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بازى با  اسباب بازى هاى قدیمى، ممنوع13 معدن سنگ گچ در اصفهان تعطیل شداحسان کرمى: ممنوع التصویر هستم؟ نمى دانم!آبان، ماه پربارشى براى کشور محسوب مى شود شمارش معکوس براى انفجارهاى خلعت سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

آیا نگهداشتن 
عطــسه 

شما را مى کشد؟!

# مهرعلیزاده، # ژن_خوب!
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رشد 1400 درصدى قیمت 
زمین در 10 سال اخیر 

3700 پایگاه جشن عاطفه ها 
در اصفهان برپا مى شود

قاچـــاق 
408 کیلو حشیش در 
پوشش سفر خانوادگى

5

منکر وجود 
نوزادان کــار

 در چرخه تکدیگرى 
نیستیــم

وقتى چیزى را در بینى خود احساس کنید که نباید در آنجا باشد، باعث 
ایجاد عطسه مى شود. آن چیز مى تواند شامل باکترى، خاك، گرد و 

غبار، گرده یا دود باشد. عطسه به شما کمک مى کند تا از ابتال به
 بیمارى یا انواع مختلف آسیب دیدگى که ممکن است ...

معاون اجتماعى بهزیستى استان اصفهان با بیان 
اینکه تکدیگرى عملى مجرمانه است، اظهار کرد: 
ما منکر وجود نــوزادان کار در چرخه تکدیگرى 
اســتان اصفهان نیســتیم، اما در دو سال اخیر 
گزارشى از این نوزادان به اداره کل بهزیستى ارائه 
نشده است. وى افزود: براى جمع آورى نوزادان 
کار باید مدعى العموم و دادســتان ورود کنند و 
ســپس به اداره کل بهزیستى تحویل داده شوند 

که تاکنون چنین موردى درخواست نشده است.
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ادامه جریان یافتن آب در زاینده رود به مهر ماه کشیدادامه جریان یافتن آب در زاینده رود به مهر ماه کشید
نتیجه جلسه مهم روز شنبه با حضور نمایندگان کشاورزان، مسئوالن آب منطقه اى و استاندارى؛ نتیجه جلسه مهم روز شنبه با حضور نمایندگان کشاورزان، مسئوالن آب منطقه اى و استاندارى؛ 
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دختر استاندار سابق اصفهان سوژه فضاى مجازى شد 

تراکتورى ها باید 2 اخراجى مى دادند
کاپیتان ذوب آهن مى گوید داور با بازیکنان تیم تراکتور مهربان بود.

قاســم حدادى فر در مورد بازى سبزپوشــان با تراکتور گفت: بازى 
سختى بود، فکر مى کنم قبل از بازى خیلى ها به ما مى گفتند که نتیجه 
نمى گیرید، تیم تراکتور قدرتمند است و شانسى ندارید اما نشان دادیم 

یک تیم هستیم اگرچه شاید ستاره نداشته باشیم.
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در صفحه 3  بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

معاون اجتماعى بهزیستى استان اصفهان:

اصفهان 
در صدر مشارکت 
حـــذف قبوض 

کاغذى برق 

شاید «ستایش» به کلینیک زیبایى رفته!
پاسخ تهیه کننده سریال پرطرفدار تلویزیون به گریم جنجالى بازیگر زن
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شــرکت توکابتن (ســهامى خاص) در نظر دارد تعدادى از تجهیزات و 
ماشین آالت خود را به فروش برســاند. متقاضیان محترم مى توانند در 
تاریخ چهارشنبه 1398/06/27 از ســاعت 9 صبح لغایت 15 بعدازظهر 
جهت بازدید و همچنین دریافت مدارك شــرکت در مزایده به آدرس 
اصفهان، مبارکه، مجتمع فوالد مبارکه (درب زرین شهر)، شرکت توکابتن 
مراجعه نمایند. ضمنًا جهت کســب اطالعات بیشــتر به آدرس سایت 
www.toukabeton.ir مراجعه و یا با شــماره تلفن 09024263129 و 

09133079150 تماس حاصل فرمایند.

آگهى مزایده عمومى

شرکت توکابتن (سهامى خاص) شرکت توکابتن (سهامى خاص) 

در راستاى اجراى ماده "شــش" تصویب نامه شــماره 67735/ت 51305 ه مورخ 95/06/06 هیأت وزیران (موضوع آئین نامه اجرایى تأسیس و فعالیت 
سازمان هاى مردم نهاد) اولین دوره انتخابات شوراى توسعه و حمایت استان روز چهارشنبه مورخ 98/08/29 رأس ساعت 14:30 در محل سالن اجتماعات 
استاندارى اصفهان برگزار خواهد شد. بدینوسیله از سازمان هاى مردم نهاد داراى پروانه فعالیت از استاندارى اصفهان دعوت به عمل مى آید به منظور ثبت 

نام و دریافت کارت ورود به جلسه انتخابات، به دبیرخانه سازمان هاى مردم نهاد استاندارى مراجعه و به شرح ذیل اقدام نمایند.
الف: سازمان هایى که متقاضى نامزدى انتخابات جهت تصدى سمت "نماینده سازمان هاى مردم نهاد در شوراى توسعه و حمایت" هستند، مى بایست در 

خصوص معرفى و ثبت نام نماینده از تاریخ 98/07/01 لغایت 98/07/06 اقدام نمایند.
ب: سازمان هایى که صرفاً متقاضى شرکت در جلسه انتخابات به منظور رأى دادن هستند، مى توانند از تاریخ 98/07/01 لغایت 98/08/27 در خصوص معرفى 

و ثبت نام نماینده اقدام کنند.
* مدارك مورد نیاز جهت صدور کارت ورود به جلسه رأى دهندگان و نامزدهاى انتخابات به شرح ذیل است:

1. تصویر پروانه فعالیت صادره از استاندارى اصفهان
2. تصویر آخرین آگهى روزنامه رسمى کشور مبنى بر ثبت تغییرات هیأت مدیره سازمان مردم  نهاد.

3. اصل صورتجلسه هیأت مدیره سازمان مردم نهاد مبنى بر معرفى نماینده تام االختیار جهت شرکت در انتخابات (ممهوربه مهر سازمان مردم نهاد).
4. یک قطعه عکس 4 × 3 براى نماینده

5. تصویر صفحه اول شناسنامه، تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت و تکمیل فرم ثبت نام براى نامزدهاى انتخابات.
* الزم به ذکر است هر سازمان مردم نهاد صرفًا مى تواند در خصوص معرفى یک نماینده اقدام نماید و حضور نماینده جهت ثبت نام و دریافت کارت ورود به 

جلسه الزامى است.
* محل ثبت نام: دبیرخانه سازمان هاى مردم نهاد مستقر در استاندارى اصفهان

 اطالعیه شماره یک
استاندارى اصفهان

اطالعیه برگزارى اولین دوره انتخابات نمایندگان "شوراى توسعه و حمایت استان"

م الف: 600533دبیرخانه سازمان هاى مردم نهاد استان اصفهاندبیرخانه سازمان هاى مردم نهاد استان اصفهان

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینى شهر به موجب ماده 11 آیین نامه اجرایى قانون اوقاف در نظر دارد یکباب 
منزل مسکونى مربوط به موقوفه عباس رحیمى واقع در خمینى شهر میدان قدس بلوار جمهورى اسالمى کوچه شهید 

یزدانى کوچه شهید خرم فرد را جهت بهره بردارى به مدت یکسال از طریق مزایده به اجاره واگذار نماید.

آگهى مزایده نوبت اول

م الف: 600509اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینى شهر اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینى شهر 

متقاضیان مى توانند پیشنهادهاى خود را از تاریخ 1398/06/15 تا تاریخ 1398/06/30 (پایان وقت ادارى) به دبیرخانه 
اداره اوقاف واقع در خمینى شهر خیابان شریعتى شمالى کوچه 94 تحویل نمایند. مزایده به صورت کتبى و کمیسیون 
مزایده ساعت 9 صبح روز یک شــنبه مورخ 98/06/31 در محل اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینى شهر 
تشکیل و پیشنهادهاى رسیده را بررســى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات 
بیشتر با تلفن 33626071 داخلى 3 تماس و یا جهت بازدید از محل مورد اجاره در ساعات ادارى به اداره اوقاف و امور 

خیریه شهرستان خمینى شهر مراجعه نمایند.

موقوفه عباس رحیمى ردیف
مبلغ سپرده قیمت پایه کارشناسى (ماهیانه)(شماره رقبه)

شرکت در مزایده
20/000/000 ریال14/500/000 ریال120224091100001

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در نظر دارد نســبت به واگذارى اموال و امالك خود مطابق لیست زیر 
از طریق مزایده و تجدید مزایده اقدام نماید. متقاضیان جهت بازدید و دریافت اسناد مى توانند از تاریخ نشر آگهى 
به سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان واقع در زرین شــهر- بلوار جانبازان- جنب پلیس راهور مراجعه و 
پیشــنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 98/07/13 به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند و یا با شماره 
03152236973 داخلى 1 تماس حاصل فرمایند. الزم به ذکر است سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد 

مزایده مندرج مى باشد.
1- فروش دو دستگاه میدل باس مدل 92 (مزایده)

2- فروش پژو پارس مدل 90 (مزایده)
3- فروش یک قطعه زمین با کاربرى مســکونى واقع در ورنامخواست- بلوار شهید شاهمرادى کوچه اقبال (تجدید 

مزایده)
4- بهره بردارى از پارکینگ ماشین آالت سنگین شهردارى واقع در زرین شهر- بلوار جانبازان در قالب قرارداد اجاره 

به اشخاص حقیقى و حقوقى (تجدید مزایده)

آگهى مزایده و تجدید مزایده

سازمان حمل و ن قل جمعى شهرستان لنجانسازمان حمل و ن قل جمعى شهرستان لنجان

نوبت اول 

کار کردن با کار کردن با 
مهران مدیرى مهران مدیرى 
ترسناك بودترسناك بود

سیما تیرانداز از بازى اشسیما تیرانداز از بازى اش
 در «هیوال» مى گوید در «هیوال» مى گوید

اشد، باعث 
ك، گرد و 

تال به

تراکتورى
کاپیتان ذوب آه
قاســم حدادى
سختى بود، فکر
نمى گیرید، تیم
یکتیمه
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 جرجى و عزت  جرجى و عزت 
حرف ندارندحرف ندارند
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مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و امور مشــترکین توانیر 
ضمن تشریح میزان مشارکت مشترکین برق در استان هاى 
کشــور براى ثبت اطالعات خود به منظور دریافت قبض 
الکترونیکى،گفت: تا ابتــداى مهر به درصد قابل قبولى از 
اطالعات براى حذف قبوض کاغذى برق خواهیم رسید.

هادى مدقق با بیان اینکه طبق آخریــن آمار، اطالعات 
93/83 درصد مشترکین برق در سراسر کشور براى دریافت 
اطالعات قبض به صورت الکترونیکى ثبت شــده است، 
اظهار کرد: تا موعد اول مهر به 98 درصد که درصد قابل 
قبولى براى تحقق طرح حذف قبوض کاغذى برق در کل 
کشور است، خواهیم رسید.وى در مورد وضعیت مشترکین 

برق استان ها در ثبت اطالعاتشــان توضیح داد: بیش از 
95 درصد مشترکان برق در استان هاى خراسان رضوى، 
سیســتان و بلوچســتان، هرمزگان، یزد، فارس، بوشهر، 
کهگیلویه و بویراحمد، چهار محال و بختیارى، لرســتان، 
همدان، کردستان و آذربایجان غربى اطالعات خود را براى 
دریافت قبض الکترونیکى ثبت کرده اند، که این درصد در 
استان اصفهان نیز به همین شکل است با این تفاوت که 
شهر اصفهان مشارکتى بین 90  تا 95 درصد داشته است. 

بر اســاس این گزارش، طبق اطالع رسانى هاى صورت 
گرفته قبوض کاغذى برق در سراسر کشور از ابتداى مهر 

ماه حذف خواهد شد.

مدیر کل پیش بینى سازمان هواشناسى از آغاز بارش ها در 
کشور از آبان ماه خبر داد و گفت: بارش ها در سال جارى 

نسبت به سال گذشته کاهش مى یابد.
احد وظیفه با بیان اینکه با توجه به نزدیک شدن به فصل 
پاییز تغییرات آب و هوایى دور از ذهن نیســت، تصریح 
کرد: در این گونه مواقع نمى توان با مدل هاى عددى به 
هواى تثبیت شده اعتماد کرد و با اطمینان زیاد در مورد 

مدل هاى عددى صحبت کرد.
وظیفه با تأکید بر اینکه طبق مدل هاى اقلیمى شــرایط 
نرمالى را در هفته هاى آینده خواهیم داشــت، افزود: در 
ابتداى فصل پاییز یا ماه مهر بارش گسترده پیش بینى 

نشده است.وى با بیان اینکه آبان ماه، ماه پربارشى براى 
کشور محسوب مى شود، تصریح کرد: دامنه هاى جنوبى 
البرز و مناطق مرکزى در آبان بارش هاى باران را تجربه 

خواهند کرد.
وظیفه با تأ کید بر اینکه بیشتر از سال گذشته بارش باران 
در کشور نخواهیم داشــت، گفت: بارش باران در سال 
گذشته بیش از حد نرمال بود و اکنون مدل اقلیمى این 

موضوع را نشان نمى دهد.
مدیر کل پیش بینى ســازمان هواشناسى گفت: طى دو 
هفته آینده اولین سیستم پاییزى را در شمال غرب کشور 

خواهیم داشت.

اصفهان در صدر مشارکت 
حذف قبوض کاغذى برق 

آبان، ماه پربارشى
 براى کشور محسوب مى شود

آخرین یارانه ثروتمندان
صدوســومین مرحله از پرداخت   بهار|
یارانه هاى نقدى ساعت 24 امشب به حساب 
سرپرســتان خانوار واریز خواهد شــد. یارانه 
شــهریور ماه در حالى به روال ماه هاى گذشته 
بیست و ششم هر ماه پرداخت مى شود که این 
روزها زمزمــه حذف یارانه هــاى نقدى افراد 
پردرآمد جدى تر شده و به گفته وزیر کار، تعاون 
و رفاه اجتماعى احتمــاًال از مهرماه غربالگرى 

یارانه بگیران در دستور کار قرارمى  گیرد. 

پورشه طال با پالك ایران!
 دیده بان ایران| این روزها تصویرى 
از یک خودروى پورشه الکچرى با روکش طال 
درخیابان هاى لس آنجلس دســت به دست 
مى شــود. جالب اینکه روى پالك این خودرو 
نام ایران نوشته شده است. دلیل این موضوع 
مشخص نیست اما با وجود ایرانى هاى زیادى 
که در این شــهر آمریکا وجود دارند شاید یکى 
از هموطنان متمول مقیم این شهر صاحب این 

خودرو باشد.

رشد گیاه 
روى برج 1000 ساله

 چمدان| گنبد کاووس چند سالى است 
که با مشکالت گیاهان هرزه روى بنا و نم رو 
به رو است. با وجود این، مدیران پایگاه میراث 
فرهنگــى و مدیران میراث فرهنگى اســتان 
گلستان حتى پس از سیل شدید نوروز امسال 
از در امان بودن این بنــا خبر مى دهند. هرچند 
رویش گیاهان روى بناهــاى آجرى و بلند به 
دلیل رطوبــت و همچنین فعالیــت پرندگان 
امرى عادى است اما به دلیل بارش هاى امسال 
حجم گیاهان رشد کرده روى گنبد برج کاووس 

افزایش قابل توجهى داشته است.

قطع درختان 100 ساله
  ایسنا| رئیس شــوراى عالى جنگل 
گفت که این شورا براى قطع درختان صد ساله 
بلوط در یاســوج مجوزى صادر نکرده است. 
اوایل همین هفته عکس هایى در شبکه هاى 
اجتماعى از قطع درختان صد ســاله بلوط در 
محور سى سخت یاسوج به دلیل افزایش عرض 

محور منتشر شد.

نوه  الکچرى  سوژه شد
 برترین ها| هفتــه گذشــته اســدا... 
عسگراوالدى، تاجر معروف ایرانى درگذشت. 
او به عنوان یکــى از ثروتمند ترین افراد ایران 
نیز شناخته مى شــد که به «سلطان خشکبار» 
معروف شــده بود. حاال انتشــار تصاویرى از 
ســبک زندگى الکچــرى و خاص نــوه  او 
(بهادر عســگراوالدى) در خارج از کشــور و 
همچنین توییــت داراى غلــط امالیى او به 
مناســبت درگذشــت پدربزرگش مورد توجه

و انتقاد کاربــران شــبکه هاى اجتماعى قرار 
گرفته است. 

تأثیر شرایط اقتصادى 
روى واردات اسب

مســعود خلیلى، رئیس فدراسیون   برنا|
سوارکارى مى گوید: باتوجه به شرایط اقتصادى 
کشور در ســال جارى به صالح نیست اجازه 
دهیم اسبى وارد شــود که در کشور مشابه آن 
در حال تولید است. سختگیرانه تر این موضوع 
را ادامه مى دهیم تــا در بلندمدت کمک کند. 
در تالش هســتیم به جاى اینکه خود اسب یا 
اسپرم منجمد وارد شود، در اینجا تولیدات اتفاق 
بیا فتد. کاهش رونــد واردات مى تواند به تولید 
داخل به شدت کمک کند و چیزى وارد شود که 
تولیدات خوب داشته باشد تا بتوانیم از واردات 

بى نیاز شویم.

رضاخان نتوانست اما...
  ایسنا| احمد امیرآبادى فراهانى، عضو هیئت 
رئیســه مجلس درباره گرانى قیمت چادر در صفحه 
شخصى خود در توییتر نوشت: «در حالى که بازگشایى 
مدارس و دانشگاه ها در پیش است قیمت چادر مشکى 
افزایش یافته است و هزینه تهیه یک چادر که در سال  
گذشته  صد تا 300 هزار تومان بوده در حال حاضر به 
500 تا یک میلیون و 300 هزار تومان رسیده  است. 
یعنى کارى که رضاخان با کشــف حجاب نتوانست 
انجام دهد با گرانى قیمت چادر در حال انجام است.»

اتفاق نمى افتد
ســخنگوى وزارت خارجه در پاسخ   انتخاب|
به ســئوالى درباره دیدار احتمالــى روحانى و ترامپ 
در حاشیه نشست آتى ســازمان ملل گفت: نه چنین 
برنامه اى (دیدار ترامپ و روحانــى در نیویورك) در 
دستور کار ماست و نه چنین اتفاقى مى افتد. این دیدار 
انجام نخواهد شد. عباس موسوى افزود: اعالم کردیم 
اگر آمریکا تروریســم اقتصادى را بردارد و به برجام 
برگردد ممکن اســت در چارچوب کشورهاى عضو 
برجام آنها هم گوشه اى بنشینند و حضور داشته باشند.

