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نوشیدنى هاى گوارا براى درمان گرمازدگى سنجش روزانه کیفیت آب در 50 نقطه مهران مدیرى به «درخت گردو» پیوستورود موبایل به ایران 25 ساله شد  پول ویلموتس شاید دردسر ساز شود سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

هر چند وقت 
یکبار مى توان 

تن ماهى خورد؟

ورود موتور هم به چهارباغ ممنوع مى شود
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70 هزار بیمار مبتال به صرع 
در اصفهان وجود دارد

کارت هاى سوخت از امروز 
به کار مى افتند

افشاگرى جنجالى 
بدن ساز معروف 
درباره فوتبالیست ها
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کعبه با گالب ایران
 شـسته شـد 

پرده خانه خــدا همزمان با آغاز مناســک حج، 
تعویض شد.

به گزارش «ایســنا»، مراســم تعویض پرده 
خانه خدا صبح روز 19مرداد مــاه برابر با نهم 
ذى الحجه به تقویم عربستان با حضور مقامات 
مکه و مسجدالحرام برگزار شد. پیش از آن، کعبه 

با گالب ایرانى شستشو شده بود.
پرده کعبه از حریر طبیعى خالص است، 14 متر 
ارتفاع دارد و از پنج قطعه تشــکیل شده است. 
پرده ســیاهى که از بیرون دیده مى شود آسترى 
دارد کــه از ابریشــم طالیى رنگ تولید شــده 

است.
 تعویض پرده کعبه هر سال با حضور مقامات مکه 
و با اجراى مراسم خاصى، برگزار مى شود. پرده 

کعبه مزین به ...

تولید بزرگ ترین فرش ماشینى جهان در اصفهانتولید بزرگ ترین فرش ماشینى جهان در اصفهان
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راه هاى در رو موتورسیکلت سواران در پاساژهاى چهارباغ و همچنین ورودى هاى پارك شهید رجایى مسدود مى شود

فرامرز قریبیان: 

«خروج» بهترین فیلمى است 
که بازى مى کنم

خیلى عاشق سروشى برو پیشش!
شجاع خلیل زاده در کنار تمام توانایى هاى فنى اش، یک بازیکن عصبى است 
که پرخاشگرى او در زمین مسابقه بارها باعث دردسر شده است. شجاع مرتب 
قول مى دهد در اینگونه رفتارهایش تجدیدنظر کند اما باز خبرى نیست که 
نیست. با وجود این حاال اوضاع نگران کننده تر هم شده است؛ چرا که دامنه 
پرخاشــگرى هاى خلیل زاده از مسابقات رســمى، به بازى هاى تدارکاتى و 

درون تیمى کشیده شده است!
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

دو مقام اول و چهارم 
سهم «نصف جهان» 

از جشنواره ملى 
مطبوعات خلیج فارس

از قربان تا غدیر با برنامه هاى دهه والیت در اصفهان
اجراى 55 برنامه با همکارى سازمان فرهنگى،اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان
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تن ماهى یک گونه ماهى است که به طور 
گسترده میل مى شود. با این حال، کنسرو 

تن ماهى معمولى ترین منبع جیوه در رژیم غذایى 
است. جیوه ماده شیمیایى است که اغلب در 

دماسنج ها ترموستات ها و سوئیچ هاى ...

مکه بازى مى کنم ى زى ب
4

اگر اروپا نشداگر اروپا نشد
 بیا اصفهان بیا اصفهان
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پرده خانه خدا همزمان با آغاز مناسک حج، تعویض شد.
به گزارش «ایسنا»، مراســم تعویض پرده خانه خدا 
صبــح روز 19مرداد مــاه برابر با نهــم ذى الحجه به 
تقویم عربستان با حضور مقامات مکه و مسجدالحرام 
برگزار شــد. پیــش از آن، کعبــه بــا گالب ایرانى 

شستشو شده بود.
پرده کعبه از حریر طبیعى خالص است، 14 متر ارتفاع 
دارد و از پنج قطعه تشکیل شده اســت. پرده سیاهى 
که از بیرون دیده مى شود آســترى دارد که از ابریشم 
طالیى رنگ تولید شده اســت. تعویض پرده کعبه هر 
سال با حضور مقامات مکه و با اجراى مراسم خاصى، 

برگزار مى شود.
پرده کعبه مزین به «ال اله اال ا...»، «محمد رسول ا...»، 
«ا... جل جالله»، «ســبحان ا... و بحمده»، «سبحان 
ا... العظیم»، «یا حنان» و «یا منان»  است که پیوسته 

تکرار شده است.
این پرده هر سال در موسم حج و در روز نهم ذى الحجه 
همزمان با خروج حاجیان از مکه و حضور در سرزمین 
عرفات و یک روز پیش از عیــد قربان، تعویض و پرده 
قدیمى به انبارى فرستاده مى شــود که البته هر سال 
قطعاتى از آنها توســط مقامات سعودى به سران سایر 

کشورها به عنوان هدیه، اهدا مى شود.

مدیر عامل شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ایران 
با اشــاره به اینکه از صبح امروز سه شــنبه تمام وسایط 
نقلیه بنزینى باید براى دریافت سوخت، از کارت سوخت 
خودروى شخصى استفاده کنند، گفت: از مردم تقاضا داریم 
در سراسر کشور از کارت سوخت شخصى استفاده کنند؛ 
اما باز هم تأکید ما بر این اســت که مردم نگران نباشند، 
زیرا اصًال قرار نیســت در این مرحله کسى وارد جایگاه 
شــود و به دلیل نداشتن کارت ســوخت شخصى نتواند 

سوختگیرى کند.
امیر وکیل زاده با اشاره به سقف و میزان سوختگیرى کارت 
سوخت جایگاهداران گفت: هم اکنون عددى تعیین نشده 

که هموطنان با مشکل مواجه شــوند، ولى ممکن است 
این عدد به میزان 30 تا 40 لیتر یا کمتر در روز برسد ولى 
توصیه ما این است که حتمًا هموطنان از کارت سوخت 

استفاده کنند تا شامل این محدودیت ها نشوند.
مدیر عامل شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ایران 
درباره رمز کارت هاى ســوخت افزود: به مدت یک ماه 
شرایطى فراهم شــده که رمز همه کارت هاى سوخت 
موجود به چهار رقم آخر کد ملى فردى که اسمش روى 
کارت سوخت ثبت شده، باز گردد. بنابراین افراد مى توانند 
با مراجعه به جایگاه سوخت و وارد کردن چهار رقم آخر کد 

ملى خود، آن را فعال کنند.

کعبه با گالب ایران
 شسته شد 

کارت هاى سوخت
 از امروز به کار مى افتند

مدت سربازى 
افزایش مى یابد؟

   انتخــاب |رئیس اداره سرمایه انسانى سرباز 
ستاد کل نیروهاى مســلح در واکنش به شایعات 
مطرح شــده پیرامون احتمال افزایش طول مدت 
خدمت سربازى گفت: در حال حاضر هیچ تغییرى 
در طول مدت خدمت ســربازى به وجود نیامده و 
مدت خدمت عادى سربازان 21 ماه است. سردار 
موسى کمالى درباره اینکه آیا احتمال افزایش طول 
مدت خدمت سربازى وجود دارد یا خیر؟ گفت: اگر 
چنانچه نیروهاى مسلح با کمبود سرباز مواجه شود 
ممکن است طول مدت خدمت سربازى افزایش 

یابد اما در حال حاضر چنین تصمیمى وجود ندارد.

آتش سوزى هاى تهران 
عمدى است؟

   برنا | آمار آتش سوزى مراکز تجارى و انبارها و 
ساختمان هاى نیمه کاره طى یک ماه اخیر در تهران 
افزایش قابل توجهى داشته و فرضیه هاى عمدى 
بودن یا خصومت هاى شخصى را پررنگ مى کند. 
چنان چه این فرضیه هم صحیح نباشد مى توان ادعا 
کرد تمامى سیمکشى هاى مراکز ساختمانى، انبارها 
و مراکز تجارى باید مورد بازنگرى جدى قرار بگیرد 
چراکه در بیشتر آتش سوزى هاى صورت گرفته 
در یک ماه گذشــته، ردى از اتصالى هاى برقى و 

مشکالت سیمکشى وجود دارد.

صدور مجوز استخدام در 
آموزش و پرورش 

   ایرنا | معاون رئیس جمهورى و رئیس سازمان 
ادارى و استخدامى کشــور گفت: 43 هزار مجوز 
اســتخدام نیروى انســانى براى وزارت آموزش و 
پرورش صادر شد. جمشید انصارى افزود: چنانچه 
سازمان برنامه و بودجه موافقت خود را اعالم کند این 
نیروها در سال تحصیلى جدید (99- 98) به نیروهاى 

وزارت آموزش و پرورش اضافه خواهند شد. 

اعتیاد به ُگل 
چقدر جدى است؟

   پانا | دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره 
به اینکه براى ترغیب دانش آمــوزان، مواد مخدر 
را با بسته بندى جدید ارائه مى دهند، گفت: اعتیاد 
ماده مخدر ُگل هفت برابر حشــیش است. سردار 
اسکندر مومنى بیان کرد: بیشــترین علت اعتیاد 
دانش آموزان به علت اصرار همساالنشــان بوده 
است، برخى از دانش آموزان هم تصور مى کردند با 
چند بار مصرف معتاد نمى شوند. وى گفت: بیش از 
2 درصد دانش آموزان مواد مخدر استعمال مى کنند.

پزشکان از کارتخوان 
بدشان مى آید!

   تابنــاك | اقدامات ســازمان امور مالیاتى در 
راستاى اجراى قانون الزام پزشــکان به استفاده 
از دســتگاه کارتخوان، با واکنش به شدت منفى 
تشکل هاى صنفى پزشکى مواجه شده که دقیقًا 
مشابه رفتار این تشکل ها در زمان تصویب قانون 
مذکور در زمســتان پارسال اســت. در حالى که 
براساس آمار هاى ســازمان امور مالیاتى پزشکان 
صرفاً 150 میلیارد تومان مالیات مى پردازند، مرکز 
پژوهش هاى مجلس با انتشار گزارشى در دى ماه 
پارسال، میزان مالیات واقعى آنها را حداقل حدود 

6700 میلیارد تومان تخمین زد.

فامیل هاى پرتکرار
   ایســنا | ســازمان ثبت  احوال کشور اعالم 
کرده، نام هــاى خانوادگى محمدى، حســینى، 
احمدى، رضایى، مرادى، حیدرى، کریمى، موسوى، 
جعفرى و قاسمى داراى بیشترین فراوانى در کشور 

هستند.

الیحه رفراندوم 
به مجلس مى رود؟

   انتخاب | لعیا جنیدى، معاون حقوقى رئیس جمهور 
مى گوید: قانون همه پرسى تحلیل حقوقى شده، نقایص 
آن مشــخص و براى رئیس جمهور ارسال شده است. 
قرار شد رئیس جمهور هم بررســى خودشان را نسبت 
به این موضوع داشته باشــند و ببینند آیا بهتر است ابتدا 
نقایص قانون موجود با یک الیحه اصالح شود، یا اینکه 
مى توان در همین چارچوب موجود هم در یک موضوع 
خاصى، اعم از اقتصادى یا سیاسى، الیحه اى به مجلس 

ارائه شود.

تنها انقالب ارزشى در جهان 
   انتخــاب | مدیر مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام 
خمینى (ره) افزود: در طول تاریخ و بعد از حکومت پیامبر 
اکرم (ص) انقالب ارزشى دیگر به جز انقالب اسالمى 
ایران سراغ ندارم و رهبر آن یک عالم دینى بود که براى 
برخى تاریخ نویسان قابل باور نیست. آیت ا... محمد تقى 
مصباح یزدى  اظهار کرد: شرایط آن دوران به گونه اى 
بود که بسیارى از مراجع و علما به ثمر رسیدن انقالب را 
باور نداشتند. وى گفت: برخى براى توجیه جدایى دین 
از سیاست، شبهه هایى مطرح مى کنند همانند خوارج 
که براى شــهادت حضرت على (ع) از قرآن براى خود 

تفسیر آیه ساختند.

دلیل استعفاى سفیر چک 
   چمــدان | سفیر جمهورى چک در ایران از سمت 
خود کناره گیرى کرد. «اســواتوپلوك چومبا»، ســفیر 
جمهورى چک در ایران هفته جارى در پى اتهاماتى مبنى 
بر فروش 400 روادید کوتاه مــدت به تاجران ایرانى به 
پیشنهاد اتاق بازرگانى چک –اسلوواکى–ایران از سمت 
خود استعفا کرد. چومبا ضمن رد برخى گزارش ها مبنى 
بر دریافت پول براى صدور روادید شــنگن، بدون آنکه 
جزییاتى ارائه کند، گفت: «صحــت دارد، من در صدور 

روادید براى کارآفرینان ایرانى میانجیگرى کردم.»

بحران تغذیه در راه است؟
   روزنامه همدلى |تورم مــواد غذایى با ورود 
به اولین ماه تابســتان رکورد زد. بر اساس گزارش هاى 
رسمى، در تیر ســال جارى، تورم ساالنه مواد غذایى از 
60درصد و تورم نقطه به نقطه از مــرز 72درصد عبور 
کرد. این رکورد در حالى خبرساز شــده است که تورم 
ساالنه مواد غذایى در شوك هاى ارزى پیشین، یعنى در 
سال هاى 74 و 92، به ترتیب 60درصد و 42درصد بود و 
حاال پیش بینى هاى کارشناسان حکایت از این دارد که 
نرخ تورم تاریخى مواد غذایى تا پایان امسال به 70درصد 
نیز برســد که در این صورت باید منتظر بحران تغذیه و 

معیشت در اقشار متوسط و ضعیف باشیم.

تأیید ممنوع الخروجى 
   ایســنا | پس از انتشــار خبر ممنــوع الخروجى 
مدیرعامل سایپا، خبرنگار «ایسنا» در پیگیرى صحت 
این خبر به این نتیجه دست یافت که سیدجواد سلیمانى، 
مدیرعامل گروه خودروسازى سایپا با حکم بازپرس شعبه 
5 دادسراى کارکنان دولت از اسفندماه سال گذشته به 

مدت شش ماه ممنوع الخروج شده است. 

وقتى احمدى نژاد رفت...
   اعتمادآنالین | معصومه ابتــکار، معاون امور 
زنان و خانواده ریاســت جمهورى گفت: در سال 92 
به نقطه اى رسیده بودیم که تقریبًا فعالیت  سیاسى در 
دانشگاه یک سویه بود و هیچ صدایى غیر از یک صداى 
خاص و یک جریان خاص شنیده نمى شد. سه چهار 
هزار دانشجو ستاره دار بودند به علت فعالیت هایى که 
در عرصه هاى فرهنگى و سیاسى دانشگاه انجام داده 
بودند. تشکالت تعطیل بود، تئاتر تعطیل بود. گزارشى 
به من دادند که تقریباً گریه کردم. گزارشى بود که تئاتر 

تعطیل  شده بود.

خبرخوان

ورود تلفن همراه یا موبایل به ایران 25 ساله شد. 19 
مرداد ماه ســال 1373 گوشــى تلفن همراه در ایران 
عرضه شد و براساس برخى گزارشــات نخستین بار 
به طور نمادین به برخــى از اعضاى دفتر دولت داده و 

عرضه عمومى آن آغاز شد.
برخى گوشــى هاى تلفن همراه هر چنــد این روزها 
نیز به دلیل وضعیت اقتصادى کشــور کاالیى لوکس 
محسوب مى شــوند اما زمان ورودش به طور قطع و 
تا سال ها نمادى از زندگى لوکس صاحبش بود. هنوز 
هم خط هاى قدیمى سیمکارت هاى ارائه شده اپراتور 
نخست کشور نماد دارندگى محسوب مى شود و با وجود 
همه گیر شدن تلفن همراه، این وسیله همچنان جلب 
توجه مى کند و بخشى از تاریخ تکنولوژى در ایران را 

رقم زده است.
اما در یکى از موزه هاى کشــور دستگاهى وجود دارد 
که نامش «تلفن همراه» است، آن هم براى زمانى که 
سال ها پیش از اختراع موبایل است. این دستگاه که به 
«تلفن همراه ناصرالدین شاه» معروف است یک تلفن 
با قابلیت همراه بردن در سفرهاست تا در صورت لزوم 
به خطوط موجود وصل شود. این تلفن داراى راهنماى 
فارسى و ساخت کارخانه «البیس» شهر زوریخ است، 
هر چند منبع معتبرى به ویژگى و داستان هاى این تلفن 

ویژه نپرداخته است.
گوشــى تلفن همراه اما در اوایل دهه 70 شمسى وارد 

ایران شد. تلفن همراه سال 1373 و با 20 سال تأخیر 
وارد ایران شد. تا سال 1991 تنها استفاده از تلفن همراه 
مکالمه صوتى بود و بس. تنها یکســال بعد در ســال 
1992 اولین پیامک فرستاده شد که به تاریخ شمسى 
مى شود سال 1371 این در حالى است که اولین پیامک 
در ایران در سال 1381 ارسال شد. در ابتدا استفاده از 
سرویس پیام کوتاه ملزم به ثبت نام براى این سرویس 
بود و مشترکان براى اســتفاده از سرویس پیام کوتاه 

باید به دفاتر مخابرات مراجعه کرده و با پر کردن فرم 
مربوطه این سرویس را فعال مى کردند.

نوکیا اولین شرکتى بود که گوشــى تلفن همراه را به 
ایران آورد. پس از آن زیمنس، آلکاتل، اریکســون و 
صاایران شــرکت هایى بودند که به ارائه گوشى تلفن 
همراه در ایران پرداختند. گوشــى هاى اولیه به لحاظ 
ظاهرى تفاوت چندانى با هم نداشتند و همه بزرگ و 
سنگین بودند. در ابتدا قیمت گوشى هاى تلفن همراه 

بسیار باال بود.
از برندهاى مختلفى به عنوان نخســتین گوشى هاى 
بازار ایران نام برده مى شــود؛ هر چنــد احتمال داده 
مى شود نوکیا جزو نخستین گوشــى ها بوده باشد. با 
وجود تأخیر 20 سال در ورود گوشــى تلفن همراه به 
ایران اما با ایجاد بازار خصوصى فروش گوشــى هاى 
تلفن همراه، این تکنولوژى به سرعت در ایران رشد و 

پاى خود را به زندگى روزمره ایرانیان باز کرد.

ورود موبایل به ایران 25 ساله شد 

هادى چوپان، یکــى از بزرگ تریــن و معروف ترین 
بدنسازان ایرانى در ســطح جهان است، او به تازگى در 
مصاحبه خود درباره فوتبالیست ها حرف هاى عجیبى 

زده است.
او در مصاحبه جدید خود اعالم کرده که فقط ورزشکاران 
بدنسازى از داروهاى استروئیدى اســتفاده نمى کنند 
و بســیارى از ورزشــکاران ملى پوش هم از این مواد 
استفاده مى کنند و حتى خود او در چند اردو این مواد را به 

بازیکنان فوتبالیست تزریق کرده است.
چوپان در پاســخ به این ســئوال که چرا دوپینگ این 
افراد مثبت اعالم نمى شــود هم جــواب جالبى داده 
اســت و از این صحبت کرده که ورزشکاران مى دانند 

که اثر این مواد براى ســه ماه در خون باقى مى ماند و 
این ورزشکاران حواسشــان به این موضوع هست که 
در بازه هایى از این مواد اســتفاده کنند که دوپینگشان 

مثبت اعالم نشود.

افشاگرى جنجالى بدن ساز معروف درباره 
فوتبالیست ها

بانک ایران زمین در راستاى اجراى رسالت اجتماعى خود 
با راه اندازى پویش «آلــرژى به مصرف انرژى» با هدف 
مصرف بهینه انرژى در محیط کار و خانه، همکاران خود 

را دعوت به پیوستن به این پویش زیست محیطى کرد. 
پویش آلرژى بــه مصرف به دنبال ایجــاد یک همکارى 
دوستانه براى مصرف صحیح انرژى است تا ضمن اصالح 

برخى الگوهاى اشــتباه مصرف با راهنمایى هاى صحیح 
قدم هاى عملى براى کاهش مصرف انــرژى بردارد و با 
دریافت ایده هاى خالق از همــکاران بانک ایران زمین و 
انتقال آن به سایر همکاران، این موضوع را به عنوان یک 
دانش در مجموعه گســترش دهد. این پویش تا 31 مرداد 

در سطح شعب و ستاد بانک ایران زمین برگزار خواهد شد.

پیوستن بانک ایران زمین به پویش آلرژى به 
مصرف انرژى 

مدتى است برنامه «ایران» با اجراى اسماعیل آذر از شبکه 
2 پخش مى شود و در این برنامه، تاریخ علم در ایران بررسى 
مى شود. کارشناس این برنامه هم على اکبر والیتى است. 
والیتى با همه مشغله و مسئولیت هایى که دارد چند سال 
است در تلویزیون هم حاضر مى شود و درباره تاریخ تمدن 

اسالمى و تاریخ علم ایران سخن مى گوید.
اســماعیل آذر، مجرى دوره جدید برنامه «ایران» درباره 
این برنامه و هدف آن به «ایرنا» گفت:  فعًال صد برنامه 20 
دقیقه اى براى کل موضوعات پیش بینى شده است، ولى 
تا به حال که حدود 40 برنامه ضبط شده، هنوز نتوانسته ایم 
پوسته تاریخ پزشکى را بشــکافیم و بیرون بیاییم، یعنى 

اینقدر مباحث شیرین و گسترده است.
مجرى نام آشناى برنامه مشــاعره تلویزیون در پاسخ به 
ســئوالى درباره چرایى انتخاب دکتر والیتى گفت: دکتر 
والیتى سال ها زحمت کشیده و آثار فراوانى در این زمینه 
دارد و بهترین کسى بود که مى توانست تاریخ علم را بیان 

کند. ایشان تاریخ علم را بســیار خوب مى شناسد و ذهن 
فعالى دارد. 

