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در 15 دقیقه قند خون خود را براى همیشه کنترل کنیدکنترل خسارت حمله ملخ به اصفهان«ستایش 3» را از مهرماه تماشا کنیدآخرین خبرها  درباره کارت سوخت رضا فتاحى: بى فشار هم تجهیز مى کردیم سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

اصول صحیح شستشو 
و ضدعفونى کردن 

سبزیجــات 

66 نفر در بهار اصفهان سوختند
3

3

2
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دولت موافق حضور زنان 
در ورزشگاه هاست

دماى مکه به 50 درجـه 
سانتیگراد مى رسد

فرونشست زمین 
در محل بازى کودکان

5

حذف مدارس 
خشتى و گلى و 
بخــارى نفتى
 از مـهر ماه

بیشــتر افــراد از اهمیــت تمــاس ایمــن بــا 
فرآورده هاى گوشتى آگاه هستند اما بسیارى

 نیز هنوز نمى دانند که آلودگى سبزیجات 
و میوه ها منجر به مسمومیت هاى شدید غذایى

 مى شود. شستشوى صحیح هرگونه آلودگى منتقله ...

مدیرکل نوســازى، توســعه و تجهیز مدارس 
اصفهان گفت: تا اول ماه مهر امســال مدارس 
خشتى و گلى و داراى سیستم گرمایشى بخارى 
نفتــى از کالس هاى درس این اســتان حذف

 مى شود.
ســید مهدى میربد در گفتگو بــا «ایرنا»، تعداد 
مدارس خشتى و گلى در اســتان را یکصد باب 
کالس درس اعــالم و اضافه کرد: طرح حذف و 

جایگزینى این کالس ها... 

4
متهم اصلى در ماجراى خیابان جنجالىمتهم اصلى در ماجراى خیابان جنجالى

محور «آقا نجفى»، موضوع اولین نشست «اصفهان فریاد» با حضور معاون میراث فرهنگى استان بودمحور «آقا نجفى»، موضوع اولین نشست «اصفهان فریاد» با حضور معاون میراث فرهنگى استان بود
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مدیرکل پزشکى قانونى استان، آمار قربانیان حوادث ارجاع شده به این دستگاه در 3 ماهه اول امسال را اعالم کرد

در بازیگرى اصــًال 
خوش نمــــــــــى گـذرد

چون در استقالل و پرسپولیس نبودم 
کارم سخت است

من وقتى مى خواستم وارد عرصه مربیگرى شوم دنبال تیم خاصى نبودم 
اما به توصیه اکثر دوســتان فوتبالى ام چه در داخــل و چه خارج از ایران 
تصمیم گرفتم با تیم هاى پایه مربیگرى را آغاز کنم. دوستانم معتقد بودند 

کار با پایه به آینده مربیگرى ...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

پروژه قطار سریع السیر 
تهران-قم-اصفهان 

هرچه سریع تر 
تعیین تکلیف شود

ترامپ مطلقاً هیچ چیز نمى خوانـــد!
سرانه مطالعه رؤساى جمهورى آمریکا چقدر است؟

2
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تغییر سرمربیان تیم هاى تغییر سرمربیان تیم هاى 
مدعى، به نفع سپاهان استمدعى، به نفع سپاهان است

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در اجراى ماده 5 قانون الحاق برخى مواد قانون تنظیم بخشى از مقررات مالى دولت 
در نظر دارد تعدادى از اماکن ورزشى خود واقع در سطح استان را از طریق مزایده به مستاجر واجد شرایط براى مدت یکسال 
www.isfahan.msy.) واگذار نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت اطالع بیشتر شــرایط از تاریخ 98/05/13 به سایت
gov.ir) و براى دریافت اسناد و پاکت هاى مخصوص شرکت در مزایده تا تاریخ 98/05/20 به امور قراردادهاى اداره کل ورزش 
و جوانان استان مراجعه نمایند و ضمن مطالعه دقیق شرایط، درخواست خود را به همراه مدارك اعالم شده تا ساعت 12/00 ظهر 
روز چهارشنبه 98/05/30 به دبیرخانه اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان واقع در خیابان آبشار سوم- بعد از پل غدیر تحویل 
داده و رسید دریافت نمایند. ضمناً زمان بازگشائى پاکت هاى متقاضیان روز شنبه مورخ 98/06/02 رأس ساعت 9/00 صبح در محل 

اداره کل مى باشد. الزم به ذکر است متقاضیان مى توانند قبل از تکمیل اسناد مزایده از مکان مورد اجاره بازدید به عمل آورند. 

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

آگهى مزایده

م الف: 553831

نوبت دوم

اداره امور شعب استان اصفهان 

بانک مهراقتصاد استان اصفهان در نظر دارد ملک مازاد بر نیاز خود را به شرح ذیل از طریق مزایده کتبى 
عمومى به فروش برساند. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر، بازدید امالك، دریافت برگ 
مزایده و درخواست شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهادات خود تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 
98/05/27 از ساعت 8صبح الى 18 بعدازظهر با شماره هاى ذیل تماس گرفته و جهت انجام امور مزایده با 

هماهنگى نماینده بانک اقدام نمایند.
توضیحات و شرایط:

1. مبلغ پیشنهادى باید مشخص، معین و بدون ابهام باشد و در پاکت سربسته به وسیله پست پیشتاز و یا به 
صورت مستقیم به آدرس اصفهان، پل آذر، ابتداى خ توحید، سرپرستى بانک مهر اقتصاد، طبقه ى چهارم، 

مدیریت پشتیبانى و مهندسى ارسال گردد.
2. مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5 درصد مبلغ پایه مزایده مندرج در آگهى مى باشد که باید توسط 
متقاضى به حساب مورد اشاره در فرم پیشنهاد قیمت واریز و رسید آن با قید ردیف و مشخصات دقیق 

ملک مورد انتخابى متقاضى به صورت جداگانه تحویل گردد.
3. کلیه امالك عرضه شده با وضعیت موجود به فروش مى رسد.

4. هزینه آگهى مزایده و سایر هزینه هاى مرتبط از برندگان مزایده اخذ مى گردد.
5. تلفن هاى تماس جهت کسب اطالعات بیشتر و هماهنگى جهت بازدید از ملک عبارتند از: 03138100 

داخلى 135 و تلفن همراه 09138756642 آقاى الماسى و 09103622531 آقاى مستأجران
6. بانک در قبول یا رد پیشنهادها مختار است.

7. به پیشــنهادهاى فاقد ســپرده و یا کمتر از مبلغ مقرر، چک شــخصى و یا نظایر آن و همچنین به 
پیشنهادهاى فاقد امضاء، مهر و امضاى مجاز (در اشخاص حقوقى)، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایى که 

پس از مهلت مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

اداره امور شعب استان اصفهان 

1398/05/15مزایده امالك شماره مزایده امالك شماره 44

نوع نشانى ملککد ملکردیف
ملک

پالك 
شرایط قیمت پایه (ریال)اعیانعرصهثبتى

وضعیت کاربرىپرداخت
سند

18327 -01 -4 -1
اصفهان- 

میدان جهاد- 
بن بست 
نارنجستان

 14
واحد 
آپارتمان

انتقال مسکونىنقد3/24904052683119/000/000/000
قطعى

www.mebank.ir

سازمان ملى زمین ومسکن در نظر دارد پروژه هاى ذیل رادر قالب مشارکت  از طریق اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان با  برگزارى مناقصه 
عمومى واگذار نماید.

کلیه سرمایه گذاران حقیقى و حقوقی واجد شرایط (داراى گرید انبوه سازى و یا رتبه ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزى) به شرح جدول ذیل، 
مى توانند براى دریافت اسناد و مدارك فراخوان از تاریخ 98/05/15 لغایت 98/05/22  به سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد) به نشانى 

http://setadiran.ir مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت نمایند.
آخرین مهلت تحویل اسناد تکمیل شده به صورت فیزیکى تا پایان ساعت ادارى روز شنبه مورخ 98/06/09 مى باشد و بعد از زمان مذکور هیچگونه 

پیشنهادى پذیرفته نخواهد شد.
آخرین مهلت بارگذارى اسناد تکمیل شده در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 98/06/09  مى باشد و بعد از زمان 

مذکور هیچگونه پیشنهادى پذیرفته نخواهد شد.
جلسه بازگشایى پاکات ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 98/06/10 میباشد . 

محل دریافت اسناد سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد) به نشانى http://setadiran.ir میباشد .  
محل تحویل پاکات به صورت فیزیکى، دبیرخانه حراست اداره کل راه و شهرسازى اســتان اصفهان (به نشانى اصفهان، خیابان سعادت آباد، 

چهار راه فرایبورگ) میباشد.                                                  

اداره ارتباطات و اطالع رسانى راه و شهرسازى استان اصفهان

اصالحیه آگهى فراخوان مشارکت
 در ساخت شماره 98/03 الى 98/19

م الف: 557834

 روزنامه نصف جهان

ضایعه درگذشت برادر گرامى تان را به جنابعالى و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از درگاه 
عزت  با  عمر  طول  بازماندگان   براى  و  الهى  رحمت  و  غفران  مرحوم  آن  براى  متعال  پروردگار 

مسئلت مى نماییم.

جناب آقاى مهندس مرتضى ابراهیمى
مدیرعامل محترم شرکت پاالیش نفت اصفـهان

روزبه حصارى:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى گـذ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىگـذخوش نمـــ ـــــــــــــــــــ ذخوشنمــــــ گ شن ىخ وش

 بــا 

قله ...

هادى عقیلى:

چو

من وقتى
اما به تو
تصمیم
کار با پای
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سخنگوى شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفت جزییاتى 
تازه درباره دریافت کارت سوخت را مطرح کرد.

فاطمه کاهى با تأکید بر اینکه زمانى اطالعات در سامانه 
دولت همراه ثبت مى شــود که شماره موبایل، اطالعات 
کارت خودرو و کارت بانکى به نام یک نفر باشــد، اظهار 
کرد: مقرر شده که کارت سوخت به همان آدرسى که براى 
کارت خودرو ثبت شده ارسال شود. وى در پاسخ به اینکه 
آیا تا 20 مرداد ماه کارت سوخت به دست تمام متقاضیان 
مى رسد، تصریح کرد: قرار نیست که از این تاریخ کارت آزاد 
جایگاهداران حذف شود اما محدودیت هایى در این حوزه 
اعمال خواهد شد و به تدریج طرح استفاده از کارت سوخت 

شخصى اجرایى مى شود.
به گفته سخنگوى شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى، 
تالش بر این اســت که در چهار کالنشهر تهران، کرج، 
تبریز و اصفهان کارت هاى سوخت تا 20 مردادماه ارسال 
شود. کاهى همچنین درباره تمدید مهلت اجراى طرح الزام 
استفاده از کارت سوخت، اظهار کرد: این طرح قرار است 
به طور تدریجى اجرایى شود و اینگونه نیست که اگر فردى 

در تاریخ مقرر وارد جایگاه شود، نتواند سوختگیرى کند.
طرح الزام استفاده از کارت ســوخت شخصى با اولویت 
کالنشــهر هاى تهران، کرج، تبریز و اصفهان، اجرایى 

خواهد شد.

معاونت حقوقى رئیس جمهور درباره اینکه گفته  مى شــود 
شرط حضور زنان در ورزشگاه ها بستگى به نظر دولت دارد 
این موضوع تا چه حد در کابینه پیگیرى شده است، گفت: 
دولت موافق ورود خانم ها به ورزشگاه هاســت و مى دانم 
وزرات ورزش و جوانان هم همیشــه پیگیــر این موضوع 

بوده است. 
لعیا جنیدى تأکید کرد: براى ورود خانم ها باید یک هماهنگى 
بین قوا به وجود بیاید. وى درباره نظر قانون در خصوص ورود 
زنان به ورزشگاه ها عنوان کرد: کارى به بیرون که چه اتفاقى 
افتاده است ندارم، از نظر من چیزى که به موجب صریح قانون 
منع نشده اصل بر جواز است و این یک حکم حقوقى است و 

هیچ حقوقدانى نمى تواند این حکم را زیر پا بگذارد زیرا این 
حکم روشن است.

معاونت حقوقى ریاست جمهورى بیان کرد: عدم ورود زنان 
به ورزشگاه منع صریح نیاز ندارد و هنگامى که این منع وجود 
ندارد، اصل بر جواز اســت و من منعى بــراى ورود زنان به 

ورزشگاه ندیده ام.
فدراسیون جهانى فوتبال تا نهم شهریور ماه به فدراسیون 
ایران زمان داده تا تکلیف حضور زنان در ورزشگاه ها مشخص 
شــود. بحث حضور زنان در ورزشــگاه ها براى تماشــاى 
مسابقات فوتبال این روزها با هشــدارهایى که فدراسیون 

جهانى فوتبال داده بسیار جدى تر از قبل دنبال مى شود.

آخرین خبرها 
درباره کارت سوخت

دولت موافق حضور زنان در 
ورزشگاه هاست

ایرانى ها
 امارات را ترك مى کنند

  انتخاب|براســاس گزارش هاى بلومبرگ، 
نزدیک به 80 درصد ایرانى هایى که فعالیت تجارى 
با امارات دارند به دلیل محدودیت ها، بسته شدن 
حساب هاى بانکى و ســقوط ریال فعالیت خود را 
متوقف کرده اند و بســیارى از آنها به عمان، قطر، 
ترکیه و گرجستان روى آورده اند. با این حال شبکه 
«المیادین» بــه تازگى به نقــل از رئیس انجمن 
بازرگانان ایــران در امارات اعالم کــرده که این 
کشــور قصد دارد ویزاهاى ورود مجدد را به تجار 

ایرانى اعطا کند.

مى خواهند بروند
  بهار| روزنامه «شــهروند» با مدیر رصدخانه 
مهاجرت و عضو هیئت علمى مؤسســه مطالعات 
جمعیتى کشــور درباره پدیده مهاجرت ایرانیان 
گفتگو کرده است. بهرام صلواتى در این باره گفته: 
در حال حاضر 260 میلیــون مهاجر در دنیا وجود 
دارد که سهم ایرانیان از آمار 16 میلیون نفر است 
و طبق آمار سال نود و پنج، 29/8 درصد جمعیت 
ایران تمایل به زندگى در کشورهاى دیگر را دارند.

صدور اجازه کار براى 
مزدك 

  بهار|مهاجــرت مزدك میرزایى به کشــور 
انگلیس در طول روزهاى اخیر بــا واکنش هاى 
بسیارى مواجه شده است. به نوشته «برترین ها» 
حاال خبر مى رســد که این مجرى بعد از گذراندن 
دوره آموزشى باید تا 9 روز دیگر جلو دوربین شبکه 

تلویزیونى «ایران اینترنشنال» برود.

مرگ پدر و مادر 
کودك 2 ساله 

  آفتاب| جانشین رئیس پلیس  راه فرماندهى 
انتظامى استان زنجان گفت: راننده یک دستگاه 
اتوبوس مســافرى به علت توجه نکردن به جلو با 
خودروى وانت نیسان به شــدت برخورد و منجر 
به فوت راننده و سرنشــین زن در آزادراه زنجان 
- قزوین شد. سرهنگ محمدعلى عظیمى اظهار 
کرد: این حادثه در کیلومتر 73 باند شمالى آزادراه 
زنجان - قزوین اتفاق افتاد و شدت ضربه وارده به 
حدى بود که وانت نیسان واژگون شد و این دو نفر 
به علت شدت صدمات و جراحات وارده در دم فوت 
کردند. پسر بچه دو ساله مصدوم هم به بیمارستان 

انتقال یافت.

شکایت ناجا 
از خواننده معروف

  باشــگاه خبرگاران جوان| فرمانده ناجا 
درباره ماجــراى درگیرى حامد زمانــى با نیروى 
انتظامى توضیحاتى داد. ســردار حسین اشترى  
اظهار کرد: از وى شــکایت شــده و برخورد ها در 
حال انجام است. فرمانده ناجا افزود: هر کسى که 
بخواهد امنیت پلیس را خدشه دار کند برخورد قاطع 

و قانونى پلیس را خواهد دید.

چرا سفر خارجى 
در بورس است

  خبرگزارى میزان| رئیس مرکز گردشگرى، 
علمى و فرهنگى دانشجویان ایران با بیان اینکه در 
ماه هاى اخیر تمایل به مسافرت هاى خارجى در بین 
مردم افزایش یافته است، تصریح کرد هزینه هاى 
سرسام آورى که براى مسافرت هاى داخلى در نظر 
گرفته شده بسیارى سفر به خارج را ترجیح مى دهند. 
شاید تنها اقامت در کیش براى هفت شب بیش از 
پنج میلیون تومان براى مســافران رقم بخورد در 
حالى که سفر به کشور هاى منطقه از جمله ترکیه با 

سه میلیون تومان انجام مى شود.

تعهد محضرى مى دهم 
رئیس جمهور نشوم!

  ایســنا| محمد جواد ظریف دیروز در نشســت 
خبرى در پاسخ به اینکه برخى از منتقدان شما ادعا 
مى کنند قصد دارید در انتخابات 1400 کاندیدا شوید 
تصریح کرد: در برابــر تمام جهان اعالم مى کنم که 
من آن کار را بلد نیستم و به کسانى که نگران 1400 
هســتند مى گویم نگران 1400 نباشند و بگذارند ما 
کارى را که بلدیم انجام دهیم و مانع کار ما نشــوند. 
اگر این دوســتان بخواهند حاضرم در محضرى که 
آنها مى گوینــد حضور پیدا کنــم و تعهد محضرى 
بدهم که من در 1400 در خانه هستم و یا در دانشگاه 
و قصد ورود به عرصه اى که آنها نگرانش هســتند 

را ندارم.

چرا به ظریف مى گویید 
قهرمان ملى؟

  روزنامه کیهان| چند روزى است برخى مدعیان 
اصالحات (نه همــه اصالح طلبان) بــه بهانه تحریم 
ناجوانمردانه و غیرقانونى آقاى ظریف از سوى آمریکا، 
به طرز عجیبى مشغول قهرمان سازى از ایشان با چاشنى 
حمله به منتقدان هستند... با همه احترامى که برایشان 
قائلیم ناگهان مى شود «قهرمان ملى»!... قهرمان ملى 
شدن اصولى دارد، شرایطى دارد... شما با استناد به کدام 
کارنامه نشــان قهرمانى مى دهید؟... ایرانى جماعت را 
مردمان عاطفى و دلسوز مى شناسند. به نظر مى رسد این 
بار با حربه مظلوم نمایى به دنبال اهداف سیاسى و شاید 

هم انتخاباتى اند.

این میلیاردها از کجا آمده؟
  خبرآنالین| حجت االســالم حسین انصارى راد، 
ریاست کمیسیون اصل 90 در مجلس ششم گفت: اگر 
همین االن ثروت کســانى که در دوره هاى گذشته به 
مجلس آمده اند را محاسبه کنند و با امروز مقایسه کنند 
خواهند دید که کســانى که روزى هیچ چیزى نداشتند 
امروز صاحب میلیاردها مال و اموال شده اند.چرا باید این 
اتفاق بیافتد؟ وقتى پسر نماینده مى گوید من چهارتا شغل 

دارم، این از کجا ناشى مى شود؟ 

غیر قطعى است
  انتخاب| یک روز بعد از آنکه اعالم شــد دیوان 
عدالت ادارى رأى به صدور گواهینامه موتورسیکلت 
براى زنان داده اســت، مدیرکل حوزه ریاست دیوان 
عدالت ادارى از غیرقطعى بودن رأى یکى از شــعب 
دیوان در خصوص الزام راهنمایــى و رانندگى مبنى 
بر صــدور گواهینامه موتورســیکلت بــراى بانوان

 خبر داد.
 محسن قائمى نسب اظهار کرد: این رأى، رأى شعبه 
بدوى بوده و غیر قطعى اســت. وى افــزود: نیروى 
انتظامى در مورد این رأى تقاضاى تجدیدنظر کرده و 

موضوع در حال طى فرایند قانونى است.

با ایران در تماسیم
  انتخاب| سفیر آمریکا در عراق در دیدار با جمعى از 
اصحاب رسانه در مقر سفارت کشورش در بغداد مدعى 
شد کشورش کانال هاى ارتباطى رسمى با تهران دارد 
و نیاز به کانال ها و راهکارهاى دیگر نیســت. وى البته 
ماهیت این کانال هاى تماس و ســطح آنهــا را براى 

رسانه هاى عراقى فاش نکرد.

عاقل اصولگرا
  خبرآنالین| بهزاد نبوى درباره على مطهرى گفته 
است: آیا آقاى مطهرى یک بار گفته من اصالح طلب 
هستم؟ ما هم هیچ وقت نخواستیم آقاى مطهرى اصالح 
طلب باشد. ما آقاى مطهرى را یک اصولگراى عاقل و 
معتدل مى دانیم که در جایگاه خودش بسیار مفیدند، نه 

اینکه بیاید و اصالح طلب شود.