مردانگى را 
از ناطق یاد بگیرید

 اعتمادآنالین| اکبر ترکان یکى از چهره هاى 
اصلى حلقه نزدیکان حسن روحانى  رئیس جمهورى 
گفت: در ایران بازندگان انتخابات با تمام ظرفیتشان 
مى کوشــند به دولت برنده ضربه بزنند و تا مى توانند 
کارشــکنى کنند. مردانگى و لوطى گرى آقاى ناطق 
را باید یاد بگیریــم. وقتى در انتخابات ســال 76 با 
آقاى خاتمى رقابت کرد و بازنده شد چه کرد؟ فرداى 
انتخابات تبریک گفت و هر جا که الزم بود به دولت 
خاتمى کمک کرد. منتها چه کنیــم که دیگر برخى 

افراد اینطور نیستند.

کًال زد زیر میز!
 رویداد24 | در حالى که تحوالت ماه گذشته 
بسیارى از کارشناسان و مقامات را به سمت احتمال 
مذاکره مستقیم سران دو کشــور آمریکا و ایران در 
حاشیه نشســت آتى مجمع عمومى سازمان ملل در 
نیویورك ســوق داده بود، «دونالــد ترامپ»، رئیس 
جمهور ایــاالت متحده در جدیدتریــن توییت خود 
اظهارات پیشینش درباره تمایل به مذاکره بدون پیش 
شرط با ایران را پس گرفت و از احتمال حمله به ایران 

در صورت درخواست عربستان خبر داد!

صله اى در حد یک کشور!
پس از اینکه محمدرضا صادق، یکى   تابناك|
از مشاوران رسانه اى سابق رئیس جمهور، بدون هیچ 
سابقه دیپلماتیکى به عنوان سفیر ایران در کرواسى 
منصوب شــد و کلید ســفارت ایران در زاگرب را به 
دســت گرفت، برخى خبر ها حاکى از این اســت که 
جانشین وى نیز از عوامل رسانه اى نزدیک به رئیس 
جمهور است که او هم مانند سفیر پیشین هیچ سابقه 
دیپلماتیکى ندارد! به نظر مى رسد، کشور کرواسى در 
دو دولت اخیر حسن روحانى مانند صله و پاداشى است 

که رئیس جمهور به نزدیکان خود مى بخشد.

دلیل برکنارى بولتون
شــبکه خبرى «یورونیوز» در گزارشى   برنا|
نوشت: اخراج ناگهانى «جان بولتون» پس از آن روى 
داده که «دونالد ترامپ» گفته اســت احتماًال بخشى 
از تحریم هاى ایران را لغو خواهد کرد تا به این ترتیب 
در مقامات تهران انگیزه الزم را براى آغاز مذاکرات 
ایجاد کند. ترامپ ایده لغو بخشى از تحریم هاى ایران 
را عصر دوشنبه هفته گذشــته در جریان گفتگویش 
با جان بولتون در دفتر بیضى شــکل خــود در کاخ 
ســفید مطرح کرده  و در واکنش، جان بولتون به طور 
روشــن گفته که کامًال بــا این ایده مخالف اســت. 
فرداى این گفتگو جــان بولتــون از مقامش برکنار 

مى شود.

خبرخوان

روزنامه «رسالت» در گزارشى از نفوذ اعراب به شمال 
کشور نوشت: مشاهدات میدانى نشان دهنده آن است 
که خریداران عرب خارجى در بخش هاى غربى استان 
مازندران و شرق استان گیالن، تمایل زیادى براى خرید 
امالك دارند و این نکته اى است که شهروندان بومى 

منطقه هم آن را تأیید مى کنند.
مهدى رازجویان، معاون عمرانى اســتاندارى مازندران 
درباره واگذارى و فروش زمین به اتبــاع عرب در این 
استان مى گوید: طبق اخبارى که در این مورد وجود دارد، 
این افراد، شریک ایرانى یا فرد مورد اعتمادى را به عنوان 
خریدار معرفى مى کنند زیرا طبق قانون در ایران امکان 

انتقال مالکیت رسمى زمین وجود ندارد.
ســعید رحمتى، فعال در حــوزه خریدوفروش ملک در 
اســتان مازندران هم به خرید ملک توسط نمایندگان 
اتباع عرب در شمال کشور اشــاره مى کند و مى گوید: 
نمایندگان اتباع کشورهاى همسایه، افراد مورد اعتماد 
آنها و داراى مدارك الزم جهت ثبت ســند هستند که 

تضمین هاى مالى سنگینى به اتباع عرب مى دهند.
وى مى افزایــد: نماینده این افراد در اســتان مازندران 
نه تنها ملک بلکه زمیــن هاى کشــاورزى و باغ هم 
خریــدارى مى کنند و در مناطقى از رامســر، نوشــهر 
و رویان به دلیل بازدهى امالك شــهرهاى شــمالى، 
سرمایه گذارى مى کنند. اتباع عرب عالوه بر ملک اقدام 
به خرید میوه و دام هم مى کنند. به عنوان مثال در فصل 
جمع آورى میوه هیچ خریدار عراقى دیده نمى شد بلکه 

ایرانى هایى هستند که میوه خریدارى کرده و به عراق 
مى فرستند.

رحمتى با اشــاره به کاهش ارزش ریال مى گوید: بعد 
از افت ارزش پول ملى ایران، اتباع عرب کشــورهاى 
همســایه اقدام به خرید ملک در ایــران کردند. اکنون 
مافیاى خاصى براى خرید ملک و دیگر محصوالت در 
شمال کشور شکل گرفته است و هر شخصى نمى تواند 

وارد این حوزه شود. 
این فعال حــوزه خریدوفروش ملــک اضافه مى کند: 
نماینده خرید به طور حتم سهمى از مبلغ خرید را براى 
خود کنار مى گذارد. به عنوان مثال ملک یا زمینى پنج 
میلیارد تومان قیمتگذارى مى شــود اما قیمت واقعى 
آن 4/5 میلیارد تومان است و 500 میلیون تومان میان 
فروشنده و نماینده خریدار تقسیم مى شود. این مسئله 
به راحتى باعث ایجاد فســاد ادارى و کارى مى شــود. 
اتباع عرب پول مى دهند و راهکارهــاى غیرقانونى را

 ایرانى ها انجام مى دهند. 

اولین جلسه رسیدگى به اتهامات شبنم نعمت زاده، دختر 
محمدرضا نعمت زاده وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت، 
احمدرضا لشگرى پور و شــرکت توسعه دارویى «رسا» 
صبح دیروز 25 شهریور ماه در شــعبه سوم دادگاه ویژه 
رســیدگى به جرائم اخاللگران و مفسدان اقتصادى به 

ریاست قاضى مسعودى مقام برگزار شد.
نیازآبادى، نماینده دادســتان با حضور در جایگاه با ذکر 
مشخصات و اتهامات متهمان پرونده گفت: خانم شبنم 
نعمت زاده، فرزند محمدرضا متهم پرونده اســت که در 
ابتدا با تودیع وثیقه آزاد بود و ســپس بازداشت شد و او 

متهم است به مشارکت در اخالل عمده از طریق اخالل 
در توزیع مایحتاج عمومى دارو به مبلغ 1850 میلیارد و 
148 میلیون و 379 هزار و 599 ریال با علم به مؤثر بودن 
در ضربه زدن به نظام جمهورى اســالمى، مشارکت در 
تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده 
و سوء استفاده از جواز و امتیاز تعویض شده، مشارکت در 
اخالل نظام دارویى کشــور، فعالیت غیرمجاز در شبکه 
دارویى در اســتان البرز بدون مجوز وزارت بهداشــت 
و نگهــدارى غیرمجاز دارو بدون تشــریفات قانونى در 

حکم قاچاق.

انتشار خبر انتصاب ســعیده مهرعلیزاده، دختر محسن 
مهرعلیزاده، استاندار پیشــین اصفهان و معاون رئیس 
دولت اصالحــات، به عنوان «دبیر شــوراى راهبردى 
گردشگرى ســالمت منطقه آزاد کیش» واکنش هاى 

گسترده اى را در شبکه هاى اجتماعى به دنبال داشت.
به گزارش «باشــگاه خبرنگاران جــوان»، جمعى از 
کاربران توییتــر، این خبر را به شــکل انتقــادى و با 
هشتگ هاى #مهرعلیزاده و #ژن_خوب منتشر کردند. 
کاربران نوشتند که وقتى فردى بدون هیچ تجربه کارى 
و تحصیالت غیرمرتبط، تنها با رانت بازى و ژن خوب 
بودن، پست اقتصادى بسیار مهم و تخصصى مى گیرد 

کار به فسادهاى مالى اقتصادى کشیده خواهد شد.
به تازگى غالمحســین مظفرى، مدیرعامل ســازمان 
منطقه آزاد کیش در حکمى ســعیده مهرعلیزاده، دختر 
محســن مهرعلیزاده، معاون رئیــس جمهور در دولت 
اصالحات و رئیس ســازمان تربیت بدنى را به  عنوان 
دبیر شوراى راهبردى گردشگرى سالمت منطقه آزاد 
کیش منصوب کرده است. پدر ســعیده مهرعلیزاده از 
ســال 92 عضو هیئت مدیره منطقه آزاد کیش بوده و 
در همان ســال هاى اول نیز دختــرش در منطقه آزاد 
کیش مشــغول به کار شده است. ســعیده مهرعلیزاده 
در حال حاضر رئیس اداره توســعه گردشگرى سازمان 
منطقــه آزاد کیش اســت. گفته مى شــود وى متولد
خرداد 66 بوده و از یکى از دانشگاه هاى مالزى در رشته 
طراحى دوخت و در مقطع کارشناســى فارغ التحصیل 
شده اســت. وى هم اکنون دانشجوى کارشناسى ارشد 
طراحى صنعتى در پردیس بین الملل کیش دانشــگاه 

تهران است.
«فارس» هــم در ایــن باره نوشــت ایــن انتصاب 

در حالى اســت که یک مــاه پیش از حکم مشــاورى 
حمیدرضا عارف، فرزند معــاون اول دولت اصالحات،
 مبــدع ایده عجیــب «ژن خــوب»، در منطقــه آزاد 
کیش پرده برداشــته شد. انتشــار خبر انتصاب عارف، 
منجر به واکنش گســترده در فضاى مجازى و رسانه 

ملى شــده بود تــا جایى که بــه درگیــرى توییترى 
على ضیــا (مجــرى مشــهور) و منطقــه آزاد کیش

 انجامید.
یکى از کاربران فضــاى مجازى درباره شــغل جدید 
دختر استاندار پیشین اصفهان نوشــته است: «یه ژن 

خوب براتــون آوردم، جدید جدیــد، متولد66، مدرك 
لیســانس طراحــى دوخت. حــاال منصبــش چیه؟  
”دبیر شوراى راهبردى گردشگرى کیش“. یعنى شما 
وصل باش، آبیارى غازغازاك دریایى هم خونده باشى 

یه جا مى چپوننت!»

 دختر استاندار سابق اصفهان سوژه فضاى مجازى شد 

# مهرعلیزاده، # ژن_خوب! 

ویالهاى اعیانى شیوخ عرب در شمال ایران

دختر وزیر اسبق پاى میز محاکمه رفت

رئیس کالنتــرى ولنجک تهران از دســتگیرى 
دخترى که بدون شــرکت در کنکور و حتى ثبت 
نام در دانشــگاه اقدام به حضــور در کالس هاى 
رشته دندانپزشکى در دانشگاه شهید بهشتى کرده 

بود، خبر داد.
سرهنگ رضا صادقى در این باره گفت: رسیدگى 
به این موضوع در دستورکار مأموران کالنترى قرار 
گرفته و در تحقیقات آنان مشخص شد که دخترى 
23 ساله از کمتر از یکســال قبل در کالس هاى 
درس رشته دندانپزشکى در دانشگاه شهید بهشتى 
حاضر شده و به دیگر دانشــجویان گفته بود که با 
پرداخت چندین میلیارد پول  و بدون شــرکت در 
کنکور در این دانشــگاه ثبت نام کرده اســت که 
همین موضوع سبب نارضایتى دیگر دانشجویان 
شده و در همین راستا اعتراض خود را به حراست 

دانشگاه اعالم کرده اند.
وى گفــت: مأمــوران کالنترى ولنجــک روز 
یک شــنبه ایــن دختر جــوان را دســتگیر و به 
کالنترى منتقل کردنــد که این فــرد در همان 
بازجویــى هایى اولیــه اقرار کرد کــه هیچگونه 
ثبت نامى در دانشگاه نداشــته و با سوءاستفاده از 
بى توجهى عوامل حراست دم در ورودى دانشگاه 
وارد فضاى دانشگاه شده و با توجه به عالقه اى که 
به رشته دندانپزشکى داشته در کالس هاى مربوط 

به آن شرکت کرده است.
صادقى با بیان اینکه خانــواده این دختر جوان در 
خارج از کشــور زندگى مى کنند و خودش نیز در 
طول ســال چندین بار به اروپا و دیگر کشــورها 
سفر داشــته، گفت: متهم از وضعیت مالى خوبى 
برخوردار اســت و به همین دلیل نیــز زمانى که 
دیگر دانشــجویان از وى در مورد حضور و نحوه 
قبولى اش در دانشگاه پرسیده اند، مدعى شده که 
با پرداخت چندین میلیارد تومان پول به دانشــگاه 
امتیاز تحصیلى در این رشــته را خریدارى کرده 
است اما در تحقیقات مأموران مشخص شد که این 
ادعا به هیچ عنوان صحت نــدارد و چنین امکانى 

وجود ندارد.
وى درباره اینکه آیا این فــرد اقدام به جعل کارت 
دانشجویى با مدارك دانشگاهى کرده بود یا خیر 
نیز به «ایسنا» گفت: هیچگونه جعلى در این زمینه 
رخ نداده بود و متهم تنها با سوءاســتفاده از غفلت 
عوامل حراست در ورودى دانشگاه در کنترل کارت 

دانشجویى وارد دانشگاه شده بود.

مرکز آمار گزارش قیمت زمین و مسکن در ده ساله 
گذشته را منتشــر کرد که بر این اســاس متوسط 
قیمت فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان 
مسکونى کلنگى در شهر تهران در بهار سال جارى به 
16 میلیون و 956 هزار تومان رسیده است. این عدد 
در بهار سال 89 معادل یک میلیون و 154 هزار تومان 
بوده که نشان دهنده رشــد بیش از 1400 درصدى 

قیمت زمین در ده ساله گذشته است.
همچنین متوســط فروش یک متــر مربع زیربناى 
مسکونى در پایتخت در بهار سال جارى 13 میلیون 
و 92 هزار تومان بوده و این در حالى است که قیمت 
هر متر مربع واحد مســکونى در بهار سال 89 حدود 
یک میلیون و 600 هزار تومان بوده که حاکى از رشد 
820 درصدى در بازه زمانى ده ســاله است. از سوى 
دیگر آمارهاى مرکز آمار بیانگر رشد 570 درصدى 

اجاره بهاى مسکن در ده سال گذشته است. 
بر این اســاس متوســط اجاره ماهیانــه به عالوه 
3درصد ودیعه پرداختى براى اجــاره یک مترمربع 
واحــد مســکونى در بهار ســال جــارى بیش از 
40 هزار تومــان بوده که این آمار در بهار ســال 89 

بالغ بر 7000 تومان ثبت شده است.

ورود به کالس هاى دندانپزشکى 
بدون قبولى در کنکور!

رشد 1400 درصدى قیمت زمین 
در 10 سال اخیر 
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11 مصدوم
 در یک حادثه رانندگى

برخـورد دو دسـتگاه خـودروى سـوارى بـا یکدیگر در 
جـاده شاهین شـهر بـه سـمت وزوان میمه یک شـنبه 
شب به مصدوم شدن 11 َتن منجر شـد. مدیر حوادث و 
فوریت هاى پزشکى اسـتان اصفهان گفت: این سانحه 
ساعت 22 و 35 دقیقه یک شنبه شب به اورژانس اعالم 
شد. غفور راستین افزود: در این حادثه چهار کودك،  پنج 
زن و دو مرد دچار مصدومیت شدند که هفت نفر آنها به 
صورت سـرپایى در محل درمان و چهار َتن دیگر براى 
تکمیل مراحل درمانى به بیمارستان حضرت محمد (ص) 

میمه منتقل شدند.

مرور آثار
 جشنواره کارتون«ورلدپرس»
خانـه کاریکاتور حـوزه هنرى اسـتان اصفهـان کارگاه 
این بار خود را بـه مرور برگزیـده آثار جشـنواره کارتون 
«ورلدپـرس» پرتغال اختصاص داده اسـت. این کارگاه 
در ساعت 17 امروز سه شـنبه 26 شـهریور ماه در خانه 
هنرمندان برگزار مى شـود. کارگاه هاى خانه کاریکاتور 
حوزه هنرى اسـتان اصفهان در روزهاى سـه شنبه و با 
حضور اعضاى خانه کاریکاتور و عالقه مندان به کارتون 

و کاریکاتور در خانه هنرمندان برگزار مى شود.

همیارى کاشانى ها در
 جشن عاطفه ها 

رئیس کمیته امداد کاشـان از برپایى 180 پایگاه جشن 
عاطفه ها در مـدارس این شهرسـتان خبـر داد و گفت: 
کاشـانى ها تاکنـون در جشـن عاطفه هـا 150 میلیون 
تومان مشارکت داشتند. امیرحسین شیخ استرکى ضمن 
اشـاره به برگزارى جشـنواره عاطفه ها در کاشان اظهار 
کرد: جشن عاطفه ها در کاشان تا 10 مهر ماه ادامه دارد.

دشوارى اجراى طرح هادى در 
خمینى شهر 

مدیر بنیاد مسکن انقالب اسـالمى خمینى شهر گفت: 
خمینى شهر نزدیک به شهر اصفهان قرار دارد بنابراین 
زمین ها گران اسـت و آزادسـازى ها براى طرح هادى و 
عقب نشـینى براى اجراى طرح سخت شده است. على 
صادقى در خصوص اجراى طرح هادى در این شهرستان 
اظهار داشت: خمینى شهر دو روستا دارد و در هر دو روستا 
طرح هادى به اجرا درآمده است اما تعدادى از روستاهاى 
خمینى شهر به شهرهاى بزرگ الحاق شدند و به همین 
دلیل خمینى شهر بیش  از اینکه روستایى نشین داشته 

باشد حاشیه نشین دارد.

بیابان زدایى
 12 هزار هکتار بیابان

مسئول بسیج سازندگى سپاه استان اصفهان گفت: تا کنون 
12 هزار هکتار از بیابان هاى اسـتان اصفهان در راستاى 
مبارزه با ریزگردها و شـن هـاى روان بیابان زدایى شـده 
است و دو میلیون و 300 هزار اصله نهال از گونه هاى قره 
داغ، گز و آترى پلکس در این مناطق کاشته شد. سرهنگ 
پاسدار احسان ا... رضاپور اظهار کرد: بسیج سازندگى استان 
اصفهان رتبه اول کشورى را در موضوع بیابان زدایى دارد 
و تاکنون هر پروژه اى که در زمینه بیابان زدایى انجام داده 

است بیش از  98 درصد رشد داشته است.

استفاده 32 روستاى اردستان 
از تصفیه خانه اصفهان 

مدیر آب روستایى شهرسـتان اردسـتان گفت: در حال 
حاضر تعداد 32 روسـتاى اردسـتان از تصفیـه خانه آب 
اصفهان اسـتفاده مـى کنند. رضـا دهقانى اظهـار کرد: 
آبرسانى سیار در اردستان از 95 روستا در سال قبل به 71 
روستا کاهش یافته است که بارندگى هاى سال گذشته 
موجب شـد تا در پنج ماهه اول سال جارى شاهد کمبود 
آب نباشیم. وى افزود: اکثر منابع آبى روستاهاى اردستان 
محلى است که با توجه به سـطحى بودن این گونه آبها 

در تعدادى از فصول سال با کمبود آب مواجه مى شویم.