آذر در پاسخ به این سئوال که آیا مشغله هاى دکتر والیتى 
مانع حضور در این برنامه نیست، گفت: چون بحث علمى 
است، ایشان سر ساعت تشــریف مى آورد و با ارادت به 
ساحت علم، کارشان را مى کنند و عجیب است که جزوه ها 
و کتاب ها هم دنبالشان هست و معلوم است که ایشان هم 

درباره برنامه مطالعه زیادى مى کنند.
اسماعیل آذر در پاسخ به این ســئوال که آیا بهتر نبود در 
قسمت هاى دیگر مثل نجوم و شــیمى از کارشناسانى 
غیر از دکتر والیتى استفاده شــود، گفت: اگر ایشان قادر 
به بیان آن موضوعات نبود، حتمًا این اتفاق مى افتاد ولى 
ایشان درباره همه این  موضوعات کتاب دارد و عمر و وقت 
گذاشته  و زحمت کشیده اند. بنابراین آقاى والیتى شاخص 
هستند. من علمى حرف مى زنم نه احساسى. من در این 
حوزه ها مطالعات زیادى دارم ولى گاهى مطالبى را آقاى 
والیتى مطرح مى کند که من هم ندیده و نشنیده ام. من در 
مورد مسائل سیاسى بى سوادم و کار من نبوده و نیست ولى 
ایشان سیاستمدار واقعى است اما انسان مى تواند ذوفنون 
باشد. مثًال ابوعلى سینا، موسیقیدان و فیلسوف و ریاضیدان 
بود. اینها با هم منافات ندارند. البته شــاید مردم ایشان را 
به عنوان رجل سیاسى مى شناسند ولى اگر ده دقیقه این 
برنامه را گوش کنند، جذب مى  شوند و این مباحث با اینکه 

ایشان استاد علوم سیاسى هم هست، تباینى ندارد.

مشاور مرحوم آیت ا... هاشــمى رفسنجانى در خصوص 
تکرار ادعاى حمید رسایى مبنى بر فوت آیت ا... هاشمى 
در استخر فرح بیان کرد: قبًال در چند یادداشت مواضع آقاى 

رسایى را نقد کرده ام. 
غالمعلى رجایى بیان کرد: نکته این اســت که اوًال اصل 
قضیه دروغ است زیرا فرح استخر نداشته است. هیچ آدم 
عاقلى نمى پذیرد که زن استخرش از همسرش جدا باشد، 
مگر رختخواب و اتاق خواب است که اگر اختالف داشتند 

جدا شود؟ نکته دوم این محوطه سعد آباد نیست، بیرون از 
سعدآباد در منطقه اى اســت که بعدها اسم آن را کوشک 
گذاشتند. از نوه آقاى هاشمى شنیدم وقتى حاج آقا در آنجا 
شنا مى کرد مردم از پشــت دیوار رد مى شدند  و اگر سر 
آن پوشانده نبود، اگر  سنگى را پرتاب مى کردند به داخل 

استخر مى افتاد پس محوطه کاخ نبوده است.
او گفت: در ترور هاشــمى که  دیافراگم ایشان آسیب دید 
پزشکان توصیه کرده بودند که باید شنا کند ایشان هفته 
اى دو بار شنا مى کردند و تحت هیچ شرایطى آن را ترك 
نمى کرد حتى گاهى که دریاى مازندران وکیش مى رفت 
در آب آنجا شنا مى کرد. این کار آیت ا... هاشمى تفریح نبود 

و جنبه درمانى برایش داشت.
رجایى بیان کرد: طبق گفته مهندس محســن در سال 
75 این استخر آماده سازى شد که در ابتدا یک حوضچه 
کوچک ساخته شود و بعدها توسعه یافت. صحبت آقاى 
رسایى دروغ است؛ اول اینکه فرح استخر نداشته است دوم 

در کاخ سعدآباد نبوده است.
مشــاور آیت ا... هاشــمى تصریح کرد: اگر فرح استخر 
مى رفته استخر جدا از شاه نمى رفته و چهارم اینکه همه 
اینها منتفى است چون در این 18 سال و بعد از سقوط شاه 
این استخر ساخته شده است نکند آقاى رسایى از عوامل 
غیبى خبر دارد. فرح از پاریس به تهــران مى آید آن هم 

براى شــنا! این یک دروغى است که با هزار من سیریش 
چسبانده نمى شود. 

اسماعیل آذر: 100 برنامه با دکتر والیتى داریم، چون 
«ذوفنون» است!

«وودى هارلسون»، بازیگر ســریال محبوب «کارآگاه 
حقیقى» و نامزد سه دوره جوایز اسکار اعالم کرد که یک 
بار در ضیافت مهمانى ترامپ به عنوان مهمان «جســى 
ونتورا»، فرماندار ســابق ایالت مینه سوتا، شرکت کرده 

اســت و به دلیل صحبت هاى بى اندازه «دونالد ترامپ» 
قصد داشته بیرون برود و چیزى را بسوزاند!

او در مورد این مهمانى گفت: این ضیافت در برج ترامپ 
برگزار شد و بگذارید به شما بگویم که این مراسم، یک شام 
منزجرکننده بود که در حدود دو ساعت و نیم طول کشید. 
هدف ترامپ از مراسم این بود با جسى ونتورا  مشاوره اى 

داشته باشد. ترامپ در آن زمان براى نماینده شدن حزب 
دموکرات در انتخابات 2004 آمریکا تالش مى کرد. 

او در ادامه گفت: در یک مراســم عادالنه که چهار نفر در 
آن حضور دارند، طبیعى است که هر شخص 25 درصد از 
صحبت هاى این جمــع را انجام دهد اما 
باید بگویم که «مالنیا» همسر ترامپ، 
تنها 0/1 درصد و شاید من هم در حدود 
یک درصد در صحبت هاى این مراســم 
نقش داشتم. به نظرم سهم فرماندار هم 
3 درصد بود و بقیه صحبت ها به ترامپ 

اختصاص داشت.
وودى گفــت: گاهــى اوقات دوســت 
داشتم این مهمانى را ترك کنم و قبل از 
بازگشت، چیزى را بسوزانم. من از هالیوود 
آمده ام پس شاهد خودشیفتگى هاى بسیارى بوده ام اما 
خودشیفتگى ترامپ فراتر از این هاست که ذهنم را منفجر 
کرد. تنها صحبت درست ترامپ در این مهمانى این بود 
که گفت سرمایه من در حدود پنج میلیارد دالر است، اما 
اهمیتى ندارد چقدر زیاد باشــد، مى دانم که وقتى بمیرم 

فرزندانم بر سر آن دعوا خواهند کرد.

ستاره هالیوودى از ضیافت شام ترامپ مى گوید

دوباره استخر فرح!
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دو مقام اول و چهارم، سهم 
«نصف جهان» از جشنواره 
ملى مطبوعات خلیج فارس

ششـمین جشـنواره ملى مطبوعـات خلیج فـارس روز 
یکشنبه با حضور نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه 
بندرعباس ، اسـتاندار هرمزگان ، نماینده هیأت داوران 
و جمعـى از مسـئوالن و اهالى رسـانه و پیشکسـوتان 
رسـانه برگزار شـد. در این مراسـم آراء هیأت داوران در 
بخش هاى مختلف قرائت و از برگزیدگان با اهداء لوح 
سپاس و تندیس جشـنواره تقدیر به عمل آمد. روزنامه 
نصف جهان از جمله نشـریاتى بود که در قسـمت ملى 
این جشـنواره صاحب دو عنوان در بخش «سـرمقاله و 

یادداشت»  شد.
بر این اساس، مقام اول بخش سـرمقاله و یادداشت به 
یادداشـت « معدل مـا آدم هاى بشـدت متناقض!» اثر 
مهران موسـوى خوانسـارى رسـید و یادداشـت «رضا 
رشید پور هم از خانه اش رانده شد» اثر مرضیه غفاریان 

در رتبه چهارم قرار گرفت و شایسته تقدیر شناخته شد.
در این مراسـم همچنین بیانیه هیئت داوران ششـمین 
جشـنواره ملـى مطبوعـات خلیـج فـارس بـا امضاى 
دکتر محمـود مختاریـان، دکترعلى اکبر قاضـى زاده، 
دکترعلیرضا کتابدار و دکتر مهرداد خلیلى توسط محمود 

مختاریان قرائت گردید. 

افزایش برداشت غیرمجاز 
از حساب شهروندان

رئیـس پلیـس فضـاى تولیـد و تبـادل اطالعات(فتا) 
فرماندهى انتظامى اصفهان گفت: در چهار ماهه امسال 
برداشت غیرمجاز از حساب بانکى شهروندان این استان 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 295 درصد افزایش 
یافته است. سـرهنگ مصطفى مرتضوى افزود: بیشتر 
این برداشت ها از درگاه هاى پرداخت الکترونیکى جعلى 
صورت گرفته است. وى اظهار کرد: شهروندان نباید به 

راحتى وارد سایت ها و درگاه هاى جعلى شوند.

مغزى، شهردار نجف آباد شد
عیدى محمـد طرقى، رئیس شـوراى اسـالمى شـهر 
نجف آباد گفت: محمد مغزى به عنوان شهردار نجف آباد 
انتخاب شد و صورت جلسه انتخاب شهردار براى انجام 
مراحل ادارى به وزارت کشـور ارسال خواهد شد. حدود 
سه ماه قبل مسعود منتظرى، شـهردار سابق نجف آباد 
براى حضـور در انتخابات مجلس شـوراى اسـالمى از 

سمت خود استعفا کرده بود.

نقش هسا در پیشرفت استان 
مؤثر است

اسـفندیار تاجمیرى، فرماندار شهرستان شاهین شهر و 
میمه در دیدار با مدیرعامل شرکت صنایع هواپیماسازى 
ایران (هسـا) با بیان اینکه خوشـبختانه فصل مهمى از 
فرصت تولید صنعت هوایى در سـطح ملى در شـاهین 
شهر با تأکید بر اتکا به توان داخلى و استفاده از ظرفیت 
هاى بومى و در راستاى تولید اشتغال دانش بنیان تحقق 
مى یابد، افزود: این مجموعه از منظر حاکمیتى و تأمین 
بخشـى از نیازهاى نظامـى و صنعتى کشـور از اهمیت 
خاصى برخوردار است و امکانات و ظرفیت هاى موجود 
آن مى تواند در توسـعه و پیشرفت شهرسـتان و استان 

مؤثر باشد.

موافقت نماینده نجف آباد با 
کوچک شدن اصفهان

نماینده مـردم نجف آبـاد و تیـران و کـرون در مجلس 
شـوراى اسـالمى گفت: اعتقـاد دارم که چهار اسـتان 
کشـور باید مورد بازنگرى قـرار گیرد و به اسـتان هاى 
کوچک تر تقسیم شـوند، سیستان و بلوچسـتان به سه 
استان، فارس،کرمان و اصفهان نیز هرکدام به دو استان 
تقسـیم شـوند. ابوالفضل ابوترابى عنوان کـرد: موافق 
تشکیل استان گلساران با مرکزیت کاشان و متشکل از 
کاشان، دلیجان، نطنز، محالت، گلپایگان، میمه و آران 
و بیدگل هسـتم، این طرح با 18 رأى مثبت از 21  رأى، 
مورد تصویب کمیته ویژه قرارگرفته و در نوبت بررسى 

در صحن علنى مجلس است. 

خبر

محصوالت سرد نوردیده سخت و نیمه سخت در شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان به مرحله تولید آزمایشى رسید.

کارشناس واحد متالورژى و روش هاى تولید شرکت فوالد 
مبارکه  گفت: با اتکا به دانش فنــى و فناورى داخلى این 
محصوالت جدید براى بى نیازى هر چه بیشتر از واردات 
ورق هاى خاص، واحد متالــورژى و روش هاى تولید در 
فوالد مبارکه طراحى شد. علیرضا ناصرى تأکید کرد: تولید 
فوالدهاى سخت و نیمه سخت همواره از درخواست هاى 
قطعه سازان صنایع خودروسازى بوده است و براى تحقق 
آن  دستیابى به دانش فنى، طراحى و تولید این محصوالت 
در فوالد مبارکه هدف گذارى شد. وى فوالدهاى نوار باریک 

را در دو حالت عملیات حرارت پذیــر و معمولى قابل تولید 
دانست و افزود: این فوالدها مى توانند پس از تولید نهایى در 
کارخانه فوالدسازى و یا به صورت محصول نیمه آماده در 

اختیار مشتریان قرار گیرد.
کارشناس واحد متالورژى و روش هاى تولید شرکت فوالد 
مبارکه  گفت:  فوالدهاى نوار باریک را در صنایعى همچون 
خودروســازى، الکتریکى و تولید برخى فوالدهاى ابزار از 
جمله تیغه اره قابل کاربرد دانست و افزود: باتوجه به اجراى 
عملیات حرارتى و مکانیکى بر روى فوالدهاى نوار باریک 
به طور معمول این محصوالت آنیل و اسکین پاس شده، 

نورد سرد و عملیات حرارتى شده به بازار عرضه مى شود.

معاون بازسازى و مسکن روستایى بنیاد مسکن انقالب 
اسالمى اســتان اصفهان گفت: در پى انعقاد تفاهمنامه 
بین اداره کل بهزیستى، بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن 
انقالب اسالمى استان اصفهان  مقرر شد تسهیالت الزم 
براى ساخت 105 واحد مسکونى به خانواده هاى داراى 
دو معلول به باال در روستاها و 443 واحد مسکونى براى 

این خانواده ها در شهر اصفهان داده شود.
قوى بیان با اشــاره به اینکه از 105 واحد مصوب براى 
خانه دار کردن خانواده هــاى داراى دو معلول به باال در 
روســتاها تاکنون 87 نفر از این خانواده ها تسهیالت را 
دریافت کردند اظهار کرد: بنیاد مسکن انقالب اسالمى 

استان اصفهان قبول کرده که با در اختیار گذاشتن زمین 
رایگان و ارائه خدمات فنى مهندســى و تخصیص وام 
مسکن در قالب تسهیالت بانکى خانواده هاى داراى دو 
معلول به باال که از سوى بهزیستى معرفى مى شوند را 

صاحب خانه کند.
وى از اختصــاص 30 میلیون تومــان کمک بالعوض 
براى خانه دار کردن خانواده هــاى دو معلول به باال در 
شــهر اصفهان خبر داد و بیان کرد: همچنین اداره کل 
بهزیستى و بنیاد مستضعفان نیز با کمک بالعوض به این 
خانواده ها تالش کردند  548 واحد مســکونى براى این 

دسته از افراد ساخته و تحویل آنها داده شود.

تسهیالت براى خانواده هاى 
داراى بیش از 2 معلول 

تولید محصوالت سرد 
نوردیده سخت

«در دهه والیت امســال، 55 برنامه متنــوع و مختلف با 
همکارى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 

اصفهان و بنیاد غدیر برگزار مى شود.»
معاون اجتماعى و شهروندى سازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى اصفهان در جمع خبرنگاران این مطلب 
را اعالم کرد و گفت: به دستور شهردار اصفهان، ستادى 
براى پیشبرد برنامه هاى دهه والیت و اعیاد قربان تا غدیر 
تشکیل شد و برنامه هاى زیادى براى این ایام تبیین شد 

که با رویکردهاى مختلف، عملیاتى مى شود.
مرتضى رشیدى افزود: با هدف ایجاد نشاط و امید در بین 
مردم، سعى شده است برنامه هاى شاد و معرفتى برپا شود 
و در این راستا برنامه «خبر بزرگ» که یک برنامه ترکیبى 
و نمایشى با بهره گیرى از جلوه هاى ویژه است در وسعت 
10000 مترمربع در باغ فدك اصفهان با مجریگرى على 
ضیاء طى روزهاى 24 تا 26 مرداد ماه، اجرا خواهد شد و 
پیش بینى مى شود هر شب 15 هزار نفر از عالقه مندان از 

این برنامه ها دیدن کنند.
وى در ادامه افزود: این برنامــه براى عموم مردم رایگان 
اســت ولى عالقه مندان حتمًا باید با مراجعــه به مراکز 
فرهنگى- تفریحــى مناطق 15گانه شــهردارى، بلیت 

رایگان تهیه و در هنگام ورود ارائه کنند.
معاون اجتماعى و شهروندى سازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشى شهردارى اصفهان با بیان اینکه برنامه هاى دهه 

والیت در مناطق 15گانه شهردارى اصفهان به صورت 
مویرگى در محالت شــهر به اجــرا در مى آید، گفت: در 
مجموع 155 برنامه در مناطق 15گانه شهردارى اصفهان 
به صورت عادالنه، توزیع شده که امید است این برنامه ها، 

رضایت شهروندان را به ارمغان داشته باشد.
وى از بیمه حوادث و آتش سوزى براى 1000 مسجد خبر 
داد و گفت: به دستور شهردار اصفهان با توجه به اینکه 30 
مرداد روز جهانى مساجد است 1000 مسجد شهر اصفهان 
بیمه حوادث و آتش سوزى شدند که این یک طرح حمایتى 

بود و پیام شهردار اصفهان نیز به مساجد ارسال مى شود. 
رشیدى، برنامه «مهر ماندگار» را از دیگر برنامه ها براى 
استعدادیابى استعدادهاى جوانان بیان کرد و گفت: پس 
از اســتعدادیابى و شناسایى اســتعدادها، از آنان حمایت 

خواهد شد.
مدیرکل اداره ارتباطــات و امور بین الملل شــهردارى 
اصفهان نیز بــا تبریک روز خبرنگار گفت: به مناســبت 
ایام دهه والیت و فصل تابستان، شــهردارى اصفهان، 
برنامه هاى بســیار متنوع و مختلفى را به دستور شهردار 

اصفهان براى مردم تدارك دیده است.
ایمان حجتى مى گویــد: همه همکاران ما در ســازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى شــهردارى اصفهان با 
همکارى مناطق 15گانه شهردارى، این برنامه ها را تدارك 
دیده که با برگزارى مراسم دعاى عرفه در آرامستان باغ 
رضوان آغاز خواهد شد که این مهم با همکارى بنیاد غدیر 

که سهم ویژه اى در برنامه ها دارد اجرایى مى شود.
وى از برگزارى جشــنواره فیلم هاى کودکان و نوجوانان 
در اواخر مرداد ماه سال جارى در اصفهان خبر داد و گفت: 
همزمان با شب عید غدیر سى و دومین جشنواره بین المللى 
کودکان و جوانان در اصفهان افتتاح خواهد شد و ما سعى 
داریم از مناســبت هاى مختلف به منظــور پیوند دادن 
مخاطبین برنامه ها استفاده کنیم و در مجموع از عید قربان 
تا قبل از محرم در شهر اصفهان رویدادهاى ویژه برپاست 

و پس از آن ستاد شهر حسینى در محرم برپا خواهد شد.
مشاور شهردار اصفهان در امور هیئات مذهبى و مساجد 
هم با تشــریح برنامه هاى بنیاد بین المللى غدیر و اینکه 
این بنیاد در ســطح بین المللى فعالیت دارد، گفت: از دو 
ماه پیش جلسات ما متناسب با دهه والیت و امامت آغاز 
شد و قرار شد هم افزایى بین دستگاه ها در حوزه فرهنگى 
انجام و از مشارکت مردم در برنامه هاى دهه والیت بیش 
از پیش استفاده شود و در حقیقت شهردارى اصفهان نیز 
تسهیل کننده براى دستگاه ها باشد و از فعالیت هاى موازى 

جلوگیرى شود. 
سید علیرضا خاتون آبادى اظهار کرد: 35 هیئت مذهبى 
در مناطق 15گانه شهردارى اصفهان، چندین جشن را در 
ایام دهه والیت در شهر اصفهان برگزار کرده و کانون ها 
اقدام به پخش بیش از صد هزار پــرس غذا در عید غدیر 
در مناطق مختلف شهر به ویژه در محالت کمتر برخوردار 

مى کنند.

از قربان تا غدیر با برنامه هاى دهه والیت در اصفهان
ساسان اکبرزاده

سعید سهرابى، مدیر پروژه چهارباغ عباسى اصفهان درباره 
تردد موتورسیکلت ها در خیابان چهارباغ مى گوید: باید به 
این موضوع توجه کرد که چهارباغ در گذشــته خیابانى با 
مغازه ها، کارگاه ها و پاساژهاى زیاد و حجم تردد انبوهى بوده 
است که بسیارى افراد با خودرو یا موتورسیکلت به این نقطه 
شهر تردد مى کردند اما این محور اصلى شهر با جایگزینى 

دسترسى هاى گوناگون به پیاده راه شهرى تبدیل شد.
وى ادامه مى دهد: در طرح پیاده راه شدن چهارباغ عباسى، 
در ایجاد پارکینگ یا در جایگزینى دسترسى ها دقت کافى 
نشده و صرفاً قرار این بوده که مسیر بر روى تردد خودروها 
بسته شود، تنها راهکار پیش بینى شــده انتقال ترافیک 
خیابان چهارباغ عباســى به خیابان باغ گلدســته بود در 
حالى که باید پیش بینى هاى الزم بــراى ممانعت از ورود 

موتورسواران نیز انجام مى شد.
مدیر پروژه چهارباغ عباسى اصفهان با تأکید بر اینکه باید 
تعامل با کسبه انجام و امتیازاتى جایگزین محدودیت هاى 
اعمالى به آنها داده شود تا نسبت به رعایت مسائلى همچون 
خوددارى از تردد با موتورســیکلت اهتمام ورزند تصریح 
مى کند: در حال حاضر موانعى در مبادى ورود به چهارباغ 
ایجاد شده تا شهروندان پیاده راه شدن چهارباغ را باور کنند 

و در ادامه گام به گام اقدامات بعدى را انجام دهیم.
وى ادامه مى دهد: براى امنیت موتورســیکلت ها تعدادى 

پارکینگ در طول مســیر چهارباغ جانمایى و احداث شده 
است اما براى حذف تردد موتورسواران در چهارباغ به برخى 

ابزار مکانیزه و همکارى سازمان ها نیاز است.
سهرابى با تأکید بر اینکه باید دوربین کنترل ترافیک و ثبت 
مکانیزه تخلف براى ممنوعیت تردد موتورسواران نصب 
شود، اظهار مى کند: موتورســواران وقتى اهرم قانونى را 
احساس کنند، خود را ملزم به رعایت قوانین مى دانند که در 
این راستا کمک گرفتن از پلیس راهنمایى و رانندگى بسیار 

کارساز خواهد بود.
وى با اشاره به تردد پیک موتورى ها در چهارباغ مى گوید: 
براى تردد آنها فکرى نشده در حالى که کسبه چهارباغ براى 

انجام امور خود به این امکان نیاز دارند.
مدیر پروژه چهارباغ عباسى با بیان اینکه سعى مى شود تا 
پایان سال تردد موتورسیکلت را در چهارباغ به صفر برسانیم، 
مى افزاید: البته باید براى مسائل زیادى از جمله کسبه اى که 
به دلیل بیمارى امکان راه رفتن ندارند، چاره اندیشى شود 
زیرا اگر کسب و کار مغازه هاى چهارباغ رونق داشته باشد، 

چهارباغ، چهارباغ است.
سهرابى با اشاره به راه هاى گریز مختلف براى دسترسى 
موتورســواران به چهارباغ عباسى، مى گوید: برخى از آنها 
راه هاى در رو از پاساژها و سایر محل ها براى وارد شدن به 
این مسیر پیاده راه پیدا مى کنند، از این رو در حال شناسایى 

محل هاى یاد شده هستیم، البته بعضى از آنها بسته شده و 
بعضى دیگر در حال شناسایى است.

