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چرا نباید 
در وعده صبحانه 

پنیر خورد؟

دولت رأى به تقسیم اصفهان مى دهد؟
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بازنده اصلى فینال والیبال 
جوانان جهان، ایتالیا نبود!

آغاز مسابقات کشورى قرآنى 
کمیته امداد در اصفهان

کسى منتظر
 احیاى طرح خرید 
خدمت سربازى نباشد 5

مشاغل خانگى 
به صورت دکورى
 ایجاد شده انـد

یکى از مشکالت تغذیه امروز ما ایرانى ها اهمیت ندادن خیلى از 
مردم به وعده مهم صبحانه است به طورى که خیلى

 از افراد این وعده مهم غذایى را نادیده مى گیرند 
و در میان سایر افرادى که صبحانه مى خورند، رایج ترین 

ماده مصرفى آنها نان و پنیر است! 

مدیــرکل آمــوزش فنــى و حرفه اى اســتان 
اصفهان، گفت: مشــاغل خانگى در کشــور ما 
به صورت دکورى ایجادشــده انــد اما در طرح 
این سازمان تالش شــده تا در مشاغل خانگى 
شرکت هاى پشــتیبانى را پیدا کنیم و مواد اولیه 
را براى کارآموزان فنــى و حرفه اى تأمین کنیم 
و بعد توسط همین شرکت ها تولیدات به فروش 

مى رسند.
آرش اخوان دیروز در جلسه علنى شوراى اسالمى 
شهر اصفهان با تأکید بر اینکه با نهادهاى مختلف 
از جمله کمیته امداد امام خمینى(ره) و نهادهاى 

مردمى و دیگر نهادها در  ...

4

یک نوستالژى قابل لمسیک نوستالژى قابل لمس
نمایشگاه پیشکسوت عکاسى اصفهان گشایش یافتنمایشگاه پیشکسوت عکاسى اصفهان گشایش یافت

3

وضعیت طرح پیشنهادى استان «گلساران» این هفته مشخص مى شود

مجید مظفرى: دوست ندارم
 در سریال هاى 
تکرارى
 بــازى کنم

در آسیا نماینده 14 هزار پرسنل
 ذوب آهن هستیم

علیرضا منصوریان در مراســم بازدید اعضاى تیم فوتبال ذوب آهن، 
خبرنگاران و عکاســان اصفهانى از کارخانه ذوب آهن اصفهان اظهار 
کرد: ذوب آهن سال ســختى پیش رو دارد و ما و خبرنگاران اصفهانى 

باید در یک جبهه بجنگیم. 
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

کیفیت و سالمت
 آب شـــرب مردم 
خط قرمز ماست

معاون بهره بردارى شرکت آب و فاضالب
 استان اصفهان تأکید کرد

دستگیرى حامد زمانى با مــواد مخدر؟
از شایعه تا تکذیب
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یالهاى در سریال هاى  س لدر سریالهاىر در
اتکرارى ارىرتکرارىک تک
ازىکنم بــازى کنم ک بــازى کنمب از منا
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شجاع خلیل زاده: شجاع خلیل زاده: 
مدیـــون مدیـــون 

محرم نویدکیا هستممحرم نویدکیا هستم

منصوریان:

ن خیلى از 
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رئیس اداره سرمایه انسانى سرباز ســتاد کل نیروهاى 
مسلح با بیان اینکه دیگر بخشــش غیبت سربازى، به 
صورت کلى وجود ندارد، گفت: همانطور که پیش از این 

نیز اعالم شده معافیت سنى نیز دیگر وجود ندارد.
سردار موسى کمالى با تأکید بر اینکه پرونده خرید خدمت 
مختومه شده، متذکر شد: تنها راه براى سربازان غایب، 
انجام خدمت سربازى است. وى افزود: اگر سربازان، در 
حین خدمت حســن انجام وظیفه و رفتار داشته باشند، 
فرماندهان مى توانند تا دو ســوم اضافــه خدمت آنها را 

ببخشند.
کمالى با اشاره به وجود بیش از دو میلیون مشمول غایب 

در کشور، خاطرنشان کرد: در این رابطه، ستاِد برخورد با 
مشموالن غایب و افرادى که آنها را بازداشت مى کنند، 
تشکیل شــده و جزئیات این طرح و نحوه برخورد با این 

افراد (مشموالن غایب) به زودى اعالم مى شود.
وى با بیان اینکه طرح خرید خدمت عالوه بر عدم کاهش 
غیبت، منجر به افزایش شــدید غیبت شــد، ادامه داد: 
مى توان گفت پرونده خرید خدمت دیگر مختومه، بسته، 

به تاریخ سپرده شده و اجرایى نخواهد شد.
کمالى با تأکید بر اینکه کسى منتظر احیاى مجدد طرح 
خرید خدمت نباشد از مشــموالن غایب خواست برابر 

قوانین جارى، تکلیف سربازى خود را روشن کنند.

در جریان نشســت علنى دیروز مجلس و طرح اصالح 
بخشــى از آیین نامه مجلس، محمدرضــا صباغیان، 
نماینده مــردم یــزد در تذکــرى درباره لــزوم ارائه 
گزارش هاى رئیس جمهــور و وزرا در صحن مجلس 
خطاب به على الریجانى گفت: آقاى الریجانى با اینکه از 
دولت خواسته شده است هم رئیس جمهور و هم وزرا در 
صحن گزارش هایى را ارائه کند اما دولت با این موضوع 
مخالفت کرده در این راستا الزم است هیئت رئیسه ورود 

کند و تذکرى بدهد.
الریجانى که ریاست مجلس را بر عهده داشت در پاسخ 
به این تذکر گفت: شما چندین بار این موضوع را مطرح 

کرده اید و ما هم در نامه اى به دولت این موضوع را تذکر 
داده ایم اما گویا آنها نامه اى به رهبرى نوشته اند که این 
موضوع ایراد و اشکال دارد که ایشان هم موضوع را به 
شوراى حل اختالف ارجاع داده اند که آنجا این موضوع 

بررسى شود.
وى گفت: هیئت رئیسه نامه رسمى به رئیس جمهور و 
وزرا داده که گزارش خود را ارائه کنند. ما کار خودمان را 
انجام دادیم و اینکه آقایان در رسانه ها چیزى مى گویند، 

بحث دیگرى است.
الریجانى گفت: به هر حال ما تقاضاى اینکه دولت باید 

مطابق آیین نامه گزارش دهد را مطرح کرده ایم.

کسى منتظر احیاى طرح خرید 
خدمت سربازى نباشد

نامه روحانى
 به مقام معظم رهبرى

سلبریتى هاى پلید
   صبا | سردار سپهر، جانشین رئیس سازمان 
بســیج در مراســم تکریم و معارفه مدیر عامل 
انجمن ســینماى انقالب و دفاع مقدس گفت: 
ســلبریتى هایى براى دهن کجى به اســالم و 
انقالب و شهدا وقتى به خارج از کشور مى روند 
پلیدتر و کثیف تر از انسان هاى غربى و غرب زده 
خودشــان را به نمایش مى گذارنــد و با افتخار 
تصاویر مستهجن خودشان را در صفحات مجازى 
منتشــر مى کنند، آن وقت آیا ما باید اجازه دهیم 
آنها به کشور برگردند و تهیه کننده و کارگردان 
و بازیگــر و هنرمند ما در ایــن نهضت مقدس 

فرهنگى شوند؟

چند تحصیلکرده بیکار 
داریم؟

   تســنیم | محمد شــریعتمدارى، وزیر 
کار، تعاون و رفاه اجتماعى با اشاره به افزایش 
تعداد دانش آموختگان بیکار در ســال هاى 95 
تا 97، گفت: در خالل این ســال ها گرچه نرخ 
بیکارى دانش آموختگان کاهــش یافته ولى 
تعداد دانش آموختگان بیــکار از یک میلیون و 
300 هزار نفر به یک میلیــون و 400 هزار نفر 
افزایش یافته است و این موضوع نشان مى دهد 
که دانش آموختگان تربیت شــده در سیستم 
آموزشى ما متناسب با نیازهاى کشور آموزش 

ندیده اند.

نیمى از درگذشته ها به 
70سالگى نمى رسند!

   بهــار | معاون وزارت بهداشــت مى گوید: 
نزدیک نیمى از مرگ ها در ایران زودرس هستند 
و زیر 70 ســالگى رخ مى دهند. 55 هزار نفر از 
درگذشتگان هر سال، 55 سالگى را نمى بینند، 
این در حالى اســت که نرخ مــرگ زودرس در 

کشورهاى پیشرفته 15 تا 20 درصد است.

حج تمتع 
مى تواند کوتاه شود

   مهر | علیرضا رشــیدیان، رئیس سازمان 
حج و زیارت مدت اقامت حجاج در حج 98 را 35 
روز اعالم و تصریح کرد: به جاى آوردن اعمال 
حج حداقل 15 تا 20 روز زمان نیاز دارد و ما این 
پیش بینى را داشتیم که شاید بشود زمان اعزام 
را کم کرد اما براى محقق شدن این موضوع باید 

تمام سیستم ها همراهى الزم را داشته باشند.

2 سر جنجال ساز
   مهر | انتشار گسترده عکسى در شبکه هاى 
اجتماعى و واکنش منفى کاربران نســبت به 
نصب دو سر َکل و بز در اداره کل محیط زیست 
اردکان منجــر به واکنش این اداره کل شــد. 
این تصویر و مطالب پس از آن ســبب شد که 
انتقادهاى بسیار زیادى به محیط زیست اردکان 
و اداره کل استان یزد صورت گیرد و افراد زیادى 
از این اقدام محیط زیســت گالیه کنند. مدیر 
روابط عمومى محیط زیست استان یزد در این 
رابطه با تأیید نصب ســر این دو گونه ارزشمند 
جانورى در شهرستان اردکان اظهار کرد: این 
گونه ها مربوط به کشف شــکار غیرمجاز و یا 
تلف شدن جانوران براثر تصادفات جاده اى یا 

بیمارى  است.

سهمیه هاى عجیب!
   بهــار | قائم مقــام معاون آموزشــى وزیر 
بهداشــت با تأکید بر اینکه بیــش از 60 درصد 
دانشجویان رشته هاى علوم پزشکى بر اساس 
سهمیه وارد دانشگاه ها مى شوند،  گفت: متأسفانه 
پیگیرى هــاى وزارت بهداشــت در این زمینه 

تاکنون بى نتیجه مانده است.

نامه ظریف
   خبر آنالین | محمدمهاجرى، سردبیر «خبرآنالین» 
در کانال تلگرامى خود از نامه اى خبر داد که وزیرخارجه به 
محضر رهبر معظم انقالب ارسال کرده است. مهاجرى 
نوشت: گفته مى شــود اخیراً و به دنبال پخش سریال 
«گاندو»، محمدجواد ظریف در نامه اى به رهبرمعظم 
انقالب از موج توهین ها و تهمت ها گالیه کرده و نوشته 
است حتى اگر بخشى از این حجم تخریب درست باشد، 
ادامه خدمت وى در سمت وزارت امورخارجه شرعاً جایز 
نیست. شنیده شده است حضرت آیت ا... خامنه اى در 
پاسخ ظریف فرموده اند: «من مطلقاً راضى نیستم که به 

شخص شما کمترین اهانتى بشود.»

دستور از جاى دیگر؟
   ایســنا | على مطهرى، نماینده مــردم تهران در 
مجلس  گفت: آقاى على عســگرى نماینده رســمى 
صداوسیما در دولت اســت ولى من فکر مى کنم ایشان 
قدرت کافى ندارد و نماینده تام االختیار نیســت که در 
جلسات دولت شرکت مى کند. مى دانیم که بخش سیاسى 
و خبر صداوسیما از جاى دیگرى دستور مى گیرد و شاید 

کارى هم از دست آقاى على عسگرى بر نمى آید.

او هم فراموش کرد؟
   روزنامــه جمهورى اســالمى | با اینکه 
آیت ا... هاشمى رفسنجانى به عنوان فرمانده جنگ نقش 
اول را در ســرکوب منافقین در عملیات مرصاد داشت، 
در ســالروز عملیات مرصاد در برنامه هاى صداوسیما و 
مراسمى که در تنگه چهارزبر در استان کرمانشاه برگزار 
شد، نامى از وى برده نشد. حتى سردار رحیم صفوى که 
ســخنران مراســم بود علیرغم اطالعات کاملى که از 
نقش آقاى هاشمى رفسنجانى در عملیات مرصاد دارد، 

اشاره اى به این نقش نکرد!

پاسخ ابطحى به علم الهدى
   خبر آنالیــن | روزنامه «شــرق» در یادداشتى به 
قلم محمدعلى ابطحى نوشــت: مدتى است که آیت ا... 
علم الهدى،  امام جمعه محترم مشــهد، باب بحثى را باز 
کرده اند که آیا شهر مشهد، شهرى گردشگرى است یا 
زیارتى... البته هنجارشکنى در همه جاى ایران بد است. 
معالجه هنجارشکنى راهکار خودش را دارد و با دوگانه 
سیاحتى-زیارتى کردن مشهد این مشکل حل نمى شود. 
هنجارشکنان مشــهدى که گه گاه مورد انتقاد آیت  ا... 
علم الهدى قرار مى گیرند، عمدتًا سن اجتماعى شان به 
اندازه سن امامت جمعه ایشان است که هر هفته خطبه 
خوانده اند و بیشترین رسانه را داشته اند؛ اما به دلیل همین 
نظرات ایشان، اثر فراوان نداشته است. آیت ا... با این همه 
امکانات تبلیغى باید پاسخگوى این هنجارشکنى هاى 

مشهدى ها باشد؛ نه مدعى.

در گینس ثبتش کنید
   انتخــاب | حجت االسالم سید احمد خاتمى، امام 
جمعه موقت تهران گفت: «دونالد ترامپ» آرزوى حذف 
شعار مرگ بر آمریکا مردم بصیر و والیتمدار ایران را با 
خودش به گور خواهد برد و این جمله باید در دفتر گینس 
ثبت شود زیرا که به یک شعار مقدس و بین المللى تبدیل 

شده است.

دستور روحانى
   جمــاران | عبدالناصر همتــى، رئیس کل بانک 
مرکزى با ارسال نامه اى به حسن روحانى، اسامى افراد 
و مجموعه هایى که با تأیید دســتگاه هاى دولتى اقدام 
به ثبت ســفارش و دریافت ارز 4200 تومانى از بانک 
مرکزى کرده اند اما هنوز کاالى مورد نظر را به کشــور 
وارد نکرده اند اعالم کرد. همچنین حسن روحانى، رئیس 
جمهور نیز در پى نوشت این نامه به صراحت خطاب به 
چهار وزیر کابینه خود (صنعــت، معدن و تجارت، جهاد 
کشاورزى، بهداشت و تعاون، کار و رفاه اجتماعى) دستور 
داده که فوراً پاسخ دهند چرا چنین تخلفى رخ داده است؟

خبرخوان

به گزارش «خبرآنالین»،  اخبارى مبنى بر بازداشت حامد 
زمانى و درگیرى وى با مأموران نیروى انتظامى و حتى حمل 
مواد مخدر توسط او از شنبه شب در شبکه هاى اجتماعى 
منتشر شده است. این اخبار همزمان شد با انتشار فیلمى که 
گفته مى شود این خواننده پاپ خودش آن را ضبط کرده و 

حکایت از درگیرى او با مأموران نیروى انتظامى دارد.
این درحالى است که حســین پیرعلى، مدیر برنامه حامد 
زمانى پیش از ظهر دیروز در گفتگو بــا  «میزان» به این 
اخبار واکنش نشان داده و گفته است: در حال حاضر حامد 
زمانى در دفتر خود مشغول به کار است، مشکالت به وجود 
آمده صرفًا براى روز پنج شنبه هفته گذشته بود و تا عصر 
برطرف شد و روند پیگیرى موضوع هم توسط وکیل حامد 

زمانى ادامه دارد. 
پیرعلى درگیرى با نیروى انتظامى را تکذیب نکرده اما به 
شــکل مبهمى توضیح داده که: این اتفاق براى پنج شنبه 
هفته گذشته است و اینکه این ویدیو به عنوان اتفاقى که 

امروز افتاده پخش مى شود به هیچ عنوان درست نیست.
مدیر برنامه حامد زمانى درباره خبر منتشــر شده مبنى بر 

دستگیرى حامد زمانى به دلیل حمل مواد مخدر هم اعالم 
کرد: اگر بحث مواد مخدر است، باالخره از ما یک سند و یا 
فیلم موجود بود که مواد مخدر حمل کرده ایم اما همه در حد 
حاشیه و حرف است و به هیچ عنوان مواد مخدرى وجود 
نداشته است، به شخصه موضوع دستگیرى به دلیل حمل 

مواد مخدر را قویاً تکذیب مى کنم.
وى دلیل بازداشــت حامد زمانى را اینگونه مدعى شــد: 
درگیرى به وجود آمده به این دلیل رخ داد که یکى از دوستان 
ما مورد تفتیش قرار گرفــت و حامد زمانى دلیل این اتفاق 
را جویا شد، بعد از آن کمى جر و بحث رخ داد که در انتها به 

درگیرى انجامید.
پیرعلى با اعالم شاکى پرونده خاطرنشان کرد: بحثى مطرح 
است که نیروهاى ناجا اعالم کرده اند که حامد زمانى به آنها 

ناسزا گفته است.
در همین حال پایگاه اطالع رسانى «تابناك» دیروز تأیید 
کرد که حامد زمانى روز پنج شنبه براى پاره اى از توضیحات 
در دادسراى ناحیه 9 فرودگاه مهرآباد حضور یافته اما اکنون 

آزاد است.