خبر

استاندار اصفهان گفت: جلوى صادرات سنگ آهن که 
ماده اولیه مورد نیاز صنایع و کارخانه هاى بزرگ استان از 

جمله ذوب آهن و فوالد است، گرفته خواهد شد.
عباس رضایى در جلسه شــوراى معادن استان در سالن 
اجتماعات استاندارى اصفهان افزود: کارخانه ذوب آهن 
اصفهان نیاز مبرم به سنگ آهن دارد و ظرفیت این ماده 
اولیه آنها کاهش بســیارى یافته است از طرفى برخى از 
واحدهاى معدنى استان، سنگ آهن خام را به خارج کشور 
صادر مى کنند. وى با بیان اینکه وقتى در داخل اســتان 
معادن ســنگ آهن داریم چرا باید براى خرید این ماده 
اولیه از استان هاى دیگر درخواست داد، اظهار کرد: ما از 

واحدهاى معدنى اصفهان انتظار بیشترى براى همراهى 
با صنایع داریم و اگر صادراتشان قطع نشود و نیاز داخل 

استان را تأمین نکنند، سلب صالحیت خواهند شد.
استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه هزاران کارگر در این 
واحدهاى صنعتى مشغول کار هستند، خاطرنشان کرد: 
صادرات مواد خام به خارج کشــور در حالى که صنایع 
داخلى به آن نیاز دارند، مغایر با اقتصاد مقاومتى و منویات 
رهبر معظم انقالب است و از طرفى هرگاه معادن داخلى 
نیاز واحدهایى مانند ذوب آهــن را تأمین کردند آنها نیز 
باید رفع نیــاز داخلى را در اولویــت فروش محصوالت 

خود قرار دهند.

رئیس اداره معادن ســازمان صنعــت، معدن و تجارت 
اصفهان گفت: 13 معدن سنگ گچ در شرق و محدوده 
شعاع 50 کیلومترى اصفهان با هدف کاهش آالیندگى 

هوا و ریزگردها تعطیل شد.
محمد ســرجوقیان افزود: یکــى از واحدهاى معدنى 
سنگ گچ تا ســال 1400 مجوز کار داشت اما به دلیل 
تأکید مدیریت استان بر مقابله با عوامل آالیندگى هوا، 
این واحد نیز با توافق صورت گرفته تعطیل شــد. وى با 
بیان اینکه در زمان حاضر در شرق اصفهان هیچ معدن 
گچ خاکى فعال نداریم، اظهار کرد: یک واحد معدنى گچ 
خاکى در خارج از شعاع 50 کیلومترى اصفهان فعالیت 

مى کند.
سرجوقیان با اشاره به اینکه با وجود تعطیلى معادن گچ، 
کوره هاى گچ پزى در شــعاع 50 کیلومترى اصفهان 
فعالند، تصریح کرد: این واحدها با کمبود مواد اولیه مواجه 
هستند و دست به برداشت هاى غیرمجاز شبانه مى زنند 
که به دلیل نداشتن نیروى انسانى کافى در ارگان هاى 
مربوطه این موضوع، قابل کنترل و نظارت نیست. وى با 
بیان اینکه تعدادى از آنها پلمب هاى انجام شده توسط 
دادستانى و نیروى انتظامى را شکستند، تأکید کرد: اگر 
اجماع نظر کلى درباره آالیندگى کوره ها وجود دارد الزم 

است نظارت مستمر و جدى بر فعالیت آنها انجام شود.

13 معدن سنگ گچ در اصفهان 
تعطیل شد

جلوى صادرات سنگ آهن 
گرفته خواهد شد

نمایشگاه عرضه مســتقیم انواع نوشت افزار، کفش، 
کیف و برخى از کاالهاى اساسى از 20 شهریور برپا 

شده است.
رئیس اداره فرهنگى- اجتماعى منطقه 9 شهردارى 
اصفهان اظهار کرد: نمایشگاه «ماه مهر» تا پنجم مهر 
در بوستان مهر جنب کوه آتشگاه از ساعت 15 تا 22 

میزبان عموم شهروندان خواهد بود.
محمد نصرى با بیان اینکه این نمایشگاه شامل 48 
غرفه لوازم التحریر ایرانى بــا قیمت دولتى و کیف و 

کفش با قیمت تولیدى است، افزود: 26 غرفه از این 
نمایشــگاه نیز به صورت رایگان در اختیار بهزیستى 
قرار داده شــده تا مددجویان آن تولیدات خود را در 

آن ارائه کنند.
وى خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مردم این منطقه 
از قشر ضعیف جامعه هستند، اقدام به راه اندازى این 
نمایشــگاه کرده ایم تا بتوانند با توجه به شروع سال 
تحصیلى احتیاجات فرزندانشــان را با قیمت مناسب 

تهیه کنند.

برپایى نمایشگاه «ماه مهر» ویژه بازگشایى مدارس 

مدیرعامل شرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان از برگزارى «نمایشگاه رونق تولید ملى» با تأکید 
بر فرایندهاى نهضت ساخت داخل و حمایت از تولیدات 
ملى خبر داد. على یارمحمدیان با اشــاره به اینکه این 
نمایشگاه طى روزهاى بیســت و ششم تا بیست و نهم 
شهریور ماه در محل برپایى نمایشگاه هاى بین المللى 
استان واقع در پل شهرستان برپا مى شود، گفت: بیش از 

40 شرکت و مجموعه بزرگ صنعتى و تولیدى در 4000 
مترمربع فضاى نمایشگاهى حضور خواهند داشت و به 

ارائه دستاوردهاى خود خواهند پرداخت.
وى با بیان اینکه اغلب شــرکت هاى حاضــر در این 
نمایشگاه، در استان هاى اصفهان و تهران و همچنین 
شهرستان کاشان فعالیت مى کنند، افزود: این شرکت ها 
در حوزه هاى صنعتى، فوالدى، داروسازى، کشاورزى، 
الستیک ســازى، فرآورده هاى نسوز، ســاخت و تولید 
لوســتر، تولید قطعات خودرو، صنایع دفاعى، اپتیک و 
دانش بنیان فعالیت مى کنند و از شرکت هاى پیشرو در 

زمینه تولیدات داخلى به شمار مى روند.
یارمحمدیان برگزارى نمایشگاه رونق تولید ملى را گامى 
در جهت تحقق شعار سال و حمایت از فعاالن اقتصادى 

تولید کننده کاالهاى داخلى دانست.
عالقه مندان بــه بازدید از نمایشــگاه رونق تولید ملى 
مى توانند از ساعت 16 تا 22 روزهاى 26 تا 29 شهریور ماه 
به محل برپایى نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان 

واقع در پل شهرستان مراجعه کنند.

برگزارى نمایشگاه رونق تولید ملى
 طى 4 روز در اصفهان

در حالى که شــرکت آب منطقه اى اصفهان پیش تر از 
جریان زاینــده رود و تحویل حقابه کشــاورزان تا پایان 
شهریور ماه خبر داده بود اما به گفته معاون هماهنگى امور 
عمرانى استاندارى اصفهان، زاینده رود تا 12 مهر ماه براى 

کشاورزان جارى است.
به گزارش «ایســنا»، اوایل تیر ماه امسال در نوزدهمین 
جلسه شــوراى هماهنگى مدیریت به هم پیوسته منابع 
آب حوضه آبریز زاینده رود مقرر شــد با رعایت نیازها و 
تخصیصات شــرب، صنعت، دیگر بخش ها و اطمینان 
براى کشت پاییزه در سال آبى آینده بخشى از آب نیز براى 
کشت صیفى در تابستان براى کشاورزان از سد زاینده رود 
رهاسازى شود. براســاس تصمیم مقرر شد حداقل 450 
میلیون مترمکعب آب در پایان سال آبى جارى به منظور 
کشت پاییزه در سد زاینده رود باقى بماند و نحوه توزیع آب 

در کمیته 15 نفره در اصفهان مشخص شود.
در این کمیته قرار شد آب نزدیک 20 روز در شرق اصفهان 
و حدود 15 روز در غرب اصفهان تحویل کشاورزان داده 
شود و در مرداد و شهریور ماه نیز این رویه تکرار شود. با 
وجود این تصمیم اما در شهریور امسال زاینده رود جریان 
داشت و اگرچه ابتدا گفته شد آب تا نیمه شهریور جارى 

خواهد بود اما روز یک شنبه هفته جارى نیز معاون شرکت 
آب منطقه اى اصفهان تأکید کرد که تا پایان شــهریور 
ماه توزیع آب و حقابه کشــاورزان شرق و غرب اصفهان 
همچنان ادامه دارد و براى سال آبى جدید از ابتداى مهر 
ماه 98، هر گونه تصمیم در خصوص نحوه توزیع آب براى 
کشت پاییزه در جلسه شــوراى هماهنگى حوضه آبریز 

اتخاذ خواهد شد.
اما گویا روز شنبه نشستى با حضور نمایندگان کشاورزان، 
مسئوالن آب منطقه اى و استاندارى در محل استاندارى 
اصفهان برگزار و قرار شــده توزیع آب از سد  زاینده رود تا 
دوازدهم مهر به منظور آبیارى مزارع شرق و غرب استان 

ادامه یابد.
در گزیده کوتاه اخبار این جلســه که به نقــل از معاون 
هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان روز یک شنبه 
در کانال هاى خبرى منتشر شد، آمده است که در این مدت 
خروجى ســد زاینده رود از 80 به 60 متر مکعب بر ثانیه 
کاهش مى یابد، همچنین این تصمیم بنا به درخواست 
کشاورزان مبنى بر نیاز محصوالت زراعى استان به آب، 

با توجه به آغاز دیرهنگام کشت در تابستان بوده است.
در خصوص تصمیم این جلسه، شــرکت آب منطقه اى 

اصفهان پاسخ مشخصى اعالم نکرده است اما عضو هیئت 
مدیره نظام صنفى کشاورزان شهرستان اصفهان در این 
باره گفت: در جلسه نمایندگان صنف کشاورزان شرق و 
غرب با آب منطقه اى، استاندارى، جهادکشاورزى توافق 

شد تحویل حقابه کشاورزان تا 12 مهر ماه ادامه یابد.
حسین محمدرضایى در پاســخ به اینکه تصمیم جریان 
آب زاینده رود در مهر ماه مربوط به سال آبى جدید است 
یا خیر، اظهار کرد: این تصمیم مربوط به ادامه سال آبى 
98-97 اســت، چراکه این آب مربوط به کشت زراعى 
گذشته اســت. وى گفت: مطابق وعده و تصمیم گذشته 
شوراى هماهنگى زاینده رود در وزارت نیرو قرار شده در 
پایان ســال آبى جارى، در صورتى که ذخیره سد زاینده 
رود 450 میلیون مترمکعب باشد، آب براى کشت پاییزه 
و غله در ســال آبى جدید و در موعد مشــخص تحویل 

کشاورزان شود. 
عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشــاورزان شهرستان 
اصفهان تصریح کرد: بعد از بسته شدن جریان زاینده رود 
از 12 مهر ماه، قرار اســت حدود یک ماه جریان رودخانه 
قطع و دوباره از نیمه آبان آب براى کشت غله رهاسازى 

شود.

نتیجه جلسه مهم روز شنبه با حضور نمایندگان کشاورزان، مسئوالن آب منطقه اى و استاندارى؛ 

ادامه جریان یافتن آب در
 زاینده رود به مهر ماه کشید

فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان از دستگیرى راننده 
یک دســتگاه کامیون که با 31 خودروى پارك شــده 
شهروندان در کنار گذر یکى از خیابان هاى شهر اصفهان 

برخورد کرده بود، خبر داد.
سرهنگ محمدرضا خدادوست  اظهار کرد:  در پى تماس 
تلفنى شــهروندان با مرکز فوریت هاى پلیسى مبنى بر 
برخورد یک دســتگاه کامیون با خودروهاى پارك شده 
در کنار گذر خیابان  آتشگاه، بالفاصله مأموران کالنترى 
18 این فرماندهى در محل حاضر شدند. وى افزود: در 
بررســى هاى صورت گرفته توسط مأموران مشخص 
شــد یک دســتگاه کامیونت هیوندا به رانندگى فردى 

50 ساله حین تردد از مســیر خیابان منحرف شده و با 
تعداد 31 دســتگاه خودروى سوارى  پارك شده در کنار 
خیابان برخورد کرده و باعث به وجود آمدن خســارت 
به آنان مى شــود. این مقام انتظامى بیان کرد: صحنه 
تصادف از سوى کارشــناس پلیس راهور بازدید و علت 
این حادثه نقص فنى خودروى کامیون اعالم شد که در 
این راستا خودروى متخلف توقیف و به همراه راننده آن به 
کالنترى منتقل شد.  سرهنگ خدادوست بیان کرد: در 
این راستا با حضور شاکیان در کالنترى، پرونده تشکیل و 
راننده متخلف براى سیر مراحل قانونى به مرجع قضایى 

تحویل داده شد.

برخورد کامیون با 31 دستگاه خودروى پارك شده 

براساس اطالعات ارائه شــده از سوى شرکت عمران 
شــهرهاى جدید، جمعیتى بالغ بر 80 هزار نفر در سال 

1397 به شهرهاى جدید اضافه شده است.
بیش از سه دهه از تأسیس اولین شهرهاى جدید مى گذرد 
و بررسى هاى جمعیتى نشان مى دهد که در حال حاضر 
هفت شــهر جدید در محدوده جمعیتى صــد هزار نفر 
وجود داشــته و در مجموع نزدیک به یک میلیون نفر 
در این شهرها سکونت دارند. براساس اطالعات منتشر 
شده از سوى شرکت عمران شهرهاى جدید هم اکنون 
میانگین اسکان جمعیت ساالنه در بازه  1375-1397 در 
شهرهاى جدید رقمى حدود 40 هزار و 298 نفر اعالم 
شده که افزایش حدود 80 هزار نفرى را در این مناطق 

نشان مى دهد. این در حالى است که طبق برآورد صورت 
گرفته از سوى کارشناسان این حوزه؛ جمعیت شهرهاى 
جدید در سال 1398 از مرز یک میلیون نفر گذر خواهد 
کرد. با توجه به آمار اعالم شده از سوى شرکت هاى تابعه، 
در حال حاضر بیشترین جمعیت متعلق به شهر جدید پرند 
با جمعیتى بالغ بر 135 هزار و 25 نفر و کمترین آن پس از 
تیس براى شهر جدید رامشار با جمعیتى 218 نفرى ثبت 
شده است. براساس اعالم شرکت عمران شهرهاى جدید 
در یکسال گذشــته به ترتیب 6593 نفر به شهر جدید 
بهارستان، 8181 نفر به شهر جدید فوالدشهر و 504 نفر 
به شهر جدید مجلسى در استان اصفهان از نظر جمعیتى 

اضافه و در این مناطق ساکن شده اند.

اضافه شدن 15 هزار نفر به 3 شهر جدید
معاون اجتماعى بهزیستى اســتان اصفهان با بیان اینکه 
تکدیگرى عملى مجرمانه است، اظهار کرد: ما منکر وجود 
نوزادان کار در چرخه تکدیگرى استان اصفهان نیستیم، 
اما در دو سال اخیر گزارشــى از این نوزادان به اداره کل 
بهزیستى ارائه نشده اســت. وى افزود: براى جمع آورى 
نوزادان کار باید مدعى العموم و دادستان ورود کنند و سپس 
به اداره کل بهزیستى تحویل داده شوند که تاکنون چنین 

موردى درخواست نشده است.
مجتبى ناجى در گفتگو با «مهر» با بیان اینکه متکدیان 
استان اصفهان پس از طى پروســه قضایى به اداره کل 
بهزیستى تحویل داده مى شــوند، تصریح کرد: هر گونه 

عملى که مصداق کودك آزارى و بهره کشى از کودکان 
باشد مجرمانه است که یکى از آنها مبحث نوزادان کار است 
که در چرخه تکدیگرى اجاره داده مى شوند. وى افزود: در 
این راستا بنا به تشخیص سیستم قضایى والدین در مسیر 
آگاهى و توانمندسازى قرار مى گیرند و حق حضانت فرزند 
حفظ خواهد شد وگرنه بنا به تشخیص دادستان نوزاد و یا 

کودك به سازمان بهزیستى تحویل داده مى شود.
ناجى بیان کرد: مطالعه دقیق و پژوهشى بر روى متکدیان 
کودك و یا نوزاد به بغل صورت نگرفته است و این بر اصل 
احتماالت استوار است که این نوزادان یا به امانت گرفته 

شدند و یا متعلق به متکدیان هستند.

معاون اجتماعى بهزیستى استان اصفهان:

منکر وجود نوزادان کار در چرخه تکدیگرى نیستیم

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
گفت: در جشن عاطفه هاى امسال 3759 پایگاه همکارى 
دارند که از این تعداد 587 پایگاه در میادین و چهارراه هاى 
اصلى شهرها، میعادگاه هاى نماز جمعه، مراکز نیکوکارى 

و مساجد برپا مى شود.
محمدرضا متین پور، در گفتگو بــا «ایمنا»، در خصوص 
جزییات جشــن عاطفه ها در آستانه سال تحصیلى جدید 
اظهار کرد: جشن عاطفه ها امسال به  صورت دو مرحله اى 
برگزار مى شود که مرحله اول این جشن از روز پنج شنبه 
هفتم شهریور ماه آغاز شده اســت و تا پایان شهریور ماه 
ادامه خواهد داشت. وى با بیان اینکه مرحله دوم این جشن 
دهم مهر ماه در مدارس سراسر اســتان برگزار مى شود، 

افزود: در جشن عاطفه هاى امسال 3759 پایگاه همکارى 
خواهند داشت که 587 پایگاه در میادین و چهار راه هاى 

اصلى شهرها، میعادگاه هاى نماز جمعه، مراکز نیکوکارى 
و مساجد برپا شده و 3172 پایگاه هم در مدارس سراسر 

استان برپا خواهد شد.
مدیرکل کمیتــه امداد اســتان اصفهان با بیــان اینکه 
کمک هاى جمع آورى شده در جشن عاطفه ها از ابتداى 
برگزارى این رویداد بزرگ در حال توزیع در میان جامعه 
هدف اســت، تصریح کرد: 16 هزار و 790 دانش آموز و 
3702 دانشجو در حال حاضر تحت پوشش کمیته امداد 
استان اصفهان هستند و از این کمک ها بهره مند مى شوند. 
متین پور یادآور شــد: مردم نیکوکار اصفهان در جشــن 
عاطفه هاى سال 97 بیش از سه میلیارد و 38 میلیون تومان 

به این دانش آموزان و دانشجویان نیازمند کمک کردند.