مدیر پروژه چهارباغ عباسى اصفهان اظهار مى کند: بخش 
زیادى از بدنه شرقى چهارباغ، پارك شهید رجایى است که 
موتورسواران از آن سمت و سو وارد پاساژها شده و سپس 
به چهارباغ ورود پیدا مى کنند اما به زودى این مسیرها نیز 

با موانع در نظرگرفته شده مسدود مى شود.
وى تصریح مى کند: براى ورود کالسکه  کودکان به چهارباغ 
تدابیر الزم اندیشیده شــده اما با توجه به اینکه ویلچرها 
ســایزهاى مختلفى دارد با چند پیمانکار مذاکراتى انجام 

شده تا راه هاى دسترسى آنها آسان شود.
سهرابى ادامه مى دهد: در گام بعدى گیت هاى الکترونیکى 
براى ورود کالســکه ها، ویلچرها، خودروهاى امدادى و 
خودرو ســکنه چهارباغ که تنها راه دسترسى منزل آنها از 

محور چهارباغ است، ایجاد خواهد شد.
وى با بیان اینکه براى پارك موتورسیکلت ها محلى به طور 
رایگان در میدان امام حسین(ع) و پارکینگ طالقانى در نظر 
گرفته شده است، مى گوید: زمین بالاستفاده اى نیز در کوچه 
نزدیک سینما سپاهان پیش بینى شده که نگهبان دارد و 
استفاده از آن براى موتورسواران رایگان است اما در ضلع 
شرقى چهارباغ هنوز در خصوص تأ مین محل براى پارك 

موتورسیکلت مشکالتى وجود دارد.

نصف جهان   سمینار تازه هاى صرع به میزبانى انجمن 
صرع اصفهان با همکارى انجمن صرع ایران به مدت 
ســه روز با حضور متخصصان مغز و اعصــاب و... در 
تاالر اجتماعات کتابخانه مرکزى شهردارى اصفهان 

برگزار شد.
به گفته مدیر امور پژوهشــى و آموزشى انجمن صرع 
اصفهان که خود کارشناس ارشد ژنتیک است، ارتقاى 
دانش پزشکان و نشست با ســازمان هاى مردم نهاد 
به منظور رفع مشــکالت بیماران صرع و... از اهداف 

برگزارى این سمینار است.
الهام کارگــر با بیان اینکــه در این ســمینار علمى، 
متخصصان فلوشــیپ صرع حضور داشتند، افزود: بر 
اســاس تخمین جهانى یک تا یک و نیم درصد مردم 
جهان مبتال به صرع هســتند که این میزان در کشور 
ما 800 تا 900 هزار نفر و در استان اصفهان 60 تا 70 

هزار نفر است.
وى ادامه داد: سکته مغزى، عفونت مغزى، آسیب هاى 
زایمان و... از عوامل بروز بیمارى صرع است و دغدغه 
انجمن صرع اصفهان، دستیابى به پیشگیرى از ابتال به 
این بیمارى است که البته الزمه آن، به دست آوردن آمار 

دقیق مبتالیان به صرع است.
مدیر امور پژوهشى و آموزشى انجمن صرع اصفهان 
اظهار کرد: بیمارى صرع، بیمارى خاموشــى است که 
قرن ها وجود داشته و متأسفانه دیدگاه مردم در گذشته 
نسبت به این بیمارى دیدگاه کاذبى بوده که با پیشرفت 
علم، تصورات غلط درباره بیمارى صرع کاهش یافت و 
امید است مردم بدانند که صرع اختاللى است که در مغز 
ایجاد مى شود و دشارژ الکتریکى مغز است که پس از 

اتمام آن، فرد به زندگى طبیعى بازمى گردد.
رئیس انجمن مغز و اعصاب ایران نیــز با بیان اینکه 

50 میلیون نفر در جهان از بیمارى صرع رنج مى برند، 
گفت: سالیانه پنج میلیون نفر در جهان به تعداد بیماران 
صرع اضافه مى شــود و در این راستا، پیشگیرى بسیار 

مهم است.
دکتر حسین پاکدامن ادامه داد: اگر تشخیص و درمان 
بیمارى صرع به شکل صحیح صورت گیرد که در بیشتر 
مواقع، تشخیص قطعى نیســت مى توان این بیمارى 
را کنترل کرد اما تشــخیص و درمان نادرست بیماران 
صرعى، عالوه بر تحمیل هزینه هاى سنگین، عوارض 

زیادى را براى آنان به همراه خواهد داشت.
مدیرعامل انجمن صرع ایران نیز گفت: انجمن صرع 
تاکنون توانسته رسالت هاى پژوهشى و آموزشى خود 
را به خوبى ایفا کند و ما در ابتدا از کنار هم بودن بیماران 
صرعى نگران بودیم که درد مشترك دارند ولى امروز 
بعد از سال ها تالش خوشبختانه این امر موفقیت آمیز 
بوده و سعى داریم پزشکان را نیز در کنار هم قرار دهیم تا 
بتوانند در کنار هم با حسن نیت، نسبت به رفع مشکالت 
بکوشند. دکتر داریوش نسبى تهرانى،  متخصص مغز و 
اعصاب و نقشه بردارى مغز ادامه داد: امروز عزمى جدى 
براى مبارزه علیه صرع وجود دارد و سازمان هاى مردم 
نهاد مى توانند در این زمینه، نقش اساسى ایفا کنند و ما 
در یکسال گذشته 30 نمایندگى تأسیس کردیم و این 
انجمن مى تواند کمپین صرع را تشکیل دهد که این مهم 
نیازمند کار جدى است تا بیمارى کنترل و در راستاى 

اهداف بهداشت جهانى گام برداشته شود.
وى با بیان اینکه به بیمارى صرع نباید ساده نگاه کرد، 
گفت: باید به بیمارى صرع، جهانى و ملى فکر کرد و به 
آن نگریست تا در سطح کشور، کنترل شود که ما نیز 
در این زمینه با برگزارى سمپوزیوم، کنگره و... تالش 

کردیم که بازخورد خوبى را هم شاهد بودیم. 

صنعتگران هنر آفرین اصفهان بــزرگ ترین فرش 
ماشینى جهان را طراحى و تولید کردند.

مدیر صادرات شرکت قالى سلیمان بزرگ ترین واحد 
صنعتى تولید فرش غرب آسیا، در آیین رونمایى از این 
فرش نفیس و چشم نواز گفت: این فرش به مساحت 
700 مترمربع و باتراکم 3600 به سفارش کشور عمان 

طراحى و تولید شده است.
نوید منزوى زاده با اشاره به اینکه طراحى این فرش 
50 روز و بافت و تکمیل آن 30 روز زمان برده اســت 
افزود: این فرش بى نظیر با یک میلیارد و ده میلیون 

گره بافته شده است.
وى با بیان اینکه وزن این فرش دو تن اســت گفت: 

بزرگ ترین مسجد شــهر صالله عمان با این فرش 
نفیس مفروش مى شود.

مدیر صادرات بزرگ ترین واحد صنعتى تولید فرش 
ایران افزود: نقشــه این فرش اسلیمى و با رنگ هاى 
متنوع و طرح صفویه یادآور تاریخ و تمدن کهن نصف 

جهان است.
منزوى زاده با اشاره به اینکه این شرکت با ابتکار عمل 
و خالقیت و نوآورى در تولید محصول، حضور در بازار 
جهانى را حفظ کرده است گفت: 30 کشور دنیا از جمله 
کشورهاى سوئد، انگلیس، روســیه، کانادا، امارات، 
عمان، کره جنوبى، قطر، سنگاپور و اندونزى مشتریان 

فرش هاى نفیس این شرکت هستند.

سرپرست امور کنترل کیفى شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان درباره چگونگى ســنجش میزان سالمت آب 
آشامیدنى و چگونگى رصد آن اظهار کرد: آب آشامیدنى 
اصفهان به طــور روزانه در 50 نقطه مختلف شــهر در 
شاخص هاى متعدد نظیر میکروبى، شیمیایى، باکترى، 
ویروس، کلر و کدورت نمونه بردارى و آزمایش مى شود.

محمود نجفــى اضافه کــرد: تمامى شــاخص ها و 
فاکتورهاى مورد ســنجش به 50 مورد مى رسد و این 
پایش و اندازه گیرى به طور تقریبــى در تمام محدوده 
شهر چه به صورت سیار و چه در محل آزمایشگاه مرکزى 

شرکت انجام مى شود.
وى با بیان اینکــه مرکز آزمایشــگاه تصفیه خانه آب 
اصفهان (باباشیخعلى) واقع در غرب اصفهان و شبکه 
بهداشــت زیر نظر دانشگاه علوم پزشــکى متولى امر 
ســالمت مردم نیز به طور مجزا بررسى شاخص هاى 
کیفى را بر عهده دارند، افزود: بنابراین مى توان نتیجه 
گرفت که آزمایش هاى اندازه گیرى سالمت آب در سه 
مجموعه مستقل انجام مى شود و بى شک سالمتى و 

کیفیت آب در حد باالیى است.

به گفته این مقام مسئول این روزها حداکثر از 42 چاه در 
مناطق گوناگون شهر مانند قائمیه، درچه، آتشگاه، وحید، 
نظر غربى و توحید به صورت دوره اى و بر حســب نیاز 
استفاده و حدود 1200 تا 1300 لیتر بر ثانیه وارد شبکه 

آب آشامیدنى مى شود.
وى درباره شاخص هایى که ممکن است عاملى براى 
نارضایتى عده اى را فراهم کند، تصریح کرد: در روزهاى 
گرم با اضافه شدن آب چاه ها به آب حاصل از تصفیه خانه 
اصفهان (باباشیخعلى) شهروندانى که در طول سال آب 
خوشگوارترى مى نوشیدند و ذائقه آنان به آن آب عادت 

کرده بود ممکن است کمى ناراضى شوند.
نجفى در ارتباط با سختى آب یا همان اصطالح متداول 
گچ آب خاطرنشان کرد: بستر آبریز و محل عبور آب از 
سرشاخه ها تا تصفیه خانه ها مى تواند بر عناصر اضافه 
شــده بر آن تأثیر بگذارد، براى مثال اطراف و باالدست 
اصفهان که بســترى آهکى دارد ســبب مى شود که 
مقادیرى از این ماده در آب حل شــود اما اطراف تهران 
اینگونه نیســت و آب آن منطقه داراى ماده یاد شــده 

نخواهد بود.

راه هاى در رو موتورسیکلت سواران در پاساژهاى چهارباغ و همچنین ورودى هاى 
پارك شهید رجایى مسدود مى شود

ورود موتور هم  به چهارباغ 
ممنوع مى شود

تولید بزرگ ترین فرش ماشینى جهان در اصفهان

سنجش روزانه کیفیت آب در 50 نقطه 

70 هزار بیمار مبتال به صرع در اصفهان وجود دارد
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رابعه اسکویى از جمله هنرمندانى است که دوره بازیگرى را زیر نظر 
استاد حمید ســمندریان گذرانده. وى تاکنون در فیلم هایى همچون 
«دزد و پرى»، «ســه بیگانه»، «یحیى ســکوت نکرد»، «شیر تو 
شیر»، «ننه نقلى»، «آینه هاى روبه رو»، «دلقک ها»، «چشمک»، 
«میزاك»، «زن بدلى»، «ســوغات فرنگ»، «چپ دست»، «تمام 

من»، «پیاده روهاى خالى» و... جلوى دوربین رفته است.
اسکویى همچنین بازى در سریال هایى مانند «میهمانى از بهشت»، 
«به همین ســادگى»، «فرار بزرگ»، «خاله جون کوکب و غنچه»، 
«ارث بابام»، «بوى بارون»، «بیدارباش» و... را در کارنامه هنرى اش 
دارد. اسکویى در ژانر کودك و نوجوان نیز فعالیت داشته که از جمله 
مى توان به «من و پوتى»، «مسافرى از اعماق»، «دانى و من» و «صد 

سال به این سال ها» اشاره کرد.
اخیراً نقش آفرینى این بازیگر پرســابقه را در ســریال «گاندو» به 
کارگردانى جواد افشار شــاهد بودیم. در تکمیل کارنامه هنرى این 
بازیگر باید به نامزد شدنش براى دریافت ســیمرغ بلورین بهترین 
بازیگر نقش مکمل زن در دوره نوزدهم جشنواره فیلم فجر براى فیلم 

«سگ کشى» به کارگردانى بهرام بیضایى اشاره کنیم.
این روزها ســریال «مهر خاموش» به کارگردانى مشترك سیروس 
مقدم و مسعود آب پرور روى آنتن شــبکه آى فیلم است. سریالى که 
ماجراى تلخ طالق و جدایى را روایت مى کند و در کنار رابعه اسکویى 
بازیگرانى همچون على دهکردى، آتنه فقیه نصیرى، ملیکا زارعى، 

فرشید زارعى فرد و... در آن به هنرنمایى پرداخته اند.
همین چند وقت پیش رابعه اسکویى به ترکیه مهاجرت کرده بود ولى 
آنتن صداوسیما را به شــبکه هاى معاند ترجیح داد و دوباره به ایران 

بازگشت. او بعد از رفع مشکالِت حضورش در آثار تلویزیونى و نمایشى 
بابت ترك ایران ابراز پشیمانى و از سازمان صداوسیما نیز تشکر کرد.

او درباره این روزهاى خود با اشــاره اى به سریال «مهر خاموش» به 
«تسنیم» گفت: این سریال به نوعى جوانى من است. یکى از دوستانى 
که در فضاى مجازى مرا دنبال مى کند سکانســى از سریال را برایم 
فرستاد. وقتى به تصویر خودم در این سریال نگاه مى کنم و جوانى ام را 

مى بینم که چقدر پر شور بوده ام، یادآور خاطرات خوش گذشته است.
وى افزود: «مهر خاموش» جزو کارهایى است که من دوستش دارم، 
چرا که یک گروه حرفه اى دســت اندرکار این مجموعه بودند. اثر ُپر 
مخاطبى بود در زمان خودش. من هم تقریبًا در ابتداى راه بازیگرى 
بودم و با این مجموعه، به خودباورى رسیدم. ایفاى نقش در این سریال 
باعث آشــنایى من با یکســرى از بازیگران خوب و کارگردانان این 

مجموعه یعنى آقایان سیروس مقدم و مسعود آب پرور شد. 
اســکویى در پاســخ به این ســئوال که اصوًال یک نقش باید چه 
ویژگى هایى داشته باشد تا انتخابش کند تأکید کرد: به طور کلى، نقش 
و کاراکتر باید براى بازیگر چالشى داشته باشد تا او را درگیر کند. باید 
نقش از شرایطى برخوردار باشد که بازیگر را به فکرکردن و ما به ازا 
یافتن وادار کند. چنانچه یک نقش این ویژگى ها را داشته باشد، باعث 
مى شود که بازیگر بتواند حس و حال خوبى را از خودش بر جاى بگذارد 

و به بیننده منتقل کند.
وى خاطرنشان کرد: در هر صورت، بازیگرى یعنى نقاط پنهانى وجودت 
را پیدا کنى. هر چقدر کاراکترى که قرار است بازى کنى، پیچیده تر و 
عجیب تر باشد بیشتر باید زوایاى روحى و روانى و حتى جسمى خودت 
را بیابى. حتى اگر کاراکتر ساده باشد، باید سادگى وجود خودت را پیدا 

کنى که به نظرم خودش کار سختى است. به شخصه کاراکترهایى 
که زوایاى پنهان دارند بیشتر جذبم مى کنند و امیدوارم در آینده نقش 

آدم هاى عجیب و غریب به من پیشنهاد شود.
اسکویى در پاسخ به سئوال دیگرى مبنى بر اینکه نقش هاى طنز این 
چالش را بیشتر ایجاد مى کنند یا آثار جدى، تأکید کرد: به نظر من هر 
نقشى ویژگى ها، مختصات و فرعیات خاص خودش را دارد. نمى توانم 
بگویم کدام ســخت تر اســت و کدام یک بازیگر را بیشتر به چالش 
مى کشد. باید دید نقش چیست؛ طنز و جدى اش تفاوتى نمى کند. با 
این حال، به نظرم نقش طنز دشوارتر است، چرا که خنداندن مردم کار 

سختى است. 
بازیگر سریال «دردســر بزرگ» خاطرنشان کرد: من بازیگرى 

هستم که نقش هایش را دوست دارد و به همین دلیل آنها 
را ایفا کرده است، بنابراین، ژانر خاصى برایم ارجحیت 

ندارد. همه ژانرها را دوست دارم و مایلم در آنها کار 
کنم، اما االن خیلى دوست دارم کار طنز انجام 

دهم و مردم را شاد کنم. به لحاظ مدیوم 
هم اولویت بندى خاصى ندارم، هر 

کارى که مردم را خوشحال کند و 
بخنداند انجام مى دهم. اگر کار 
سینمایى باشد و بدانم که با این 
فیلم مردم خوشحال مى شوند 
و حتى به صورت آنى لبخند 
مى زنند، حتمــًا در آن ایفاى 

نقش مى کنم.

ه به نظرم خودش کار سختى است. به شخصه کاراکترهایى 
اى پنهان دارند بیشتر جذبم مى کنند و امیدوارم در آینده نقش 

ى عجیب و غریب به من پیشنهاد شود.
ى در پاسخ به سئوال دیگرى مبنى بر اینکه نقش هاى طنز این 
را بیشتر ایجاد مى کنند یا آثار جدى، تأکید کرد: به نظر من هر 
دارد. نمى توانم ویژگى ها، مختصات و فرعیاتخاصخودش را
کدام ســخت تر اســت و کدام یک بازیگر را بیشتر به چالش

د. باید دید نقش چیست؛ طنز و جدى اش تفاوتى نمى کند. با 
ل، به نظرم نقش طنز دشوارتر است، چرا که خنداندن مردم کار 

 است. 
سریال«دردســر بزرگ» خاطرنشانکرد: منبازیگرى

که نقش هایش را دوست دارد و به همین دلیل آنها 
رده است، بنابراین، ژانر خاصى برایم ارجحیت 

مهژانرها را دوست دارم و مایلم در آنها کار 
 االن خیلى دوست دارم کار طنز انجام 

مردم را شاد کنم. به لحاظ مدیوم 
یتبندى خاصى ندارم، هر 

را خوشحال کند و ه مردم
 انجام مى دهم. اگر کار 
ى باشد و بدانم که با این 
دم خوشحال مى شوند 
 به صورت آنى لبخند 
حتمــًا در آن ایفاى  ،

ى کنم.

رابعه اسکویى:

 نقش هاى عجیب و غریب را دوست دارم

بازیگر اسطوره سینماى فرانســه که چند هفته پیش 
دچار ســکته مغزى شــد، اکنون در ســوییس به سر 
مى برد. پسر «آلن دلون» هم تأیید کرد که پدرش اکنون 
در حال استراحت در سوییس است. «آنتونى دلون» که 
پسر بزرگ آلن دلون، بازیگر محبوب فرانسوى است، 
با صدور بیانیه اى اعالم کرد حال این بازیگر 83 ساله 
اکنون خوب است و به گفته پزشکان موقعیت باثباتى 
دارد. این بازیگر که براى ایفــاى نقش هاى متفاوتى 
چون «برادران روکو» شناخته مى شــود جایزه نخل 
طالى افتخارى کن را امسال در هفتاد و دومین دوره 
این جشنواره دریافت کرد. پسر دلون گفته است که وى 
در بیمارستانى در پاریس جراحى شد و سه هفته تحت 
مراقبت هاى ویژه بود. وى گفت: همه خانواده دور تخت 

او جمع بودند، برادر، خواهرم و مادرم «ناتالى».
وى افزود که پدرش پس از آن راهى سوییس شد و در 
حال اســتراحت کامل در یک کلینیک است. به گفته 
پسر دلون، دختر این بازیگر که ساکن سوییس است 
معالجات وى را دنبال مى کنــد و اطالعات را روزانه 
به بقیه مى دهد. در چند هفته اخیر چند مجله از جمله 
«کلوسر» ادعا کرده بودند که این بازیگر دچار سکته 

مغزى شده است.
در نیمه ماه ژوئن پزشکان متخصصان وى گفته بودند 
که این بازیگر در بیمارستانى در پاریس بسترى شده و 
دلیل آن هم سرگیجه و سردرد خفیف بوده است. این 
بازیگر کهنه کار فرانسوى بیش از 60 سال در سینماى 

اروپا کار کرده است.

مهران مدیرى به عنوان دومین بازیگر فیلــم «درخت گردو» پس از پیمان معادى 
قرارداد حضور در این فیلم به کارگردانى محمدحسین مهدویان را امضا کرد.

