش مناسبى نیست.

یــک متخصــص دربــاره  تغذیه 
کنکورى ها اظهار کرد: طبق یکى از 
باورهاى رایج و البته غلط در بین برخى 
خانواده هاى کنکورى، تصور مى شــود 
براى داشتن تمرکز باال باید زیادتر خورد؛ 
در حالى که براى افزایش قدرت یادگیرى 

به دریافت کالرى بیشتر نیاز نیست.
خدیجه رحمانى ادامــه داد: دریافت غذا هاى 
ســنگین و پر چرب به اختالالت گوارشى و 
ســوءهاضمه در فرد منجر خواهد شد که بروز 
این مشکل، تمرکز فرد را نه تنها افزایش بلکه 

کاهش نیز مى دهد.
 این متخصص تغذیه بیان کرد: گرچه میزان نیاز 
به گلوکز به عنوان تنها منبع انرژى ســلول هاى 
مغزى در زمان مطالعه باال مــى رود اما این نیاز به 
حدى نیســت که در باور عمومى جا افتاده اســت؛ 

متأســفانه داوطلبان کنکور با این تصــور غلط در 
دوران مطالعه روى به پرخورى مى آورند که این امر 
در کنار بى تحرکى این دوران اضافه وزن و چاقى را 
براى آنها به ارمغان خواهد آورد و مى تواند برایشان 

دردسرساز شود. 
رحمانى گفــت: بى تحرکى در ایــن روز ها مى تواند 
مشکالت گوارشى از جمله یبوســت را در این افراد 
ایجاد کند؛ وجــود این مشــکالت مى تواند تمرکز 
فرد را برهم بزند و در نتیجــه در فراگیرى این افراد 
تأثیرگذار باشــد، به همین دلیل بــه دانش آموزان 
کنکورى براى عدم ایجاد اینگونه مشکالت در این 
روز ها توصیه مى شــود که پیــاده روى را در برنامه 
روزانه خود قرار دهند و عالوه بر این، روزانه به مقدار 
مناسب یعنى بین پنج تا هشت لیوان آب بنوشند و از 
میوه و ســبزیجات حاوى فیبر در طول روز استفاده 

کنند.

کنکورى ها در طول روز 
چقدر غذا بخورند؟ 

از مضرات خوردن گوجه و خیار با هم

 با صداى بلند عطسه کنید
مطالعات پژوهشگران نشان مى دهد مسدود کردن دهان و بینى در 
هنگام عطسه مى تواند موجب آسیب دیدگى شدید در بخش هاى 

ن دهان ه عط هنگا ند ا نا د ش غز ا ش گ د گل

داشتن دهان به ط
است. به سرعت پس
ن اعثاز که د آ

حتماً مورد استفاده قرار مى دهند به خصوص در ساالدها اما تحقیقات 
جدید بیان مى کنند که خیار و گوجه فرنگىرا نباید با هم خورد.

براى بســیارى از ما تنها معیار براى تهیه یک ساالد ترکیب برخى 
جز عطر و طعم باید موارد  مواد غذایى خوشمزه با یکدیگر است اما به
دیگرى را نیز مد نظر قرار داد. برخى مواد تشکیل 
آیند که  دهنده ســاالد با هم جور در نمى
از آن جملــه 
مى توان
بــه 

مدت زمان گوارش
ماده غذایى که مص

داشته باشیم.
ترکیب مواد تشکیل
ایده خوبى نیست.
به همراه داشته باش
کند و تخمیر قنده
مى کنید و بر همین
نخواهید برد. افزون
گاز، تورم و درد در
خیار و گوجه فرنگ
مصرف شــوند. ه
ففففففففففرایند تخمیر آغاز
گوارش غذا مىت
محققان عنوا
هستند که منج
پروتئین بر رو
ناشى از آن به ژنت

 با صداى بلند عطسهک

سیدحســین آقامیرى، متخصص مغز و اعصاب درباره سکته مغزى 
گفت: این بیمارى قابل پیشگیرى اســت و با راهنمایى مردم و تغییر 
سبک زندگى مى توان عوامل خطر را کنترل کرد از طرفى سکته مغزى 
امروزه کامًال قابل درمان است به شرط اینکه اقدام مناسب در زمان 
طالیى انجام شود. او تأکید کرد: سکته مغزى در ساعات اولیه و یا به 
عبارتى در چهار ســاعت و نیم طالیى قابل درمان است و مردم باید 

عالئم این بیمارى را بشناسند تا زمان را از دست ندهند.