از شایعه تا تکذیب

دستگیرى حامد زمانى با مواد مخدر؟

حجت االسالم سید مجتبى حسینى یمین، استاد حوزه 
و دانشگاه در گفتگو با پایگاه اطالع رسانى «شبستان» 
درباره اهمیت حجــاب اظهاراتى کرده اســت که به 

خواندنش مى ارزد:
  متأسفانه شاهد هســتیم که امروزه امر بى حجابى و 
بى عفافى در جامعه فراگیر شده و مشاهده مى شود که 
بســیارى از خانم ها و خانواده ها به نماز و روزه اهمیت 
مى دهند اما رعایت حجاب برایشــان بسیار بى اهمیت 

است حتى اهل منبر و مسجد هم هستند.

  بین نگاه کردن و دیدن تفاوت وجود دارد و حجاب 
براى آقایان به اندازه عرف متدین مذهبى واجب است 
و همه افراد بایــد میزان حجاب شــرعى را به خوبى 

بدانند.
  عده اى با بى حیایى و بى حجابى و گرگ صفتانه حیاى 
دختران باحجاب را مى درند. در چنین شرایطى متأسفانه 
مادرها به دنبال دختران زیبارو براى پسرانشان هستند 
که وجود بیش از یک میلیون دختر مجرد در کشــور از 

روضه قتلگاه سنگین تر است.
  گروهى از خانم هاى متأهل هستند که همواره نگران 
از دست دادن همسر خود هســتند چراکه آقا در محل 
کار با نامحرم ارتباط دارد که اگر حجاب و عفاف بر آنها 

حاکم نباشد نسبت به همسر خود بى توجه مى شود.
  فایده رعایت حجاب فقط براى خانم هاســت چراکه 
مردان هوسران مخالف حجاب هستند و هیچ مردى از 
بى حجابى بدش نمى آید مگر مردان خداترس بنابراین 
باید گفته شــود که حجاب باعث مى شــود تا استفاده 

مردها از خانم ها به صورت رایگان نباشد.

روزنامه «ایران» با دکتر احمدتوکلى پیرامون موضوعات 
مختلفى از جمله میزان اعتماد مردم به نظام گفتگو کرده 
است. بخشى از این گفتگو که به ذکر خاطره اى از این 

نماینده سابق مجلس اختصاص دارد را مى خوانید.
وقتى اوایل انقالب مــا در مجلس اول بودیم واقعاً همه 
نمایندگان نخبگان برجسته و چهره هاى ملى و شناخته 
شده جامعه بودند... در آن مقطع شناختى که مردم از این 
مجموعه بزرگ و متنوع با گرایش هاى فکرى مختلف 

داشتند این بود که چه روحانى و چه کت و شلوارى این 
جماعت، راستگو هستند و در میان مردم زندگى مى کنند 
و حاضر هســتند براى مردم و منفعــت عمومى هزینه 
بدهند. اما به تدریج رفاه طلبى و آسایش طلبى و بدتر از 
آن موقعیت طلبى و جداشدگى از بطن جامعه در نیروهاى 
سیاسى شروع به رشد کرد و در ساختار هم براى پاالیش 
آن کارى که نشد هیچ، بلکه امکان رشد این گونه افراد 

بیشتر هم مهیا شد.

در همان مجالس اول یک روحانى که رئیس کمیسیون 
پست و تلگراف و تلفن بود به دعوت یک شرکت ژاپنى 
به همراه همسر، چهار فرزند و دو محافظش رفتند یک 
هفته در سئول و یک هفته در توکیو مهمان این شرکت 
شدند. در حالى که همین شرکت داشت با وزارت پست و 
تلگراف و تلفن آن زمان مذاکره مى کرد که با ما قرارداد 
ببندند. معناى این ســفر معلوم اســت و من این را در 
روزنامه «رسالت» افشا کردم و او به شدت عصبانى شد 

و اعتراض کرد.
من زیر بار نرفتم و رفت اعتراضــش را به آقاى قرائتى 
منتقل کرد. بعد با آقاى قرائتى 20 دقیقه سر همین مسئله 
جر و بحث کردیم و من گفتم خودم را در این زمینه مجتهد 
مى دانم و کارم درست بوده. بعد از مدتى آقاى قرائتى من 
را دید و به من گفت رفتم پیش مرجع تقلید خودم آیت ا... 
فاضل لنکرانى و پرسیدم چنین کارى را جایز مى دانید؟ 

ایشان هم فرمود جایز که هیچ، واجب است.

داستان نماینده روحانى مجلس که با خانواده اش به کره و ژاپن رفت

متأسفانه مادرها به دنبال دختران زیبارو براى 
پسرانشان هستند

معاون دفتر حفظ و نشــر آثار رهبر معظم انقالب ماجراى 
هدایاى گرانقیمت پادشــاه عربســتان براى خانواده رهبر 

انقالب را بیان کرد.
به گزارش «جام جم آنالین»، مهدى فضائلى، معاون دفتر 
حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب به تازگى در صفحه توییتر 
خود پستى منتتشر کرد که در آن به اتفاقى عجیب در سال 
76 اشاره کرد. فضائلى در پست خود اعالم کرد که «ملک 

عبدا...»، در سال 76 براى کنفرانس اسالمى به ایران سفر 
کرده بود که براى رهبرى و همچنین خانواده ایشان هدایاى 
گرانبهایى را آورده بود که رهبرى هیچ کدام از آنها را قبول 
نکرد و تمامى این هدایا پس از قیمتگذارى در اختیار آستان 
قدس رضوى قرار گرفت و با معادل پولى آن، براى محرومین 

20 واحد مسکونى تهیه شد.
متن پست وى به این شرح است: ملک عبدا... در آذر سال 76 
که براى شرکت در کنفرانس اسالمى به ایران سفر کرده بود، 
از طرف «فهد» -پادشاه وقت عربستان- براى حضرت آقا و 
تمام اعضاى خانواده ایشان هدایاى بسیار گرانقیمتى آورده 
بود. آقا به خانواده مى گویند اینها متعلق به ما نیست؛ لذا این 
طال و جواهرات قیمتگذارى شد و براى حفظ آنها به عنوان 
یک اتفاق تاریخى، در اختیار آستان قدس قرار گرفت و ما به 
ازاى آن حدود 20 واحد مسکونى براى خانواده هاى محروم 
تهیه شــد. این جواهرات اکنون در یکى از قاب هاى باالى 

ضریح امام رضا (ع) نگهدارى مى شود.

ماجراى هدایاى گرانقیمت پادشاه عربستان براى 
خانواده رهبر انقالب

چند روز قبل اجالس رؤساى دانشگاه هاى علوم پزشکى 
با حضور وزیر بهداشت در سالن همایش بیمارستان امام 
رضا (ع) مشهد برگزار شد. در این مراسم وزیر بهداشت در 
سخنرانى خود به موضوع  سالمت روان در جامعه پرداخت 
و از نقش رسانه ها و دانشگاه هاى علوم پزشکى در زمینه 
نشاط آفرینى در جامعه سخن گفت که این بخش از سخنان 
وزیر بهداشت طى روزهاى اخیر حواشى در فضاى مجازى 
ایجاد کرده است و عده اى به انتقاد از این موضوع پرداختند. 
سعید نمکى درخصوص اتفاقات و حواشى روزهاى اخیر 
به خبرگزارى «فارس» توضیح مى دهد: ممکن اســت از 
سخنان من سوء تعبیرى به وجود آمده باشد یا به هرحال 
تصورى اشتباه از صحبت هاى من شــده باشد و عده اى 
تصور کنند که من گفته ام «روضه سیدالشهدا (ع) تأثیرى 
در شیوع افســردگى دارد». من متولد کاشان هستم و در 
زمان کودکى و وقتى شیر مادر را خوردیم، در مجلس امام 
حسین (ع) اشک هاى مادر روى صورتمان ریخته است و 
از بچگى منزل ما محفلى براى روضه حضرت اباعبدا... (ع) 
بوده و فرحبخش ترین ایام در زمانى بوده که در روضه امام 
حسین (ع) بوده ام و با مراسم حسینى بزرگ شده ایم. اینکه 
فرح بخشى بکاء در مجلس امام سوم شیعیان(ع) را بخواهیم 

نفى کنیم درست نیست و هرگز چنین چیزى نبوده است.

نمکى توضیــح مى دهد: بحث مــا این بود کــه در کنار 
پاسداشت مراسم عزاى حضرت سیدالشهدا (ع)، به میالد 
ائمه(ع) نیز توجه شود، با برگزارى مراسم شادى در اعیاد 
مذهبى نشاط را در جامعه به وجود آوریم؛ اعیاد غدیر و قربان 
در راهند و باید از این اعیاد براى ایجاد جو شادمان اجتماعى 

براى کاهش ناهنجارى ها استفاده کرد. 
وزیر بهداشت گفت: اما اگر ســخنان من موجب رنجش 
خاطر، ســوء تعبیر و دل شکســتگى جوانان و نوجوانان 
پاکباخته و عاشق اهل بیت(ع) شده است، از یکایک این 
عزیزان دلجویى و اعالم مى کنــم مطلقًا چنین ذهنیتى 
وجود ندارد که خداى نکرده بخواهیم به روضه سیدالشهدا 

(ع) نگاه متفاوتى داشته باشیم.

وزیر بهداشت:

 نگفتم روضه موجب افسردگى مى شود

محمدرضا خباز، نماینده چهار دوره مجلس و معاون امور 
تقنینى ســابق دولت از درخواست هاى نمایندگان از وزرا 

مى گوید. 
خباز گفت: یک نمونه اى که مى توانم مثال بزنم این است 
که وزیر آموزش و پرورش را مى خواستند استیضاح کنند 
که من با یکى از نمایندگان صحبت مى کردم و به او گفتم 
من فرهنگى و معلم هســتم و مى دانم این موضوع هایى 
که شما در اســتیضاح به آنها اشاره کردید صحت ندارد و 
اگر ممکن است شما امضایتان را پس بگیرید. او در جواب 
گفت من به یک شرط حاضرم امضایم را پس بگیرم گفتم  
شرط شما چیست گفت شــرط من این است که همسرم 
که مدرك لیســانس دارد و در آموزش و پرورش تدریس 
مى کند اگر وزیر دســتور بدهد که همسرم عضو هیئت 
علمى دانشگاه فرهنگیان شود من حاضرم امضاى خود 

را پس بگیرم.

نماینده اســبق مجلس گفت: یعنى آقــاى نماینده هیچ 
ایرادى در وزیر ندیده فقط به علت آنکه وزیر حاضر نشده  
است همسر او را به عنوان هیئت علمى دانشگاه معرفى 
کند طرح اســتیضاح وزیر را مطرح کرده است و از آنجا 
که این خواســته ناحق و غیرقانونى او انجام نشده است 

مى خواست وزیر را استیضاح کند.

زنم را استخدام کن تا...
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2000 قطعه پرنده معدوم شد
نزدیک به 26 هـزار قطعـه از پرندگان مبتال بـه بیمارى 
ویروسى نیوکاسل که جزو بیمارى هاى مشترك انسان و 
دام به شمار مى رود، در شهرستان اردستان شناسایى و از 
چرخه مصرف خارج شده است. رئیس شبکه دامپزشکى 
اردستان گفت: داروى مقابله با بیمارى نیوکاسل تاکنون 
براى تعداد 35 هزار قطعه از پرندگان توزیع شـده اسـت. 
میثم استکى بیان کرد: تعداد 50 هزار قطعه پرنده خانگى 
در 159 روستاى اردسـتان نیز در این هفته براى مقابله با 

بیمارى نیوکاسل دارو دریافت خواهند کرد.

دانش آموزان بى مهارت
معاون آموزش متوسطه آموزش  و پرورش استان اصفهان 
گفت: دانش آموزان بعد از 12 سـال تحصیـل در آموزش  
و پـرورش هیچ گونـه مهارتى را یـاد نمى گیرنـد، باید در 
این خصـوص برنامه هایى اجرا شـود تا دانش آمـوزان با 
مهارت هاى علمى، فنى و هنرى فارغ التحصیل شوند. سید 
محمد ناظم زاده در گردهمایى معاونان آموزشـى اسـتان 
اصفهان گفت: مدرسـه محورى یک امر بخشـنامه اى و 
دستورالعملى نیست بلکه یک تغییر نگرش است که باید 

در مدارس اجرایى شود.

کشته شدن 2موتورسوار
بر اثر برخورد کامیون با موتورسـیکلت در اصفهان دو نفر 
کشته شدند. رئیس پلیس راه اسـتان گفت: یک دستگاه 
کامیون ولوو با موتورسـیکلت در اتوبان فرودگاه برخورد 
کرد که در این حادثه دو سرنشـین موتورسیکلت به علت 
شـدت جراحـات وارده جـان باختند. سـرهنگ حسـین 
پورقیصرى گفت: کارشناسـان تصادفات جاده اى پلیس 
راه اصفهان- نایین علت این حادثه را رعایت نکردن حق 

تقدم توسط راننده موتورسیکلت اعالم کرده اند.

مناطق درگیر بیمارى سالک
کارشـناس بیمارى سالک مرکز بهداشـت استان اصفهان 
گفت: هشت شهرسـتان در اصفهان درگیر بیمارى سالک 
هستند. رمضانپور بیان کرد: شهرستان هاى آلوده به سالک 
در استان اصفهان شامل اردستان، نطنز، برخوار، شاهین شهر 
و میمه، اصفهان (مناطق روستایى جنوب و جنوب شرق)، 
نایین، کاشان و آران وبیدگل است. وى افزود: در شهرستان 
اصفهان بیشتر مناطق روستایى از سگزى تا ورزنه و از نیک 

آباد جرقویه تا رامشه درگیر سالک روستایى هستند.

میز خدمت در مصالى نماز جمعه 
در آستانه چهلمین سالگرد برگزارى نماز جمعه اصفهان 
میز خدمت مخابـرات منطقه اصفهـان در مصالى نماز 
جمعه این شـهر برپا شـد. این اقدام با هدف تکریم ارباب 
رجوع و اشاعه فرهنگ پاسخگویى و در راستاى برقرارى 
ارتباطى فراگیر، مخابرات منطقه اصفهان و پاسخگویى و 
رفع مشکالت مردم در زمینه کلیه سرویس هاى مخابراتى 

اعم از  ثابت، همراه و دیتا انجام شد. 

برداشت 240 ُتن خاکشیر
 در چادگان

مدیر جهاد کشاورزى چادگان گفت: امسال بیش از 240 
ُتن خاکشـیر از مزارع شهرسـتان چادگان برداشـت شد. 
بختیار حاجتى با اشاره به خودرو بودن گیاه دارویى خاکشیر 
در شهرستان چادگان گفت: امسال با توجه به بارش هاى 
خوب در شهرستان چادگان رویش گیاه دارویى خاکشیر در 
بیش از 70 هکتار از مزارع به صورت خودرو رویش کردند. 

کشف محموله میلیاردى قاچاق 
سرپرست پلیس آگاهى استان اصفهان از کشف محموله 
لوازم خانگى خارجى قاچاق به ارزش پنج میلیارد ریال در 
یکى از انبارهاى حاشیه شهر اصفهان خبر داد. سرهنگ 
حسـین ترکیان اظهار کرد: تعداد 11 دسـتگاه اسـپلیت، 
ده دسـتگاه کمپرسـور کولر گازى، هفت دستگاه ماشین 
لباسشـویى، تعداد شـش دسـتگاه ماشـین ظرفشـویى، 
یک دسـتگاه یخچال سـاید، 15 کیسـه قطعات استوك 
خودروهاى خارجى و 154 جفـت کفش خارجى همگى 

فاقد مدارك گمرکى کشف شد.

خبر

رئیس شوراى راهبرى برنامه جامع شهر اصفهان گفت: 
تفویض قدرت از سطح ملى به سطح شهرى در تدوین 
برنامه جامع اصفهان در قالب تشــکیل شوراى راهبرى 
برنامه انجام شــده و همه مراحل این برنامه با مشارکت 

گروه هاى مردمى در حال تدوین است. 
شیرین طغیانى با اشاره به اینکه در دوره قبلى مدیریت 
شهرى پیشنهادى مبنى بر تهیه ســند آمایش شهرى 
مطرح شــده بود، اظهار کرد: این سند به دنبال پر کردن 
خأل شــهردارى در نظام برنامه ریزى بود. وى ادامه داد: 
از ســوى دیگر شــهر اصفهان به برنامه اى نیاز داشت 
که با مشارکت همه تهیه شــده و توجه آن معطوف به 

مشکالت به صورت راهبردى باشد. هدف از تهیه برنامه 
جامع شهر اصفهان، دیدن شهر و محیط پیرامون آن و 
سیاســتگذارى هاى کالن براى توســعه شهر است. 
برنامه هایى که به کل شــهر باز مى گشت، قدیمى بود 
و اصفهان به طرح تازه اى نیاز داشــت. از طرفى، ساز و 
کار تدوین طرح هاى جامع به گونه اى نبود که نیازهاى 
مذکور برآورده شــود، بنابراین به ســمت تهیه آمایش 
شهرى با ویژگى فضایى رفتیم. فضایى به این معنا که این 
برنامه صرفًا به کالبد شهر توجه نمى کند و ویژگى هاى 
اقتصادى، اجتماعى و محیط زیستى را در نظر مى گیرد و 

براى این مشکالت راهکار ارائه مى دهد.  