3700 پایگاه جشن عاطفه ها در اصفهان برپا مى شود

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان از کشف 408 کیلو 
حشیش در بازرسى از یک سوارى پژو پارس و دستگیرى 
سه سوداگر مرگ که در پوشش مسافرت خانوادگى قصد 

انتقال این محموله را داشتند، خبر داد.
ســردار مهدى معصوم بیگى اظهار کرد: بعد از ظهر 23 
شهریور ماه مأموران انتظامى شهرستان خور و بیابانک 
طرح مقطعى ایست و بازرســى را در محورهاى فرعى 
بیاضه-رباط و حاجى آباد-بیاضــه اجرایى کردند. وى 
با اشــاره به اینکه مأموران حین اجــراى طرح به یک 

سوارى پژو پارس به رانندگى یک مرد و سرنشینى دو زن 
مشکوك مى شوند و آن را متوقف مى کنند، بیان کرد: 
راننده و سرنشینان خودرو با اعالم این موضوع که در حال 
مسافرت خانوادگى هستند قصد فریب دادن مأموران را 
داشتند که هوشیارى پلیس مانع از این کار شد و خودرو 
را بازرسى کردند. فرمانده انتظامى استان اصفهان اظهار 
کرد: در بازرسى دقیق از این خودرو 408 کیلو حشیش 
که به صورت ماهرانه اى در صندوق عقب جاساز شده بود 

کشف شد و قاچاقچیان ناکام ماندند.

قاچاق 408 کیلو حشیش در پوشش سفر خانوادگى
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کار کردن با مهران مدیرى ترسناك بود
سیما تیرانداز که با ســریال «هیوال» در شبکه نمایش خانگى 
حاضر شده بود، در گفتگویى با «ایســنا» درباره  ایفاى نقش 
«مینا» و اینکه بازى خوب بازیگران و اســتقبال مخاطب، به 
مرور نویسنده را مجاب به پررنگ تر کردن نقش ها کرده  است، 
اظهار کرد: من براى اولین بار است این را مى شنوم اما تا آنجایى 
که من مى دانم قرار نبوده کمرنگ باشیم، آن چیزى که براى من 
اتفاق افتاد و با آقاى مدیرى صحبت کردم، اصًال صحبت نقش 
کمرنگ نبود. صحبت این بود که این خانواده ها از یکجایى قرار 
است با همدیگر موازى حرکت کنند؛ البته من روى پنج قسمت 
فیلمنامه قرارداد بستم ولى به هر حال از همان ابتدا معتقد بودم 
کارى که اتفاق افتاده خیلى باید پررنگ تر از این حرف ها مى بود. 
در حقیقت قراردادى هم که بستم بر این اساس بود و معتقدم 

نقش «مینا» آنقدر که قرار بود پررنگ شود، نشده است.
وى درباره  شخصیت «مینا» و تکیه کالم هایى که مانند اغلب 
سریال هاى مهران مدیرى در بین مخاطبان رایج شده است، 
در پاســخ به اینکه آیا این تکیه کالم ها به پیشــنهاد خودش 
بوده یا توسط نویســنده در متن آمده است؟ اظهار کرد: اغلب 
تکیه کالم ها بداهه هاى من و آقاى بحرانــى بود که وارد کار 
شــد. چون کارى که درباره  شخصیت ما نوشــته شده بود، به 
عنوان شخصیت هایى معرفى مى شدند که به کشور ترك سفر 
مى کنند و قرار بود اصطالحات ترکى را بیشــتر مطرح کنیم. 

اما من احساس کردم شــاید براى عام خیلى جذاب نباشد، در 
نتیجه این اصطالحات را به واژگان انگلیســى برگرداندیم که 
بیشتر رواج دارد و این اصطالحات تقریبًا بر اساس بداهه اتفاق 
افتاد. حتى اشتباه گفتن واژه هاى ماه هاى سال یا واژه هایى مثل 
استیل به جاى استایل گفتن، کامًال بداهه و در لحظه اتفاق افتاد 
که آقاى مدیرى موافق بودند. اما در متن از اصطالحات ترکى 

استفاده شده بود.
تیرانداز درباره  پرداختن به موضوع فساد و نقد اجتماعى با زبان 
طنز، اظهار کرد: آقایان مهران مدیرى و پیمان قاسمخانى زاویه 
دید متفاوتى دارند و اگر نگاه کنید به طور کلى در کارهایشان 
بر اســاس همین ویژگى ها عمل کردند و کارهایشان در این 
ســال ها مثل «قهوه تلخ»، «باغ مظفــر» و... بر همین منوال 
بوده اســت. ولى من خودم به عنوان یک فــرد در جامعه فکر 
مى کنم که به طنز نگاه کردن این موقعیت ها در جامعه شــاید 
فقط مخاطب را کمى آرام کند، شاید بهتر باشد کمى اساسى تر 
به اتفاقاتى کــه در جامعه مى افتد نگاه کنیم و راهکار داشــته 

باشیم.
این بازیگر درباره  انتقادى که به سریال «هیوال» مى شود مبنى 
بر اینکه چرا قبح یکسرى مســائل را مى ریزد، اظهار کرد: من 
چنین انتقادى ندارم که پرداختن به این مســائل منجر به این 
مى شود که مردم سراغش بروند. این کار اتفاقًا زهر این مسائل 

را مى گیرد. البته به عنوان یک جامعه نیاز داریم این مسائل را 
ریشه کن کنیم نه اینکه به آن بخندیم.

وى در ادامه درباره  شخصیت «مینا» و بازتاب هاى آن در بین 
مخاطبان گفت: خوشبختانه بازتاب هاى خوبى از این کاراکتر 
داشتم؛ البته تیپ بازى کردن، کار بسیار سختى است؛ چرا که 
شما نباید از یک حد و اندازه اى عدول کنید و باید ضوابط تیپ 
بازى کردن را رعایت کنید. خوشبختانه این اتفاق افتاد. اصوًال 
ما اولین چیزى که در بازیگرى یــاد مى گیریم خوب دیدن و 
خوب شنیدن است و استفاده از این ویژگى ها تجربیات کارى را 
براى ما به وجود مى آورد و باعث مى شود که کارمان خروجى 
خوبى داشته باشــد. نقش «مینا» براى من ترسناك بود؛ چرا 
که اکثر اوقات طنزى که بــازى کرده بودم، طنزهاى موقعیت 
و واقعى بود. ولى این کار به شدت بســنده به شخصیت بود و 
خیلى مى توانست اغراق آمیز باشــد اما خوشبختانه این اتفاق 
نیافتاد. من تمام تالشم را کردم در عین اینکه تیپ بازى مى کنم 
کاراکتر خیلى واقعى باشد. خوشــحالم که از این اتفاق سربلند 

بیرون آمدم. 
وى درباره  اولین همکارى اش با مهران مدیرى که در سریال 
«هیوال» شکل گرفت، توضیح داد: به نظر من هر کارگردانى 
ویژگى هاى خاص خودش را دارد، آقاى مدیرى انســان بسیار 
باهوش، نکته بین و نکته سنجى هستند که این ویژگى شان به 

شــدت به بازیگران کمک مى کند که بتوانند خودشان را پیدا 
کنند. تجربه  جذابى بود. در سریال «هیوال» تو باید خودت را با 
یک ویژگى و شکل دیگرى همراه با کار مى کردى. پیدا کردن 
این قضیه در روزهاى اول کمى برایم ســخت بود ولى خدا را 
شکر توانستم با مجموعه همراه باشم و از فرصت بداهه گویى 
و موقعیت بازى که براى بازیگران گذاشته بودند، استفاده کنم. 
این براى بازیگرى که بداهه گو باشــد و کار را بلد باشد بسیار 
جذاب است. از آن طرف هم خطرناك است؛ به واسطه  اینکه 

این بداهه گویى بیش از حد و غیرطبیعى باشد. البته پارتنر من 
آقاى بحرانى خیلى خوب و همراه بودند و هر تکیه اى که 
اضافه مى کردم پا به پاى من مى آمد و این اتفاق هم براى 
من جذاب بود. کار کردن با آقاى مدیرى کمى ترســناك 

بود چراکه هر کارگردانى ویژگــى خاص خودش را 
دارد. براى اینکه بتوانى با کارگردان همراه شوى و 
همفکرى داشته باشى کمى زمان مى برد و این 
فقط به آقاى مدیرى مربوط نمى شود. خدا را شکر 
مى کنم که همیشه آدم هاى خوب و باهوش سر 

راه من قرار مى گیرنــد و موقعیت را در اختیار من قرار 
دادند تا بخشى از آن کارى که مى خواهم انجام دهم 

را به تصویر بکشــم. کار کردن با آقاى مدیرى هم 
جذابیت هاى خاص خودش را داشت. 

تهیه کننده سریال «ســتایش» درباره برخى انتقادها به 
گریم شخصیت «ســتایش» در فصل سوم آن گفت: به 
نظر من گریم «ستایش» هیچ ایرادى ندارد؛ مشکل این 
است که برخى مخاطبان ما که البته برایمان قابل احترام 
هستند، بیشتر وقت و توجهشان را صرف حواشى مى کنند 
و به محتواى فیلم توجه ندارند. در فصل دوم «ستایش» 
هم از ما ایراد گرفتند که چرا «ستایش» پیر نشده است؛ 
من همان زمان در یک برنامه زنده تلویزیونى هم به این 

منتقدان گفتم که شما قصه را دنبال نکرده اید.
آرمان زرین کوب ادامه داد: ما در فصل اول «ستایش»، 
با دخترى 20 ساله مواجه بودیم؛ در فصل دوم 20 سال 

گذشته بود و روایتگر قصه یک زن 40  ساله شدیم. طبیعتًا 
زن 40 ساله پیر نمى شود.

این تهیه کننده عنوان کرد: برخــى مخاطبان که ایراد 
مى گیرند، با دقت این سریال را تماشا نمى کنند و بیشتر 
به دنبال حواشى هستند و این حواشى در فضاى مجازى 
براى آنها جلب توجه مى کند. آنها با پخش فصل ســوم 
مى گویند چرا «ستایش» جوان شده است؟! توجه کنیم 
که در فصل دوم تمام فشار و اتفاقات زندگى روى دوش 
«ستایش» بود و او همزمان در رســتوران کار مى کرد؛ 
تا جایى کــه فرزندانش به او مى گفتند مــا خودمان کار 
مى کنیم؛ اما او نگران بچه ها بود و همه این دالیل باعث 

شد چهره  اش افسرده باشد.
زرین کوب اظهار کرد: فصل ســوم ادامــه فصل دوم را 
نشان مى دهد که خانواده «ستایش» به تهران آمده اند 
و زندگى آن ها به آرامش رسیده اســت؛ چراکه دخترش 
ازدواج مى کند و نگران هویت بچه ها نیســت. در فصل 
سوم «ستایش» فعالیت اجتماعى و روحیه شادى دارد. 
االن زمانى اســت که او بــه آرامش رســیده؛ پس چرا 
نباید به زندگى خود برســد و حال خوب داشته باشد؟! ما 
نمى توانیم جزء به جزء نشــان دهیم که او چه کار هایى 
انجام داده؛ مثًال او به کلینیک زیبایى رفته و به زندگى خود

 مى رسد.

احسان کرمى با بیان این نکته که این روزها مشغول بازى در سریال «هم گناه» مصطفى کیایى است 
گفت: «هم گناه» یک سریال اجتماعى به شدت جذاب است که فیلمنامه خیلى خوبى دارد و به دلیل 
همین فیلمنامه خوب، پرویز پرستویى که تا به حال در شبکه نمایش خانگى حضور نداشته است مجاب 

شده که در این سریال بازى کند.
کرمى با تأکید بر اینکه چند پیشــنهاد کار تئاتر را بــه علت حضور در «هم گنــاه» رد کرده گفت: به 
دلیل کیفیت باالى فیلمنامه با اکثر هنرمندانى که قرار بوده در این کار حضور داشــته باشــند توافق 
شده و عزیزانى هم که حضور نداشتند به دلیل مشــارکت در پروژه هاى دیگر بوده است. این سریال 
پربازیگرترین کار شبکه نمایش خانگى به حســاب مى آید و هنرمندانى چون پرویز پرستویى، هدیه 
تهرانى، مهدى پاکدل، شاهرخ فروتنیان و... در آن حضور دارند. این کار20 نقش اصلى دارد که هر کدام 

با یک قصه وارد داستان مى شوند. 
وى همچنین درباره ممنوع التصویر بودنش در تلویزیون هم گفت: دلیل این اتفاق را نمى دانم. طى این 
سال ها چند دوره ممنوع التصویر شده ام اما هیچوقت متوجه نشدم که به چه علت این اتفاق افتاده است. 

حتى االن که با شما صحبت مى کنم نمى دانم ممنوع التصویر هستم یا خیر.
کرمى ادامه داد: چند وقت پیش شنیدم که ترانه هایم از رادیو پخش شده، گویا صداى من از ممنوعیت 

این ماجرا بودند، ولى واقعیت این درآمده است. حتى چند نفر از تهیه کنندگان هم دنبال رفع 
آن ممنوع التصویر کنند. است که اصًال موردى نبوده که بخواهند من را بابت 

ملى رفتم و عنوان شد حتى قبًال که یک بار هم این اتفاق افتاد به رسانه 
چون تمام تمرکزم فقط یه ســوءتفاهم بود که رفع شد، ولى االن 
ببینم چه مشکلى روى سریال «هم گناه» است فرصت نکردم تا 
هم این موضوع را پیش آمده است. حتى تهیه کننده «خندوانه» 
این اتفاق افتاده پیگیر شد ولى ایشــان هم متوجه نشد که چرا 

نــدارم، اســت. درحال حاضر هم که با تلویزیون کارى 
حاال هر وقت خواستم دوباره با رامبد جوان همکارى 

کنم پیگیر این موضوع مى شوم.
وى در آخــر در مــورد وضعیــت تولید «کاله 

قرمــزى» و صداپیشــگى اش در این برنامه 
عنوان کرد: من از پروژه «کاله قرمزى» بى 
اطالع هســتم. گویا همه عوامل در آرامش 
هستند. تقریبًا اواسط اسفند ماه مى خواستند 
ده قسمت این کار خیلى زود ضبط شود و با 
من براى این منظور تماس گرفتند تا حضور 
داشته باشم و من با اینکه خارج از کشور بودم 
گفتم بلــه، چون هیچ چیز واقعــًا مهمتر از 
«کاله قرمزى» نیســت ولى بعد از دو روز 
تماس گرفتند و عنوان کردند کار کنســل 
شده چون بسیارى از عوامل سرکار بودند. 

ضمن اینکه حس مى کنم نه آقاى طهماسب 
و نه آقاى مدرسى هیچکدام تمایل ن دارند 
که با این شرایطى که در تلویزیون وجود 
دارد کار کنند. به عقیده من در حال حاضر 
کششــى از جانب گروه براى ادامه پروژه 

وجود ندارد.

مک مى کند که بتوانند خودشان را پیدا 
باید خودت را با  . در سریال «هیوال» تو
گرى همراه با کار مى کردى. پیدا کردن 
ول کمى برایم ســخت بود ولى خدا را 
فرصت بداهه گویى  عه همراه باشم و از
ى بازیگران گذاشته بودند، استفاده کنم. 
بداهه گو باشــد و کار را بلد باشد بسیار 
ف هم خطرناك است؛ به واسطه  اینکه 

حد و غیرطبیعى باشد. البته پارتنر من
ب و همراه بودند و هر تکیه اى که 
ى من مى آمد و این اتفاق هم براى 
ن با آقاى مدیرى کمى ترســناك 

خاصخودش را  ویژگــى نى
 با کارگردان همراه شوى و 
 کمى زمان مى برد و این 
بوط نمى شود. خدا را شکر 
م هاى خوب و باهوش سر 

 و موقعیت را در اختیار من قرار 
دهم ارى که مىخواهم انجام
کار کردن با آقاى مدیرى هم

دش را داشت. 

پاسخ تهیه کننده سریال پرطرفدار تلویزیون به گریم جنجالى بازیگر زن

شاید «ستایش» به کلینیک زیبایى رفته!

گیتى قاسمى، نهمین بازیگر «خروج»  حاتمى کیا
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م که ترانه هایم از رادیو پخش شده، گویا صداى من از ممنوعیت 
اینماجرا بودند، ولى واقعیت ایندگان هم دنبالرفع

آنممنوع التصویر کنند. ند من را بابت 
ملى رفتم و عنوان شد د به رسانه 
چون تمام تمرکزمولىاالن
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احسان کرمى: ممنوع التصویر هستم؟ نمى دانم!

در آستانه اکران فیلم سینمایى «شــاه کش»، از پوستر جدید 
این فیلم با بازى مهناز افشار و هادى حجازى فر رونمایى شد.

فیلم سینمایى «شــاه کش» به کارگردانى وحید امیرخانى و 
تهیه کنندگى عباس نادران فیلم تازه سینماهاست که در آستانه 

اکران از پوستر جدید آن رونمایى شد.
صفحه رسمى فیلم «شاه کش» با انتشار پستى پوستر جدید 
این فیلم رونمایى کرد و خبر از اکران این فیلم از چهارشنبه در 
سینماهاى کشور داد. در صفحه رسمى فیلم «شاه کش» آمده 
است: «برف تابستانى در راه است... رونمایى از تازه ترین پوستر 

فیلم "شاه کش" در آستانه اکران.»
«شاه کش» یک فیلم در ژانر جنایى و پلیسى است که از فردا 
در سینماهاى کشور روى پرده مى رود و موج جدیدى از اکران 

فیلم هاى تازه نفس به راه مى افتد.
در خالصه داستان فیلم «شاه کش» 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.»
بازیگران فیلم «شــاه کش» عبارتند از مهناز افشــار، هادى 
حجازى فر، مهدى کوشــکى، علیرضا کمالى، فرید سجادى 

حسینى، پیمان مقدمى و مجید صالحى .

رونمایى از
 پوستر جدید «شاه کش» 

در آستانه اکران

گیتى قاسمى، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون پیرامون 
فعالیت هاى اخیر خود در عرصــه بازیگرى گفت: به 
تازگى قرارداد حضور در فیلم ســینمایى «خروج» به 
کارگردانى ابراهیم حاتمى کیا را به ثبت رسانده و جلوى 

دوربین این کارگردان خوب سینما رفته ام. 
وى دربــاره چگونگى حضورش در پــروژه «خروج» 
افزود: در ابتدا از دفتر حاتمى کیا با من تماس گرفتند و 
من براى حضور در این پروژه دعوت شدم، به نظر من 
حضور در کنار ابراهیم حاتمى کیا افتخار بزرگى است و 
من با همین پیش زمینه فیلمنامه را خوانده و حضور در 

این فیلم را قبول کردم.
بازیگر فیلم سینمایى «سد معبر» در همین راستا اضافه 
کرد: بعد از خواندن فیلمنامه متوجه شدم که اثر بیشتر 
مرد محور اســت و تنها چند بازیگر زن در آن حضور 
دارند، البته با وجود مرد محور بودن اثر نقش هاى زن در 

این فیلم در خط داستانى و موقعیت دراماتیک تأثیرگذار 
بوده و جاى کار دارند. 