 سکته مغزى
 چه زمانى قابل درمان است؟

مى اینگونه شرح داده مى شود: هواى عطسه در قفسه سینه 
ریه گیر کرده و باعث سوراخ شدن غشاى تمپانیک شود، 
ره شدن پرده گوش یا حتى پارگى آنوریسم مغزى و ایجاد 

ى در رگ هاى مغز.
گران با یک مورد مهم در رابطه با جلوگیرى از عطســه و 
مواجه شــدند که بســیار قابل تأمل بوده است.  ه به فرد
4وان 34 ســاله در هنگام مانور نظامى، از آمدن عطسه 

یرى مــى کند و هواى عطســه در 
ى شکند. در همان هنگام 

دچار درد شــدید 
به صبحت که قادر

و بردن آب دهان خود نبوده

 به خودى ناحیه پشت گلو به ندرت ایجاد مى شود. 
 معموًال به علت تروما یا آســیب شدید، استفراغ و 
ین ایجاد مى شود. بنابراین مشکل و آسیبى که براى 
وان ایجاد شد، پزشکان اورژانس را شگفت زده کرد. 
الش براى جلوگیرى از عطسه با بستن بینى و نگه 

هنگام عطسه مسدود نکند.

 راز هایى که پشه ها
 از شما پنهان مى کنند!
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صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

توصیه براى پرهیز از مسمومیت غذایى در تابستان

هر ساله افراد بسیارى در جهان ابتال به بیمارى هاى ناشى از غذا که گاهى اوقات به نام مسمومیت هاى غذایى نیز شناخته مى شوند را تجربه مى کنند. خطر مواجهه با این شرایط در ماه هاى گرم سال هرچه بیشتر افزایش مى یابد. با پیروى از 
توصیه هاى باال مى توانید خطر مواجهه با مسمومیت غذایى را کاهش دهید و در محدوده امن باقى بمانید.

افزودن سرکه یا آبلیمو به ترچاشنى (Marinade) مى تواند خطر مواجهه با مسمومیت غذایى
ناشى از مصرف گوشت را کاهش دهد. ترچاشــنى هاى اسیدى به طور معمول رشد باکترى ها در
گوشت را کاهش مى دهند. همچنین، گوشت خوابانده شده در ترچاشنى را در یخچال نگهدارى کنید.
در شرایطى که گوشت مرغ و گوشت خورشتى خرد شده نباید بیشتر از دو روز در ترچاشنى نگهدارى

شوند، برش هاى کامل گوشت گاو و گوسفند را مى توانید تا پنج روز در ترکیب نگهدارى کنید.

هر بشقاب، سینى، یا ظرف و لوازم آشپزى که یک بار با محصوالت خام در تماس بوده اند را براى 
نگهدارى یا سرو غذاى پخته بشویید. این اقدام از انتقال باکترى ها از سطح بشقاب یا سینى به غذا 
پیشگیرى مى کند و احتمال آلوده شدن غذا و ابتال به مسمومیت غذایى را کاهش مى دهد. همچنین، 
و دستمال هاى پارچه اى از اسکاچ آشــپزخانه را هر چندوقت یک بار تعویض کنید. به جاىحوله

دستمال هاى حوله اى یک بار مصرف استفاده کنید. 

روش هاى معمول یخ زدایى مواد غذایى مانند رها کردن گوشت یا مرغ روى پیشخوان آشپزخانه 
دماى این مواد غذایى یا استفاده از آب داغ گزینه هاى ناایمنمحسوب مى شــوند زیرا زمانى که

0به بیش از 40 درجه فارنهایت مى رســد، باکترى ها مى توانند تکثیر شوند. بهتر است مواد غذایى 
24 ساعت قبل از اســتفاده در یخچال قرار دهید تا یخ زدایى به آرامى صورت بگیرد یا از  4منجمد را

آب سرد استفاده کنید. 

محصوالت کنسروى یا آنهایى که در ظرف هاى شیشه اى قرار دارند در محیط استریل پردازش 
شده اند و پیش از باز شدن در آنها باید براى مدت طوالنى قابل نگهدارى باشند.

کردندر قوطى کنسرو یا ظرف شیشه اى ممکن اســت به آلوده شدن غذا اشاره داشته باشد.   باد
آلودگى احتمالى درهاى ترك خورده، غر شده یا شل نیز مى توانند به از بین رفتن وکیوم محصول و

اشاره داشته باشند. 