سومین دوره مسابقات کشــورى قرآنى کمیته امداد با 
قرائت پیام آیت ا... مظاهرى از مراجع تقلید و رئیس حوزه 

علمیه اصفهان آغاز به کار کرد. 
آیت ا... مظاهرى در این پیام با اشــاره به اینکه برپایى 
این همایش و مســابقات که مایه افزایــش آگاهى و 
دانایى شرکت کنندگان اســت، مقدمه اى براى عمل 
به آموزه هاى انسان ساز قرآن است عنوان کرد: مالك 
توفیق نهایى در این برنامه ها و مســابقات آن است که 
تا چه میزان به یک انســان قرآنى تبدیل شده اید و راه 
سعادت و فالح و نجات در عمل کردن به آن چیزى است 

که از قرآن کریم مى آموزید. 

معــاون فرهنگــى کمیته امداد کشــور نیــز در آیین 
افتتاحیه این مســابقات گفت: 42 هــزار نفر در مراحل

 مقدماتى این مســابقات در رشــته هاى حفظ، قرائت، 
ترتیل و اذان در سراســر کشــور به رقابت با یکدیگر 

پرداختند.
حجت االسالم حسین احمدیان افزود: از این تعداد 416 
نفر به مرحله کشــورى راه پیدا کردند که در دو بخش 
خواهران و بــرادران به رقابت با یکدیگــر مى پردازند. 
رقابت ها در بخش مقاالت قرآنى کارکنان و مددجویان 
نیز ادامه دارد و تاکنون بیــش از 500 مقاله به دبیرخانه 

این جشنواره ارسال شده است.

آغاز مسابقات کشورى قرآنى 
کمیته امداد در اصفهان

هدف برنامه 
جامع شهر اصفهان 

در آستانه روز خبرنگار اولین نمایشگاه تخصصى عکس 
سید عبدا... هاشمى نســب نمین با حضور مسئوالن در 
نگارخانه کوثر در میدان امام(ره) اصفهان افتتاح شد و تا 
17 مرداد ماه سال جارى هر روز از ساعت 9 تا 12 و 17 تا 

19 پذیراى بازدیدکنندگان است.
ایــن نمایشــگاه کــه 34 عکــس منتخــب در 
زمینه هاى مختلف طبیعت، مشــاغل و... از هاشــمى 
در آن بــه نمایش درآمــده، در روِز افتتاح با اســتقبال

 همراه بود.
این عکاس پیشکسوت 88 ســاله در خصوص برپایى 
این نمایشــگاه عکس به «نصف جهان» گفت: از بین 
چهار میلیون قطعه عکسى که طى 70 سال کار حرفه اى 
عکاسى گرفته ام، بیش از 2/5 میلیون قطعه آن عکس 
ورزشى است که 34 اثر براى نمایش در این نمایشگاه 

انتخاب و عرضه شده است.
هاشمى با بیان اینکه مسئوالن زیادى در خانه ام از این 
عکس ها دیدن کردند، گفت: مسئوالن از این عکس ها 
که قابل اســتفاده اســت باید حمایت کنند و نسبت به 
ایجاد خانه عکس در اصفهان اقدام کنند تا عکاســان 
بتوانند عکس هاى خود را در مکانى مناسب نگهدارى 

کنند. 
وى ادامه داد: به علت عشــق فراوان به ســرزمینم و 
اینکه عاشــق عکاسى هســتم همه عکس هایم را در 
خانه اســتیجارى ام نگهدارى مى کنــم و نمى دانم اگر 
در منزلم اتفاقى رخ دهد تکلیف چیســت. بنابراین بار 
دیگر از مســئوالن مى خواهم نســبت به ایجاد خانه 
عکس در اصفهــان اقــدام کنند، تــا عکس هایم در 
مکانى امن نگهدارى شــوند و در صورت جابه جایى از 

بین نروند.
وى که با عزت نفس در سخت ترین شرایط به عکاسى 
پرداخته و زندگى را سپرى کرده است، گفت: نگهدارى 
چهار میلیون قطعه عکس یکى از کامل ترین و منحصر 
به فردترین مجموعه هایى است که کمتر کسى قادر به 

ثبت آن است.

هاشمى با تأکید بر اینکه به جوانان باید رسیدگى شود، 
گفت: جوانى 17 ســاله بودم که پدرم به عنوان جایزه، 
دوربین عکاســى با دو حلقه فیلم برایم خرید و از همان 
زمان کار عکاسى را آغاز کردم و به این حرفه عالقه مند 

شدم.
وى با بیان اینکه کار هنرى عاشــق مى خواهد، افزود: 
تمام زندگى ام را وقف عکاســى کردم و امروز پشیمان 

نیستم و به وطنم عشق مى ورزم.
هاشمى از مسئوالن خواســت تا از نمایشگاه عکس او 

بازدید کنند.
دبیر انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشى 
استان اصفهان نیز گفت: استاد سید عبدا... هاشمى نسب 
نمین از پیشکســوتان عکس مطبوعات کشور بوده و 
تاکنون بیش از چهار میلیون قطعه عکس در ژانرهاى 

مختلف به ثبت رسانده و شاخصه هاى ویژه این عکس ها 
نیز باعث شــده، تا مجموعه عکس هاى او به گنجینه 

عکس ایران مشهور باشد.
عزیزا... مشــفقى با بیان اینکه اســتاد هاشمى در بین 
عکاســان مطبوعاتى از جایــگاه ویــژه اى برخوردار 
بوده و بســیار پرتالش و محبوب اســت، افزود: ارادت
 او به وطن و ایران اســالمى از بارزترین شاخصه ها به 

شــمار رفته و براى عکاســان جوان مى تواند الگویى 
مطلوب باشد.

در این نمایشگاه که به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى استان برپا شد، شهین ســیف نژاد همسر سید 
عبدا... هاشمى نســب نمین هم بــه «نصف جهان» 
گفت: همسرم عاشق عکس هایى است که در طول عمر 
خود گرفته و امروز دور تا دور خانه مان پر از عکس است 
و در حقیقت زندگى خصوصى ما با عکس ها ادغام شده و 
حتى مى توان گفت نگهدارى عکس ها براى همسرم از 
بسیارى از مسائل زندگى، مهمتر است و من هم تالش 
مى کنم تا به عکس هاى او خدشــه اى وارد نشــود و او 

خوشحال باشد.
وى ادامه داد: عکس هاى گرفته شده همسرم در طول 
70 سال گذشته، یادگار خوبى براى نسل هاى آینده است 
و در حقیقت نمایانگر تالش مردى اســت که از زندگى 
خود گذشت، تا آثار وطن و فرهنگ این مرز و بوم را براى 
آیندگان حفــظ کرده و آنان خاطرات گذشــته را با این 

عکس ها، مرور کنند. 
***

دبیر شــوراى هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
اصفهان هم پس از بازدید از نمایشگاه عکس هاشمى، 
به «نصف جهان» گفت: نمایشــگاه استاد سید عبدا... 
هاشمى نســب نمین به لحاظ موضوع یک نمایشگاه 
منحصر به فرد از نگاه عامه بــوده و قابل فهم و درك و 

بسیار جالب است.
حمیدرضا ابوطالبــى مى گوید: عکاس در این عکس ها 
به همه زوایاى پیدا و پنهان زندگى روزمره انســان ها 
اعم از معمارى، تاریخى، مشــاغل، جامعه شناسى و... 
توجه داشــته و نگاهى ســاده و بى پیرایه داشته است 
و در عبور از هر کوچــه و برزن، دوربیــن، آنها را ثبت

کرده است.
وى ادامه داد: بــا دیدار از عکس هاى این نمایشــگاه، 
خاطرات زنده شــده و در یک کالم، یک نوســتالژى
 قابل لمس در این نمایشگاه، در معرض دید قرار گرفته 

است.

ساسان اکبرزاده

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان فالورجان 
گفت: یک قطعه زمین زراعى موقوفــه با هدف اجراى 
امینانه نیات واقفــان نیک اندیــش و صیانت از حقوق 

موقوفات در فالورجان رفع تصرف و احیا شد.  
احمد آزادگى در جمع خبرنگاران اظهار کرد: موقوفه ورثه 
مرحوم مالباشى که در 28 دى 1380 توسط خانم ها زهرا، 
عذرا، صدیقه و طاهره مالباشى فرزندان مرحوم حاج آقا 
صادق مالباشــى و خانم فاطمه الفت فرزند محمدباقر 
الفت وقف شــده بود باهدف اجراى امینانه نیات واقفان 
نیک اندیش و صیانت از حقــوق موقوفات در فالورجان 

رفع تصرف و احیا شد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان فالورجان 
گفت: ارزش این موقوفه که ششدانگ یک قطعه زمین 
زراعى واقع در صحراى اشترجان فالورجان است، بیش 

از هفت میلیارد و 500 میلیون ریال است.
آزادگى با بیــان اینکه موقوفه ورثه مرحوم مالباشــى 
فاطمه الفت به مســاحت 5000 متر مربــع براى امور 
حسینیه و مسجد امام حســین (ع) شهر اشترجان وقف 
شده است، تصریح کرد: هم اکنون هم بعد رفع تصرف و 
احیاى این زمین زراعى به اجاره واگذار مى شود و درآمد
 مذکور از این زمین براى اجراى نیت واقفان مورداستفاده 

قرار  مى گیرد.

طى برنامه اى دوره آموزشــى 20 کارآموز جدید الورود 
صنعت انتقال نفت کشــور در قالب دوره هاى تئورى و 
عملى در مجتمع فنى و تخصصى صنعت نفت اصفهان 

آغاز شد.
به گزارش روابط عمومى شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایران-منطقه اصفهان، در آیین افتتاحیه این دوره 
آموزشى که در سالن اجتماعات مجتمع فنى و تخصصى 
صنعت نفت اصفهان برگزار شــد،  ســیاوش اورنگى، 
مدیر منطقه ضمن خــوش آمدگویى بــه کارآموزان،

 مأموریت شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
را مهم و اســتراتژیک دانســت و گفت: این شــرکت 
با بیــش از 14 هزار کیلومتر خطوط لولــه و 12 منطقه 
عملیاتى نقش بسزایى در تأمین خوراك پاالیشگاه ها و 

سوخت مورد نیاز کشور ایفا مى کند. 

وى مخابــرات صنعتــى شــرکت را تنهــا شــبکه 
مخابراتــى صنعتى کشــور دانســت و افــزود: این 
مخابرات صنعتى بــا ضریب ایمنــى 99/99 درصد و 
گســتردگى در بیشتر نقاط کشــور ضمن ارائه خدمات 
به برخــى از ارگان ها نقــش مهمى در تــداوم انتقال 
پایدار و ایمن مواد نفتى از طریق شــریان هاى حیاتى 

کشور دارد.
مدیر منطقــه اصفهــان بهــره گیــرى از تجربیات 
کارکنــان پیشکســوت ایــن صنعــت را در کنــار 
دوره هــاى تئــورى مهــم دانســت و تأکیــد کرد: 
شــما بایــد ضمــن رعایــت سلســله مراتــب این 
صنعــت و کســب تجربــه از نیروهــاى کارآزموده و 
پیشکســوت نقش تأثیرگذارى در پیشــبرد اهداف و

برنامه هاى آن داشته باشید.

احیاى موقوفه مالباشى در فالورجان

آغاز دوره آموزشى کارآموزان صنعت انتقال نفت

مشاغل خانگى به صورت دکورى ایجاد شده اند

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلى مجلس شوراى 
اســالمى گفت: اخیراً دولت طرح تشــکیل اســتان 
«گلساران» را در مجموعه  هیئت وزیران مطرح کرده 
و در این هفته طى نامه اى براى مجلس شوراى اسالمى 

نظر خود را مشخص مى کند.
محمدجواد کولیوند در گفتگو با «ایمنا» پیرامون وضعیت 
طرح استان گلســاران در کمیسیون شوراها اظهار کرد: 
طرح استان گلساران (اصفهان شمالى) توسط نماینده 
کاشان در کمیسیون شوراها و امور داخلى کشور مطرح 
شد و زمانى که طرحى در کمیســیون مطرح مى شود، 
نهایتاً باید وضعیت آن طرح مشــخص شود. وى افزود: 
زمانى که طرح تشکیل استان گلساران (اصفهان شمالى) 
در کمیسیون شــوراها و امور داخلى کشور مطرح شد، 
ایرادات این طرح توسط کمیسیون به نماینده پیگیر این 
طرح ابالغ شد و بر اساس شرایطى کلیات این طرح در 

کمیسیون شوراها و امور داخلى کشور به تصویب رسید.
یکى از مهمترین شرایط تصویب این طرح در کمیسیون 
پذیرفتن بار مالى توسط دولت است زیرا طبق اصل 75 
قانون اساسى طرح هاى نمایندگان نباید بر هزینه هاى 
دولت بیافزاید که قطعاً این طرح شامل اصل 75 مى شود 
و زمانى که این طرح در نوبت صحن علنى قرار مى گیرد، 
مطرح مى شود که آیا دولت هزینه هاى مالى این طرح 
را پذیرفته است یا خیر، اگر به این صورت نباشد و دولت 
موافقت نکرده باشــد، با اخطار اصل 75 قانون اساسى 
در مجلس مطرح نمى شــود. اما کمیســیون شوراها و 
امور داخلى کشــور موظف اســت نتیجه هر طرح را به 
مجلس ارائه کند و قادر به مسکوت گذاشتن یک طرح در 

کمیسیون نیست.
کولیونــد در واکنش به ادعاى نماینده هاى کاشــان و

نجف آباد مبنى بر راضى بودن نماینده وزارت کشور از این 
طرح گفت: نماینده وزارت کشور از لحاظ قوانین تقسیمات 
کشورى با طرح تشکیل استان گلساران موافق است اما 
دولت فقط وزارت کشور نیست و اخیراً دولت این طرح را 
در مجموعه هیئت وزیران م طرح کرده و در این هفته طى 
نامه اى براى مجلس شوراى اسالمى نظر دولت براى این 

طرح مشخص مى شود.

وضعیت طرح پیشنهادى استان «گلساران»
 این هفته مشخص مى شود

دولت رأى به 
تقسیم اصفهان مى دهد؟ 

مدیرکل آمــوزش فنــى و حرفه اى اســتان اصفهان، 
گفت: مشاغل خانگى در کشــور ما به صورت دکورى 
ایجادشــده اند اما در طرح این ســازمان تالش شده تا 
در مشاغل خانگى شرکت هاى پشــتیبانى را پیدا کنیم

 و مواد اولیه را براى کارآموزان فنــى و حرفه اى تأمین 
کنیم و بعد توسط همین شــرکت ها تولیدات به فروش

 مى رسند.
آرش اخوان دیروز در جلسه علنى شوراى اسالمى شهر 
اصفهان با تأکید بر اینکه بــا نهادهاى مختلف از جمله 

کمیته امداد امام خمینى(ره) و نهادهاى مردمى و دیگر 
نهادها در بخش کشاورزى آماده همکارى هستیم، اظهار 
کرد: با اکثر اصناف مذاکرات انجام شده و یکى از پایه هاى 
تأیید صالحیت براى حضور فرد در اصناف و اشــتغال، 
گواهینامه فنى و حرفه اى و یا ارجاع افراد به این سازمان 
اســت تا فنى و حرفه اى فرد را مورد آزمــون قرار دهد . 
بنابراین طرح آموزش دوگانه و تأیید صالحیت تغییرات 

خوبى در اصناف به وجود خواهد آورد.
مدیرکل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان، گفت: 
در حال حاضر رابطه با آموزش و  پرورش برقرار شده، اما 
در آموزش و پرورش بخش هایى هســتند که خودشان 
آموزش هاى فنى را انجام دهند و از ورود سازمان فنى و 
حرفه اى استقبال نکنند ولى این سازمان آماده همکارى 

با آموزش و پرورش است.
اخوان ادامه داد: ناهماهنگى هاى موجــود در اداره کار 
و نظام مهندســى وجود دارد که تخصــص کارگران و 
افراد مشــغول در مجموعه هاى کارى مورد بازرســى 
قرار نمى گیرد و ضعف جدى مهارت هــا باقى مى ماند. 
دســتگاه هاى نظارتى باید با ســازمان فنى و حرفه اى 
هماهنگ شوند. الزم اســت تا رویکرد مهارت آموزى 
در سطح شهر در قالب زیباسازى شــهرى دیده شود و 
فرهنگ مهارت آموزى و اســتفاده  از مهارت ها در شهر 

متداول شود.

معاون بهره بردارى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
با تأکید بر سالمت آب شرب گفت: در فصل تابستان در 
پیک مصرف با افزایش دما، بیش از 15 هزار لیتر در ثانیه 
آب شرب براى رفع نیاز  مشترکین در 56 شهر در استان 
الزم اســت در حالى که نهایت ظرفیــت تأمین تصفیه 
خانه آب اصفهان حدود 10 هزار و300 لیتر در ثانیه است 
بنابراین براى رفع این کمبود منابــع زیرزمینى در مدار

 بهره بردارى قرار گرفت.
 ناصر اکبرى افزود: حدود 15 درصد آب شرب مشترکین 
در ســطح اســتان از طریق منابع زیرزمینى و 85 درصد 
دیگر به وسیله تنها سامانه آبرسانى اصفهان بزرگ تأمین

 مى شــود. وى ادامه داد: میزان امــالح موجود در منابع 
زیرزمینى در سطح استان متفاوت است بنابراین طعم و مزه 
آب هم با توجه به امالح موجود در آب کمى تغییر مى کند.