خبرخوان

سازمان هواشناسى عربستان سعودى اعالم کرد که دماى مکه مکرمه و مشاعر مقدس 
(عرفات، مشعر و منا) در روزهاى آینده با ثبت رکوردى کم سابقه تا 50 درجه سانتیگراد 
افزایش پیدا خواهد کرد. سازمان هواشناسى این کشــور همچنین اعالم کرد که میزان 

رطوبت هوا به 85 درصد خواهد رسید.
در همین حال مسئوالن سعودى از اجرایى شدن طرحى با مشارکت بخش خصوصى ژاپن 
براى کاهش دما در ایام حج امسال خبر دادند. قرار است عربستان با همکارى یک شرکت 
ژاپنى، در آسفالت مســیر عبور و مرور حاجیان در مناطق عرفات، مشعر و منا به طول 25 
کیلومتر، سنسورهاى مخصوصى را براى کاهش دما تعبیه کند. پیش بینى مى شود که به 

کارگیرى این فناورى دماى هوا را از 15 تا 20 درجه سانتیگراد کاهش دهد.
رئیس مرکز پزشکى حج و زیارت جمعیت هالل احمر جمهورى اسالمى ایران نیز گفت: بر 
اساس پیش بینى ها، دماى هوا در عربستان و تهدید گرمازدگى زائران ایرانى بیت ا... الحرام 
تمهیدات الزم براى استقرار تونل هواى سرد براى جلوگیرى از ابتال به گرمازدگى زائران 
در صحراى منا و عرفات مهیا شده است. تونل هواى سرد، چادرى است که عالوه بر حضور 
متخصصان و پزشکان، داراى درجه حرارت هواى بســیار پایین است تا دماى بدن افراد 
گرمازده را به درجه طبیعى دماى بدن برساند و همچنین نوشیدنى هاى بسیار خنک که 
توسط پزشکان براى هریک از افراد تجویز مى شود نیز در دسترس این افراد قرار مى گیرد.

هواپیمایى که زمینى ایران را طى کرد تا به جنوب کشور برسد در نهایت براى استفاده 
گردشگران و غواصى آنها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

چند روز پیش، تصاویرى از انتقال یک هواپیماى فوکر مسافربرى در کمربندى جهرم 
به طور گسترده در فضاى مجازى منتشر شد که به وسیله یک یدك کش حمل مى شد. 
این تصویر پرسش هایى مبنى بر اینکه این هواپیما به چه دلیلى از راه زمینى و چرا از 
جهرم عبور مى کند و مقصد آن کجاست در فضاى مجازى شکل گرفت. منطقه آزاد 
کیش در این زمینه اعالم کرد: هواپیماى فوکر براى استقرار در آب هاى پیرامون جزیره 
کیش توسط بخش خصوصى خریدارى شده است. سرپرست فرماندارى جهرم نیز در 
این زمینه گفت: هواپیما اسقاطى بوده و بال هایش جدا شده و تنها اتاقک مسافربرى 

هواپیما با یدك کش منتقل شده است.
حاال مشخص شده است که این هواپیما قرار است به همت هتل دریایى ترنج کیش 

در خلیج فارس غرق شود و سایتى براى غواصان و گردشگران شود.

مأموران پلیــس دو نفــر را که قصد 
داشتند، با جاســاز مخدر شیشه در درز 
شلوار آن را از طریق پست قاچاق کنند، 
دستگیر کردند. ظهر روز یک شنبه در 
پى تماس حراست اداره پست تهران با 
110 مبنى بر حضور دو فرد با بسته اى 
مشکوك در این اداره، مأموران پس از 

حضور در اداره پست و در جریان بررسى مرسوله پستى که دو فرد مذکور قصد پست آن 
را داشتند، متوجه شدند که این افراد قصد ارسال پنج ثوب شلوار به مقصدى مشخص 
را دارند. همچنین در بررسى هاى تکمیلى مشخص شد درز کمر این شلوارها به صورت 
غیر طبیعى سفت است که با بررسى آن و شکافتن درز کمر شلوارها مشاهده شد در 
شلوارها مواد روانگردان از نوع شیشه جاساز شده است. بررسى تمام شلوارها نشان داد 

که در مجموع حدود 600 گرم شیشه در این شلوارها جاساز شده بود.
با کشف مواد مخدر این دو نفر دستگیر شــده و در بازجویى هاى انجام شده در مقر 
انتظامى گفتند که در یک شرکت پیک موتورى مشغول فعالیت هستند و فردى این 
شلوارها را به آنها داده و از آنها خواسته از طریق پســت، شلوارها را به آدرس معینى 

ارسال کند و این افراد نیز طبق نرخ نامه دستمزد خود را دریافت کرده اند.
مرکز اطالع رسانى پلیس پیشــگیرى پایتخت با تأیید این خبر اعالم کرد: یکى از 
متهمان موتورســوار و دیگرى مســئول مجموعه پیک موتورى است که برایشان 
پرونده اى تشکیل و آنان به مقام قضایى معرفى شده اند. همچنین تحقیقات تکمیلى 

در این خصوص ادامه دارد.

قائم مقام ســازمان تأمین اجتماعى در پاســخ به اینکه آیا 
امکان کسر و پرداخت حق بیمه براى بیمه شده اى که در دو 
یا سه کارگاه کار مى کند وجود دارد؟ اظهار کرد: یک بیمه 
شــده مى تواند از چند کارگاه براى خود بیمه رد کند و هیچ 

محدودیتى نداریم و افراد آزاد هستند.
محمدحســن زدا ادامه داد: منتها فرد باید شــرط دریافت 
حداقل دستمزد از کارگاه اصلى را رعایت کند. ممکن است 
فرد مذکور پس از کار اصلى اش به عنوان مثال دو ساعت در 
یک مطب کار کند و بعد از آن سه ساعت هم در یک قنادى 
مشغول شود که براى این دو کارگاه بعدى رعایت حداقل 
حقوق و دستمزد الزم نیســت و کارفرما مى تواند به میزان 

دریافتى فرد لیست بیمه اش را رد کند.
زدا درباره میزان و نحوه برقرارى مســتمرى بازنشستگى 
افراد شاغل در دو یا سه کارگاه گفت: اگر فرد در هر سه جا 
30 سال سابقه داشته باشــد میانگین دریافتى دو سال آخر 
خدمتى هر سه کارگاه براى وى محاسبه و مبناى مستمرى 

وى مى شود.
وى ادامه داد: اما اگر سنوات خدمت تفاوت داشته باشد و اگر 
فردى به عنوان مثال30 سال در شرکت اصلى و سه سال 
گذشته در یک قنادى یا کفاشى کار کرده باشد ما جمع دو 
دستمزد را مالك مقایسه قرار نمى دهیم و این یک تصور 
اشتباه است که وجود دارد. ما در این گونه موارد دو مستمرى 
برقرار مى کنیم؛ یکى بر اســاس 30 ســال سابقه شرکت 
اصلى و میانگین دو سال آخر خدمت در آنجا و دیگرى یک 
حقوق بازنشستگى براى کارگاه دوم که سه سال سابقه در 

آنجا دارد.

مستمرى بازنشستگى 
چند شغله ها چگونه 
محاسبه مى شود؟

عالقه افراد به آشــنایى با عادت هاى «دونالد ترامپ»، 
رئیس جمهور آمریکا بعد از اینکه او بار ها خود را داراى نبوغ 
ذاتى خوانده باال رفته است. ترامپ اخیراً در صفحه رسمى 
توییترش خود را رئیس جمهــورى خوش تیپ، باهوش 
و با نبوغ ذاتى خوانده بود. مســئله سواد دونالد ترامپ در 
زمان انتخابات نیز به تیتر اخبار آمریکا تبدیل شــده بود. 
در آن زمان «مارك فشیر»، خبرنگار «واشنگتن پست» 
از ترامپ پرسیده بود آیا او بیوگرافى هیچیک از رؤساى 
جمهور آمریکا را مطالعه کرده یا خیر؟ او در پاســخ  گفته 
بود: «خیر! تا کنون هیچیک از بیوگرافى ها را نخوانده ام.»
«جو اســکاربروژ» دیگر خبرنگار «واشنگتن پست» در 
یادداشتى که سال گذشته در «واشنگتن پست» منتشر 
شــده نوشــت: «من و یکى از همکارانم بعد از یکى از 
مناظره ها در سپتامبر 2015 و در جریان تبلیغات انتخاباتى 
با ترامپ دیدار داشتیم و از او به عنوان کاندیداى ریاست 
جمهورى سئواالتى پرســیدیم.» این خبرنگار در زمان 

تبلیغات انتخاباتى از ترامپ پرسیده: «آیا سواد دارى؟»
او در یادداشت خود شرایط دیدار با ترامپ را لحظه به لحظه 
شرح داده و نوشــت: «بعد از این سئوال سکوت عجیبى 
ایجاد شد. من مجدداً سئوال کردم من واقعًا جدى هستم 
دونالد؛ آیا مى توانى بخوانى؟ اگر کسى براى تو روى یک 
برگه یک سیاستى را بنویســد، مى توانى از رو بخوانى؟ 
ترامپ به آرامى پاســخ داد از زمانى که مادرش به او یک 
انجیل داده ســواد خواندن دارد و بعد به شوخى گفت او 

همیشه این انجیل را مى خواند.»
اما «واشنگتن پست» تنها مرجعى نیست که سواد رئیس 
جمهور آمریکا را زیر سئوال برده است. «مایکل ولف»، 
نویسنده کتاب «آتش و خشم- درون کاخ سفید ترامپ» 
درباره شخصیت ترامپ در بخشى از کتاب نوشته او اصًال 
فکر نمى کرد انتخابات 2016 را با پیروزى از سر بگذراند. 
او هیچ ایده اى نداشــت که بعد از پیروزى چه باید بکند و 

حتى هیچ عالقه و اشــتهایى هم براى یادگیرى توانایى 
و اطالعاتى که نیازمند نقش ریاســت جمهورى اســت 

نداشت.
«ولف» در بخشى از کتاب نوشته ترامپ کتاب نمى خواند. 
او واقعًا حتى به صورت ســر ســرى هم کتاب را تورق 
نمى کند. اگر چیزى پرینت شده باشــد براى او به منزله 
وجود نداشــتن آن چیز اســت. برخى معتقدند او دچار 
نارسایى خواندن (دیسلکسیک) است. درك مطلب او به 
طور خاص محدود اســت. برخى معتقدند او به این دلیل 
کتاب نمى خواند که نباید بخواند و این کلید موفقیت او به 
عنوان یک پوپولیست است. او ادامه مى دهد: «اما ترامپ 
نه تنها چیزى نمى خواند بلکه حرف هم گوش نمى کند. 
او ترجیح مى دهد متکلم وحده باشد. او به تخصص خود 

اعتماد زیادى دارد.»

در کتاب «آتش و خشم» به ایمیل «گرى کوهن»، مشاور 
اقتصادى رئیس جمهور در مورد عــادت مطالعه ترامپ 
اشاره شده است. گرى کوهن در این ایمیل مى گوید: «این 
بدتر از تصور اســت. ترامپ مطلقًا هیچ چیز نمى خواند. 
حتى یک برگ سیاست خالصه شــده را نیز نمى خواند. 

هیچ چیز.»
«واشنگتن پســت» عادت مطالعه ترامپ را در فهرست 
رؤســاى جمهور آمریکا مقایســه کرده و نوشته ترامپ 
نزدیک به «زکرى تیلــور»، دوازدهمین رئیس جمهور 
آمریکاست. «تیلور» تقریباً بى سواد بود. او در مقام مقایسه 
فرســنگ ها با عادات مطالعه «تئودور روزولت» فاصله 
دارد. او همه کتاب ها را قبــل از صبحانه تمام مى کرده 
است. صبحانه روزولت بعضاً تا 12 عدد تخم مرغ را شامل 

مى شده است.

«جرج تیکنور کورتیس»، نویسنده بیوگرافى دیگر رئیس 
جمهور آمریکا، «جیمز بیوکنن» (بین سال هاى 1857 تا 
1861) درباره او گفته: او تقریبًا با همه مکاتب ادبى آشنا 
بود. او درباره هر موضوعى مى توانســت مانند یک نخبه 
بحث کند. «کورتیس» در کتاب بیوگرافى بیوکنن نوشته 
رئیس جمهور (بیوکنن) روش جالبى براى مطالعه در شب 
داشت. مهم نبود نور اتاق چقدر باشد او همیشه یک شمع 
و شمعدان همراهش داشت که جلوى چشمش مى گرفت 

و به این وسیله مطالعه مى کرد.
«واشنگتن پست» در گزارشــى درباره سواد رؤساى 
جمهورى آمریکا نوشته ترامپ مشکلى مشابه بیوکنن 
را هم ندارد اما از چراغ قوه آیفونش براى روشن کردن 
کتاب استفاده نمى کند. «ادموند موریس»، نویسنده 
بیوگرافى تئودور روزولت درباره عادت مطالعه او در 
کتاب سه جلدى اش نوشته: تدى (اسم صمیمانه اى 
که براى تئودور روزولت به کار مى رفت) روزى یک 
کتاب مى خواند. تاریخ، شعر، فلسفه یا رمان. به گفته 
موریس، روزولت همه مجــالت و روزنامه ها را نیز 
مى خواند. هر صفحه اى مى خوانــد را جدا مى کرد و 

زمین مى انداخت.
موریس در ادامه در مورد روزولت نوشته او هر شب تمام 
مدت مطالعه مى کرد تا چشمانش خسته مى شد. سپس 
پیژامه اش را مى پوشید و با انرژى به خواب مى رفت. از نظر 

او بعد از مطالعه دیگر کارى براى انجام نمى ماند.
در کتاب «آتش و خشم» درباره ترامپ گفته شده کارکنان 
و اعضاى کابینه ترامپ هم قدرت فکرى او را زیر سئوال 
مى برند. در این کتاب گفته شده «استیو منوچین»، وزیر 
خزانه دارى دولت آمریکا ترامپ را احمق خطاب مى کند، 
کوهن او را ابله مى داند و رکس تیلرســون وزیر خارجه 
پیشــین دولت نیز ترامپ را یک اســب ابلــه و چموش 

خوانده است.

سرانه مطالعه رؤساى جمهورى آمریکا چقدر است؟

ترامپ مطلقًا هیچ چیز نمى خواند!

دماى مکه به 50 درجه سانتیگراد 
مى رسد

تکلیف هواپیماى جنجالى
 روشن شد 

کشف  شلوارهایى
 با 600 گرم شیشه!

هتل  «آسمان» شــیراز حاال مصداق ضرب المثل «خشت اول چون نهد معمار کج» 
است. هتلى که روزى با زور و قلدرى به منظر ارگ کریمخانى سایه انداخت، حاال در 
دو راهى تخریب یا استحکام بخشى قرار دارد. پس از آتش سوزى شدیدى که طبقات 
زیر زمین این هتل در حال ساخت را سوزاند، کارشناسان از آسیب دیدن سازه این هتل 
خبر مى دهند و یکى از گزینه هاى روى میز براى ادامه کار این هتل، تخریب و بازسازى 
است. اگر آسیب آتش به قدرى باشد که کارشناسان حکم به تخریب این بناى در حال 
ساخت را بدهند، در تاریخ نوشته خواهد شد که کارى که سال هاست مقامات شهر شیراز 
نتوانســتند انجام دهند را آتش کرد و انتقام ارگ کریمخانى را از این سازه غیرقانونى 

گرفت. حاال شیرازى ها منتظرند ببینند، آتش «آسمان» را به زمین مى رساند یا نه.
وهاب زنگنه، مشاور کمیسیون معمارى شوراى شهر شیراز پس از نخستین بازدید بعد 
از فرو نشستن آتش هتل آسمان به «ایرنا» گفته است: شواهد نشان مى دهد سازه در 
بسیارى نقاط دچار مشکالتى شده اســت؛ به ویژه در تیرچه هاى سقف و در بسیارى 
قسمت ها نیز بتن به دلیل حرارت بسیار زیاد پخته شده است. این مدرس دانشگاه درباره 
امکان بازسازى بنا گفت: در بازدید اولیه به نظر مى رسد امکان بازسازى بنا وجود دارد؛ 
اما اینکه از لحاظ هزینه اى به صرفه باشد یا خیر موضوعى است که نمى توان هم اکنون 
آن را تعیین کرد. او در این میان پرسش هایى نیز مطرح کرد، مثًال اینکه چرا در چنین 

ساختمانى نظارت  درستى صورت نگرفته است.

سرنوشت «آسمان» شیراز 
چه مى شود؟
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برگزارى نخستین رویداد 
تداکس نوجوانان 

نخستین رویداد تداکس نوجوانان اصفهان فردا 16 
مرداد ساعت 16 و 30 دقیقه در حوضخانه قلمستان 
برگزار مى شــود. اسماســادات نکویى، مدیر خانه 
نوجوان وابســته به ســازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشــى شــهردارى اصفهان گفت: این برنامه به 
صورت آنالین در سراســر جهان پخش مى شــود 
و همچنین مجموعه ســخنرانى هایش در ســایت 
تداکس بارگذارى خواهد شــد. نکویى گفت: ســه 
چهار سخنران هرکدام به مدت 10 تا 12 دقیقه طبق 

استاندارد جهانى اجازه سخنرانى دارند.

به دیدن نمایشگاه 
تصویرسازى بروید

نمایشگاه تصویرسازى کودك و نوجوان از روز پنج 
شنبه 17 مردادماه در گالرى خانه هنرمندان اصفهان 
افتتاح مى شــود. این نمایشگاه شــامل آثار مهسا 
حجتى اســت که خود دانش آموخته رشته گرافیک 
است، این نمایشگاه داراى 23 اثر در ابعاد 50 در 70 
است که با سبک دستى و با تکنیک کوالژ و ترکیب 
مواد تولید شده اند. نمایشگاه تصویرسازى کودك و 
نوجوان از روز پنج شنبه در خانه هنرمندان اصفهان 
واقع در خیابان آبشــار اول در پارك ایثارگران براى 

بازدید عموم دایر است.

نیروهاى رفع تخلف 
کد دار مى شوند

مدیرکل پیشگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
اصفهان گفت: از ابتداى شهریور امسال نیروهاى رفع 
تخلفات شهرى اصفهان داراى کد شناسایى مى شوند 
تا شــهروندان در صورت رضایت یا ناراضى بودن 
از نحوه عملکرد آنها مراتب را اعالم کنند. حســن 
محمدحسینى افزود: حدود 600 نفر نیرو در اداره کل 
پیشگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى اصفهان، 

مناطق و بخش ناژوان مشغول به فعالیت هستند.

کشف 252 کیلوگرم تریاك 
فرمانده انتظامى اردستان اظهار کرد: مأموران یگان 
انتظامى اردستان با همکارى مأموران شهرستان هاى 
نایین، کاشان و مأموران پلیس استان خراسان جنوبى 
موفق به کشف 252 کیلوگرم تریاك شدند. سرهنگ 
غالمرضا هاشــمى زاده در جمع خبرنگاران افزود: 
مواد مورد نظر که در کوله هاى مخصوص جاسازى و 
در کنار محور ترانزیت شهرستان اردستان دفن شده 
بود کشف شد. در این راســتا مأموران توانستند یک 
دستگاه خودرو پژو پارس را توقیف کنند و همچنین 
دو نفر متهم نیز دستگیر شده و پس از اعتراف به بزه 

انتسابى تحویل مقام قضایى شدند.

فرماندار چادگان انتخاب شد
عبدالرضا رحمانى فضلى، وزیر کشــور طى حکمى، 
عباس توکلى را به عنوان فرماندار چادگان منصوب 
کرد. عباس توکلــى که پیش تر در وزارت کشــور 
مشــغول فعالیت بود در فروردین ماه سال 98 طى 
حکمى از ســوى عباس رضایى اســتاندار اصفهان 
به عنوان سرپرســت فرماندارى چادگان منصوب 

شده بود.

ابتالى 20 درصد اصفهانى ها 
به فشار خون باال 

معاون بهداشتى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان 
گفت: 20 درصد شرکت کنندگان در طرح غربالگرى 
داراى فشــارخون باال بودند. کمال حیدرى با بیان 
اینکه تنها 35 درصد از افراد فشار خون نرمال داشتند، 
افزود: بحران ســالمندى در دو دهه آینده مهمترین 
دغدغه مسئوالن بهداشتى است که اگر در این زمان 
برنامه ریزى جدى نداشته باشیم هزینه هاى فعلى 
در این زمینه 500 درصــد افزایش و نیاز به امکانات 

بهداشت و درمان پنج برابر مى شود.