این بازیگر، کارگردان و همچنین مجرى برنامه تلویزیونى «دورهمى» که این روزها 
فیلم «ما همه با هم هستیم» را در حال اکران در سینماها دارد، در جدیدترین فعالیت 
هنرى خود قرارداد بازى در فیلم «درخت گردو» به کارگردانى محمدحسین مهدویان 

را امضا کرده و قرار است جلوى دوربین این کارگردان جوان سینماى ایران برود.
تهیه کنندگى این فیلم سینمایى بر عهده سید مصطفى احمدى است که تهیه کنندگى 

آثار مدیرى را برعهده دارد.
محمدحســین مهدویان، کارگردان «درخت گردو» پیش از این ساخت فیلم هاى 
سینمایى «ایستاده در غبار»، «التارى» و «ماجراى نیمروز» یک و دو را در کارنامه 

خود داشته است.
هفته پیش طى خبرى از سوى روابط عمومى فیلم «درخت گردو» اعالم شد که پیمان 
معادى، بازیگر فیلم مهدویان شده و حاال مدیرى دومین بازیگرى است که به این فیلم 

مى پیوندد تا ترکیب بازیگران آن کنجکاو  برانگیزتر از قبل شود.
مهران مدیرى در چند سال اخیر در دو فیلم «ساعت 5 عصر» به کارگردانى خودش 

و «ما همه با هم هســتیم» به کارگردانى کمال تبریزى نقش یک بازپرس و مأمور 
امنیتى را داشته است و معلوم نیست در فیلم مهدویان چه نقشى خواهد داشت.

مدیرى این روزها ســریال «هیوال» و مجموعه «شب نشینى» را به تهیه کنندگى 
سیدمصطفى احمدى براى عرضه در شبکه نمایش خانگى در دست توزیع و تولید 

دارد.

مهران مدیرى به «درخت گردو» پیوست
محمد فیلى، بازیگر ســینما و تلویزیون درباره احتمال حضور خود در سریال تلویزیونى 
«سلمان فارسى» گفت: 11 سال پیش وقتى فیلمبردارى سریال «مختارنامه» به پایان 
رسید، داود میرباقرى مرا گوشه اى کشاند و گفت که آماده یک اثر ده ساله سخت باش 
و سختى آن را به تنت بخر. این اتفاق 11 سال پیش افتاد و حاال اخبارى مبنى بر ساخت 
سریال «سلمان فارسى» شنیده مى شود، فکر مى کنم با توجه به زمان ده ساله فیلمبردارى 

سریال «سلمان فارسى» این سریال آخرین نقش من در زندگى باشد.
بازیگر فیلم سینمایى «خروج» سریال «سلمان فارسى» را اثرى جذاب خواند و ادامه داد: 
خوشحالم که من براى این سریال انتخاب شده ام، بى صبرانه منتظر آغاز فیلمبردارى اثر 
هستم. وى درباره نقش خود در سریال «سلمان فارسى» اضافه کرد: نمى دانم نقشى منفى 
یا مثبت را در «سلمان فارســى» بازى کنم. داود میرباقرى هیچ چیزى از فیلمنامه به ما 
نمى گوید، به احتمال فراوان گمان مى کنم مثل «مختارنامه» بار دیگر مى خواهد مرا 
شوکه کند.  بازیگر سریال «مختارنامه» درباره عدم ساخت آثار بومى تاریخى همچون 
«روزى روزگارى» تأکید کرد: شرایط ساخت آثارى مثل «روزى روزگارى» و یا «پشت 
کوه هاى بلند» مهیا نیست زیرا سرمایه گذاران و تهیه کنندگان هم سخت تر سراغ این 
آثار مى روند، این آثار زمانبر بوده و بودجه فراوانى مى طلبد پس تا حمایتى صورت نگیرد 

نمى توان بار دیگر شاهد «روزى روزگارى» بود. 
فیلى با تأکید بر کیفیت باالى ســاخت «روزى روزگارى» خاطرنشان کرد: به نظر من 
مسئوالن فرهنگى و حامیان باید از ساخت آثار فاخر حمایت بیشترى به عمل بیاورند، اینکه 
جاى خالى «روزى روزگارى» در تلویزیون به شدت احساس مى شود را نمى  توان کتمان 

کرد، اما باید برنامه ریزى درستى براى ساخت آثار فاخر صورت گیرد.

محمد فیلى: سریال «سلمان فارسى» آخرین اثر زندگى ام است

فرامرز قریبیان که به عنوان بازیگــر اصلى فیلم جدید 
ابراهیم حاتمى کیا به زودى مقابــل دوربین مى رود، در 
اظهار نظرى عجیب گفته که «خروج» حاتمى کیا بهترین 
فیلمى مى شود که در آن بازى کرده است. قریبیان بازى 
در فیلم هــاى مهم و موفق تاریخ ســینماى ایران مانند 
«گوزن ها»، «سایه هاى بلند باد»، «غزل»، «سناتور»، 
«کانى مانــگا»، «رقص در غبار» و «شــهر زیبا» را در 

کارنامه دارد.
این بازیگر پیشکســوت که این روزهــا در حال تمرین 

بــراى فیلمنامه «خــروج» حاتمى 
کیاســت، درباره بازى در فیلم 

حاتمى کیا گفته است: شاید 
«خروج» بازگشــت دوباره 

من به سینما باشد چون 
وقفه اى ایجاد شــد که 

دالیلش خارج از اراده من 
بوده نه اینکه نخواهم بازى 

کنم. فیلمنامه ها آن چیزى 

نبودند که من بخواهم قبول کنم که در آن بازى کنم چون 
فکر مى کنم در این سال ها براى مخاطب مهم باشم که 
در چه فیلم هایى بخواهم بازى کنم. او در پاسخ به اینکه 
چقدر نام حاتمى کیا در انتخاب «خروج» اهمیت داشت، 
توضیح داده: بیشتر از هر چیزى، خود فیلمنامه برایم اصل 
است و وقتى فیلمنامه «خروج» را به من دادند، دیدم که 
نقش ویژگى هایى دارد که مى تواند جاى کار براى بازى 
داشته باشد. مورد دومى که قبول کردم به این دلیل بود 
که نقش اول را به عهده خواهم داشت چون همه مى دانند 
من به جز نقش اول، نقش دیگــرى بازى نمى کنم. 
مورد سوم هم بخاطر خود آقاى حاتمى کیا بود.

قریبیان تعریــف و تمجیــد از همکارى با 
حاتمى کیــا را اینطور کامل کرده اســت: 
وقتى فیلمنامه «خروج» را خواندم، بسیار 
خوشــم آمد و فکر مى کنم این بهترین 
فیلمى باشــد که بازى مى کنم. البته باید 
تولید فیلم شروع شود و امیدواریم که اتفاق 

خوبى براى فیلم بیافتد. الهام پاوه نژاد از وضعیت دستمزدهاى بازیگران و تأخیر 
در تسویه حساب انتقاد کرد.

این بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون اظهار کرد: اخیراً در 
سریال شبکه نمایش خانگى «مانکن» بازى داشتم 
که اواخر مرداد پخش آن در شــبکه نمایش خانگى 
آغاز خواهد شد. وى افزود: تهیه کنندگانى که با آنها 
کار کردم دســتمزدهایم را نه تنهــا به موقع پرداخت 
نکردند بلکه در آخرین سریالى که در تلویزیون بازى 
کردم به نام «هیئت مدیره» زمــان پرداخت آخرین 
قسط دستمزدم 30 درصد آن را کم کرده بودند و بعد 

پرداختش کردند.
پاوه نژاد خاطرنشان کرد: در مورد افزایش دستمزدم 
چنین چیــزى اتفاق نیافتــاده، زمانى که ســازمان 
صداوسیما اعالم مى کند مشکل مالى دارند و پرداخت 
دستمزدها ناقص است مسلم است تغییرى و افزایشى 
هم حاصل نمى شود، مشــکل تنها زیاد نشدن میزان 
دســتمزدها با توجه به میزان تورمى وحشتناکى که 
وجود دارد نیست، در بسیارى مواقع دستمزدهایمان را 
به موقع دریافت نمى کنیم. در این شرایط که دستمزدها 
زیاد نمى شود کاش حداقل حقوقمان را به موقع بدهند.

على نصیریان، بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون پیرامون آخرین فعالیت هاى خود 
در عرصه بازیگرى گفت: این روزها چندین پیشنهاد متفاوت را از سینما و تلویزیون دارم که 
در حال بررسى آنها هستم اما از تئاتر هنوز پیشنهادى نداشته و قصد حضور در آن را هم ندارم. 
وى درباره حضور در فیلم سینمایى «المینور» تأکید کرد: این فیلم همکارى من و داریوش 

مهرجویى بعد از 40 سال اســت، این اتفاق براى شخص من بســیار لذتبخش است که 
مى خواهم بار دیگر با مهرجویى کار کنم. 

بازیگر فیلم سینمایى «مسخره باز» در مورد نقش خود در فیلم جدید داریوش مهرجویى 
اضافه کرد: واقعیت امر هنوز فیلمنامه به دست من نرسیده و آن را نخوانده ام اما کلیت داستان 

برایم توضیح داده شده و مى دانم که یکى از نقش هاى اصلى اثر بر عهده من است. 
وى حضور خود در فیلم «المینور» را قطعى اعالم کــرد و افزود: با وجود اینکه فیلمنامه را 
نخوانده ام اما به سبب همکارى با مهرجویى قرارداد را امضا کردم و منتظرم تا فیلمبردارى 

اثر آغاز شود، البته هنوز خبرى از سوى گروه درباره زمان فیلمبردارى اعالم نشده است. 
بازیگر سریال «برادرجان» کیفیت همکارى خود با مهرجویى را اینگونه توصیف کرد: بعد 
از دهه ها فعالیت بار دیگر من و مهرجویى به هم رسیده ایم، این خود اتفاق شیرینى است، 
به نظرم فیلم مهرجویى کار خوبى مى شود، شاید یکى از بهترین  فیلم هاى اخیر او همین 

«المینور» خواهد بود. 
نصیریان در همین راستا خاطرنشان کرد: امسال پیشنهادات تقریباً پررنگى در عرصه سینما 
داشته ام، مهمترین آنها همین «المینور» است، منتها سعى مى کنم اول از همه فیلمنامه یا 

طرح را بخوانم و مهمتر از آن کارگردان برایم بسیار مهم است.

ثریا قاسمى مى گوید ساخت فیلم براى کودکان و نوجوانان از اهمیت 
خاصى برخوردار اســت و اگر «بهترین ها» دست اندرکار چنین پدیده 

مهمى نشوند، تبعات منفى قابل توجهى به همراه خواهد داشت.
این بازیگر سینما و تلویزیون ایران که ســال گذشته با فیلم سینمایى 
«دوچ» ساخته امیر مشهدى عباس و ســرمایه کانون پرورش فکرى 
کودکان و نوجوانان در ســى و یکمین جشنواره فیلم کودك و نوجوان 
حضور داشته است در آســتانه آغاز دوره ســى و دوم این جشنواره در 
اصفهان درباره نقش آموزش و پرورش در ســینماى کودك و نوجوان 
کشور گفت: آموزش و پرورش مى تواند باعث تحول سینماى کودك 
شود و مى تواند در ســاخت فیلم هاى خوب ســرمایه گذارى کند اما 
متأسفانه این مشارکت نیاز به زیرســاخت هایى دارد که فعًال موجود 

نیست.
بازیگر «در پناه تو» با اشاره به انواع کارکرد سینماى کودك در پرورش 
آینده ســازان گفت: فیلم هایى که براى کودکان و نوجوانان ســاخته 
مى شود مى تواند در آموزش مفاهیم انســانى، مهارت هاى رفتارى و 
هرآنچه در شکل گیرى شخصیت کودك براى ورود به زندگى اجتماعى 
ضرورت دارد ابزارى مؤثر و چه بسا مؤثرتر از هر درس و کتاب باشد اما 

متأسفانه ما نتوانستیم به خوبى از این ابزار استفاده کنیم.
قاســمى ادامه داد: اینکه چــرا نقش آموزش و پرورش در ســینماى 

کودك و نوجوان کمرنگ اســت و چگونه مى تواند 
تأثیرگذارى اش را بیشتر کند بحث بسیار مفصلى 

است که متخصصان دو طرف یعنى سینمایى ها 
و آموزش وپرورشى ها باید درباره آن تبادل نظر 
کنند، ریشه هاى مشکل را شناسایى کنند و 

موانع را از سر راه بردارند.
بازیگر ســریال «شــب دهم» درباره راه هاى 
نزدیک شــدن دو نهاد تعلیم و تربیت و سینما 
گفت: این کار نیاز بــه برنامه ریزى بلندمدت و 

اصالح ســاختارها دارد ولى آنچه مهم است 
این نکته اســت که اگــر موضوع را 

جدى نگیریم دودش به چشم 
خودمان مى رود. بهترین ها 

باید براى کودکان فیلم 
بســازند؛ مى خواهــم 
بگویــم فیلمســازى 
براى بچه ها آنقدر مهم 
است که فقط باید به 
بهترین ها سپرده شود.

آخرین وضعیت
 بازیگر اسطوره پس از 

سکته مغزى

انتقاد تند الهام پاوه نژاد 
از وضعیت دستمزدها 
در سینما و تلویزیون

على نصیریان: همکارى ام با مهرجویى بعد از 40 سال جذاب است فرامرز قریبیان: «خروج» بهترین فیلمى است 
که بازى مى کنم

ثریا قاسمى:  فیلمسازى براى بچه ها باید به بهترین ها سپرده شود
 نوجوانان از اهمیت 
 اندرکار چنین پدیده 

خواهد داشت.
سینمایى شته با فیلم
نون پرورش فکرى

یلم کودك و نوجوان 
دوم این جشنواره در

ى کودك و نوجوان 
ول سینماى کودك 
رمایه گذارى کند اما 
دارد که فعًال موجود 

ى کودك در پرورش 
و نوجوانان ســاخته 
هارت هاى رفتارى و

د به زندگى اجتماعى 
رس و کتاب باشد اما 

 کنیم.
ورش در ســینماى 

کودك و نوجوان کمرنگ اســت و چگونه مى تواند 
تأثیرگذارى اش را بیشتر کند بحث بسیار مفصلى 

است که متخصصان دو طرف یعنى سینمایى ها 
و آموزشوپرورشى ها باید درباره آن تبادلنظر
کنند، ریشه هاى مشکل را شناسایى کنند و

موانع را از سر راه بردارند.
بازیگر ســریال «شــبدهم» درباره راه هاى 
و تربیت و سینما  نزدیک شــدن دو نهاد تعلیم
گفت: این کار نیاز بــه برنامه ریزى بلندمدت و 

اصالح ســاختارها دارد ولى آنچه مهم است 
این نکته اســت که اگــر موضوع را 

دودش به چشم جدى نگیریم
خودمان مى رود. بهترین ها 

باید براى کودکان فیلم 
بســازند؛ مى خواهــم
بگویــم فیلمســازى 
براى بچه ها آنقدر مهم 
است که فقط باید به
بهترین ها سپرده شود.

ودود پپرد ریریننه ببهه ییدبب بب ه زىبرىبچ

ىتمى روجـروج حا خـ یفیلمنامه  ىراى ببــر
کیاســت، درباره بازى در فیلم 

حاتمى کیا گفته است: شاید 
«خروج» بازگشــت دوباره 

من به سینما باشد چون
وقفه اى ایجاد شــد که 

دالیلش خارج از اراده من 
بوده نه اینکه نخواهم بازى 
فیلمنامه ها آن چیزى کنم.

رگــرىبى بازز یش دی ول اول، نقش ش نقش جزه جز نبمن ب
مورد سوم هم بخاطر خود آقاى حح
قریبیان تعریــف و تمجیــد

حاتمى کیــا را اینطور کاملک
خخ وقتى فیلمنامه «خروج» را
خوشــم آمد و فکر مى کنمم
فیلمى باشــد که بازى مىکک
تولید فیلم شروع شود و امیدوو

خوبى براىفیلم بیافتد.
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شــرکت ارتباطات تجــارى معراج ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 23984 و شناســه ملى 
10260447832 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مــورخ 1398/05/05 موارد 
ذیل به موضوع فعالیت شرکت ماده 2 اساسنامه 
الحاق گردید : "ثبت موضوع فعالیت به شــرح 
ذیــل به منزلــه اخذ و صــدور پروانــه فعالیت 
نمى باشد : خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه 
کاالهاى مجاز بازرگانى، آهن آالت، ناودانى، ورق، 
پروفیل ، شمش،انجام کلیه فعالیت هاى معدنى ،
استخراج، اکتشــاف و فرآورى بجز معادن نفت 
و گاز و پتروشــیمى ، خرید و فروش مواد معدنى ، 
احــداث واحدهاى فرآورى معدنــى ، صادرات و 
واردات کانى هاى معدنى و فلــزى و غیر فلزى، 
انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى شرکت 
در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى، اخذ و 
اعطاء نمایندگى اشخاص حقیقى و حقوقى اخذ وام 
و تسهیالت ارزى و ریالى از موسسات و بانک هاى 
داخلى و خارجى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت ،
 پس از اخذ مجوزهــاى الزم از مراجع ذیصالح" 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(561414)

شرکت پرتو تصویر شفا سهامى خاص به شماره 
ثبت 25637 و شناســه ملى 10260463973 
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره 
مورخ1398/05/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 
على اکبرطاهریان به شماره ملى 1287527043 
به ســمت رئیس هیئت مدیره، عباسعلى جوادى 
به شــماره ملى 1189297108 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره، محمود حبیبى احمدآبادى به 
شماره ملى 4723534601 به سمت مدیرعامل 
(خارج از اعضا)، هوشــنگ معین به شماره ملى 
1090776160، ســیدمحمدجواد مرعشــى 
شوشــترى به شــماره ملى 1090776160 و 
منصورکندرى به شــماره ملى 0042539811 
به ســمت اعضاى هیئت مدیره براى مابقى مدت 
تصدى هیئت مدیره (تــا تاریخ1399/05/12) 
انتخاب شــدند. - کلیــه اوراق و اســناد مالى و 
تعهدات شــرکت با امضاى رئیس هیئت مدیره 
(على اکبرطاهریــان) و مدیرعامل (محمودحبیبى 
احمدآبادى) همــراه با مهر شــرکت معتبر مى 
باشــد. - ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت 
مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (561461)

برگ ســبز خودرو ســوارى کار- سیستم 
 IX 55- 3800 CC هیونداى تیپ وراکــروز
رنگ مشکى- روغنى مدل 2011 به شماره 
انتظامى 13 ایران 485 ى 71 شماره موتور 
G6DAAA585358و شــماره شاســى

 KMHNU81C3BU152959به نام مرضیه 
عبد یزدان به شماره ملى 0056262566 
فرزند محمدحسن مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى مفقودى

آگهى تغییراتآگهى تغییرات

 
صداى پاى لیگ از گوشــه و کنار به گوش مى رســد. 
تمرینات تیم ها که با توجه به طوالنى شــدن تعطیالت 
کمى آســان تر گرفته مى شد با مشــخص شدن زمان 
شروع لیگ برتر شــکل جدى ترى به خود مى گیرد. تا 
آن زمان احتماًال بعضى از تیم هــا معدود جاهاى خالى 
باقیمانده را هم پرخواهند کرد تا با تمام قوا استارت بزنند. 
تیم هاى لیگ برترى اما تعطیالت تابستانى خود را چطور 
گذراندند؟ تعطیالتى که کیفیت آن مى تواند ضمانتى باشد 
براى ضمانت لیگ. کدام یــک از تیم هاى لیگ برترى 
تعطیالت بهترى داشته اند؟ امیرقلعه نویى مثل همیشه 
قبل از سوت آغاز بازى یکى از مدعیان اصلى قهرمانى 
است. او با سپاهانى که در این چند ماه حسابى تقویت شده 
آماده است تا براى استقالل و پرسپولیس متحول شده و 

ناشناخته خط و نشان بکشد.
سپاهان یکى از تیم هایى است که در تابستان خریدهاى 
هوشمندانه اى داشته اســت. خریدهایى که شاید اسم و 
رسم چندانى نداشــتند اما از بهترین هاى فصل گذشته 
بودند و مهمتر از همه به درد سپاهان مى خورند. مرتضى 
منصورى، مدافع فصل گذشــته پدیده و ولسیانى مدافع 
نساجى از جمله این خریدها هستند. بازیکنانى باکیفیت 
که به خوبى مى توانند جاى جداشده ها و نقطه ضعف هاى 
سپاهان را پوشش بدهند. بازیکنان دیگرى مانند صادق 
بارانى و شایان مصلح که ذخیره هایى کامًال قابل اطمینان 
براى مواقع لزوم هستند. البته قطعًا برگ برنده سپاهان 
در این فصل حفظ کى روش بود. بازیکنى که گویا براى 

سیستم قلعه نویى ساخته شــده و ماندن او در اصفهان، 
بازى دو ســر برد براى کى روش و ســرمربى اش بود. 
ســرآمد تمام خریدها هم محمدرضا حسینى به عنوان 

یکى از شاه ماهى هاى انتقاالتى بود. بازیکنى که آرزوى 
سرخابى هاست اما این فصل را در اصفهان و در سپاهان 

خواهد گذراند.

یک اردو در کردان و یک اردو در ترکیه تالش سپاهانى ها 
براى آمادگى هر چه بیشتر تیمشان بوده است. سپاهان 
تغییرات کمى نســبت به فصل گذشــته داشت و اکثر 

خریدهایش را هم در همان هفته ابتدایى نقل و انتقاالت 
انجام داد تا با تیمى آماده و بــا کمترین غایب اردوهاى 
آماده سازى خودش را برگزار کند. سپاهان در اردوهایش 
آنقدر بازى هاى تدارکاتى انجام داده که به آمادگى کامل 

براى شروع لیگ رسیده است.
سپاهان بازى هاى تدارکاتى را با اقتدار آغاز کرده است. 
آنها همه بازى هاى پیش فصل را پیروز شدند. در بازى آخر 
اما تساوى مقابل گل گهر سیرجان آمار فوق العاده آنها را 
خراب کرد. نکته ویژه این بازى غیبت محمدرضا حسینى 
بود. بازیکنى که در اکثر بازى ها نقش پررنگى در گل ها و 
پیروزى هاى زردپوشان داشته است. برد 3 بر یک مقابل 
پیکان، برد 2 بر یک پدیده، دو برد در اردوى ترکیه مقابل 
بورسا اســپور و غازى عنیتاب و دو برد در اردوى کردان 
مقابل بادران و پیکان حاصل عملکرد ســپاهانى ها در 

پیش فصل بود.
سپاهانى ها همچنان به دنبال جذب ستاره هستند و روزبه 
چشــمى، آخرین بازیکنى است که قرار است وضعیتش 
براى پیوستن به این تیم مشخص شــود. البته آخرین 
بازیکن تا قبل از اینکه خبر برسد امید ابراهیمى از ترکیب 
االهلى کنار گذاشته شده و احتمال بازگشتش به ایران 
وجود دارد. شاید با این خبر باز هم پرونده نقل و انتقاالتى 
سپاهان باز بماند. در میان مربع قهرمانى، سپاهان تنها 
تیمى است که کادرفنى خود را کامًال حفظ کرده است. 
قلعه نویى که در این سال ها توانسته عنوان بهترین مربى 
ایرانى را به  دست بیاورد حاال باز هم باید یک دوئل جدید 

را با سه مربى خارجى آغاز کند.