اکبرى با بیان اینکه خط قرمز شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان کیفیت آب است عنوان کرد: همه روزه در فاصله 
زمانى کم و با دقت بسیار زیاد قبل از اینکه آب در شبکه 
میان مردم توزیع شود توسط کارکنان واحد کیفى شرکت 
آب و فاضالب مورد بررسى و نظارت دقیق قرار مى گیرد 
تا از ورود هر گونه آلودگى به شبکه توزیع جلوگیرى شود.

کیفیت و سالمت آب شرب مردم، خط قرمز ماست

نمایشگاه پیشکسوت عکاسى اصفهان گشایش یافت

یک نوستالــژى قابل لمس
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پیمان مقدمى، بازیگر فیلم «شــاه ُکش» با انتشار پستى 
خبر از خوانندگى حمید صفت براى فیلم «شاه ُکش» داد.

حمید صفت خواننده «شاه ُکش» شد
فیلم سینمایى «شاه ُکش» به کارگردانى وحید امیرخانى 
و تهیه کنندگى عباس نادران پاییز و زمســتان ســال 96 
تصویربردارى خود را آغاز کرد و با حضور بازیگرانى مشهور 

در حال آماده سازى براى اکران است.
پروانه نمایش فیلم «شــاه ُکش» اردیبهشــت ماه امسال 
صادر شد و این فیلم به زودى اکران خود را در سینماهاى 

کشور آغاز مى کند.
پیمان مقدمى، بازیگر فیلم «شاه ُکش» با انتشار پستى در 
اینستاگرام از خوانندگى حمید صفت خواننده رپ براى این 

فیلم سینمایى خبر داد.
صفــت،  خواننــده رپ کــه حمیــد 

حواشى زیادى را پشت سر گذاشت به عنوان خواننده فیلم
«شاه ُکش» معرفى شد. حمید صفت یکبار دیگر قرار بود در 
یک نمایش روى صحنه برود اما بعد از یک شب اجرا از بازى 

او ممانعت به عمل آمد.
«شــاه ُکش» فیلمى متفاوت با داستانى معمایى و متفاوت 
دومین فیلم وحید امیرخانى اســت که در خالصه داستان 
آن آمده است: «گوزن قرمز از پشت صخره یخ زده، نگاهى 
به مرد شکارچى که سیگارى دود مى کند مى اندازد. گرگ، 
مچاله از سرما سرفه اى مى کند. گوزن قرمز: مى خواد چى 
کار کنه؟ گرگ: نمى دونه مى خواد چى کار کنه. گوزن قرمز: 
اینایى که نمى دونن مى خوان چى کار کنن خطرناك ترن.»
 مهناز افشــار، هادى حجازى فر، مهدى کوشــکى، على 
رضا کمالى، فرید سجادى حسینى، پیمان مقدمى و مجید 

صالحى در این فیلم سینمایى به ایفاى نقش پرداختند.

نویسنده نمایشــنامه «مولن روژ» که این روزها با بازى 
محسن تنابنده و احمد مهرانفر روى صحنه است قسمت 

جدید سریال «پایتخت» را مى نویسد.
آرش عباسى براى نوروز 99 مجموعه «پایتخت 6» را به 
همراه محسن تنابنده مى نویسد. فیلمنامه این سریال در 
حالى نوشته مى شود که با درگذشت خشایار الوند، مدتى 
پرونده نگارش و ساخت این مجموعه به تعویق افتاده بود.
آرش عباســى را بیشــتر تئاترى ها به واسطه نگارش 
نمایشــنامه ها و کارگردانى آثار نمایشى مى شناسند. از 
عباسى این روزها نمایش «مولن روژ» روى صحنه است. 
او نگارش این نمایشــنامه را برعهده داشته و هم اکنون 
به کمک تنابنده آمده و به گفته عباسى دو قسمت کامل 

«پایتخت6» نوشته شده است.
عباسى به «همشهرى» مى گوید: «قرار بود در نگارش 
«پایتخت5» نیز حضور داشته باشم، بعد از برگزارى چند 
جلسه متأسفانه به دلیل مشغله هاى کارى و اجراى نمایش 
نتوانستم، حضور داشته باشم اما در «پایتخت6“ با تنابنده 

همکارى مى کنم.»
وى ادامه مى دهد: «قبــل از اینکه نمایش «مولن روژ» 
اجراى خود را شــروع کند با محســن تنابنده جلسات 
متعددى درباره نگارش فیلمنامه «پایتخت» داشــتیم 
و این روزها نیز این جلســات برگزار مى شود. چگونگى 
شــروع «پایتخت6“ را مشــخص کردیم و نگارش اثر 
شروع شد. هم اکنون دو قســمت کامل سریال نوشته 
شده و این سریال براى نوروز99 بوده و قرار است در 15 

قسمت نوشته شود.» 
این کارگردان نمایش در پاسخ به این سئوال که فضاى 
«پایتخت6» طنز اســت و آیا تغییر در کاراکترها ایجاد 
مى شود؛ توضیح مى دهد: «طنز این سریال در فصل ششم 
نیز دیده مى شود. کاراکترهاى «پایتخت» در این سال ها 
شناخته شده اند اما در فصل جدید اتفاقات جدیدى مى افتد 
و داستان تازه اى نیز شکل مى گیرد. تمام تالشمان این 
است که تا قبل از آغاز تصویربردارى این مجموعه بخش 

عمده اى از نگارش فیلمنامه به پایان برسد.»

مجموعه تلویزیونى «ایل دا» در 26 قسمت با موضوع دوران دفاع مقدس و 
حضور 130 بازیگر، نیمه مرداد ماه جلوى دوربین مى رود.

«ایــل دا» یکــى از بــزرگ تریــن ســریال هاى تلویزیــون در حوزه 
دفاع مقدس اســت بــه طورى کــه 135 بازیگــر در ایــن مجموعه به 
ایفاى نقش مى پردازنــد که به عبارتى پــر بازیگرتریــن مجموعه هاى 
در ژانر دفاع مقدس اســت. این ســریال قصــه فــداکارى و ایثار مردم 
غــرب کشــورمان در اوایل جنــگ تحمیلــى اســت و کارگردانى آن 
را راما قویدل برعهــده دارد. «ایل دا» را نوشــین پیرحیاتى نوشــته که 
قرار اســت در 26 قســمت و 80 لوکیشن استان لرســتان تصویربردارى

 شود.
تصویربردارى این ســریال تلویزیونى از نیمه مرداد ماه در روستایى حوالى 
خرم آباد لرســتان آغاز خواهد شــد. در کنار گروه بازیگــرى چون مجید 
مظفرى و فاطمه گودرزى که جزو بازیگران اصلى و شخصیت هاى کلیدى 
داستان هستند، پوریا پورسرخ هم با کاراکتر «ایرج» به این سریال اضافه
 شــدند. شــهین تســلیمى و على بوریان و مینــا نوروزى فــرد هم جزو

بازیگران جدید «ایل دا» به شمار مى روند.
«ایل دا» در مناطق مرزى اســتان لرستان و شــهر خرم آباد و در فضایى 
کامًال بومى و با حضور بازیگران تئاتر، تلویزیــون و محلى تصویربردارى 

خواهد شد. 
مجیــد مظفرى به عنوان شــخصیت اصلى ایــن ســریال تلویزیونى در 
خصوص بازگشــت به تلویزیون بعد از مدت ها گفت:  من روایِت «ایل دا» 
را متفاوت دیدم و دوست ندارم بازیگر ســریال هاى تکرارى و نقش هاى 
غیرجذاب تلویزیون باشم. بخاطر این نبودم و باز هم براى به ورطه تکرار 
افتــادن، نخواهم بود، مگر اینکــه کارهاى جدید، جــذاب و درگیرکننده

 پیشنهاد شود. 
وى درباره «ایل دا» توضیح داد: پانزدهم و یا بیســتم شــهریور ماه جلوى 
دوربین این سریال تلویزیونى حاضر خواهم شد، سریالى که قرار است درباره 
ایستادگى و مقاومت بزرگمردان صحبت کند و من همیشه دوست داشته ام 

در مسیر انعکاس این مفاهیم ارزشمند قرار بگیرم.
مظفرى در پاســخ به این ســئوال کــه چرا آنقــدر باندبازى هــا برخى 

از هنرمندنماهــا را بیــش از هنرمنــدان واقعــى برجســته
 مى کنــد، تأکید کــرد: ایــن باندبازى ها همیشــه بوده و 

هســت. اما یک شــایعاتى از تلویزیون به گوش رسیده 
که باعث مى شــود کمتر باشیم. این بى تعهدى هاى 

برخــى و نصفه نیمه رهــا کــردن پروژه هاى 
ســریالى امثال مــا بازیگــران را بى انگیزه 

و دلســرد مى کند، مثًال به مــا مى گویند 
«پرداخــت مبلــغ به شــما منــوط به 
پرداخــت تلویزیون اســت»، مگر ما 
با تلویزیــون قرارداد داریــم؟ یا مثًال 

مى گوینــد دولت بودجــه تلویزیون را 
نمى دهد یــا این بودجــه را صفــر کرده؛ 

 اینطور مســائل قدرى ما را بى انگیــزه مى کند.
 چون باالخره هنرمند از همیــن راه معاش خودش را 

مى گذراند.

بعد از تمام شدن «حاال خورشید» در اسفند 97، همه منتظر بودند 
در سال جدید رشــیدپور و تیمش دوباره به شبکه 3 بازگردند. 
اما برنامه دیگرى به نام «سالم صبح بخیر» شروع شد. با 
شروع تابستان، مسئوالن شبکه 3 اعالم کردند «حاال 
خورشید» به آنتن صبحگاهى تلویزیون بازمى گردد و 
«سالم صبح بخیر» در تابستان به صورت عصرگاهى 
و در باقى سال شبانگاهى باشد ولى این برنامه هم 

هنوز باکس صبحگاهى خود را حفظ کرده است.
از طرف دیگــر در هفته گذشــته بــار دیگر خبر 
غیررسمى ســاخت برنامه شــبانه «حاال مهتاب» در 
فضاى مجازى مطرح شــد و یک ســئوال دیگــر را هم در 
ذهن هــا ایجاد کرد؛ ســاخت این برنامه درحالى اســت که 

تلویزیون دو شــب در ابتداى هفته و یک شــب در پایان هفته 
«عصر جدید» را پخش مى کند و باید دید این برنامه قرار است 
درکنار «عصرجدید» باشد یا احسان علیخانى با پایان فصل اول 
«عصرجدید» و فراخوان و پیش تولید فصل دوم، مدتى جاى خود 
را به رضا رشیدپور داده و آنتن را واگذار خواهد کرد. اما خود رضا 
رشیدپور مدتى پیش در شبکه اجتماعى اش خبرى از ساخت یک 
فیلم هم داده بود. فیلم سینمایى «در رادار بمانید» که قصه اش 
با محوریت خلبان یک هواپیماى مسافربرى ساخته خواهد شد. 
رشیدپور، پیش از این خبر داده بود که قرار است بعد از عید فطر 
پیش تولید این فیلم ســینمایى را که کارگــردان و تیمى جوان 
دارد، آغاز کنند و احتماالً  این روزها درگیر این پروژه سینمایى 

هم خواهد بود.

به نظر مى رسد باید به زودى شاهد اکران «ماجراى 
نیمروز: رد خون» در سینماهاى کشور باشیم.

با اعالم رســانه اى صدور پروانــه نمایش «ماجراى 
نیمروز: رد خون» به کارگردانى محمدحسین مهدویان 
و تهیه کنندگى سیدمحمود رضوى و با انعقاد قرارداد 
اکران فیلم با سرگروهى آزادى، به نظر مى رسد باید 
تاریخ اکران «ماجراى نیمروز 2» براى چهارشنبه سوم 

مهرماه را قطعى دانست.
«ماجراى نیمروز: رد خون» یک تریلر جاسوســى و 
امنیتى اســت که مقطع مهم و پر از التهابى از تاریخ 
معاصر ایــران را روایت مى کند؛ زمانــى که پس از 
پذیرش قطعنامه 598 توســط جمهورى اســالمى، 

نیرو هاى سازمان منافقین با پشتیبانى صدام به ایران 
حمله کردند که در چند ساعت مردم و نیرو هاى نظامى 

شکست سنگینى را به منافقان تحمیل کردند.
جواد عزتى، هادى حجازى فر، محسن کیایى، بهنوش 
طباطبایى، هســتى مهدوى، حسین مهرى، مهدى 
زمین پرداز، محمد عســگرى، امیراحمــد قزوینى، 
امیرحسین هاشمى، حسین فالح بازیگران «ماجراى 
نیمروز 2» هستند که نمایش آن در جشنواره فجر با 

حاشیه هاى مهمى همراه بود.
«ماجراى نیمروز: رد خون» در ســى و هفتمین دوره 
جشــنواره فیلم فجر در 11 رشته نامزد و توانست سه 

سیمرغ بلورین جشنواره را به  دست آورد.

دســتمزد «لئوناردو دى کاپریو» براى فیلم 
سینمایى جدید «کوئنتین تارانتینو» با عنوان 
«روز و روزگارى در هالیــوود» کاهش یافته 

است.
منابعى به «هالیوود ریپورتر» گزارش داده اند 
که این بازیگر که در فیلم تارانتینو نقش یک 
کارگردان تلویزیون به نام «ریک دالتون» را 
دارد، 15 میلیون دالر ثابت دســتمزد خواهد 
گرفت که این مبلغ پنــج میلیون دالر کمتر از 
دستمزد همیشگى دى کاپریو یعنى 20 میلیون 

دالر است.
این ســایت همچنین اعالم کرد که با وجود 
کاهش دســتمزد ثابت وى، در صورت اینکه 
این فیلم بتوانــد انتظارات را در گیشــه هاى 
فروش بر آورده کند، دستمزدش تا 45 میلیون 

دالر افزایش پیدا مى کند.
اوج گرفتــن دى کاپریــو از ســریال هاى 
تلویزیونى شروع شد و اولین فعالیت مهمش 
را در ســال 1993 با فیلم «زندگى این پسر» 
آغاز کرد. در همان سال هم با فیلم «چه چیزى 
گیلبرت گریپ را آزار مى دهد» اولین نامزدى 
خود را در اســکار تجربه کرد. بعد از موفقیت 
«تایتانیــک» و کار کردن با چنــد کارگردان 
بزرگ از جمله «مارتین اسکورسیزى» ، سیر 
صعودى دســتمزد وى تا کنون ادامه داشته 

است.

اصلى ترین شخصیت بزرگ ترین سریال در ژانر دفاع مقدس از «ایل دا» مى گوید

مجید مظفرى: دوست ندارم
 در سریال هاى تکرارى بازى کنـــم

ــدان واقعــى برجســته
زى ها همیشــه بوده و 

ون به گوش رسیده 
 بى تعهدى هاى 

 پروژه هاى 
ى انگیزه 

گویند 
 به
ما
ًال
 را

ر کرده؛ 
ــزه مى کند.

 معاش خودش را 

فصل ششم «پایتخت» 15 قسمتى شد

«ماجراى نیمروز 2» به اکران نزدیک شد

مهران مدیرى از بازیگران و کارگردانان شناخته 
شده کشــورمان که این روزها با سریال شبکه 
نمایش خانگى «هیوال» به فعالیت مشغول است 
روز دوشنبه بیست و هشــتم مرداد ماه کنسرت 
دیگرى را در تاالر رویال هتل اسپیناس پاالس 
تهران برگزار خواهد کــرد. به گزارش «مهر»، 
در این کنسرت که به همت شــرکت «رویال 
هنر» میزبان عالقه مندان موسیقى است سامان 
احتشامى، نوازنده و آهنگساز مطرح موسیقى با 

او همکارى خواهد کرد.
برگزارى کنســرت مهران مدیرى در شرایطى 
است که هنوز از سرنوشت تازه ترین آلبوم او در 
مقام خواننده به آهنگسازى مهیار علیزاده خبر 

منتشر  جدیدى 

نشده است. مدیرى و 
علیزاده در تولید تیتراژ برنامه 

تلویزیونى «دورهمى» شبکه نسیم 
همکارى هایى باهم داشتند.

مهران مدیرى که سال 1379 آلبوم «از 
روى سادگى» را با همراهى زنده یاد 

بابک بیــات و فردین خلعتبرى 
منتشــر کرده بود، تابستان 

سال گذشــته مجموعه 

کنسرت هایى را با حضور سامان احتشامى و سایر 
نوازندگان مطرح موســیقى کشورمان از جمله 
نیما حمدى نوازنده درامز، جابر خدایارى نوازنده 
پرکاشــن، بابک ریاحى پور نوازنده گیتار باس، 
مسعود همایونى نوازنده گیتار الکتریک در برج 

میالد تهران برگزار کرد.
ایــن بازیگــر و کارگــردان تئاتر طى 
ســال هاى اخیر در تیتراژ ســریال ها 

و مجموعه هایــى را که خــود به عنوان 
کارگــردان روى آنتــن تلویزیون داشــته 

خوانندگى کرده است که از جمله مى توان 
به ســریال «شــب هاى برره»، «باغ 

مظفر»، «قهوه تلــخ» و مجموعه 
«دورهمى»  اشاره کرد.