خبر

بزرگ ترین مشــکل فعلى ذوب آهــن اصفهان تأمین 
نشدن مواد اولیه سنگ آهن مورد نیاز مادر صنعت ایران 
است. مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان گفت: با 
تأمین مــواد اولیه مورد نیاز، میــزان تولید ذوب آهن به

 4 میلیون تن خواهد رسید.
منصور یزدى زاده، میزان تولید این شــرکت را در اوایل 
انقالب تنها 600 هزار ُتن بیان کرد و افزود: این درحالى 
است که در حال حاضر این میزان به چهار برابر افزایش 
پیدا کرده اســت و در صورت تأمین مواد اولیه مورد نیاز 
شــرکت میزان تولید به 4 میلیون تن خواهد رسید. وى 
گفت: دشــمن در صدد ایجاد بحران اجتماعى از طریق 

تضعیف واحدهاى تولیدى و صنعتى در جامعه اســت، 
بنابراین با تأمین مواد اولیه کافى براى شــرکت هایى 
همچون ذوب آهن اصفهان عالوه بر تولید بر اســاس 
ظرفیت اسمى، زمینه هاى اشتغال بیشترى هم در جامعه 

فراهم مى شود.
مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان تأکید کرد: انتظار 
مى رود که تمام مســئوالن مربوطه و از جمله مقامات 
بسیج کارخانجات کشــور با کنترل استخراج معادن، از 
صادرات بیش از حد این مواد به خارج از کشور جلوگیرى 
کرده و تأمین مــواد اولیه مورد نیــاز واحدهاى صنعتى 

 داخلى از جمله ذوب آهن را مورد توجه قرار دهند.

پویش ملى لبخند ایران به لبخند تو زیباســت با حضور 
بیــش از 5300 نفر از اقشــار مختلف مردم در شــهر 

بهارستان برگزار شد. 
مدیر آبفا بهارستان هدف از برگزارى این پویش را دعوت 
مردم به مصرف بهینه آب بیان کرد و افزود: اقشار مختلف 
جامعه از پیر تا جوان گرفته باید در مصرف درســت آب 
سعى کنند که در این زمینه آبفا استان که متولى تأمین و 
توزیع آب شرب است، پیشگام در فرهنگسازى مصرف 

بهینه آب در جامعه شده است.
گل محمدى با اشاره به اینکه بارندگى هاى مطلوب در 
سال آبى گذشــته مردم را بر آن داشت تا دیگر مصرف 

بهینه آب راجدى نگیرند عنوان کرد: درست است که در 
سال آبى گذشته بارندگى مطلوب بوده این دلیل بر رعایت 
نکردن مصرف درست آب نیســت. آب مهمترین منبع 

حیاتى است که متعلق به آیندگان هم هست. 
وى افــزود: مردم خــوب بهارســتان امســال حدود

 5 الى 6 درصد نســبت به سال گذشــته در مصرف آب 
صرفه جویى کردند.

مدیر آبفــا بهارســتان از کاهش پرت شــبکه آب خبر 
داد و خاطر نشــان کرد : به منظور توزیــع عادالنه آب، 
اصالح و بازسازى شبکه هاى فرســوده در دستور کار 

قرار گرفت.

برگزارى چهارمین برنامه 
پویش ملى لبخند آب 

مواد اولیه مورد نیاز
ذوب آهن را صادر نکنید

معاون بهبود تولیدات گیاهى ســازمان جهاد کشاورزى 
اصفهان گفت: خسارت حمله ملخ ها به بخش کشاورزى 
اســتان با سمپاشــى 10 هزار هکتار اراضــى مربوط 
جلوگیرى شد. اصغر رستمى اظهار کرد: اگر این اقدام به 
موقع انجام نمى شد 70 درصد از مزارع و باغ هاى استان 
که در تراکم بودند دچار خسارت مى شدند. وى بیان کرد: 
با حمله ملخ ها به باغ ها بخش مرکزى کشــور، استان 
اصفهان مورد تهدید این حادثه قرار گرفت ولى با تشکیل 

تیم هاى مقابله و سمپاشى این چالش رفع شد. 

معاون بهبود تولیدات گیاهى ســازمان جهاد کشاورزى 
استان اصفهان اضافه کرد: خسارت خاصى بر اساس این 
تهدید به بخش کشاورزى استان ثبت نشده است. وى با 
اشاره به اینکه شهرســتان هاى تیران و کرون، شاهین 
شهر، فریدونشــهر، شهرضا و لنجان نســبت به دیگر 
شهرستان ها بیشــتر در پیش روى حمله ملخ ها بودند، 
خاطرنشان کرد: در  تیران و کرون و لنجان نسبت به این 
آفت آلوده و با همکارى مسئوالن شهرستانى اقدام جدى 

صورت گرفت.

معاون خدمات شــهرى شــهردار اصفهان گفت: 320 
کیلومتر مادى در شــهر اصفهان وجود دارد که یکى از 
سیاست هاى شهردارى احیا و بازسازى این مادى هاست.
حسین امیرى در گفتگو با «ایمنا» اظهار کرد: امسال در 
اکثر مادى ها شهر آب جارى شد اما در بعضى از مادى هاى 
شهر به دلیل ارتباط نداشتن با رودخانه عمًال امکان جارى 

کردن آب میّسر نیست.
وى با تأ کید بر ضرورت ســاماندهى مادى فتوت ادامه 
داد: مادى فتوت در منطقه 8 شــهردارى اصفهان واقع 
شده که قسمتى از آن در اماکن مسکونى و بخش دیگر 

در اراضى با کاربرى کشاورزى قرار دارد، البته در گذشته 
اقداماتى براى بازسازى این مادى انجام شد، اما نیازمند

 اقدامات بیشتر است.
معاون خدمات شهرى شــهردار اصفهان با بیان اینکه 
در مادى نیاصرم به منظور مصارف کشــاورزى آب به 
صورت دائمى جریان دارد، خاطرنشــان کرد: از زمانى 
که آب در رودخانه زاینده رود جارى شده آب به صورت 
نوبتى در مادى هاى دیگر جریــان دارد به طورى که در 
مادى فرشادى از ســر دهانه تا چهارباغ، مادى فدن از 
ســردهانه تا خیابان طالقانى، مادى تیران از سردهانه تا 
محدوده شهردارى منطقه یک، مادى قمیش از سردهانه 

تا محدوده شهردارى منطقه 9 آب به نوبت جریان دارد.

مدیرکل نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس اصفهان گفت: 
تا اول ماه مهر امســال مدارس خشــتى و گلى و داراى 
سیستم گرمایشى بخارى نفتى از کالس هاى درس این 

استان حذف مى شود.
ســید مهدى میربد در گفتگو با «ایرنا»، تعداد مدارس 
خشــتى و گلى در اســتان را یکصد باب کالس درس 
اعالم و اضافــه کرد: طــرح حــذف و جایگزینى این 
کالس ها از یکســال و نیم قبل در استان شروع شد و تا 
ابتداى سال تحصیلى جارى به اتمام مى رسد. وى یادآور 
شد: تعداد کمى از این مدارس به لحاظ سابقه تاریخى، 
ثبت میراث فرهنگى هستند و  آن دسته از مدارس در حد 
تخلیه کالس ها صورت مى گیرد و براى هرگونه تصمیم 
در خصوص ترمیم و نگاهداشــت به میــراث فرهنگى 

واگذار مى شود. 
وى همچنین درباره آمار مــدارس تخریبى و یا نیازمند 

به مقاوم ســازى خاطرنشــان کرد: این آمــار مدام به 
لحاظ حوادث طبیعى شامل سیل، فرونشست آب هاى 
زیرزمینى و زلزله در حال تغییر است.  بر اساس آمار ارائه 
شده، نزدیک به 40 درصد فضاهاى آموزشى موجود در 

استان اصفهان تخریبى بوده و نیازمند بازسازى است.
وى همچنین با اشاره به موضوع جمع آورى بخارى هاى 
نفتى از مدارس اســتان گفت: در ابتداى مهر امسال در 
هیچ یک از مدارس که زیرساخت تبدیل آنها به سیستم 
گرمایشى استاندارد ممکن اســت، بخارى نفتى وجود 

نخواهد داشت.
مدیرکل نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس اصفهان ادامه 
داد: اکنون از تعداد 260 کالس درس داراى بخارى نفتى 
در استان زیرساخت 60 کالس براى سیستم گرمایشى 
استاندارد وجود دارد که تمامى آنها تا اول سال تحصیلى 

مجهز مى شود. 

مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان گفت: در حوادث 
آتش سوزى سه ماهه نخست امسال در استان اصفهان 

66 نفر جان خود را از دست داده اند.
على سلیمانى پور در گفتگو با «ایمنا» در خصوص آمار 
سه ماهه فوت ناشى از حوادث کار استان اصفهان اظهار 
کرد: در این بازه زمانى 27 نفر که همگى آنها مرد بودند به 
دلیل فوت ناشى از حوادث کار در مراکز پزشکى قانونى 

استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند.
وى با بیان اینکه این تعداد نسبت به مدت زمان مشابه 
سال گذشته بدون تغییر بوده است، اضافه کرد: بیشترین 
علل فوت در حوادث کار مربوط به اصابت جسم سخت و 

سقوط از بلندى بوده است.
وى با اشاره به کاهش آمار متوفیان حوادث ترافیکى در 
استان اصفهان در سه ماهه اول ســال جارى ادامه داد: 
در این مدت زمان در اســتان اصفهان 247 نفر شامل
 60 زن و 187 مرد در حوادث ترافیکــى جان خود را از 
دست دادند، که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته 1/2 درصد کاهش داشته است. سلیمانى گفت: 
بیشترین تلفات حوادث ترافیکى با 141 نفر در جاده هاى 
برون  شــهرى، 85 نفر در مسیرهاى درون  شهرى و 21 

نفر سایر گزارش شده است.
وى از افزایش آمار متوفیات ناشــى از مسمومیت با گاز 
منواکسیدکربن در ســه ماهه اول سال جارى در استان 
اصفهان نسبت به مدت مشابه ســال گذشته خبر داد و 
تصریح کرد: در این مدت آمار اجساد معاینه شده در مراکز 
پزشکى قانونى استان با تشخیص علت مرگ مسمومیت 
با گاز مونواکســید کربن پنج نفر بوده است که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته که این تعداد دو نفر بوده افزایش 

داشته است.
مدیرکل پزشــکى قانونى اســتان اصفهان با اشاره به 
افزایش آمار فوت شدگان ناشى از سوختگى در سه ماه 
ابتدایى سال جارى در استان اصفهان تصریح کرد: این 
آمار  66 نفر شــامل 23 زن  و 43 مرد بوده که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل که 36 نفر ( 19 زن  و 17 مرد) بوده 

افزایش قابل توجهى داشته است.

اولین نشست «اصفهان فریاد»، با موضوع «احداث محور 
آقا نجفى» در موزه معمارى و خالقیت خانه صفوى برگزار 
شد. در این نشست ناصر طاهرى، معاون میراث فرهنگى 
اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: شخصًا و در شرایط فعلى به هیچ 
عنوان با احداث گذر آقا نجفى موافق نیستم ولى اتفاقاتى 
که در این خصوص افتاده مربوط به 20 سال قبل است. 

نگاه ما در 20 سال قبل و امکانات و حتى حضور شما در 
20 سال قبل به این شکل نبود و اگر 20 سال قبل چنین 
پویشى وجود داشــت، هیچ وقت ارگ جهان نما شکل 
نمى گرفــت، خیابان حکیم شــکل نمى گرفت، خیابان 

میرداماد و طیب هم  شکل نمى گرفت.
طاهرى ادامه داد: طرح ایجاد گذر آقا نجفى با دستخط 
آقاى دکتر آیت ا... زاده شیرازى [از بنیانگذاران سازمان 

میراث فرهنگى کشــور]  در طرح تفصیلى ســال 70 
اصفهان وجود داشت و نباید شــرایط آن روز را با امروز 
مقایســه کنیم. در بافت هاى تاریخى حفــظ اصالت و 
یکپارچگى اهمیت بسیارى دارد و چیزى که در احداث 
گذر آقا نجفى ما را بر آن داشــت که با اقدام شهردارى 
مقابله کنیم، این بود که ابتدا خانه هاى تاریخى در مسیر 
ایجاد این گذر وجود نداشت و خانه هاى تخریب شده در 

مسیر خانه هاى پهلوى دوم بود و خانه هاى تاریخى همه 
باقى هستند و حتى در ادامه کار براى تخریب خانه هاى 
پهلوى دوم هم مجوز نمى دهیم، چون در موقعیت ویژه 
تاریخى قرار دارند و ما نگران بافت و نه تک  خانه هستیم 
و بر حفظ اصالت و یکپارچگى بافت تاریخى تأکید داریم.

وى گفت: من مخالــف احداث این خیابــان در حریم 
میدان نقش جهان هســتم ولى تاکنون در مسیر احداث 
گذر آقا نجفى، هیچ خانه تاریخى تخریب نشــده است 
اما ما مستنداتى داریم که شــهردارى اولین تخلفاتش 
در خصوص احداث این گذر را از ده سال قبل یعنى سال

 85 انجام داده است.
طاهرى با تأکید بر اینکه در شرایط فعلى هیچ فردى در 
میراث فرهنگى موافق این گذر نیست، افزود: شهردارى 
از سال 85 نسبت به آزادسازى براى احداث گذر آقا نجفى 
اقدام مى کند و عمده تملکات و تخلفاتش را در سال هاى  
90 و 91 انجام مى دهد. مکاتبات با شهردارى در همان 
سال صورت گرفت و مطرح کردیم که  هیچ مصوبه اى در 
خصوص احداث این گذر وجود ندارد و اینجا حریم میدان 

امام (ره) و در تملک میراث فرهنگى است.
معاون میراث فرهنگى استان اصفهان گفت: ما مکاتبات 
متعددى با شهردارى داشتیم ولى هیچ وقت از شهردارى 
بازخوردى ندیدیم که چه اتفاقى دارد مى افتد و نهایتاً راه و 
شهرسازى را  نسبت به تملک خانه هاى تاریخى حساس 
کردیم که منجر به مصوبه سال 94 شد. بدون اینکه این 
مسئله در کمیته کار مطرح شود، به کمیسیون ماده 5 آمد 
و من توضیحات الزم را ارائه کردم و نهایتاً 11 بند نوشته 
شد که در آن به حفظ یکپارچگى بافت، رویکرد حداقلى 
مداخله در بافت تاریخى، اســتفاده از گذرهاى موجود و 
اینکه به هیچ عنوان نباید تجارى سازى انجام شود، تأکید 
شده است؛ ضمن اینکه اگر خیابانى در محدوده تاریخى 

یا هر جاى این شهر ساخته شود ضوابط پیرامونى دارد.

 فرونشســت زمیــن و ایجــاد حفــره عمیــق در
گوشه اى از پارك کودك و نزدیکى استخر ذخیره آب 
کشاورزى روستاى ابراهیم آباد در خور و بیابانک باعث 

نگرانى مردم به ویژه ساکنان منازل مجاور شده است.
حسین توکل، دهیار روســتاى ابراهیم آباد گفت: ظهر 
روز یک شــنبه براثر فرونشست قســمتى از اتاق یک 
موتورخانه قدیمــى یک حفره بزرگ بــه عمق حدود 
4 متر بــا دهانــه 18مترمربع در ضلع شــمالى پارك 
و ضلع جنوبى اســتخر آب کشــاورزى ایجاد شد. وى 
گفت: حدود ده ســال پیش که براى بازسازى و هموار 
کردن زمیــن اطراف این اســتخر و اتــاق موتورخانه 
اقدام شد بخشى از اتاقک زیرین که پایاب قدیمى بوده 
براثر بى توجهى پر نشــد و احتمال مى رود علت اصلى 
این فرونشست باشد.وى افزود: با توجه به قرار گرفتن 
وسایل بازى در پارك و استخر ذخیره آب کشاورزى و 
شکستگى قسمتى از جوى آب و دیوار اتاق موتورخانه 
درکنار این حفره، بیم آن مى رود که با گســترش عمق 
و دهانه فرو نشســت، عــالوه بر ایجاد مشــکالت و 
خســارت ها، باعث وقوع  حوادث تلخ و ناگوارى براى 
روستاییان شود. روستاى ابراهیم آباد با 170 نفر جمعیت

 در 15 کیلومترى غرب مرکز خوروبیابانک واقع است.

اولین اجالس نماز شرکت فوالد مبارکه با حضور فرماندار، 
فرمانده ســپاه شهرســتان مبارکه و جمعى از مسئوالن 

برگزار شد.
در این مراســم، عظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکه طى 
سخنانى تصریح کرد: شرکت فوالد مبارکه به همان نسبت 

که بزرگ ترین فوالدساز و بزرگ ترین شرکت بازار سرمایه 
کشور است، در ترویج فرهنگ و شعائر اسالمى هم اهتمام 

دارد و پیشگام است.
وى با اشــاره به وجود وضوخانه و نمازخانه هاى متعدد در 
نواحى شــرکت گفت: اینکه نمازگزاران مى توانند در هر 

شــرایطى و با هر وضعیتى با خداى خود راز و نیاز کنند از 
ویژگى هاى بارز دین مبین اسالم است.

وى با اشاره به تأثیر و اهمیت اقامه باشکوه نماز در روند تولید 
و سالمت روحى و روانى کارکنان اظهار کرد: بدون شک در 
یک مجموعه صنعتى بزرگ مانند فوالد مبارکه، وقتى ایمان 

به خداوند با مؤلفه هاى تخصــص و تعهد درآمیخته و نزد 
کارکنان نهادینه شده باشد، به طور قطع نتایج درخشان ترى 
به بار خواهد نشست. نیروى انسانى اى که به استفاده  بهینه 
از وقت و سرمایه شرکت بى اعتنا نیست، بهتر مى تواند در 

راستاى اهداف سازمان قدم بردارد.

محور «آقا نجفى»، موضوع اولین نشست «اصفهان فریاد» با حضور معاون میراث فرهنگى استان  بود

متهم اصلى در ماجراى خیابان جنجالى
66 نفر در بهار اصفهان

سوختــند

حذف مدارس خشتى و گلى و بخارى نفتى از مهر ماه

مادى هاى شهر احیا و بازسازى مى شود

فرونشست زمین 
در محل بازى کودکان

کنترل خسارت حمله ملخ به اصفهان

فوالد مبارکه در ترویج شعائر اسالمى هم پیشگام است

جلسه بررســى پروژه قطار سریع الســیر تهران-قم–
اصفهان عصر روز یک شنبه به ریاست معاون اول رئیس 

جمهور برگزار شد. 
اسحاق جهانگیرى در این جلسه با اشاره به مدت زمان 
طوالنى ســپرى شــده از زمان تصویب و نیز پیشرفت 
فیزیکى انــدك این پروژه، بر لزوم بررســى دقیق ابعاد 
فنى، اقتصادى و اجرایى این پــروژه و تعیین تکلیف آن 

تأکید کرد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهمیت این پروژه به 
عنوان پروژه اى ملى و نیز انتظار مردم براى اجراى آن، از 
وزارت راه و شهرسازى درخواست کرد در اسرع وقت همه 
جوانب این پروژه را مورد بررسى قرار دهد و گزارشى جامع 
در خصوص میزان سرمایه گذارى مورد نیاز، نحوه تأمین 
مالى، نحوه بازپرداخت تســهیالت و برنامه زمانبندى 

اجراى طرح به ســازمان برنامه و بودجه ارائه کند  تا این 
سازمان تصمیم گیرى نهایى را در خصوص نحوه اجرا و 

تخصیص اعتبار مورد نیاز انجام دهد.

پروژه قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان 
هرچه سریع تر تعیین تکلیف شود
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نخستین آلبوم رسمى حامد هاکان دو سال پس از فوت این خواننده فقید از سوى مؤسسه صوت «آواى هنر» روانه 
بازار موسیقى کشور خواهد شد.

آلبوم «فرشته زمینى» که در سال 97 موفق به اخذ همه مجوزهاى رسمى براى انتشار شده بود، امروز 15 مرداد در 
سراسر کشور منتشر خواهد شد تا دوستداران حامد هاکان دو سال پس از فوتش، شاهد انتشار نخستین اثر رسمى 

وى در بازار موسیقى کشور باشند. 
این آلبوم در ده قطعه و با ترانه و موسیقى حامد هاکان و تنظیم میالد ترابى (که البته تنظیم هاى نهایى پس از فوت 

این خواننده انجام شده است)، از سوى مؤسسه صوت «آواى هنر» روانه بازار موسیقى کشور شود. 
این هنرمند با آثار شخصى و همکارى با خوانندگانى نظیر محسن چاوشى، فرزاد فرزین و محسن یگانه و... به شهرت 

رسید اما در ادامه نتوانست فعالیت هاى خود را به شکل رسمى دنبال کند.
حامد هــاکان یکى از هنرمندان مســتعد دهه 80  بود که مســیر پــر فراز و نشــیبى را در زندگــى هنرى خود
 طى کرد و خیلى ها اعتقاد داشتند که او مى توانســت از جمله ستاره هاى بازار باشــد اما چنین اتفاقى رخ نداد و با 
مســائل مختلفى در عرصه فعالیت حرفه اى خود مواجه شد و در روز 12 مهر ســال 96 بر اثر ایست قلبى چشم از 

جهان فرو بست. 

تهیه کننده  «فوق لیسانسه ها» درباره  ساخت فصل هاى جدید این سریال تأکید کرد که فصل سوم در 40 قسمت در 
حال تولید است و پس از آن به اتمام مى رسد و نمى شود کار را ادامه داد.