اینها تشنه قهرمانى اند، لیگ را آغاز کنید
محمد احمدىمحمد مؤمنى

طبق اعــالم دو روز پیــش خبرگزارى ها، باشــگاه 
ســپاهان رســمًا اعالم کرد دو لژیونر و یک بازیکن 
ملى پوش در فهرســت خرید امیر قلعه نویى است؛ 

سه بازیکنى که از بین آنها یک نفر جذب خواهد شد.
سپاهان اصفهان یکى از موفق ترین تیم هاى لیگ 
برترى در فصل نقل و انتقاالت بوده اســت؛ طالیى 
پوشان اصفهانى به غیر از یکى دو بازیکن همه نفرات 
تأثیرگذارشان را حفظ کردند و چند بازیکن تراز اول 
نیز به جمع خــود اضافه کردند که ایــن موضوع به 

قدرتمندتر شدن سپاهان کمک مى کند.
با اینکه شاید خیلى ها تصور مى کردند نقل و انتقاالت 
باشگاه ســپاهان براى لیگ نوزدهم به پایان رسیده 
اما اخیراً صفحه رسمى این باشگاه در توییتر به طور 
رســمى اعالم کرده که دو لژیونر و یک بازیکن ملى 
پوش در فهرست خرید امیر قلعه نویى قرار گرفته اند. 
این موضوع باعث شده گمانه زنى هاى متعددى درباره 

سه بازیکنى که باشگاه سپاهان آنها را زیر نظر گرفته، 
به وجود بیاید.

از بین بازیکنان لژیونــر فوتبال ایــران که احتمال 
جدایى شان از باشــگاه خود مى رود، به نظر مى رسد 
امید ابراهیمى یکــى از محتمل ترین ها براى حضور 
در سپاهان است. هافبک تدافعى فصل گذشته االهلى 
قطر براى جدایى از این باشگاه با مسئوالن باشگاهش 
به توافق رســیده و از آنجایى که اســتقاللى ها نیز
 برنامه اى براى جذب او ندارند، گفته مى شود باشگاه 
سپاهان وارد عمل شده تا بتواند این هافبک ملى پوش 

را به خدمت بگیرد.
دیگر لژیونرى که ســپاهانى ها براى جذب او اقدام 
کردند نیز هنوز به طور رســمى نامش بیان نشده اما 
مى شــود حدس زد که کاوه رضایــى گزینه بعدى 
طالیى پوشان باشد. بحث حضور رضایى در سپاهان 
از اولین روزهاى نقل و انتقــاالت مطرح بود و حتى 
مدیران این باشگاه نیز هیچ وقت این مسئله را تکذیب 
نکردند. حاال نیز با اعالم باشگاه درباره جذب دو لژیونر 

به نظر مى رسد آنها هنوز از جذب مهاجم 
ملى پوش که این روزهــا در بلژیک 

توپ مى زند و احتمال بازگشتش به 
ایران وجود دارد، ناامید نشده اند.
باشگاه سپاهان همچنین اعالم 
کرده که یک بازیکن ملى پوش 
نیز در ســبد خرید قلعه نویى 
قرار دارد کــه در این باره نیز 
گمانه زنى ها بــه نام روزبه 
چشمى مى رســد. مدافع- 
هافبک استقالل که هنوز با 
مسئوالن این باشگاه براى 
تمدید قرارداد بــه توافق 
نرسیده و شایعات حکایت 
از جدایى قطعــى او دارد، 
احتمــاالً  دیگــر بازیکنى 

اســت که امیر قلعــه نویى 
روى او دست گذاشته است.

مدافــع فصل پیش اســتقالل مــى توانســت یکى از 
جذاب ترین انتقاالت فوتبال ایران را رقم بزند اما به دلیل 

قانون کشور انگلیس این رؤیا به حقیقت تبدیل نشد.
روزبه چشمى اولین بازیکنى بود که به مدیران استقالل 
اعالم کرد قصد جدایى و حضور در فوتبال اروپا را دارد و  در 
این بین مدیران باشگاه هم خیلى زود جانشین او را جذب 

کردند و با سیاوش یزدانى قرارداد امضا شد.
روزبه چشــمى با توجه به شرایط ســنى اش مى خواهد 
براى فصل جدید در اروپا بــازى کند اما با وجود اینکه اکثر 

لیگ هاى اروپایى حداکثر تــا هفته آینده آغاز 
مى شود او هنوز تیم فصل بعد خود 

را انتخاب نکرده است.

اما چشــمى از چه تیم هایــى پیشــنهاد دارد و به کدام
 باشگاه ها نزدیک شده است؟ چندى پیش عکسى از روزبه 
چشــمى در فرودگاه انگلیس منتشر شــد که در این بین 
گمانه زنى ها مبنى بر این موضوع بــود که او احتماًال به 
تیمى از این کشور خواهد پیوست؛ این گمانه زنى ها واقعیت 
داشت چراکه چشمى در آســتانه عقد قرارداد با ناتینگهام 
فارست قرار داشت، تیمى که فصل قبل کریم انصارى فرد 

را در اختیار داشت و البته در چمپیونشیپ فعالیت مى کند.
اما چرا این انتقال عملى نشد؟ چشمى تا آستانه عقد قرارداد 
با ناتینگهام فارست پیش رفت اما چون دو بازى ملى کم 
داشت، نتوانست از انگلستان ویزاى کار دریافت کند و به 

همین دلیل حضورش در این تیم منتفى شد.
بعد از منتفى شدن حضور چشــمى در ناتینگهام فارست، 
همچنان او تمایل دارد فوتبالش را در اروپا ادامه بدهد و به 

همین دلیل مذاکرات با تیم هاى دیگر ادامه دارد.
گفته مى شــود چشــمى  رؤ یاى حضور در کشورهایى 

مثل اسپانیا، فرانســه و یا بلژیک را دارد و در تالش 
است فصل بعد در این کشــورها به فوتبالش 

ادامه بدهد.
مدافع فصل گذشته استقالل با توجه 
به شــرایط ســنى اش به هیچ عنوان 

عالقــه اى بــه حضــور در 
کشورهاى حوزه خلیج فارس 
ندارد و اگر به هر دلیلى نتواند 
در اروپــا به فوتبالــش ادامه 
بدهد یک فصــل دیگر در 

ایران حضور 

خواهد داشت؛ به 
همین دلیل هم او به 
پیشنهاد االهلى قطر پاسخ 

منفى داد.
از ســپاهان بــه عنــوان 

جدى ترین گزینه چشمى 
یاد مى شود و اگر به هر دلیلى 
او نتواند در اروپا بازى کند، احتمال 
اینکه با عقد قرارداد با سپاهان شاگرد 

امیرقلعه نویى شود زیاد است.

درست در ساعت 12 شب 25 اردیبهشت ماه بود که مهدى تاج در برنامه فوتبال برتر اعالم کرد مارك ویلموتس 
جانشین کارلوس کى روش شده و این مربى بلژیکى هدایت تیم ملى را قبول کرده اما وى بعد از اعالم این خبر هر 

روز از نگرانى هایش براى پرداخت و نحوه انتقال حقوق و دستمزد مرد بلژیکى ابراز نگرانى مى کرد.
تاج هر بار مقابل خبرنگاران قرار مى گرفت از تالش هاى فدراسیون براى حل مشکل ویلموتس خبر مى داد و البته مدعى 

مى شد که نیاز به حمایت وزارت ورزش و دولتمردان دارد. او تأکید مى کرد که نیازى به حمایت هاى مالى ندارد اما این انتظار 
از مسئوالن رده باالى کشور هست که براى گرفتن پول بلوکه شده ایران در فیفا به فدراسیون کمک کنند یا حداقل با تأمین 

این رقم دست فدراسیون را براى پرداخت مطالبات مربى تیم ملى بگیرند. از طرفى وى حتى با بانک مرکزى 
هم مذاکراتى را انجام داد تا به هر شکل ممکن بتواند با تأمین ارز دولتى بخشى از مطالبات ویلموتس را 

پرداخت کند اما باز هم به بن بست خورد. در ادامه این اعضاى هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال بودند که به 
نوعى خواستار ورود جدى دولتمردان به حل مشکل پرداخت پول ویلموتس شدند. طالقانى عضو هیئت 
رئیسه فدراسیون در ابتداى تیر ماه در گفتگو با «فارس» با کنایه اعالم کرد آنهایى که مربى چهاردانگ

کنند. البته عضو هیئت رئیسه فدراسیون  مى خواستند حاال به وعده ها و قول هایشان عمل 
دوباره بعد از آخرین نشست اعضا روى این 
موضوع تأکید کرد و مدعى شد فدراسیون 
در تنگناى مالى قرار گرفته و با سیلى صورت 

خود را سرخ نگه مى دارد!
حاال با گذشت چند ماه از حضور این مربى بلژیکى فدراسیون فوتبال 

به شکلى در مورد پرداخت مطالبات ویلموتس به بن بست رسیده که نه راه پس دارد و نه راه 
پیش! از طرفى تاج و همکارانش نمى خواهند علنى علیه وزارت ورزش و دولتمردان موضوع 

گیرى کنند و از طرفى سکوت فدراسیون در قبال طلب ویلموتس آنها را دچار بحران کرده است. 
این در حالى است که تیم ملى به زودى وارد مسابقات مقدماتى جام جهانى خواهد شد و طبیعتًا 
حل نشدن مشکل مالى سرمربى تیم ملى مى تواند فوتبال ایران را در بُعد ملى دچار مشکل کند.
به همه این اتفاقات پست اینستاگرامى مدیر روابط عمومى و سخنگوى فدراسیون فوتبال را 
اضافه کنید. این پست در آخرین دقایق شنبه شب منتشر شد آن هم با عکس ویلموتس در پل 
طبیعت و با این مضمون: «آرى نگرانیم!» با این شرایط فدراسیون فوتبال بدون موضع گیرى 
رسمى و البته از طریق صفحه اى به جز سایت فدراسیون فوتبال صدایش را به گوش مسئوالن 
کشور رسانده است. باید دید آیا در نهایت این بحران با واکنش وزارت ورزش یا نهادى باالتر از 

آن رو به رو مى شود یا باید شاهد تکرار داستان هاى کى روش این بار با ویلموتس باشیم؟

هر 18 تیم دســته اولى براى حضور در فصل جدید 
رقابت هاى فوتبال قهرمانى دسته اول باشگاه هاى 

کشور از سوى سازمان لیگ پذیرش شدند.
تیم هاى دسته اولى موظف بودند تا 16 مرداد ده 
روز پیش از آغاز بازى ها نام 14 بازیکن خود را براى 
سازمان لیگ لیست کنند که این اقدام از سوى همه 
تیم ها صورت گرفت و در نهایت باید گفت فصل جدید 
بازى ها از 26 مرداد با حضور 18 تیم آغاز مى شود. فصل 
گذشته تیم نفت تهران در بازى ها حاضر نشد و تیم سیاه 
جامگان هم با رأى کمیته انضباطى کنار گذاشته شد. 
بنابراین بازى ها با حضور 16 تیم آغاز شد و هر هفته دو 
تیم استراحت مى کردند. اما این بار براى جلوگیرى از 
این هرج و مرج تیم ها موظف شــدند تا ده روز پیش 
ازشروع بازى ها نام 14 بازیکن را براى سازمان لیگ 
لیست کنند تا در صورت عدم حضور یک تیم در ثبت نام 

قرعه کشى دوباره تکرار شود.
البته هفت تیم دسته اولى از جمله ملوان، بادران، خونه 
به خونه (رایکا)، فجر سپاســى و... حق ثبت قرارداد 
بازیکنان جدید خود را ندارنــد و این تیم ها براى ثبت 
قرارداد بازیکنان جدید باید از کمیته تعیین وضعیت و 
کمیته انضباطى براى کمیته نقل و انتقاالت نامه ببرند. 
بر اساس مصوبه پیشین همچنان در پایان بازى ها دو 
تیم باالى جدول به لیگ برتر صعود مى کنند و سه تیم 
انتهاى جدول هم دسته دومى مى شوند. فصل جدید 
بازى ها یک مهمان ناخوانده هم دارد. داماش با خرید 
امتیاز تیم کارون اروند خرمشهر وارد بازى هاى دسته 
اول شده است. هم چنین رایکا امتیاز تیم خونه به خونه 

و علم و ادب امتیاز تیم شهردارى تبریز را خریده است.

در حالى که در آســتانه آغــاز لیگ برتر 
نوزدهم هســتیم قرار اســت مراســم 

برترین هاى فصل گذشته برگزار شود.
 لیگ برتر هجدهم چند ماهى اســت که به 
پایان رسیده و تیم ها این روز ها خود را براى 

شروع لیگ نوزدهم آماده مى کنند.
به رسم هر سال قرار است امسال هم مراسم 
برترین هاى فصل گذشته لیگ برتر برگزار 
شــود. با وجود اینکه تاریخ برگزارى لیگ 
نوزدهم هنوز مشخص نیســت، اما شنیده 
مى شود مراسم برترین هاى لیگ هجدهم 
قرار است 27 مرداد (یک  شنبه هفته آینده) 

برگزار شود.
لیگ برتر هجدهم با قهرمانى تیم پرسپولیس 

و نایب قهرمانى سپاهان به پایان رسید.

شجاع خلیل زاده در کنار تمام توانایى هاى فنى اش، یک 
بازیکن عصبى است که پرخاشگرى او در زمین مسابقه 
بارها باعث دردسر شده است. شجاع مرتب قول مى دهد 
در اینگونه رفتارهایــش تجدیدنظر کند اما باز خبرى 
نیست که نیست. با وجود این حاال اوضاع نگران کننده تر 
هم شده است؛ چرا که دامنه پرخاشگرى هاى خلیل زاده 
از مسابقات رسمى، به بازى هاى تدارکاتى و درون تیمى 

کشیده شده است!
ظرف همین چند روز گذشته سه سوءرفتار از شجاع در 
محل تمرین پرسپولیس گزارش شده که بسیار عجیب 
است. او ابتدا در یکى از جلسات تمرینى بر سر یک توپ 
با علیرضا بیرانوند بگومگو کرد، پس از آن بخاطر تکل 
خشن وحید امیرى یک جار و جنجال درست و حسابى 
به پا کرد و با کریم باقرى که داور بازى درون تیمى بود 
جر و بحث راه انداخت و نهایتاً در مســابقه دوستانه با 
فوالد، به دلیل اعتراض بیش از حد به داور بازى کارت 
قرمز دریافت کرد! 24 ساعت بعد هم خلیل زاده در دیدار 
با نساجى پنالتى داد و کارت زرد گرفت. همه این اتفاقات 
در بازه زمانى کمتر از یک هفته رخ داده است؛ تایمى که 
از قضا با کنار گذاشته شــدن سروش رفیعى از لیست 
پرسپولیس همزمان شــده و بسیارى حدس مى زنند 
راز تغییر رفتار خلیــل زاده، همین حذف نزدیک ترین 
دوستش بوده باشد. حتى روز بعد از قرار گرفتن رفیعى در 
لیست مازاد هم برخى رسانه ها اخبارى در مورد غرولند 
و بدرفتارى شجاع در ترکیه منتشر کردند که خود این 
بازیکن آنها را تکذیب کرد اما چند روز بعد در دو مصاحبه 
جداگانه و بلند به انتقاد شدید از مدیران باشگاه پرداخت؛ 
رفتارى که اصًال با اســتانداردهاى فوتبال حرفه اى 

تطابق ندارد.
آنچه مسلم است اینکه این قبیل رفتارهاى شجاع اگر 
ادامه پیدا کند، ادامه تعامل با او را براى باشگاه غیرممکن 
خواهــد کرد. همین حــاال خبر مى رســد اظهارنظر 
خلیل زاده در نقد چگونگى کنار گذاشته شدن سروش 
رفیعى و البته افشاى دستمزد باالى برخى بازیکنان 
پرسپولیس از سوى او با دلخورى شدید مدیران باشگاه 
مواجه شــده اما آنها فعًال صالح ندانسته اند با مدافع 
تیم شــان برخورد کنند. گابریل کالدورن اما شوخى 
سرش نمى شود و اگر پرخاشگرى هاى شجاع در زمین 
بازى ادامه  یابد، ممکن است تصمیم دیگرى براى قلب 
خط دفاعى تیمش بگیــرد. او همین حاال جالل 
حســینى را با یک کوه تجربه و آن همه توانایى 
روى نیمکت دارد. کنعانى زادگان هست و البته 
محمد انصارى هم بخت بــازى پیدا نمى کند. 
ما اگر جاى شــجاع بودیم، زودتر تغییر رویه 
مى دادیم و پاسوز سروش رفیعى نمى شدیم؛ 
بازیکنى که به هر حال روى زمین نماند و به پدیده 
که یکى از مدعیان قهرمانى است پیوست. پس شاید 
بهتر باشد شجاع هم موضوع را فراموش کند 
و به زندگى عادى برگردد! اگر هم به شدت 
عاشق سروش اســت و نمى تواند دست از 
رفتارهاى غیر عادى اش بردارد بهتر است 

برود به همانجایى که سروش هست.

خیلى عاشق سروشى
 برو پیشش!

18 تیم دســته اولى براى حضو 8هر
رقابت هاى فوتبال قهرمانى دسته
کشور از سوى سازمان لیگ پذیر
تیمهاى دسته اولى موظف بو
نام14 آغازبازىها 4ا

ین او ه خطدفاعى تیمش بگیــرد.
حســینى را با یک کوه تجربه و آن همه توانایى
روى نیمکت دارد. کنعانى زادگان هست و البت
محمد انصارى هم بخت بــازى پیدا نمى کن
ما اگر جاى شــجاع بودیم، زودتر تغییر رو
مى دادیم و پاسوز سروش رفیعى نمى شد
بازیکنى که به هر حال روى زمین نماند و به پد
که یکى از مدعیان قهرمانى است پیوست. پس
بهتر باشد شجاع هم موضوع را فراموش
به زندگى عادى برگردد! اگر هم به و
د عاشق سروش اســت و نمى تواند
رفتارهاى غیر عادى اش بردارد به
برود به همانجایى که سروش هست.

کالس اولى ها
 پذیرش شدنـــد!

برترین ها 
شـــاید 27 مرداد

اگر اروپا نشد بیا اصفهان

پ طبق اعــالم دو روز
ســپاهان رســمًا اعال
ملى پوش در فهرســ
سه بازیکنى که از بین
سپاهان اصفهان یکى
برترى در فصل نقل و
پوشان اصفهانى به غی
تأثیرگذارشان را حفظ
نیز به جمع خــود اض
قدرتمندتر شدن سپاه
با اینکه شاید خیلى ها

باشگاه ســپاهان براى
اما اخیراً صفحه رسمى
رســمى اعالم کرده
پوش در فهرست خری
این موضوع باعث شد

صل پیش اســتقالل مــى توانســت یکى از 
ن انتقاالت فوتبال ایران را رقم بزند اما به دلیل 

ور انگلیساینرؤیا به حقیقت تبدیلنشد.
مى اولین بازیکنى بود که به مدیران استقالل 
 قصد جدایى و حضور در فوتبال اروپا را دارد و  در 
دیران باشگاه هم خیلى زود جانشین او را جذب 

 سیاوش یزدانى قرارداد امضا شد.
ــمى با توجه به شرایط ســنى اش مى خواهد 
ل جدید در اروپا بــازى کند اما با وجود اینکه اکثر 

اروپایىحداکثر تــا هفته آینده آغاز
و هنوز تیم فصل بعد خود 

نکرده است.