مهران مدیرى دوباره به صحنه مى آید

شرکت مهندسى کنترل ابزار دقیق ماندگار سهامى خاص به شماره ثبت 43356 و شناســه ملى 10260612121 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ1396/03/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آســیه امامى شماره ملى 1287406025 ، هاجر موسوى شماره ملى 
1200068858و عباس امیرى شماره ملى 1209768240 سجاد نادرى بلداجى شماره ملى 4650485411 به سمت اعضاى اصلى هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. سیداحمد میرزائى شماره ملى 5129874633 و على سبحانى شماره ملى 1209370247 به ترتیب 
به سمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند.روزنامه نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (546262)

آگهى تغییرات

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

آگهى مناقصه عمومى واگذارى طبخ و توزیع غذا بدون مواد اولیه 
معاونت دانشجویى و فرهنگى دانشگاه

روابط عمومى دا نشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى و درمانى استان اصفهانروابط عمومى دا نشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى و درمانى استان اصفهان
م الف: 546686

ى بر زى ب ب ر رر ى

وقتى «دى کاپریــو»
 تخفیف مى دهد!

فیلم سینمایى خبر داد.
صفــت،  خواننــده رپ کــه حمیــد 
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باالخره رشیدپور به تلویزیون برمى گردد؟

حمید صفت خواننده «شاه ُکش» شد
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«بدینوســیله به اطالع میرســاند 
کارت بازرگانى شرکت زرین بهشاد 
نقش جهان (ســهامى خاص) به 
شماره 10860203303 به مدیریت 
عامل آقاى بهــزاد خادمیان ریزى 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد»

آگهى مفقودى

شجاع خلیل زاده: 
مدیون محرم نویدکیا هستم

شجاع خلیل زاده، بازیکن تیم پرسپولیس در گفتگو با 
خبرگزارى «فارس» در خصوص زمان کنار گذاشته 
شدن ســروش رفیعى، مهدى شــریفى و شایان 
مصلح از پرســپولیس انتقادهایى را مطرح کرده 
و بحث را به بى مهــرى هایى که در فوتبال 
وجود دارد رسانده اســت. جالب آنکه 
دیروز اعالم شد باشگاه پرسپولیس 
این گفتگو را علیه مدیرعاملش 
دیده و قرار است گزارش این 
مســئله به صورت رسمى 
به کمیته انضباطى باشگاه 
پرســپولیس برود تا آنجا در 
خصوص خلیل زاده تصمیم گیرى 
شود. این در شرایطى است که ایرج عرب، مدیرعامل 
باشگاه پرســپولیس از کمیته انضباطى این باشگاه 
خواســته تا با خلیل زاده برخورد کنند تا دیگر شاهد 
موضع گیرى مســتقیم بازیکنان علیه مدیریت و 
کادرفنى نباشند.  بخشى از حرف هاى جالب بازیکن 

سابق سپاهان را بخوانید.
اگر بازیکنى را نمى خواهید و قرار است بازیکنى در 
لیست مازاد باشد چرا اینقدر دیر این مسئله را اعالم 
کردید؟ االن که همه تیم هاى لیگ  برترى بســته 
شده اند و دوران بدنسازى را پشت سر مى گذارند و در 
این شرایط کمتر تیمى بازیکن جدید جذب مى کند. من 
با هر سه بازیکن زندگى کرده ام و مى دانم که آنها االن 
چه حال و اوضاعى دارند. در حال حاضــر این بازیکنان به 
چه تیمى مى توانند بروند؟ همه ما دل نگران آنها هستیم و 
غصه آینده آنها را مى خوریم. االن تیم هایى مثل سپاهان، 
استقالل، تراکتور و... بسته شده و در دوران بدنسازى هستند 
و بازیکنان ما هم که نمى توانند بــه تیم هاى پایین جدول 
بروند و باید در تیم هاى مطرح بازى کنند. من از مسئوالن 

باشگاه مى خواهم آنها خودشان را جاى این بازیکنان بگذارند 
و ببینند این سه نفر در حال حاضر چه شرایطى دارند؟ باید 
آینده بازیکنــان را مدنظر قرار دارد چرا که شــاید با همین 
تصمیم آینده این سه بازیکن نابود شــود. این اختیار یک 
مربى است که هر بازیکنى را نخواهد اما نباید زمانى که نقل 
و انتقاالت در حال تمام شدن است بازیکن را در لیست مازاد 
بگذارند. حرف من فقط به مدیرعامل پرسپولیس نیست بلکه 
روى صحبت من به تمام مدیران باشگاه هاى ایرانى است. 
ما فوتبالیست هستیم و درد این بچه ها را مى دانیم و االن در 
این شرایط فقط این بازیکنان هستند که ضربه مى خورند و 
آسیب مى بینند. متأسفانه وضعیت در فوتبال ما به گونه اى 
است که وقتى مدیرى بازیکنى را مى خواهد از صبح تا شب 
به او زنگ مى زند اما همین که به هــر دلیلى آن بازیکن را 
نخواستند دیگر آن مدیر جوابى به تلفن بازیکن نمى دهد و 

رفتارشان 180درجه تغییر مى کند. 
تأکید مى کنم کــه روى صحبت من فقط بــه مدیرعامل 
پرسپولیس نیست بلکه درباره همه باشگاه ها این را مى گویم. 
مدیران باشگاه بازیکنان را به چشــم پسرانشان ببینند و با 
آنها درست رفتار کنند.  متأسفانه در فوتبال ما پهلوان زنده 
را عشق است. در فوتبال مگر بزرگ تر از مجتبى محرمى 
داریم؟ او االن کجاست و چه مى کند؟ اگر اسم آقاى محرمى 
را بردم به این دلیل است که من عاشق او و تعصبش هستم 
اما او االن چه وضعیتى دارد؟ او کــه این همه متعصب بود 
وضعیتش اینطور شــده که کسى حالش را نمى پرسد. حاال 
در این شــرایط برخى ها مى گویند چرا بازیکنان میلیاردى 
قرارداد مى بندند؟ شــاید از این حرف من برداشت درستى 
نشــود اما عادل فردوســى پور حرف هایى زد که ما را نابود 
کرد. یک پژو 207 االن 200 میلیــون تومان قیمت دارد و 
شما براى خریدن یک خانه در تهران حداقل باید دو میلیارد 
تومان پول بدهى اما برخى ها بــه درآمدهاى بازیکنان گیر 
مى دهند. یک فوتبالیســت جان مى دهد تا به درجات باال 

برسد. سختى کشــیده و تالش کرده تا بتواند در فوتبال پا 
بگیرد. اما بعد از اینکه فوتبالش تمام شد چه کسى جویاى 
حال او مى شود؟ اگر کسى مصدوم شود کسى هست که به 
دادش برسد؟ این وضعیت براى همه وجود دارد. زمانى که در 
سپاهان بازى مى کردم آقاى محرم نویدکیا به من گفت که 
تا سالم هستى همه به تو به به و چه چه مى گویند اما همینکه 
مصدوم شدى کســى نگاهت نمى کند و االن مى بینم که 
واقعًا حرف او درست اســت. من واقعًا مدیون آقاى نویدکیا 
هســتم که چه از نظر فنى و اخالقى از او چیزهاى زیادى 
یاد گرفتم و این حرف او همیشــه در ذهن من وجود دارد. 
واقعًا ناراحت مى شــوم وقتى مى گویند فالن بازیکن دیگر 
به درد ما نمى خورد. اما همان مسئوالن وقتى مى خواهند با 
همین بازیکن قرارداد ببندند روزى ده بار به او زنگ مى زنند 
این مسائل اصالً حرفه اى نیست اما در همین شرایط همه 
از فوتبالیســت ها مى خواهند که حرفه اى باشــند. مگر ما 
پول حرفه اى مى گیریم؟ به ما مى گویند قرارداد میلیاردى 
مى بندى اما با کلى دعوا در آخر فصل 30 درصد از قرارداد 
خودمــان را مى گیریم و این در حالى اســت که زندگى نه 
براى فوتبالیست ها بلکه براى همه مردم سخت شده است. 
شاید این مســائل به این علت  اســت که فوتبالیست ها در 
چشم هســتند اما کســى به این موضوع فکر نمى کند که 
یک فوتبالیســت خرج 20 نفر دیگر را مى دهد چرا که اکثر 
فوتبالیست ها از خانواده هاى پایین جامعه هستند و باید به 
خانواده خود کمک کنند. امیدوارم نگاه مســئوالن باشگاه 
و همه مدیران به فوتبالیســت ها تغییر کند. همه با احسان 
روزبهانى قهرمان بوکس آشنا هستند و مى دانند که او چه 
زحماتى کشید و چه مقام هایى براى ایران در سطح جهان 
کسب کرد اما االن ببینید که او چه وضعیتى دارد و آیا کسى 
سراغى از او مى گیرد یا نه. در خارج از ایران به ورزشکاران 
و فوتبالیســت ها احتــرام مى گذارند اما در ایــران اینطور 

نیست. 

مد
شجاع خلیل زاده، بازیکن تیم پر

خبرگزارى «فارس» در خصوص
شدنســروش رفیعى، مهدى
مصلح از پرســپولیس انتقاد
و بحث را به بى مهــرى
وجود دارد رسانده
اعالم ش دیروز
این گفتگو
دیده و ق
مســئل
به کمیت
پرســپو
خصوص خلی
شود. این در شرایطى است که ای
ا باشگاه پرســپولیس از کمیته
خواســته تا با خلیل زاده برخور
مســتقیم بازیک موضع گیرى

کادرفنى نباشند.  بخشى از حرف
سابق سپاهان را بخوانید.

را نمى خواهید و ق بازیکنى اگر
اینقدر دیر لیست مازاد باشد چرا
کردید؟ االن که همه تیم هاى

شده اند و دوران بدنسازى را پشت
این شرایط کمتر تیمى بازیکن جد
م با هر سه بازیکن زندگى کرده ام و
چه حال و اوضاعى دارند. در حال حاض
چه تیمى مى توانند بروند؟ همه ما دل
غصه آینده آنها را مى خوریم. االن تیم
استقالل، تراکتور و... بسته شده و در دو
ما هم که نمى توانند بــه ت و بازیکنان
بروند و باید در تیم هاى مطرح بازى ک

دل پر طالیى پوش دیروز و قرمزپوش امروز

باشگاه تورینو ایتالیا خواهان به خدمت گرفتن علیرضا 
بیرانوند گلر تیم ملى شده است. این در حالى است که 
 باشگاه پرسپولیس پیشنهادى از سوى باشگاه تورینو 
ایتالیا دریافت نکرده اســت. با وجــود خبرهایى که 
رسانه هاى آن کشور مى دهند، درخواست رسمى براى 
جذب این بازیکن به دست قرمزها نرسیده  و مدیران 
باشگاه هم مى گویند فقط در رسانه ها از چنین چیزى 
مطلع شــده اند. قصه از این قرار است که ایتالیایى ها 
به صورت مســتقیم به خود بیرانوند پیــام داده اند و 
حتى از او خواســته اند تا رضایتنامه اش را از باشگاه 
دریافت کند. نکته اینجاست که مدیران پرسپولیس 

ن  مى گویند اجازه خروج را به همچنــا
علیرضا نخواهند داد اما 
این بازیکن دوست دارد 
حداقل در نیم فصل 

به اروپا برود.

دبیر فدراســیون دوومیدانى به خبر توقیف ماشــین 
کیهانى رئیس این فدراسیون واکنش نشان داد.

در حالى که گفته مى شــود حســن کریمى، کارمند 
فدراسیون دوومیدانى به علت پرداخت نشدن حقوقش 
از این فدراسیون شکایت کرده و حکم توقیف ماشین 
مجید کیهانى، رئیس فدراسیون را گرفته است اما دبیر 

فدراسیون این موضوع را تکذیب کرد. 
هاشــم صیامى، دبیر فدراســیون دوومیدانى ضمن 
تکذیب این مطلب اظهار کرد: کریمى عالوه بر اینکه 
مبلغى از سنواتش از فدراسیون طلب داشت یک مقدار 
هم بدهى داشــت به همین علت اختالفاتى به وجود 
آمده بود که بعد از مذاکره این مسئله حل ش د. در حال 

حاضرکریمى به بانک رفته است تا پولش را بگیرد.

مدافع سابق اســتقالل خاطره اى از هاشم بیک زاده 
تعریف مى کند و مى گوید خدا یک بــار دیگر او را به 

آنها داد.
حنیف عمران زاده همیشه خاطرات زیادى براى گفتن 
دارد، به ویژه درباره هاشم بیک زاده. او این بار خاطره 
جالبى درباره هاشم تعریف مى کند؛ خاطره اى که البته 
تلخ هم هست! این بازیکن تعریف مى کند: «یک بار 
رفته بودیم استخر. هاشم بیک زاده مى خواست شیرجه 
بزند. نگو قســمت کم عمق بود. تا او را بگیریم مثل 
فلپس شیرجه زد و نزدیک بود حتى بمیرد! خدا را  شکر 

به خیر گذشت. خدا یک بار دیگر هاشم را به ما داد.»

دبیر هیئت فوتبال اســتان اصفهــان گفت: از 
بازى بعدى مشکالت خبرنگاران در بازى هاى 
فوتسال و نبود امکانات را بر طرف خواهیم کرد. 
حمیدرضا دادخواه در گفتگــو با «ایمنا» اظهار 
کرد: برگزار کننده این رقابت ها هیئت فوتبال و 
باشگاه است و متولى اصلى این کار هیئت فوتبال 
است. وى در رابطه با نواقص سالن همانند نداشتن 

جایگاه مصاحبه، اینترنت و لیست بازیکنان براى 
خبرنگاران، گفت: ساختار ســالن به گونه اى است 

که این مشکالت را به وجود مى آورد و سالن شرایط 
خوبى ندارد؛ در هر جاى سالن یکسرى لوازم اضافه 

گذاشته شده که باید همه اینها جمع آورى شود.
دبیر هیئت فوتبال استان اصفهان ادامه داد: دغدغه 
ما خالى شدن سالن پیروزى از وسایل اضافى است 
چرا که در گوشــه و کنار این سالن وســایلى مانند 
تاتمى و میز تنیس وجود دارد و این ســالن شرایط 
برگزارى مسابقه را ندارد؛ از بازى آینده گیتى پسند در 
سالن پیروزى سعى داریم نواقص سالن و مشکالت 

خبرنگاران را حل کنیم.
دادخواه در پاسخ به اینکه چرا براى بازى هاى حساس 
گیتى پسند یگان ویژه ورزشگاه امنیت سالن را برقرار 
نمى کند تا از بروز حواشــى جلوگیرى کند ادامه داد: 
مصوبه شــوراى تأ مین این بوده است که بازى هاى 
فوتســال را یگان امداد پوشــش بدهد و بازى هاى 
فوتبال را یگان ویژه و دلیل این کار این اســت که 
جمعیت زیادى در مسابقات فوتســال وجود ندارد؛ 
سعى داریم در دیدارهاى حساس لیگ برتر فوتسال 
صحبت هایى را انجام دهیم تا یگان ویژه این بازى ها 

را پوشش دهد.

سالن پیروزى شرایط 
برگزارى مسابقه ندارد

علیرضا منصوریان در مراســم بازدید اعضاى تیم 
فوتبال ذوب آهن، خبرنگاران و عکاسان اصفهانى 
از کارخانه ذوب آهن اصفهان اظهار کرد: ذوب آهن 
سال سختى پیش رو دارد و ما و خبرنگاران اصفهانى 

باید در یک جبهه بجنگیم. 
ســرمربى تیم فوتبال ذوب آهن ادامه داد: ســال 
گذشــته پیش از پایان فصل درخواســت کردم 
بازدیدى از کارخانه ذوب آهن داشته باشیم که به 
علت فشردگى مســابقات این امکان میسر نشد و 
امروز لیاقت انجام این بازدید را پیدا کردیم. پیش 
از این دربــاره ویژگى هاى کارخانــه ذوب آهن و 
بخش هاى مختلف آن از جمله کوره بلند در اینترنت 
خوانده بودم و از زبان منصور یزدى زاده، مدیرعامل 
کارخانه خاطراتى را شنیده بودم. ایشان مى گفت در 
بخش هایى از کارخانه شدت گرما به قدرى باالست 

که حتى به 1500 درجه ســانتیگراد مى رسد و اگر 
کسى یک ماه به صورت بى وقفه در این شرایط کار 

کند، سیستم دماى بدن او از کار مى افتد.
وى با بیان اینکه بیشتر کارگران کارخانه ذوب آهن 
پس از 12 تا 17 سال کار بازنشسته مى شوند، گفت: 
به نظر من علت برکت باشگاه ذوب آهن 14 هزار 
کارگر و پرسنل آن هســتند و ریشه اصلى باشگاه 

ذوب آهن به کارخانه برمى گردد.
منصوریان تصریح کرد: جدا از اینکه تنها نماینده و 
پرچمدار فوتبال ایران در مرحله یک هشتم نهایى 
لیگ قهرمانان آسیا هســتیم  اما نماینده 14 هزار 
پرسنل کارخانه ذوب آهن محسوب مى شویم که 
فارغ از هر رنگــى، قلب آنها بــراى موفقیت تیم 
مى تپد، پس با تمام وجود مى جنگیم تا پرچمى که 

به امانت به دست ما داده اند زمین نخورد.