جودى درباره روند ساخت مجموعه «فوق لیسانسه ها» توضیح داد: «فوق لیسانسه ها» این روزها در لوکیشنى واقع 
در شهرك هما، لوکیشن مربوط به بیژن بنفشه خواه تصویربردارى مى شود و این بازیگر به همراه امیرحسین رستمى، 

متین ستوده، هوتن شکیبا و امیر کاظمى مقابل دوربین هستند.
او در پاسخ به پرسشى درباره  شباهت برخى کاراکترهاى سریال «آچمز» با کاراکترهاى «لیسانسه ها» نیز اظهار کرد: 
کارهایى که براى مثال امیرحسین رستمى در سریال «آچمز» انجام مى دهد، در «لیسانسه ها» نمى کند. از طرفى 
شخصیت ها با هم متفاوت هستند و من چنین شباهتى را حس نکردم اما به طور کلى کارهاى بازیگران شبیه به هم 
است.این تهیه کننده در پایان درباره اجراى سروش صحت در «کتاب باز» همزمان با ساخت «فوق لیسانسه ها» نیز 
اظهار کرد: ساخت «فوق لیسانسه ها» با همین شرایط ادامه خواهد داشت، با این تفاوت که روزها «فوق لیسانسه ها» 

تصویربردارى مى شود و شب ها برنامه «کتاب باز» ضبط خواهد شد. ضبط «کتاب باز» هنوز شروع نشده است.
«فوق لیسانسه ها» ب ه نویسندگى سروش صحت و ایمان صفایى و کارگردانى سروش صحت ساخته مى شود و از 

شبکه 3 سیما روى آنتن خواهد رفت.

امسال بیست و پنجمین سال اکران فیلم «رستگارى در شاوشنگ» است و به زودى در 
سالگرد بیست و پنجمین سال اکران این فیلم، با نمایش مجدد آن گرامى داشته مى شود.

گرچه از فیلم «رستگارى در شاوشنگ» به عنوان یک فیلم کالسیک یاد مى شود اما هنوز 

در سایت سینمایى IMDB به عنوان برترین فیلم تاریخ سینما در رده نخست جاى دارد. 
جالب اینکه این فیلم وقتى در سال 1994 اکران شد تنها 16 میلیون دالر فروش کرد.

«رستگارى در شاوشنگ» فیلم درام جنایى که به کارگردانى «فرانک دارابونت» و بازى 
«تیم رابینز»، «مورگان فریمن» و «باب گانتون» ساخته شد داستان دو زندانى در یک 
زندان مخوف را تصویر مى کند. این فیلم که از نظر بسیارى از منتقدان نیز به عنوان برترین 
فیلم تاریخ سینماى جهان شناخته شده، با اقتباس از داستان کوتاهى از «استیون کینگ» 

به نام «ریتا هیورث و رستگارى در شاوشنگ» ساخته شده است. 
در مراسم اسکار 1994 این فیلم نامزدى هفت اســکار را کسب کرد که شامل بهترین 
فیلم، بهترین بازیگر براى مورگان فریمن، بهترین فیلمنامه، بهترین فیلمبردارى، بهترین 
تدوین، بهترین موسیقى فیلم و بهترین صدابردارى بود، اما در نهایت با دست خالى مراسم 
را ترك کرد و بیشتر این جوایز نصیب «فارست گامپ»  شد که همان سال اکران شده بود.

این فیلم 142 دقیقه اى نخستین بار 10 سپتامبر 1994 در جشنواره بین المللى فیلم تورنتو 
به نمایش درآمد و بعد از 23 سپتامبر 1994 در آمریکا به نمایش درآمد.

اکران مجدد این فیلم به مناسبت بیســت و پنجمین سال اکرانش در سراسر آمریکا در 
روزهاى 22، 24 و 25 سپتامبر انجام مى شود.

بهــروز بقایى، بازیگــر و کارگردان دربــاره اینکه چرا 
ســریال هاى جذاب و پرمخاطب دهه هــاى 70 و 80 
تکرار نمى شود بیان کرد که این سئوال را باید از تلویزیون 

پرسید.
کارگردان و بازیگر سریال هاى تلویزیونى و خانوادگى 
دهه هاى 70 و 80 دربــاره اینکه این روزها تلویزیون را 
چگونه دنبال مى کند، به خبرنگار «مهر» بیان کرد: بیشتر 
فیلم هاى سینمایى را مى بینم که از شبکه نمایش پخش 

مى شود و کمتر سریال ها را مى بینم.
وى درباره اینکه چرا تولید سریال هاى یکى دو دهه پیش 
دیگر در تلویزیون تکرار نمى شود، بیان کرد: ما هنوز هم 
مى توانیم همان سریال هاى پرمخاطب را داشته باشیم 
به شــرطى که کار را به صاحبان اصلى و تخصصى آن ها 
بسپاریم یعنى کسانى که آن سال ها کار مى کردند دوباره 

به تلویزیون بازگردند.
این بازیگر اضافه کرد: باید از تلویزیون پرسید که چرا 
این افراد در تلویزیون حضور ندارند و یا چرا اگر هم در 
تلویزیون هستند آن سریال هاى پرمخاطب و جذاب 
دیگر تکرار نمى شــود. به هر حال مردم همان مردم 

هستند پس خروجى کارها هم مى تواند دوباره 
همان نتایج را به بار بیاورد.

بقایى با اشــاره به یک ویژگى مهم 
در سریال ها توضیح داد: اگر این 

سریال ها و مجموعه هایى که 
ساخته مى شود نیاز مردم 

باشد مردم با آنها 

ارتباط برقرار مى کنند و اگر نیاز مردم هم نباشــد مردم 
مى توانند با 162 تماس بگیرنــد و برنامه هاى جدیدتر 

مطالبه کنند.
وى در پایان اظهار کرد: از طرف دیگــر باید تلویزیون 

بخواهد که ایــن اتفاقات 
دوبــاره رخ 
دهــد و این 
ستن»  ا «خو
شرط اصلى و 

اولیه است.

تصویربردارى سریال «بوى باران» در حالى روز هاى پایانى 
خود را پشت سر مى گذارد که بازى تمام بازیگران اصلى به 

جز چند نفر به اتمام رسیده است.
به گفته مجتبى وحیدى، دستیار تهیه کننده این مجموعه، 
به غیر از سیدمهرداد ضیایى (در نقش بازرس پرونده)، حمیرا 
ریاضى (در نقش وکیل مدافع) و بهزاد داورى (مأمور)، کار 

سایر بازیگران این پروژه به اتمام رسیده است.
وى با اشاره به سختى کار تصویربردارى در روز هاى پایانى، 
یادآور شد: کار همزمان در چند تیم در حال پیگیرى است 
به طورى که تقریبًا مى توانم بگویم 24 ساعته در تالشیم 

و مدتى است شب کار هســتیم و بازیگران تا صبح درگیر 
فیلمبردارى هستند.

وحیدى تصریح کرد: شبانه روز در لوکیشن هاى متفاوتى 
هستیم هم خیابانى و هم دادسرا و امیدوارم تا پایان همین 
هفته با ضبط سکانس هاى پایانى، تصویربردارى این پروژه 
سنگین به اتمام برسد. وى در پایان اظهار کرد: از آنجایى 
که سریال «بوى باران» در حال پخش است، براى رسیدن 
کار به آنتن، تدوین، صداگذارى، موسیقى، جلوه هاى ویژه 
و اصالح رنگ همزمان با تصویربــردارى با تالش همه 

دوستان در این پروژه در حال انجام است. 

در خالصه داســتان ســریال «بوى باران» آمده اســت: 
««فرشته» در شب عروســى اش به قتل مى رسد. نامزد 
سابق «فرشــته»، جوانى به نام «پیمان» است که طبق 
شواهد و مدارك، متهم به قتل اســت و دستگیر مى شود. 
پس از برگزارى مراســم چهلم «فرشته»، دختر جوانى به 

نام «ترانه»...
مجموعه تلویزیونى 75 قســمتى «بوى بــاران» به تهیه 
کنندگى محمدرضا تخت کشــیان و کارگردانى محمود 
معظمى کارى از گروه فیلم و سریال شبکه یک سیماست که 
این شب ها حوالى ساعت 22 و 15 دقیقه روى آنتن مى رود. 

«ستایش 3» به نویسندگى سعید مطلبى و تهیه کنندگى 
آرمان زرین کوب از ابتداى مهر، هر شب ساعت 20 و 45 

دقیقه روى آنتن مى رود.
شروع داستان «ستایش»، سال هاى ابتدایى دهه 60 است 
و ادامه آن به سال هاى اخیر مى رسد؛ فیلمنامه سرى سوم 
این مجموعه در 30 قســمت به قلم سعید مطلبى نوشته 
شده است. داریوش ارجمند، سیما تیرانداز، مهدى سلوکى، 
نرگس محمدى، قربان نجفى، فریبا نادرى، سینا شفیعى، 
فرهاد جم، کیهــان ملکى، محمدرضــا داودنژاد، مهدى 
میامى، امیرمحمد زند، الله مرزبان، کمند امیر سلیمانى، 
شهرام پور اسد، مهتاج نجومى، على طالب لو، آتش تقى پور، 
مهرنوش ستارى، نگار جوکار، مریم نیک رفتار، امید على 
مردانى، کریــم قربانى و على میالنى بازیگران ســریال 

هستند.
فصل سوم «ستایش» با دو فصل قبلى آن متفاوت و داراى 
ساختارى جدید است. این فصل از مجموعه افزون بر روایت 
داستان شخصیت هاى فصل اول و دوم به بازگویى روابط 

میان آنها مى پردازد.
«ستایش» مجموعه اى است که مطابق با زمان خود پیش 
رفته و در عین حال براى خانواده ارزش و اهمیت قائل است. 
فصل یک و 2 «ستایش» در ســال هاى 90 و 92 از شبکه 

3  سیما پخش شد و فصل سوم آخرین فصل سریال است.

مخاطبان روزبه حصارى را با ســریال «یــادآورى» به خاطر 
مى آورند. این بازیگر در تازه ترین تجربه کارى خود در مجموعه 
«ســالم آقاى مدیر» به ایفاى نقش پرداخته است. حصارى در 
این سریال عهده دار نقش مدیر یک دبیرستان پسرانه بوده که با 

چالش هاى بسیارى همراه است. 
در سریال «سالم آقاى مدیر» نقش مدیر 
دبیرســتانى را بازى مى کنید که شاید تا 
حدى متفاوت از مدیرهایى اســت که تا 
امروز سراغ داشته ایم. به عنوان مثال این 
مدیر در دعواى بین شاگرد و ناظم مدرسه 
طرف شاگرد را مى گیرد. تا چه حد براى این 
شخصیت مى توان مابه ازاى حقیقى در نظر 

گرفت؟
این روزها خیلى این کامنت را از مردم مى گیرم که کاش ما هم 
چنین مدیرى داشتیم، یا اینکه این مدیرها کجا هستند. حتى این 
موضوع براى من هم خنده دار شده است ولى به شخصه اعتقاد 
دارم که شاید این مدیر امروز در ناخودآگاه بچه اى ده ساله تأثیر 
بگذارد و بدون اینکه او یادش بماند، وقتى در ســن 40 سالگى 
خودش را در قامت مدیر مدرسه یا فضاى آموزشى دیگرى دید؛ 
به اندازه اى این کاراکتر برایش دلچسب باشد، که ناخودآگاه از 
ویژگى هاى مثبت آن در رفتارش استفاده کند. البته رسالت سینما 
و تلویزیون کار هنرى بوده و قرار نیســت که ما به آدم ها درس 
اخالق دهیم. اما حتى اگر مابه ازاى شخصیت «امیرعلى صدرا» 
را در جامعه ندیده باشیم، بد نیست فکر کنیم که به این صورت 
هم مى شود. حاال این کار قصه است که به شما نشان دهد اینطور 
مى شــود یا اینکه به این صورت اصًال ممکن نیست. به نظرم 
امیرعلى صدرا در دعواى ناظم و شاگرد، خیلى با اینکه آن فرد، 
ناظم است و دیگرى دانش آموز، مواجه نمى شود بلکه او با این 

مواجه شده که چه کسى حرف درست مى زند.
باتوجه به اینکه بارها از سختى ورود چهره ها 

به سینما و تلویزیون صحبت مى کنند، بعضاً 
شاهدیم که عده اى به سادگى روند چهره 
شدن در تلویزیون را طى کرده و به نوعى به 
ایفاى نقش هاى متعدد در تلویزیون و سینما 
مشغول مى شوند. این روند براى شما به چه 

صورت اتفاق افتاد؟
زندگى به من یاد داده است که اگر در تاریک ترین نقاط، امید خود 
را حفظ کنم، بعد از آن اتفاق خوبى مى افتد. در واقع منظورم لحظه 
شــیرین بعد از یک دوره تلخى بوده و به نظرم این رنگ آمیزى 
اســت که زندگى را زندگى مى کند. انگار نســل من بیشتر از 
هرچیزى عادت پشــت در ماندن را یاد گرفته است. نسلى که 
همواره مى گوید ما را راه نمى دهند. باید پارتى داشته باشید و پول 
خرج کنید تا به ســینما راه پیدا کنید. خود این موضوع یک گره 
ذهنى ایجاد کرده و سبب ناامیدى مى شود. در صورتى که ما باید 
این فاز و این جمالت را از ذهن خودمان پاك کنیم و نگوییم که 
نمى گذارند. بگوییم اگر بخواهیم مى توانیم.  متأسفانه رفتارهاى 
سلیقه اى، ندیده شدن قریحه ها و ذوق هاى هنرى هم در صنف ما 
وجود دارد و مى توان درباره آن ساعت ها صحبت کرد. به شخصه 
بعد از کلى پرس وجو و تحقیق، روزى که تصمیم گرفتم بازیگرى 
را ادامه دهم، این موضوع را در ذهنم بستم و فقط شروع به تالش 
در این حرفه کردم. البته حتمًا در مواقعى از کار ناراحت و ناامید 
شدم اما نگذاشتم سرد شوم. به این ترتیب سعى کردم با آدم هایى 
معاشــرت کنم که به جاى نمى توانیم، به واژه مى توانیم معتقد 
بودند. به عنوان مثال یادم مى آید وقتى براى سریال «یادآورى» 
تست دادم، پانزده تا بیستمین دفترى بود که آن سال براى تست 
مى رفتم. به نوعى در تست دادن هاى مختلف، خودم را محک زده 
و از نظر آن آدم ها براى بهتر کردن کار خودم استفاده مى کردم. 
در نهایت این تالش ها، همیشه یک فردى وجود دارد که به نسل 
جوان اعتماد مى کند. مانند حجت قاسم زاده  اصل که در سریال 

«یادآورى» به من اعتماد کرد.

عده اى صحبت هایى را مطرح مى کنند مبنى 
بر اینکه روزبه حصارى با استفاده از روابط 
توانسته روند چهره شدن را خیلى سریع 

طى کند.
اگر نگویم اولین نفر، شما دومین نفرى هستید که این موضوع 
را به من مى گویید. ابداً به این صورت نبوده است. نوروز یکسالى 
بود که من به پدرم گفتم تصمیم گرفته ام، بازیگرى را انتخاب 
کنم. حتى خانواده ما هنرى نبودند و برادرم بر همین اساس به من 
گفت؛ طبق شنیده هاى ما در این حرفه باید پول یا پارتى داشت. 
گفتم، من بعید مى دانم. چراکه اگر کسى با پول و پارتى هم آمده 
باشد، قطعاً محو خواهد شد. البته من اعتقاد داشته و دارم که همه 
بر اساس استعدادشان پا به این حرفه گذاشته اند. بعد از سریال 
«یادآورى» مدت ها کار تصویر نکردم ولى هر ســال یک یا دو 
نمایش روى صحنه داشتم. البته پیشنهاد سینمایى و تلویزیونى 
بود، اما صبر کردم. چراکه «یادآورى» دو مســئولیت براى من 
داشت، یکى خود آن کار بود و دیگرى بچه هایى بودند که با کار 
تئاتر به تصویر رسیده و بعد فراموش شــان شده بود که از تئاتر 

آمده اند. به شخصه تئاتر را براى تئاتر کار مى کنم. 
برخى بازیگران تئاتــر مى گویند که بعضاً 
براى پروژه هاى ســینمایى با آنها تماس 
گرفته شده و از آنها مى خواهند که به طور 
رایگان نقش هایى را بازى کنند. این اتفاق 

براى شما هم رخ داده؟ 
این قضیه با من هم خیلى مطرح مى شــود. حمید سمندریان 
مى گفت، کمدى باید در صحنه اتفــاق بیافتد؛ وگرنه خنداندن 
مردم خیلى کار سختى نیست و با سخیف ترین کارها هم مى توان 
مردم را خنداند؛ ولى کمدى خلق کردن در صحنه کار هرکسى 
نیست. ارجاع این حرف در جامعه امروز مشهود است. مشهور 
شدن در جامعه امروز اصًال کار ســختى نیست و خیلى افراد از 
همین شهرت آدم ها براى کارهاى خودشان استفاده مى کنند. 

خیلى از دوســتانى که اکنون در فضاى مجازى اینفلوئنســر 
هستند، روزگارى بازیگر تئاتر بودند. اما زمانى ناامید شده و در 
فضاى مجازى کارهایى را انجام دادند و به معروفیت رسیده اند. 
سپس عده اى به واسطه همین شهرت آنها را براى کارهایى 

انتخاب کردند. همین موضوع یک ذهنیت غلط ایجاد کرده 
که حتمًا باید معروف شــویم تا ما را انتخاب کنند. خیر؛ 
براى بازیگرى باید به ندانســته ها فکر و آنها را تبدیل 
به دانسته کرد. بازیگرى عرصه سختى است و در آن 

اصًال خوش نمى گذرد.
بعضاً شاهد تولید حاشیه هایى 
از سوى بازیگران هستیم که به 
نوعى سبب مى شود تا آن فرد 
در صدر اخبار باقى بماند. آیا 
یک بازیگر براى ماندگارى 
نیاز به تولید حاشیه هم دارد؟

به شــخصه اگر روزى احساس کنم که معیار 
انتخابم حواشــى اســت، آن روز بازیگرى را 
کنار مى گذارم. بنده معتقدم مدیوم هاى تئاتر، 
تلویزیون و سینما تنها ویترین بازیگر هستند 
و حاشــیه براى او بى معنى است. اگر یک روز 
تهیه کننده اى به مــن بگوید روزبه جان بخاطر 
فالوور باالیت بیا در کار ما بــازى کن، همانجا 
از دفتر بیرون مى آیم. البته خیلى از پیشــنهادها 
به دلیل میزان فالوور داده مى شود ولى بعضًا هم 

ممکن است کار هنرى، سبب جذب مخاطب براى 
من شود. ممکن اســت نوع زندگى یک هنرمند براى 

برخى از مردم جذاب باشد. در نهایت باید بگویم در دوره 
ملتهب و پرسرعتى هستیم که همه از سر آشفتگى یکسرى 

رفتارهاى اشتباه را انجام مى دهند. در واقع این همان دوران 
گذار است که امیدوارم هرچه زودتر تمام شود.

روزبه حصارى: در بازیگرى اصًال خوش نمى گذرد
زى اینفلوئنســر 
ناامید شده و در  ى
روفیت رسیده اند. 
ا براى کارهایى 
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آلبوم حامد هاکان 
پس از مرگش
 منتشر مى شود

«فوق لیسانسه ها»
 با 40 قسمت 
تمام مى شود

د.
ردان و بازیگر سریال هاى تلویزیونى و خانوادگى 
تلویزیون را اینکه این روزها 0 و 80 دربــاره 0هاى 70

ه دنبال مى کند، به خبرنگار «مهر» بیان کرد: بیشتر 
هاىسینمایىرا مى بینم که از شبکه نمایشپخش 

ود و کمتر سریال ها را مى بینم.
رباره اینکه چرا تولید سریال هاى یکى دو دهه پیش 
در تلویزیون تکرار نمى شود، بیان کرد: ما هنوز هم 
انیم همان سریال هاى پرمخاطب را داشته باشیم
تخصصى آن ها را به صاحبان اصلى و ـرطى که کار

یم یعنى کسانى که آن سال ها کار مى کردند دوباره 
یزیون بازگردند.

ررررارااراراچرا زیگر اضافه کرد: باید از تلویزیون پرسید که 
راد در تلویزیون حضور ندارند و یا چرا اگر هم درر

یون هستند آن سریال هاى پرمخاطب و جذاب 
نمى شــود. به هر حال مردم همان مردم  تکرار

د پس خروجى کارها هم مى تواند دوباره
ن نتایج را به بار بیاورد.

ممهم  با اشــاره به یک ویژگى 
ریال ها توضیح داد: اگر این 

ل ها و مجموعه هایى که 
ممردم ه مى شود نیاز م

 مردم با آنها

وىدر پایان اظهار کرد: از طرف دیگــر باید تلویزیون 
تقات بخواهد که ایــن اتفا

دوبــاره رخ
دهــد و این 
ستن»  ا «خو
شرط اصلى و 

اولیه است.