مى از چه تیم هایــى پیشــنهاد دارد و به کدام
 نزدیک شده است؟ چندى پیش عکسى از روزبه 
 در فرودگاه انگلیس منتشر شــد که در این بین 
ى ها مبنى بر این موضوع بــود که او احتماًال به 
ن کشور خواهد پیوست؛ این گمانه زنى ها واقعیت 
که چشمى در آســتانه عقد قرارداد با ناتینگهام 
ار داشت، تیمى که فصل قبل کریم انصارى فرد 

ر داشت و البته در چمپیونشیپ فعالیت مى کند.
 انتقال عملى نشد؟ چشمى تا آستانه عقد قرارداد 
م فارست پیش رفت اما چون دو بازى ملى کم 
دریافت کند و به  وانست از انگلستان ویزاىکار

ل حضورش در این تیم منتفى شد.
ى شدن حضور چشــمى در ناتینگهام فارست، 
و تمایل دارد فوتبالش را در اروپا ادامه بدهد و به 

ل مذاکرات با تیم هاى دیگر ادامه دارد.
شــود چشــمى  رؤ یاى حضور در کشورهایى 

یا، فرانســه و یا بلژیک را دارد و در تالش 
ل بعد در این کشــورها به فوتبالش 

د.
صل گذشته استقالل با توجه 
ط ســنىاش به هیچ عنوان 

عالقــه اى بــه حضــور در 
کشورهاى حوزه خلیج فارس 
هر دلیلى نتواند  ندارد و اگر به
در اروپــا به فوتبالــش ادامه 
بدهد یک فصــل دیگر در 

ایران حضور 

خواهد داشت؛ به 
همین دلیل هم او به 
پیشنهاد االهلى قطر پاسخ 

منفى داد.
از ســپاهان بــه عنــوان 

جدى ترین گزینه چشمى 
یاد مى شود و اگر به هر دلیلى 
او نتواند در اروپا بازى کند، احتمال 
اینکه با عقد قرارداد با سپاهان شاگرد 

امیرقلعه نویى شود زیاد است.
حالى که در آس در
نوزدهم هســتیم
برترین هاى فصلگ

برتر
شـــای

اروپا نشد بیا اصفهان

از این 3 تا یک نفرشان را مى گیریم
حمید رضى پور

پول ویلموتس شاید دردسر ساز شود

آژیر خطر به صدا در آمد

او تأکید مى کردکه نیازى بهحمایت هاى مالى ندارد اما این انتظار ایت وزارت ورزش ودولتمردان دارد.
فیفا به فدراسیون کمک کنند یا حداقل با تأمین ى کشور هست که براى گرفتن پول بلوکه شده ایران در

ىکزى یون را براى پرداخت مطالبات مربى تیم ملى بگیرند. از طرفى وى حتى با بانک مر
م داد تا به هر شکل ممکن بتواند با تأمین ارز دولتى بخشى از مطالبات ویلموتس را 

م به بن بست خورد. در ادامه این اعضاى هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال بودند که به 
جدى دولتمردان به حل مشکل پرداخت پول ویلموتس شدند. طالقانى عضو هیئت 
بتداى تیر ماه در گفتگو با «فارس» با کنایه اعالم کرد آنهایىکه مربىچهاردانگ

نننننننننننیونعده ها و قول هایشان عمل  کنند. البته عضو هیئت رئیسه فدراس
شست اعضا روى این
مدعى شد فدراسیون 
رفته و با سیلى صورت 

رد!
ه از حضور این مربى بلژیکى فدراسیون فوتبال 

داخت مطالبات ویلموتس به بن بست رسیده که نه راه پس دارد و نه راه 
 همکارانش نمى خواهند علنى علیه وزارت ورزش و دولتمردان موضوع 

ى سکوت فدراسیون در قبال طلب ویلموتس آنها را دچار بحران کرده است. 
 تیم ملى به زودى وارد مسابقات مقدماتى جام جهانى خواهد شد و طبیعتًا 
لى سرمربى تیم ملى مى تواند فوتبال ایران را در بُعد ملى دچار مشکل کند.
ست اینستاگرامى مدیر روابط عمومى و سخنگوى فدراسیون فوتبال را
ت در آخرین دقایق شنبه شب منتشر شد آن هم با عکس ویلموتس در پل 
ون: «آرى نگرانیم!»با این شرایط فدراسیون فوتبال بدون موضع گیرى

ق صفحه اى به جز سایت فدراسیون فوتبال صدایش را به گوش مسئوالن 
زززز از ید دید آیا در نهایت این بحران با واکنش وزارت ورزش یا نهادى باالتر
ا باید شاهد تکرار داستان هاى کى روش این بار با ویلموتس باشیم؟
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مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه دو اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 971594 ج/له شــرکت کارخانه نجات تولیدى شهید قندى با وکالت خانم 
الهام محمدى بیلتیجه علیه شرکت اختر پالست سپاهان و على اصغر لطفى جبلى و مجید 
لطفى جبلى مبنى بر مطالبه مبلغ 2/870/000/000 و بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى 
952/716/000 ریال و حق االجراى دولتى در تاریخ چهارشنبه 98/6/6 ساعت 11/30 صبح 
در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 5/159 
از 7/2 از 72 حبه مشاع ششدانگ ملکى به پالك ثبتى شماره 2248/2121 با مشخصات 
مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده است ملکى آقاى علیرضا لطفى و اکنون در 
تصرف مالکانه مالک مى باشد توسط کارشناس رســمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى 
شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند 
ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشــانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روزمزایده با 
همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى 
احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى ثمن را ظرف حداکثر 
یک ماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک مورد 
مزایده: ملک به صورت یک قطعه زمین کشاورزى مشاعى که جزء پلک ثبتى 2121 فرعى 
از 2248 اصلى بخش 6 ثبت اصفهان که شماره پالك ثبتى داراى مساحت 9700 مترمربع 
محصور با دیوار بلوك ســیمانى با درختان مشجر مثمر و غیرمثمر و چاه آب که بصورت ده 
قطعه هر کدام تفکیک مشاعى شده اســت. ارزش مطالبات  53/350/000/000 ریال مى 
باشد که ارزش سهم آقاى علیرضا لطفى 5/335/000/000 ریال است. نشانى ملک اصفهان 
جاده شیراز منطقه مرغ تقاطع سوم بعد از پل راه آهن کوچه هاشمى (کوچه کارخانه یخ). م 

الف: 560681 اجراى احکام شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان /5/268
مزایده 

شــماره آگهى: 139803902004000165 تاریخ آگهى: 1398/05/14 شــماره پرونده: 
139604002004000214 آگهى مزایده پرونده اجرایى کالسه: 9600789 و 9600791 
و 9600792 و 9600793- ششــدانگ پالك پانزده فرعى از یکصد و نود و شش اصلى 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان بمســاحت 113/46 مترمربع واقع در ســمت جنوب شرقى 
همکف بانضمام پارکینگ قطعه 24 تفکیکى بمســاحت 11/10 مترمربع واقع در زیرزمین 
دو بانضمام انبارى قطعه 12 تفکیکى بمساحت 4/73 مترمربع واقع در زیرزمین به نشانى: 
اصفهان- خیابان نظر میانى- کوچه باغ به- مجتمع مسکونى نوید- طبقه همکف- قسمت 
جنوب شرقى که سند مالکیت آن در صفحه 554 دفتر 1412 امالك ذیل ثبت 264475 با 
سند مالکیت به شــماره چاپى 486571 د 91 ثبت و صادر شده است ملکى پژمان صدیقى 
فرزند قدرت اله با حدود: حدود آپارتمان: شماال: در 31 قســمت که قسمتهاى 3 و 4 و 6 و 
24 و 26 و 28 و 29 و 30 شرقى قسمتهاى 5 جنوبى قسمت 8 و 10 و 12 و 14 و 15 و 17 و 
19 و 21 غربى اســت بطولهاى 6/03 متر و 2/12 متر و 1/75 متر و 0/19 متر و 0/67 متر 
و 0/65 متر و 0/85 متر و 0/05 متر و 1/07 متر و 1/37 متر و 0/63 متر و 0/79 متر قوس 
درونى 2/79 متر و 0/51 متر و 0/21 متر و 1/04 متر و 0/60 متر و 0/62 متر و 0/57 متر و 
0/84 و 0/78 متر اول تا پنجم دیواریست ششمدیوار و پنجره است هفتم دیواریست هشتم 
دیوار و پنجره است نهم و دهم دیواریست یازدهم درب است دوازدهم تا هفدهم دیواریست 
هجدهم دیوار و پنجره است نوزدهم دیواریست بیستم دیوار و پنجره است بیست و یکم و 
بیست و دوم دیواریست بیست و سوم دیوار و پنجره ایست بیست و چهارم و بیست و پنجم 
دیواریست بیست و ششم دیوار و پنجره است بیست و هفتم دیواریست بیست و هشتم دیوار 
و پنجره است بیست و نهم دیواریست سى ام دیوار و پنجره است سى و یکم دیواریست اول 
به البى دوم و سوم به راه پله و آسانسور مشاعى چهارم تا هشتم به داکت نهم تا چهاردهم 
براه پله و آسانســور مشاعى پانزدهم تا بیس و دوم به البى بیســت و سوم تا سى و یکم به 
ورودى شرقا: در 5 قسمت که قسمتهاى دوم و چهارم آن جنوبى است بطولهاى 4/51 متر و 
3/61 متر و 1/21 متر و 0/73 متر و 2/04 متر اول دیوار و پنجره ایست دوم و سوم دیواریست 
مشترك چهارم و پنجم دیواریســت اول به معبر دوم و سوم به پست برق قطعه 3 چهارم و 
پنجم به داکت جنوبا: در 11 قسمت که قسمتهاى 2 و 6 و 8 و 10 آن شرقى و قسمت 4 آن 
غربى است بطولهاى 1/95 متر و 0/36 متر و 0/64 متر و 0/35 متر و 1/54 متر و 0/36 متر 
و 2/46 متر و 0/05 متر و 4/88 متر و 0/41 متر و 0/45 متر اول دیوار و پنجره اســت دوم 
تا چهارم دیواریست پنجم دیوار و پنجره اســت ششم دیواریست هفتم دیوار و پنجره است 
هشتم دیواریست نهم دیوار و پنجره است دهم و یازدهم دیواریست اول تا یازدهم بفضاى 
رمپ غربا: بطول 6/98 متر دیواریســت به درز انقطاع. حدود انبارى شماال: در دو قسمت 
بطولهاى 1/75 متر قوس درونى 0/58 متر اول و دوم دیواریست اول به رمپ دوم به ستون 
شرقا: بطول قوس بیرونى 1/95 متر دیواریست به رمپ جنوبا: بطول 3/03 متر و دیواریست 
مشترك به انبارى قطعه 13 غربا: در دو قسمت بطول هاى 1/47 متر و 0/25 متر اول درب 
و دیوار است دوم دیواریست اول به محوطه پارکینگ دوم حدود پارکینگ: شماال: بطول 5 
متر خط فرضى به محوطه مشاعى است به پارکینگ قطعه 23 شرقا: بطول 2/22 متر خط 
فرضى است به محوطه مشــاعى جنوبا: بطول 5 متر خط فرضى است به محوطه مشاعى 
غربا: 2/22 متر خط فرضى است به محوطه مشاعى. که طبق نظر کارشناس رسمى پالك 
فوق نماى ساختمان آجرى پنجره آلومینیوم درب ورودى و داخلى چوبى کف سرامیک بدنه 
کاغذ دیوارى کابینت آشپزخانه ام دى اف سرمایش و گرمایش سیستم مرکزى و فن کوئل 
برق تک فاز اختصاصى و آب و گاز اشتراکى است. آپارتمان 2 خوابه است. اسکلت ساختمان 
بتنى و سقف تیرچه بلوك مى باشد. ساختمان داراى پایان کار از شهردارى منطقه 5 اصفهان 
به شماره 5/92/27954 مورخ 1392/08/20 مى باشد. و طبق سند رهنى شماره 151030- 
1391/12/12 و 156762 و 156763- 1393/11/15 و 152869- 1392/08/09 
تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره یک اصفهان در رهن بانک صادرات واقع مى باشد 
و طبق اعالم بانک بستانکار ملک داراى بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز شنبه مورخ 
1398/06/09 در اداره اجراى اسناد رســمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى 
چهارراه اول ابتداى خیابان الهور سمت چپ به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 
پانزده میلیارد ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته 
مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشــتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشــد و نیز بدهى هاى 
مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا 
نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد ضمنا این 
آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 1398/05/22  درج و منتشر 
مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت 
در جلسه مزایده باید مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده 
در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش 
واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمناً برنده مزایده باید 
کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت 

اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 556794 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /5/269
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139803902004000163 تاریخ آگهى: 1398/05/14 شــماره پرونده: 
9100400200401043 آگهــى مزایده پرونده اجرائى به شــماره بایگانى: 9102585- 
ششدانگ یک دستگاه آپارتمان پالك شماره سه هزار و سیصد و نوزده از پانزده هزار و یکصد 
ونود و سه اصلى واقع در بخش 5 ثبتى اصفهان واقع در طبقه دوم شمالى به مساحت یکصدو 
بیست و دو متر و سى و دو دسیمتر مربع بانضمام ششدانگ انبارى سه هزار و سیصد و سى و 
سه فرعى و ششدانگ پارکینگ سه هزار و سیصد و چهل و چهار فرعى به آدرس: اصفهان 
خیابان مشتاق دوم کوچه بوذرجمهر 16 بن بست مشتاق پالك 10 طبقه دوم که سند آن 
در صفحه 50 دفتر جلد 421 امالك ذیل شماره 86373 با شماره چاپى 219956 الف/87 
ثبت و صادر شده ملکى خانم خاطره عاطف محدود به حدود شماًال: به طول پنج متر و پانزده 
ســانتیمتر پنجره و دیوارى است به فضاى شارع شــرقًا: اول به طول یک متر و سى و پنج 
سانتیمتر دیوارى است به فضاى شارع دوم به طول بیست متر و سى و پنج سانتیمتر دیوار به 
دیوار پالك سیصد و هجده فرعى جنوباً: به طول چهار متر و چهل و دو سانتیمتر دیوار و دیوار 

کوتاه است به فضاى حیاط مشاعى غربًا: اول در ســه قسمت که قسمت دوم جنوبى است 
به طولهاى پنج متر و هشتاد سانتیمتر و یک متر و شصت و پنج سانتیمتر و هشت سانتیمتر 
دیوار اشتراکى است با آپارتمان سه هزار و سیصد و هجده فرعى دوم در دو قسمت که دوم 
جنوبى است به طولهاى چهار متر و سى و چهار سانتیمتر و چهار متر و بیست و سه سانتیمتر 
درب و دیوارى است به راه پله و آسانسور مشاعى سوم در سه قسمت که قسمت دوم شمالى 
و سوم به طور پخ است به طولهاى بیست سانتیمتر و سى و چهار سانتیمتر و ده متر و پنجاه 
و پنج سانتیمتر پنجره ها و دیوار و دیوار کوتاه است به فضاى شارع و گل انداز مادى؛ حدود 
انبارى: شماًال: به طول یک متر و پانزده سانتى متر دیوار اشتراکى است با انبارى سه هزار و 
سیصد و سى و چهار فرعى شرقا:ً اول به طول سى سانتیمتر دیوار اشتراکى است با انبارى 
سه هزار و سیصد و سى و پنج فرعى دوم به طول دو متر و هفتاد سانتیمتر متر دیوار اشتراکى 
است با انبارى سه هزار و سیصد و سى و هفت فرعى جنوبًا: به طول یک متر و ده سانتیمتر 
دیوارى است به فضاى بام غربًا: به طول دو متر و نود و هشت سانتیمتر درب و دیوارى است 
به راه پله و آسانسور مشاعى؛ حدود پارکینگ شماًال و جنوبًا به طول دو متر و سى سانتیمتر 
و شرقًا و غربًا به طول پنج متر خط مستقیم مفروض اســت به پارکینگ محوطه مشاعى، 
حقوق ارتفاقى له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاســت و پارکینگ سه هزار و سیصد و 
چهل و سه فرعى و سه هزار و سیصد و چهل و پنج فرعى از پارکینگ مورد ثبت حق عبور 
دارند و یک عدد کانال کولر به ابعاد چهل سانتیمتر و پنجاه سانتیمتر محاط در این آپارتمان 
مى باشد که طبق سند رهنى شماره 12260- 89/12/21 تنظیمى دفترخانه اسناد رسمى 
شماره 152 اصفهان در قبال بدهى شرکت کوهرنگ غلتک پارس در رهن پست بانک قرار 
گرفته و طبق نظر کارشناسان رسمى ملک موصوف یک دستگاه آپارتمان بانضمام پارکینگ 
و انبارى واقع در طبقه دوم مجموعه مسکونى واقع در جنوب نهر آب و پنج طبقه مجهز به 
آسانسور به مساحت تقریبى عرصه و اعیان 122 مترمربع با اسکلت بتن آرمه و سقف تیرچه 
بلوك نماى خارجى سنگ و آجر و شیشه با قدمت بیش ازده سال است. این آپارتمان داراى 
انشعابات آب، برق و گاز و فاضالب است. مشــخصات فنى ساختمان عبارتند از: یک واحد 
مسکونى دو خواب، نماى بیرون سنگ و آجر، کف حیاط و پارکینگ سنگ، پنجره خارجى 
آلومینیوم، درب هاى داخلى چوبى، ســالن و خواب با کف سرامیک، سقف رنگ پالستیک 
و دیوارها رنگ روغنى و دیوارکوب، آشپزخانه با کف سرامیک، دیوار کاشى، کابینت ام دى 
اف، سرویس با کف و دیوار سرامیک و کاشى، سیستم سرمایش کولر آبى و گرمایش پکیج 
و رادیاتور است و طبق اعالم بانک مدت بیمه مورد وثیقه منقضى گردیده است و از ساعت 9 
الى 12 روز شنبه مورخ 98/06/09 در شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در 
خیابان هشت بهشت شرقى- چهارراه اول خیابان الهور به مزایده گذارده مى شود و مزایده 
از مبلغ پایه 8/500/000/000 ریال (هشت میلیارد و پانصد میلیون ریال) شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشــتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى 
آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده 
در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق ا ز محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 
98/05/22 درج و منتشــر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى 
گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک 
ملى در وجه اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى 
معتبر الزامى اســت ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز 
طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 556782 اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان /5/270
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002003001869/1 شماره بایگانى پرونده: 9802589/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000230 تاریخ صدور: 1398/05/16 آگهى ابالغ اجرائیه 
چک- بدینوسیله به آقاى: - مصطفى قراخانى بنى نام پدر: رضا تاریخ تولد: 1346/03/05 
شــماره ملى: 4623033600 شماره شناسنامه: 44 به نشــانى: اصفهان  خیابان میر جنب 
پل هوایى شــیخ صدوق ابالغ مى شــود که خانم مریم علیزاده نام پدر: احمد تاریخ تولد: 
1357/01/01 شماره ملى: 0793517656 شماره شناســنامه: 607 باستناد شماره چک: 
603969- 1398/04/23 به عهده بانک سپه شعبه خیابان میر اصفهان جهت وصول مبلغ: 
1417000000 ریال علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9802589 در 
این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور، محل اقامت نامبرده 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 
ششم توسعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت بیست روز 
از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محســوب مى گردد، نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام 
ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 560322 اداره اجراى اســناد رسمى 

اصفهان /5/271
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002003001870/1 شماره بایگانى پرونده: 9802590/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000232 تاریخ صدور: 1398/05/16 آگهى ابالغ اجرائیه 
چک- بدینوسیله به آقاى: - مصطفى قراخانى بنى نام پدر: رضا تاریخ تولد: 1346/03/05 
شــماره ملى: 4623033600 شماره شناسنامه: 44 به نشــانى: اصفهان خیابان میر جنب 
پل هوایى شــیخ صدوق ابالغ مى شــود که خانم مریم علیزاده نام پدر: احمد تاریخ تولد: 
1357/01/01 شماره ملى: 0793517656 شماره شناسنامه: 607 به  استناد شماره چک: 
603970- 1398/04/23 به عهده بانک سپه شعبه خیابان میر اصفهان جهت وصول مبلغ: 
100000000 ریال علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9802590 در 
این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور، محل اقامت نامبرده 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 
ششم توسعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت بیست روز 
از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محســوب مى گردد، نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام 
ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 560316 اداره اجراى اســناد رسمى 

اصفهان /5/272
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002003000480/1 شماره بایگانى پرونده: 9800751/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000197 تاریخ صدور: 1398/05/03 آگهى ابالغ اجرائیه 
پرونده شماره 139804002003000480/1- بدین وسیله به آقاى غالمرضا فتحى فرزند 
پناه على به نشانى اصفهان سه راه سیمین کوى ولى عصر (عج) فاز F پالك 612 کدپستى 
8491954131 که برابر گزارش مأمور مربوطه آدرس شــما شناسائى نگردیده است ابالغ 
مى گردد که خانم سمیرا نهایت فخار فرزند اکبر باستناد ســند ازدواج شماره 8103 مورخ 
1387/9/27 دفترخانه ازدواج شــماره 133 اصفهان جهت وصول مهریه: قرآن کریم به 
هدیه ى یکصد هزار ریال و مهرالسنه ى حضرت زهرا (س) دویست و شصت و دو ریال و 
نیم تبرکًا و بابت اقالم آینه و شمعدان و شال ترمه و هزینه سفر عمره بیت ا... الحرام جمعًا 
مبلغ ده میلیون ریال  و تعداد چهارصد عدد سکه ى کامل بهار آزادى و مقدار یکصد و پنجاه 
مثقال طالى ساخته شده ى هجده عیار و مبلغ پانصد میلیون ریال بابت خرید منزل مبادرت 
به صدور اجرائیه نموده و پس از تشــریفات قانونى اجرائیه صادر و پرونده اجرائى به شماره 
139804002003000480 در این اداره مطرح مى باشد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى 
مفاد اسناد رسمى به شــما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه 
محسوب اســت و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى 
گردد، ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار 
آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 561129 

اسدى اورگانى- رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /5/273
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002003001223/1 شماره بایگانى پرونده: 9801730/1 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139803802003000201 تاریخ صــدور: 1398/05/06 آگهى ابالغ 

اجرائیه چک- بدینوسیله به – محسن شرکت قناد نام پدر: حسن تاریخ تولد: 1359/04/12 
شماره ملى: 1288225822 شماره شناسنامه: 1944 به نشانى: اصفهان خیابان جى خیابان 
نیرو فروشــگاه پویان کدپستى 816397636 ابالغ مى شــود که محسن کریمى نام پدر: 
محمدعلى شماره ملى: 1281876720 شماره شناســنامه: 78143 باستناد شماره چک: 
8743/312299- 91/12/20 به عهده بانک ملى شعبه خیابان اصفهان جهت وصول مبلغ: 
600000000 ریال علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9801730 در 
این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور، محل اقامت نامبرده 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 
ششم توسعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت بیست روز 
از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محســوب مى گردد، نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام 
ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 560355  اداره اجراى اســناد رسمى 

اصفهان /5/274
ابالغ وقت دادرسى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى تقى سلمان وند کالسه پرونده: 259/98 وقت 
رسیدگى: 98/7/17 ساعت 5 عصر خواهان: حبیب ا...غالمى خوانده: تقى سلمان وند فرزند 
مومن خواسته: انتقال سند احترامًا خواهان دادخواستى با موضوع تامین دلیل داشته که به 
شــوراى حل اختالف شــعبه اول ارجاع گردیده و پس از صدور قرار کارشناسى و انتخاب 
کارشــناس نظریه کارشناســى اخذ گردیده لذا با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواســت خواهان و دســتور دادگاه و به تجویز ماده 73 ائین دادرسى مدنى مراتب یک 
نوبت در روزنامه هاى کثیراالنتشــار ایران اگهى گردد تا خوانده از تاریخ نشر اخرین اگهى 
ظرف مدت ده روز به دبیرخانه شورا جهت رویت و اخذ نظریه کارشناسى اقدام نماید. م الف: 
561063 کریمى- رئیس شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف بخش باغبادران (مجتمع 