پارگى یا نشانه آسیب بندىآســیب دیده پرهیز کنید زیرا هرگونه بسته از خرید غذاهاى منجمد با
به آلودگىاحتمالى اشاره داشته باشد. دیدگى مى تواند

 بســته بندى هــاى داراى کریســتال هاى یخ یــا برفک نیــز نبایــد خریدارى شــوند زیرا 
مى تواند به یخ زدایى و انجماد مجدد محصول یا قدیمى بودن آن اشاره داشته باشد.

براى اطمینان از پخت کافى تنها نباید به رنگ یا بافت برگرها توجه داشــته باشید. عواملى مانند 
چگونگى بسته بندى گوشت چرخ کرده گاو نیز مى توانند بر رنگ گوشت هنگام پخت تأثیرگذار 
باشند. در برخى موارد بخش میانى گوشت پس از پخت کامل نیز همچنان صورتى باقى مانده باشد. 
دماى 160 درجه فارنهایت براى پخت برگرها و 145 درجه فارنهایت براى برش هاى گوشــت

 مى تواند به از بین بردن باکترى ها کمک کند. 

منطقه خطر براى تکثیر باکترى ها دماهاى بین 40 تا 140 درجه فارنهایت است، از این رو، باید به 
مواجهه محصوالت فسادپذیر با این محدوده توجه داشته باشید. محصوالت فسادپذیر که بیش از دو 
ساعت در دماى اتاق رها مى شوند مى توانند به یک خطر براى سالمتى تبدیل شوند. اگر فاصله خانه 
تا محل خرید زیاد است، از کیف هاى عایق دما یا یک خنک کننده براى نگهدارى از محصوالت 

فسادپذیر در مسیر خانه استفاده کنید.

برخى محصوالت غذایى مانند سبزى هاى برگدار که به صورت پیش شسته در دسترس هستند 
مى توانند از خطرناك ترین گزینه ها براى مصرف باشــند. سبزى هاى ساالدى برش خورده نیز 
احتمال بیشترى دارد موجب مشکالت گوارشى شوند زیرا برش هاى ایجاد شده آنها را هرچه بیشتر 
نسبت به نفوذ باکترى ها آسیب پذیر مى سازد و حجم باالى محصول در حال پردازش به معناى 

خطر بیشتر براى انتقال آلودگى است. محصوالت پیش شسته را یک بار دیگر بشویید.

بشقاب ها و 
سینى ها را 
بشویید

تَرچاشنى 
خود را 

تند و تیز کنید

درباره پخت 
گوشت به 

دما و نه رنگ 
توجه داشته 

باشید

روى 
تمیز بودن 
محصوالت 

پیش شسته 
حساب 
باز نکنید

از 
منطقه خطر
 آگاه باشید

یخ زدایى را 
ایمن انجام 
دهید

ظروف و 
قوطى مواد 
غذایى را 
بررسى 
کنید

بسته هاى 
محصوالت 
منجمد را 
بررسى کنید

هشتـــ 

اثرات مخرب ا ستفاده ا فراطى از شبکه هاى ا جتماعى
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 اعتیادآور
 است

استفاده زیاد از 
شبکه هاى اجتماعى 
موجب افزایش غم و 

غصه و مشکل در 
بهتر زیستن مى شود

منجر به حسادت و 
یک چرخه معیوب 

مى شود

داشتن دوستان 
بیشتر در شبکه هاى 

اجتماعى به این 
معنا نیست که 
اجتماعى ترید

 مقایسه زندگى 
خود با زندگى دیگران 

انسان را از لحاظ  
روانى دچار مشکل 

مى کند

گاهى اوقات دچار 
توهم مى شویم که 

شبکه هاى اجتماعى به 
دادمان مى رسند

ستایش خداوندى را سزاست که حمد و ســتایش را به نعمت ها و نعمت ها را
به شکرگزارى پیوند داد! خداى را بر نعمت هایش آنگونه ستایش مى کنیم 
که بر بالهایش. و براى به راه آوردن نفس سرکش که در برابر اوامر الهى 
سستى مى کند و در ارتکاب زشتى ها که نهى فرمود شتاب دارد، از خدا یارى 
مى خواهیم و از گناهانى کــه علم خدا به آنها احاطــه دارد و کتابش آنها را 

موال على (ع)برشمرده و ثبت کرده است، طلب آمرزش مى کنیم.
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