شرط اصلى تولید سریال پرمخاطب «خواستن» است
بهروز بقایى: 

عالقه مندان به برنامــه «عصر جدید» تا آماده 
شــدن برنامه معرفى برندگان نهایى، شاهد 

پخش  قسمت هاى جدید و جذابى هستند.
مرحله نیمه نهایى برنامــه پرمخاطب «عصر 
جدید» تا آماده شدن براى مرحله نهایى، باید 
مانند مرحله دوم این برنامه در دوره هاى باشگاه 
مهارت «عصر جدید» شرکت کنند و با استادان 

حرفه اى و صاحب نام هر رشته تمرین کنند.
قســمت هاى تازه برنامه «عصر جدید» هم 
فعالیت شــرکت کنندگان در باشگاه مهارت 
را به نمایش خواهد گذاشــت و هم با تدارك 
بخش هاى متنوعــى از گفتگو بــا داوران و 
دیدگاه اشخاص مختلف و تماشاچیان حاضر 
در استودیو و خانواده شــرکت کنندگان این 
برنامه، مخاطبان پر و پا قرص «عصر جدید» 

را تا پخش مرحله نهایى همراهى خواهد کرد.
این قســمت ها طبق روال پخش برنامه یک 
شنبه، دوشنبه و پنج شنبه هر هفته در ساعت 
22 و 30 دقیقه  روى آنتن مى رود. گفتنى است 
هیجان انگیزترین قسمت این برنامه 28 مرداد 
همزمان با شب عید غدیر، از آنتن شبکه 3 سیما 

پخش مى شود.

ادامه پخش «عصر جدید»
تا رسیدن به فینال

«ستایش 3» را از مهرماه تماشا کنید

«رستگارى در شاوشنگ» 25 ساله شد

ساخت سریال «بوى باران» همچنان با 3 بازیگر اصلى ادامه دارد
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هادى عقیلى، بازیکن ســابق ســپاهان در گفتگو با خبرگزارى «فارس» در 
مورد دالیل جدایى اش از تیم ملى جوانان و شــرایط کنونى فوتبال ایران 

صحبت هاى زیر را مطرح کرد:
چه شد که تصمیم گرفتید از تیم هاى پایه مربیگرى را 

آغاز کنید؟
من وقتى مى خواستم وارد عرصه مربیگرى شوم دنبال تیم خاصى نبودم اما 
به توصیه اکثر دوستان فوتبالى ام چه در داخل و چه خارج از ایران تصمیم 
گرفتم با تیم هاى پایه مربیگرى را آغاز کنم. دوستانم معتقد بودند کار با پایه 
به آینده مربیگرى من خیلى کمک مى کند. به همین دلیل وقتى پیشنهاد 
فدراســیون فوتبال به من بابت حضور در تیم جوانان رسید قبول کردم 
اما این پیشــنهاد را هم وقتى با برخى از دوستانم مطرح کردم با قبول 
آن مخالفت کردند و وقتى وارد تیم جوانان شدم متوجه شدم چرا این 

دوستانم مخالف این بودند که من وارد این تیم شوم. 
مگر چه شرایطى در تیم بود که به این نتیجه رسیدید؟

من براى کارى که مى کنم زحمت مى کشم. با وجودى که دوره هاى 
مربیگرى را در ایران گذرانده بــودم اما براى اینکه اطالعاتم کامل تر 
باشد راهى خارج از کشور شــدم و دوره هاى مربیگرى روز دنیا را در 
آمریکا گذراندم. دوره هاى مربیگرى در AFC در کل آســیا به یک 
شکل هســت و متد آن فرقى نمى کند اما در خارج از آسیا متدها فرق 
مى کند. البته منظورم این نیســت کــه در خارج از آســیا متدها بهتر 
است بلکه منظورم این اســت که متدها متفاوت از آسیا هست. من این 
کالس ها را با وجودى که ســختى هایى هم برایم داشت اما گذراندم و 
عالقه داشــتم که نکات مهم را یاد بگیرم. بنابراین وقتى وارد تیم ملى جوانان 
شدم متوجه شدم که فضاى مناسبى براى کار کردن در اختیارم نیست و آمدنم به 

این تیم اشتباه بوده است. نمى خواهم وارد خیلى از مسائل شوم. 
یعنى از کمیته فنى و یا فدراسیون کسى تماسى با شما 

نداشت که دلیل این جدایى را بپرسد؟
کمیته فنى که نه. البته برخى از اعضاى کمیته فنى گزارش هاى الزم را در اختیار 
فدراسیون قرار داده اند اما از طرف فدراسیون آقاى ساکت با من تماس گرفت و 
در جلسه اى که با او داشتم همه توضیحات خودم را دادم و او اغلب صحبت هاى 
من را پذیرفت و حتى به آنها آگاهى داشت. آقاى ساکت به من حق داد اما گفت 
دوست ندارد که من از تیم جدا شوم اما من تصمیم خودم را گرفته بودم. گاهى 
براى خودم این ســئوال پیش مى آید که در تصمیمات کمیته فنى چرا در مورد 
برخى افراد بحث تجربه داشتن مالك نبوده اما براى برخى دیگر مهم مى شود؟

بیشتر در مورد این موضوع صحبت مى کنید؟
نمى خواهم وارد مسائل شوم. ولى من فکر مى کنم بازیکنانى مثل من به دلیل 

اینکه در تیم هاى پرســپولیس و اســتقالل بازى نکرده ایم براى انتخاب تیم 
شرایط سخت ترى خواهیم داشت تا افرادى که در این دو تیم بازى کرده اند و 
مى خواهند به مربیگرى روى بیاورند. به نظر بازى در این دو تیم براى داشــتن 

آیتم تجربه کافى است.
مدتى که در تیم جوانان بودید شرایط و امکانات را براى 

این رده چطور دیدید؟
اصًال امکانات خوب نیســت. من متوجه بازى جوانان در زمین هاى خاکى بودم 
که ســالمت بازیکنان را به خطر مى اندازد. مســئله بعدى این است که من فکر 
مى کنم در رده هاى پایه مســابقاتى که برگزار مى شــود استاندارد نیست و فقط 
مســابقات برگزار مى شــود که بگویند کارى انجام داده اند. هــدف از برگزارى 
بازى ها مشخص نیست. مشکالت رده پایه زیاد است و من نمى دانم همه مسابقاتى 
که در رده هاى پایه در حال انجام اســت کدامش به بخش کمیته جوانان مربوط 
مى شود اما همیشه این سئوال برایم مطرح بوده خروجى این مسابقات کجاست؟

بعد از اینکه از تیم جوانان جدا شــدید پیشــنهادى 
نداشتید؟

همان موقع که تیم جوانان بودم تیم نود ارومیه به من پیشــنهاد داد که به دلیل 
شرایطى که بود نتوانســتم صحبت جدى ترى با این تیم داشــته باشم. بعد از 
جدایى ام از تیم جوانان هم همین دو هفته پیش باز هم از تیم نود ارومیه پیشنهاد 

داشتم اما دیگر خبرى نشد. 
در مورد تأخیر در شروع لیگ چه نظرى دارید؟

این خبر خوبى براى فوتبال ما نیســت. مربیان به دلیل نامشخص بودن زمان 
بازى ها اذیت مى شوند و در روند آماده سازى تیم ها اشکال ایجاد مى شود. این 
اتفاق خوبى براى فوتبال و لیگ ما نیست که مربیان ندانند برچه اساسى تمرینات 

تیم را تنظیم کنند.
در بین تیم هاى لیگ کدام تیم را در نقل و انتقاالت موفق 

مى بینید؟
من فکر مى کنم پرســپولیس با توجه به اینکه خروجى زیادى نداشته شرایط 
بهترى از ســایر تیم ها دارد. جذب وحید امیرى به این تیم کمک خواهد کرد. 
پرسپولیس شاکله اصلى خود را حفظ کرده اســت. جدا شده هاى این تیم هم 
قابل حدس بودند. مثًال جدایى سروش رفیعى را مى شد پیش بینى کرد و شایان 
مصلح هم بازیکن ثابتى براى پرسپولیس نبود. بعد از پرسپولیس من سپاهان 
را هم تیم خوبى مى بینم. آنها هم تغییر چندانى نداشــتند و در نقل و انتقاالت 
هم هوشمندانه مهره گرفتند اما استقالل تغییرات خیلى داشته است از مدیریت 
گرفته تا بازیکنان این تیم دچار تغییر شــده اند و یک تیم تازه است. من فکر 
مى کنم به استقالل باید خیلى زمان داد و البته امیدوارم که بتوانند نتایج خوبى 

بگیرند.

هادى عقیلى، بازیکن ســابق ســپاهانن
مورد دالیل جدایى اش از تیم ملى جووا

صحبت هاى زیر را مطرح کرد:
چه شد که تصمیم گرفتیدد

آغاز کنید؟
من وقتى مى خواستم وارد عرصه مربیی
به توصیه اکثر دوستان فوتبالى ام چهه
گرفتم با تیم هاى پایه مربیگرى را آغاا
بهآینده مربیگرى من خیلى کمکم م

فدراســیونفوتبال به من بابت ححض
را هم وقتى با ببر اما این پیشــنهاد
ت تی آن مخالفت کردند و وقتى وارد
دوستانممخالف این بودند که منن
مگر چه شرایطى در تیم بوو
من براى کارى که مى کنم زحمتمت
ایران گذرانده بــوو مربیگرى را در
شــدمم از کشور باشد راهى خارج
دوره هاى مربیگگر آمریکا گذراندم.
شکل هســت و متد آن فرقى نممىى
مى کند. البته منظورم این نیســتت
است بلکه منظورم این اســت کهم
کالس ها را با وجودى که ســختىى
عالقه داشــتم که نکات مهم را یاد بگیرمم
شدم متوجهشدمکه فضاىمناسبى براىکک
این تیم اشتباه بوده است. نمى خواهمواردد
از کمیته فنى و یا فددر یعنى
نداشت که دلیل این جداییى
کمیته فنىکه نه. البته برخى از اعضاى کممی
فدراسیون قرار داده اند اما از طرف فدراسیوو
در جلسه اى که با او داشتم همه توضیحاتت
من را پذیرفت و حتى به آنها آگاهى داشتت.
دوست ندارد که من از تیم جدا شوم اما منن
براى خودم این ســئوال پیش مى آید کهد
برخى افرادبحثتجربه داشتنمالك نبودد
بیشتر در مورد این موضوعع
نمى خواهم وارد مسائل شوم. ولى من فکرکر

هادى عقیلى:

چون در استقالل و پرسپولیس 
نبودم کارم سخت است

گلر ســپاهان در گفتگویــى در خصوص شــرایط این 
روزهاى سپاهان اظهار کرد: شرایط خیلى خوبى داریم و 
تمرینات مان را خیلى سریع آغاز کردیم و اردوى خوبى هم 
در ترکیه داشتیم. خدا را شکر همه چیز خوب است و آماده 

یک فصل خوب مى شویم.
پیام نیازمند در مورد عملکرد تیم در نقل و انتقاالت گفت: 
نفراتى از جمع ما جدا شدند و چند بازیکن را هم خریدیم 
و فکر مى کنم شرایط تیم از فصل قبل بهتر باشد چرا که 
استخوان بندى تیم حفظ شده و در چند پست هم تقویت 
شدیم. فکر مى کنم یک یا دو بازیکن دیگر هم قرار است 
به جمع ما اضافه شوند تا با یک تیم کامل راهى رقابت ها 

شویم.
گلر ســپاهان در مورد وضعیت تیم نسبت به فصل 
قبل عنوان کرد: وضعیت خوبى داریم و حفظ نفرات و 
کادرفنى باعث شده آمادگى و هماهنگى خوبى داشته 
باشیم. ما فصل قبل، هم کادرفنى مان تغییر کرده بود و هم 
60-70 درصد شاکله تیم تغییر کرده بود و براى هماهنگى 
نیاز به زمان داشــتیم ولى االن هماهنگ تر شدیم و تیم 

بهترى هستیم.
نیازمند در مورد اینکه تغییر کادرفنى تراکتور، پرسپولیس 
و استقالل مى تواند یک پوئن مثبت برایشان باشد یا نه، 
گفت: بله فکر مى کنم اینکه کادرفنى ما از فصل قبل حفظ 
شده ولى چند تیم مربى شــان را عوض کردند به سود ما 
باشد چرا که مربیان جدید نیاز به زمان دارند تا با تیمشان 
آشنایى پیدا کنند. وى در مورد تعویق شروع لیگ برتر هم 
گفت: این موضوع به ضرر تیم ماســت که به موقع و زود 
تمریناتمان را شروع کردیم و طوالنى شدن مدت تمرینات 
باعث مى شود تحلیل برویم. ضمن اینکه ما سال قبل یکى 
از آخرین تیم  هایى بودیم که کارمان تمام شــد و زودتر از 
سایرین هم دور جدید تمرینات را شروع کردیم. با توجه 
به برنامه اى که قبًال اعالم شده بود برنامه ریزى کردیم و 
یکى مثل من که در تیم ملى هم بودم با استراحت خیلى کم 
فصل جدید را شروع کردم در صورتى که اگر مى دانستیم 
لیگ دیرتر شروع مى شود استراحت بیشترى داشتم ولى 
حاال با این شرایط باید وارد یک فصل سخت شویم و در 
سه جبهه سخت باید بجنگیم. چاره اى نیست و باید با بازى 

تدارکاتى در شرایط مطلوب بمانیم.

تغییر سرمربیان 
تیم هاى مدعى، به 
نفع سپاهان است

ا مدی داشته اس ل غییرات خ
ا ده
لبته

 شـ
 خو
وى
ب اس

نتقا
را ه
ر با
ت
 هم
راهى

سبت
و حف
ى خ
 کرد
راى
تر ش

پ ور،
ان
صل
ردند
د تا

 لیگ
 به

مدت
سال
شــد
ردی
ریزى
حت
گر م
ى
خت
ت و

بی
ى،
س

رات خیلى داشته است از مدیریت
فکر یک تیم تازه است. من  اند و

ه امیدوارم که بتوانند نتایج خوبى 

ــرایط این
وبى داریم و
ى خوبى هم
ست و آماده

الت گفت:
هم خریدیم
اشد چرا که
 هم تقویت
م قرار است
ى رقابت ها

ت به فصل
فظ نفرات و
خوبى داشته
ده بود و هم
ى هماهنگى
شدیم و تیم

 پرسپولیس
 باشد یا نه،
ل قبل حفظ
د به سود ما
ا با تیمشان
گ برتر هم
 موقع و زود
ت تمرینات
ل قبل یکى
د و زودتر از
یم. با توجه
ى کردیم و
ت خیلى کم
مى دانستیم
 داشتم ولى
 شویم و در
 باید با بازى

یان 
، به 
ست

سرپرست تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت: اگر فدراسیون فوتبال هم به ما براى استانداردسازى ورزشگاه نقش جهان فشار نمى آورد ما باید براى حضور در لیگ قهرمانان آسیا این موارد را 
رعایت مى کردیم.

 رضا فتاحى در مورد اینکه  امروز (سه شنبه) قرار است قرعه کشى فصل جدید لیگ برتر برگزار شود، گفت: قرعه کشى سه شنبه در مشهد برگزار مى شود اما تاریخ شروع مسابقات مهمتر از زمان 
قرعه کشى است. این 50 درصد موضوع و 50 درصد دیگر اعالم تاریخ شروع بازى هاست. البته همین که قرعه کشى انجام مى شود کمى امیدوارى ما را بیشتر مى کند.

سرپرست تیم فوتبال سپاهان اصفهان درباره آخرین وضعیت آماده سازى ورزشگاه نقش جهان اصفهان براى آغاز بازى ها تصریح کرد: نقش جهان در حال آماده سازى است اما حتى اگر فدراسیون 
فوتبال هم به ما براى استانداردسازى فشار نمى آورد ما باید براى حضور در لیگ قهرمانان آسیا این موارد را رعایت مى کردیم. الزاماتى که فدراسیون تعیین کرده تقریباً با الزامات AFC مطابقت 

دارد و ما دیر یا زود باید ورزشگاه را آماده مى کردیم.

رضا فتاحى: بى فشار هم تجهیز مى کردیم

 رضا میرزایــى، هافبک ســپاهان در مورد 
اســتقبالى که هــواداران از حضــورش در 
سپاهان داشتند و اینکه آیا امسال مى تواند 
گلزنى هاى زیادى براى این تیم داشته باشد، 
گفت: هواداران همیشه به من لطف دارند. 
بازیکنانى که از آکادمــى مى آیند، هواداران 
جور دیگرى به آنها نگاه مى کنند و همیشــه 
پشتوانه و حامى آنها هستند. از این بابت ممنون 
آنها هستم. ان شاءا... بتوانم همین روند را ادامه 
بدهم. اول موفقیت ســپاهان، تیم شهرم برایم 
مهم اســت و بعد از آن بــه موفقیت هاى فردى 

فکر مى کنم.

هافبک جوان سپاهان در خصوص شــرایط خودش و اینکه آیا 
به حضور در تیم ملى فکر مى کند، گفت:  هر بازیکنى دوســت 
دارد پیراهن تیم ملى را بپوشــد و من هم از این قاعده مستثنى 
نیستم. ان شاءا... این اتفاق برایم بیافتد. تمام تالشم را مى کنم 
تا بتوانم نظر سرمربى تیم ملى را جلب کنم. امیدوارم هرچه خیر 

است پیش بیاید.
میرزایى در مورد اینکه آیا توجهاتى که به او مى شود ممکن است 
او را دچار غرور کند، گفت: نه، به هیچ وجه. من همیشــه سعى 
کرده ام در مسیر بهتر بودن حرکت کنم و همیشه سعى کرده ام 
هر چقدر باالتر مى روم سربه زیرتر باشم. همیشه سعى مى کنم 
حواسم به کار خودم باشد، بى سر و صدا تمرین کنم و تمرین کنم 

و فقط هدفى که دارم را دنبال کنم.

 بدون شک برنامه اى که سازمان لیگ به زودى اعالم خواهد کرد 
نقش بســیارى در موفقیت یا ناکامى آندره آ استراماچونى خواهد 
داشت. اگر قرعه شانس به نام اســتقالل بیافتد و روند بازى ها به 
گونه اى باشد که تیم هاى مدعى در هفته هاى آغازین با استقالل 
برخورد نکنند، استراماچونى فرصت جمع کردن خودش را خواهد 
داشت. رویارویى با تیم هایى که اســم و رسم آنچنانى در فوتبال 
ایران ندارند و جزو مدعیان سنتى محسوب نمى شوند مجال بازیابى 
و تیم شناسى را به سرمربى استقالل مى دهد. استراماچونى گرچه 
با تیمش در بازى هاى تدارکاتى عملکرد مطلوبى داشته اما پرواضح 
اســت که فضاى بازى هاى رسمى تفاوتى آشــکار با بازى هاى 
تدارکاتى دارد و استقالل در شرایطى مى تواند به موفقیت خود در 
فصل نوزدهم بیشتر دل ببندد که روندى نرم در تقابل با مدعیان 
داشته باشد و بازى هایش از آسان به سمت بازى هاى دشوار کشیده 
شود. این موضوع حتى مورد تأیید استراماچونى هم هست و او در 
صحبت هایى که با نزدیکانش داشته به اهمیت قرعه اشاره کرده 
و عمیقًا دوست دارد اســتقالل در هفته هاى ابتدایى لیگ برتر با 
تیم هایى مصاف دهد که از لحاظ قواى فنى در ســطح تیم هاى 
درجه دوى لیگ برتر باشند. اســتقالل در فصول گذشته با وجود 
اینکه در هفته هاى آغازین با تیم هاى مطرح مصاف نداشــت اما 
شکست هایى را تجربه کرد. هم شفر و هم منصوریان باخت هایى 
را در هفته هاى نخســت تجربه کردند که در نهایت جبران پذیر 
هم نبود. در واقع دورى از مدعیان نیز سبب نشد این دو مربى به 
موفقیتى در لیگ دست یابند اما حاال استراماچونى بر این باور است 
که بازى با تیم هایى که روى کاغذ مدعى نیستند مى تواند کمک 
حال این تیم جوان و سرشار از ابهام باشد. تیمى که هیچکس از 
ماهیت اصلى اش باخبر نیست جز خود استراماچونى. استقالل با 
تغییرات بسیار گام به لیگ نوزدهم خواهد گذاشت و خود براى دیگر 
مدعیان از هم اکنون به یک معماى پیچیده و مبهم بدل شده است.

استراماچونى
 چشم انتظار است

تناتم مریتمری
د در ترکیه
یکفصلل
پیام نیازممن
نفراتى از
و فکر مىى
استخوانن
فکک شدیم.
به جمع مما
شویمم
س س گلر
قبل
کادرفف
باشیم. ما
60-70 دد
نیاز به زماما

 پس از اظهارات یک مجرى در تلویزیــون و صحبت هایى که در خصوص 
لوگوى باشــگاه استقالل داشــت یک بازیگر ســابق هم صحبت هایى در 
خصوص باشگاه پرسپولیس و برخى از بازیکنان فعلى و پیشین این تیم انجام 
داد. این بازیگر سابق همچنین اظهارات تندى درباره فرشاد احمدزاده بازیکن 
پرســپولیس انجام داده به طورى که این بازیکن اعالم کرد قطعًا از این فرد 

شکایت مى کند و تا آخر هم این شکایت را پیگیرى مى نماید.
فرشــاد احمدزاده در این خصوص گفت: «وکیل مــن از کارهاى مربوط به 
شکایت از این فرد را انجام داد و مطمئن باشید براى دفاع از حق خودم و نام 
پرسپولیس از این شکایت کوتاه نخواهم آمد. به هر حال هر کسى باید بداند 

چه صحبت هایى انجام مى دهد و درباره چه کسانى حرف مى زند.»
او در خصوص اینکه برخى ها در تالش هستند تا با پا درمیانى این کدورت ها را 

برطرف کنند، گفت: «به هیچ عنوان این مسائل را قبول نمى کنم و همه چیز 
باید طبق قانون پیش برود. من مطیع قانون هستم و هر تصمیمى که قانون در 
این خصوص بگیرد آن را انجام خواهم داد اما به هیچ عنوان از حق خودم کوتاه 

نمى آیم و تا آخر این شکایت را پیگیرى خواهم کرد.»
احمــدزاده گفــت: « صحبت هاى 

مطرح شده سراسر توهین بوده 
و این توهین به من و باشــگاه 
پرســپولیس انجام شده است و 

اجازه نمى دهم که کسى بخواهد به هویت 
من و باشگاه پرافتخار پرسپولیس توهین کند. 