شماره یک)  /5/285
 مزایده

در پرونده کالسه 972491 اجرایى و به موجب دادنامه 9709973730201493 صادره از 
شعبه دوم عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى خانم مینا نوریان در حق خانم الهه احمدیان  
محکوم است به دستور فروش پالك ثبتى 172/86 واقع در قطعه ده نجف آباد که از طریق 
اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد توســط هیئت سه نفره کارشناسان رسمى آقایان 
1- محمد على معین 2- رحیم پور قاسمى 3- حیدر حیدرى به شرح ذیل ارزیابى گردیده 
است: ملک مورد بازدید عبارت است از قطعه زمین غیر مزروعى واقع در گوشه شمالى شرقى 
ملک محصور با دیوارهاى گلى واقع در نجف آباد انتهاى بلوار بهارستان خ مهر کوى ابسار 
انتهاى فرعى جنوبى داراى شــماره ملک 172/86 و داراى مساحت عرصه  اعالم شده به 
متراژ 4219/40 متر مربع و حدود و ابعاد ملک عبارت است از شماال بطول 72 متر به پالك 
مجاور غربا به طول 62 متر مرزى است به راهرو اختصاصى و جنوبا بطول 78/5 متر مرزى 
است اشتراکى به باغ مجاور و شــرقا بطول 60 متر به دیوار اشتراکى ملک مجاور محدود 
گردیده است که عرصه ملک طبق ســند 4536 متر مربع مى باشد و هیچگونه ساختمان 
مستحدثاتى ندارد با توجه به موقعیت محل قیمت آن از قرار هر متر مربع 2/500/000 ریال 
و جمعا به مبلغ  11/340/000/000ریال 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 1398/06/13 ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش 
میرسد. برنده مزایده شخصى اســت که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که 
بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف 
مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق 
دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریــدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از 
مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 558469/م الف مدیراجراى احکام 

حقوقى دادگسترى نجف آباد /5/261
 حصروراثت 

زینب شهسوارى داراى شناسنامه شــماره 1091956480 به شرح دادخواست به کالسه 
294/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
فاطمه ابراهیمى بشناســنامه 1855  در تاریخ 1383/12/5 اقامتــگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. زینب شهسوارى فرزندقنبر 
على متولد1344ش ش 1091956480 نسبت با متوفى فرزند ، 2. جواهر شهسوارى علویجه 
فرزند قنبرعلى متولد1339ش ش 1091919763 نســبت با متوفى فرزند ، 3. شــهربانو 
شهســوارى علویجه فرزندقنبرعلى متولد1329ش ش 1091868948 نسبت با متوفى 
فرزند، 4. معصومه شهسوارى علویجه فرزندقنبر على متولد1335ش ش 1091886016 
نسبت با متوفى فرزند ، 5. صاحب شهسوارى علویجه فرزند قنبرعلى متولد 1332ش ش 
1090512864 نسبت با متوفى فرزند ، 6. ابوالقاسم شهســوارى علویجه فرزند قنبرعلى 
متولد 1326ش ش 1091859981 نسبت با متوفى فرزند ، 7. رضا شهسوارى علویجه فرزند 
قنبرعلى متولد 1338ش ش 1091911630 نسبت با متوفى فرزند ، 8. اسماعیل شهسوارى 
علویجه فرزند قنبرعلى متولد 1331ش ش 1091871809 نسبت با متوفى فرزند ، 9. حسن 
شهســوارى علویجه فرزند قنبرعلى متولد 1345ش ش 1091967989 نسبت با متوفى 
فرزند ، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى 

صادرخواهد شد. 558740/م الف رئیس شعبه 2 شوراى حل اختالف مهردشت /5/262
 حصروراثت 

زینب شهســوارى علویجه داراى شناسنامه شــماره 1091956480 به شرح دادخواست به 
کالسه 293/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان قنبر على شهسوارى بشناســنامه 1389 در تاریخ 1381/1/3 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. زینب شهسوارى علویجه 
فرزندقنبر على متولد1344ش ش 1091956480 نسبت با متوفى فرزند ، 2. جواهر شهسوارى 
علویجه فرزند قنبرعلى متولد1339ش ش 10919197630 نسبت با متوفى فرزند ، 3. شهربانو 
شهسوارى علویجه فرزندقنبرعلى متولد1329ش ش 1091868948 نسبت با متوفى فرزند، 
4. معصومه شهسوارى علویجه فرزندقنبر على متولد1335ش ش 1091886016 نسبت با 
متوفى فرزند ، 5. صاحب شهسوارى علویجه فرزند قنبرعلى متولد 1332ش ش 1090512864 
نسبت با متوفى فرزند ، 6. ابوالقاسم شهســوارى علویجه فرزند قنبرعلى متولد 1326ش ش 
1091859981 نســبت با متوفى فرزند ، 7. رضا شهســوارى علویجه فرزند قنبرعلى متولد 
1338ش ش 1091871809 نسبت با متوفى فرزند ، 8. اسماعیل شهسوارى علویجه فرزند 
قنبرعلى متولد 1331ش ش 1091871809 نســبت با متوفى فرزند ، 9. حســن شهسوارى 
علویجه فرزند قنبرعلى متولد 1345ش ش 1091967989 نسبت با متوفى فرزند ،  10. فاطمه 
ابراهیمى فرزند اسماعیل متولد 1305 ش ش 1855 نسبت با متوفى همسر، 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 شد558743/م الف رئیس شعبه 2 

شوراى حل اختالف مهردشت/5/263
 حصروراثت 

شهربانو خدایى ورپشتى داراى شناسنامه شماره 9 به شرح دادخواست به کالسه 98/150 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد 
صفرى حســین آبادى بشناســنامه 13 در تاریخ 1397/5/3 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. حسنعلى صفرى حسین آبادى 
فرزنداحمد متولد 1339ش ش 14 نسبت با متوفى فرزند ، 2. اقدس صفرى حسین آبادى 
فرزند احمد متولد1345ش ش 23 نسبت با متوفى فرزند ، 3. مجتبى صفرى حسین آبادى 
فرزند احمد متولد1350ش ش 84 نسبت با متوفى فرزند ،احمد  4. عشرت صفرى حسین 
آبادى فرزنداحمد متولد 1358ش ش 23 نسبت با متوفى فرزند، 5. عصمت صفرى حسین 
آبادى فرزنداحمد متولد1347ش ش 41 نسبت با متوفى فرزند ، 6. حسین صفرى حسین 
آبادى فرزنداحمد متولد1341ش ش 39 نسبت با متوفى فرزند ، 7. شهربانو خدایى ورپشتى 
فرزند غالمرضا متولد 1320 ش ش 9 نسبت با متوفى همسر، متوفى به غیر از نامبردگان 

ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 558745/م الف رئیس شعبه 

2 شوراى حل اختالف مهردشت /5/264 
مزایده 

اجراى احکام مدنى شوراهاى حل اختالف دادگاه عمومى بخش مهردشت در نظر دارد در 
خصوص پرونده کالسه 98/98 جلسه مزایده اى برگزار نماید. موضوع مزایده عبارت است 
از یک دســتگاه بلوك زنى هیدرولیک جهت تولید بلوك سیمانى دیوارى به ابعاد 20*40 
سانت داراى قالب دیوارى 6 تایى به میزان مبلغ 140000000ریال (یکصد و چهل میلیون 
ریال) ارزش دارد جلسه مزایده اى  در  تاریخ 98/6/13از ساعت 9 الى 11 صبح در دفتر اجراى 
احکام مدنى شوراهاى حل اختالف دادگاه عمومى بخش مهردشت برگزار نماید که طالبین 
شرکت در مزایده مى توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده به دفتر  اجراى احکام مراجعه تا دستور 
بازدید صادر گردد. ضمنا مزایده از مبلغ ارزیابى شده و برنده کسى است که ده درصد مبلغ 
ارزیابى را نقدا به همراه داشته باشد به فروش میرســد. و باالترین قیمت را  پیشنهاد نماید 
توضیحات کلیه هزینه هاى جانبى مربوط به مزایده به عهده برنده مزایده مى باشد ( ضمنا 
پرداخت مبلغ نیم عشــر اجرایى که به عهده برنده جلسه مزایده مى باشد. 558749/م الف 
امین مامایى - مدیر اجراى احکام مدنى شوراى حل اختالف دادگاه دادگاه عمومى بخش 

مهردشت  / 5/265
ابالغ رأى

 دادنامه- شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شــماره پرونده 91/97شماره دادنامه 
72-97/2/17 خواهان: محمد على نظرى فرزند غالمعلى ساکن دهق شهرك طالقانى خ 
مدرس پ 101 خوانده: اقبال بیگى ساکن مجهول المکان خواسته: مطالبه قاضى شورا به 
عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى شورا درخصوص دادخواست  آقاى محمد على نظرى فرزند غالمعلى مقیم دهق  
به طرفیت اقبال بیگى مجهول المکان مبنى بر مطالبه مبلغ هفت میلیون و هشتصد هزار 
ریال با خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى به استناد یک فقره چک به شماره ى 310713 
بر عهده ى بانک اقتصاد نوین به تاریخ دهم فروردین نود و هفت  به مبلغ مذکور وگواهى 
عدم پرداخت بانک کشاورزى به مبلغ مذکور به تاریخ بیستم فروردین ماه نود و هفت نظر 
به اینکه  مستندات مذکور بر اشــتغال ذمه خوانده به میزان خواسته داللت داشته و با توجه 
به مجهول المکان  و از طریق نشر آگهى دعوت شده نامبردگان علیرغم دعوت و استحضار 
از روند دادرسى در جلسه ى رسیدگى 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 استفساریه ى آن و مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى راى بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفت میلیون و 
هشتصد هزار ریال بابت اصل دین باخسارات تاخیر و تادیه بر مبناى نرخ تورم اعالمى توسط 
بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران از تاریخ چک تا زمان وصول آن بر اساس محاسبه 
ى صورت گرفته توسط اجراى احکام در مرحله ى اجراى حکم و مبلغ یک میلیون و هفت 
هزار و پانصد هزار ریال بابت  هزینه ى دادرســى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید 
.این راى غیابى بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس 
ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه محترم عمومى بخش مهردشت 
مى باشد. 558752/م الف محمد محمدى-  قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف بخش 

مهردشت /5/266
 حصروراثت 

سعادت عطوفى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 29643 به شرح دادخواست به کالسه 
793/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
قربانعلى عطوفى نجف آبادى بشناســنامه 1195 در تاریخ 98/1/9 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. رضوان عطوفى نجف 
آبادى ش ش 3351 ، 2. سعید عطوفى نجف آبادى ش ش 3634 ، 3. سعادت عطوفى نجف 
آبادى ش ش 29643 ، 4. مهرى عطوفى نجف آبادى ش ش 47 ، 5. اشرف عطوفى نجف 
آبادى ش ش 1362 (فرزندان متوفى)، 6. عزت جاللى کوشکى ش ش 26 (همسر متوفى)، 
7.طاهره فنائى نجف آبادى ش ش 19269 (مادر 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 شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 559492/م الف رئیس شعبه 10 

حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /5/267
 مزایده

شماره نامه :1398009000947460 شــماره پرونده : 9709983730101125در پرونده 
کالسه 972095 اجرایى و به موجب دادنامه 9709973730101606 صادره از شعبه اول 
عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى نبى اله معظمى فرزند بهمن ،،،مرتضى گلشادى 
فرزند احمد محکوم است به پرداخت 975/095/281 ریال  بابت محکوم به و هزینه هاى 
دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 35/000/000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق 
دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرســتان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توســط 
کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى مجید کیان ارثى به شرح ذیل ارزیابى گردیده 
است: سوارى پراید به شــماره انتظامى 97 م 265 ایران 43 به رنگ نقره اى متالیک مدل 
1387 عیب ظاهرى روئیت نشد با توجه و در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در قیمت گذارى 
قیمت پایه فروش خودرو به مبلغ 210/000/000 ریال معادل بیست و یک میلیون تومان 
تعیین و برآورد مى گردد. که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه 
کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1398/06/06 
ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از 
قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب 
شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام 
ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. 
ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به 

عمل آورد. 561797/م الف مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد /5/283
اصالحیه

شــماره: 23028301- 98/5/17 پیرو نامه 23028301- مورخ 97/12/02 اعالم میدارد 
نام پدر مرحوم رضا تحویلیان فرزند مهدى صحیح است مراتب جهت اصالح و چاپ مجدد 
ارســال میگردد. م الف:  504179 صفایى- رئیس ثبت اســناد و امالك مرکزى اصفهان 

5/284/
 ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002003000002/1 شماره بایگانى پرونده: 9800032/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000207 تاریخ صدور: 1398/05/06 آگهى ابالغ اجرائیه 
پرونده شماره 139804002003000002/1- بدین وسیله به آقاى سید مجتبى حسینى 
ایچى فرزند سید محمد به نشانى خوراسگان خ شهید رجایى که برابر گزارش مأمور مربوطه 
آدرس شما شناسائى نگردیده اســت ابالغ مى گردد که خانم فاطمه قضاوى خوراسگانى 
فرزند عباسعلى باستناد سند ازدواج شــماره 8735 مورخ 1376/12/25 دفترخانه ازدواج 
شــماره 132 اصفهان جهت وصول یک جلد قرآن هدیه پنجاه هزار ریال و مبلغ دویست 
و شصت و دو ریال و نیم رواج بعنوان مهرالســنه و بانضمام چهل مثقال طالى ساخته 18 
عیار و بانضمام پن جاه عدد ســکه تمام بهار آزادى مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پس از 
تشریفات قانونى اجرائیه صادر و پرونده اجرائى به شماره 139804002003000002 در 
این اداره مطرح مى باشد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ 
مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت 
در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد، ظرف مدت ده روز نسبت به 
پرداخت بدهى خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشــار آگهى دیگرى عملیات اجرائى 
طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شــد. م الف: 560323 اسدى اورگانى- رئیس اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان /5/275
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آگهى تغییرات

مزایده اموال منقول نوبت اول 
در پرونده 97 / 2640 اجرایى اجراى احکام شوارى حل اختالف شهرستان شاهین شهر 
آقاى حیدر على امینیان جزى فرزند على اکبر محکوم به پرداخت 000 / 690 / 31 ریال 
در حق خانم فاطمه امینیــان جزى فرزند امراله و مبلــغ 000 / 139 / 4 ریال بابت حق 
االجراى دولتى در حق صندوق دولت شده است در جهت وصول مطالبات اقدام به توقیف 
اموال بدهکار شامل یک دستگاه موتور سکلت هوندا به شماره انتظامى 54521 – 627 
شده است که طبق گزارش مامور کالنترى سیزده گز مال توقیفى به پارکینیگ گز منتقل 
شده است وطبق نظریه ارزیابى مشخصات دقیق اموال به شرح زیر موتور سیکلت هوندا 
تیپ 125dciمدل 1382 به شــماره انتظامى 54521 – 627 شماره تنه 8209562 و 
شــماره موتور 83405112 – 721591  دارى 2 محور نوع سوخت بنزین اسکلت تنه و 
کمک ها فاقد عیب و نقص گلگیر جلو فرو رفتگى دارد چراغ هاى راهنمایى طرفین جلو 
وکاسه چراغ شکسته و فاقد باطرى مى باشد ، موتور مستعمل و بدون عیب و نقص فنى 
تایرها با 80٪کارکرد بیمه شخص ثالث ندارد با توجه به وضعیت موتور سیکلت به مبلغ 
000 / 000 / 27 ریال ارزیابى شده است و نظریه ارزیابى پس از ابالغ به طرفین مصون از 
ایراد و اعتراض بوده و در اجراى ماده 51 قانون اجراى احکام مدنى با توجه به میزان طلب 
محکوم له و احتساب حق االجرا و هزینه هاى اجرایى شامل دستمزد کارشناسى اموال 
فوق زمان برگزارى مزایده : 2/ 6/ 98 از ساعت 9 الى 10 صبح محل برگزارى مزایده : 
اجراى احکام حقوقى  دادگسترى شاهین شــهر . مزایده از قیمت کارشناسى شروع وبه 
کسى که باالترین قیمت را پیشــنهاد دهد فروخته خواهد شد . برنده مزایده مى بایست 
10 درصداز ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشــند تا عند اللزوم به حساب 
سپرده  واریز و تا یک ماه فرصت دارد ما بقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و 

اال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت 
واریز مى گردد . کسانى که مایل ب رکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 5 روز 
قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود 
و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى 
احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شوند . 558634 – مولویان مدیر  اجراى 

احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر /5/292 
اصالحیه ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002004000796/2 شماره بایگانى پرونده: 9800203 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802120000012 تاریخ صدور: 1398/05/19 آگهى اصالحى 
ابالغ اجرائیه کالسه 9800203- نظر باینکه در آگهى ابالغ اجرائیه شماره 5/119 مورخ 
1398/5/5 در سطر اول بعد از کلمه اجرائیه شماره پرونده اشتباها 9800205 قید گردیده 
است لذا شماره صحیح پرونده اجرائى 9800203  مى باشد که بدینوسیله اصالح و اعالم 

مى گردد. م الف: 564338 اسماعیل زاده- مدیر اجراى ثبت فالورجان /5/293
اصالحیه ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002004000794/2 شماره بایگانى پرونده: 9800205 شماره 
آگهى ابالغیه:139803802120000013 تاریخ صدور: 1398/05/19 آگهى اصالحى 
ابالغ اجرائیه کالســه 9800205- نظر باینکه در آگهى ابالغ اجرائیه شــماره 5/117 
مورخ 1398/5/5 در سطر دوم بعد از کلمه پرونده، شــماره پرونده اشتباها 9800204 
قید گردیده است لذا شــماره صحیح پرونده اجرائى 9800205 مى باشد که بدینوسیله 
اصالح و اعالم مى گردد. م الف: 564337 اسماعیل زاده- مدیر اجراى ثبت فالورجان 

5/294/

تن ماهى یک گونه ماهى است که به طور گسترده میل مى شود. با این حال، کنسرو تن ماهى معمولى ترین منبع 
جیوه در رژیم غذایى است. جیوه ماده شیمیایى اســت که اغلب در دماسنج ها ترموستات ها و سوئیچ هاى چراغ 
اتومبیل مورد استفاده قرار مى گیرد و همچنین در تأسیســات صنعتى مانند نیروگاه ها، کارخانه هاى سیمانى و 
برخى از تولید کنندگان مواد شیمیایى مورد استفاده قرار مى گیرد. هنگامى که جیوه در محیط زیست رها مى شود، 

مى تواند به یک مسئله بهداشت عمومى تبدیل شود.
باکترى هاى طبیعى جیوه را جذب کرده و آن را به متیل ســرم تبدیل مى کنند و آن را به زنجیره غذایى معرفى 
مى کنند. ماهى هاى کوچک متیل مرکورى را مصرف یا جذب مى کنند و توســط ماهى هاى بزرگ تر خورده 

مى شوند. با وجود این به جاى تجزیه یا حل شدن، جیوه در هر سطح از زنجیره غذایى رشد مى کند.
ماهى هاى بزرگ مانند ماهى تن مى توانند غلظت جیوه در بدن خود داشــته باشــند که 10000 برابر بیشتر از 
زیســتگاه هاى اطراف خود است.جیوه براى انســان بى بو و نامرئى اســت. با این حال مى تواند به عنوان یک 

نوروتوکسین عمل کند و در مغز و سیستم عصبى اختالل ایجاد کند.
قرار گرفتن در معرض جیوه مى تواند به ویژه براى کودکان کوچک و زنانى که باردار هستند مضر باشد.

در حالت جنینى که مغز کودك ایجاد مى شود، جیوه مى تواند باعث ناتوانى در یادگیرى و تأخیر در رشد او شود. در 
نوزادان و جنین ها، دوزهاى زیاد مى تواند منجر به مشکالت شناختى، فلج مغزى، ناشنوایى و کورى شود.

در بزرگساالن، مسمومیت با جیوه مى تواند بر بارورى و تنظیم فشار خون تأثیر بگذارد. مسمومیت با جیوه همچنین 
مى تواند عالئمى همچون از دست دادن حافظه، لرزش و بى حسى اندام ها را ایجاد کند.

با توجه به این موارد مصرف تن ماهى نباید به طور منظم باشــد.   FDA توصیه مى کند که در طول باردارى از 
مصرف تن ماهى جداً  خوددارى شود.

مطالعات جدید محققان دانشگاه کاردیف در انگلیس 
نشان مى دهد ســطح هورمون استرس کورتیزول در 
زنانى که در پاییز و زمســتان زایمان مى کنند، بیشتر 
از زنانى اســت که نوزادان خود را در بهار و تابستان به 
دنیا مى آورند؛ به همیــن دلیل احتمال بروز اختالالت 
سالمت روان از قبیل افسردگى و اضطراب در متولدین 

نیمه دوم سال بیشتر است.
ســطح هورمون کورتیزول در مادران بــاردار به طور 
طبیعى باالتر از حد نرمال اســت؛ اما داده ها نشــان 
مى دهد این میــزان در زنانى که در فصــول پاییز و 
زمستان زایمان مى کنند بیشتر است و به همین دلیل 

جنین بیشتر در معرض این هورمون قرار دارد.

این مطالعه نشــان مى دهد میــزان کورتیزول بزاق 
مادرانى که در پاییز و زمستان زایمان مى کنند نسبت 
به زنانى که در بهار و تابســتان، نوزادانشان را به دنیا 

مى آورند، 20 درصد بیشتر است.
ســطح باالى کورتیزول در دوران بــاردارى یکى از 
مهمترین علل اختالالت ســالمت روان در کودکان 
است و یافته هاى مختلفى تأثیر فصل تولد بر خلق وخو، 
غلظت کورتیزول بزاقى، افسردگى و عالئم اضطراب 

را تأیید کرده است.
آرامش مادر در دوران باردارى، تغذیه مناسب و استفاده 
از مکمل هاى ضرورى مهم ترین علل تولد نوزاد سالم 

از نظر جسمى و روحى است.

گرمازدگى یک بیمارى مرتبط با گرماســت که مى 
تواند در شرایطى که فرد در معرض درجه حرارت باال 
قرار گیرد رخ دهد. در واقع در این شرایط توانایى بدن 
براى مقابله با گرما و تنظیم حرارت بدن دچار اختالل 
مى شــود و دماى درون بدن افزایش مى یابد و فرد 

دچار گرمازدگى مى شود.
شدت  گرمازدگى  مى تواند از خفیف تا شدید باشد اما 
باید توجه داشــت که گرمازدگى را باید جدى گرفت 
چرا که عدم مداخله در زمان مناسب مى تواند به مغز 
و ارگان هاى حیاتى آســیب بزند و حتى باعث مرگ 
شــود. فردى که دچار این عارضه مى شود عالئمى 
شایعى همچون گیجى، حالت تهوع، بى حالى، رنگ 
پریدگى، سردرد، تشنگى، تعریق وگرفتگى عضالنى 

و تپش قلب شدید دارد.
گرمازدگى  اغلب با کم شدن آب  بدن همراه است، 
وقتى  فردى  دچار گرمازدگى مى شــود در ابتدا باید  
در یک مــکان با تهویــه خنک قرار گیــرد و حجم
لباس هایش را کم کنــد و دوش آب ولرم یا خنک 
بگیرد. باید توجه داشت به دلیل اینکه در زمان تعریق  
مقدارى از الکترولیت هاى مهــم و ضرورى بدن از 
جمله پتاسیم و سدیم دفع و تعادل این الکترولیت ها دچار 
مشکل مى شود، براى برگشت این تعادل و برطرف 
کردن کم آبى بدن  مخلوط آب خنک با کمى نمک، 

آبمیوه هاى خنک و آبدار مثل هندوانه، طالبى و خیار 
و دوغ هاى کم نمک خنک مصرف شود. شربت هاى 
خانگى سنتى مثل مخلوط خاکشیر و تخم شربتى با 
کمى آبلیمو و شــکر نیز مى تواند در بهبود فرد مؤثر 
باشد البته به تدریج و آهستگى مایعات را میل کنید تا 

دچار مشکالت گوارشى نشوید. 
همچنین یکسرى نوشــیدنى هاى ورزشى در سوپر 
مارکت ها  نیز در دسترس هســتند که به دلیل دارا 
بودن الکترولیت ها همرا با مصرف مایعات خنک  مى 

توانند مفید باشند.
در شــرایط گرمازدگى باید از نوشیدنى هاى حاوى 
کافئیــن مثل قهــوه یا نســکافه، چــاى خنک یا 
نوشیدنى هاى ورزشى کافئین دار خوددارى کنید چرا 
که مواد حاوى کافین مدر( ادرار آور) بوده و باعث دفع 

بیشتر آب بدن مى شوند. 
باید در نظر داشت افرادى  که در محیط هایى با دماى 
باال  کار مى کنند یــا در محل کار خــود در معرض 
حرارت باال قرار دارند، بیشــتر مســتعد  گرمازدگى 

هستند.
 همچنیــن برخــى از گــروه هــاى ســنى مثل 
نوزادان، کودکان و ســالمندان و افــرادى که دچار 
بیمارى هاى قلبى و ریوى، فشــار خون باال، دیابت، 
چاقى و بیم ارى هاى اعصاب و روان هستند بیشتر به 
گرمازدگى مستعد هستند و توصیه مى شود که این 
افراد در ساعات اوج گرماى هوا که معموًال ساعت 10 
صبح تا 5 بعد از ظهر است از خانه خارج نشوند و اگر 
در صورت ضرورت مجبور به ترك خانه هستند 
حتمًا یک بطرى آب یا شــربت هاى خانگى 
کم شیرین خنک همراه خود داشته باشند و از 
لباس  هاى نخى با رنگ روشن  استفاده کنند و به 
هیچ عنوان در ساعات یاد شده در محیط بیرون اقدام 

به ورزش نکنند.

پیش دیابت شرایطى اســت که قند خون شما باالتر از 
حد طبیعى باشد اما نه به اندازه بیمار دیابتى. معموًال شما 
عالئمى را مشاهده نمى کنید و این بیمارى بدون هیچ 
عالمت و نشانه اى به بدنتان حمله مى کند و با انجام یک 

آزمایش خون ساده به وجود آن پى مى برید.
با عدم درمان پیش دیابت، در معــرض خطر ابتال به 
دیابت نوع 2 و بیمارى هاى قلبى قرار مى گیرید؛ اما 
خبر خوب این است که با رعایت مواردى مى توان از 
ابتالى پیش دیابت به دیابت نوع 2 پیشگیرى کرد. 
مصرف غذاهاى سالم، توجه به اضافه وزن، حفظ 
وزن سالم و انجام برخى فعالیت هاى بدنى کافى 
است تا ســطح قند خونتان به حد طبیعى برگردد. 

اهمیت این مسئله فقط براى جلوگیرى از ابتال به دیابت 
نیست بلکه از همه عوارض ناشــى از این بیمارى مانند 
بیمارى هاى قلبى عروقى، مشکالت بینایى، آسیب هاى 

عصبى، نارسایى کلیه و... جلوگیرى مى کند.

عوامل خطر ابتال به پیش دیابت
  اضافه وزن: اگر اضافه وزن دارید (شــاخص توده 
بدنى تان باالتر از 25 اســت)، در معرض خطر ابتال به 
پیش دیابت هستید، به خصوص اگر وزن اضافى در ناحیه  
شکمتان باشد. سلول هاى اضافى چربى مى توانند باعث 

شوند که بدنتان به انسولین مقاوم تر شود.
  کمبود فعالیت بدنى: یکجانشــینى که اغلب با 
اضافه وزن همراه است، به احتمال زیاد به پیش دیابت 

منجر خواهد شد.
 ســابقه خانوادگى: پیش دیابت یک عامل ارثى 

است. اگر کسى در خانواده نزدیک شما آن را داشته باشد، 
به احتمال زیاد شما هم مستعد آن خواهید بود.

 سن: هر چه سن شما بیشتر باشد، بیشتر در معرض 

خطر ابتال به پیش دیابت هســتید. در سن 45 سالگى، 
خطر ابتال شروع به افزایش مى کند و بعد از 65 سالگى، 

این مقدار به صورت تصاعدى افزایش مى یابد.
  دیابت باردارى: اگر در حین باردارى مبتال به دیابت 
شدید، این مسئله خطر بعدى شــما براى ابتال به پیش 

دیابت را افزایش مى دهد.
  سایر موارد:

- فشارخون باال و LDL  کلسترول باال خطر ابتال به 
دیابت نوع 2 را افزایش مى دهد.

- ســندرم تخمدان پلى کیستیک (PCOS) نیز خطر 
ابتال به پیش دیابت را افزایش مى دهد؛ زیرا با مقاومت به 

انسولین در ارتباط است.
- اگر دچار کــم کارى تیروئید و مبتال بــه پیش دیابت 
هستید، در مقایســه با افرادى که عملکرد تیروئیدشان 

طبیعى اســت، احتمال ابتال به دیابت نوع 2 در شما دو 
برابر بیشتر مى شود.

دیابت بسیار تدریجى 
ایجاد مى شــود، بنابراین وقتى در مرحله پیش دیابت 

هســتید ممکن اســت به هیچ وجه 
عالئمى نداشته باشید. با وجود این 
ممکن است مواردى توجه تان را 

به خود جلب کند؛ مواردى چون:
بیش از حالت عادى احســاس 
گرســنگى مى کنید. بــا وجود 
بیشتر خوردن، وزنتان کاهش 
مى یابد. بیشتر از حالت عادى 

احساس تشنگى مى کنید.  
باید دفعات بیشترى 

دستشویى  به 
برویــد. 

خسته تر از حد معمول هستید.

همه این موارد عالئم رایج مرتبط 
با دیابت هســتند، بنابراین اگر در 
مراحل اولیــه دیابت قــرار دارید 

حواستان به آنها 
باشد.

براى پیشــگیرى از 
تبدیل پیش دیابت به دیابت، 
وزنتــان را کاهش دهید، ســالم غذا 
بخورید، ورزش کنید، برنامه  خواب مناســبى 

داشته باشید و اگر سیگار مى کشید آن را ترك کنید.

گردو میوه درختى داراى سه پوست جداگانه است که هر 
کدام خواص خاص خود را دارند مثًال پوست سبز گردو در 
رنگرزى استفاده مى شود، قسمت خوراکى آن مغز گردو 
اســت که داراى ترکیبات روغنى بسیار غنى و سرشار از 
ویتامین هاى A،B وE  است و از همه مهمتر امالحى 
نظیر آهن، روى، فسفر و مس دارد. از دیدگاه طب سنتى 
گردو در درجه دوم گرمى و در درجه اول خشکى قرار دارد 
هر چه خشک شود، حرارت آن زیاد شده و از رطوبت آن 
کاسته مى شود. مغز گردو بسیار لطیف است و به هضم 
غذا کمک مى کند و داروى مقوى معده به شمار مى رود، 
خوردن گردو با انجیر کوبیده در رفع یبوست افراد بسیار 
مؤثر است و به عنوان ضد سم محسوب مى شود. گردو از 

دارو هاى بسیار خوب براى تقویت مغز به شمار مى رود و 
در رفع فراموشى کمک کننده است؛ گردو با انجیر و مویز 
در افراد با سن باال توصیه مى شود و براى تقویت باردارى 
نیز مفید است. گردو بسیار مغذى و سرشار از امالح معدنى 
و ملین بوده و بــراى افراد دیابتى نیز توصیه مى شــود، 
خوابیدن در زیر درخت گردو با توجــه به پخش کردن 

برخى ترکیبات فرار توسط درخت، توصیه نمى شود.
روغن گردو براى بیمارى هاى سر درد، فلج و درد مفاصل 
ناشى از سردى توصیه مى شود، مصرف زیاد گردو موجب 
جوش صورت و بیمارى هاى ناحیــه دهان (ورم لوزه ها 
و بثورات دهانى) مى شــود و مصلح گردو  آب انار و رب 

انار است.

حواستان به وضعیت پیش دیابت باشد
ه قند خون شما باالتر از 
شما  مار دیابتى. معموًال
بیمارى بدون هیچ  این
له مى کند و با انجام یک 

ى مى برید.
ابتال به عــرضخطر
ى قرار مى گیرید؛ اما 
 مواردى مى توان از 
2ع 2 پیشگیرى کرد. 
 اضافه وزن، حفظ 
ت هاى بدنى کافى

حد طبیعى برگردد. 
وگیرى از ابتال به دیابت

ــىاز این بیمارى مانند 
الت بینایى، آسیب هاى 

رى مى کند.

ش دیابت
ن دارید (شــاخص توده 
ابتال به  در معرض خطر
اگر وزن اضافى در ناحیه  
ىچربى مى توانند باعث 

م تر شود.
جانشــینى که اغلب با 
مال زیاد به پیش دیابت 

است. اگر کسى در خانواده نزدیک شما آن را داشته باشد، 
به احتمال زیاد شما هم مستعد آن خواهید بود.

چه سن شما بیشتر باشد، بیشتر در معرض  هر هسن:

5خطر ابتالبه پیش دیابت هســتید. در سن45 سالگى،
ابتال شروع به افزایشمى کند و بعد از 65 سالگى، 5خطر

این مقدار به صورت تصاعدى افزایش مى یابد.
 دیابت باردارى: اگر در حین باردارى مبتال به دیابت 
شدید، این مسئله خطر بعدى شــما براى ابتال به پیش 

دیابت را افزایش مى دهد.
 سایر موارد:

LDL کلسترول باال خطر ابتال به  L- فشارخون باال و
2دیابت نوع 2 را افزایش مىدهد.

- ســندرم تخمدان پلى کیستیک (PCOS) نیز خطر 
ابتال به پیش دیابت را افزایش مى دهد؛ زیرا با مقاومت به 

انسولین در ارتباط است.
- اگر دچار کــم کارى تیروئید و مبتال بــه پیش دیابت 
ید، در مقایســه با افرادى که عملکرد تیروئیدشان 

2طبیعى اســت، احتمال ابتال به دیابت نوع 2 در شما دو 
برابر بیشتر مى شود.

دیابت بسیار تدریجى
وقتى در مرحله پیش دیابت  ایجاد مىشــود، بنابراین

هســتید ممکن اســت به هیچ وجه 
عالئمى نداشته باشید. با وجود این 
ممکن است مواردى توجه تان را 

به خود جلب کند؛ مواردى چون:
احســاس بیش از حالت عادى
گرســنگى مى کنید. بــا وجود 
وزنتان کاهش بیشتر خوردن،
مى یابد. بیشتر از حالت عادى 

احساس تشنگى مى کنید.  
باید دفعات بیشترى 

دستشویى  به 
برویــد. 

خسته تر از حد معمول هستید.

همه این موارد عالئم رایج مرتبط 
با دیابت هســتند، بنابراین اگر در 
مراحل اولیــه دیابت قــرار دارید 

حواستان به آنها 
باشد.

براى پیشــگیرى از 
تبدیل پیش دیابت به دیابت، 
وزنتــان را کاهش دهید، ســالم غذا 
بخورید، ورزش کنید، برنامه  خواب مناســبى 

داشته باشید و اگر سیگار مى کشید آن را ترك کنید.

پ

هر چند وقت یکبار مى توان تن ماهى خورد؟

گردو و انجیر
مؤثرترین درمان

ج  براى یک بیمارى رایج 

و
ش دیابت یک عامل ارثى ــابقه خانوادگى: پیش

ر
هستی

دو و انجیر
ثرتریندرمان

گرمازدگى مستعد هستند و توصیه مى شود که این
0افراد در ساعات اوج گرماى هوا که معموًال ساعت10
5صبح تا 5 بعد از ظهر است از خانه خارج نشوند و اگر
در صورت ضرورت مجبور به ترك خانه هستند
حتمًا یک بطرى آب یا شــربت هاى خانگى
کم شیرین خنک همراه خود داشته باشند و از
لباس  هاى نخى با رنگ روشن  استفاده کنند و به
شده در محیطبیرون اقدام هیچ عنوان در ساعات یاد

به ورزش نکنند.

نوشیدنى هاى گوارا براى درمان گرمازدگى 

متولدین کدام فصل در معرض اختالل هاى روانى هستند؟

شرکت با مسئولیت محدود مهد فوالد پوشــش درتاریخ1398/04/24 به 
شــماره ثبت 62711 به شناســه ملى 14008469124 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :خرید، فروش، پخش و توزیع انواع سبوس برنج – 
تولید، پخش و توزیع، خرید، فروش، صادرات و واردات انواع پوشان ایزوترم 
، انواع فالکس هاى پوششى و تمیز کننده – صادرات و واردات کلیه کاالهاى 
مجاز بازرگانى – اخذ وام وتسهیالت و گشایش LC از بانک ها و موسسات 
دولتى و خصوصى در داخل و خارج از کشــور صرفاً در راستاى تحقق اهداف 
شرکت – شرکت در نمایشگاه ها و سمینارهاى داخلى، خارجى و بین المللى 
(بجز فرهنگى و هنرى) – عقد قرارداد با ارگان هاى دولتى و خصوصى در داخل 
و خارج از کشور – اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور 
– شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى در داخل و خارج از کشور 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان 
، بخش کوهپایه ، دهســتان سیستان ، روستا باســکول شهداى مظاهرى، 

روبروى شهرك صنعتى سگزى ، جاده اصفهان - سگزى ، جاده (105) ، پالك 
0 ، طبقه همکف کدپستى 8139175513 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت 
است از مبلغ 50000000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا 
آقاى ابوالفضل فضل خانى به شماره ملى 0589460617 دارنده 25000000 
ریال سهم الشــرکه آقاى محمدهادى مقیم به شماره ملى 1754607780 
دارنده 25000000 ریال سهم الشرکه مدیر عامل آقاى محمدهادى مقیم به 
شماره ملى 1754607780و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با 
امضاء مدیر عامل و آقاى ابوالفضل فضل خانى متفقاً و همراه با مهر شــرکت 
معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها  و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(560289)

آگهى تأسیس

شرکت ایده سازان حاتم شرکت سهامى خاص به شماره 
ثبت 1865 و شناســه ملى 10260623773 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ1397/04/31 
مرکز اصلى شــرکت بــه آدرس جدید اســتان اصفهان 
شهرستان خمینى شهر بخش مرکزى شهر خمینى شهر 
محله دانشــگاه صنعتى میدان صنعــت خیابان 10 پالك 
116 ســاختمان فن آفرینى 2 طبقه همکف کد پســتى 
8415683158 تغییر یافت و دراین واحد ثبتى ذیل شماره 
1865 به ثبت رسید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

خمینى شهر (560889)

شرکت ایده ســازان حاتم شرکت ســهامى خاص به 
شماره ثبت 44467 و شناســه ملى 10260623773 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فــوق العاده 
مــورخ1397/04/31 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : 
مرکز اصلى شــرکت به آدرس جدید اســتان اصفهان 
شهرستان خمینى شهر بخش مرکزى شهر خمینى شهر 
محله دانشــگاه صنعتى میدان صنعت خیابان 10 پالك 
116 ســاختمان فن آفرینى 2 طبقه همکف کد پســتى 
8415683158 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(560880)

شرکت پویش تراش سپاهان شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 22045 و شناسه ملى 10260428800 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ1398/04/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
رسول موجودى رنانى به شماره ملى 1290744221 
به سمت بازرس اصلى و شیرین خسرو زاده به شماره 
ملى 1286123925 به ســمت بازرس على البدل 
براى مدت یک ســال مالى انتخاب شــدند. روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهت نشــر آگهى هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (561443)

آگهى تغییرات

آگهى تغییرات

حصروراثت 
ایمان کیماسى دربندى داراى شناسنامه شماره 1120006732 به شــرح دادخواست به کالسه 794/98 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صاحب جان آشیرى بشناسنامه 1837 
در تاریخ 98/2/20 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. زهرا 
کیماسى دربندى ش ش 301 ، 2. ایمان کیماســى دربندى ش ش 1120006732 ، 3. حمید کیماسى دربندى 
ش ش1080463984  ، 4. اعظم کیماســى دربندى ش ش 13، 5. اکرم کیماسى دربندى ش ش 2 (فرزندان 
متوفى) ، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 558197/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى 

حل اختالف نجف آباد /5/260



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

شــما کارها را آزمــوده اید و تدبیــر آنها کــرده اید، از پیشــینیان خود 
پند گرفته اید، براى شما مثل ها زده شده  است و شما را به حقیقتى  که روشن 
و آشکار بود، فرا خواندند. پس ، کران اند که آن را نمى شنوند و کوران اند 
که آن را نمى بینند. هر کس را که خداوند از تجربه ها و آزمایش ها سود 
نرساند از هیچ اندرزى سود نخواهد برد و هر روز بر ضاللت او بیافزاید، 

تا آنجا که ، معروف را منکر شناسد و منکر را معروف انگارد.
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8/740/643/010438/000/000جارىنصب و اصالح انشعاب آب و فاضالب منطقه نجف آباد136- 2- 98
9/635/745/778482/000/000جارىانجام امور ادارى و خدمات عمومى منطقه نجف آباد137- 2- 98

رسیدگى به حوادث شبکه آبرسانى 138- 2- 98
45/742/187/1512/288/000/000جارى(تعمیرات انشعاب، لوله اصلى)

از کلیه سهامداران شرکت نگین تک پرشیا (ســهامى خاص) ثبت شده به شماره 33999 و 
شناسه ملى 10860411940 در اداره ثبت شــرکت هاى اصفهان دعوت مى شود که در جلسه 
مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده شرکت که رأس ساعت 10 صبح مورخ 1398/06/05 در 

دفتر مرکزى شرکت تشکیل مى گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: 

الف- قرائت گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس در خصوص ترازنامه و حساب سود و زیان 
سال 1396

ب- تصمیم گیرى در خصوص ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالى 1396
ج- انتخاب بازرسین اصلى و على البدل

د- تعیین روزنامه کثیراالنتشار
هیئت مدیره 

آگهى دعوت سهامداران شرکت نگین تک پرشیا 
(سهامى خاص)

شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه اى با موضوع و شرایط زیر برگزار نماید:
موضوع مناقصه: انجام خدمات نصب، تعویض و جمع آورى کنتور و رکوالتور در سطح شهرستان سمیرم و توابع

میزان تضمین: 342/000/000 ریال (سیصد و چهل و دو میلیون ریال)
کد فراخوان: 3211135

نام و نشانى دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت گاز استان اصفهان
مهلت اعالم آمادگى: حداکثر تا تاریخ 98/06/02

مناقصه گــران مى توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر بــه پایگاه اطالع رســانى الکترونیکى شــرکت گاز اســتان اصفهــان به آدرس
 www.iets.mporg.ir ، www.nigc-isfahan.ir  یا با شماره تلفن 38132- 031 داخلى 2584 تماس حاصل فرمایند.

آگهى مناقصه عمومى- شماره مجوز (1398،2985)

روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان 

نوبت اول 
شرکت گاز استان اصفهان

  بانک ملى اســتان اصفهان در نظر دارد امالك و مســتغالت تحت اختیار خود را از طریق 
مزایده عمومى و با جزئیات مندرج در اســناد مزایده را با بهره گیرى از ســامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت (setadiran.ir )و با شــماره مزایده سیستمى2098001195000001 به 

صورت الکترونیکى به فروش برساند .
تاریخ انتشار : 1398/5/17 ساعت :/16    مهلت دریافت اسناد: تا تاریخ 1398/5/30 ساعت :/18 

تاریخ بازدید : از تاریخ 1398/5/20 ساعت :/8 صبح  تا  تاریخ 1398/5/30 ساعت :/14
مهلت ارسال پیشنهاد از تاریخ 1398/5/20 ساعت :/8 صبح  تا  1398/5/30 ساعت :/19 

تاریخ بازگشایى 1398/5/31 :/8 صبح     اعالم برنده 1398/6/2 ساعت :/10 صبح 
شرایط عمومى و توضیحات برگزارى مزایده دستگاه اجرایى   

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامى است :
        1- برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل 
فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ( در صورت وجود هزینه مربوطه ) ، پرداخت 
تضمین شرکت در مزایده ( ودیعه ) ، ارسال پیشــنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن 

مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر مى باشد.
       2- کلیه اطالعات امالك و مستغالت شامل مشخصات ، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن 

عمومى سامانه مزایده ، قابل مشاهده ، بررسى و انتخاب مى باشد.
       3- عالقه مندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى 

( توکن ) با شماره هاى ذیل تماس حاصل نمایند: 
مرکز پشتیبانى وراهبرى سامانه : 021-41934 

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ، در سایت سامانه (www.setadiran.ir ) بخش 
ثبت "نام / پروفایل مزایده گر" موجود مى باشد.

  آگهى مزایده عمومى فروش و مستغالت
 شماره 2098001195000001

م الف:562402بانک ملى استان اصفهانبانک ملى استان اصفهان