تیم ملى والیبال جوانان ایران شــنبه شب توانست 
قهرمان جهان شــود امــا انگار این اتفــاق براى 

تلویزیون چندان اهمیتى نداشت.
تیم ملى والیبال جوانان ایران در حالى که در فینال 
این رقابت ها براى فتح جام به مصاف ایتالیا رفته بود 
و مى خواســت براى اولین بار عنوان قهرمانى این 
رقابت ها را از آن خود کند، جایى در آنتن زنده شبکه 

ورزش نداشت.
شبکه ورزش که همیشه مســابقات مهم ورزشى 
داخلــى و خارجــى را به صــورت زنــده پخش 
مى کند، در ابتدا براى پخش این مسابقه حساس و 
مهم در فینال رقابت هاى والیبال قهرمانى جهان 
برنامه اى نداشت و مى خواست سوپرجام هلند بین 
آژاکس و پى اس وى را پخش کند اما در ادامه با تغییر 

برنامه خود،تصمیم به پخش والیبال گرفت که 
در نهایت و با گذشت چند دقیقه از آغاز مسابقه 
خبرى از پخش فینال والیبال جوانان نشــد 
و در نهایت به بهانه عدم وجود تصاویر باکیفیت 
و مشــکالت فنى، همان بــازى آژاکس-
پى اس وى پخش شد و مردم ایران از دیدن 
افتخارآفرینى جوانان والیبالیســت خود که 
توانستند با شکســت ایتالیا قهرمان جهان 

شوند محروم ماندند.
این در حالى بود کــه تلویزیون بحرین در 
حال پخش مسابقه بود و حتى سایت هاى 

اینترنتى در ایران هم ایــن دیدار را پخش مى 
کردند.  تماشــاى آنالین فینال جوانان والیبالیست 

حسرتى بود که بر دل خیلى ها ماند.

منصوریان: در آسیا نماینده 14 هزار پرسنل ذوب آهن هستیم

بازنده اصلى فینال والیبال جوانان جهان، ایتالیا نبود!

برنامه تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان براى مصاف با تیم االتحاد عربستان مشخص شد. ذوب آهن قرار است روز دوشنبه 14 مرداد در دیدار رفت مرحله 
یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان آسیا به مصاف تیم االتحاد عربستان برود.

پیش از این دیدار، اما شاگردان منصوریان براى آماده سازى بهتر خود قرار است دیدارى تدارکاتى را مقابل تیم فوالد در خوزستان انجام دهند تا با بازى در 
آب وهواى گرم بیشتر آشنا شوند. شاگردان منصوریان و نکونام فردا 8 مرداد به مصاف یکدیگر مى روند.

پس از این بازى، ذوبى ها روز 12 مرداد از اصفهان راهى دبى مى شوند و روز 14 مرداد هم با االتحاد بازى مى کنند. همچنین شاگردان منصوریان روز 15 
مرداد دوباره به اصفهان برمى گردند و بعد از سه چهار  روز تمرین راهى قطر مى شوند تا روز 21 مرداد دیدار برگشت را مقابل االتحاد برگزار کنند. گفتنى 

است که اعضاى تیم ذوب آهن روز 22 مرداد به اصفهان برمى گردند تا به کار خود ادامه دهند.
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برنامه ذوب آهن براى مصاف با االتحاد مشخص شد

تماس مستقیم
 باشگاه ایتالیایى با 

بیرانوند؟

ماجراى توقیف 
ماشین رئیس 

فدراسیون دوومیدانى!

شیرجه مرگبار 
بازیکن معروف! 

دریافت کند. نکته اینجاست که مدیران پرسپولیس
ن  مى گویند اجازه خروج را بههمچنــا

علیرضا نخواهند داد اما
این بازیکن دوست دارد
حداقل در نیم فصل

به اروپا برود.

پخشوالیبال گرفت که  برنامه خود،تصمیم به
در نهایت و با گذشت چند دقیقه از آغاز مسابقه 
خبرى از پخش فینال والیبال جوانان نشــد 
و در نهایت به بهانه عدم وجود تصاویر باکیفیت 
و مشــکالت فنى، همان بــازى آژاکس-
پى اس وى پخش شد و مردم ایران از دیدن 
افتخارآفرینى جوانان والیبالیســت خود که 
توانستند با شکســت ایتالیا قهرمان جهان 

شوند محروم ماندند.
این در حالى بود کــه تلویزیون بحرین در 
حال پخش مسابقه بود و حتى سایت هاى 

اینترنتى در ایران هم ایــن دیدار را پخش مى 
کردند.  تماشــاى آنالین فینال جوانان والیبالیست 

حسرتى بود که بر دل خیلى ها ماند.

د!

 از زمان مطرح شــدن نام کمــک داور ویدیویى در 
ایران، شرکت هاى مختلفى براى تهیه این سیستم 
در ایــران و کمک به داورى اعــالم آمادگى کردند 
و حتى رقابت زیادى هم بــراى عرضه  آن با قیمت 
کمتر داشتند تا فدراسیون فوتبال را مجاب کنند که 
با آنها قرارداد ببندند. تعداد زیاد این شرکت ها، دست 
فدراسیون فوتبال و کمیته داوران را باز گذاشته بود تا 
با اطمینان خاطر و خیالى راحت سیستم مدنظرشان 

را انتخاب کنند.
آمدن محمدصالــح ســوبخدین مالزیایى، مدرس 
بین المللى AFC به ایران براى حضور در کالس هاى 
VAR زمان مناسبى بود تا سیستم هاى پیشنهادى 

شــرکت هاى مختلف را بررســى و یکى را به فیفا 
معرفى کنند تا در لیگ هاى نوزدهم و بیســتم از آن 
استفاده شود. پیگیرى ها اما نشان مى دهد که سیستم 
شــرکت هاى مختلف خیلى هم مناســب نیستند و 
معرفى آنها به فیفا نمى تواند نظر مثبت کمیته داوران 

این نهاد را جلب کند.
البته ایراداتــى که این مــدرس مالزیایى گرفت به 
نرم افزارهــاى VAR نبود بلکه بــه دلیل امکانات 
ســخت افزارى موجود در ایران بود؛ از مانیتورهاى 
نشان دهنده تصاویر گرفته تا دوربین هاى ضبط کننده 

تصاویر. 
این در حالى است که باشگاه ذوب آهن براى کمک 
به کاهش اشــتباهات داورى در لیگ برتر پیشنهاد 
نصب VAR در ورزشگاه فوالدشهر را به متولیان امر 
اعالم خواهد کرد. روابــط عمومى ذوب آهن اعالم 
کرده ورزشگاه فوالدشــهر به لحاظ زیرساخت ها و 
 AFC فراهم سازى شرایط میزبانى همه تأ ییدیه هاى
را داراست و گزینه مناسبى براى آغاز عملیات اجرایى 

VAR به حساب مى آید.

VAR ایرانى رد شد 
اما...
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 آگهى مفاد آراء صادره توسط هیأت حل اختالف موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه 
نظر به اینکه طبق آراء صادره توســط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزى یا مشاعى افراد 
مشروحه ذیل به استناد اسناد مالکیت رسمى مشاعى یا قباله انتقال عادى مورد تأیید قرار 
گرفته است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رســمى ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو روزنامه رویداد امروز  و 
نصف جهان  چاپ و منتشــر مى گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصى نسبت به آراء مذکور 
معترض باشند از تاریخ انتشــار نوبت اول آگهى روزنامه موخراالنتشار ظرف مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمایدو 
گواهى تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در اینصورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بــود .و چنانچه اعتراض در مهلت قانونى واصل 
نگردد یا معترض ، گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند، اداره ثبت 
محل مبادرت به صدور سند مالکیت بنام متصرف مى نماید. لیکن صدور سند مالکیت جدید 

مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .   
« امالك و ابنیه واقع در بخش  8 و9 ثبت اصفهان 

1- رأى شماره 139860302009000523 مورخ 1398/02/31 آقاى على ندافى قهنویه 
فرزند صفرعلى ، در ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 272/50مترمربع مجزا شده از  
پالك7 فرعى از 19 -اصلى بخش8 انتقالى با واســطه از مالکین رســمى حبیب کرمى و 

محمد منصوریان و شکراله ندافى قهنویه
2- رأى شــماره 139860302009000268 مــورخ 1398/01/29 خانم رقیه احمدى 
طالخونچه فرزند فرج اله ، در ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 113/27مترمربع مجزا شده 

از  پالك  11-اصلى بخش8 انتقالى از مالک رسمى محمود پریشان نهچیرى 
3- رأى شماره 139860302009000497 مورخ 1398/02/30  خانم پرى رضایى فرزند 
سرفراز ، در ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 179/56مترمربع مجزا شده از  پالك  595 
فرعى از 19 -اصلى بخش8 انتقالى با واسطه  از مالک رسمى ابراهیم و حسین خدارحمى  
4- رأى شــماره 139860302009000255 مورخ 1398/01/29 آقــاى مجید عقیلى 
فرزند قربانعلى ، در ششدانگ یکباب ســاختمان  به مساحت 278/50مترمربع مجزا شده 
از  پالك  622 فرعى از19 -اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى 

شکراله ندافى قهنویه  
5- رأى شــماره 139860302009000254 مورخ 1398/01/29 آقــاى مجید عقیلى 
فرزند قربانعلى ، در ششدانگ یکباب ســاختمان  به مساحت 178/50مترمربع مجزا شده 
از  پالك  622 فرعى از19 -اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى 

شکراله ندافى قهنویه  
6- رأى شــماره 139860302009000413 مــورخ 1398/02/17 خانــم اکرم باقرى 
خولنجانى فرزند شــکراله ، در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه   به مساحت 
174/20مترمربع مجزا شــده از  پالك1041 فرعى از دو -اصلى بخش9انتقالى بموجب 

قباله عادى  از مالک رسمى طلعت صریریان  
7- رأى شــماره 139860302009000414 مــورخ 1398/02/17  خانم اعظم باقرى 
خولنجانى   فرزند شــکراله ، در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه   به مساحت 
174/20مترمربع مجزا شــده از  پالك1041فرعى ازدو -اصلى بخش 9 انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى طلعت صریریان  
8- رأى شماره 139460302009006958 مورخ 1394/11/28 آقاى غالمرضا یزدانى 
دیزیچه   فرزند احمد، در ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 187/70مترمربع مجزا شده از  
پالك 377/1 -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى  از مالک رسمى حسین کریمى

9- رأى شــماره 139860302009000526 مورخ 1398/02/31 آقاى سعید شریفیان    
فرزند حشمت اله ، در ششدانگ یکباب خانه   به مســاحت 249/20مترمربع مجزا شده از  

پالك 12- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى  از مالک رسمى رضا باروتى
10- رأى شماره 139860302009000280 مورخ 1398/01/31 آقاى على اکبر آقایارى 
فرزند رحمت اله ، در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 25/65مترمربع مجزا شده از  پالك 

یک -اصلى بخش9انتقالى  بموجب قباله عادى از مالک رسمى رجبعلى ایرانپور
11- رأى شماره 139860302009000277 مورخ 1398/01/31 آقاى على اکبر آقایارى 
فرزند رحمت اله ، در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 331/35مترمربع مجزا شده از  
پالك 819 فرعى از دو -اصلى بخش9انتقالى  با واسطه از مالکین رسمى رضا، نعمت اله 

و اسداله کاویان
12- رأى شماره 139860302009000279 مورخ 1398/01/31 آقاى على اکبر آقایارى 
فرزند رحمت اله ، در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 26/40مترمربع مجزا شده از  پالك 

یک -اصلى بخش9انتقالى  بموجب قباله عادى از مالک رسمى رجبعلى ایرانپور
13- رأى شماره 139860302009000278 مورخ 1398/01/31 آقاى على اکبر آقایارى 
فرزند رحمت اله ، در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 199/64مترمربع مجزا شده 
از  پالك یک -اصلى بخش9انتقالى  بموجب قباله عادى از مالک رسمى رجبعلى ایرانپور

14- رأى شماره 139860302009000720 مورخ 1398/03/26 آقاى جعفر خدابخش 
فرزند عوضعلى ، در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 112/40مترمربع مجزا شده از  پالك 

یک -اصلى بخش9انتقالى  بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسین ایرانپور
15- رأى شماره 139860302009000761 مورخ 1398/04/02 آقاى قاسمعلى دانش  
فرزند مصطفى ، در شــش دانگ یک باب خانه به مساحت 143/65مترمربع مجزا شده از  

پالك 1 -اصلى بخش9 انتقالى  بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسین ایرانپور
16- رأى شماره 139860302009000667 مورخ 1398/02/23 خانم اشرف نصوحى 
فرزند عباســعلى ، در ششدانگ یکباب خانه   به مســاحت 50/ 337مترمربع مجزا شده از  

پالك  یک -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رجبعلى ایرانپور
17- رأى شــماره 139860302009000495 مورخ 1398/02/30 آقاى جواد ایرانپور 
مبارکه فرزند مرتضى  ، در دو و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 10/ 
156مترمربع مجزا شده از پالك یک -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى یداله عطارى
18- رأى شماره 139860302009000494 مورخ 1398/02/30 خانم صدیقه عباسى 
پور مبارکه فرزند عباس  ، در نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه   به مساحت 10/ 
156مترمربع مجزا شده از پالك یک -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى یداله عطارى
19- رأى شــماره 139860302009000496 مورخ 1398/02/30 خانم مژگان ایرانپور 
مبارکه فرزند مرتضى  ، در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه   به مساحت 10/ 
156مترمربع مجزا شده از پالك یک -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى یداله عطارى
20- رأى شــماره 139860302009000721 مورخ 1398/03/26 خانم صدیقه امیرى 
فرزند ابراهیم  ، در ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 240/50مترمربع مجزا شده از پالك   

یک -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى  از مالک رسمى بختیار دهقانى
21- رأى شــماره 139860302009000712 مورخ 1398/03/26 خانم اعظم شریفى 
سرارودى فرزند حسن  ، در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 203مترمربع مجزا شده از 
پالك   16 -اصلى  واقع در مزرعه على اباد و عنایت اباد بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى  

از مالک رسمى کریم باقریان سرارودى
22- رأى شــماره 139860302009000737 مورخ 1398/03/28 خانم اعظم صفایى 
فرزند  حسین  ، دردو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب سوله  به مساحت 348/35مترمربع 
مجزا شده از پالك 198 فرعى از  328 -اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى خلیل اله موسوى
23- رأى شماره 139860302009000736 مورخ 1398/03/28 آقاى مهرداد صفایى 
فرزند  حسین  ، درچهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب سوله  به مساحت 348/35مترمربع 
مجزا شده از پالك 198 فرعى از  328 -اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 
رسمى خلیل اله موسوى تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/4/23 تاریخ انتشار نوبت دوم : 7 
/1398/5 م الف: 528347 مظاهر نصرالهى - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 

مبارکه/ 4/304 
ابالغ رأى

شــماره پرونده: 104/98 شــماره دادنامه: 348- 98/3/20 مرجع رسیدگى: شعبه چهارم 
حقوقى شوراى حل اختالف لنجان خواهان: قدرت اله محمد بلند فرزند محمدعلى- نشانى: 
فوالدشهر مسکن مهر خ پلیس مجتمع مسکونى پریسان 1 واحد 3 خواندگان: 11- فاطمه 
تیمورى گشنیزجانى فرزند حبیب- نشــانى: مجهول المکان 2- مجتبى اسکندرى فرزند 
قلى- نشانى: چمگردان خ جانبازان انبار اســکندرى 3- محمود حیدرى فرزند درویش- 
نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات 
پرونده و با توجه به نظریه مشورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور 
رأى مینماید. رأى قاضى شورا: در خصوص دادخواســت آقاى قدرت اله محمد بلند فرزند 
محمدعلى به طرفیت 1- فاطمه تیمورى گشنیزجانى فرزند حبیب 2- مجتبى اسکندرى 
فرزند قلى 3- محمود حیدرى فرزند درویش مبنى بر الزام خواندگان به انتقال سند رسمى 
یکدستگاه سوارى پراید به شماره انتظامى 685/23 س 81 با احتساب کلیه خسارات قانونى 
وارده مقوم به 25/000/000 ریال، شــورا با عنایت به محتویــات پرونده و تصویر مصدق 
مبایعه نامه مورخ 91/5/6 و هم چنین استعالم صورت گرفته از پلیس راهور که حاکى از آن 
اســت که مالکیت خودرو به نام خوانده ردیف اول مى باشد و نظر به عدم حضور خواندگان 
ردیف اول و سوم در جلسه رســیدگى و عدم وصول الیحه اى از جانب ایشان و عدم ایراد 
دفاع موثرى از جانب خوانده ردیف دوم خواسته خواهان را محرز تشخیص داده لذا مستنداً 
به مواد 198 و 502 و 519 قانون آیین دادرسى تشکیل دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و مواد 10 و 219 و 225 قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به انتقال 
سند خودرو مذکور به نام خواهان و پرداخت مبلغ 377/500 ریال بابت خسارات دادرسى در 
حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این شعبه از شورا و سپس ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر 
خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان مى باشد. و اما در خصوص خواندگان 
ردیف دوم تا سوم نظر به ا اســتعالم صورت  گرفته از پلیس راهور مستندا به ماده 89 قانون 
آیین دادرسى تشکیل دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى ناظر به بند 4 ماده 84 قانون 
فوق الذکر قرار رد دعوى صادر و اعالم مى گردد. و اما در خصوص خواسته خواهان مبنى بر 
استرداد الشه سند خودرو و نظر به اینکه خواسته جدید مى باشد مستندا به مواد 2 و 8 قانون 
اخیرالذکر قرار عدم اســتماع دعوى صادر و اعالم مى گردد. رأى صادره حضورى و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان 
لنجان مى باشد. /ش م الف: 534112 یوســفى- قاضى شعبه چهارم حقوقى شوراى حل 