به همین دلیل تا آخر این شکایت را پیگیرى خواهم کرد و کوتاه نمى آیم.»

فرشاد کاسه داغ تر از آش شد!

رضا میرزایى:

از آکادمى آمده ام، سپاهانى ها
 هوایم را دارند

 رضا میرزایــى، هافبک ســپاهان در مورد 
اســتقبالى که هــواداران از حضــورش در 
سپاهان داشتند و اینکه آیا امسال مى تواند 
گلزنى هاى زیادى براى این تیم داشته باشد، 
گفت: هواداران همیشه به من لطف دارند. 
بازیکنانى که از آکادمــى مى آیند، هواداران 
جور دیگرى به آنها نگاه مى کنند و همیشــه 
پشتوانه و حامى آنها هستند. از این بابت ممنون 
آنها هستم. ان شاءا... بتوانم همین روند را ادامه 
موفقیت ســپاهان، تیم شهرم برایم اول بدهم.
آن بــه موفقیت هاى فردى مهم اســت و بعد از

فکر مى کنم.

هافبک جو
د به حضور
هنراهن دارد پی
نیستم. انن
تا بتوانم نظظ
است پیشش
میرزایى در
غ او را دچار
کرده ام درر
ب ب چقدر هر
حواسمبه
و فقط هدف

ىز ر ى چ ر رب و ى م ج یى ب چ
او در خصوص اینکه برخى ها در تالش هستند تا با پا درمیانى این کدورت ها را 

یس پو پر ر پر ب و ینن و س
 را پیگیرى خواهم کرد و کوتاه نمى آیمبههمین دلیل تا آخر این شکایت

می رضا

از آکادمى آمدهه
 هوایم



0606آگهىآگهى 3552 سال شانزدهمسه شنبه  15 مرداد  ماه   1398

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

شماره: 139821702023002484- 98/4/26 برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد 
ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023001152 مورخ 97/12/28 و راى اصالحى 
شماره 139860302023000320 مورخ 98/04/22 آقاى محمدرسول کاظمى به شماره 
شناسنامه 42818 کدملى 1280316926 صادره از اصفهان فرزند احمد نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 7/97 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1 فرعى از 5414- اصلى 
واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف غالمحســین سلیمانى واگذار 
گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/4/31 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1398/05/15 م الف: 537084 صفائى- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك 

مرکزى اصفهان /4/369 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
شماره: 139821702023008705 - 98/4/27 برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد 
ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139860302023000281 مــورخ 98/04/01 خانم عزت 
صمصام شریعت به شماره شناسنامه 376 کدملى 1287539874 صادره از اصفهان فرزند 
سید تقى نسبت به چهار و نیم دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 117/86 
مترمربع مفروزى از پالك شماره 204 فرعى از 5443- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان 

که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 2- برابر رأى شــماره 139860302023000283 مورخ 98/04/01 خانم مرضیه 
شرکت به شماره شناسنامه 531 کدملى 1828069371 صادره از اصفهان فرزند اکبر نسبت 
به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 117/86 مترمربع مفروزى از 
پالك شماره 204 فرعى از 5443- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت 
رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1398/5/1 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/5/15 م الف: 537495 صفائى- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /4/377
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002003001408/1 شماره بایگانى پرونده: 9801971/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000199 تاریخ صــدور: 1398/05/05 ابالغ اجرائیه 
قرارداد بانکى- بدین وســیله به: خانم شــهناز ســوداوى نام پدر: محمدعلى تاریخ تولد: 
1333/05/10 شماره ملى: 1280833394 شماره شناسنامه: 40782 به نشانى: اصفهان 
پل شیرى خیابان صائب کوچه کسرى پالك 20 کدپستى 8179918453 ابالغ مى شود 
که بانک شهر شعبه بوستان ملت اصفهان اصفهان جهت وصول مبلغ 266503592 ریال 
بابت اصل، مبلغ 47573721 ریال سود، مبلغ 89974298 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا 
تاریخ 1398/02/10 و از آن تاریخ به روزانه مبلغ 258145 ریال بابت خسارت تاخیر روزانه، 
به استناد قرارداد بانکى شماره 405/700/17342783/1 مورخه 1394/07/19 تنظیم شده 
در بانک شهر شعبه بوستان ملت اصفهان علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى 
به کالسه 9801971 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1398/04/12 مامور، 
محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 
آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و طبق 
تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششــم توسعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى 
جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت بیست روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب 
مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. 

م الف: 553331 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان  /5/217
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002003000841/1 شماره بایگانى پرونده: 9801224/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000200 تاریخ صدور: 1398/05/05 آگهى ابالغ اجرائیه 
کالسه: 139804002003000841/1- بدین وسیله به آقاى اسداله هادى ورنامخواستى 
نام پدر: یداله تاریخ تولد: 1334/03/01 شماره ملى: 1170878776 شماره شناسنامه: 46 به 
نشانى: اصفهان خیابان حجتیه کوى شهید شوقى بن بست الله دست راست درب اول ابالغ 
مى شود که آقاى احمدرضا بنى صادق نام پدر: احمد تاریخ تولد: 1359/05/26 شماره ملى: 
1290591598 شماره شناسنامه: 790، جهت وصول مبلغ 40/000/000 ریال به استناد 
چک شــماره 461243 مورخه 1398/01/26 عهده بانک ملى شعبه فلکه فیض اصفهان 
علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 139804002003000841/1 و 
شماره بایگانى 9801224 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1398/03/28 
مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا تقاضاى بستانکار طبق ماده 
18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و طبق 
تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششــم توسعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى 
جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت بیست روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب 
مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. 

م الف: 553333 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان  /5/218
ابالغ اخطاریه ماده 87

شماره پرونده: 139604002003002216/1 شماره بایگانى پرونده: 9603836/1 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139803802003000142 تاریخ صــدور: 1398/04/12 آگهى ابالغ 
اخطاریه ماده 87- بدینوسیله به آقاى مرتضى ســلمانى بدهکار پرونده اجرائى به شماره 
8603836 به نشانى سمســور جى ابالغ مى گردد چون طبق اعالم مامور ابالغ به علت 
ناقص بودن  اقامتگاه شما مندرج در سند نکاحیه ابالغ اخطاریه مزبور میسر نشده و امکان 
ابالغ واقعى در آدرس اعالمى نیز مقدور نمى باشد حسب پرونده اجرائى فوق تمامى 3831 
سهم مشاع از 3600900 سهم ششــدانگ پالك 30 فرعى از پالك 15316 اصلى واقع 
در بخش 5 اصفهان متعلق به شما در قبال طلب خانم افســانه آقا ابراهیمیان بستانکار و 
نیمعشر اجرائى بازداشت گردیده اســت. و وفق ماده 87 آئین نامه اجراى اسناد رسمى هر 
گونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت به مورد بازداشــت ممنوع و باطل است و ترتیب اثر 
داده نمى شود. لذا مراتب به شرح فوق از طریق درج در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان 
جهت اطالع به شما ابالغ مى گردد. م الف: 554158 اســدى- رئیس اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان /5/228
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر راى صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقر در منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضى محرز گردیده است لذا مشــخصات متقاضى و ملک مورد تقاضا به 
شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى میشود و در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى دارند میتوانند از تاریخ انتشار 

اولین آگهى نســبت به ردیف (الف) به مدت دو ماه و نسبت به ردیف (ب) به مدت یک ماه 
اعتراض خود را به این منطقه ثبتى تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند و گواهى طرح دعوا را به 
این منطقه ثبتى ارائه نمایند بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
ردیف ب) 

98 و اصالحــى شــماره  /02 راى شــماره 139860302210000367- 02/
139860302210000959- 98/05/12 هیات: آقاى حبیب ا... قاسم پور فرزند عبدا... به 
شماره شناسنامه 658 حوزه 3 شیراز و کدملى 2296519377: ششدانگ یک درب باغ به 
مساحت 639/84 مترمربع پالك 2249/210 باقیمانده واقع در باستان آباد بخش 6 حوزه 
ثبت ملک جنوب شــرق اصفهان انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى شاهپور کامه که 
در راى اولیه شماره پالك اشتباها 2248/210 قید گردیده و اینک اصالح مى گردد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1398/05/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/05/30 م الف: 553658 

میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /5/230 
ابالغ وقت رسیدگى

آقاى محمود امید پور دادخواســتى به طرفیت باقر اکبرى پاوایى به خواســته  فک پالك  
تقدیم که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع و به کالسه 318/98  ثبت گردیده است . نظر 
به اینکه خوانده فوق الذکر مجهول المکان اعالم گردیده اســت مراتب حسب درخواست 
خواهان و موافقت شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى دادگاهاى عمومى و 
انقالب یک مرتبه در یکى از جراید کثیراالنتشار درج و از خوانده فوق دعوت مى گردد که 
در جلسه رسیدگى مورخ98/6/23 ساعت 4/5 عصر جهت رسیدگى حاضر شوند واال نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم و وقت رسیدگى ابالغ شده محســوب و از طرف شورا تصمیم 
قانونى اتخاذ خواهد شــد. 552273/ م الف دبیر شوراى حل اختالف شعبه چهارم حقوقى 

نجف آباد/ 5/219
 تحدید حدود اختصاصى

چون ششدانگ یک درب باغ پالك شماره 2122   واقع در علویجه یک اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى جواد کریمى  فرزند محمد و غیره در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به عمل نیامده اینک بنابه دستور 
قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
روزچهارشنبه مورخ 98/6/13 ساعت 9 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مــى پذیرد.لذا بموجب این آگهى 
به کلیه مالکیــن ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشــد.  تاریخ انتشار: 98/05/15  --   552561/ م 

الف سید روح اله موسوى- کفیل ثبت اسنادوامالك مهردشت /5/220                            
تحدید حدود اختصاصى

چون ششــدانگ یکبابخانه  پالك  شــماره 4670 فرعى از 1194  واقع در دهق 4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مهدى قدمى اشنى  فرزند على در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به عمل نیامده اینک بنابه 
دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روزپنجشنبه مورخ 98/6/14 ساعت 9 صبح در محل شــروع 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: 98/05/15  --   552582/ م الف 

سید روح اله موسوى - کفیل ثبت اسنادوامالك مهردشت /5/221           
تحدید حدود اختصاصى

چون ششدانگ یک درب باغ پالك شماره12   واقع در دهق 4اصلى بخش 15 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمد هاشــمى دهقى فرزند على در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزپنجشنبه 
مورخ 98/6/14 ساعت 9 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 مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 98/05/15  - -   552583/ م الف سید روح اله 

موسوى - کفیل ثبت اسنادوامالك مهردشت /5/222
 حصروراثت 

محمد قند هارى علویجه داراى شناسنامه شــماره 1091997772 به شرح دادخواست به 
کالسه 98/315 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان فاطمه امینى علویجه بشناسنامه 4165 در تاریخ 1387/9/2 اقامتگاه دائمى خود 
را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. عصمت قند هارى 
علویجه  فرزند سلیمان متولد1339ش ش 1091917834 نسبت با متوفى فرزند ، 2. کبرى 
قند هارى علویجه  فرزند ســلیمان متولد 1336ش ش 1091894345 نسبت با متوفى 
فرزند ، 3. منیژه قند هارى علویجه  فرزند ســلیمان متولد 1340ش ش 1091928835 
نســبت با متوفى فرزند 4. صغرى قند هارى علویجه  فرزند ســلیمان متولد1326ش ش 
1091860831 نســبت با متوفى فرزند 5. پرى قند هارى علویجه  فرزندســلیمان متولد 
1348ش ش 1091982244نسبت با متوفى فرزند ، 6. نعمت اله قند هارى علویجه  فرزند 
سلیمان متولد 1343ش ش 1091948577نســبت با متوفى فرزند، 7. اسداله قند هارى 
علویجه  فرزندسلیمان متولد 1328ش ش 5111 نســبت با متوفى فرزند ، 8. ولى اله قند 
هارى علویجه  فرزند سلیمان متولد 1337ش ش 1091898243نسبت با متوفى فرزند ، 9. 
محمد قند هارى علویجه  فرزند سلیمان متولد 1350ش ش 1091997772نسبت با متوفى 
فرزند، 10. على قند هارى علویجه فرزند سلیمان متولد 1346ش ش 109197443نسبت 
با متوفى فرزند، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 552572/م الف رئیس شعبه 2 شوراى حل اختالف مهردشت 

 5/223/
 حصروراثت 

محمد قند هارى علویجه داراى شناسنامه شــماره 1091997772 به شرح دادخواست به 
کالسه 98/316 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان سلیمان قندهارى علویجه بشناسنامه 315 در تاریخ 75/5/14 اقامتگاه دائمى خود 
را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. عصمت قند هارى 
علویجه  فرزند سلیمان متولد1339ش ش 1091917834 نسبت با متوفى فرزند ، 2. کبرى 
قند هارى علویجه  فرزند ســلیمان متولد 1336ش ش 1091894345 نسبت با متوفى 
فرزند ، 3. منیژه قند هارى علویجه  فرزند ســلیمان متولد 1340ش ش 1091928835 
نســبت با متوفى فرزند 4. صغرى قند هارى علویجه  فرزند ســلیمان متولد1326ش ش 
1091860831 نســبت با متوفى فرزند 5. پرى قند هارى علویجه  فرزندســلیمان متولد 
1348ش ش 1091982244نسبت با متوفى فرزند ، 6. نعمت اله قند هارى علویجه  فرزند 
سلیمان متولد 1343ش ش 1091948577نســبت با متوفى فرزند، 7. اسداله قند هارى 
علویجه  فرزندسلیمان متولد 1328ش ش 5111 نســبت با متوفى فرزند ، 8. ولى اله قند 
هارى علویجه  فرزند سلیمان متولد 1337ش ش 1091898243نسبت با متوفى فرزند ، 9. 
محمد قند هارى علویجه  فرزند سلیمان متولد 1350ش ش 1091997772نسبت با متوفى 
فرزند، 10. على قند هارى علویجه فرزند سلیمان متولد 1346ش ش 109197443نسبت با 
متوفى فرزند، 11. فاطمه امینى علویجه فرزند هدایت اله متولد 1307 ش ش 10997954 
نســبت با متوفى همســر، 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. 552573/م الف رئیس شعبه 2 شوراى حل اختالف مهردشت 
5/224/

 حصروراثت 
فاطمه قنبریان داراى شناسنامه شــماره 62 به شرح دادخواســت به کالسه 98/295 از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس 
قندهارى علویجه  بشناســنامه 1091828725 در تاریخ 98/4/10 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. زهرا قندهارى علویجه  
فرزند عباس متولد 1340ش ش 108 نسبت با متوفى فرزند ، 2. معصومه قندهارى علویجه  
فرزندعباس متولد1354ش ش 939 نســبت با متوفى فرزند ، 3. بتول قندهارى علویجه  
فرزند عباس متولد1345ش ش 240 نسبت با متوفى فرزند، 4. مهدى قندهارى علویجه  
فرزند عباس متولد 1362ش ش 527 نســبت با متوفى فرزنــد ، 5. محمد على قندهارى 
علویجه  فرزند عباس متولد1358ش ش 112 نســبت با متوفى فرزند ، 6. على قندهارى 
علویجه  فرزند عباس متولد1350ش ش 110 نسبت با متوفى فرزند، 7. حسن قندهارى 
علویجه  فرزند عباس متولد1342ش ش 14457 نسبت با متوفى فرزند ، 8. فاطمه قنبریان 
فرزند محمد على متولد 1319 ش ش 62 نسبت با متوفى همسر (زوجه)، 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 شد552574/م الف 

رئیس شعبه 2 شــوراى حل اختالف مهردشــت /5/225 
ابالغ رأى

 دادنامه- شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شماره پرونده 97/908 شماره دادنامه 
248-98/4/19 خواهان: محمد امینى فرزند عباســعلى ســاکن :دهق خیابان شریعتى 
کوى پامنبر کوى میثم پالك 71 خواندگان: 1- على هوشیار ســاربانلو ساکن : مجهول 
المکان 2- على امینى دهقى ساکن : دهق خیابان شریعتى کوى پامنبر کوى میثم پالك 
71 خواسته: مطالبه قاضى شورا به عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به 
شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دادخواست  آقاى محمد 
امینى دهقى فرزند عباســعلى مقیم دهق به طرفیت آقایان على هوشیار ساربانلو مجهول 
المکان 2- على امینى دهقى فرزند عباســعلى مقیم دهق مبنى بــر مطالبه ى مبلغ چهل 
میلیون ریال با خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى به اســتناد یک فقره چک به شماره 
ى 916707 بر عهده ى بانک صادرات به تاریخ بیســت و پنجم آبان مــاه نود و چهار و 
گواهى عدم پرداخت بانک ســپه به مبلغ چهل میلیون ریال و به تاریخ بیست و ششم آبان 
ماه نود و چهار اردیبهشــت ماه نود و چهاربا این توضیح  که خوانده ردیف اول صادر کننده 
و مجهول المکان  و خوانده ردیف دوم ضامن مى باشــد نظر به اینکه مستندات مذکور بر 
اشتغال ذمه ى خواندگان به میزان خواسته داللت داشــته و نامبردگان علیرغم دعوت و 
اســتحضار از روند دادرسى در جلسه ى رســیدگى مقرر حضور نیافته و نسبت به دعوى و 
مستندات آن انکار و ایرادى به عمل نیاورده  و دلیلى بر برائت ذمه خویش اقامه نکرده اند 
لذا  قاضى شورا با استصحاب بقاء دین دعواى خواهان را ثابت تشخیص داده و مستنداً به 
مواد  313 و 314  ناظر به ماده ى 249قانون تجارت  و تبصره ى الحاقى به ماده 2 قانون 
صدور چک و ماده واحده ى استفســاریه ى آن و مواد 198و515و519و522 قانون آیین 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى راى بر محکومیت تضامنى خواندگان 
به پرداخت مبلغ چهل میلیــون ریال بابت اصل دین و محکومیــت خوانده ى ردیف اول 
به پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرســى و خسارات 
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 واحد اجراى حکم 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. اما در رابطه با مطالبه ى خســارت تاخیر تادیه و 
هزینه ى دادرسى نسبت به خوانده ى ردیف دوم نظر به اینکه نامبرده ضامن بوده و نه صادر 
کننده ى چک و به موجب تبصره ى الحاقى به مــاده 2 قانون صدور چک دارنده ى چک 
صرفا مى تواند محکومیت صادر کننده ى آن را به پرداخت خســارات وارده مطالبه نماید 
بنابراین خواهان در مطالبه ى مذکور محق نبوده  مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى  راى بر بى حقــى خواهان صادر و اعالم مى 
نماید .این راى نسبت به خوانده ردیف دوم حضورى و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ  قابل 
تجدید نظر خواهى در دادگاه محترم عمومى بخش مهر دشت مى باشد و نسبت به خوانده 
ردیف اول غیابى و ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه و سپس 
ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه محترم عمومى بخش مهردشت 
مى باشد. 552575/م الف محمد محمدى - قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف بخش 

مهردشت/5/226
 حصروراثت 

عصمت کبیرى داراى شناسنامه شماره 39 به شرح دادخواست به کالسه 767/98 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد غالمى 
قراتپه بشناسنامه 647 در تاریخ 98/4/24 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. جواد غالمى قراتپه ش ش 1080386262 ، 
2. زینب غالمى قراتپه ش ش 1080719334 (فرزندان متوفى) ، 3. عصمت کبیرى  ش 
ش 39 (همسر متوفى) ، 4. یداله غالمى قراتپه ش ش 750(پدر متوفى ) ، 5. طاهره صافى 
نجف آبادى  ش ش 918 (مادر متوفى)، متوفى به غیــر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت 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 شد553519/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد /5/227
 حصروراثت 