وى با اشــاره به حضورش در شهرســتان گچساران 
اضافه کرد: شرایط کار در فیلم «خروج» بسیار سخت 
است، من براى نخستین بار جلوى دوربین حاتمى کیا 
رفته و اولین ســکانس هایم را بازى کرده ام، من تمام 
سختى هاى حضور در «خروج» همچون گرما و دورى 
از خانواده را قبول کرده ام زیرا حضور در کنار حاتمى کیا 

تجربه، درس و افتخار است. 
بازیگر فیلم ســینمایى «ویالیى ها» درباره نقش خود 
در فیلم «خروج» خاطرنشــان کرد: من در «خروج» 
نقش خواهر فرامــرز قریبیان را ایفا مــى کنم، براى 
همین بیشترین بازى را با وى دارم، البته عالوه بر وى 
با پانته آ پناهى ها و آتش تقى پور هم بازى بسیار زیادى

 دارم.

صفت مهربان براى اســتایل شاید کمى دور 
از ذهن است اما گاهى برخى سلبریتى ها به 
صفاتى معروف مى شوند که دوستدارانش 
آن خصوصیت اخالقى را در تیپ و قیافه 
شــان نیز مى بینند. شــقایق فراهانى 
که در میان خانواده ســینما به «دختر 
مهربان» معروف اســت، یکى از این 
نمونه هاســت. هوادارانــش پاى هر 
عکس او از نــگاه مظلوم و مهربانش 
نوشــته اند و حقى که در ســینماى 

ایران بدان نرسید. 
شــقایق فراهانــى از کودکى با 
پدر و مــادرش روى صحنه تئاتر 

بازیگرى کرد و در همان 25 ســالگى با بازى در 
فیلم ستایش شده «لیال» داریوش مهرجویى روى 
پرده سینما دیده شد. او بسیار بسیار پرکار است و 
تا امروز در 60 فیلم سینمایى ایفاى نقش کرده که 
حضور در قاب کارگردانانى مانند مسعود کیمیایى 

گویاى توانایى هاى این بازیگر است.
اما خیلى ها اعتقاد دارند ظهور گلشیفته فراهانى 
خواهر 11 ســال کوچک تر او روى توانایى هاى 
شقایق سایه انداخت. جالب اینجاست که گلشیفته 
هم یکســال بعد از شــقایق، با بازى در «درخت 
گالبى» ماندگار داریــوش مهرجویى رنگ پرده 
سینما را دید و با فیلم «درباره الى»   اصغر فرهادى 

جهانى شد.

او به حقش نرسیده است
حســن فتحى بعد از حواشــى گریبانگیر 
سرمایه گذاران سریال «شهرزاد» قید شبکه 
خانگى را زده و قصــد دارد فیلمى با عنوان 
«مست عشق» را تولید کند. فیلمى که شهاب 
حســینى نقش اصلى آن را برعهده دارد و 

تولید مشترکى میان ایران و ترکیه است.
تهیه کنندگى «مســت عشــق» را مهران 
برومند برعهده دارد که پیــش تر به دنبال 
تولید ســریال خانگى «ماه تى تى» بود ولى 
بازداشــت حسین هدایتى، ســرمایه گذار 

سریال مانع این امر شد.
«مست عشــق» برشــى از زندگى موالنا 
جالل الدین محمــد بلخــى و ارتباطش با 
شمس تبریزى اســت و فیلمنامه این فیلم 

را فرهاد توحیدى و حسن فتحى نوشته اند. 
جالب اینکه شهاب حســینى براى دومین 
بار در زندگیش در این فیلم، نقش «شمس 

تبریزى» را بازى خواهد کرد.
شهاب حسینى اولین بار پنج سال پیش در 
درام پیچاپیچ «ساکن طبقه وسط» ساخته 
خودش نقش «شمس تبریزى» را ایفا کرده 
بود و با لباس سماع گران یک رقص سماع 

دیدنى هم ارائه کرده بود.
«شمس تبریزى» یکى از 38 نقشى بود که 
توسط شهاب در «ساکن طبقه وسط» ایفا 
شد و به لحاظ حسى هم مورد توجه مخاطبان 
قرار گرفت. به نظر مى رســد حسن فتحى 
«ساکن طبقه وســط» را دیده باشد و براى 

همین نقش «شمس تبریزى» را به شهاب 
داده است. سایر بازیگران و عوامل فیلم نیز 
ترکیبى از سینماگران سرشناس ترکیه اى و 
ایرانى خواهند بود که اســامى آنها به زودى 

اعالم مى شود.
تمامــى صحنه هاى «مســت عشــق» در 
ترکیه فیلمبردارى مى شــود و شهر قونیه 
در زمانه حیــات موالنا بازســازى خواهد 
شــد.  هرچند گفته شده دو ســرمایه گذار 
ایرانــى و ترکیه اى بودجه تولیــد را فراهم 
مى  کننــد ولــى نــام و نشــانى از این 

سرمایه گذاران در دست نیست.

شهاب حسینى براى دومین بار «شمس تبریزى» شد!
صفت مهربان براى
ذهن است اما گا از
صفاتى معروفم
آن خصوصیت
شــان نیز مى
که در میانخ
مهربان» مع
نمونه هاســ
عکس او از

نوشــته اند
ایران بدان
شــقایق
پدر و مـ

سیما تیرانداز از بازى اش در «هیوال» مى گوید
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کاپیتان ذوب آهن مى گوید داور با بازیکنان تیم تراکتور مهربان بود.
قاسم حدادى فر در مورد بازى سبزپوشان با تراکتور گفت: بازى سختى بود، فکر مى کنم قبل از بازى خیلى ها به ما مى گفتند 
که نتیجه نمى گیرند، تیم تراکتور قدرتمند است و شانسى ندارید اما نشان دادیم یک تیم هستیم اگرچه شاید ستاره نداشته 
باشــیم. وى در ادامه افزود: فکر مى کنم بازى خوبى به نمایش گذاشتیم، حســرت موقعیت از دست رفته را مى خوریم و 
امیدوارم بازى بعد جبران کنیم، چون واقعًا فکر مى کنم دو هفته مى توانستیم ببریم و اگر مى بردیم فکر مى کنم وضعیت 
بهترى داشتیم. امیدوارم مصدوم ها و سربازها اضافه شــوند تا تیم قدرتمندى داشته باشیم و بتوانیم برخالف سال هاى 

گذشته نیم فصل را خوب تمام کنیم.
حدادى فر همچنین با اشاره به نمایش تیم تراکتور عنوان کرد: تراکتور واقعًا تیم خوبى است و بازیکنان خارجى 

خوبى دارد اما با احترامى که برایشان قائلم تیم ما طورى بازى کرد که اجازه موقعیت سازى به آنها نداد. 
فکر مى کنم شرایط تیم ما بهتر بود و مستحق پیروزى بودیم.

کاپیتان سبزپوشان اصفهان درباره عملکرد داور دیدار این تیم مقابل سرخپوشان تبریز هم گفت: 
فکر مى کنم داور خیلى مهربانانه با تراکتورى ها برخورد کرد، یک یا 

دو بازیکن این تیم  مى توانستند در نیمه اول اخراج شوند.

ربان بود.
زى سختى بود، فکر مى کنم قبل از بازى خیلى ها به ما مى گفتند 
ندارید اما نشان دادیم یک تیم هستیم اگرچه شاید ستاره نداشته 
حســرت موقعیت از دست رفته را مىخوریم و مایش گذاشتیم،

و هفته مى توانستیم ببریم و اگر مى بردیم فکر مى کنم وضعیت 
وند تا تیم قدرتمندى داشته باشیم و بتوانیم برخالف سال هاى 

 کرد: تراکتور واقعًا تیم خوبى است و بازیکنان خارجى 
ازى کرد که اجازه موقعیت سازى به آنها نداد. 

یم.
یم مقابل سرخپوشان تبریز هم گفت: 

کرد، یک یا 

تراکتورى ها باید 
2 اخراجى مى دادند

2 مدافع میانى سپاهان طى ســه هفته ابتدایى عملکرد دفاعى مناسبى از خود به جا گذاشته اند و 
دروازه زردپوشان بسته مانده است.

 عزت پورقاز و جرجى گولسیانى در سه هفته ابتدایى لیگ با نمایش موفق خود طى دیدارهاى این 
فصل موفق شده اند مانع از باز شدن دروازه این تیم شوند.

طى آمارى که سایت «فوتبال 11» منتشر کرده است، زوج دفاعى سپاهان در سومین بازى پیاپى 
توانست به خوبى از دروازه سپاهان دفاع کند و حاال از آنها به عنوان یکى از کامل ترین زوج هاى 
دفاعى لیگ یاد مى شود. بر اساس آمار «فوتبال 11»، پورقاز و گولسیانى در بازى با فوالد، روى 
هم، 111 پاس با دقت 90 درصد داشتند و با شش واکنش دفاعى موفق و چهار نبرد  هوایى موفق 

از بهترین هاى زمین بودند.
عزت پورقاز که پیش از این ســابقه حضور در ملوان را در کارنامه داشت و توانسته بود با نمایش 
درخشان در این تیم، نظر کارلوس کى روش را نیز به خود جلب کند و در اردوى تیم ملى حضور 
یافته بود، هرچند طى مدت اخیر از لیست تیم ملى فاصله گرفته اما توانسته در جمع شاگردان قلعه 
نویى عملکرد خوبى به جا بگذارد. گولسیانى نیز به عنوان مدافع گرجستانى در فصل گذشته در 
ترکیب نساجى نمایش درخشانى از خود به جا گذاشت و در ابتداى فصل به عنوان یکى از خریدهاى 
سپاهان در جمع شاگردان قلعه نویى حاضر شد و اکنون توانسته در کنار پورقاز آمار سه بازى بدون 

دریافت گل را به جا بگذارد.

با وجود اعالم قبلى، سه بازیکن سرباز ذوب آهن نتوانستند تیمشان را مقابل تراکتور همراهى کنند.
با اینکه تصور مى شد مشکالت مربوط به سربازى دانیال اسماعیلى فر، مهدى مهدى پور و احسان 
پهلوان به پایان رسیده باشد و این سه بازیکن بتوانند در مسابقه  مقابل تراکتور به میدان بروند اما 

آنها در لیست 18 نفره تیم خود قرار نگرفتند!
ماجرا از این قرار است که اسماعیلى فر، پهلوان و مهدى پور دوران آموزشى خدمت خود را به پایان 
رساندند اما براى اینکه کارت بازى آنها از سوى سازمان لیگ صادر شود، باید برگه موقت ترخیص 
از خدمت را از یگان خدمتى خود دریافت مى کردنــد. این برگه با وجود اینکه چند روز قبل، دوره 

آموزشى این سه بازیکن به پایان رسید تا دو روز پیش صادر نشده بود.
از این رو سه بازیکن مذکور صبح روز بازى با حضور در تبریز برگه ترخیص از خدمتشان را دریافت 
کردند اما با توجه به زمان اندك تا شروع مسابقه با تراکتور سازمان لیگ نتوانست براى آنها کارت 

بازى صادر کند و به همین دلیل این نفرات غایب بزرگ ذوب آهن مقابل تیم سابق خود بودند.
با این تفاسیر و با توجه به اینکه برگه ترخیص از خدمت اسماعیلى فر، مهدى پور و پهلوان صادر 

شده، این نفرات احتماالً مى توانند از هفته چهارم در ترکیب تیم خود به میدان  روند.

ملى پوش فوتبال بانوان گفت: بخاطر حرفه اى شــدن فوتبال تصمیم گرفتم با سپاهان قرارداد 
سفید امضا کنم.

هاجر دباغى، ملى پوش فوتبال بانوان که براى فصل جدید لیگ برتر با تیم سپاهان قرارداد سفید 
امضا کرد، در گفتگویى عنوان کرد: به چند دلیل تصمیم گرفتم با سپاهان سفید امضا کنم. بنده 
از دوران کودکى عالقه زیادى به تیم سپاهان داشتم و همیشه جزو آرزوهایم بود بازیکن این تیم 
باشم. از طرفى به خاطر اعتمادى که به مسئولین این باشگاه دارم و چون مى خواستم فوتبال بانوان 
هم به سمت حرفه اى شدن قدم بردارد تصمیم گرفتم این کار را انجام بدهم. در طول همه این 
سال ها شاهد حمایت مسئولین باشگاه از فوتبال بانوان بودم و امسال هم قطعا این حمایت ها را 

شاهد خواهیم بود.
دباغى در خصوص وضعیت سپاهان در لیگ اظهار کرد: امسال دومین سالى است که تیم ها به 
صورت پویا در لیگ فعالیت مى کنند همه این عوامل نشان دهنده پیشرفت فوتبال بانوان است. 
قطعا هدف ما قهرمانى در لیگ است و براى رسیدن به این عنوان تمام تالش خود را به کار خواهیم 
گرفت. بازیکن تیم سپاهان در پایان در مورد عملکرد تیم نوجوانان در تورنمنت کافا گفت: من با 
مهینى، سرمربى نوجوانان، در اولین دوره اى که به تیم ملى دعوت شدم کار کردم. به نظرم خیلى 
خوب مى توانند در رده پایه نتیجه گیرى کنند. تا جایى که من مى دانم این تیم بدون هیچ برنامه  
تدارکاتى به این بازى ها اعزام شده بنابراین کسب دو برد آن هم مقابل تیم هایى مانند تاجیکستان 

و قرقیزستان قابل تحسین است.

 جرجى و عزت 
حرف ندارند

خشایار بیدمشکى

سعید نظرى

آن همه تالش و آخرشم هیچ

اعتماد  داشتم سفید امضا کردم

محمدرضا خلعتبرى از دیدار هفته چهارم تیمش مقابــل نفت آبادان مى تواند ذوب 
آهن را همراهى کند.

این بازیکن باتجربه که در اولین بازى نیم فصل دوم سال گذشته از ناحیه رباط صلیبى 
هشت ماه دور از میادین فوتبال دچار مصدومیت شــد و حدود 

مسابقات شده است.بود، حاال آماده حضور در 
خلعتبرى کــه همواره 

بازیکن تأثیرگذارى 
براى تیــم هایش 
بوده اســت، حاال 
انگیزه زیادى دارد 
که بتواند بار دیگر 
در ترکیــب ذوب 
آهن بدرخشــد و 

روزهــاى خوبش را 
تکرار کند. او با بهبودى کامل 
مى تواند از هفته چهارم لیگ 
مقابل نفت آبــادان براى 

ذوب آهن به میدان برود.
علیرضــا منصوریــان، 
ســرمربى ذوب آهن نیز 
در کنفرانس بعد از دیدار 
ذوب آهــن- تراکتــور 
عالقه اش بــه خلعتبرى 
را نشــان داد تا روحیه این 
بازیکن را باال ببرد. او گفت: 
«درباره خلعتبرى باید بگویم 
که او بــه تنهایــى مى تواند 

جریان بــازى را عوض کند و 
مطمئناً  با اضافه شدنش تیم ما 

کامل تر خواهد شد.»

شمارش معکوس براى
 انفجارهاى خلعت

محمد احمدى

 درست است که ســپاهان با توقف در اهواز، صدر جدول را به شهرخودرو 
واگذار کــرد اما رکورد گل نخــوردن و نباختن این تیم ادامــه پیدا کرد. 
خبرگزارى «ایرنا» درباره این رکوردها نوشــته: طالیى پوشان اکنون به 
همراه تراکتور تنها تیم هایى هستند که دروازه شان باز نشده است. آخرین 
بارى که سپاهان در رقابت هاى لیگ گل خورد؛ در بازى هفته بیست و نهم 
لیگ هجدهم مقابل پدیده بود که امین قاسمى نژاد در دقیقه پنج از روى 

نقطه پنالتى دروازه پیام نیازمند را باز کرد، اما حاال 445 دقیقه اســت که 
این سنگربان جوان به کمک مدافعین خود دروازه اش را بسته  نگه داشته 
است. آخرین شکست سپاهان نیز به هفته بیست و پنجم لیگ هجدهم 
برمى گردد. آنها مقابل استقالل در ورزشگاه نقش جهان یک بر صفر نتیجه 
را واگذار کردند و حاال هشت مسابقه اخیر خود در لیگ را بدون شکست 

پشت سر گذاشته اند و پنج ماه است که طعم باخت را در لیگ نچشیده اند.

این زرد دیر بباز

فجر سپاسى این فصل شــروع خوبى در رقابت هاى فوتبال قهرمانى دسته اول باشگاه هاى 
کشور داشته است. با داوود مهابادى؛ مربى اى که پیش از این گهر دورود را لیگ برترى کرده

 بود.
 البته داوود مهابادى با مس رفسنجان هم تا یک قدمى صعود به لیگ برتر پیش رفت اما نشد که 
دومین صعود به لیگ برتر را به نام خود ثبت کند. فجر سپاسى این هفته در دربى شیراز قشقایى 
را برد و شمار گل هاى خود را به عدد 11 رساند. 12 امتیاز حاصل تالش تیم در 5 هفته سپرى 
شده بوده و به لطف کســب 12 امتیاز در صدر جدول رقابت هاى فوتبال قهرمانى دسته اول 
باشگاه هاى کشور قرار دارد. از سویى فجر سپاسى با 11 گل زده بهترین تیم تهاجمى لیگ یک 
تا هفته پنجم بشمار مى رود و این نشان مى دهد فجر جان تازه اى گرفته است و براى بازگشت 

به روزهاى خوبش در فوتبال ایران عطش فراوانى دارد.
فجر سپاسى یکى از تیم هاى دوست داشتنى فوتبال کشور بشمار مى رود. تیمى که به دلیل نظامى 
بودن پذیراى خیلى از ستاره هاى فوتبال کشور بوده است و البته با مربى دوست داشتنى اش یعنى 
شاغالم که دو یار به تیم در نیمه دوم اضافه مى کرد همواره مورد بحث بوده است. در روزهایى که 
همه تیم هاى نظامى با فوتبال خداحافظى کرده اند یا شرایط مالى خیلى بدى دارند بازگشت 
فجر سپاسى به لیگ برتر مى تواند خبر خوشحال کننده اى براى بازیکنان لیگ برترى باشد. 
آنها از این پس براى بازى در تیم هاى نظامى یک انتخاب خوب خواهند داشت؛ فجر سپاسى.

نکته قابل تامل در روزهاى اخیر حمایت تماشاگران شیرازى از فجر سپاسى بوده است. آنها در 
دربى هم به خوبى از تیم حمایت کردند. این حمایت ادامه داشــته باشد در هفته هاى آتى هم 

مى توانیم شاهد اتفاقات خوب براى فجر داوود مهابادى باشیم. 

 تیم نساجى در بازى اخیرش در حالى نتیجه را 4-3 به تیم سایپا واگذار 
کرد که دروازه بان این تیم دو گل بد و ابتدایى خورد!