اختالف لنجان /5/126
ابالغ وقت دادرسى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به خانم پریسا غالم حسن زاده کالسه پرونده: 229/98 
وقت رسیدگى: 98/7/3 ســاعت 4:30 خواهان: مهدى نوروزى خوانده: پریسا غالم حسن 
زاده و حسن غالم حسینى راد خواسته: انتقال ســند احترامًا خواهان دادخواستى با موضوع 
تأمین دلیل داشته که به شوراى حل اختالف شعبه اول ارجاع گردیده و پس از صدور قرار 
کارشناسى و انتخاب کارشناس نظریه کارشناسى اخذ گردیده لذا با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 آئین دادرسى مدنى 
مراتب یک نوبت در روزنامه هاى کثیراالنتشار 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: 545583 کریمى- رئیس شعبه 1 حقوقى شــوراى حل اختالف بخش باغبهادران 

(مجتمع شماره یک) /5/127
ابالغ اجراییه

نظر به اینکه در پرونده کالســه 978/98 اجراى احکام شوراهاى حل اختالف شهرستان 
لنجان حسب مفاد دادنامه شماره 1204 صادره از شعبه چهارم حقوقى محکوم علیه علیرضا 
پاك نژاد محکوم به انتقال ســند رسمى خودرو به شــماره 582/43 هـ 63 به نام خواهان 
و پرداخت 1/595/000 ریال بابت خســارت دادرســى در حق محکوم له علیرضا کرمى 
ورنامخواستى گردیده است و حسب محتویات پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان 
مى باشد علیهذا مراتب یک نوبت آگهى میگردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار 
آگهى نسبت به اجراء مفاد حکم اقدام نماید و اال وفق مقررات اقدام میگردد. م الف: 546183 

قاضى اجراى احکام شوراهاى حل اختالف لنجان /128 /5
ابالغ اخطاریه ماده 101

شماره پرونده: 139504002003000322/1 شماره بایگانى پرونده: 9500688/1 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139803802003000130 تاریخ صــدور: 1398/04/04 آگهى ابالغ 
اخطاریه ماده 101- در موضوع پرونده کالســه 9500688 بدینوســیله به وراث مرحوم 
منصور ضیایى که عبارتند از شــهال جانکى جان محمدى به شماره ملى 6009912326، 
تیا ضیائى به شــماره ملى 0063698978 و بابک ضیائى به شماره ملى 0067465226 و 
تینا ضیائى به شماره ملى 4723580336 همگى ساکن اصفهان محله نو خواجو اعالم مى 
گردد، با توجه به کارشناســى مقدار سه دانگ مشاع از ششــدانگ پالك (1) یک فرعى از 
پالك اصلى 24 واقع در بخش 9 ثبتى اصفهان توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 
18/139/320/000 ریال ارزیابى گردیده اســت. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابى پالك مذکور 
معترض مى باشی د، اعتراض کتبى خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ چاپ این اخطاریه به 
ضمیمه فیش بانکى دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 9/000/000 ریال به دفتر این 
اجرا تسلیم نمایید. ضمناً به اعتراضى که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکى دستمزد کارشناس 
تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شــد. در ضمن این اگهى در یک نوبت در روزنامه 
نصف جهان چاپ اصفهان منتشر گردیده است. م الف: 545659 اسدى- رئیس اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان /5/129
مزایده اموال غیر منقول  - نوبت اول 

در پرونده  980499 اجرایى شــعبه اجراى احکام مدنى دادگسترى شاهین شهر درجهت 
اجراى دادنامه شماره 9809973760000163 مورخ 23 / 2 / 1398 مبنى بر دستور فروش 
ملک مشاع یک دستگاه آپارتمان مســکونى طبقه اول پالك ثبتى 64071 فرعى از 301 
اصلى واقع در بخش 16 ثبتى اصفهان با درخواست خانم اعظم شیخ آرپناهى فرزند اسمعیل 
به طرفیت خانم ها زهرا و مهناز همگى آرپناهــى و هردو فرزند عبداوهاب و گوهر محمود 
صالحى فرزند حفیظ و آقایان عبدالرضا و روح اله و فتح اله همگى ارپناهى و همگى فرزند 
عبداوهاب ( وراث آقاى عبدالوهاب آرپناهى که حسب استعالم واصله از اداره ثبت و ا مالك 
به شماره 13980580203500357 مورخ 8 / 3 / 1398 میزان 5/ 4دانگ از پالك فوق در 
مالکیت رسمى مرحوم عبدالوهاب آرپناهى که محکوم علیهم خانم ها زهرا و مهناز هردو 
آرپناهى فرزند عبدالوهاب و گوهر محمود صالحى فرزند حفیظ و آقایان عبدالرضا و روح اله 
و فتح اله همگى ارپناهى و همگى فرزند عبداوهاب ( وراث آقاى عبدالوهاب آرپناهى که در 
پرونده حاضر محکوم علیهم بوده و 5/ 1 دانگ ملک به نام خانم اظم شیخ آرپناهى مى باشد 
. ملک طبق نظر کارشناس دادگسترى به نشانى شاهین شهر خیابان هشت بهشت خیابان 
جنت خیابان فردوس یکم کاج فرعى یک غربى پــالك 16 که ملک مذکور در طبقه اول 
طبقه روى همکف یک باب منزل مسکونى دو طبقه جنوبى با مساحت مشاع 6 / 249 متر 
مربع و با زیر بناى 38 / 151 متر مربع به انضمام تراس متصله به مساحت 3 / 7 متر مربع که 
داراى پیشرفتگى بر روى خیابان است به انضمام پارکینگ قطعه یک تفکیکى به مساحت 15 
متر مربع واقع در همکف مى باشد . قدمت بنا 15 سال داراى نماى آجر نما پالك و با دودرب 
فلزى به پارکینگ به انضمام یک درب ورودى فلزى است . طبقه مورد نظر به صورت پیاده 
سوتاره سه خوابه داراى یک سالن پذیرایى با کف سرامیک پوشش دیوارها از کاغذ دیوارى 
مى باشد و یک اتاق خواب با کف موازییک و پوشــش دیواره از کاغذ دیوارى مى باشد . دو 
اتاق خواب دیگر با پله دسترسى از داخل طبقه به صورت دوبلکس با کف موزاییک و پوشش 
دیوارها از گچ و رنگ است . آشپزخانه با پوشــش کف و بدنه از کاشى و سرامیک و داراى 
کابینت MDF و اپن است . حمام و سرویس بهداشتى با پوشش کف و بدنه از کاشى است و 
درب هاى داخلى چوبى و پنجره ها و درب تراس فلزى و سیستم گرمایش بخارى و سیستم 
سرمایش کولر آبى و داراى انشعابات آب و برق و تلفن مى باشد . کل شش دانگ به میزان 
000 / 000 / 000 /4 ریال ارزیابى شده و نظریه کارشناسى مصون از ایراد و اعتراض بوده و 
وضعیت ملک در اجراى ماده 111 قانون اجراى احکام مدنى بررسى شده که طبق گزارش 
مورخ 18 / 3 / 1398 مامور اعزامى به محل ملک در تصرف کسى نبوده و تمامیت پالك 
ثبتى مذکور در روز چهارشنبه مورخ 23/ 5 / 1398 ســاعت 9 در دادگسترى شاهین شهر 

طبقه همکف واحد اجراى احکام از طریق مزایده در معرض فروش گذاشته مى شود مزایده 
از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد . 
برنده مزایده مى بایست 10 درصداز ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عند 
اللزوم به حساب سپرده 21712902777002 نزد بانک ملى شاهین شهر  واریز و تا یک ماه 
فرصت دارد ما بقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 
درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . کسانى که مایل 
به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام 
مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده 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 . 541844 /م الف علیرضا خالقى – دادورز احکام دادگسترى شاهین شهر/ 5/131 

ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى یوسف رضایى  دادخواستى به خواسته انتقال سند 
خودرو به طرفیت خوانده آقاى على رضا زمانى جزى به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 
/ 213ش 5 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 2 / 6/ 98 ساعت 5 عصر تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود 
، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه 
نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 545159 /م الف مدیر 

دفتر شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/  5/132 
حصروراثت 

احمد صالحى داراى شناسنامه شماره 1091288747 به شرح دادخواست به کالسه 704/98 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حیدر 
على صانحى بشناسنامه 899 در تاریخ 97/10/29 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. احمد صالحى ش ش 1091288747 ، 2. 
طیبه صالحى ش ش 497 ، 3. مرضیه صالحى ش ش 10080076409 ، 4. محمود صالحى 
ش ش 2081 ، 5. مریم صالحى  ش ش 5759 ، 6. مهدى صالحى ش ش 1080345329 
(فرزندان متوفى)، 7. فاطمه صالحى ش ش 21 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 544914/م الف رئیس شعبه 

10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /5/133
 فقدان سند مالکیت 

چون خانم فخرى قورئیان نجف آبادى فرزند ناصر بموجب درخواســت وارده به شــماره 
13982177634 مورخ 1398/04/11 و باســتناد یک برگ استشــهاد محلى که هویت 
و امضاء شهود رســما گواهى شده مدعى شدند که ســند مالکیت شش دانگ پالك ثبتى 
444/12 واقع در قطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبــت اصفهان که درصفحه 158 دفتر 570 
امالك ذیل ثبت 129716 بنام نامبرده ثبت و ســند مالکیت بشماره سریال 427074 الف 
85 صادر و تسلیم گردیده وطى سند انتقال قطعى مورخ دفترخانه نجف آباد به نامبرده انتقال 
و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى 
مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شد. تاریخ 
انتشار 1398/05/07، 546480/م الف- ابوالفضل ریحانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان نجف آباد /5/134
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شــماره 774/1 واقع درقطعه 2 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى هادى بهجتى  فرزند على وغیره  در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه 
مورخ 98/5/28 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با 
تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)

روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشار: 98/5/7 م الف:547546 ابوالفضل ریحانى -  رئیس 
ثبت اسنادوامالك نجف آباد/5/135              

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ  پالك  شماره 607/5 مجزى شده از 607/3 واقع درقطعه 2 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حســین صالحى نجف 
آبادى   فرزند غالمرضا وغیره  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل 
نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 98/5/28 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 98/5/7  م الف:547550 

ابوالفضل ریحانى -  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/5/136
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ  پالك  شماره 607/4 مجزى شده از 607/1 واقع درقطعه 2 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حســین صالحى نجف 
آبادى   فرزند غالمرضا وغیره  در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به 
عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 98/5/28 ســاعت 8 صبح در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 98/5/7                                                                                  

م الف:547551 ابوالفضل ریحانى -  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/5/137
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 151/12 واقع درقطعه 3 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبــق پرونده ثبتى به نام آقاى قنبرعلــى خانیان نجف آبادى   
فرزند اسمعیل  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روزدوشنبه مورخ 98/5/28 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجــام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 98/5/7 م الف:547553 ابوالفضل 

ریحانى -  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/5/138
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ  یک بابخانه پالك  ثبتى شــماره 1033/2 واقع درقطعه 3 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق آراء شماره 11396 و11409 – 1397/12/07 
قانون تعیین تکلیف به نام خانم ها نوا ونغمه فارابى  فرزندان روح اله بالسویه مفروز و طبق 
پرونده ثبتى بنام نامبردگان در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل 
نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 98/5/28 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 

بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 98/5/7   م الف:547554 

ابوالفضل ریحانى -  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/5/139
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ  یک قطعه ملک پالك  شماره 485/3 واقع درقطعه 4 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نــام آقاى منصور صافى وغیره فرزند 
محمدرضا در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه 
دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روزدوشنبه مورخ 98/5/28 ســاعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجــام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 98/5/7  م الف:547556 ابوالفضل 

ریحانى -  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/5/140
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالك  شماره 574/1 واقع درقطعه 4 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم ســمیه اسرافیلیان  نجف آبادى 
فرزند محمدعلى  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روزدوشنبه مورخ 98/5/28 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجــام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.تاریخ انتشار: 98/5/7  م الف:547557 ابوالفضل 

ریحانى -  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/5/141
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ  یک قطعه ملک پالك  شــماره 925  واقع درقطعه 5 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى ســید جواد هاشــمى   فرزند 
سید باقر  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه 
دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روزدوشنبه مورخ 98/5/28 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیــات تحدید حدودروز بعد انجام مــى پذیرد.لذا بموجب این آگهى 
به کلیه مالکین ومجاوریــن اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.تاریخ انتشار: 98/5/7  م الف:547563 ابوالفضل 

ریحانى -  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/5/142
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک  پالك  شماره 698/2  واقع درقطعه 5 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقــاى مظاهر ابراهیمیان   فرزند 
محسن   در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه 
دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روزدوشنبه مورخ 98/5/28 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیــات تحدید حدودروز بعد انجام مــى پذیرد.لذا بموجب این آگهى 
به کلیه مالکین ومجاوریــن اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.تاریخ انتشار: 98/5/7  م الف:547566 ابوالفضل 

ریحانى -  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/5/143
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ  یک قطعه ملک پالك  شــماره 909/3 مجزى شده از 909 
اصلى واقع درقطعه 5 نجف آباد بخش 11 ثبــت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى 
غالمحسین نصراللهى  نجف آبادى   فرزند قربانعلى  در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 98/5/28 ساعت 8 صبح 
در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز 
بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در 
روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون 
ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.تاریخ انتشار: 
98/5/7  م الف:547569 ابوالفضل ریحانى -  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/5/144

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک  پالك  شماره 632/3 مجزى شده از 632واقع 
درقطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم فریبا خلیلى    
فرزند ابوالقاسم  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روزدوشنبه مورخ 98/5/28 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجــام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.تاریخ انتشار: 98/5/7  م الف:547571 ابوالفضل 

ریحانى -  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/5/145
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ  قطعه  زمین  پالك  شماره 1303 واقع درقطعه 6 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمد حســن معین نجف آبادى   
فرزند محمد جعفروغیره  در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل 
نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 98/5/28 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.تاریخ انتشار: 98/5/7  م الف:547574 

ابوالفضل ریحانى -  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/5/146
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139804002003000639/1 شــماره بایگانى پرونــده: 9800958/1 
شــماره آگهى ابالغیه: 139803802003000182 تاریخ صــدور: 1398/04/27 ابالغ 
اجرائیه قرارداد بانکى- بدینوســیله به: - عزت چم پریان نام پدر: سید حسین تاریخ تولد: 
1325/06/05 شماره ملى: 1284415041 شماره شناسنامه: 571 به نشانى: اصفهان خیابان 
کهندژ کوى 23 بن بست گلها پالك 100 کدپستى 8186673396 ابالغ مى شود که بانک 
ملى شعبه خیابان مسجد سید اصفهان به استناد قرارداد بانکى شماره 9305084106 تاریخ 
سند: 1393/04/11 جهت وصول مبلغ 13369709 ریال بابت اصل طلب، مبلغ 9866351 
ریال سود و مبلغ 15263907 ریال خســارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1398/02/03و خسارت 
روزانه به 11720 ریال تا روز تسویه کامل بدهى بانضمام کلیه هزینه هاى قانونى و اجرایى و 
حق الوکاله طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9800958 
در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور پســت، محل اقامت شما نشانى متن سند 
شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک 
مرتبه در یکى از روزنامه محلى آگهى مى شود وو 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 محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود 
اقدام ننمایید،، عملیات ا جرائى جریان خواهد یافت. م الف: 545655 اســدى- رییس اداره 
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تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششــدانگ یک باب ساختمان نیمه ساز  پالك  شــماره 457/1 واقع 
درقطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام شهردارى نجف 
آباد در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور 
قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
روزدوشنبه مورخ 98/5/28 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مــى پذیرد.لذا بموجب این آگهى 
به کلیه مالکیــن ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.تاریخ انتشار: 98/5/7  م الف:547575 ابوالفضل 

ریحانى -  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/5/147
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ  یک باب خانه پالك  شــماره 748/8 واقع درقطعه 6 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان کــه طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حشــمت اله ملکى  فرزند 
محمدعلى   در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روزدوشنبه مورخ 98/5/28 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعــد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.تاریخ انتشار: 98/5/7  م الف: 547576ابوالفضل 

ریحانى -  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/5/148
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه ملک ساده ومشجر پالك  شــماره 78/1 واقع 
درقطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبــت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مســعود 
رضائیان (وغیره)  فرزند حســین در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به 
عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 98/5/28 ساعت 8 صبح در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.تاریخ انتشار: 98/5/7  م 

الف:547577 ابوالفضل ریحانى -  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/5/149
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکقطعه ملک  پالك  شــماره 1307 واقع درقطعه 7 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى غالمرضا هادى نجف آبادى   
فرزند حسینعلى  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روزدوشنبه مورخ 98/5/28 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعــد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 

تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.تاریخ انتشار: 98/5/7  م الف:547578 ابوالفضل 
ریحانى -  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/5/150

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه ملک  پالك  شماره 292 واقع درقطعه 10 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى  عباســعلى صالحى و غیره  
فرزند محمد  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روزدوشنبه مورخ 98/5/28 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعــد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.تاریخ انتشار: 98/5/7  م الف:547579 ابوالفضل 

ریحانى -  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/5/151
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه ملک  پالك  شماره 291 واقع درقطعه 10 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مرتضى توکلى وغیره  فرزند 
رجبعلى   در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه 
دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روزدوشــنبه مورخ 98/5/28 ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعــد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.تاریخ انتشار: 98/5/7  م الف:547588 ابوالفضل 