اکبر مهربانى  داراى شناسنامه شــماره 782 به شرح دادخواســت به کالسه 734/98 از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسداله 
مهربانى نجف آبادى بشناســنامه 145 در تاریخ 97/12/5 اقامتــگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. اکرم مهربانى نجف آبادى 
ش ش 25246 ، 2. زهره مهربانى ش ش 5094 ، 3. خدیجه مهربانى نجف آبادى ش ش 
30475 ، 4. زهرا مهربانى نجف آبــادى ش ش 29634 ، 5. مرضیه مهربانى نجف آبادى 
ش ش 30765 ، 6. اعظم مهربانى نجف آبادى ش ش 29633 ، 7. اکبر مهربانى ش ش 
782 ، 8. اصغــر مهربانى ش ش 892(فرزندان متوفى)، 9. بتــول فاضل نجف آبادى ش 
ش 590 (همســر 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 شــد. 550071/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد /5/232
 مزایده

در پرونــده کالســه  972680 دوم مدنــى اجرایــى و بــه موجــب دادنامــه 
9709973730200541صادره از شــعبه دوم عمومى نجف آباد محکــوم علیه اجرایى 
خانم گلى جان مختــارى پور در حق  محکــوم علیهم منصور خســروى بابادى و ناصر 
خســروى محکوم اســت به پرداخت یک میلیارد و نهصد ریال بابت اصــل محکوم به 
صندوق61200000 ریال  هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل و مبلغ  95000000 ریال 
بابت نیم عشــر درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام  ملک ذیل جهت استیفاء 
مبلغ محکوم به توقیف فیزیکى شده و توسط کارشناس دادگسترى آقاى حیدر حیدرى که 
واقع در نجف آباد یزدانشهر بلوار مطهرى خ نهم شرقى قسمت اول بهارستان 9 پالك 13 
و کدپستى 8519716611 مى باشــد و داراى حدود یکصد و چهل و پنج متر مربع عرصه 
و حدود یکصد و چهارده (همکف و ســر پله ) متر مربع بنا م باشــد که احداث بنا عمدتا با 
مصالح ســقف آجر و آهن کف فرش موزائیک درب هاى بیرونى پروفیل دربهاى داخلى 
چوبى و پروفیل قدیمى ســرویس آهن قدیمى نماى داخلى گچ نماى خارجى انجام نشده 
مشترکات آب و برق و گاز با توجه به موارد فوق و موقعیت و مساحت عرصه و اعیان و نوع بنا 
و مشترکات و متعلقات ارزش عرصه و اعیان جمعا 1/350/000/000 ریال ارزیابى گردیده 
است توضیحا هیچ گونه سند مالکیتى ارائه نشده تا بتوان ابعاد را با سند مالکیت تطابق داد 

و ملک بصورت قولنامه اى ارزیابى گردیده است. که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض 
طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف 
آباد درتاریخ 1398/05/28 ساعت 10صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده 
مزایده شخصى است که از قیمت کارشناســى 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 مزایده از مال/
اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 554953/م الف مدیراجراى احکام دادگسترى 

نجف آباد – شعبه دوم /5/233
ابالغ وقت رسیدگى

دادنامه - احترامًا مقرر اســت متن ذیل یک نوبت و حداکثر تا تاریخ 98/5/15 در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج و یک نســخه از آن جهت بهره بردارى در پرونده 
کالسه 98/121 این شورا ارسال گردد. کالســه پرونده 98/121 شعبه دوم  شوراى حل 
اختالف علویجه موضوع : الزام خوانده به پرداخت مبلغ چهار میلیون و دویست و هشت هزار 
و هشتصد و هشتاد ریال با خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى خواهان سید على طباطبایى 
فرزند زین العابدین ساکن علویجه بلوار شهید بهشتى سراى گلبافت علویجه خوانده : ندا 
نقدوئى فرزند غالمرضا (مجهول المکان) محل حضور : شــعبه دوم شوراى حل اختالف 
علویجه (مهردشت) وقت حضور: 98/6/23 ســاعت10  خواسته : الزام خوانده به پرداخت 
مبلغ چهار میلیون و دویست و هشت هزار و هشتصد و هشتاد ریال با احتساب خسارت تاخیر 
تادیه و هزینه دادرسى بدین وسیله به شــما ابالغ میگردد آقاى سید على طباطبایى فرزند 
زین العابدین  دادخواست به طرفیت خوانده خواندگان ندا نقدوئى فرزند غالمرضا مجهول 
المکان مبنى بر مطالبه مبلغ خواسته فوق الذکر مطرح نمودند که در شعبه دوم شوراى حل 
اختالف علویجه به کالسه ى 98/121 تحت رسیدگى مى باشد بنا به اعالم و درخواست 
خواهان به لحاظ مجهول المکان بودن شما به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار آگهى مى شود تا جهت رسیدگى به خواسته و دفاع از زمان نشر آگهى ده 
روز پس در این شعبه جهت اداى توضیحات حاضر شوید556576/ م الف مدیر شعبه دوم 

رییس شوراى حل اختالف علویجه /5/234
ابالغ وقت رسیدگى

 دادنامه - احترامًا مقرر اســت متن ذیل یک نوبت و حداکثر تا تاریخ 98/5/15 در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج و یک نســخه از آن جهت بهره بردارى در پرونده 
کالسه 98/120 این شورا ارسال گردد. کالســه پرونده 98/120 شعبه دوم  شوراى حل 
اختالف علویجه موضوع : الزام خوانده به پرداخت وجه یکفقره چک به مبلغ ســى و شش 
میلیون ریال با خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرســى خواهان سید على طباطبایى فرزند 
زین العابدین ساکن علویجه بلوار شهید بهشتى ســراى گلبافت علویجه خوانده : فاطمه 
یاورى (مجهول المکان) محل حضور : شعبه دوم شوراى حل اختالف علویجه (مهردشت) 
وقت حضور: 98/6/23 ساعت10  خواسته : الزام خوانده به پرداخت یکفقره چک به مبلغ 
سى و شش میلیون ریال با احتساب خســارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى بدین وسیله به 
شما ابالغ میگردد آقاى ســید على طباطبایى فرزند زین العابدین  دادخواست به طرفیت 
خوانده خواندگان فاطمه یاورى مجهول المکان مبنى بر مطالبه مبلغ خواســته فوق الذکر 
مطرح نمودند که در شعبه دوم شوراى حل اختالف علویجه به کالسه ى 98/120 تحت 
رسیدگى مى باشد بنا به اعالم و درخواســت خواهان به لحاظ مجهول المکان بودن شما 
به اســتناد ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقــالب در امور مدنى و 
دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار آگهى مى شود تا 
جهت رسیدگى به خواسته و دفاع از زمان نشــر آگهى ده روز پس در این شعبه جهت اداى 
توضیحات حاضر شــوید556577/ م الف مدیر شعبه دوم رییس شــوراى حل اختالف 

علویجه /5/235
ابالغ وقت رسیدگى

دادنامه - احترامًا مقرر اســت متن ذیل یک نوبت و حداکثر تا تاریخ 98/5/15 در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج و یک نســخه از آن جهت بهره بردارى در پرونده 
کالسه 98/153 این شورا ارسال گردد. کالســه پرونده 98/153 شعبه دوم  شوراى حل 
اختالف علویجه موضوع : تقاضاى صدور حکم بر الزام خواندگان به پرداخت وجه یکفقره 
چک به مبلغ ده میلیون ریال با  احتساب خسارات قانونى و هزینه دادرسى خواهان محمد 
عبدالهى فرزند رضا ساکن علویجه اتوبان شــهید بهشتى خ شهید حسین شفیعى خوانده : 
1- على اکبر بیات فرزند ذبیح اله(مجهول المکان) 2- ابوالفضل شفیعى فرزند جعفر ساکن 
: علویجه اتوبان شهید بهشتى کوچه سرومحل حضور : شــعبه دوم شوراى حل اختالف 
علویجه (مهردشت) وقت حضور: 98/6/23 ساعت9 صبح  خواسته : تقاضاى صدور حکم 
بر الزام تقاضاى صدور حکم بر الزام خواندگان به پرداخت وجــه یکفقره چک به مبلغ ده 
میلیون ریال با احتساب خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرســى بدین وسیله به شما ابالغ 
میگردد آقاى محمد عبدالهى فرزند رضا  دادخواست به طرفیت خوانده خواندگان 1- على 
اکبر بیات 2- ابوالفضل شفیعى فرزند 1-رضا 2- جعفر مجهول المکان مبنى بر مطالبه مبلغ 
خواسته فوق الذکر مطرح نمودند که در شعبه دوم شوراى حل اختالف علویجه به کالسه 
ى 98/153 تحت رسیدگى مى باشــد بنا به اعالم و درخواست خواهان به لحاظ مجهول 
المکان بودن شما به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى مى 
شود تا جهت رسیدگى به خواسته و دفاع از زمان نشر آگهى ده روز پس در این شعبه جهت 
اداى توضیحات حاضر شوید556579/ م الف مدیر شعبه دوم رییس شوراى حل اختالف 

علویجه /5/236
ابالغ وقت رسیدگى

 وقت رسیدگى حقوقى: شــعبه اول شوراى حل اختالف مهردشــت. یک نوبت حداکثر تا 
تاریخ 98/5/23 دریکى از روزنامه ها کثیراالنتشــار درج و یک نســخه از آن جهت بهره 
بردارى درپرونده کالسه 45/98 به این شورا ارسال گردد. وقت رسیدگى 98/6/26 ساعت 
10 صبح خواهان: محسن محمد هاشــمى فرزند على اصغر خوانده: عارفه فرحانى فرزند 
جمیل به نشانى مجهول المکان خواســته: مطالبه مبلغ سى و سه میلیون ریال با خسارت 
تاخیر تادیه گردشکار: خواهان مذکور دادخواســتى به طرفیت خوانده تسلیم به شعبه اول 
شوراى حل اختالف مهردشت نموده که ثبت که حسبدستوردادگاه تعیین و به درخواست 
خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج مى گردد تا خوانده از تاریخ نشر آگهى ظرف 
مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود وقت رسیدگى مذکور 
به خوانده ابالغ و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر خود جهت 
رسیدگى حضوربهم رساند. چنان که بعدا ابالغ به وسیله آگهى الزم شود. فقط یک نوبت 
منتشــر و مدت آن 10 روز خواهد بود554065/م الف، دبیرشعبه اول شوراى حل اختالف 

مهردشت /5/237
 اخطار اجرایى

شــماره 745/97 به موجب راى شــماره 745/97 تاریــخ 97/7/24 حــوزه 5 امیر آباد 
شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه خورشید 
متولیان به نشــانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ شش میلیون تومان 
بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ دویســت و نود و پنج هزار تومــان بابت هزینه هاى 
دادرســى و خســارت تاخیردرتادیه از مورخ 97/5/20 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه و پرداخت نیم عشــر دولتــى درحق صندوق دادگســترى نجف آباد.
محکوم له: رضا محمدى با وکالــت آقاى محمد محمدى به نشــانى: نجف آباد جوزدان 
خ امام پ 43 کد پســتى 8585117935 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهــد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید554085/م الف-شــعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف 

آباد /5/238
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اگرچه نگهداشتن قند خون در محدوده سالم نیاز به زمان 
دارد، اما شما مى توانید با اتخاذ روش هایى در زندگى که 
شاید چندان وقتگیر نباشند، براى برنامه ریزى بلندمدت 

کنترل دیابت، خود را آماده کنید.
در اینجــا برخى از روش هاى کنتــرل قند خون معرفى 
شده اند که شاید انجام دادن آن کمتر از 15 دقیقه از شما 
وقت بگیرد. انجام این اقدامــات در صورتى که مبتال به 
دیابت باشــید، به شما بیشــتر این امکان را مى دهد که 

سالمت عمومى خود را با وجود بیمارى، ارتقا دهید:
پیاده روى کوتاه

فعالیت هاى هوازى مانند پیــاده روى یکى از مؤثرترین 
راه ها براى پایین آوردن قند خون است و تحقیقات نشان 
مى دهد انجام سه وعده 15 دقیقه اى پیاده روى طى روز 
به خصوص بعد از غذا در کنترل قند خون بسیار مؤثر است.

مصرف ساالد در وعده شام
انتخاب یک ساالد ساده در شــب هنگام به عنوان وعده 
شام و استفاده از ســبزیجات با حجم باال و کم کالرى به 
از دســت دادن وزن اضافه در دیابتى ها کمک مى کند. 
استفاده از سرکه همراه با ســاالد مفید است چون طبق 
تحقیقات منجر به کاهش قند خون مى شود و تأثیر مثبتى 
بر قند خون ناشتا در افراد مبتال به دیابت نوع 2 دارد. سرکه 
یک طعم دهنده بدون کالرى است و براى کنترل وزن در 
هنگام مصرف ساالد بسیار مفید است. بهتر است سرکه 
را در ظرف چاشنى کنار سایر چاشنى ها بر روى میز قرار 
دهید تا از آن به جاى سس ساالد استفاده شود. براى تهیه 
سس ساالد مى توانید دو سوم میزان از سرکه و یک سوم 

روغن زیتون را با هم مخلوط کنید.
نگهداشتن یک یادداشت غذایى

کاهش وزن مى توان مدیریت و کنترل قند خون را بهتر 
کند و تحقیقات نشان مى دهد که داشتن یک یادداشت 
غذایى روزانه مى تواند کنترل وزن را موفق تر کند. ثبت 
هر وعده غذایى و یادداشت موادى که مصرف کرده اید، 
شاید هر دفعه تنها دو دقیقه زمان شما را بگیرد، اما یکى از 
بهترین و البته رایگان ترین راه ها براى اندازه گیرى میزان 

کالرى دریافتى در مبتالیان به دیابت است.
آماده کردن پکیج ناهار

مسلمًا رفتن به رســتوران و مصرف فست فودها راهى 
فورى براى از بین بردن حالت گرسنگى است و البته حجم 
زیادى از سدیم و کالرى را نیز به همراه کربوهیدرات هاى 
تصفیه شده وارد بدن مى کند. در عوض به همراه داشتن 
یک پکیج ناهار سالم همراه با محصوالت تازه و غالت 
سبوس دار مى تواند مدیریت قند خون را در مبتالیان به 

دیابت بسیار راحت تر کند.
انجام ورزش هاى قدرتى در هفته  

اگرچه ورزش هاى هوازى منظم مانند پیاده روى براى 
کنترل اضافه وزن و چاقى در دیابتى ها مؤثر است اما انجام 
ورزش هاى آموزش قدرت بــراى حفظ توده عضالنى 
باعث کاهش مقاومت به انسولین در دیابتى ها مى شود و 
انجام آنها دو تا سه وعده در هفته ضرورى به نظر مى رسد.

بررسى سالمت پاها
دیابت مى تواند به رگ هاى خونى آســیب بزند و منجر 
به دیر بهبود یافتن زخم در بــدن و در نهایت قطع عضو 

به خصوص از ناحیه پاها شــود. اگر زخم هاى باز درمان 
نشوند، ممکن است در دیابتى ها عفونت هاى جدى به 
همراه داشته باشند. افراد مبتال به دیابت به همین دلیل باید 
هر روز نسبت به بررسى سالمت پاهاى خود اقدام کنند و 
در صورت بروز هر گونه بریدگى و کبودى اقدامات الزم 
را براى بهبود آن انجام دهند. اگر زخم بعد از 48 ساعت 
شــروع به بهبود نکرد، باید حتمًا با پزشک تماس گرفته 
شود. اگر شــما به عنوان فرد دیابتى قادر به چک کردن 
تمام نقاط پاى خود نیستید، از دیگران کمک بگیرید و یا با 

استفاده از یک آینه این کار را انجام دهید.
دور کردن استرس

استرس و دیابت رابطه مستقیم با هم دارند به این ترتیب 
که هنگامى که شما تحت فشــارهاى فیزیکى، ذهنى و 
عاطفى هستید، بدن شما شروع به پمپ کردن کورتیزول 
و در نهایت افزایش ســطح قند خون مى کند. مدیریت 
استرس باید به طور مؤثر انجام شود و شاید براى این کار 
فقط به ده دقیقه زمان نیاز باشــد. استفاده از روش هاى 
آرامبخشى و تمرینات تنفسى، روش هاى تنفس عمیق 
و... براى دور کردن استرس و کنترل قند خون مؤثر است.

چک کردن مدام قند خون
توصیه هاى زیادى براى این کار شــده است و مبتالیان 
به دیابت نوع 2 باید قند خون خود را حداقل یک بار در روز 
چک کنند. بهترین زمان براى این کار در صبح و یا زمانى 
است که از خواب برخاسته اید. شــما مى توانید در مورد 
اینکه آیا باید قبل و بعد از غذا نیز تست قند خون را انجام 

دهید یا نه، با پزشک تان مشورت کنید.

در 15 دقیقه قند خون خود را 
براى همیشه کنترل کنید

معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: توصیه مى شود مردم 
از آب سردکن هایى استفاده کنند که به شبکه آب شهرى متصل هستند. زیرا 
بهداشت شبکه آب آشامیدنى شهر توسط کارشناسان بهداشت محیط به صورت 

روزانه بررسى و نمونه بردارى مى شود.
محسن فرهادى درباره استفاده از منابع آب و آب سردکن هاى سطح شهر افزود: 
در فصل گرما معموًال منابع آب و آب سردکن هایى براى مصرف مردم در سطح 
شهر نصب مى شود. این آب ســردکن ها دو نوع هستند که یک نوع به صورت 
مستقیم به آب شهر متصل است و نوع دیگر منبع دارد. وى ادامه داد: مردم عالوه 
بر اینکه از لیوان هاى یک بار مصرف براى نوشیدن آب استفاده مى کنند، بهتر 
است از منابع آبى که نمى دانند از کجا پر شده یا در بهداشتى بودن آن شک 
دارند، آب ننوشــند. در مراکز تفریحى و رســتوران ها هم اگر از یخ استفاده 
مى شود، باید از یخ سازهایى استفاده کنند که به شبکه آب آشامیدنى شهرى 
متصل است. فرهادى گفت: در برخى موارد مشاهده مى شود که لیوان هاى 
یک بار مصرف براى نوشیدن آب آشامیدنى در کنار آب سردکن ها گذاشته 
نشده و لیوان هاى استیل یا پالستیکى در کنار منبع آب آشامیدنى قرار داده 
شده است اما استفاده از لیوان هاى عمومى براى نوشیدن آب، مى تواند باعث 
انتقال بیمارى هاى واگیر شود. وى افزود: بیمارى هایى مانند هپاتیت A، وبا 
التور، تیفوئید و بیمارى هاى گوارشى از طریق استفاده از لیوان هاى عمومى 

براى نوشیدن آب منتقل مى شود.
معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت بیان کرد: همچنین منابع 
آب آشامیدنى که برخى مغازه داران براى مصرف مردم قرار مى دهند نیز 
توسط کارشناسان بهداشــت محیط به صورت تصادفى بررسى مى شود. 
زیرا بیمارى هاى منتقله به وسیله آب آلوده مى تواند افراد را دچار مشکالت 

زیادى کند.