 هر چند بزرگ ترین دروازه بان ها هم اشتباه مى کنند اما اشتباه دروازه بان 
نساجى کمى مبتدیانه بود! دیده بودیم دروازه بان حتى روى ضربه آسان، 
توپ از زیر دستش رها شود اما کمتر اتفاق افتاده دروازه بان روى سانتر 
از کناره ها آنهم مماس با خط طولى عرضى دروازه اش باز شــود. آنهم 
در شرایطى که تنها به هوا مى پرد. در صحنه گل اول همان طور که در 
فیلم ها و عکس ها شاید دیده باشید، بازیکن سایپا چسبیده به خط عرضى 
توپ را سانتر مى کند و دروازه بان نساجى در حالى که هیچ کس را مزاحم 
خود نمى بیند بدون عکس العمل اجازه مى دهد توپ وارد دروازه نساجى 
شود. روى گل دوم براى خیلى ها جاى تعجب است چرا دروازه بان نساجى 

از دروازه خروج کرد! او نزدیک به وســط زمین و در حالى که دو مدافع 
نساجى با بازیکن حریف در حال حرکت و به دروازه نزدیک تر از بازیکن 
حریف بودند دروازه بان نساجى خروج کرد و سایه توپ را زد و بازیکن تیم 
سایپا هم بدون مزاحم راه دروازه خالى تیم نساجى را پیش گرفت و گل 

دوم تیمش را به ثمر رساند.
محمد امین رضایى دروازه بان جوان نساجى خیلى زود تاوان اشتباهاتش 
را داد و در نیمه دوم از سوى رضا مهاجرى تعویض شد. در نیمه دوم نیما 
میرزازاد هم دو گل خورد اما دست کم دو گل بعدى حریف روى اشتباهات 
دروازه بان به ثمر نرسید. گل هاى بدى که دروازه بان جوان نساجى در 
نیمه اول خورد نسخه تیم رضا مهاجرى را در نیمه اول پیچید و با وجود 
بازى خوب نســاجى در نیمه دوم و گل هایى که این تیم به ثمر رساند 

روندى در تغییر نتیجه ایجاد نشد و نساجى در نهایت بازى را باخت.

سایت «اسپورت نیوز» هلند در گزارشى با تمجید از نمایش گوچى در 
لیگ هلند نوشت: «پادشاه، امپراتور، رضا. زوله پس از اینکه از حریف 
عقب افتاد بایــد تغییرى ایجاد مى کرد و در اوایــل نیمه دوم بازیکن 
جدیدش را به میدان فرستاد: رضا قوچان نژاد. نخستین بازى او براى 
تیمش که هیچ گاه از یاد هواداران پاك نمى شود. او چهاربار گلزنى کرد. 
نابغه ایرانى در مدت 28 دقیقه حضــورش در میدان چهار گل به ثمر 
رساند تا نخستین بازیکن تاریخ لیگ هلند باشد که در اولین حضورش 

در تیم جدید خود چنین عملکردى داشته است.»

روزنامه «آلحمین داخبالد» این کشور نیز درخشش مهاجم ایرانى در 
این دیدار را ستود و نوشت: «این براى نخستین بار در لیگ هلند است 
که یک بازیکن تعویضى چهار گل مى زند. حاال هفته پرحاشــیه زوله 
با پایانى خوش همراه بوده و جان اســتگمن که با تصادف اتومبیلش 
خبرساز شده بود دلیلى براى شادى پیدا کرد. او در دقیقه 56 رضا را به 
میدان فرستاد و مهاجم سابق هیرنفین تنها چند دقیقه زمان نیاز داشت 
تا تفاوت را رقم بزند و در دقایق 60، 81، 83 و 88 این مهاجم 32 ساله 

دروازه حریف را گشود تا تیمش به سه امتیاز این دیدار برسد.»

 نوید مظفرى کارشناس داورى اعتقاد دارد یک پنالتى براى استقالل 
در  بازى اخیر دیده نشد.

قضاوت محمدرضا اکبریان در بازى اســتقالل و نفت مسجد سلیمان 
جنجال هاى بســیار زیادى را به وجود آورد. آبى ها اعتقاد داشتند که 
داور یک پنالتى آن ها را نگرفته، گل صحیحشان را مردود کرده و باعث 
محرومیت بى دلیل فرشید اسماعیلى هم شده است. در همین خصوص 
نوید مظفرى نظرات خود در خصوص سه صحنه مهم این بازى را در 

اختیار سایت ورزش سه قرار داده است:
■ در مورد بازى استقالل و نفت مسجد ســلیمان باید به سه صحنه 
داورى مهم این مســابقه اشــاره کنم. اولى در دقیقــه 24 زمانى که 
بازیکن شماره دو مسجد سلیمان، شیخ دیاباته را درون محوطه جریمه 
مى گیرد و سرنگون مى کند که این خطا از چشم داور دور ماند و او حتما 

باید پنالتى مى گرفت.
■ صحنه دوم به دقیقه 57 مربوط مى شود که استقالل توسط تبریزى 
گلى را مى زند. مهاجم استقالل اول روى مدافع خطا مى کند و به خاطر 
همین خطا موقعیت گل به دست مى آورد. تشخیص داور در این صحنه 

درست بود و گل استقالل باید مردود مى شد.
■  صحنه آخر مهم این بازى به کارت زرد دوم شماره 8 استقالل فرشید 
اسماعیلى مربوط مى شــود. اینجا جاى بحثى نیست، کارت زرد دوم 

حتما باید داده مى شد چون با بى پروایى خطا را انجام داد و جریمه بى 
پروایى کارت زرد است. این صحبت که 
چون بازى بعدى دربى است و داور 
باید مماشات کند، غیرقابل درك 
است؛ چه براى استقالل و چه 

پرسپولیس.

دوباره فجر به یاد قدیما یک پنالتى گم شده است

گلرى براى ناك اوت نساجى

رضا 
دوباره 
روى ابرا 

احمد رضا خلیلى
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مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه ششم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 961032 ج/6 له شرکت پارس خودرو و علیه آقاى مهرداد هماپور مبنى بر 
مطالبه مبلغ 2/039/348/479 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى 
دولتى در تاریخ 1398/7/21 ساعت 9:30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان 
طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 1276/593 سهم مشاع از شش دانگ ملکى به پالك 
ثبتى 418 اصلى بخش 16 اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال درج 
شده اســت ملکى آقاى مهرداد هماپور و اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه مى باشد 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض 
طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به 
نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت 
نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت 
نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده 
محکوم علیه مى باشــد. و مابقى ثمن حداکثر ظرف یکماه پرداخت و اال ده درصد واریزى 
به نفع دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزایده: در خصوص ارزیابى یک قطعه 
زمین مزروعى به شماره پالك 1418 اصلى بخش 16 ثبت اصفهان، اینجانب کارشناس 
منتخب ضمن اطالع از دستور قرار کارشناســى مقام محترم قضایى در تاریخ 98/1/28 با 
اتفاق آقاى چوبدارى نماینده محترم شرکت پارس خودرو و در مورخ 98/01/31 با اتفاق 
آقاى مهرداد هماپور (خوانده) از ملک مورد (موضوع) ارزیابى بازدید که پس از معاینه محل 
و بررسى اسناد و مدارك ابزارى و بررســى و تحقیقات کارشناسى صورت گرفته گزارش 
کارشناسى به شرح ذیل تقدیم مى گردد؛ یادآور مى گردد به دلیل مشاعى بودن سند ارائه 
شده توسط خوانده و عدم ارائه تقسیم نامه تفکیکى محل، مسئولیت صحت ادعاى ایشان 
نسبت به مالکیت محل معرفى شــده بر عهده خوانده میباشــد. 1- ملک معرفى شده به 
مختصات مکانى x :55370 y :3625490 به نشانى اصفهان- پل خورزو ق ابتداى بلوار 
امیرکبیر واقع در اراضى مزروعى معروف به حسین آباد اعظم مى باشد که در روز کارشناسى 
قسمتى از آن کشت گندم و قسمتى کشــت گوجه فرنگى شده بود. 2- ملک معرفى شده 
جهت ارزیابى به استناد یک فقره برگ معامله نیم برگى ارائه شده توسط خوانده (پیوست 
گزارش) به مقدار 5000 سهم و هر سهم یک متر مربع و در کل به مساحت 5000 مترمربع 
مى باشد. 3- با در نظر گرفتن جمع عوامل موثر در ارزیابى (سند ارائه شده توسط خوانده، 
موقعیت مکانى ملک، مساحت و ابعاد ملک، ارزش بالفعل و بالقوه محدوده مکانى منطقه 
و ملک، تحقیقات و بررســى هاى محلى و معامالت روز صورت گرفته در منطقه)، بهاى 
 :3625490 X :558370 هر مترمربع ملک مذکور با موقعیــت مکانى محدوده مختصات
y از متراژ هر مترمربع 1/600/000 (یک میلیون و ششصد هزار ریال) و کل ملک (5000 
مترمربع) مبلغ 8/000/000/000 (هشت میلیارد ریال) برآورد و اعالم مى گردد. در نتیجه 
ارزش 1276/593 سهم مشاع آن مبلغ 2/031/348/479 ریال که مقدار 178/135 سهم 
مشاع آن به مبلغ 285/016/594 ریال بابت حق االجراى دولتى و مقدار 1/096/458 سهم 
مشاع آن به مبلغ 1/754/331/885 ریال بابت مطالبات محکوم علیه ارزیابى مى گردد. م 

الف: 558757 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /5/353
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اجراى احکام حقوقى شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 980019 ج/3 له آقاى کامران صرافان و علیه 1. عزت اله شرافت 2 احمد 
اردستانى 3. محســن متقى مبنى بر فروش پالکهاى ثبتى 452/90/452/91 بخش 16 
اصفهان و هزینه هاى اجرایى و حق األجراى دولتى در تاریخ 98/7/17 ساعت 12 صبح در 
محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش شش دانگ 
ملکى به پالك ثبتى شماره فوق با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده 
است ملکى طرفین که بر حسب قولنامه به محکوم علیه فروخته و اکنون در تصرف مالکانه 
استیجارى مستأجر دارد مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى 
شده اســت و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید 
مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز 
مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه 
اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 

مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى ثمن را ظرف 
حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک 
مورد مزایده: ملک مورد نظر داراى دو سند ششدانگ تجمیعى به شماره پالك هاى ثبتى 
90 و 91 فرعى از 452 اصلى بخش 16 ثبت اصفهان بوده که هر کدام شامل 4575 مترمربع 
عرصه و در مجموع 9150 مترمربع عرصه مى باشد. به استناد توافق مورخ 87/11/16 آقاى 
کامران صرافان مقدار دو دانگ مشاع از کل ششدانگ دو پالك تجمیعى را به آقاى عزت 
اله شرافت فروخته که تحت شماره ثبتى 100374 به تاریخ 88/6/26 در دفتر 378 صفحه 
332 منتقل شده است. سهم آقاى کامران صرافان طبق دو سند تک برگ به تاریخ صدور 
97/6/21 به میزان چهار دانگ مشاع از ششدانگ پالك هاى 452/90 به شماره سریال 
321651 الف 97 و 452/91 به شماره سریال 321650 الف 97 صادر شده است. 2. با توجه 
به استعالم انجام شده از شهردارى منطقه 12 به شماره 12/97/627368 مورخ 97/8/10 
ملک مذکور داراى کاربرى صنعتى و کارگاهى غیر مزاحم بــوده و ابعاد عرصه دو پالك 
تجمیعى 100*91/5 متر و در کل 950 مترمربع بوده و کل زیربناى اعیانى به مســاحت 
2845/95 مترمربع و با قدمت حدود 50 سال و داراى انشعاب برق 3 فاز، آب، گاز و به شرح 
ذیل مى باشد. الف- تعداد ســه واحد تجارى همکف به مساحت کل 528/25 مترمربع به 
صورت مغازه و دفتر فروش در قسمت جنوب ملک مجاور خیابان امیرکبیر بوده که سقف 
آهن و آجر، کف ســرامیک و موزائیک، دیوار گچ، پنجره پروفیل فلزى مى باشد. توضیح 
اینکه یک واحد تجارى به مساحت حدود 80 مترمربع در مجاورت درب ورودى گاراژ توسط 
آقاى شرافت اجاره داده شده که بدنه آن دیوارکوب و شیشــه سکوریت، کف سرامیک و 
سقف درپوش مى باشد و همچنین سرقفلى یک واحد تجارى به مساحت حدود 84 مترمربع 
به انضمام 42 مترمربع بالکن تجارى به صورت نیم طبقه در سال 93 توسط آقاى کامران 
صرافان به آقاى اردستانى واگذار شده که کف سرامیک با ورودى درب شیشه سکوریت مى 
باشد. ب- تعداد یک واحد انبارى تجارى در همکف  به مساحت 121/7 مترمربع ج- یک 
واحد ســوله صنعتى جهت تعمیرگاه در همکف به مساحت 1767 مترمربع در ضلع شرقى 
ملک، شامل سوله تعمیرگاه با دهانه 30 متر و ارتفاع کنارى 8 متر در 9 قاب فلزى با سقف 
شیروانى، کف سیمان و بدنه دیوار آجرى و اتاق تعمیرگاه در قسمت شمال سوله، انبار لوازم، 
رختکن در دو طبقه، نمازخانه و سرویس بهداشتى در زیر سقف سوله در جنوب غربى، سوله 
احداث شده است. د- یک واحد دفتر کار ادارى در طبقه فوقانى تجارى همکف به مساحت 
343/5 مترمربع به انضمام 22/4 مترمربع بالکن به صورت پیــش آمدگى در طبقه اول، 
کف سرامیک و موزائیک، دیوارها با اندود گچ و سقف آهن و آجر مى باشد. هـ- یک واحد 
سرایدارى با زیربناى 70 مترمربع در مجاورت درب ورودى و قسمت جنوب غربى ملک، 
شامل اتاق نگهبانى و استراحت، آبدارخانه و سرویس بهداشتى مى باشد. ح- در ضلع شمالى 
زمین فضایى با سقف ایرانیت به مســاحت حدود 90 مترمربع جهت پارکینگ خودروهاى 
سوارى. ط- اطراف ملک از سه طرف با دیوار آجرى محصور شده و ضلع جنوبى آن (سمت 
خیابان به صورت دیواره و نرده با پروفیل آهنى اجرا شــده و محوطه سازى شامل باغچه، 
جدول کارى، کانال دفع آبهاى سطحى و معابر و کف سازى ها با بتن و آسفالت پوشش داده 
شده نظریه کارشناسى: با توجه به موارد فوق، موقعیت محل، مساحت عرصه و اعیان، نوع 
بناء قدمت ساختمان و فرسودگى ساختمان و سایر عوامل موثر در ارزیابى، ارزش کل ملک 
تجمیعى شامل عرصه و اعیانى هر دو پالك) در مجموع برابر 175/060/000/000 ریال 
(معادل هفده میلیارد و پانصد و شش میلیون تومان) ارزیابى مى گردد. مطابق استعالم انجام 
شده آقاى کامران صرافان مالک چهار دانگ هر کدام از پالك هاى فوق و عزت اله شرافت 
مالک دو دانگ هر کدام از پالکها مى باشد و وفق ماده 10 آئین نامه فروش امالك مشاع 
وجوه حاصل از فروش پس از کسر هزینه عملیات اجرایى به نسبت سهم هر یک از مالکین 

تقسیم مى گردد. م الف: 571605 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /6/140
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002003004844/1 شماره بایگانى پرونده: 9706776/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000285 تاریخ صدور: 1398/06/11 آگهى ابالغ اجرائیه 
کالسه: 139704002003004844/1 بدینوسیله به ابوالفضل محمدى کچى فرزند مهرداد 
به شماره ملى 1272739198 به نشانى اصفهان خیابان حکیم نظامى روبروى بانک ملى 
کوچه شهید عباس عابدى بدهکار پرونده کالسه 139704002003004844/1 که برابر 
گزارش اداره پست نشاط اصفهان شــناخته نگردیده اید ابالغ مى گردد که برابر قرارداد 

بانکى شماره 95/08/10- 269593100 بین شما و مدیریت شعب بانک سپه اصفهان مبلغ 
33203622 ریال بابت اصل، 7809972 ریال بابت سود و 9646756 ریال بابت خسارت 
تاخیر تا تاریخ 97/09/10 و از آن به بعد روزانه مبلغ 26967 ریال بدهکار مى باشید که بر 
اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواســت صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونى 
اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرا 
مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود  و طبق تبصره دوم ماده 
113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى 
ایران ظرف مدت بیست روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به 
پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائــى جریان خواهد یافت. م الف: 597046 

اسدى- رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /6/358
فقدان سند مالکیت 

شماره: 139885602030006121    فاطمه بیگم ذوغال فروشان نجف آبادى فرزند کاظم 
باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند 
که سند مالکیت دو حبه و سه – دهم حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ  پالك ثبتى 
شماره 604 واقع در قطعه شش نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه 468 دفتر 
42 امالك ذیل ثبت 4888 بنام فاطمه نادر نجف آبادى فرزند رجبعلى ثبت و سند صادر و 
تسلیم گردیده و بعد بموجب سند انتقال مع الواسطه به شماره 990434 مورخ 1365/10/17 
دفترخانه 23 نجف آباد به او انتقال شــده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم 
شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى 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 انتشار این آگهى تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و ســند معامله تسلیم 
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 سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 26 /1398/06، 598557/م الف- ابوالفضل 
ریحانى محمد زاده مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف زهرا لطفى نجف آبادى/6/354

مزایده اموال منقول 
شــماره : 980078  اجراى احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائى 
980078 موضوع علیه شــرکت متین ســبز زاینــده رود وله مریم حاجى پــور در تاریخ 
1398/07/17 به منظور 1- یک دستگاه کانکس 6 * 2,5 با ورق فلزى MDF در و پنجره 
و درب ورودى آلومینیوم و به عنوان محل نگهبانى و 2- درب آهنى سبز رنگ ورودى با ورق 
و چهارچوب سه طرف فلزى 5,80 * 2,60 حدودا به وزن 2 تن واقع در محل کنارگذر اتوبان 
ذوب آهن کیلومتر 2 شرکت متین سبز از ســاعت  10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر 
اجراى احکام دادگاه حقوقى فالورجان اطاق 315 برگزار نماید . مال موضوع مزایده توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 118/000/000 ریال ارزیابى شده است . متقاضیان 
خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محــل این اجرا از موقعیت اموال مطلع 
شوند مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه 
مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را به  حساب سپرده دادگسترى 
به شماره 2171290288005 واریز و فیش آن را ارئه  و در صورت برنده شدن فى المجلس 
مابه تفاوت ده درصد از قیمت پیشنهادى را به حساب مذکور واریز و فیش  آن را ارائه نماید 
و درصورت  انصراف برنده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد.م/الف : 597970  

دادورز اجراى احکام شعبه اول حقوقى فالورجان / 6/379 
ابالغ رأى

رأى شــورا- بتاریخ 98/06/16 در وقت فوق العاده جلسه دادرسى شعبه دوم شوراى حل 
اختالف شهرســتان فالورجان به تصدى امضاء کنندگان ذیل تشکیل و پرونده  کالسه 
826/98 از دفتر واصل و تحت نظر است . شورا با بررسى محتویات پرونده ، ختم دادرسى 
را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صــدور رأى مى نماید . در خصــوص دعوى منصور 
محمودزاده به طرفیت بهاره القاصى به نشــانى مجهول المکان به خواســته مطالبه مبلغ 
14/360/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 704910 – 96/03/10 به عهده 

بانک سپه به همراه مطلق خسارات دادرسى و خسارت تاخیر تأدیه با توجه به تصویر مصدق 
چک به شماره فوق و با توجه به آنکه خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلسه شورا حاضر نشده 
و الیحه اى نیز از طرف وى واصل نشده و دلیلى بر پرداخت دین ارائه نشده دعوى خواهان 
را وارد تشخیص ، مستندا به مواد 310 الى 315 قانون تجارت  و مواد 198 و 519 قانون آیین 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و تبصره الحاقى ماده 2 قانون صدور 
چک ، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 14/360/000 ریال بابت اصل خواسته 
و از باب تقصیر خوانده در عدم پرداخت طلــب خواهان که منتهى به دعوا و تحمیل هزینه 
دادرسى شده به پرداخت مبلغ بیست و شــش هزار تومان بابت هزینه دادرسى و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجراى حکم مطابق شاخص تورم صادر مى 
نماید رأى صادرشده غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در 
این شورا و ظرف مهلت بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان فالورجان مى باشد . م الف 597228  قاضى شــعبه دوم شوراى حل اختالف 

شهرستان فالورجان /6/380 
اخطار اجرایى

شماره 1422/98 به موجب راى شــماره 71/98 تاریخ 98/1/27 حوزه 5 امیرآباد شوراى 
حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- مهدى بهرامى 
2- مرتضى افروشه بلداجى به نشانى هردومجهول المکان محکوم است به خوانده ردیف 
اول محکوم است به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال بابت هزینه هاى دادرسى و نشرآگهى 
و خوانده ردیف دوم به حضور در یکى از دفاتر اســناد رسمى و انتقال سند خودرو به شماره 
انتظامى 537 ب 78 ایران 81 در حق خواهان .محکوم له: ایمان شــکرالهى به نشــانى: 
امیرآباد خ مطهرى شمالى کوچه محمد جواد صابرى پ 63 ماده 34قانون اجراى احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که 
اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 575317/م الف-شعبه پنجم شوراى حل اختالف 

نجف آباد /6/382
 حصروراثت 

محسن حقیقى نجف آبادى داراى شناســنامه شماره 2555 به شرح دادخواست به کالسه 
978/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حسینعلى حقیقى نجف آبادى بشناســنامه 440 در تاریخ 98/3/29 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. محسن حقیقى نجف 
آبادى ش ش 2555 ، 2. مریم حقیقى نجف آبادى ش ش 29663 ، 3. سعید حقیقى نجف 
آبادى ش ش 28881 ، 4. علیرضا حقیقى نجف آبادى ش ش 934 ، (فرزندان متوفى)، 5. 
طیبه ربانى نجف آبادى ش ش 1090897741 (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. 586930/م الف رئیس شعبه 

10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/383
 حصروراثت

 الهام معینى نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 1080039813 به شرح دادخواست به 
کالسه 980/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمد کاظم معینى نجف آبادى بشناسنامه 751 در تاریخ 98/5/21 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. محمدرضا 
معینى نجف آبادى ش ش 3580 ، 2. الهام معینى نجف آبادى ش ش 1080039813 ، 3. 
احمد معینى نجف آبادى ش ش 8163 ،  (فرزندان متوفى)، 4. زهرا ترکى نجف آبادى ش 
ش 270 (همسر متوفى)، 5. طیبه موحدى نجف آبادى ش ش 621 (مادر متوفى)متوفى به 
غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 587199/م 

الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/384

مدیرکل میراث فرهنگى اصفهــان گفت: تعدادى از 
کاشى هاى در پشتى مسجد ســید مفقود و تعدادى 
از کاشــى هاى در جلویى از میان رفته است و بر این 
اساس مرمت کاشى هاى مسجد سید در اولویت کار 

ما قرار دارد.
فریدون اللهیارى در پاســخ به اینکه به چه دلیل سال 
هاســت بخش هایى از دیواره بخش داخلى مسجد 
تاریخى سید کاشى ندارد و گچ کارى شده است، اظهار 
کرد:  مسجد ســید یکى از مهمترین بناهاى ساخته 
شده در ابتداى دوره قاجار در شــهر اصفهان است و  
از لحــاظ تزیینات و به خصوص نقوش کاشــیکارى 

مهم است و ساخت آن به زمان فتحعلى شاه قاجار بر 
مى گردد اما متأسفانه در یک دهه گذشته، تعدادى از 
کاشــى هاى در پشتى مســجد ســید مفقود شده و 
تعدادى از کاشى هاى در جلویى به علت اتصال برق و
 آتش سوزى آســیب دیده که در اولویت مرمت قرار 
دارد. وى با بیان اینکه بهره بردارى از مســجد ســید 
اصفهان در اختیــار هیئت امناى مســجد، اداره کل 
اوقــاف و اداره کل میراث فرهنگى اصفهان اســت، 
تصریح کرد: بناى مسجد سید بسیار مستحکم است 
اما براى حفاظت کاشى ها و نگهدارى مسجد باید دقت 

بیشترى توسط این نهادها لحاظ شود.

معاون پژوهش، برنامه ریزى و نیروى انســانى اداره کل 
آموزش و پرورش اصفهان با اشاره به تالش هاى صورت 
گرفته در سطح نواحى و مناطق استان براى جبران 15 هزار 

کسرى نیروى انسانى در مدارس خبر داد.
غالمحســن ســخایى در گفتگو با «ایرنا» افزود: سال 
گذشــته آموزش و پرورش استان با دســتکم 12 هزار 
نفر کمبود نیرو مواجه شد که امســال با بازنشسته شدن 
حدود  4000 نیرو، این کســرى به بیــش از 15 هزار نفر 
رســید. وى اظهار کرد: بــا رایزنى هاى صــورت گرفته 
و اســتفاده از نیروهاى خدمات آموزشى، ســرباز معلم، 
نیروهاى حق التدریس شاغل و بازنشسته، ورودى هاى 

دانشــگاه فرهنگیان، نیروهاى خرید خدمت و ماده 28 
(استخدام هاى جدید) کمبود نیرو تا حد بسیارى رفع شده 
است. معاون پژوهش، برنامه ریزى و نیروى انسانى اداره کل 
آموزش و پرورش اصفهان افزود: در ســال گذشته با به 
کارگیرى 1150 نفر نیرو شامل استفاده از ظرفیت معاونان 
مدرسه، سرپرست کارگاه، مربى پرورشى و مشاور مدرسه و 
همچنین به کارگیرى 1700 مربى پیش دبستانى به جبران 
کمبود نیرو در مدارس پرداخته شد. وى خاطرنشان کرد: 
اصفهان با توجه به موعد سن بازنشستگى در سه سال آینده 
با معضل بزرگ کمبود نیرو مواجه خواهد بود زیرا ورودى و 

خروجى نیروها با هم همخوانى ندارد.

مرمت کاشى هاى مسجد سید 
در اولویت است

جبران موقتى کسرى نیرو در 
آموزش و پرورش اصفهان 

زیرسازى و روکش آسفالت 
معابر 

شـهردار فالورجان گفت: عملیات زیرسازى و روکش 
آسفالت معابر و گذرهاى سطح شهر فالورجان باهدف 
بهسازى معابر و تسـهیل در عبور و مرور شهروندان در 

فالورجان انجام شد. 
جواد نصرى افزود: اجراى زیرسازى و روکش آسفالت 
کوچـه هـاى سـعادت و سـلمان فارسـى، منتهى به 
بلوار دانشـگاه و گـذر انتهایى حدفاصـل کوچه هاى 
گلبرگ و شـهید محمدعلى ایزدى در محله گارماسه 
غرب، کوچه شـهید محبـوب رحیمى گـذر حدفاصل 

خیابان هاى فردوسى و شریعتى به اتمام رسید.

اجراي پروژه مشترك با 
همکارى فنى و حرفه اى اصفهان

مدیـر کل آموزش فنـی وحرفـه اي اسـتان اصفهان  
گفت: در قالب پروژه اي مشـترك توسـط سـیدعلی 
معید، مربی اسـتان خراسـان رضوي و عضو و مشاور 
عالی انجمن مخترعین کشـور، مربیـان و کارآموزان 
مراکز آموزش فنی و حرفه اي استان اصفهان، اجراي 
طراحی و ساخت یک سازه دینامیک و تمام هوشمند 

در حال انجام است.
 آرش اخوان طبسـی بیان کرد: در طی فرایند طراحی 
و ساخت این سازه، جمعی از کارآموزان آموزش هاي 
مرتبط را فرا مى گیرند و نهایتاً پس از مدت زمان تعیین 

شده این سازه را خواهند ساخت.

خبر

این روزها به همت اداره مشارکت هاي فرهنگی و اجتماعی 
ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان و 
انجمن داءالصدف ایرانیان، نمایشگاهى از آثار خط و نقاشى 
چهارنفر از اساتید بنام این رشــته و هنرجویان آنها با عنوان 
«پسوریازیس بیمارى نیست، با هم مهربان باشیم» در گالرى 
شــماره 3 کتابخانه مرکزى برگزار شده است که عواید آن در 

اختیار بیماران مبتال به پسوریازیس قرار خواهد گرفت.
پســوریازیس یا بیمــارى پوســتى صدف(داءالصــدف) از 
بیمارى هاى خود ایمنى، غیر مسرى و مزمن پوستى است که 
به علت تولید سریع سلول هاى پوستى ایجاد شده و با پوسته 

پوسته شدن سطح پوست همراه است. 
سمانه میرواحدى، مؤسس اولین و تنهاترین انجمن حمایت از 
بیماران داءالصدف ایرانیان(پسوریازیس) و مسئول برگزارى 

این نمایشگاه با بیان اینکه ناآشنایى مردم با بیمارى پسوریازیس 
و هزینه هاى آن دو مشــکل اصلى ما در انجمن داءالصدف 
اســت،گفت: تا پیش از این، انجمن داءالصدف از آثار صنایع 
دســتى بیماران عضو این انجمن غرفه اى در محل دائمى 
نمایشگاه هاى اصفهان واقع در پل شهرستان برگزار کرده بود 
که بیشتر حالت بازارچه داشت و در واقع این اولین نمایشگاه خط 
و نقاشى است که در آن تعداد 64 اثر از چهار نفر از اساتید خط و 
نقاشى شامل رضا بدرالسماء، موحدیان، حمیدیان و عطریان و 

همچنین برخى هنرجویان برگزار شده است. 
گفتنى اســت عالقه مندان بــراى بازدید از این نمایشــگاه 
مى توانند تا روز پنج شنبه 28 شهریور ماه از ساعت 8 تا 20 به 
گالرى شماره 3 کتابخانه مرکزى واقع در خیابان باغ گلدسته 

مراجعه کنند.

نمایشگاهى با شعار
«پسوریازیس بیمارى نیست، با هم مهربان باشیم»

نایب رئیس اتحادیه صنف محصوالت نساجى اصفهان 
گفت: متأسفانه افزایش قیمت چادر مشکى به مافیاى 

واردات این محصول به کشور برمى گردد. 
مرتضى منصورى در گفتگو با «ایسنا» با اشاره به دالیل 
افزایش قیمت چادر مشکى در بازار، اظهار کرد: در حال 
حاضر به دلیل کمبود پارچه چادر مشــکى با افزایش 
قیمت این پارچه در بازار مواجه هستیم. وى با بیان اینکه 
به دلیل برخورد با قاچاق واردات چادر مشکى و مافیاى 
پشت پرده امروز بازار این محصول دچار التهاب شده 
است، تأکید کرد: متأسفانه افزایش قیمت چادر مشکى 
به مافیاى واردات این محصول به کشور برمى گردد، 

چراکه واردات آن در کشور سودآور است.
نایب رئیس اتحادیه صنف محصوالت نساجى اصفهان 
با بیان اینکه مطابق آمارهاى مختلف ساالنه بین 80 
تا صد میلیون مترمربع میزان نیاز کشور به پارچه چادر 
مشکى است، تصریح کرد: این میزان مصرف به طور 
قطع افراد بســیارى را به واردات چادر مشکى و ایجاد 

مافیاى آن ترغیب مى کند. 
منصورى با بیان اینکه در این شرایط برخى به فکر تولید 
پارچه چادر مشــکى افتادند، توضیح داد: پروسه تولید 
پارچه چادر مشکى خاص است. در بحث پتروشیمى 
و مواد اولیه آن مشــکلى وجود ندارد اما نوع نخ مورد 
نیاز تولیــد پارچه چادر مشــکى و همچنین رنگرزى 
آن متفاوت اســت. به گفته منصورى، نــخ مورد نیاز 
پارچه چادر مشکى ITY اســت که این نخ طى چند 

سال گذشته تنها از سوى چند شرکت وارد کشور شده 
است. وى با بیان اینکه به دلیل نیاز کشور در چند سال 
گذشته چند کارخانه تولید پارچه چادر مشکى در کشور 
راه اندازى شــد، گفت: متأســفانه نخ مورد نیاز پارچه 
چادر مشکى کامًال وارداتى است و به دلیل سود باالى 
واردات، مافیاى واردات این پارچه با ایجاد مانع در مسیر 
ورود نخ به کشور، اجازه رونق تولید کارخانجات نساجى 

داخلى را گرفته اند.
وى با بیان اینکه با تولید پارچه چادر مشکى در داخل 

کشور دست مافیا واردات این محصول قطع مى شود، 
گفت: در مجموع میزان تولید داخل پارچه چادر مشکى 

حدود 15 میلیون مترمربع است.
منصورى بــا بیان اینکــه کره جنوبى بــزرگ ترین 
تولیدکننده پارچه چادر مشکى اســت، افزود: بیشتر 
پارچه هاى چادر مشکى از کره به ایران وارد مى شود، 
از ســوى دیگر به دلیل قاچاق ورود پارچه مشکى به 
کشور، آمار دقیقى از میزان واردات پارچه چادر مشکى 

وجود ندارد.

نایب رئیس اتحادیه صنف محصوالت نساجى اصفهان توضیح مى دهد

پشت پرده بازار چادر مشکى

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان از بازسازى 
200 دستگاه اتوبوس ناوگان حمل و نقل درون شهرى این 
کالنشهر خبر داد و گفت: این تعداد اتوبوس باالى پنج سال 
عمر دارند و براى بازســازى هریک از آنها مبلغ 200 تا 300 
میلیون تومان هزینه خواهد شد. علیرضا صلواتى در گفتگو با 
«ایرنا» تصریح کرد: از 1200 دستگاه اتوبوس فعال در ناوگان 
اتوبوسرانى اصفهان 600 دستگاه بیش از ده سال عمر دارند 
که باید جایگزین شوند اما به دلیل افزایش قیمت اتوبوس از 
500 میلیون به یک تا دو میلیارد تومان قادر به خرید این تعداد 
اتوبوس نیســتیم و راهبرد خود را بر بازسازى اتوبوس هاى 

فرسوده قرار داده ایم.  وى گفت: از ابتداى سال جارى تاکنون 
50 دستگاه اتوبوس ناوگان حمل و نقل درون شهرى اصفهان 
که بیش از پنج سال عمر داشتند بازســازى شد و براى ارائه 
خدمات بهتر به شهروندان و جلوگیرى از آلودگى هاى زیست 
محیطى بازســازى 200 دســتگاه دیگر در برنامه هاى این 
معاونت قرار دارد.  معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى 
اصفهان ادامه داد: افزون بر این اقدام ها، موافقت فروش 200 
میلیارد تومان اوراق مشارکت را به دست آورده ایم تا بتوانیم 
از این طریق زمینه خرید صد تا 150 دستگاه اتوبوس را براى 
ناوگان حمل و نقل درون شهرى این کالنشهر فراهم آوریم.

شهردارى قادر به خرید اتوبوس نو نیست
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 حصروراثت 
على کرم حیدرپور داراى شناسنامه شماره 483 به شرح دادخواست به کالسه 986/98 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدى حیدرپور 
بشناسنامه 46 در تاریخ 98/5/30 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به : 1. ماهان حیدرپور ش ش 1080756681 (فرزند متوفى)، 2. 
نسیم گوروئى ش ش  2819(همسر متوفى ) ، 3. اشرف بنى حاتم  ش ش 13 (مادر متوفى)، 
4. على کرم حیدر پور ش ش 483 (پدر متوفى) ، متوفى بــه غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 587584/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/385
 مزایده اموال غیر منقول

شــماره : 970576- اجراى احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائى  
970576 اجرائى موضوع علیه زهرا توکلى – قدرت اله توکلــى فرزندان محمود و له على 
توکلى فرزند محمود در تاریخ 1398/07/15 به منظور فروش یک باب منزل مسکونى یک 
طبقه قدیمى داراى 518 متر مربع عرصه و حدود 150 متر مربع اعیانى داراى قدمت حدود 
35 سال مى باشد در بخش دیگرى از ملک ساختمان قدیمى خشت و گل به مساحت 110 
مترمربع و داراى انشعابات آب و برق و گاز مى باشد واقع در فالورجان – دارگان انتهاى بن 
بست روبروى کتابخانه که داراى سابقه ثبتى نمى باشد و ملک مزکور مشاع مى باشد و متعلق 
حق غیر نمى باشد از ساعت 10 الى 11 صبح جلســه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى 
فالورجان اتاق 315 برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى 

به مبلغ 91/000/000 ریال ارزیابى شده اســت . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از 
مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده 
شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده 
برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلســه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده 
درصد قیمت ارزیابى شده را  به حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290288005  واریز 
و فیش آن را ارائه درصورت انصراف برنده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد  م/

الف : 596182  اجراى احکام حقوقى فالورجان / 6/381 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139860302023000327 مورخ 98/05/08 خانم مریم صیام 
پور اشکاوندى  به شماره شناســنامه 676 کدملى 1287894704 صادره از اصفهان فرزند 
حسن نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 367/34 مترمربع مفروزى از پالك 
شماره 2458- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف وراث حسن 

صیام پور اشکاوندى واگذار گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1398/06/26 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/10 م الف: 597984 صفائى- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /6/387
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 1239860302023000329 مورخ 98/05/08 آقاى على صیام 
پور اشکاوندى به شماره شناسنامه 32630 کدملى 1282253778 صادره از اصفهان فرزند 
حسن نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 273/80 مترمربع 
مفروزى از پالك شماره 2457- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که به صورت عادى از 

طرف ورثه حسن صیام پور اشکاوندى واگذار گردیده است. 
ردیف 2- برابر رأى شــماره 1239860302023000331 مورخ 98/05/08 آقاى مهدى 
صیام پور اشکاوندى به شماره شناسنامه 32632 کدملى 1282253751 صادره از اصفهان 

فرزند حسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 273/80 مترمربع 
مفروزى از پالك شماره 2457- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که به صورت عادى از 
طرف ورثه حسن صیام پور اشکاوندى واگذار گردیده است.  بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1398/06/26 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/10 م الف: 597856 صفائى- 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /6/389
فقدان سند مالکیت

شماره: 139885602030001991      محمد رضا سیروس فرزند عباسعلى باستناد دو برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه پالك 1194 واقع در قطعه 1 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که دفتر281 صفحه 68 ذیل ثبت 71418 سند مالکیت بشماره177379  بنام محمد 
رضا سیروس فرزند عباسعلى ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده 
است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى ســند 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 انتشار این آگهى تا 
ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم 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 سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 98/06/26، 600202/م الف- ابوالفضل 
ریحانى محمد زاده مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف زهرا لطفى نجف آبادى 6/386 

درباره خاصیت قســمت ســفید هندوانه بد نیست 
بدانید که  بخش سفید هندوانه که به پوست هندوانه 
چسبیده، مملو از آمینواسیدى اســت که به جریان 
خون و باز شــدن عروق و رگ ها کمک مى کند اما 

بخش سفید هندوانه را با بخش قرمز میل کنید.

یک متخصص تغذیه، با اشــاره به اهمیت چگونه غذا خوردن، گفت: در 
طول غذا خوردن از استرس دورى کنید. 

مریم سلطانى افزود: هنگام خوردن غذا، سعى کنید لقمه هاى خود را خوب 
بجوید و از هر لقمه اى که مى خورید، لذت ببرید. 

وى با عنوان اینکه در طول غذا خوردن از اســترس دورى کنید، گفت: با 
استرس غذا خوردن منجر به بروز مشــکالت گوارشى، کولیت و سوزش 

معده مى شود.
ســلطانى ادامه داد: به جاى اینکه به فکر پر کردن شــکمتان باشید به 
احتیاجات بدن  فکر کنید و این نیاز را به واســطه خوردن مقدار صحیح و 

اندازه کافى از غذاها، تأمین کنید.
 ایــن متخصــص تغذیــه، در ارتبــاط بــا اهمیــت ترکیــب عادات 
غذایى ســالم، گفت: این موضوع تنهــا به غذایى که خورده مى شــود 
محــدود نمى شــود، بــه نحــوه خــوردن هــم بســتگى دارد. 
یک عادت غذایى ســالم با انتخــاب و خوردن مواد مغــذى و غذاهاى 

لذت بخش امکان پذیر مى شود.

محققان در سال 2017 در دانشگاه لوفبورو در انگلیس 
آزمایشى را انجام دادند تا ببینند آیا حمام رفتن باعث 

افزایش سوختن کالرى مى شود یا خیر.
آنها دریافتند حمام داغ میزان ســوخت و ساز بدن را 

کمى افزایش مى دهد. از آنجا که حرارت بدن افزایش 
مى یابد، قلب باید خون بیشترى را پمپاژ کند تا خون 
گرم را به پوست بفرستد و بدن را خنک تر کند و بدن 
هم انرژى بیشترى استفاده مى کند تا پروتئین هاى 
مخصوص پاســخ به شــوك گرمایى را تولید کند تا 
آســیب هایى که ممکن اســت بر اثر دماى باال به 

سلول هاى بدن وارد شود را کاهش دهد.
اما استفاده از این راه براى کاهش وزن بسیار کند عمل 
مى کند. یک ساعت حمام داغ در مقایسه با وضعیت 
نشستن، 61 کیلو کالرى بیشتر مى سوزاند. این مقدار 
کالرى، کمتر از مقدار کالرى موجود در یک بیسکویت 
دایجستیو  است. اگر شما این یک ساعت را صرف هر 
کار تقریباً فعالى بکنید کالرى بیشــترى مى سوزانید. 
اگر به قدم زدن بپردازید همین مقدار کالرى را در 15 

دقیقه مى سوزانید.

وقتى چیزى را در بینى خود احساس کنید که نباید در آنجا 
باشد، باعث ایجاد عطسه مى شود. آن چیز مى تواند شامل 
باکترى، خاك، گرد و غبار، گرده یا دود باشد. عطسه به شما 
کمک مى کند تا از ابتال به بیمارى یا انواع مختلف آســیب 
دیدگى که ممکن است به بینى شــما وارد شود، جلوگیرى 
شود. دانشمندان مى گویند که عطسه کردن در تنظیم مجدد 
بینى به حالت عادى کمک مى کند. از این رو تحقیقات نشان 
مى دهد سرکوب عطسه مى تواند براى سالمتى خطرناك 
باشــد و گاه باعث عوارض جدى مى شــود. یک عطسه 
مى تواند قطرات مخاط را از بینى با سرعت 160 کیلومتر در 
ساعت بیرون بریزد! هنگام عطسه، بدن در سیستم تنفسى 
فشار ایجاد مى کند. این سیســتم شامل سینوس ها، حفره 
بینى و بخش پایینى گلو و ریه هاى شماســت. نگهداشتن 
عطسه باعث افزایش فشار در سیســتم تنفسى به میزان 
حدود پنج تا 24 برابر مى شود که ناشى از خود عطسه است. 
کارشناسان مى گویند: نگهداشتن این فشار اضافى در داخل 
بدن مى تواند باعث صدمات احتمالى شود، که مى تواند جدى 
باشد. در حالى که گزارشى از مرگ در اثر عطسه دیده نشده 

است اما وقوع آن چندان هم غیرممکن نیست. 

پاره شدن پرده گوش
وقتى فشــار زیادى را که در سیستم تنفســى شما ایجاد 

مى شود قبل از عطســه نگه دارید، مقدارى هوا به گوش 
خود مى فرستید. این هواى تحت فشار در لوله اى به نام لوله 

استاش در گوش ها قرار مى گیرد. 
کارشناسان مى گویند این فشار ممکن است باعث 

پارگى گوش (یا حتى هر دو گوش) و باعث افت 
شنوایى شود.

عفونت گوش میانى
عطسه به پاکسازى بینى از هر چیز دیگرى 
که مربوط به آن نیست، کمک مى کندکه 
مى تواند شــامل باکترى ها هم باشد. انتقال 

مجدد هوا به داخل گوش از معابر بینى مى تواند 
باکترى یا مخاط آلــوده را به گوش میانى 

منتقــل کنــد و باعث 
عفونت شود که 

اغلب دردناك هستند.

آسیب دیدگى رگ هاى خونى در چشم، 
بینى یا گوش

کارشناســان مى گویند هــر چند که 
نادر اســت اما افزایش فشار ناشى 
از نگهداشــتن عطســه باعث 
مى شــود رگ هــاى خونى در 
معابر این اعضا، فشــرده شده و 

پاره شوند.

آسیب دیافراگم
دیافراگم قسمت عضالنى ســینه و باالتر از شکم است. به 
طور معمول، ممکن است بعد از نگهداشتن عطسه به دلیل 
هواى اضافى که تحت فشار قرار دارد، احساس درد در سینه 
کنید. اما در موارد شدیدتر این حالت منجر به آسیب دیدگى 

دیافراگم مى شود که نیاز به جراحى دارد.

آنوریسم
آنوریســم به بزرگ شــدن یا بیرون زدگى دیواره یکى از 
ســرخرگ هاى بدن به واســطه ضعف دیواره آن اطالق 
مى شود. فشار ناشى از نگهداشتن عطسه مى تواند منجر به 
پارگى آنوریسم مغز شود که آسیب خطرناکى براى زندگى 

است که مى تواند منجر به خونریزى در اطراف مغز شود.

شکستن دنده ها
این عارضه در برخــى از افراد و اغلب افراد مســن، در اثر 

نگهداشتن عطسه گزارش شده است.

تأثیر روى سالمت قلب
نه عطسه کردن و نه نگه داشتن عطسه باعث نمى شود قلب 
متوقف شود، اما ممکن است به طور موقت بر ضربان قلب 

تأثیر بگذارد.

محققان انگلیسى با انجام آزمایش بر روى اسباب بازى هاى قدیمى در برخى مهدهاى کودك و پرورشگاه ها دریافتند این 
دسته از اسباب بازى ها حاوى مواد سمى و خطرناك براى سالمت کودکان خردسال هستند.

برخى از خانواده ها از دریافت اسباب بازى هاى قدیمى به ویژه قطعات لگو، عروسک هاى پالستیکى و ماشین هاى اسباب 
بازى از طرف دوستان و آشنایان، یا حتى خرید آنها به قیمت هاى بســیار پایین تر از طریق اینترنت استقبال مى کنند. اما 
محققان هشدار مى دهند که اسباب بازى هاى پالستیکى قدیمى اغلب حاوى سطوح باالى مواد شیمیایى و سمى براى 

کودکان خردسال هستند.
محققان دانشگاه پلیموث (انگلیس) در مطالعه خود، 200 اسباب بازى قدیمى که از منازل، مهدهاى کودك یا پرورشگاه هاى 
جنوب غربى این کشور جمع آورى شــده بودند را مورد آزمایش قرار دادند. این اسباب بازى ها شامل ماشین اسباب بازى، 

بلوك هاى خانه سازى، عروسک و قطعات لگو از جنس پالستیک بودند.
غلظت باالیى از عناصر خطرناك شــامل آنتیموان، باریم، بروم، کادمیوم، کروم، سرب و سلنیوم در این اسباب بازى هاى 

قدیمى شناسایى شدند که براى کودکان خردسال در طوالنى مدت، بسیار سمى و خطرناك است.
دکتر «اندرو ترنر»، محقق ارشد این مطالعه تأکید کرد: نتایج به دست آمده نشــان مى دهد، در ساخت اسباب بازى هاى 
پالستیکى جدید، مقررات ایمنى سختگیرانه ترى اعمال شده است، درصورتى  که اسباب بازى هاى پالستیکى قدیمى فاقد 

این دستورالعمل هاى ایمنى هستند.

تحقیقات اخیر محققان دانشگاه گوتنبرگ سوئد نشان 
مى دهد که نشانه آلرژى، آســم و اگزما در کودکانى که 
در منزلشان ظروف با دست شسته مى شود، بسیار کمتر 
از کودکانى است که در منزلشان از ماشین ظرفشویى، 

استفاده مى شود.
هنوز علت اصلى بروز این مســئله مشخص نیست اما 
احتمال داده شده که پودر ماشــین ظرفشویى و هواى 

مرطوب داخل آن سبب بروز آلرژى مى شود.
همچنیــن تحقیقــات نشــان مــى دهد کــه تمام 
میکروارگانسیم ها با شســتن ظروف به وسیله ماشین 
ظرفشویى از بین مى روند در صورتى که هنگام شستن 

ظرف با دست تنها بخشــى از میکروب ها از بین خواهد 
رفت بنابراین طبق فرضیه اى که سیستم ایمنى افرادى 
که در معرض  ویــروس ها و میکروب ها قــرار دارند را 
قوى تر مى داند، کودکانى که از ظروف شســته شــده 
توسط ماشین اســتفاده مى کنند، بیشتر مستعد ابتال به 

بیمارى هستند.
تحقیق دیگرى که توســط محققان انگلیسى در سال 
2011 انجام شــد، نشــان داد که بیش از 60 درصد از

 ماشــین هاى ظرفشــویى حاوى قارچ هاى بیمارى زا 
هســتند. این موضوع نیز مى تواند باعث بروز آلرژى در 

کودکان شود.

ژل هایى که براى مانیکور ناخن اســتفاده مى شــود به 
سرعت خشک  مى شــوند و با مقاومت در برابر خراش 
و خراب شــدن، عمر طوالنى ترى نسبت به رنگ هاى 
نقاشــى دارند. با این حال، این ابزار براق ممکن است با 
خطراتى مانند عفونت پوست، پیرى و یا سرطان پوست 

همراه شوند.

اما به گفته دکتر «کریس آدیگون»، متخصص پوست 
از «چپل هیل» در کارولیناى شــمالى، بــه دلیل تنوع 
استفاده از روش هاى مختلف براى مانیکور کردن ناخن 
توسط سالن هاى آرایشى نمى توان به صراحت از احتمال 
بروز سرطان پوست در این مراکز صحبت کرد. از سوى 
دیگر مطالعات علمــى درباره ژل مانیکور کم اســت و 
تکنیک هاى مورداســتفاده توسط ســالن هاى زیبایى 
بسیار متنوع است که این موضوع تحقیق روى موضوع 

را دشوار مى کند.
اما به هرحال متخصصان توصیه مى کنند برخى اقدامات 
احتیاطى به منظور حفاظت از پوست حین مانیکور کردن 

باید رعایت شود.
گفته مى شود از المپ هاى IED  براى ژل هاى مانیکور 
 UVA اســتفاده مى شــود که حاوى پرتــو فرابنفش
است. درحالى که اشعه UVB باعث سوختگى (شبیه 
آفتاب سوختگى) مى شود، پرتو UVA مسئول پیرى، 
تخریب پوست و ســرطان پوست شــناخته مى شود. 
ازآنجایى که یک اســتاندارد واحد در سالن هاى زیبایى 
براى اســتفاده از ژل مانیکور دیده نمى شود، به سختى 

مى توان قضاوت واحدى در این زمینه داشت.

آیا نگهداشتن عطسه شما را مى کشد؟!
شدر گوش ها قرار مى گیرد.

شناسانمى گویند این فشار ممکن است باعث 
گى گوش (یا حتى هر دو گوش) و باعث افت 

وایى شود.

عفونت گوش میانى
سه به پاکسازى بینى از هر چیز دیگرى 
 مربوط به آن نیست، کمک مى کندکه 
لقال تواند شــامل باکترى ها هم باشد. انت

دد هوا به داخل گوش از معابر بینى مى تواند 
رى یا مخاط آلــوده را به گوش میانى 

قــل کنــد و باعث 
نت شود که 

آسیب دیدگى رگ هاى خونى در چش
بینى یا گوش

کارشناســان مى گویند هــر چن
نادر اســت اما افزایش فشار
از نگهداشــتنعطســه
مى شــود رگ هــاى خون
اعضا، فشــرده ش این معابر

پاره شوند.

بخش سفید هندوانه را 
دور نریزید

حمام با آب داغ الغر مى کند؟

ظرف ها را با دست بشوییم یا ماشین ظرفشویى؟

کاشت ناخن بیمارتان مى کند

ین 

اب 
 اما 
اى 

اى 
ى، 

اى 

اى 
اقد 

بازى با  اسباب بازى هاى قدیمى، ممنوع

عوارض با استرس غذا خوردن محققان علوم پزشکى در دانشگاه ییل کانادا 
اعالم کردند مصرف غذا هاى پرچرب نه تنها 
بر ظاهر انسان تأثیر مى گذارد که بر مغز نیز 

تأثیر منفى دارد.
دانشــمندان گفتنــد: مصرف ایــن گونه 
غذا ها ســبب ایجاد بى نظمــى در منطقه 
هیپوتاالموس مغز مى شــود که مســئول 
تنظیــم وزن و متابولیزم بدن اســت. دکتر 
«سبرینا دیانو» و همکارانش گفتند: مصرف 
غذا هاى پرچرب به خصــوص غذا هایى که 
مقادیر زیادى چربى و کربوهیدرات دارند به 
التهاب هیپوتاالموس مى انجامد که این روند 
نیز به چاقى و ســوء تغذیه منجر خواهد شد. 

دانشمندان گفتند التهاب در هیپوتاالموس 
فقط سه روز پس از مصرف غذا هاى پرچرب 
روى مى دهد حتى پیش از آنکه بدن عالیم 

چاقى را آغاز کند.
عوامل مؤثر در ایجاد چاقى شــامل عوامل 
ارثى، پرخورى، تغییر ســوخت و ساز بافت 
چربى، کاهش تولید گرمــا، کاهش فعالیت 
جسمى بدون کاهش مقدار غذاى دریافتى 
و برخى از داروهاست. افزایش چربى شکم 
نیز که به چاقى شکم موسوم است با افزایش 
خطر بروز بیمارى هاى قلبى عروقى همراه 
است. محققان بر این باورند که ذخیره اصلى 

انرژى بدن، چربى است. 
برخى بیمــاران از افزایش پیشــرونده وزن 
شــکایت مى کنند، حال آنکه مقدار غذاى 
دریافتى آنها افزایش نیافته اســت.  کاهش 
پیشرونده توده عضالنى بدن که با افزایش 
سن روى مى دهد، امرى اجتناب ناپذیر است. 
در عین حال به دلیل کاهش توانایى بدن در 
ســوزاندن چربى ها، وزن افزایش مى یابد. 
در این حالت اگر مقدار کالــرى دریافتى به 
میزان قبلى باقى بماند، به ناچار افزایش وزن 
خواهیم داشت که بیشــتر از چربى تشکیل 
شــده اســت؛ بنابر این تولید انرژى کاهش 
مى یابد و براى جبران انرژى از دســت رفته 
نیاز به دریافت مقدار بیشــترى ماده غذایى 

خواهد بود.

غذاى چرب 
به مغزتان 
آسیب مى زند 
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

از دروغ حذر کنید که دروغ از ایمان دور اســت. راســتگو بر آســتانه 
نجات و کرامــت اســت و دروغگو بــر پرتگاه ســرنگونى و خــوارى. 
حســد مورزید که حســد، ایمان را مى خورد آنســان که آتش ، هیزم را. 
با یکدیگر دشمنى مکنید که دشــمنى هر خیر و برکتى را تباه مى کند و 
خدا را از یاد مى برد. پس به آرزوها که موجب ســبکى عقل و فراموشى 
یاد خداســت میدان مدهید که این خود گونه اى فریب اســت و کســى که 

موال على (ع)چنان کند، فریب خورده است .
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9درایو از کنترل

شهردارى اژیه به استناد مصوبه شــماره 65 مورخ 1398/05/08 شوراى اســالمى، در نظر دارد 
بهره بردارى جایگاه CNG خود را از طریق مزایده عمومى با شرایط زیر به شرکت بهره بردار واجد 

شرایط واگذار نماید:
1- قیمت پایه طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى 75 درصد درآمد خالص سهم شهردارى و 25 

درصد درآمد خالص سهم پیمانکار.
2- شــرکت هاى واجد شــرایط مى توانند از تاریخ 1398/07/03 لغایت پایان روز 1398/07/13، 

پیشنهادات خود را به شهردارى اژیه تحویل و رسید دریافت نمایند.
3- مبلغ سپرده شرکت در مزایده فوق 100/000/000 ریال مى باشد.

4- در صورتى که برندگان اول و دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها به ترتیب 
ضبط خواهد شد.

5- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله، در اسناد مزایده مندرج است.
6- شهردارى اژیه در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است.

آگهى مزایده عمومى مرحله دوم

حسین نظام زاده اژیه- شهردار اژیه حسین نظام زاده اژیه- شهردار اژیه 

نوبت اول 

م الف: 600194

احترامًا شهردارى تیران به استناد موافقتنامه هاى شماره 98/100/776 
مورخ 97/04/16 و 98/100/727 مورخ 98/04/04 و 98/100/775 مورخ 
98/04/23 شــوراى اسالمى شــهر تیران در نظر دارد نسبت به فروش 
تعدادى زمین مسکونى و واحد تجارى واقع در تیران اقدام نماید. متقاضیان 
مى توانند جهت کسب اطالعات بیشــتر و اخذ و تحویل فرم شرکت در 
مزایده از تاریخ چاپ این آگهى به شهردارى مراجعه نمایند. الزم به ذکر 
است مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه محرمانه شهردارى تیران پایان وقت 

ادارى روز پنجشنبه مورخ 98/07/11 مى باشد.

آگهى مزایده نوبت سوم

حسن شفیعى- شهردار تیرانحسن شفیعى- شهردار تیران

چاپ اول 

م الف: 600251

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران 
واجد شرایط واگذار نماید.

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292: تا ساعت:15:30روز شنبه به تاریخ 1398/07/06
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یک شنبه به تاریخ 1398/07/07

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن گویا: 8-36680030-031(داخلى384)

محل تأمین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمین (ریال)مبلغ برآورد(ریال)اعتبار

عملیات نصب و اصالح انشعابات آب و 98-3-143/3
5/293/702/216264/685/000جارىفاضالب در منطقه شاهین شهر

بهره بردارى شبکه آب، خدمات مشترکین 98-3-153/2
6/162/255/115308/112/000جارىو خدمات عمومى منطقه فریدونشهر

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1398/06/26

نوبت اول 