ریحانى -  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/5/152
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکدرب باغ مشجر وســاده پالك  شماره 223 واقع درقطعه 
4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى اکبر حشمتى فرزند 
یداهللا وغیره  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روزدوشنبه مورخ 98/5/28 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعــد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.تاریخ انتشار: 98/5/7  م الف:547596 ابوالفضل 

ریحانى -  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/5/153
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک پالك  شــماره 877/13 واقع درقطعه 10 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم فاطمه رحیمى حاجى آبادى 
فرزند ابراهیم   در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روزدوشنبه مورخ 98/5/28 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعــد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این 

آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.تاریخ انتشار: 98/5/7  م الف:547597 ابوالفضل 

ریحانى -  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/5/154
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک  پالك  شماره 1265 واقع درقطعه 10 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى ســید رضا حسینى    فرزند 
سیدمهدى وغیره  در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده 
اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 98/5/28 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد 
آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب 
این آگهى به کلیه مالکین ومجاوریــن اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.تاریخ انتشار: 98/5/7  م الف:547598 

ابوالفضل ریحانى -  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/5/155
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شــماره 319/3 مجزى شده از 319 واقع 
درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم اکرم زمانیان  
فرزند عبداله  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روزدوشنبه مورخ 98/5/28 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعــد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.تاریخ انتشار: 98/5/7  م الف: 547599ابوالفضل 

ریحانى -  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/5/156
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 400/8 واقع درقطعه 10 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى عباس شریفى  نجف آبادى   فرزند 
ابوالقاسم و سعیده شریعتى نجف آبادى فرزند حســن   در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 98/5/28 ساعت 
8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى 
گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.
تاریخ انتشــار: 98/5/7  م الف:547600 ابوالفضل ریحانى -  رئیس ثبت اســنادوامالك 

نجف آباد/5/157
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک  پالك  شماره از 786 واقع درقطعه 10نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حسن نصیران   فرزند بهرام  در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 

اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه 
مورخ 98/5/28 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با 
تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)

روزپذیرفته خواهدشد.تاریخ انتشار: 98/5/7  م الف:547602 ابوالفضل ریحانى -  رئیس 
ثبت اسنادوامالك نجف آباد/5/158

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب مغازه  پالك  شــماره 1027/37 مجزى شــده از 
1027/19 واقع درقطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبــت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام 
آقاى محمد جعفرفاضل  نجف آبادى   فرزند مصطفى   در جریان ثبت اســت به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 98/5/28 ساعت 
8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى 
گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.
تاریخ انتشــار: 98/5/7  م الف:547603 ابوالفضل ریحانى -  رئیس ثبت اســنادوامالك 

نجف آباد/5/159
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک  پالك  شماره 539/8  واقع درقطعه 5 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى اسماعیل هادى  فرزند محمد 
صادق    در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه 
دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روزدوشــنبه مورخ 98/5/28 ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعــد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.تاریخ انتشار: 98/5/7  م الف:547606 ابوالفضل 

ریحانى -  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/5/160
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک - پالك  شماره 909/4 مجزى شده از 909/1 
اصلى  واقع درقطعه 5 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى 
غالمحســین نصراللهى  نجف آبادى   فرزند قربانعلى  در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 98/5/28 ساعت 
8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى 
گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.
تاریخ انتشــار: 98/5/7  م الف:547608 ابوالفضل ریحانى -  رئیس ثبت اســنادوامالك 

نجف آباد/5/161

یکى از مشکالت تغذیه امروز ما ایرانى ها اهمیت ندادن 
خیلى از مردم به وعده مهم صبحانه است به طورى که 
خیلى از افراد این وعده مهم غذایى را نادیده مى گیرند و 
در میان سایر افرادى که صبحانه مى خورند، رایج ترین 

ماده مصرفى آنها نان و پنیر است!
این در حالى اســت که اصوًال پنیر خوراکى خوبى براى 
صبحانه نیســت؛ از نظر طب ایرانى مزاج پنیر سرد و تر 
است و مانع فعالیت مغزى کامل مى شود که معموًال در 
صبحگاه براى کار و تالش مورد نیاز اســت؛ توصیه به 

مصرف و عالوه بر آن مصرف پنیر با خیار و گوجه فرنگى 
اثرات نامطلوب آن را چندین برابر مى کند.

در مطالعات جدید علمى ثابت شده که بهتر است پنیر به 
عنوان یک ماده مغذى در شب مصرف شود و ثانیًا پنیر با 
مصلحات (اصالح کننده) یعنى همراه با گردو، سیاهدانه، 

آویشن و زنیان مصرف شود.
خیلى از ضعف ها و کســالت ها در بیــن دانش آموزان و 
کارمندان به علت به کار نبردن همین آموزه طب ایرانى 
است؛ باید توجه داشت که بهترین صبحانه شامل مرباى 

بالنگ، مرباى به، مرباى هویج و مرباى پوست پسته براى 
معده هایى سرد یا ضعیف و مرباى آلبالو و مرباى زرشک 
براى معده هاى گرم و حریره بادام، شــیر برنج با کمى 

دارچین یا زعفران ، عسل و شیره انگور است.
وى یادآور شــد: بیماران دیابتى بهتر است از میوه هاى 
پخته شده بدون شیرینى نظیر بِه، سیب یا هویج همراه با 
نان بهره ببرند و نکته آخر اینکه بهتر است نوشیدنى ها 
نظیر چاى یا شیر یک ساعت با غذا خوردن فاصله داشته 

باشد.

چرا نباید در وعده صبحانه پنیر خورد؟

تغذیه سالم و داشتن رژیم غذایى مناسب همواره 
مورد تأکید پزشــکان و متخصصــان بوده، زیرا 
مصرف مواد غذایى مختلف بــا دریافت میزان 
کالرى هاى متفاوت همراه اســت و در این بین 
افزایش یا کاهش آن نقش عمــده اى در چاقى 
یا الغرى افراد خواهد داشت. در اینجا به معرفى 
برخــى از مواد غذایــى که کالرى کمــى دارند 

مى پردازیم.
گوشت سفید و قرمز

به دلیل حجم باالى پروتئین موجود در گوشــت 
سفید و قرمز  این مواد غذایى به کاهش کالرى در 
بدن کمک مى کنند؛ مصرف میزان قابل توجهى 
از کالرى ها در طول روز سبب مى شود تا وزن بدن 
افزایش پیدا  کند اما خوردن گوشت سفید و قرمز 

به کاهش وزن کمک شایانى مى کند.
ماهى و غذا هاى دریایى

ماهى ها و غذا هاى دریایى بیشترین مواد معدنى 
را در خود جاى داده اند و گزینه اى مناســب براى 
کاهش کالرى هاى بدن به شمار مى روند، عالوه 
بر آن این مواد غذایى سرشار از پروتئین هستند 
و به افزایش ویتامین B12 و امگا 3 بدن کمک 

مى کنند.
سبزیجات

اکثر پزشکان تغذیه انواع سبزى را در رژیم غذایى 
مى گنجانند، زیرا سبزى ها سرشــار از ویتامین، 
مواد معدنى، فیبر و آنتى اکســیدان هستند و به 
کاهش وزن کمک شــایانى مى کننــد؛ در این 
بین سبزى هایى مانند اسفناج، کلم، قارچ، فلفل 

دلمه اى و کرفس تأثیرى بــاال در کاهش وزن 
خواهند داشت.
میوه ها

با وجود اینکه میوه ها کالرى بیشترى نسبت به 
انواع سبزى دارند اما به دلیل مواد معدنى موجود در 
آنها در رژیم هاى کم کالرى قرار مى گیرند. توت 
فرنگى، هندوانه، بلوبرى، گریپ فروت و کیوى 

از جمله میوه هایى هســتند که به کاهش وزن 
کمک مى کنند.
حبوبات

حبوبات از جمله مواد مغذى هستند که پروتئین 
و مواد معدنى بســیارى را در خود جاى داده اند، 
براى مثال لوبیا قرمز سرشار از فیبر بوده و حجم 
زیادى از ویتامین B، آهــن و منیزیم را در خود 

جاى داده است.
لبنیات

لبنیات سرشار از مواد معدنى بسیارى هستند و 
مى توانند کالرى بدن را تأمین کنند؛ براى مثال 
شیر محلى، ماســت کم چرب، پنیر و تخم مرغ 
سبب مى شــوند تا حجم زیادى از کالرى هاى 
بدن از بین بروند و مــواد معدنى جایگزین آنها 

شوند.
آجیل و دانه ها

آجیل و دانه ها حجم زیــادى از کالرى را در خود 
جاى داده اند؛ البته این کالــرى ها از جمله مواد 
معدنى هســتند که به بدنتان کمک مى کنند تا 
کالرى مورد نیاز بــدن خود را از مــواد غذایى و 

دانه ها به دست آورید.

عضو هیئت علمى مجتمع تحقیقات گیاهان دارویى 
جهاد دانشگاهى خراســان جنوبى  گفت: به افرادى 
که ســیگار را ترك کرده اند توصیه مى شــود که با 

مصرف میوه ها و ســبزیجات حاوى بتاکاروتن خود 
را در برابر عوارض ناشى از سال ها مصرف دخانیات 
در امان نگه دارند. مهــدى ابراهیمى گفت: با وجود 
اینکه ترك سیگار خطر ابتال یا توسعه سرطان ریه را 
در بین افراد سیگارى تا حد زیادى کاهش مى دهد 
اما عوارض ناشى از تماس ریه ها با دود سیگار طى 
سالیان متمادى خطر بروز ســرطان ریه را حتى در 
افرادى که سیگار را ترك کرده اند نیز به همراه دارد.

ابراهیمى ادامه داد: مطالعــات صورت گرفته روى 

گروهى از مواد غذایى که همگى حاوى نوعى ماده 
رنگى به نام بتا کاروتن هســتند، نشان مى دهد که 
عوارض ناشى از ســال ها مصرف دخانیات ممکن 
است با مصرف این مواد غذایى به حداقل برسد. وى 
 A اظهار کرد: بتاکاروتن در واقع پیش ماده ویتامین
است که به میزان زیادى در میوه هاى زرد و نارنجى 
رنگ، برخى از میوه ها و سبزیجات قرمز و سبزیجات 
به رنگ سبز تیره یافت مى شود عضو هیئت علمى 
مجتمع تحقیقات گیاهان دارویى جهاد دانشگاهى 

خراسان جنوبى گفت: هویج، کدو حلوایى و اسفناج 
از جمله بهترین منابع بتاکاروتن هستند.

ابراهیمى افزود: به افرادى که سیگار را ترك کرده اند 
توصیه مى شــود که با مصرف میوه ها و سبزیجات 
حاوى بتاکاروتــن از جمله هویج، کــدو حلوایى، 
اســفناج، زردآلو، هلو، طالبى، سیب زمینى شیرین، 
برگ شــلغم، کلم بروکلى و برگ جعفرى خود را در 
برابر عوارض ناشى از ســال ها مصرف دخانیات در 

امان نگه دارند.

توصیه هایى 
براى روزهاى پس از 

ترك سیگار

فوق تخصص بیمارى  هاى گوارش و کبد اعالم کرد، 
چاقى یکى از عواملى است که شانس ابتال به انواع 
سرطان ها را بیشتر مى کند و در نتیجه، جوامع ماشینى 

امروز بیشتر از سایر جوامع درگیر سرطان شده  اند.
دکتر حسن طاهرى اظهار کرد: بى تحرکى، استرس 
و ســبک غذایى ناســالم، از دیگر عوامل ابتال به 
سرطان به شمار مى رود. بنابراین با فعالیت فیزیکى 
و استفاده از مواد غذایى سالم مى توان ریسک ابتال 
به این بیمارى را کاهش داد. وى با اشــاره به اینکه 
مصرف میوه و سبزیجات در پیشــگیرى از ابتال به 
سرطان  هاى گوارش بسیار مؤثر است، گفت: چاقى، 
بى تحرکى، استرس و مصرف مواد غذایى ناسالم از 

عوامل دخیل در بروز سرطان است.
طاهرى با اشاره به اینکه سرطان به طور کلى عالج 
خاصى ندارد، گفــت: البته اگر ســرطان در مرحله 
ابتدایى شناسایى شود، درمان آن مشکل و پیچیده 
نخواهد بود و مى توان راحت تر با این بیمارى مقابله 
کرد. وى در ارتبــاط با مصرف مواد غذایى ســالم 
گفت: نمک، قند و چربى در مواد غذایى در صورتى 
که زیاد اســتفاده شود، شانس ســرطان و ابتال به 
بیمارى هاى قلبى عروقــى را مضاعف مى کند. این 
در حالى اســت که مصرف مواد غذایى حاوى فیبر 
همچون سبزیجات و میوه ها در پیشگیرى از سرطان 

مؤثر است.

براى خوش اندام شدن چه چیزهایى بخوریم

سالسال

چه کسانى درگیر 
سرطان مى شوند؟

شــیرکاکائو به ریکاورى ماهیچه ها پس از تمرینات ورزشى خسته کننده 
کمک مى کند.

این نوشیدنى سرشار از کربوهیدرات و پروتئین است و به طور خاص در  پر 
کردن مجدد ذخایر قندها، مایعات و الکترولیت هاى از دست رفته طى ورزش 
کمک مى کند؛ این عوامل مى تواند چرایى معرفى شیرکاکائو به عنوان یک 
نوشیدنى خوب براى ریکاورى پس از ورزش را توضیح دهد؛ بیشتر مطالعات 
فواید مصرف شیرکاکائو در ورزشکارانى که به طور معمول تمرینات ورزشى 

شدید دارند را تأیید مى کند.

بهترین نوشیدنى پس از 
ورزش هاى سنگین



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

آرى، دنیا پشت کرده و شتابان مى رود و ساکنان خود را به سوى فنا مى راند 
و همسایگان خود را به دیار مرگ مى کشاند. شــهد آن به شرنگ بدل شده و 
زالل آن تیــره شــده اســت. از آن بــر جــاى نمانــده، مگــر تــه مانــده اى، 
به قدر قطره اى چند در ته خردك مشکى یا به قدر جرعه اى که روى ریگى 
را که در ته قدحى افکنده باشند، بپوشاند، که اگر تشنه اى آن را بمکد از او 
رفع عطش نکند. اى بندگان خدا، آهنگ سفر کنید، از این سرایى که ساکنانش 

موال على (ع)دستخوش زوال اند. 
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این مواد غذایى 
«سم طبیعى» دارنــد!

اگر به طور تصادفى یک هســته گیالس 
را قورت دادید، دچار نگرانى نشــوید. این 

سم تنها در صورت شکستن یا خرد 
کردن هسته آزاد مى شود. پس 

از این کار پرهیز کنید.

هســته هاى ســیب 
نیز حاوى سیانید هستند. 

البته هســته هاى سیب زمانى 
خطرآفرین مى شــوند که به میزان 

زیاد مصرف شوند، اما آگاهى از خطرناك بودن 
آنها همچنان خوب است. 

الدربرى هاى 
کال و همچنیــن 

پوســت درخت و برگ هاى این 
گیاه حاوى سیانید و لکتین هستند 
که مــى توانند موجب اســهال و 

استفراغ شوند.

حتى دو قاشــق چایخــورى جوز 
هندى به واســطه میریستیسین، 
روغنى که مى تواند موجب توهم، 
خواب آلودگى، سرگیجه و تشنج 

شود.
پیش از مصرف لوبیاها 

باید همواره آنهــا را بپزید. 
آنها حاوى غلظــت باالیى از 
لکتین ها هســتند که مــى تواند 

موجب معده درد، استفراغ، و اسهال شود.
 

برگ هاى ریواس حاوى اســید اگزالیک هســتند که 
با کلســیم پیوند تشــکیل مى دهد، از این رو بدن شما 

نمى تواند به خوبــى آن را جذب کند. در 
صورت مصرف بیش از حد خطر 

تشکیل سنگ هاى کلیوى، لخته 
شدن خون، استفراغ، اسهال، 
ضعف استخوان ها و کما 

را به همراه دارد.

میوه،  پوســت 
پوســت درخــت، و 

برگ هاى این ماده غذایى 
حاوى سمومى مشابه با آنچه 
در پوســته بادام هندى یافت 
مى شــوند، یعنى اوروشیول هستند. 
پس انبه را هیچگاه پیش از پوست گرفتن گاز نزنید!

انبــه

بادام هندى 
خـــام

لوبیا قرمز 
خــام

جوز هندى

الدربرى

قــارچ ها

میوه ستاره اى

م باد
زخ

ـام

از چیدن و مصرف هرگونه قارچ 
در طبیعت وحشى پرهیز کنید. مصرف 
نمونه هاى خطرناك مى تواند به شکم درد، 
اسهال، استفراغ، و کم آبى بدن، نارسایى کبد، 
کما و حتــى مرگ 

منجر شود.

تنها کلیه هاى سالم و 
قوى مى توانند نوروتوکسین هاى 

موجود در این میوه را تصفیه کنند. در 
غیر این صورت، این سموم در بدن انباشته 

شده و موجب ســردرگمى روانى، تشنج و مرگ 
مى شود.

برگ هاى 
هسته هاى ریواس

گیالس

گ

هسته هاى 
سیب

بادام هندى که از فروشــگاه ها خریدارى مى کنید، 
واقعا خام نیســتند، بلکه بخارپز شده اند. مصرف بادام 

هندى واقعا خام مى تواند موجب یک 
واکنش آلرژیک شود که در صورت 

ابتال به آلرژى هاى شــدید
 مى تواند جان فرد را نیز 

در معرض خطر 
قرار دهد.
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