اینکه اکثر پزشکان موقع صحبت کردن به چشمان 
بیمارشان دقیق مى شــوند، صرفًا به دلیل برقرارى 
ارتباط کالمى نیســت. برخى عالئم بیمارى ها در 
صورت نمود پیدا مى کنند که گاهى جدى هستند. 
حتى مى توانید از پزشک ســئوال کنید چه چیز در 
صورت تان مشاهده مى کند. بهترین کار این است که 
خودتان نیز نسبت به برخى عالئم مشهود در صورت 
دقت بیشــترى داشته باشــید و در خصوص برخى 

تغییرات بى تفاوت نمانید. 
غدد زرد و نرم روى پلک ها

برآمدگى هاى زرد و نرم روى پلک ها که پر از چربى 
هستند به اگزانتالسما معروف هستند. اگزانتالسما 
ممکن است نشان دهنده بیمارى هاى قلبى باشد. 
نتایج یک پژوهش دانمارکى که در سال 2011 روى 
13 هزار بیمار انجام شده است نشان مى دهد بیمارانى 
که دچار این برآمدگى ها هســتند (حدوداً 4 درصد 
مردم) به میزان 70 درصد بیشــتر در معرض سخت 
شدن عروق و 50 درصد بیشتر در معرض خطر سکته 

قلبى در ده سال آتى هستند.
نامتقارنى صورت

به هم خوردن تقارن صورت مى تواند از نخســتین 
نشانه هاى بروز سکته مغزى باشد. بیماران زیادى 
هســتند که مى گویند در حین نگاه کــردن به آینه 
صورتشــان را متفاوت مى بینند. احتمــال دارد فرد 
احســاس کند یک طرف صورتش حس ندارد و یا 
اینکه نمى تواند به طور کامل لبخند بزند. همچنین 
ممکن است فرد دچار مشکل تکلم شود. اگر چنین 
تغییراتى را در صورت نزدیکان تان مشاهده کردید، 
فوراً با اورژانس تماس بگیرید، چون ممکن است فرد 

در حال سکته مغزى باشد.
پوست و لب ها 

اگر پوست تان خشک است، مى تواند نشان دهنده 
یک مشــکل رایج مانند کم آبى بدن باشد. اما این 
مسئله مى تواند نشان دهنده مشکلى جدى ترى مانند 
کم کارى تیروئید یا دیابت نیز باشد که روى عملکرد 
غدد فوق کلیوى تأثیر مى گذارند. از دیگر عالئم کم 
کارى تیروئید مى توان به احساس سرماى دائمى در 
بدن، افزایش وزن و خستگى زیاد اشاره کرد. دیابت 
نیز خود را با عالئمى مانند تشنگى بیش از اندازه، تکرر 

ادرار و اختالل بینایى نشان مى دهد.
سیاهى و پف دور چشم ها

اگر چشمانتان خسته به نظر مى رسند ممکن است 
از آلرژى هاى مزمن رنج ببرید. این آلرژى ها باعث 
انبساط عروق اطراف چشم ها مى شوند. از آنجایى 
که پوســت این نواحى بســیار نرم و حساس است، 
گردش خون زیاد باعث ایجاد پف و کبودى اطراف 

چشم مى شود.
رنگ پریدگى

تغییرات رنگ چهره نشــان مى دهد که چیزى در 
درون بدن درست کار نمى کند. رنگ پریدگى صورت 
مى تواند نشــان دهنده کم خونى باشــد. رنگ زرد 
صورت حکایت از بیمارى هاى کبدى دارد. لب ها و 
ناخن هاى کبود نیز مى تواند از وجود بیمارى هاى 
قلبى یا ریوى نشــأت بگیرد. بنابراین بهتر است به 

پزشک مراجعه کنید و آزمایش بدهید.
ضایعات و لکه هاى روى صورت

برخى مشکالت گوارشــى تأثیر خود را روى پوست 
مى گذارند و از این طریق نیز قابل تشخیص هستند. 
پالك هاى قرمز رنگى کــه ایجاد خارش مى کنند 
ممکن است نشان دهنده بیمارى سلیاك باشد. این 
بیمارى یک اختالل ایمنى اســت که در اثر واکنش 
بدن نســبت به گلوتن (پروتئین موجــود در گندم) 

بروز مى کند.
توجه داشته باشــید جوش ها و کهیرهاى پروانه اى 
شکلى که روى استخوان گونه و بینى را مى پوشانند 
نیز ممکن است جزو عالئم بیمارى لوپوس باشند. 
لوپوس یک بیمارى خودایمنى است که در آن سیستم 
ایمنى بدن به بافت هاى خودى حمله مى کند. این 
حمالت نیز باعث ایجاد التهاب و آسیب دیدگى نقاط 
مختلفى از بدن از جمله پوست، مفاصل، کلیه ها، قلب 

و ریه ها مى شود.
چانه کوچک و عقب رفته

کوچک شدن چانه و عقب رفتن آن مى تواند ناشى از 
مشکل آپنه خواب باشد. باید بدانید که این مشکل با 
قطع شدن موقتى (در حدود 10 ثانیه) تنفس در حین 
خواب بروز مى کند. اگر اطرافیان تان شکایت دارند 
که شما با صداى بلندى خر و پف مى کنید و یا صبح با 
سردرد از خواب بیدار مى شوید و در طول روز احساس 

خستگى زیادى دارید، حتماً به پزشک مراجعه کنید.

بیشتر افراد از اهمیت تماس ایمن با فرآورده هاى گوشتى 
آگاه هستند اما بســیارى نیز هنوز نمى دانند که آلودگى 
سبزیجات و میوه ها منجر به مسمومیت هاى شدید غذایى 
مى شود. شستشوى صحیح هرگونه آلودگى منتقله از راه 
خاك را از بین مى برد بنابراین بسیار مهم است که هنگام 
شستن سبزیجات آنها را زیر شیر آب شستشو داده و به یک 
ظرف تازه انتقال دهید. این کار باید چند بار تکرار شــود. 
نکته دیگر این است که همیشه دســتان خود را به طور 
کامل قبل و بعد از دست زدن به میوه ها و سبزیجات خام 
بشویید. مواد غذایى خام از جمله میوه و سبزى باید کامًال 

از غذاهاى دیگر جدا نگه داشته شود. چاقو و تخته را 
پیش از تماس با این محصوالت به طور کامل 

شستشو دهید. استفاده از فرچه براى تمیز 
کردن میوه و یا برخى سبزیجات سفت، به 
تمیز شدن هرچه بهتر آنها کمک مى کند. 

حتى بهتر اســت قبل از شــروع شستشو، تمام 
برگ  ها و ساقه  هاى زرد، خشک و کهنه را بگیرید و 

گل  و الى موجود در سبزى را از آن جدا کنید.

براى از بین بردن میکروب هاى احتمالى، به ازاى هر لیتر 
آب، ســه تا پنج قطره محلول ضد عفونى کننده اضافه 
کنید و میوه و سبزى را درون آن بریزید. پس از 15 تا 20 
دقیقه، سبزى را شستشــو دهید. براى حفظ تازگى، بهتر 
است سبزى ها را با آب خنک بشــویید. فراموش نکنید 
که هر چه سبزى ها پهن تر و داراى برگ باشند، احتمال 
آلوده بودنشان بیشتر اســت. هیچگاه سبزى را نشسته 

وارد یخچال نکنید. قارچ نیز مانند ســبزى خوردن باید 
قبل از مصرف ضدعفونى شــود چراکه پوستى روى آن 
وجود ندارد که گرفته شود. باکترى ها مى توانند بر روى

 میوه ها و سبزیجات از راه هاى مختلفى راه یابند. هنگام 
آبیارى و هنگام دریافــت کود و یا در تمــاس با مدفوع 
پرندگان و یا دیگر حیوانات این آلودگى ها وارد خاك و بعد 
میوه و سبزى مى شود. افراد در معرض بروز عفونت شامل 
زنان باردار، افراد مســن و یا هر کسى است که سیستم 
ایمنى بدنش ضعیف شده باشــد. کودکان نیز باید 
تشویق شوند که بعد از دست زدن به سبزیجات 
یا میوه هاى خام، دســت هاى خود را به 
طور کامل ضد عفونــى کنند. زمانى که 
به رستوران مى روید، دستکم از سفارش 
دادن ســاالد کاهو و سبزى خوردن 
پرهیز کنید و به ویــژه اگر فرد 
سالمند، کودك یا خانم باردارى 
همراهتان است، این نکته را حتمًا 

در نظر داشته باشید.

انگور در رنگ ها و اشــکال مختلفى وجود دارد. مواد 
مغذى موجود در انگور فواید ســالمتى فراوانى را به 
همراه دارد. مصرف انگور سبب پیشگیرى از سرطان، 
بیمارى هاى قلبى، فشار خون باال و یبوست مى شود. 
انگورمانند سایر میوه ها و ســبزیجات، منبع خوبى از 

فیبر و آب است.
انگور حاوى آنتى اکسیدان هاى قدرتمندى است که 
به پلى فنول ها معروف هستند که خاصیت ضد التهابى 
و آنتى اکسیدانى دارند. یکى از اینها رسوراترول است 
که در پوســت انگور قرمز یافت مى شــود. مطالعات 
آزمایشگاهى نشان داده اند که رســوراترول قادر به 
کندى یا جلوگیرى از رشد تومورها در لنف، کبد، معده، 
سینه، روده بزرگ، پوست و لوسمى است. یکى دیگر 
از ضد التهاب هاى طبیعى که در انگور موجود است، 
کوئرستین فالونوئید است. مطالعات نشان داده اند که 

این نیز ممکن اســت به جلوگیرى یا کند شدن رشد 
سرطان کمک کند.

انگور از پتاســیم باالیى برخوردار اســت. این نشان 
مى دهد که انگور مى تواند به کاهش اثرات سدیم در 
افرادى که فشار خون دارند، کمک کند. انگور حاوى 
آب و فیبر است که حرکات روده را به طور منظم نگه 
داشته و خطر یبوست را کاهش مى دهد. به دلیل اثرات 
ضد التهابى کورستین، مصرف انگور ممکن است به 
کاهش عالیم آلرژى از جملــه آبریزش بینى و کهیر 

هم کمک کند.
مادامى که مقــدار کربوهیدرات به عنوان بخشــى از 
برنامــه غذایى افــراد دیابتى باشــد، مصــرف انگور 
براى آنها مشــکلى ایجاد نمــى کند. انگــور حاوى 
آنتى اکسیدان هاى لوتئین و زاکزانتین است که مى تواند 

به حفظ سالمت چشم و درمان آکنه کمک کند.

این نیز ممکن اســت به جلوگیرى یا کند شدن رور در رنگ ها و اشــکال مختلفى وجود دارد. مواد 

فقط از این آب سردکن ها استفاده کنید 
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تازه تریــن اثر مهــران مدیرى، 
شوخى هاى متعددى با مارچوبه به عنوان یک خوراکى 
الکچرى مى شود. خوراکى که آدم ها با مصرف آن به هم 
فخر مى فروشند اما این ماده غذایى و خواصش را کمتر 

مى شناسیم.
بد نیست بدانید مارچوبه سرشار از مواد معدنى، ویتامین 
  A، B1 فوالت، کلســیم، فســفر، ویتامین هاى ،K
  B5 ،(نیاســین)  B3 ،(ریبوفالوین)  B2 ،(تیامیــن)
(اسید پانتوتنیک)، B6، ویتامین C و ویتامین E است. 
مارچوبه به دلیل اینکه کلســترول ندارد، خوراکى کم 
کالرى محسوب مى شود و با وجود این سدیم بسیار کمى 
دارد. این گیاه خواص درمانى زیادى دارد از جمله کاهش 
دهنده فشارخون اســت و به دلیل وجود ویتامین هاى 
B، مقدار هوموسیستئین بدن را در سطح مطلوب نگه  
مى دارد. کمبود ویتامین B در بدن باعث باال رفتن سطح 
هوموسیستئین و افزایش خطر صدمه به رگ هاى خونى 
مى شود. این وضعیت موجب تشکیل لخته خون در عروق 
سیاهرگى، تصلب شــرایین و دیگر اختالل هاى قلبى 
مى شود. افزون  بر این، ویتامین B، سوخت و ساز نشاسته 
و قند در بدن را تضمین و بدین وسیله قند خون را کنترل 
مى کند. مارچوبه، منبعى عالى از فوالت (B9) اســت. 

وجود مواد مغــذى در مارچوبه، به مبارزه با 
افسردگى و خستگى کمک مى کند. مارچوبه حاوى 
مقادیر مهمى اینولین اســت. اینولین معروف به پرى 
بیوتیک، نوعى کربوهیدرات پیچیده اســت. اینولین به 
جذب مواد مغذى در بــدن کمک مى کند و از خطر ابتال 
به ســرطان معده و حساســیت ها مى کاهد. مارچوبه با 
بهبود مقدار ترشح انسولین، باعث درمان دیابت مى شود. 
مارچوبه، منبع خوبى از ویتامین A است که براى سالمت 
بینایى ضرورى اســت، این ماده به دلیل دارا بودن آنتى 
اکسیدان از شبکیه چشــم در برابر رادیکال هاى بدون 
اکســیژن، محافظت مى کند. مارچوبه، گیاهى ادرارآور 
اســت و حجم ادرار را افزایش مى دهــد و بدین ترتیب 
باعث سم زدایى و بیرون راندن سموم از بدن مى شود. 
این خوراکى به افزایش حافظه کمــک مى کند، تولید 
استروژن را افزایش مى دهد و باعث تجدید حیات و آرام 
بخشى سیستم عصبى مى شــود. یکى دیگر از مزایاى 
استفاده از مارچوبه در رژیم غذایى شما این است که لکه 
هاى پوستى مانند آثار آکنه، جوش ها و عالیم دیگر را 
کاهش مى دهد و این مزیت مارچوبه به دلیل وجود آنتى 
اکسیدان هاى ویتامین C و ویتامین E در آن است. این 
آنتى اکسیدان ها از سلول هاى پوست در برابر آسیب هاى 
اکسیداتیو ناشى از رادیکال هاى آزاد محافظت مى کنند 

بنابراین عالیم پیرى راکاهش مى دهند.

چند قســمت اخیر  در
«هیــوال» یال

وجود مواد مغــذى در مارچوبه، به مبار
افسردگى و خستگى کمک مى کند. مارچوبه ح
مقادیر مهمى اینولین اســت. اینولین معروف به
نوعىکربوهیدرات پیچیده اســت. اینو ک
ازخط کندو

بیمارى هایى که از روى خواص  بى نظیر انگور  
صورت مى فهمیم

معاون مرکزس
از آب سردکن ه
بهداشت شبکه
روزانه بررسى و
محسن فرهادى
در فصل گرما م
شهر نصب مى
مستقیم به آب
بر اینکه از لیو
است از مناب
دارند، آب نن
مى شود، بای
متصل است
یک بار مص
نشده و لیوا
شده استا
انتقال بیمار
التور، تیفوئ
براى نوشید
معاون مرک
آب آشامید
توسط کار

زیرا بیمارى
زیادى کند

منبع انواع ویتامین و امالح  

اصول صحیح شستشو و ضدعفونى کردن سبزیجات 

د را به طور 
زیجات خام 
ى باید کامًال 

خته را 

ام
رید و 

زنان باردار، افراد مسـ
ایمنى بدنش ضعی
تشویق شوند
یا میوه
طور ک
به رس
دا

در

مطالعات جدید نشان مى دهد مصرف بلوبرى عالوه بر فواید متعدد مشخص شده، در پیرى سالم هم نقش دارد.
مطالعات اثبات کرده اند که این میوه از لحاظ میزان فعالیت آنتى اکســیدانى در مقایســه با سایر 
میوه هاى معروف در باالترین حد قرار دارد. همچنین سایر مکانیسم هاى مربوط به خواص این 

میوه نظیر ویژگى هاى ضدالتهابى هم شناسایى شده اند.
مصرف روزانه 200 گرم بلوبرى (حدود یک فنجان) مى تواند موجب بهبود عملکرد عروق خونى 

و کاهش فشارخون سیســتولیک شود. محققان علت این مســئله را وجود آنتوسیانین ها مى دانند؛ 
فیتوشیمیایى هاى که عامل رنگ تیره این میوه هستند.

مطالعات دیگرى هم خواص شناختى مصرف بلوبرى را اثبات کرده اند، از جمله اینکه میزان باال پلى فنول 
موجود در این میوه موجب بهبود عملکرد تأثیرات حافظه در کودکان و سالمندان مى شود.

میوه اى که باالترین میزان آنتى اکسیدان را دارد 
هم نقش دارد.

 
ند؛ 

فنول

 آنتى اکسیدان را دارد 
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

دنیا آبشخورى تیره است و گل آلود. ظاهرش   دلفریب است و باطنش هالك 
کننده . فریبى است زودگذر و فروغى است غروب کننده و سایه اى است 
ناپایدار و زوال یابنده و تکیه گاهى است فرو ریزنده. فریبندگى کند تا انس 
گیرد به او، کسى که از آن گریزان است و دل بندد به او، آنکه او را ناخوش 
دارد. آنگاه چموشى کند و لگد پراکند و دام هاى خود بگسترد و تیرهاى 
خود در کمان راند و آدمى را در کمند مرگ افکندو به خوابگاهى تنگ و 

موال على (ع)بازگشتگاهى دهشت آورش کشد.
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جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه نوبت اول شرکت تعاونى مصرف کاشى اصفهان رأس 
ساعت 14 روز یک شنبه مورخ 98/05/27 در محل نمازخانه واقع در کارخانه کاشى اصفهان 
تشکیل مى گردد. لذا از کلیه اعضاى شرکت دعوت مى گردد با در دست داشتن برگه ورود به 
مجمع رأس ساعت و روز مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانند و یا وکالى خود را معرفى 

نمایند.
دستور جلسه:

1- گزارش هیئت مدیره و بازرس                          2- گزارش حسابرسى سال 1397
3- طرح و تصویب صورت هاى مالى سال 1397

4- نحوه تقسیم سود بین اعضاء               5- افزایش سرمایه از محل سود انباشته
هیئت مدیره شرکت تعاونى مصرف کاشى اصفهان

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى سالیانه نوبت اول 
شرکت تعاونى مصرف کاشى اصفهان

شرکت تعاونى چاپخانه ها و لیتوگرافى هاى استان اصفهان در نظر دارد مستغالت خود را به 
شرح زیر از طریق مزایده عمومى و بر اساس ارزیابى انجام شده توسط کانون کارشناسان 

رسمى دادگسترى به فروش برساند.
از متقاضیان شرکت در این مزایده دعوت به عمل مى آید جهت دریافت فرم شرایط و اسناد 
مزایده از تاریخ 98/05/22 لغایت 98/05/28 از ساعت 9 صبح الى 13 بجز روزهاى تعطیل 
به دفتر چاپ ونوس واقع در اصفهان، خیابان گلزار، نبش خیابان استاد همایى، مراجعه 

و به منظور کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 09133139271 تماس ح اصل فرمایند.
1- دفتر شرکت به مساحت 135/79 مترمربع و در سه طبقه واقع در خیابان هشت بهشت غربى، 

چهارراه ملک، ساختمان 110 و به قیمت کارشناسى 28/090/000/000 ریال
2- انبار شرکت به مســاحت 997 مترمربع، واقع در خیابان امام خمینى، خیابان بسیج 

مقابل شرکت جهاد نصر و به قیمت کارشناسى 31/400/000/000 ریال

آگهى مزایده عمومى

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

1- متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و  اخذ اوراق مناقصه مى توانند از مورخ 98/05/08 تا مورخه 98/05/22 همه روزه به جز 
روزهاى تعطیل به واحد امور قراردادهاى شهردارى بهارستان مراجعه و با ارائه خالصه سوابق اجرایى و اصل مدارك شرکت معرفى نامه 

کتبى شرکت نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند.
2- پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان وقت ادارى شــنبه مورخ 98/06/02 به واحد دبیرخانه محرمانه شهردارى 

بهارستان ارائه و رسید دریافت نمایند.
3- پیشنهادهاى رسیده ساعت 14 بعدازظهر روز یکشنبه مورخ 98/06/03 در کمیسیون عالى معامالت که در محل شهردارى بهارستان 

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

5- هرگاه برندگان اول، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنها به ترتیب ضبط خواهد شد و 
سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد با برنده مسترد نخواهد شد.
6- هزینه چاپ آگهى مناقصه در روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد.

داود بحیرایى- شهردار بهارستان

 آگهى مناقصه عمومى

م الف: 546765

نوبت دوم

سپرده شرکت در مناقصه (ریال)ردیف اعتبارىبرآورد اولیه (ریال)نام پروژه
عملیات اجراى تأسیسات برقى و مکانیکى 

9/491/373/832360907475/000/000فرهنگسراى شهردارى بهارستان

- تاریخ انتشار مناقصه در سایت مذکور: 98/05/12
- شرایط زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: حداکثر تا ساعت 13 روز پنج شنبه مورخ 98/05/17

- مهلت زمانى ارائه پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 98/05/27
- زمان بازگشائى پاکات: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 98/05/28 بازگشایى و در صورت اخذ امتیاز ارزیابى پاکت پیشنهاد قیمت بازگشایى خواهد گردید.

- تأمین مالى پروژه: از محل اعتبارات عمرانى، اسناد خزانه اسالمى، اوراق مشارکت و تهاتر با زمین در شهر جدید مى باشد.
- نشانى کارفرما: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسى- بلوار ارم شرکت عمران مجلسى

www.majlessi-ntoir.gov.ir تلفن: 03152472733    دورنگار: 52472214- 031   کدپستى 45775- 86316      سایت اینترنتى

شرکت عمران شهر جدید مجلسى

آگهى تجدید فراخوان مناقصه عمومى
 یک مرحله اى همراه با ارزیابى کیفى

م الف: 555309

نوبت دوم

مبلغ ضمانتنامه شرکت برآورد اولیه (ریال)عنوان پروژهشماره فراخوان ستاد
در مناقصه (ریال)

مدت زمان 
شرایطقرارداد

2098001397000012
اجراى عملیات خاکى و احداث ابنیه 

فنى قطعه اول قطار حومه اى شهر جدید 
مجلسى- مجتمع فوالد- مبارکه- 

بهارستان کیلومتر 000+ 0 الى 10+000

199/803/389/186
بر اساس فهرست بهاى راه، 

راه آهن و باند و فرودگاه 
سال 1398

5/965/000/000
18 ماهضمانتنامه بانکى

داراى حداقل پایه 
سه راه و ترابرى 
و کسب حداقل 
امتیاز ارزیابى

شرکت عمران شهر جدید مجلسى در نظر دارد مناقصه اجراى عملیات خاکى و احداث ابنیه فنى قطعه اول قطار حومه اى شهر جدید مجلسى- مجتمع 
فوالد- مبارکه- بهارستان کیلومتر 000+0 الى 000+10 را به صورت یک مرحله اى همراه با ارزیابى کیفى از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 

(ستاد) به نشانى www.setadiran.ir برگزار نماید:

دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى د رمانى استان اصفهان در نظر دارد طبخ و توزیع غذا بدون مواد 
اولیه و خرید غذاى برخى از واحدهاى تابعه خود را از طریق مناقصه عمومى یک مرحله اى به پیمانکاران 

واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان شرکت در مناقصه مى توانند جهت کســب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان به آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 37924005- 031 تماس حاصل 

فرمایند.

آگهى مناقصه عمومى

م الف: 557289روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان


