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آنچه باید درباره درمان پرش پلک چشم بدانیدبرگزارى همزمان 3 نمایشگاه در اصفهانانیمیشن ایرانى جهانى شدکاریکاتور توهین آمیز سعودى ها علیه تیم ملى و بیرانوند طوفان به سیرجان رسید سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

دارو هایى که براى 
سرماخوردگى 
مناسب نیست

جریمه مالیاتى در انتظار 55 درصد پزشکان
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واردات «ژله و مربا»
 با ارز 4200 تومــــانى!

ژست الکى آدم هــاى 
بى سواد!

مانع اصلى احداث 
واحدهاى پتروشیمى 

در اصفهان

5

افزایش 2 برابرى 
حضور اصفهانى ها 
در پیاده روى اربعین

با شروع فصل پاییز و به تدریج سرد شدن هوا، زمان اوج 
ابتال به بیمارى هاى گوناگون است. سرماخوردگى و 

آنفلوآنزا مهمترین بیمارى هاست. احساس خارش گلو، 
گرفتگى و آب ریزش بینى و پس از آن
 سردرد و بدن درد از جمله نشانه هاى...

مدیرکل حــج و زیارت اســتان اصفهان گفت: 
آمار ثبــت نــام کننــدگان زائــران کربال در 
اســتان اصفهان امســال بیش از 300 هزار نفر 
بود که نســبت به ســال قبل با آمار 150 هزار 
نفرى تقریبــًا با افزایــش دو برابــرى روبه رو 

بودیم.
غالمعلى زاهــدى در گفتگــو با «ایمنــا»، در 
خصوص آمار شرکت کنندگان در همایش بزرگ 
اربعین، اظهار کرد: آمار ثبت نام در سامانه سماح 
273 هزار و 920 نفر اســت که با آمار ثبت نامى 
شهر کاشــان که 32 هزار و 225 نفر بوده  است 

جمعًا 306 هزار و 145 نفر از ...

4
7070 ویال در حریم زاینده رود تخریب شد ویال در حریم زاینده رود تخریب شد

اقدام هاى ضربتى براى آزادسازى حریم رودخانه اصفهان در اقدام هاى ضربتى براى آزادسازى حریم رودخانه اصفهان در 77 ماهه سال جارى، ماهه سال جارى،
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مدیر کل امور مالیاتى اصفهان: 45 درصد پزشکان استان، دستگاه هاى کارتخوان خود را به سامانه مالیاتى متصل کرده اند

ارسطوى 
«پایتخت»

 با 2 فیلم 
راهى فجر 
مى شود

آخرین فرصت هاى داش على و رفقا
هفته هفتم از فصل نوزدهــم رقابت هاى لیگ برتــر فوتبال، امروز 
دوشــنبه 29 مهر ماه با برگزارى پنج دیدار پایان مى یابد که در یکى 
از این بازى ها، ذوب آهن اصفهان در ورزشــگاه فوالدشــهر میزبان 

شهرخودروى مشهد خواهد بود.
ذوب آهن اصفهان باید در یکى از مهمترین دیدارهاى هفته هفتم، به 

مصاف شهرخودرو برود،  ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

 8 منطقه حاشیه نشین 
با نیم میلیون جمعیت 

در اصفهان 

یارانه نقدى 400 هزار نفر دیگر قطع شد
همزمان با پرداخت یارانه مهر ماه؛

2

نظر لیلى گلستان درباره استفاده از کلمات انگلیسى 
توسط مردم

5

اینجورى خودماناینجورى خودمان
 زیر سئوال مى رویم زیر سئوال مى رویم

مبلغ تضمین شرکت در موضوع مناقصهشماره مناقصه
شرایط و  الزامات ورود به مناقصهمناقصه (ریال)

احداث خط دو مداره کابلى 63 کیلوولت 980/1013
1/120/000/000 ریالچمران- شهدا (به طول تقریبى 5. 2 کیلومتر)

دارا بودن گواهینامه صالحیت 
پیمانکارى حداقل رتبه 5 نیرو صادره 

از سازمان برنامه و بودجه کشور

980/6004

ارزیابى توان تأمین کابل 63 کیلوولت با 
هادى آلومینیومى و سطح مقطع 1200 

میلیمتر  مربع و عایق XLPE براى تونل 
کابل زیرزمینى پاکدل- دانشگاه اصفهان و 

اسالم آباد- اقارب پرست

ـــــــــــــــ
پیشنهاد دهنده مى بایست سازنده 
داخلى کابل هاى موضوع فراخوان 

باشد

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله اي
 شماره  980/1013 (شماره 2098001188000045 در سامانه ستاد)

 و  فراخوان ارزیابى کیفى شماره 980/6004 
(شماره 2098001188000046 در سامانه ستاد)

آگهی مناقصه عمومی داخلى

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهانروابط عمومی ش رکت برق منطقه اي اصفهان

 نوبت اول

م الف: 638487

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به شماره  شبا IR 330100004101101430230298  نزد بانک مرکزى 
با مبلغ فوق الذکر در وجه شرکت برق منطقه اى اصفهان

نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به «سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت (ســتاد)» به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. (اطالعات تماس «ســامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت (ستاد)» جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی(توکن): مرکز تماس: 41934-021، دفتر ثبت نام: 

88969737 و 85193768-021. تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداري روزهاي کاري با شماره 031-36277687)
مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ 1398/07/29 لغایت ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1398/08/12

جلسه توجیهی و بازدید براى مناقصه شماره 980/1013: حضور نمایندگان مجاز شرکت ها (همراه با معرفی نامه) در جلسه توجیهی و بازدید 
که در روز یک شنبه مورخ 1398/08/19 ساعت 10:00 صبح در پست GIS چمران به آدرس اصفهان، خیابان کاوه، بعد از پل چمران؛ تشکیل 
می گردد، الزامی بوده و عدم حضور بمنزله انصراف از مناقصه خواهد بود. (شماره همراه آقاى توالیى جهت انجام هماهنگى براى شرکت در 

جلسه توجیهى: 09177313856)
مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه و فراخوان: نسخه الکترونیکی کلیه مدارك و مستندات اسناد مناقصه بایستی حداکثـر تا ساعت 14:00 
روز دوشنبه مورخ 1398/08/27 در «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) بارگذاري و نسخه فیزیکی آن در موعد مذکور به آدرس: 

اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اي اصفهان تحویل گردد.
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1398/08/28 -  سالن کمیسیون معامالت ساختمان معاونت 

مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه اي اصفهان
سایر شرایط مناقصه:

به پیشنهادهائی که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

ضمنا « می توانید این آگهی را در سایت هاي اینترنتی مشاهده کنید
www.setadiran.ir                                www.erec.co.ir

www.tavanir.org.ir                    http://iets.mporg.ir

شـرکت تـوزیـع بـرق شهـرستـان اصفهـان در نظـر دارد  : کاال و خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل باستـناد 
قانون برگـزاري مناقـصات و آئـین نامه معـــامالت شرکت ، ازطریق برگزاري مناقصه عمومی دو مرحله اى از بین 

تأمین کنندگان و فروشندگان واجد شرایط خریدارى نماید.

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اي اصفهان

مبلغ تضمین (ریال)ساعت برگزاريموضوع مناقصهشماره مناقصه

98110015
خرید یک دستگاه سامانه باى پس 

10:00
1/300/000/000

778/000/000خرید یک دستگاه پست سیار

تاریخ برگزارى مناقصهآخرین مهلت ارسال پاکاتمهلت دریافت اسنادتاریخ توزیع دفترچه
1398/07/291398/08/081398/08/191398/08/20

پیشنهاد دهندگان میتوانند اسناد مناقصه  را به شرح فوق از طریق سایتهاى زیر دریافت و به آدرس: اصفهان چهارباغ 
عباسى- خیابان عباس آباد - ساختمان شماره 3 توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف- دبیرخانه تحویل یا 

ارسال نمایند. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32240691-031 امور تدارکات  تماس حاصل فرمائید.
  http://tender.tavanir.org.ir           سایت  اینترنتی معامالت توانیر به آدرس
http://iets.mporg.ir       سایت  اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس

 http://eepdc.ir سایت  اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.

  به پیشنهادهاي فاقد امضاء،مشروط،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مهلت مقرر در تاریخ فوق واصل شود 
مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

  مبلغ ونوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.
  سایر اطالعات وجزئیات مربوط در اسناد مندرج می باشد.  

  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان حق اصالح اسناد را تا 72 ساعت قبل از بازگشائى پاکت هاى مناقصه براى 
خود محفوظ مى دارد

  شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا 
تماس با واحد مناقصات و قراردادها ، ازآخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم 

رعایت این بند به عهده مناقصه گران مى باشد.
  پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

  حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایی پاکت ها آزاد می باشد.
  به مدارك، پیشنهادها و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا  واصل شده بعد از انقضاء مهلت مقرر ، مطلقًا ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.   

عضو شوراى شهر اصفهان خبر داد
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طارسطوارسطو وا ر
خ«پایتخت تا ی «پایتختپپ
ففیفی فی 2222اباباب با 2222
فراهىفجراهى فج جاه ى ر
وشمى شو ومى شوى م

شدن هوا، زمان اوج 
سرماخوردگى و 

ساس خارش گلو، 
ن
.

بازندگان جام حذفى امروز به جان هم مى افتند
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حجت االســالم ســید ناصر موســوى الرگانى، نماینده 
فالورجان در مجلس شوراى اسالمى با بیان اینکه مجلس 
دهم از بعد نظارتى ضعیف عمل کرده است، گفت: نمونه 
بارز این ضعف درباره اختصاص 14 میلیارد دالر ارز 4200 
تومانى براى تأمین کاالهاى اساسى است، على رغم تذکرات 
فراوان نمایندگان درخصوص این مجوز مجلس به دولت، 
متأسفانه این رقم بازخوردى براى مردم نداشت و مشکلى 
از آنها حل نکرد. وى تصریح کرد: با توجه به کاهش قیمت 
ارز و اختصاص 14 میلیارد دالر به کاالهاى اساسى، مردم 
انتظار داشتند گوشتى که قیمتش از 35 هزار تومان به 120 
هزار تومان رسیده بود حداقل به 60 هزار تومان کاهش پیدا 

کند، اما متأســفانه امروز مردم هر کیلوگوشت را به همان 
قیمت صد هزار تومان خریدارى مى کنند.

نماینده فالورجان در مجلس با بیان اینکه متأسفانه مجلس 
به موضوع هزینه کرد 14 میلیارد دالر ورودى نداشته است، 
اضافه کرد: برخى از افرادى که حتى از دستگاه هاى دولتى 
بودند به جــاى واردات کاالهاى اساســى، کاالهاى غیر 
ضرورى مانند موبایل، ژله و مربا و کاالهایى که در داخل 
هم مى توان آنها را تولید کرد وارد کردند. موسوى الرگانى 
تأکید کرد: اختصاص 14 میلیارد دالر براى تأمین کاالهاى 
اساسى سودى براى مردم نداشت و عده اى خاص این پول ها 

را به جیب زدند.

یارانه نقدى 400 هزار نفر از «یارانه بگیران غیرنیازمند» 
از بامداد جمعه و همزمان با واریــز یارانه نقدى مهر ماه 

قطع شد.
فرایند قطع یارانه نقدى اقشار غیر نیازمند جامعه همزمان 
با واریز یارانه شهریور ماه کلید خورد و در ماه قبل یارانه 
162 هزار خانوار معادل حدود 700 هزار نفر قطع شد تا در 
مجموع طى ماه هاى شهریور و مهر ماه یک میلیون و صد 

هزار غیر نیازمند، از فهرست یارانه بگیران حذف شوند.
قرار است در هر ماه گروهى از جامعه که مستحق دریافت 
یارانه نقدى نیســتند، از فهرســت یارانه بگیران حذف 
شوند. بر اساس اطالعات به دست آمده تمام سرپرستان 

خانوارى که یارانه نقدى آنها در مهر ماه قطع شــده، در 
گروه سه دهک باالیى جامعه قرار دارند.

همچنین بر اساس آنچه پیش از این اعالم شده بود، قرار 
است تا پایان سال یارانه نقدى سه دهک باالیى جامعه 
یعنى دهک هاى هشتم، نهم و دهم شامل 24 میلیون 

نفر قطع شود.
بــراى تمــام خانوارهایــى که یارانــه نقــدى آنها قطع 
مى شــود، پیامــک «قطع یارانــه نقدى» با سرشــماره 
« YARANEH» ارسال مى شود و اگر خود را مستحق 
دریافت آن مى دانند، سرپرست خانوار به همراه یک مدرك 

شناسایى باید به یکى از دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کند.

واردات «ژله و مربا»
 با ارز 4200 تومانى!

یارانه نقدى 400 هزار نفر 
دیگر قطع شد

مجرى قدیمى:
 پناهنده نشده ام

   باشــگاه خبرنگاران جوان | اسماعیل 
فالح، مجرى صدا و سیما شایعه پناهنده شدنش 
به انگلیس را تکذیب کرد. فالح نوشت: نخستین 
گزارش من براى صدا و سیما در «جام جم آنالین» 
پخش شــد. نه بازنشســته شــده ام، نه پناهنده 
شــده ام، نــه تابعیــت دارم؛ از طرف ســازمان 
صدا و ســیما مدتى مأمورم. از این پس با رویکرد 
مجازى و مستندسازى در خدمت هموطنان عزیزم 

خواهم بود.

یک چهارم ایرانى ها
 کمر درد دارند

   ایرنا | رئیس مرکز تحقیقات پزشکى ورزشى 
دانشگاه علوم پزشکى تهران گفت: نتایج مطالعه اى 
که در کشور انجام شده نشان مى دهد که 27 درصد 
(حدود یک چهارم) مردم ایــران کمردرد مزمن 
دارند. دکتر رامین کردى اظهار کرد: شیوع گردن 
درد هم در کشور مقدارى از کمرد درد کمتر است اما 
این دو بیمارى باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. وى 
بیان کرد: مطالعات نشان داد که عارضه کمردرد در 

کشور در حال افزایش است. 

سرهنگ ول نمى کند!
   الف | در جریان بازى نیوکاســل و چلسى در 
لیگ برتر انگلســتان، علیرضا علیفر، گزارشــگر 
بازى بازهم با یک ســوتى جنجالى خبرساز شد. 
نکته جالبى که در ترکیب نیوکاســل به چشــم 
مى خورد، حضور دو برادر یعنى «شــان» و «متئو 
النگ اســتاف» در ترکیــب این تیم اســت، اما 
سرهنگ علیفر، گزارشگر این بازى در دقیقه 26 
اعالم کرد که النگ استاف هاى ترکیب نیوکاسل 
نســبتى با هم ندارند! علیفر این اشتباه را در حالى 
انجام داد که چند هفته قبل و در جریان بازى لوانته و 
رئال مادرید اعالم کرده بود که سیدجالل حسینى، 

بازیکن تیم لوانته است. 

سرقت موبایل 
زائران اربعین

   تسنیم | پلیس آگاهى و مأموران یگان ویژه 
استان خوزســتان در عملیاتى مشترك، زنى که 
تلفن همراه زائران را در کشور عراق سرقت کرده 
بود، شناســایى و هنگام ورود به کشــور دستگیر 
کردند. مأموران پلیس در بازرســى از وسایل این 
متهم 96 دستگاه تلفن همراه که از زائران ایرانى در 
کشور عراق سرقت کرده و قصد فروش آنها را در 

کشور داشت، کشف کردند.

صندلى فروشى نداریم
   خانه ملت | وزیر علوم، تحقیقات و فناورى 
درباره موضوع صندلى فروشــى در دانشگاه ها 
به ویژه دانشــگاه هاى تراز اول کشــور، عنوان 
کرد: به این دلیل که موضوع صندلى فروشــى 
در دانشگاه هاى علوم پزشــکى بوده، بهتر است 
مسئوالن وزارت بهداشــت در این باره پاسخگو 
باشند. منصور غالمى گفت: حتى یک مورد هم از 
پدیده صندلى فروشى در دانشگاه هاى تحت نظر 
وزارت علوم نبوده است چراکه ظرفیت ها بسیار 

بیشتر از داوطلبان است.

موبایل گران مى شود؟
   رویــداد24 | خبرهاى درگوشــى در بازار 
موبایل حکایت از احتمــال افزایش قیمت ها در 
آینــده دارد؛ این صحبت در میــان فعاالن بازار 
موبایل از آنجا نشــأت مى گیرد که معافیت 80 
دالرى واردات گوشى مسافرى لغو شده است. بر 
همین اساس، در مراجعه به فروشندگان موبایل، 
بارها روى این موضوع تأکیــد دارند که موبایل 

گران خواهد شد.

در حد سرنگونى پهپاد
   ایرنا | نماینــده ولى فقیه در اســتان و امام جمعه 
اصفهان گفت: دســتگیرى مدیر کانــال «آمد نیوز» 
در حد سرنگونى پهپاد فوق پیشــرفته آمریکا و توقف 
نفتکش اسکورت شــده انگلیســى بود. آیت ا... سید 
یوسف طباطبایى نژاد افزود: این فرد جنایتکار زیر نظر 
ســرویس هاى اطالعاتى آمریکا، فرانســه و با بودجه 
رژیم صهیونیستى مدیریت تولید شایعه، دروغ، بدبین 
کردن مردم نسبت به حکومت و ایجاد اختالف و تفرقه 

را به عهده داشت. 

عارف نمى آید
   نامــه نیــوز | عبــدا... ناصرى، عضو شــوراى 
مشــورتى رئیس دولت اصالحات درباره آینده سیاسى 
رئیس فراکسیون امید در مجلس گفت: آقاى عارف به 
احتمال زیاد وارد مجلس آینده نخواهد شد. او براى آنکه 
راحت تر بتواند براى انتخابات ریاست جمهورى 1400 
تالش کند، نامزد انتخابــات یازدهمین دوره مجلس 

شوراى اسالمى نمى شود.

اگر رفراندوم مى خواهید... 
   دیده بــان ایران | محمدعلــى پورمختار، عضو 
کمیسیون قضایى و حقوقى مجلس گفت: بارها آقاى 
رئیس جمهور درباره رفراندوم ســخن گفته اند اما عمًال 
درخواستى به مجلس نداده اند که راجع به یک موضوع 
که یک معضل اســت و نیاز به رجوع بــه آراء عمومى 
است بگویند من درخواست برگزارى رفراندوم را دارم. 
اگر رئیس جمهور واقعًا نظرش این اســت که ما نیاز به 
رفراندوم داریم با نوشتن نامه و رعایت تشریفات مى تواند 

درخواست آن را به مجلس بدهد.

خبرهاى خوش نفتى
   تسنیم |بیژن زنگنه، وزیر نفت در گفتگویى اظهار 
کرد: اگرچه تالش هاى زیادى صورت گرفت تا در شرایط 
تحریم توسعه صنعت نفت ایران متوقف شود، اما نه تنها 
توسعه صنعت نفت کشورمان متوقف نشده بلکه شاهد 
رونق امضاى قراردادها، آغاز پروژه ها، اجرا و بهره بردارى 
از پروژه هاى متعدد در صنعت نفت و گاز کشور هستیم. 
وى افزود: اکتشافات نفت و گاز در پهنه ایران ادامه دارد 
و هر زمان اکتشــافات جدید به نتیجه برسند، به عنوان 
خبرهاى خوش افزایش ذخایر قابل برداشت نفت و گاز 

کشور به اطالع مردم خواهند رسید.

گام چهارم برداشته مى شود؟
   تابناك | یک منبــع آگاه در مورد زمزمه هایى که 
برخى درباره اجرا نشــدن گام بعــدى کاهش تعهدات 
برجامى از سوى ایران مطرح مى کنند، عنوان کرد: مهلت 
دو ماهه تعیین شده از سوى جمهورى اسالمى در گام 
ســوم، پانزدهم آبان ماه تمام خواهد شد و موعد اجراى 
گام چهارم کاهش تعهدات هسته اى از سوى جمهورى 
اسالمى در همین روز فراخواهد رسید. این در حالى است 
که خبر رسیده ژاپن و فرانســه اعطاى وامى به میزان 
تقریبى 18/42 میلیارد دالر به تهران پیشنهاد کرده اند 
که در صورتى به قوت خود باقى است که تهران از اجراى 
گام چهارم کاهش تعهدات هســته اى اجتناب کند و به 

اجراى کامل برجام بازگردد.

فتیله را پایین بکشیم
   اعتماد آنالین | حجت االسالم هادى غفارى از 
فعاالن سیاسى اصالح طلب درباره نظارت بر انتخابات 
مجلس مى گوید: حداقل باید فتیله نظارت را پایین تر 
بکشیم؛ یعنى کسى را که فساد بَیِن دارد و روحیه دزدى 
و بى اخالقى اش به تأیید چهار دستگاه قطعى برسد رد 
صالحیت کنند، نه اینکه بنده را با 9 متر عمامه متهم 
به عدم التزام عملى به اسالم کنند. واى بر من و زن و 
بچه ام که بعد از 40 سال امامت نماز مسجد و سالیان 
ســال مبارزه مرا بى دین معرفى مى کنند و مى گویند 

مسلمان نیستم. 

خبرخوان

نماینده مردم قم در مجلس، دربــاره اظهارات آیت ا... احمد خاتمــى که با انتقاد از 
وضعیت حجاب در قم گفته بود: «یکى از مسئوالن مى گفت، اینها اعتراف کردند، 
به آنها پول مى دهند، اطراف صفائیه ساعتى قدم بزنند تا حریم بشکنند اما طلبه ها 
مواظب حریم شکنى باشند، نباید حریم ها شکسته شود»، گفت: قم مردم بسیار شریف، 
محجبه، متدین و انقالبى دارد البته که ممکن است، تعداد کمى آدم هاى مریض و 
مسئله دار در این شهر پیدا شود. مجتبى ذوالنورى این افراد را افراد ُگم دانست و بیان 
کرد: این افراد، ُگم هستند، در بین مردم شریف قم. نماینده مردم قم در مجلس گفت: 
افرادى سازمان یافته دســت به چنین اقداماتى مى زنند و براى تخریب فضاهاى 
انقالبى مذهبى دشمن تالش و کار مى کنند؛ متأســفانه چنین چیزى در قم وجود 
دارد. او در پایان بیان کرد: این موضوع پیچیده اى نیست که نیاز به پیگیرى داشته 
باشد. الحمدهللا دســتگاه هاى ذیربط در قم توانمند و وظیفه شناس و داراى وجدان 
کارى هستند و  یقیناً زمینه تنفس و فعالیت جرائم این گونه را به شدت خواهند بست.

در چارچوب رقابت هاى لیگ برتر فوتبال مکزیک، بازیکنان یکى 
از تیم هاى این کشور درپى عدم تأمین مالى از طرف مسئوالنشان 
تصمیم عجیبى گرفتند که تا به حال در هیچ جایى دیگر شاهد 

آن نبوده ایم.
در این اتفاق نادر فوتبالى، بازیکنان وراکروز مکزیک که چند ماه 
است حقوقى دریافت نکرده اند با تصمیمى عجیب در یک بازى 
رسمى از سرى مســابقات لیگ برتر این کشور در زمین حاضر 
مى شوند اما مثل یک مجسمه در ســر جاى خود مى ایستند تا 

بازیکنان تیگرز به راحتى دو گل به آنها بزنند.
این شــاید عجیب ترین و نادرترین و شــاید بى رحمانه ترین 
اعتصابى باشد که تاریخ فوتبال تا به حال به خود دیده است که 
بازیکنان یک تیم بى حرکت مى ایستند تا اعتراضشان را به گوش 

مسئوالن تیمشان برسانند.
کافى است به آمار و اطالعات این بازى در چارچوب رقابت هاى 
لیگ MX مکزیک رجوع کنید تا متوجه شوید که تیم فوتبال 
وراکروز، سه گل در عرض هشت دقیقه دریافت مى کند تا با گلى 
که در دقیقه 90 به ثمر مى رساند این دیدار را با نتیجه 3 بر 1 به 
اتمام مى رساند. این در شــرایطى است که گفته مى شود طبق 
آیین نامه ماده 65 این رقابت ها داور این دیدار مى توانســت به 
دلیل عدم برخورد توپ به پاهاى یکى از بازیکنان دو تیم این دیدار 
عجیب را به حالت تعلیق در آورد و گویا داور دیدار با استفاده از این 
حربه، بازیکنان تیم وراکروز را مجبور به ادامه انجام بازى مى کند.

بدون شــک اخبار زیادى را در روزهاى آینده در خصوص این 
دیدار از ســرى مســابقات لیگ مکزیک خواهیم شنید و تنها 
مى توانیم ابراز امیدوارى کنیم چنین تصمیماتى را در نقاط دیگر 

دنیا خصوصاً در فوتبال خودمان شاهد نباشیم.

لیلى گلستان، مترجم و گالرى دار درگفتگو با «برنا» در 
مورد رواج کلمات انگلیسى بین مردم گفت: زبان رسمى 
ما فارسى است و اصًال معنایى ندارد در حرف هایمان از 
کلمات انگلیسى استفاده کنیم. کلماتى مثل تایم، اوکى 
و... در گپ و گفت  روزمره ما جایى ندارد و وقتى مى توانیم 
به جاى این دو کلمه انگلیسى بگوییم «وقت» یا «بسیار 

خوب»، چرا باید از کلمات بیگانه استفاده کنیم؟
وى ادامه داد: اخیراً تلویزیون به دستور فرهنگستان زبان 
و ادب فارسى، دســتورى مبنى بر حفظ و ترویج زبان و 
ادبیات فارسى ابالغ کرده اســت. با اینکه از رسانه ملى 
بعید بود اما این اقدام بسیار خوشــایند و مبارك است و 
امیدوارم تلویزیون اولین قدم بــراى ترویج و حفظ زبان 

فارسى را بردارد.
فرزند ابراهیم گلستان با اشاره به دلیل جا افتادن واژه هاى 
نامأنوس انگلیسى بین جوانان گفت: االن رایج شده همه 
افراد، پیر یا جوان در حرف هایشــان از کلمات انگلیسى 
اســتفاده مى کنند. این مدل حرف زدن ژست آدم هاى 

بى سواد است که از زبان انگلیسى فقط دو کلمه «اوکى» 
و «تایم» را بلد هستند. متأســفانه این عادت نامناسبى 
اســت که بین مردم ما جا افتاده و چیزى جز ُمد و ژست 

الکى نیست.
لیلى گلستان تصریح کرد: عالوه بر برنامه هاى تلویزیونى 
در فیلم ها و ســریال ها هم مدام کلمات انگلیسى تکرار 
مى شــود و در ذهن مردم مى رود، همین باعث مى شود 
این کلمات در دهان مردم بیافتد. زبان شــیرین و زیباى 
فارسى ما در حال از دست رفتن اســت و باید به حال آن 

فکرى شود.
این نویسنده با اشــاره به راهکارهاى این کار اظهار کرد: 
متولى ترویج زبان و ادبیات فارسى رسانه ها هستند. تمام 
رسانه هاى تصویرى و مکتوب باید عزم جدى براى از بین 
بردن عادات غلط و جایگزین کردن کلمات فارسى بردارند. 
من یک روزنامه اى مطالعه کردم که در یک مطلب کوتاه 
ده کلمه غیرفارسى در آن وجود داشت. در حالى که یک 

روزنامه اصًال نباید از واژه هاى غیرفارسى استفاده کند. 

نظر لیلى گلستان درباره استفاده از کلمات انگلیسى توسط مردم

ژست الکى آدم هاى بى سواد!

عجیب ترین اعتصاب
 تاریخ فوتبال

شکست ایران مقابل بحرین در انتخابى جام جهانى 2022 در 
منامه دستمایه تمسخر کارتونیست عربستانى شد و این شکست 

را با شکست سال 2001 تیم ملى یکى دانست.
به گزارش «تابنــاك»، تیم ملى فوتبال ایران در هفته ســوم 
مرحله مقدماتى جام جهانى 2022 قطر در بحرین مقابل تیم 
ملى این کشور با نتیجه یک بر صفر شکست خورد. به این بهانه 
کارتونیست عربستانى طرحى در مورد این بازى کشید و به سبک 
خودش مغلوب شدن بیرانوند مقابل «محمد الهردان» را با دیدار 
ایران-بحرین در مقدماتى جام جهانى 2002 که ایران 3-1 از 
این تیم شکست خورد و از صعود به جام جهانى باز ماند مقایسه 
کرد و به نوعى دو گلر ایران در این دو بازى را به تمسخر گرفت.

کاریکاتور توهین آمیز 
سعودى ها علیه تیم ملى

 و بیرانوند

بدحجابان، مردم ُگم هستند نه قم

حجت االسالم و المسلمین مسیح مهاجرى، مدیر روزنامه «جمهورى اسالمى» در 
سرمقاله این روزنامه نوشت:

«میزان طالق در جامعه ما که هر روز در حال بیشتر شدن است، مفاسد اقتصادى که 
روزافزون است، ناهنجارى هاى اجتماعى، اعتیاد، دزدى، سیر صعودى پرونده هاى 
ورودى به دادگاه ها و گسترش بداخالقى ها و اختالفات مى توانند وضعیت امروز جامعه 
ما را نشان بدهند. اینها نشانه هاى خوبى نیستند و به روشنى نشان مى دهند جامعه ما 
از نظر اعتقادى و ایمانى دچار یک بیمارى خطرناك است. اگر به بزرگان ما گزارش 
داده مى شود که به دلیل شــرکت این تعداد افراد در این مراسم و فالن دعا و فالن 
گردهمایى، اوضاع بسیار خوب است و همه چیز به طرف بهتر شدن به پیش مى رود، 
درخواست صاحب این قلم این است که بزرگان، به این گزارش ها اعتماد نکنند و به 
این نکته بسیار مهم توجه نمایند که مجموع این افراد فقط به زیر 5 درصد جمعیت 
کشور مى رسند. قطعاً اعمال و رفتار و افکار 5 درصد یک جامعه را نمى توان به کل آن 
جامعه تعمیم داد. این هم قطعى است که نمى توان 95 درصد دیگر را در مقابل این 
5 درصد دانست، ولى با توجه به این دو واقعیت، مى توان به این نتیجه رسید که براى 
دریافتن درست آنچه زیر پوست جامعه ما وجود دارد، به بررسى هاى عمیقى نیاز است 

و نباید به ظواهر تکیه کرد.»

5 درصد جامعه را
 نمى توان به کل جامعه تعمیم داد

کتاب «الهى نامه عطار» با حمایت رایزنى فرهنگى سفارت جمهورى اسالمى ایران 
در توکیو به زبان ژاپنى ترجمه شد و به چاپ رسید.

 ترجمه این مجموعه ارزشمند توسط دکتر «آیانو ساساکى»، ایران شناس و رئیس 
بخش فارسى دانشگاه مطالعات خارجى توکیو انجام شده است. این مجموعه توسط 
انتشارات «هیبونشا» از مهمترین مجموعه هاى انتشــاراتى ژاپن در زمینه هاى 
علمى و فرهنگى در 2000 نسخه به چاپ رسیده و در حال حاضر در بازار کتاب این 

کشور در حال عرضه است.
در مقدمه ترجمه ژاپنى «الهى نامه عطار» که در 552 صفحه منتشر شده است دکتر 
ساساکى نوشته اســت: «این کتاب ترجمه "الهى نامه عطار" بر اساس تصحیح و 
تعلیقات دکتر محمد رضا شفیعى کدکنى است که در سال 1387 منتشر شده و متن 

اصلى فارسى این کتاب به نثر ژاپنى ترجمه شده است.»

«عطار» به ژاپن رفت

فرمانده انتظامى شهرستان صالح آباد در خراسان رضوى با اشاره به تلف شدن 400 
رأس گوسفند میش در یک دامدارى واقع در این شهرســتان، علت این حادثه را 

براساس تحقیقات اولیه خصومت شخصى اعالم کرد.
ســرهنگ جواد ابراهیمى گفت: چند روز پیش در پى اعالم این رخداد، بالفاصله 
کارکنان شبکه دامپزشکى و نیز بهداشت شهرستان صالح آباد در محل حضور یافتند 

و اقدامات الزم را براى معدوم کردن گوسفندان تلف شده انجام دادند.
وى ادامه داد: هم اینک پیگیرى قضایى این اتفاق با جدیت در حال انجام اســت و 

شناسایى مظنونان احتمالى آن در دستور کار پلیس قرار دارد.
گفتنى است 400 رأس گوســفند در یک دامدارى واقع در نزدیکى پاسگاه مرزى 
«شنگل» شهرستان صالح آباد بخاطر ریختن سم و یا ماده اى دیگر در آبشخور آنها 
تلف شدند. ارزش این تعداد گوسفند و خسارت ناشى از اتالف آنها، حدود 20 میلیارد 

ریال برآورد شده است.

علت تلف شدن 400 رأس گوسفند 
در صالح آباد
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مراجعه 300 نفر براى
نذر خون 

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت:300 نفر 
براى نذر خون به مرکز انتقال خون میدان خواجوى 

اصفهان مراجعه کردند. 
مجید زینلى افزود: در شش ماهه نخست امسال بیش 
از 89 هزار نفر براى اهداى خون به مراکز انتقال خون 
استان مراجعه کردند که از این تعداد 71 هزار نفر موفق 

به اهداى خون شدند. 

عزادارى 100 هزار نفرى 
کاروان صد هزار نفرى جاماندگان اربعین در خمینى 
شهر به حرکت در آمد. همزمان با اربعین حسینى حدود 
صد هزار خمینى شهرى با حرکت از آستان امامزاده 
سید نجم الدین(ع) با طى مســیر 12 کیلومترى در 
آستان امامزاده سیدمحمد(ع) به عزادارى و سوگوارى 
پرداختند. در طول این مســیر نیز مواکب حسینى از 

عزاداران پذیرایى کردند.

افزایش 90 درصدى 
برداشت پسته 

برداشت پسته از باغ هاى استان اصفهان 90 درصد 
افزایش یافت. احمد رضا رئیس زاده، مدیرامور باغبانى 
سازمان جهادکشــاورزى استان ســطح زیرکشت

 باغ هاى پسته استان را 8500 هکتار بیان کرد وگفت: 
پیش بینی می شــود تا پایان فصل برداشت حدود 

4500 تن پسته برداشت شود.

بررسى صالحیت
 حرفه اي شاغال ن 

مدیر کل فنــی و حرفه اي اســتان اصفهان گفت: 
ســمینار تخصصی رایگان «صالحیــت حرفه اي 
شــاغلین صنایع و صنوف» در تاریخ یکم آبان ماه 
1398 از ساعت 9 لغایت 11 در محل سالن اجتماعات 
مرکز آموزش فنی و حرفه اي شهید بهشتی اصفهان 

برگزار می شود.
 آرش اخوان طبســی افزود: در این سمینار مباحثی 
درمورد ارزیابی صالحیت حرفه اي شاغلین صنایع 
و صنوف بر اســاس مهارت، دانش و آگاهی، اخالق 

حرفه اي و توانایی جسمانی بیان می شود.

بدهى 40 میلیاردى کاشانى ها 
مجتبى ولى پناه، معاون ادارى مالى شهردار کاشان از 
بدهى 400 میلیارد ریالى شهروندان به این شهردارى 
خبر داد و گفت: شهروندان کاشانى ده سال است که 
عوارض قانونى خود را پرداخــت نکرده اند و در حال 
حاضر هــم تمایل چندانى براى تســویه این بدهى 

ندارند.

میزبانى اصفهان 
از هنرمندان چینى

18 نفر از هنرمندان کشــور چین با شعار «یک جاده 
یک کمربند» از امروز در ایران حضور دارند به اصفهان 
سفر خواهند کرد. این هیئت که شامل مجسمه ساز، 
چاپگر و نقاش و همچنین دو پروفسور در حوزه هنر و 
صنایع دستى هستند پس از بازدید از تهران و شیراز 
روز چهارشــنبه یکم آبان ماه مهمان موزه هنرهاى 

اصفهان خواهند بود.

گام اول طرح خودکفایى بذر
در اجراى طــرح ملى خودکفایى بذر، بــا اخذ پروانه 
ساخت و مجوزهاى قانونى، تسطیح زمین و ساخت 
دو اســتخر ذخیره آب در دانشــگاه آزاد مجلسى در 

دستور کار است.
 محمد گلنارى عباسى، رئیس دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد مبارکه – مجلسى گفت: در این طرح مقرر شده 
بیش از 20 هکتار از زمین 51 هکتــارى به احداث 

گلخانه و بقیه به کشت فضاى باز اختصاص یابد. 

خبر

مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان گفت: آمار ثبت 
نام کنندگان زائران کربال در اســتان اصفهان امسال 
بیش از 300 هزار نفر بود که نسبت به سال قبل با آمار 
150 هزار نفــرى تقریبًا با افزایــش دو برابرى روبه رو 

بودیم.
غالمعلى زاهدى در گفتگو با «ایمنا»، در خصوص آمار 
شرکت کنندگان در همایش بزرگ اربعین، اظهار کرد: 
آمار ثبت نام در سامانه سماح 273 هزار و 920 نفر است 
که با آمار ثبت نامى شهر کاشان که 32 هزار و 225 نفر 
بوده  است جمعًا 306 هزار و 145 نفر از استان اصفهان 
در سایت ســماح ثبت نام کردند و در راهپیمایى اربعین 

حضور یافتند. وى در خصوص آمار ســال 97 افزود: در 
سال گذشــته 150 هزار نفر ثبت نامى در سایت سماح 
از استان اصفهان داشتیم که امســال تقریبًا با این آمار 
با افزایش دو برابرى زائران اســتان اصفهان در کربال 

روبه رو بودیم.
مدیرکل حــج و زیارت تصریــح کرد: زمانــى که در 
رویدادى بدین با عظمتــى بیش از ســه میلیون زائر 
در مسیرى همسفر هســتند، قطعاً  با امکانات محدود 
کشور عراق مشکالت و کاســتى هایى هم وجود دارد 
اما در مجموع امسال وضعیت زائران خوب بود و در این 

همایش بزرگ مشکل خاصى ایجاد نشد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: 
نزدیک به 1650 طرح نیمه تمــام تولیدى و صنعتى در 
استان اصفهان شناسایى شده که تا یکسال آینده تکمیل 

خواهند شد.
ایرج موفــق در گفتگو با «ایرنا» اظهار کرد: بر اســاس 
بررســى هاى صورت گرفته این تعداد طرح نیمه تمام با 
پیشرفت باالى 60 درصد در استان اصفهان شناسایى شد 
که در صدد برنامه ریزى و ارائه تسهیالت براى تکمیل 
آنها هســتیم. وى بیان کرد: تکمیل این طرح هاى نیمه 
تمام بر اساس اولویت بندى صورت گرفته از طرح هاى 
با پیشرفت 90 درصد به باال آغاز شــده و به طرح هاى 

با پیشرفت 60 درصد خواهد رســید تا در نهایت شاهد 
بهره بردارى هر چه زودتر آنها و افزایش سهم اشتغال در 

استان اصفهان باشیم.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با اشاره 
به ابالغ شرایط پرداخت تسهیالت به واحدهاى صنعتى از 
سوى وزارت صمت تأکید کرد: در سفر وزیر به این استان 
قول مساعدى داده شد تا براى پرداخت تسهیالت تبصره 
18 و رونق تولید محدودیتى نداشته باشیم.  وى در ادامه 
به موضوع بهره بردارى از دریاچه نمک در اســتان هاى 
همجوار اشــاره کرد و گفت: در حال پیگیرى هستیم تا 

بتوانیم سهم استان اصفهان از این دریاچه را زنده کنیم.

1650 طرح ناتمام صنعتى 
تکمیل مى شود

افزایش 2 برابرى حضور 
اصفهانى ها در پیاده روى اربعین

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اصفهان گفت: 
از ابتداى سال تا کنون حوادث منجر به فوت ناشى 
از کار در این استان 21 مورد بود که نسبت به مدت 

مشابه پارسال 20 درصد کاهش داشته است.
محسن نیرومند افزود: بیشترین حوادث پارسال در 
بخش صنعت و تولید با 834 مورد، ساختمان 359 
مورد، فعالیت ها و خدمات عمومى 243 مورد بوده 
است.  او گفت: بیش از 72 درصد علل بروز حوادث 
در اثر نظارت نداشتن، بى آموزشى و شرایط ناایمن 
کارگاه است که قصور آن متوجه کارفرما و کمتر از 
28 درصد به دلیل رفتار نا ایمن کارگران و استفاده 

نکردن از وسایل حفاظت فردى است.

مدیر منطقه یک شهردارى اصفهان گفت: در نیمه دوم 
سال جارى نورپردازى و باز زنده سازى محور تاریخى 
مادى نیاصرم (حدفاصل پل مارنــان تا صائب) انجام 

مى شود.
مهین شکرانى در گفتگو با «ایمنا» اظهار کرد: عالوه 
بر نورپردازى و باززنده ســازى محــور تاریخى مادى 
نیاصرم انجــام اقدامات دیگرى همچون ســاماندهى 
گذر عالم آرا، نورپردازى پــل آذر، اجراى مبلمان ویژه

 در خیابان مطهــرى (پیاده رو ضلع جنوبــى)، اجراى 
هنر شــهرى محور خیابان جامى و اجراى هنر شهرى
 محور خیابان خلجا را در دســتور کار خــود قرار داده

 است.
مدیر منطقه یک شهردارى اصفهان با اشاره به اقدامات 
واحد زیباسازى این منطقه در سال جارى، تصریح کرد: 
نصب المان هــاى نورى و آذین بندى ســطح منطقه، 
نورپردازى درختان اطراف ســاختمان ارگ جهان نما، 
نورپردازى محوطه، درختــان و المان هاى موجود در 
قطعات فضاى ســبز ســرلت، نصب المان هاى نورى 
میدان شهدا، نصب المان هاى نورى خیابان میرداماد، 
اجراى هنر شــهرى دیوار ســایت بازى و خانه کودك 
در پارك على قلــى آقا از جمله این اقدامات به شــمار

 مى رود.

وى ادامه داد: معرفى خیابان کاشانى(حدفاصل خیابان 
صاحــب روضات تا چهــاراه هفتم محــرم) به عنوان 
محور نمونــه جهت پیرایش ســیما و منظر شــهرى 
و اقدامات در حــال پیگیرى از جمله رفــع نازیبایى ها 
و ســاماندهى تابلوهاى ســردر واحدهــاى تجارى- 
ادارى و ...، رفــع خطر ســاختمان ها طبــق بند 20 و
 اجــراى مــاده 110 در خصــوص زمین هــاى 
بایــر، ســاماندهى و اقدامــات عمرانــى در جهــت

 رفــع نازیبایــى و رفــع آلودگــى بصــرى طبــق 
ضوابــط 20 گانــه مبلمان شــهرى صــورت گرفته 

است.

نمایشگاه اصفهان طى چهار روز میزبان سه نمایشگاه 
همزمان خواهــد بود تا فعــاالن حــوزه در و پنجره، 
تجهیزات فروشــگاهى و مبلمان و دکوراسیون ادارى، 

ظرفیت ها و توانمندى هاى خود را به نمایش بگذارند.
نخســتین نمایشــگاه مبلمان و دکوراســیون ادارى، 
ماشــین آالت، محصوالت و ملزومات ادارى اصفهان 
با حضور 18 مشــارکت کننده از اســتان هاى تهران و 
اصفهان و در فضایى به مساحت 1200 مترمربع فضاى 

نمایشگاهى برپا مى شود. 
در کنار این نمایشگاه، دومین نمایشگاه کاال، خدمات، 
تجهیزات فروشــگاهى و فروشــگاه هاى زنجیره اى 
برپا مى شــود که 900 مترمربع فضاى نمایشــگاهى 
وسعت خواهد داشت. مشارکت کنندگانى از استان هاى 
اصفهان، تهران و آذربایجان شــرقى در این نمایشگاه 

حضور دارند. 
چهارمین نمایشــگاه تخصصى در و پنجــره و صنایع 

وابسته هم نمایشگاه دیگرى اســت که طى روزهاى 
30 مهر تا ســوم آبان ماه 98 در اصفهان برپا مى شود. 
در این نمایشــگاه 27 شــرکت تولیدکننــده حضور 

خواهند داشت.
عالقه مندان به بازدید از این ســه نمایشگاه همزمان 
مى توانند از ســاعت 16 تا 22 روزهاى 30 مهر تا سوم 
آبان به محل برپایى نمایشــگاه هاى بین المللى استان 

اصفهان واقع در پل شهرستان مراجعه کنند.

معــاون حفاظــت و بهــره بــردارى شــرکت 
آب منطقه اى استان اصفهان با بیان اینکه ذخیره سد 
زاینده رود به 440 میلیون مترمکعب رســیده اســت،
 گفــت: رهاســازى آب بــراى تــاالب گاوخونــى

 و محیط زیســت تا زمان توزیع آب کشت پاییزه ادامه 
دارد.

حسن ساســانى با بیان اینکه تاکنون بیش از 3 میلیون 
مترمکعــب آب از ســد رودشــتین به ســمت تاالب 
گاوخونى رهاسازى شده اســت، اظهار کرد: مقدار آبى 
که در حال حاضر در رودخانه جارى است براى محیط 
زیســت و اکوسیســتم این رود در نظر گرفته شده که 
بخشــى از آن نیز به ســمت تاالب گاوخونى هدایت

 مى شود. 
وى اعالم کرد: رهاســازى آب براى تاالب گاوخونى 
و محیط زیســت تا زمــان توزیع آب کشــت پاییزه

 ادامه دارد.
معــاون حفاظــت و بهــره بــردارى شــرکت 
آب منطقه اى اســتان اصفهان با بیان اینکه نیمه دوم 
آبان ماه آب براى کشت پاییزه کشــاورزان رهاسازى 
خواهد شــد، خاطرنشــان کرد: بــا وجــود مکاتبات 
و پیشــنهادات مــا هنــوز زمــان برگزارى جلســه 

شــوراى هماهنگى حوضــه آبریز زاینــده رود براى
تصمیم گیرى نحوه توزیع آب براى کشاورزان مشخص 

نیست.  
بــه گــزارش «ایمنــا»، از روز چهارشــنبه دهــم 
مهر ماه آب از سد رودشتین به سمت تاالب گاوخونى 
با حجــم 4 متر مکعــب بر ثانیــه و با هــدف تأمین 
بخشــى از حقابه 176 میلیون مترمکعبى این تاالب، 
 رهاسازى شد و پس از یک هفته به بندشاخ کنار رسید، 
بنابر اعالم اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان 
اصفهان از دوم تا بیستم مهر ماه 2  میلیون و 241 هزار 
متر مکعب آب وارد تاالب گاوخونى شده که این حجم 
از آب نیز به همراه پساب و زه آب هاى کشاورزى بوده 

است.

رئیس کمیسیون اجتماعى شوراى شهر اصفهان با 
بیان اینکه هشت منطقه حاشیه نشین در اصفهان 
شناسایى شده است، گفت: به زودى در این مناطق 

چهار دفتر تسهیلگرى تأسیس مى شود.
کورش محمدى در گفتگو با «مهر» با اشاره به اینکه 
در سه دهه گذشته جمعیت حاشــیه نشین کشور 
افزایش داشته است، اظهار کرد: حاشیه نشینى در 
شهرها با گسترش آسیب هاى اجتماعى و کجروى 
همراه است؛ با تشدید مهاجرت از روستا به شهرها 
و توسعه افقى شهرى، حاشیه نشینى افزایش مى 

یابد و با مسائل اجتماعى عدیده همراه خواهد بود.
وى ادامه داد: در دو سال گذشته طبق دستور العمل 
وزارت کشور، دفاتر تسهیلگرى در مناطق حاشیه 
نشین مصوب شده است که با تخصیص اعتبار در 
بودجه امسال، چهار دفتر تسهیلگرى در اصفهان 

آماده بهره بردارى است.
محمدى گفــت: دفاتر تســهیلگرى بــا تقویت 
توانمندى هاى حاشیه نشینان و مطالعه و پژوهش 
در ایــن مناطق، احســاس تعلق شــهروندى را 
افزایش مى دهند و پیوندهاى اجتماعى را با سایر 
شــهروندان مســتحکم مى کنند.  وى با تأکید بر 
اینکه راهبردهاى کوتاه مــدت و میان مدت دفاتر 
تسهیلگرى در مناطق حاشــیه نشین مى تواند در 
رسیدن به «شهروند فعال» در کالنشهر اصفهان 
مؤثر باشد، گفت: در شهر اصفهان بالغ بر 500 هزار 
نفر حاشیه نشــین زندگى مى کنند که در مناطق 
کم برخوردار به سر مى برند؛ تمام تالش مدیریت 
شهرى در دو سال گذشته توانمندسازى شهروندان 
ســاکن در مناطق حاشیه نشین اســت تا توسعه 

شهروندى محقق شود.

مدیر کل امور مالیاتى استان اصفهان گفت: با پزشکانى 
که کارتخوان خود را به ســامانه مالیاتى متصل نکنند 
برخورد خواهد شد. بهروز مهدلو در گفتگو با «باشگاه 
خبرنگاران جوان» از  اصفهان گفــت: در حال حاضر 
حدود 45 درصد پزشکان استان اصفهان دستگاه هاى 

کارتخوان خود را به سامانه مالیاتى متصل کرده اند.
او با اشاره به اینکه پزشکان تا 31 شهریور ماه فرصت 
داشــتند دســتگاه هاى کارتخوان خود را به سیستم 
مالیاتى متصل کنند گفت: پزشکانى که در این فرصت 

کارتخوان هــاى خود را بــه ســامانه مالیاتى متصل
 نکرده اند با جریمه مواجه خواهند شد، با توجه به اینکه 
ســامانه مالیاتى پزشکان باز اســت این امکان براى 
پزشکان وجود دارد که دستگاه هاى کارتخوان خود را 
به این سامانه متصل کنند.مدیر کل امور مالیاتى استان 
اصفهان تصریح کرد: برخورد هاى قانونى با پزشکانى که 
به قانون تمکین نکرده اند انجام مى شود، تراکنش هاى 
مالى این پزشکان گرفته مى شود و مالیات هاى واقعى 

آن ها مطالبه خواهد شد. 

مدیرعامل گروه فوالد مبارکه در ششــمین کنفرانس 
استیل پرایس گفت: کشور آمریکا با اقداماتى از قبیل 
خروج یکجانبه از برجام و قــرار دادن فوالدمبارکه در 
لیســت تحریم ها در مهرماه 97 تالش کرد تا صنعت 
کشــور را تحت تأثیر قرار دهد؛ اگرچــه تحریم فوالد 
مبارکه در سه ماهه اول تا حدودى این شرکت را در یک 
شوك فرو برد، اما خوشــبختانه شاهد این بودیم که با 
تدابیر ارزشــمندى که در فوالدمبارکه صورت گرفت 
به هیچ عنوان بزرگ ترین گروه فوالدســازى کشور در 
برابر این تحریم ها سر فرود نیاورد و قد خم نکرد و راه 

خود را مجدداً باز یافت.
حمیدرضا عظیمیان با اشاره به دستاوردهاى فوالدمبارکه 
در شــرایط ســخت تحریم گفــت: على رغم همه 
محدودیت ها خوشحالیم که اعالم کنیم فوالدمبارکه در 
شش ماهه نخست سال 98 توانست به اندازه کل سال 
97 فروش داشته باشد و به تمامى برنامه هاى خود در 

صادرات نیز دست یابد. او با اشاره به دیگر موفقیت هاى 
کسب شده در گروه فوالد مبارکه گفت: فوالد مبارکه با 
نگاه قوى به دانش افزایى، توســعه و خلق ارزش براى 
ذینفعان توانســته اســت راه تعالى خود را همچنان با 
قدرت طى کند؛ تا جایى که در ســال جارى با بسیارى 
از شرکت هاى دانش بنیان و دانشگاه ها و انجمن هاى 
دانشى کشور ارتباط مؤثرى برقرار کرده است و توانسته 
با این رویکرد به تولید محصوالت جدیدى دست یابد، 
که تولید فوالد مورد نیاز لوله هــاى انتقال نفت و گاز و 
بى نیاز ساختن کشور از واردات این قبیل محصوالت 
از آن جمله اســت. مدیرعامل گــروه فوالدمبارکه در 
ادامه اظهار کرد: فوالدمبارکه پس از 30 ســال از عمر 
پرخیر و برکت خود، طى پنج سال آینده، فقط تولیدکننده  
فوالد و ورق هاى فوالدى نخواهد بود و به شــرکتى با 
قابلیت صاحب تکنولوژى صنعت فوالد در کنار سایر 

شرکت هاى مطرح دنیا قرار خواهد گرفت.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: 
از ابتداى امســال تاکنون حدود70 ویالى احداث 
شده در حریم رودخانه زاینده رود در سطح استان، 

تخریب شد.
منصور شیشه فروش در گفتگو با «ایرنا» افزود: از 
فروردین امســال اقدام هاى ضربتى و جدى ترى 
براى آزادســازى حریــم زاینده رود در اســتان، 
انجام و تیم هاى مختلفى در شهرســتان ها، فعال 

شدند. 
وى با اشاره به واقع شدن بیشــتر این ویالها در 
محدوده شهرســتان لنجان اظهار کرد: ویالهاى 
ســاخته شــده با حکم دادگاه، تخریــب و حریم 

رودخانه، آزادسازى شد.
شیشــه فروش تصریح کرد: این اقدام ها عالوه بر 
حفاظت از عرصه هاى زیســت محیطى، با هدف 

کاهش تهدیدهاى ناشى از سیالب  صورت مى گیرد 
به طورى کــه در احداث و بازســازى واحدهاى 
تخریب شده بر اثر سیل فروردین امسال، بر رعایت 

حریم رودخانه ها تأکید شده است.
پیش از این، معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت 
آب منطقه اى اصفهان اعالم کرده بود که بیش از 
240 هکتار ساخت و ساز غیرمجاز، بیشتر به شکل 
ویال، در حریم رودخانه زاینــده رود وجود دارد که 

باید تخریب شود.
حسن ساسانى با بیان اینکه این شرکت هیچگونه 
تبعیضى بین دســتگاه ها و اشخاص حقیقى براى 
آزادسازى حریم زاینده رود قائل نمى شود، اضافه 
کرد: در سه سال اخیر افزون بر 140 هکتار تصرف 
و ســاخت و ســاز غیرمجاز در حریم رودخانه در 

استان، متوقف و تخریب شده است.

نماینده برخوار، شاهین شهر و میمه در مجلس شوراى 
اسالمى گفت: ایجاد واحدهاى پتروشیمى به 250 لیتر 
بر ثانیه به آب نیاز دارد که این کمبود اصلى ترین مانع ما 

براى ایجاد این واحدها به شمار مى رود.
حســینعلى حاجى دلیگانى در جمع خبرنــگاران درباره 
وضعیت اشــتغال در اســتان اصفهان و لزوم استفاده از 
ظرفیت هاى موجود براى کاهــش بیکارى اظهار کرد: 
از جمله مطالعاتى که در این زمینــه انجام دادیم ایجاد 
واحدهاى پتروشیمى در منطقه اســت. وى افزود: این 
واحدها نیاز کشور است و گاز به عنوان مواد اولیه آن در 
کشور وجود دارد، همچنین زمین و نیروى انسانى الزم 

نیز براى ایجاد این واحدها موجود است.
نماینده برخوار، شاهین شــهر و میمه با بیان اینکه تنها 
مشــکل بر ســر راه ایجاد این واحدها کمبود آب است، 
گفت: ایجاد واحدهاى پتروشــیمى به 250 لیتر بر ثانیه 
آب نیاز دارد کــه این کمبود اصلى تریــن مانع ما براى 
ایجاد این واحدها به شمار مى رود.  وى ادامه داد: در حال 
هماهنگى با مســئوالن ذیربط هستیم تا حتى از پساب 
جاده حبیب آباد به اصفهان براى این موضوع اســتفاده 
کنیم زیرا ســرمایه گذار نیز اکنون وجــود دارد. حاجى 
دلیگانى با بیان اینکه ایجاد این واحدها مى تواند در فاز 
نخست براى چندین هزار نفر شغل ایجاد کند، تصریح 
کرد: ایجاد اشتغال براى 34 هزار نفر چشم انداز بلندمدت 

این برنامه است.

مانع اصلى احداث واحدهاى 
پتروشیمى در اصفهان

8 منطقه حاشیه نشین با نیم میلیون جمعیت 
در اصفهان 

جریمه مالیاتى در انتظار 55 درصد پزشکان

فوالدمبارکه در مقابل تحریم ها سر خم نکرد

70  ویال در حریم رودخانه زاینده رود تخریب شد

برگزارى همزمان 3 نمایشگاه در اصفهان

معرفى خیابان کاشانى به عنوان محور نمونه پیرایش سیما 

کاهش 20 درصدى فوت 
ناشى از حوادث کار 

تداوم جریان آب براى گاوخونى تا کشت پاییزه
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در حالى که فریدون جیرانى در بیمارســتان بســترى 
اســت، فیلم  جدیدش در اروپا روى پرده مى رود. در فیلم 
«آشفته گى» به کارگردانى فریدون جیرانى، مهناز افشار 
کنار بهرام رادان جلوى دوربین مســعود سالمى رفت. 
این فیلم با بازى مهناز افشــار که در سى وهفتمین دوره 
جشنواره فجر براى نخستین بار روى پرده رفت، هنوز در 
ایران اکران نشده است. افشار در گفتگو با «خبرآنالین» 
درباره مسائل گوناگونى از جمله شایعاتى که درباره ممنوع 

الفعالیتى اش وجود دارد، اظهارنظر کرده است. 
شما تنها نماینده ایران در اکران فیلم 
«آشفته گى»در اکران اروپا هستید. در 
ابتدا حس خودتان را در ارتباط با فیلم 

بیان کنید.
به عقیده من این فیلم براى اتمســفر جشنواره نبود اما با 
این حال خیلى ها این اثر را دوست داشتند. خودم  عاشقانه 
«آشفته گى» را دوست دارم و معتقدم در این نوع سینما، 
فریدون جیرانى رقیب ندارد. این دو فیلم اخیرش براى من 

جذابیت بسیار زیادى داشت.
به هر حال فیلم قبل از اکران در ایران 
براى اولین بــار در اروپا به نمایش 
درمى آید، آیا از بازتــاب این اتفاق 

اطالعاتى دارید؟ 

این اتفاق براى ایرانیان خارج از کشور خیلى جالب است که 
براى اولین بار قرار است فیلمى را ببینند که هنوز در ایران 
اکران نشده است. چون همیشه باید منتظر باشند تا اکران 
فیلم در ایران تمام شــود بعد در خارج از کشور به نمایش 
درآید. خوشــحالم این اتفاق با فیلمى از فریدون جیرانى 
شــروع شــد. و چون این امکان فراهم نشد تا همکاران 
دیگرم در این نمایش ها باشــند من تنهــا نماینده فیلم 
هستم. من پیغام هایى در صفحه خودم از مردم مى گیرم و 
مى بینم همه منتظر و مشتاق هستند. من هم در سه اکران 
عمومى همراه آنها هستم و با همه وجودم در اختیار فیلم 

خواهم بود.
بله متأســفانه آقاى جیرانى به دلیل 
کســالتى که برایشــان پیش آمد، 
نتوانستند در این ســفر حضور پیدا 

کنند.
من درباره شــخصیت فریدون جیرانى و سینمایش هم 
تعصب دارم هم احترام ویژه اى قائل هستم. از روزى که 
خبر بیمارى ایشان را شنیدم خیلى ناراحت هستم و واقعًا 
فقط دعا مى کنم و از خدا مى خواهم زود بهبودى حاصل 
شود. شکل ســینماى جیرانى باعث شــد من به سینما 
عالقه مند شوم. اتفاقاتى که در مسیر من در سینما افتاد با 
«ساالد فصل» شکل گرفت. شخصیت، کاراکتر، دانش، 

سواد و انسان بودن ایشان باعث مى شود همیشه نسبت 
به او حس خوبى داشته باشم. این کسالت او خیلى من را 
ناراحت کرد. متأســفم در اکران اروپا نیستند. به هر حال 
صاحب فیلم فریدون جیرانى اســت و جاى ایشان حتمًا 
خیلى خالى اســت ولى مطمئنم مردم با فیلم حال خیلى 

خوبى خواهند داشت.
مدتى است از ســینماى ایران دور 
هســتید و تا کنون بدون حضور شما 
دو فیلم اکران شده و دو فیلم دیگر هم 
در نوبت اکران دارید. آیا در این مدت 
که خارج از کشــور هستید پیشنهاد 
بازى در فیلم هایى از سینمایى ایران 
داشتید یا بحث ممنوع الفعالیتى شما 

مطرح است؟
پیشنهادهاى زیادى در سینما و تئاتر داشتم. آماده بودم که 
برگردم چون اینجا هم مشغول درس خواندن هستم. به 
هر حال این اولین سفر طوالنى من نیست. اما از دوستانى 
که صاحبان این فیلم ها بودند شــنیدم که من در ایران 
ممنوع الفعالیت هستم. راستش خودم هم نمى دانم چقدر 
این خبر درست اســت. به من اعالم نشده است. سینما 
بخشى از زندگى من اســت. قطعًا اگر با فیلم، فیلمنامه و 

تیمى که دوست دارم مواجه شوم، کار خواهم کرد.

گفتگو با بازیگر فیلم «آشفته گى» به بهانه اکران فیلم در اروپا

مهناز افشار: از صاحبان برخى 
فیلم ها شنیدم ممنوع الفعالیتم

احمد مهران فر، بازیگر محبوب ســریال «پایتخت» که 
سال ها با کاراکتر «ارسطو» توانسته لحظات خوبى را براى 
مخاطبان تلویزیون ایجاد کند، امسال با دو فیلم راهى سى 

و هشتمین جشنواره فیلم فجر خواهد شد. 
مهران فر که به تازگى بازى در سریال «سال هاى دور از 
خانه» را به پایان رسانده، هم اکنون اکران فیلم سینمایى 
«ماجراى نیمروز-رد خــون» را در پرونــده کارى خود 
مى بیند، فیلمى که تاکنون به عنوان پرفروش ترین فیلم 
نیمه دوم سال جارى به حساب مى آید.  این بازیگر براى 
اولین بار در فیلم «نان، عشق و موتور 1000» در سینماى 

ایران ظاهر شد.
هر چند مهران فر کارنامه کارى پررنگى را در سینما تجربه 
مى کند اما همچنان جاى خالى سیمرغ بلورین جشنواره 
فیلم فجر را در ویترین جوایز خود خالى دیده و امسال با دو 

فیلم سینمایى «دینامیت» و «انفرادى» براى کسب این 
جایزه به رقابت با سایر بازیگران مى پردازد. 

فیلم سینمایى «دینامیت» را مســعود اطیابى کارگردانى 
مى کند و تهیه آن بر عهده ابراهیم عامریان است. نازنین 
بیاتى در این فیلم یکى از نقش هاى اصلى را بر عهده دارد. 
فیلمبردارى «دینامیت» به تازگى در تهران آغاز شده است. 
احمد مهران فر در این فیلم نقش اصلى مرد را ایفا مى کند، 
عالوه بر وى نازنین بیاتى، زیبا کرمعلى و نادر ســلیمانى 
بازیگرانى هســتند که تاکنون حضورشــان در این فیلم 
ســینمایى قطعى شــده اســت. «دینامیت» جدیدترین 
همکارى اطیابى و عامریان بعد از فیلم «تگزاس» است که 
این روز ها با فروش بیش از 14 میلیارد تومان همچنان در 

سینما ها در حال اکران است.
این فیلم سینمایى چند بازیگر مطرح و شناخته شده دیگرى 

هم دارد که به زودى انتخاب و معرفى مى شوند. پیش بینى 
مى شود «دینامیت» با توجه به مضمون کمدى و ترکیب 

بازیگرانش از فیلم هاى پرفروش سال باشد.
فیلم ســینمایى «انفرادى» یکى از آثار کمدى و پربازیگر 
سینما در ســال جارى خواهد بود، البته این فیلم شانس 
حضور در جشــنواره فیلم فجر در دوره ســى و هشتم را 
خواهد داشت اما باید دید سید مســعود اطیابى این اثر را 
براى فجر رونمایى خواهد کرد و یا صرفًا به گیشه و اکران 

فکر مى کند. 
احمد مهران فر در فیلم سینمایى «انفرادى» به کارگردانى 
سید مســعود اطیابى با مهدى هاشــمى و رضا عطاران 
همبازى شده اســت، ترکیبى که مى تواند به عنوان یکى 
از شانس هاى گیشه در ســال جارى یا نوروز سال آینده 

معرفى شود.

ارسطوى «پایتخت» با 2 فیلم راهى فجر مى شود

با ادامه پیش تولید فیلم آیدا پناهنده، پارسا پیروزفر هم به جمع 
بازیگران این فیلم پیوست.

در حالى که پیش تولید فیلم سینمایى «تى تى» مدتى است 
در تهران آغاز شده و الناز شاکردوست به عنوان اولین بازیگر 

فیلم آیدا پناهنده انتخاب شده بود پارسا پیروزفر هم ایفاگر 
نقش اصلى مرد این فیلم خواهد بود.

پارسا پیروزفر بعد از انصراف از بازى در فیلم «مغز استخوان» 
حمیدرضا قربانى به این فیلم پیوســته و قرار است با پایان 

بازى اش در «مست عشق» حسن فتحى جلوى دوربین فیلم 
آیدا پناهنده برود. داستان «تى تى» مانند دیگر فیلم هاى آیدا 
پناهنده در شمال کشور مى گذرد و به زودى جزییات دیگرى 

از این فیلم منتشر خواهد شد.

بنا بر اعالم رسمى آکادمى علوم و هنرهاى سینمایى اسکار، انیمیشن سینمایى 
«آخرین داستان» به نویسندگى و کارگردانى اشکان رهگذر واجد شرایط رقابت در 

شاخه بهترین انیمیشن اسکار 2020 شناخته شده است.
در خالصه داستان این انیمیشن که برداشتى آزاد از داستان «ضحاك» شاهنامه 
فردوسى است، آمده است: «جمشید رفته است و ضحاك در پى طمع و جاه طلبى 
براى محاصره جمکرد، به نیابت از پدر بر تخت جمشید تکیه مى زند اما افسوس 
که اهریمن بر وجود ضحاك سیطره یافته و تاریکى او تمام شهر را فرا مى گیرد. در 
این میان آفریدون که کودکى است کشاورز زاده، متولد مى شود و براى دادخواهى 

خون پدر و مادرش پیرو کاوه آهنگر قیام مى کند...»
اکبر زنجانپور، حامد بهداد، لیال حاتمى، پرویز پرســتویى، اشکان خطیبى، باران 
کوثرى، حسن پورشیرازى، شقایق فراهانى، ملیکا شریفى نیا، بانیپال شومون، روزبه 
فرخ نعمتى، بیتا فرهى، مجید مظفرى و زهیر یارى از مجموع بازیگرانى  هستند که 
در این انیمیشن صداپیشگى کرده اند.   انیمیشن «آخرین داستان» تاکنون موفق به 
دریافت 11 جایزه بین المللى داخلى و خارجى شامل اولین سیمرغ بهترین انیمیشن 
سینمایى ایران از سى و هفتمین جشــنواره ملى فیلم فجر شده است. اکران این 
انیمیشن در  32 کشور همچون آمریکا، روسیه، اسپانیا، سوئد، یونان و نروژ به زودى 

آغاز مى شود و همزمان با اکران خارجى، در ایران هم اکران خواهد شد.

انیمیشن ایرانى جهانى شد

بنا بر خبرها، «استیون اســپیلبرگ» و «تام هنکس» در یک سریال جنگى 
همکارى خواهند داشت.

سریال جنگى جدید که «اربابان آســمان» نام دارد به تهیه کنندگى استیون 
اسپیلبرگ و تام هنکس ساخته خواهد شد.

این سریال بر اساس کتابى نوشته «دونالد ال میلر» به همین نام ساخته شده و 
داستان خلبانان بمب افکن هاى آمریکایى را روایت مى کند که هر روز با پرواز 
در ارتفاعات بسیار سرد تا 25 هزار پایى و در روشنایى روز، سعى داشتند جنگ 
را به خانه «هیتلر» بکشانند. این کمپین از سال 1942 تا 1945 علیه شهرهایى 
مانند برلین، درسدن و هانوفر صورت گرفت، عملیاتى که تنها مورد مشارکت 
نیروى هوایى ایاالت متحده در نبرد علیه آلمان نازى در قلمرو این کشور بود.

عالوه بر اسپیلبرگ و تام هنکس که در ساخت این سریال نقش تهیه کننده را 
خواهند داشت، از مشاوران دو سریال جنگى ساخته شده توسط این دو نیز در 
ساخت سریال «اربابان آسمان» استفاده خواهد شد. این سریال داراى 9 اپیزود 

بوده و هنوز هیچ تاریخى براى اکران این سریال جنگى تعیین نشده است.

همکارى تازه «تام هنکس»
 و «اسپیلبرگ»

همکارى پارسا پیروزفر با الناز شاکردوست

آلبوم جدید محسن چاوشــى در روزهاى منتهى به انتشارش از «قمارباز» به 
«بى نام» تغییر نام داد.

اواخر هفته گذشته اعالم شد که مجوز اشعار تازه ترین آلبوم محسن چاوشى 
پس از ماه ها بحث و حاشیه صادر شده است و عوامل آلبوم درصدد انتشار این 

اثر پس از ماه صفر هستند، اما نکته اى که مغفول ماند تغییر نام آلبوم است.
در حالى که قطعه «قمارباز» مجوز نشر در آلبوم جدید محسن چاوشى را گرفته 
است اما به گفته هادى حسینى، تهیه کننده این اثر، نام آلبوم جدید چاوشى از 
«قمارباز» به «بى نام» تغییر کرده است که چاوشى نیز در کانال تلگرامى اش 

این موضوع را تأیید کرد. 
بدین ترتیب دهمین آلبوم رسمى و مجاز محسن چاوشى در ماه آبان با عنوان 
«بى نام» منتشر مى شود. این آلبوم شــامل 11 قطعه با آهنگسازى محسن 

چاوشى بر اساس اشعارى از موالنا، سعدى و دیگر شعراى کالسیک است.
حاشیه هاى آلبوم جدید محسن چاوشى از جایى آغاز شد که عوامل این آلبوم 
اعالم کردند دفتر موسیقى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى مجوز شعر قطعه 
«قمارباز» را صادر نکرده است. پس از آن سعید بیابانکى، عضو شوراى شعر 
دفتر موسیقى، بیتى که باعث شده مجوز این اثر صادر نشود را فاش کرد. با این 
حال به گفته تهیه کننده آلبوم چاوشى، با مساعدت 
محمد اللهیارى، مدیرکل دفتر موســیقى 
وزارت ارشاد، موانع ایجاد شده براى این اثر 
برداشته شد و آلبوم چاوشى مجوز گرفت.

محسن چاوشى سال گذشــته آلبوم 
«ابراهیم» را منتشر کرد که آن اثر نیز 
به دلیل مجوز اشــعارش با حاشیه هاى 
فراوانى همراه شــد، اما در آخر 
آلبوم مجوز انتشــار گرفت و 
رکــورد پرفروش ترین 
آلبوم ســال 97 را به 

نام خود زد.

آلبوم جدید محسن چاوشى
 «بى نام» شد

داریوش ارجمند، بازیگرى که این شب ها «ســتایش3» را روى آنتن دارد و 
همچنان مى خواهد با تکیه کالم هاى «افتاد» و «ببین» در این سریال براى 
خود مخاطب دست و پا کند به تازگى روى آنتن شبکه نسیم به شرح اتفاقاتى 

از فیلم «آدم برفى» و همکارى با اکبر عبدى پرداخت.
ارجمند گفت: داود میرباقرى به من گفته بود که مى خواهم پیشنهاد بازى در 
یک فیلم مبتذل را به تو بدهم و بعد هم فیلمنامه «آدم برفى» را برایم فرستاد 
و جالب است که میرباقرى باالى فیلمنامه «آدم برفى» نوشته بود دلم به حال 

«مالک اشتر» مى سوزد.
ارجمند با اشاره به اینکه اصلى ترین نگرانى اش از «آدم برفى» بازى در برابر 
اکبر عبدى بوده ادامه داد: وقتى با عبدى بازى مى کنید 50 درصد بازنده اید! آن 

هم اکبر عبدى که در «آدم برفى» زن شده بود.
ارجمند افزود: نگران بودم که در یک فیلم طنز بــا عبدى بازى کنم و حتى 
همسرم هم وقتى فهمید ابراز نگرانى کرد ولى در نهایت اولین کسى که به من 

تبریک گفت همین عبدى بود.
داریوش ارجمند در مورد بازى با عبدى بیان کرد: تکان دهنده ترین سکانس 
«آدم برفى» هم در کنار عبــدى رخ داد و آنجایى بود کــه عبدى در نقش 

«عباس» رو به من گفت: «تیغم بزن ولى سبیالمو پس بده!»

روایت داریوش ارجمند
 از اتفاقات پشت صحنه «آدم برفى»

نوشین تبریزى، بازیگر سریال «هیوال»، تجربه همکارى با مهران مدیرى 
را تجربه اى یگانه توصیف و ابراز امیدوارى کرد هر بازیگر حداقل یک بار با 

مدیرى در مقام کارگردان همکارى کند.
این بازیگر، نویســنده و کارگردان که نقش «بیتا»، همســر «مجد» را در 
تازه ترین ســریال نمایش خانگى مهران مدیرى بــازى مى کند درباره این 
تجربه همکارى مى گوید: «در جایگاه بازیگر براى من تجربه اى یگانه بود و 
من براى همه بازیگرها آرزو مى کنم حداقل یک بار با آقاى مدیرى در مقام 
کارگردان همکارى کنند. مدیرى یک کارگردان درجه یک است و شخصیت 

کاریزماتیک او باعث مى شود بازیگر در حضورش احساس امنیت کند.»
او درباره کارگردانى مدیرى اضافه کــرد: «هرگز در مقابل دیگران از بازیگر 
انتقاد نمى کند، هرگز به بازیگــر بى احترامى نمى کنــد و در موقعیت هاى 
پراســترس رفتار و برخوردش باعث آرامش عوامل صحنه و پشت صحنه 
مى شود. موقعى که من به مجموعه "هیوال" پیوستم درست روز فیلمبردارى 
متن مربوط به من تغییر کرد و این تغییر باعث اضطراب شدید من شده بود 
چون فرصتى براى حفظ کردن متن نداشــتم و مى ترسیدم تپق بزنم. وقتى 
آقاى مدیرى اضطراب مرا دید و علت را جویا شد به من گفت "مشکلى نیست، 

هرچقدر مى خواهى تپق بزن." همین حرف به 
من آرامش داد و من موقــع ضبط اصًال 

تپق نزدم.»
این کارگردان تئاتــر به خاطره اى از 
حضور خــود در کالس هاى حمید 

ســمندریان، کارگــردان و 
مــدرس تئاتر، اشــاره کرد 

و گفــت: «ســمندریان 
مى گفــت "مدیرى 

نابغه است."»

بازیگر «هیوال»: سمندریان مى گفت 
مهران مدیرى نابغه است

وپس ى زنو م ن و س

«رابرت زمکیس» در حال مذاکره است تا کارگردانى فیلم زنده «پینوکیو» را براى 
«دیزنى» انجام دهد.

زمکیس هنوز در حال کار در فیلم «ساحره ها» براى «برادران وارنر» است و قصد 
ندارد تا پایان این فیلم وارد پروژه دیگرى شــود. با این حال از آنجا که این فیلم 
اکنون در مرحله پس از تولید اســت زمکیس اکنون مى تواند با فراغ بال در این 
باره تصمیم بگیرد. این کارگردان سرشناس اکنون باید به فکر انتخاب بازیگران 
فیلمش باشد و به ویژه تالش کند تا «پدر ژپتو» مورد نظرش را پیدا کند. در مقطعى 
«تام هنکس» براى این نقش در نظر گرفته شده بود اما در عمل کنار گذاشته شد.

«دیزنى» پروژه تولید الیو اکشن انیمیشــن هاى پرفروشش را به شدت دنبال 
مى کند که «عالءالدین» و «شیر شاه» تاکنون عملى شده است.

در ســال هاى اخیر «زمکیس» بیشتر بر ســاخت درام تمرکز داشته که 
«پرواز»، «دورافتاده» و «به مارون خوش آمدید» از جمله آنها 
بوده است. موفق ترین فیلم وى «فارست گامپ» بوده است 
که شش جایزه اســکار از جمله بهترین فیلم و بهترین 

کارگردانى را از آن «زمکیس» کرد.

کارگردان معروف
 «پینوکیو» را زنده مى کند

"مدیرى اضطراب مرا دید و علت را جویا شد به من گفت "مشکلى نیست، 
در مى خواهى تپق بزن." همین حرف به 

رامش داد و من موقــع ضبط اصًال
زدم.»

ارگردان تئاتــر به خاطره اى از 
در کالس هاى حمید  ر خــود

ندریان، کارگــردان و 
کرد اشــاره رس تئاتر،

«ســمندریان  ـت:
"فــت "مدیرى 

ست."»

وند. پیش بینى 
مدى و ترکیب 

.
مدى و پربازیگر 
ین فیلم شانس 
هشتم را  ــى و
طیابى این اثر را 
ه گیشه و اکران 

» به کارگردانى 
 و رضا عطاران

 به عنوان یکى 
روز سال آینده 

در ســال هاى اخیر «زمکیس» بیشتر بر س
«پرواز»، «دورافتاده» و «به مارو

بوده است. موفق ترین فیلم وى
که شش جایزه اســکار از
کارگردانى را از آن «زمک

حال به گفته تهیه کننده آلبوم چاوشى، با
محمد اللهیارى، مدیرکل دفتر مو
وزارتارشاد، موانع ایجاد شده برا
برداشته شد و آلبوم چاوشى مج
محسن چاوشى سال گذشـ
«ابراهیم» را منتشر کرد که
به دلیل مجوز اشــعارش با حا
فراوانى همراه شــد، ا
آلبوم مجوز انتشــار
رکــورد پرفرو
آلبوم ســال
نام خود زد
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آگهى فقدان مدرك تحصیلى
مدرك فارغ التحصیلى اینجانب محسن عامرى 
شهرابى فرزند رضا به شماره شناسنامه 4156 
صادره از طهران در مقطــع دکتراى تخصصى 
رشته مدیریت و برنامه ریزى امور فرهنگى صادره 
از واحد دانشــگاهى علــوم و تحقیقات تهران 
(اصفهان) با شماره 59613 مفقود گردیده است 
و فاقد اعتبار مى باشــد. از یابنده تقاضا مى شود 
اصل مدرك را به دانشــگاه آزاد اسالمى واحد 
اصفهان (خوراسگان) نشانى اصفهان- خ جى 

شرقى- ارغوانیه ارسال نماید. 

مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهى: 139803902004000245 تاریخ آگهى: 1398/07/22 شــماره پرونده: 
139404002004000699 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شــماره بایگانى: 9401910- 
ششدانگ یکبابخانه پالك شماره نه هزار و هفتصد و هشتاد و هشت مجزى شده از پالك 
چهارده هزار و نهصد و پانزده اصلى به مساحت 96/20 مترمربع واقع در بخش 5 اصفهان به 
آدرس: اصفهان خیابان پروین محله 24 مترى کوچه انقالب کوچه شهید کمالى انتهاى بن 
بست کمالى پالك 47 کدپســتى 8198974191 که سند مالکیت آن در صفحه 146 دفتر 
218 محلى امالك با شماره چاپى 394922 الف/90 به شماره ثبت 42813/س ثبت و صادر 
شده است با حدود: شماًال در دو قســمت بطول 7/80 متر دیوار بدیوار خانه هاى پالکهاى 
8591 فرعى از 14915 و 106 فرعى از 14915 باقیمانده شرقاً بطول 12/50 متر دیوار بدیوار 
باقیمانده مرقوم جنوبًا بطول هفت متر دیوار بدیوار پالك 14915/107 غربًا در سه قسمت 
اول بطول 5/10 متر درب دیواریست به کوچه دوم بطول 105 سانتیمتر دیواریست به کوچه 
ســوم بطول 7/80 متر دیوار بدیوار باقیمانده که طبق نظر کارشــناس رسمى پالك فوق 
وفق گواهى صادره توسط شــهردارى منطقه 10 اصفهان به شماره 10/91/12413 مورخ 
1391/2/6 بخشى از عرصه ملک به مساحت حدود 5/90 مترمربع در طرح تعریض گذر قرار 
دارد اعیانى موجود در ملک مشتمل است بر ساختمان یک طبقه مسکونى به مساحت حدود 
60 مترمربع بانضمام زیرزمین به مســاحت حدود 15 مترمربع دیوارها آجرى باربر و سقفها 
طاق ضربى و تیر آهن زیرزمین موزائیک فرش بدنه ها تا زیر سقف سرامیک و سقف پالستر 
سیمان طبقه همکف کف اطاق موزائیک فرش و بدنه ها کاغذ دیوارى مابقى کف ها سرامیک 
و بدنه ها رنگ مولتى کالر آشپزخانه کف سرامیک بدنه ها تا زیر سقف کاشى کابینت ها ام 
دى اف حمام کف سرامیک بدنه ها تا زیر سقف کاشى و سقف بنشى کشى و سرامیک درب 

و پنجره ها فلزى سرمایش کولر آبى و گرمایش بخارى گازى و آبگرمکن دیوارى کف حیاط 
موزائیک فرش و دیوارها به ارتفاع حدود 2/20 متر سنگ پالك و درپوش سنگى نماى جنوبى 
و غربى ساختمان سنگ پالك و امتیاز انشعابات آب و برق و گاز دایر مى باشد ملکى خانم بى 
بى الماسى که طبق سند رهنى شماره 53224 مورخ 1391/7/29 تنظیمى در دفترخانه اسناد 
رسمى شماره 113 اصفهان در رهن بانک ملت واقع مى باشد و طبق اعالم بانک مورد وثیقه 
فاقد بیمه میباشد و از ساعت 9 الى 12 روز شنبه مورخ 98/8/18 در اداره اجراى اسناد رسمى 
اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور 
سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه یک میلیارد و دویست و 
هشت میلیون ریال (1/208/000/000 ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها 
باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در 
صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
مى گردد. ضمناً این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/7/29 
درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا 
جهت شرکت در جلسه مزایده باید  مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى 
فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه 
اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده 
مزایده باید مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص پرداخت 

نماید. م الف: 636954 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /7/447

هفته هفتم از فصل نوزدهم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، 
امروز دوشــنبه 29 مهر ماه با برگزارى پنج دیدار پایان 
مى یابد که در یکى از این بازى هــا، ذوب آهن اصفهان 
در ورزشــگاه فوالدشهر میزبان شــهرخودروى مشهد 

خواهد بود.
ذوب آهن اصفهان باید در یکــى از مهمترین دیدارهاى 
هفته هفتم، به مصاف شهرخودرو برود، دیدارى 6 امتیازى 
که نتیجه آن عالوه بر شهرخودرو و ذوب آهن براى سایر 
مدعیان قهرمانى از جمله سپاهان و تراکتور نیز از اهمیت 

باالیى برخوردار است.
هر دو تیم در حالى آماده این دوئل حساس مى شوند که 
چهارشنبه گذشته در مرحله یک  هشتم نهایى جام حذفى 
مقابل رقباى خود شکست خوردند و از گردونه رقابت ها 

حذف شدند.
ذوبى ها این هفته باید مقابل تیمى به میدان بروند که در 
هفته ششم پس از دو هفته ناکامى پرسپولیس را شکست 
داده و با چهار برد، یک تساوى و یک شکست 13 امتیازى 
است و در رده سوم جدول جاى دارد. ذوبى ها نیز در شش 
هفته گذشته هیچ بردى به دست نیاورده و با چهار تساوى 
و دو شکست، 4 امتیازى هستند و در رده چهاردهم جدول 

قرار دارند.
ذوب آهــن چاره اى جز بــرد مقابل شــهرخودرو ندارد. 

منصوریان و تیمش طى ده بازى که در فصل جارى انجام 
داده اند، هیچ بردى نداشــته و از این نظر به شدت تحت 
فشار قرار گرفته اند. نتایج ضعیف و دور از انتظار ذوبى ها 
در حالى رقم مى خورد که این تیم نسبت به فصل گذشته 
تغییر اندکى داشــته و عالوه بر حفظ اسکلت اصلى تیم، 
با بازگشت بازیکنان ســرباز و همچنین رفع مصدومیت 

خلعتبرى در برخى پست ها نیز تقویت شده است.
ذوب آهن با وجود نتایج ضعیفى که به دست آورده است، 
براى تقابل با شــهرخودرو وضعیت تقریبــاً خوبى دارد. 
نمایش چند هفته اخیر سبزپوشان اصفهانى نشان داده 
اســت که آنها در ارائه فوتبال مالکانه موفــق بوده و در 
فاکتورهایى مانند تعداد پاس و میزان پاس هاى صحیح 
جزو بهترین تیم هاى حال حاضر هستند، اما با این حال 
هنوز در ارائه یــک فوتبال تهاجمى با مشــکل روبه رو 
هســتند. ذوبى ها با وجود خلق موقعیت هاى پرشمار، در 
گلزنى مشکل دارند و نمى توانند به خوبى از فرصت هاى 
ایجاد شده بهره ببرند. از طرف دیگر افت خط دفاعى این 
تیم موجب شده است تا به راحتى دروازه ذوب آهن باز شود 

و نتایج را از دست بدهد.
منصوریان و تیمش بدون شک کار بسیار سختى را مقابل 
شهرخودرو در پیش دارند. تیم گل محمدى در فصل جارى 
با وجود از دست دادن مهره هاى کلیدى مانند قاسمى نژاد و 

منصورى، به خوبى در بیشتر پست ها تقویت شده و همانند 
فصل گذشــته فوتبالى خوب، منطقى و نتیجه گرا ارائه 
مى کند. شاگردان گل محمدى از نظم تیمى و هماهنگى 
باالیى برخوردار بــوده و در هنگام حمله یا دفاع، پرتعداد 
ظاهر مى شوند. نکته مثبت دیگر بازیکنان شهرخودرو، 
بهره ورى بــاال از فرصت هاى گلزنى اســت. مهاجمان 
این تیم از کوچک تریــن فرصت ها به خوبى بهره برده و 
قدر موقعیت هاى ایجاد شــده را مى دانند. از طرف دیگر 
شاگردان گل محمدى در فاز دفاعى نیز بسیار خوب عمل 
کرده و در لیگ تنها سه گل دریافت کرده اند که آمار بسیار 

خوبى محسوب مى شود.
ذوبى ها مى دانند که اگر به دنبال پیــروزى در این دیدار 
هســتند، عالوه بر داشــتن تمرکز روانى و نظم دفاعى 
باال، باید از کوچک ترین موقعیت هاى گلزنى بیشترین 

بهره را ببرند.
دیدار ذوب آهن و پدیده بازى حســاس، جذاب و سختى 
خواهد بود. نیاز هر دو تیم به برد در کنار نتایج تقابل  فصل 
گذشته آنها مى تواند انگیزه دوچندانى براى بازیکنان هر 
دو تیم به وجود آورد. از طرف دیگر در دیدار روز پنج شنبه، 
شناخت گل محمدى از تیم سابقش مى تواند برگ برنده 
خوبى براى شهر خودرو باشد؛ با این حال، باید منتظر ماند 

و دید که شرایط به  نفع کدام تیم رقم خواهد خورد. 

هفته هفتم از فصــل نوزدهم رقابت هــاى لیگ برتر 
فوتبال، امروز دوشنبه 29 مهر ماه با برگزارى پنج دیدار 
پایان مى یابد که در یکى از این بازى ها، سپاهان اصفهان 
در ورزشگاه امام على(ع) سیرجان به مصاف تیم فوتبال 

گل گهر مى رود.
سپاهان باید در یکى از مهمترین دیدارهاى هفته هفتم، 
به مصاف گل گهر ســیرجان برود، دیدارى حساس و 
جذاب که نتیجه آن عالوه بر دو تیم براى سایر مدعیان 
قهرمانى از جمله شــهر خودرو و تراکتور نیز از اهمیت 
باالیى برخوردار اســت و مى تواند صدرنشین لیگ را 
تثبیت کرده و یا تغییر دهد. سپاهان در شش هفته گذشته 
با کسب چهار برد و دو تساوى، 14 امتیاز به دست آورده 
و صدرنشــین فعلى لیگ اســت و تراکتور هم امتیاز با 
سپاهانى هاست و به دلیل تفاضل گل کمتر در رده دوم 

جدول جاى دارد.
سپاهان این روزها در اوج قرار دارد، شاگردان قلعه نویى 
که  فصل گذشته در هفته آخر قهرمانى را از دست دادند، 
در فصل جارى با تمام قوا به میدان آمده و در شش هفته 
اخیر نه تنها نتایج درخشانى را کسب کرده اند، بلکه بازى 

به بازى به فرم ایده آل خود نزدیک تر مى شوند.
نگاهى به چند دیدار گذشته این تیم به ویژه بازى هاى 
آنها مقابل پرسپولیس و ذوب آهن، گویاى این واقعیت 

است که بازیکنان سپاهان نه تنها با تفکرات سرمربى خود 
به خوبى عجین شده و درك تقریباً کاملى از وظایف خود 
در زمین و حرکات سایر هم تیمى هاى شان پیدا کرده اند؛ 
بلکه از نظر تاکتیک تیمى نیز به مرز پختگى رســیده و 

بازى کم  نقصى را به نمایش مى گذارند.
تقابل سپاهان و گل گهر سیرجان را مى توان ادامه پیچ 
خطرناك لیگ براى زردپوشــان دانســت. سپاهان در 
هفته هاى هشتم تا چهاردهم، هفت بازى سنگین مقابل 
تیم هاى ســایپا، پارس جنوبى، تراکتور، صنعت  نفت، 
استقالل، نساجى و شــهر خودرو دارد و همین امر لزوم 
کســب برد و اندوختن هر 3 امتیاز طى دو دیدار آینده را 
مشخص مى سازد. سپاهانى ها با توجه به رقابت نزدیک 
تیم هاى نخســت تا هفتم جدول فرصت کوچک ترین 
اشتباهى را ندارند و همین امر، مى تواند کار را براى آنها 
تا حد زیادى سخت کند، اما قلعه نویى نشان  داده که به 

سادگى از صدرنشینى نمى گذرد.
در آن  سو تیم گل گهر سیرجان قرار  دارد که با توجه به 
عدم نتیجه گیرى در شــش بازى قبلى، محکوم به برد 
در این دیدار اســت. آبى پوشان ســیرجان که در فصل 
جارى براى نخستین بار به لیگ برتر آمده اند، در شش 
هفته گذشــته بردى نداشته و با کســب سه مساوى 
و ســه باخت، تنها با 3 امتیــاز، در رده پانزدهم جدول 

قرار گرفته اند. نکته جالب توجــه براى تیم گل گهر آن 
اســت که آنها در سه هفته اخیر ســه شکست متوالى 
را تجربه کردنــد که منجر بــه برکنــارى بگوویچ و 
حضور مجیــد جاللــى در رأس کادر فنــى این تیم

 شد.
گل گهر ســیرجان تیم بدون تجربه و بى ادعایى است 
که در خانه به راحتى امتیاز از دست نمى دهد. بازیکنان 
گل گهر با وجود نتایج ضعیفشان، مقابل تیم هاى بزرگ 

خوب ظاهر شده و از انگیزه باالیى برخوردار هستند.
نقطه قوت شــاگردان جاللى، در خط دفاعى آنهاست. 
به طور معمول تیم هاى جاللــى در ارائه بازى تخریبى 
و دفاعى تبحر زیادى داشته و همین دفاع تیمى و منظم 
آنها موجب مى شود که به راحتى گل نخورده و بهترین 
خط حمله ها را زمین گیر کنند. از طرف دیگر، گل گهر در 
فاز تهاجمى، بسیار ضعیف بوده و با سه گل زده یکى از 

بدترین خط حمله هاى لیگ را دارد.
تقابل ســپاهان و گل گهر را مى توان دیدار ســخت و 
حساسى براى هر دو تیم دانست. سبک تدافعى بازیکنان 
نفت گل گهر با توجه به بازى مستقیم سپاهانى ها مى تواند 
براى شاگردان قلعه نویى دردسرساز شود. از طرف دیگر 
شرایط جوى و چمن نامناسب ورزشگاه امام على(ع)، کار 

را براى سپاهانى ها سخت تر نیز مى کند.

امروز دیدار سپاهان و گل گهر در ورزشگاه امام على(ع)بازندگان جام حذفى امروز به جان هم مى افتند

طوفان به سیرجان رسیدآخرین فرصت هاى داش على و رفقا

کنفدراســیون فوتبال آســیا جدیدتریــن رده بندى 
باشگاه هاى فوتبال قاره کهن را اعالم کرد که در آن 

ذوب آهن تیم دهم آسیا و اول ایران شد.
در این رده بندى پــس از ذوب آهن، پرســپولیس و 

استقالل به ترتیب تیم هاى دوم و سوم ایران شدند  و در 
رده بندى کلى آسیا در رده یازدهم و سیزدهم ایستادند. 
تراکتور نیز در این رده بندى با قرار گرفتن در رده 29 

آسیا در ردیف چهارم تیم هاى ایران قرار گرفت.

چهل و سومین ویژه برنامه «فوتبال به وقت اصفهان» 
با محوریت پخش دیدار تیم هاى  فوتبال ســپاهان و 

گل گهر سیرجان برگزار مى شود.
 دیدار تیم هاى سپاهان و گل گهر سیرجان در هفته 
هفتم رقابت هاى لیگ برتــر ایران امروز 29 مهر ماه 

ساعت 16 و 30 دقیقه برگزار مى شود.
ویژه برنامه «فوتبــال به وقت اصفهــان» در ادامه 
پخش و کارشناســى مســابقات مختلف فوتبال، از 
حــدود 45 دقیقه پیــش از آغاز این دیدار در ســالن 
اجتماعات بــاغ تجربه (واقع در اصفهــان- چهارراه 
عالمه امینى- ابتداى بزرگراه شــهید آقابابایى- بعد 

از بنیاد حفظ آثار و ارزش هاى دفاع مقدس- انتهاى 
پارکینگ شماره 6 باغ غدیر- سالن همایش هاى باغ 
تجربه(حکمــت)) پذیراى فوتبالدوســتان اصفهانى 

خواهد بود.
این ویژه برنامه با حضور مهمانانى شــاخص ساعت 
15 و45 دقیقــه آغاز مى شــود و ورود براى عموم و 

خانواده ها به صورت رایگان است.
 ویژه برنامه هاى «فوتبال به وقت اصفهان» به همت 
شهردارى هاى مناطق 8 و 4 اصفهان و همراهى اداره 
کل ارتباطات و روابط بین الملل شهردارى اصفهان 

برگزار مى شود.

ذوب آهن بهترین ایرانى آسیا

تماشاى خانوادگى سپاهان- گل گهر در باغ تجربه

تیم فوتبال ذوب آهن در حالى در جام حذفى با چهار گل 
مقابل حریف خود شکست خورد که محمدباقر صادقى از 

دروازه این تیم مراقبت مى کرد.
پس از جدایى محمدرشید مظاهرى، دروازه بان ملى پوش 
تیم فوتبال ذوب آهن در پایان فصل گذشته، محمدباقر 
صادقى، دروازه بان دوم فصل گذشته این تیم به عنوان 
دروازه بان اول فصل جدید آنها معرفى شد. صادقى در دو 
بازى نخستش به عنوان دروازه بان اول در لیگ قهرمانان 
آسیا به میدان رفت و در دو بازى پیاپى از حریف عربستانى 
دو و چهار گل دریافت کرد تا عملکرد وى در آســیا مورد 

تأیید قرار نگیرد.
اولین حضور صادقى در فصل جدید نیز با ناکامى همراه بود 
و در حالى که ذوب آهن در هفته نخست مسابقات با دو گل 
در خانه از مهمانش سایپا پیش بود با اشتباهات فاحش این 
دروازه بان سه بار دروازه اش باز شد تا پیروزى خانگى را با 

شکست عوض کند.
پس از آن صادقى به نیمکت ذوب آهن رســید تا یوسف 

بهزادى به ترکیب ثابت این تیــم راه یابد و این نیمکت 
نشینى براى صادقى ادامه داشت تا چهارشنبه هفته گذشته 
در دیدار سبزپوشان اصفهان مقابل تیم لیگ دسته اولى 

مس کرمان در جام حذفى.
ذوب آهن در شبى سخت مقابل مس کرمان و در ورزشگاه 
فوالدشهر در حالى تن به شکست چهار بر دو داد که یک 
بار دیگر صادقى به ترکیب ثابت این تیم بازگشته بود و با 
این شکست آنها از گردونه مسابقات جام حذفى کنار رفتند.

صادقى در این فصل دو بار در لیگ قهرمانان آسیا، یک 
بار در لیگ برتر و یک بار در جام حذفى براى ذوب آهن 
بازى کرد و در مجموع این چهار بازى، 13 بار دروازه اش 
باز شــد که این آمارى مطلوب براى یک دروازه بان به 

حساب نمى آید.
احتمال اینکه ایــن بازیکن بعد از ایــن در ترکیب ثابت 
سبزپوشان مورد استفاده قرار گیرد به حداقل کاهش یافت 
و حتى ممکن است ذوب آهنى ها به فکر جذب دروازه بان 

دیگرى  هم بیافتند.

محمدباقر، نابودگر این روزهاى ذوب آهن

محمدرضا خلعتبرى، مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن به دفاع 
از سرمربى این تیم پرداخت و گفت که سرمربى سبزپوشان 

اصفهانى مقصر ناکامى هاى اخیر ذوبى ها نیست.
محمدرضــا خلعتبرى دربــاره انتقادهایى کــه از علیرضا 
منصوریان مى شود، تأکید کرد: منصوریان همیشه در تالش 
اســت تا بهترین و آماده ترین بازیکنان را به زمین بفرستد، 
وقتى ما نتوانیم خواسته هاى فنى سرمربى را در زمین پیاده 
کنیم طبیعتًا با مشکل مواجه مى شــویم. همه  ما در برد و 
باخت ها سهیم هستیم و این بى انصافى است که تقصیرها 
را گردن منصوریان بیاندازیم. متأســفانه در چند بازى هم 
بدشانسى آوردیم، ولى حاال باید تالش کنیم تا نتایج خوبى 
در بازى هاى آینده بگیریم. همه  ما قبل از شروع فصل این 
ادعا را داشتیم که از چند تیم پیشنهاد داریم و اگر این نتایج را 

جبران نکنیم خودمان زیر سئوال خواهیم رفت.
خلعتبرى با بیان اینکه ذوب آهن بازى ســختى برابر شهر 
خودرو در پیش دارد، اظهار کرد: با تیمــى بازى داریم که 
بازیکنانى باکیفیت و یک کادر فنى کاربلد دارد ولى محکوم 
به برد هستیم تا وضعیتمان تا حدودى بهتر شود. البته شک 
ندارم که شرایط ذوب آهن تغییر خواهد کرد. من در این زمینه 
نگران نیستم، چون تیم خوبى داریم. امیدوارم در این بازى 

خانگى هم شهر خودرو را ببریم تا شرایط مان بهتر شود.

اینجورى خودمان

 زیر سئوال مى رویم

با بهبــود ایرانپوریان و اضافه شــدنش به نفرات 
سپاهان حاال رقابت جالبى میان او و مرتضى منصورى 

براى حضور در ترکیب اصلى شکل گرفته است.
یکى از بازیکنانى که جذب ســپاهان شد، مرتضى 
منصورى، مدافع راست شهر خودرو بود که عملکرد 
خوبى در ترکیب تیم مشهدى در لیگ هجدهم داشت 
و وقتى به سپاهان آمد یکى از عالمت سئوال هایى که 
در مورد ترکیب این تیم ایجاد شد بازى کردن یک نفر 

از میان او و محمد ایرانپوریان بود.
مدافع راست با تجربه سپاهان فصل قبل بازى هاى 
خوبى در ترکیب این تیم به نمایش گذاشت ولى در 
مقاطع حساسى از فصل مصدومیت و محرومیت باعث 
شد سپاهانى ها در پست او دچار مشکل شوند و حاال با 
اضافه شدن منصورى این مشکل برطرف شده است.

در هفته هــاى ابتدایــى لیگ ایرانپوریــان درگیر 
مصدومیتى بــود کــه در تمرینــات پیش فصل 
گریبانگیرش شده بود و حاال این بازیکن در تمرینات 
گروهى شرکت مى کند و شرایط بازى پیدا کرده تا از 
این پس قلعه نویى چالش شیرینى در انتخاب مدافع 

راست تیمش داشته باشد.
باید دید رقابت میان منصورى و ایرانپوریان به کجا 
خواهد کشــید. منصورى تا اینجاى کار یکى از سه 
چهار  بازیکن برتر ســپاهان بوده و توانسته به تیم 
ملى هم راه پیدا کند و از طرفى ایرانپوریان هم یکى از 
ارکان اصلى سپاهان در فصل گذشته بوده که نقش 
بســزایى در مدعى بودن این تیم در دو جام داشته

 است.

رقابت وحشتناك 
و دلچسب در سپاهان
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مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 971196 ج/3 له آقاى اکبر شکوهیان و علیه آقاى 1- محمدحسین عابدى 
2- اعظم شــهریارى 3- راضیه عابدى مبنى بر فروش پــالك ثبتى 2248/1363 بخش 
6 اصفهان در تاریخ 98/8/18 روز شنبه ســاعت 9/30 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 و اکنون در 
تصرف مالکانه طرفین خالى از سکنه میباشــد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح 
ذیل ارزیابى شده نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید 
مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشــانى 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. مابقى ثمن معامله را 
ظرف حداکثر یکماه پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف 
ملک مورد مزایده عبارت اســت از اصفهان: به نشــانى جاده اصفهان- شیراز مرغ، خیابان 
مالصدرا، به شماره پالك 44 و کدپستى 81791- 55379 و 81791- 55377 به مالکیت 
اقاى اکبر شکوهیان و اقاى سعید عابدى کیجى، اینجانب کارشناس منتخب ضمن مطالعه 
پرونده و آگاهى از دستور أن مقام محترم قضایى به همراه خواهان پرونده (مالک ساختمان) 
به محل وقوع ملک مراجعه و طى بازدید و معاینه مراتب کارشناســى ذیال جهت استحضار 
ایفاد مى گردد. مشــخصات ثبتى و مکانى ملک: مکان مورد معرفى شش دانگ یک منزل 
دو طبقه ویالئى به شماره ملک 1363 فرعى از 2248 اصلى مفروز و مجزى شده از 1050 
بخش 6 ثبت اصفهان با عرصه به مساحت 1071/75 مترمربع که با دیوار آجرى و پالستر 
سیمان و سیمان ســفید محصور و کف با موزائیک و فضاى ســبز قدیمى مى باشد و در آن 
ساختمان دو طبقه در سمت شــمالى با زیر بناى 411/60 مترمربع براى استفاده ویالئى با 
قدمت حدود 23 سال که نازك کارى و نماى سنگى و اسکلت آن مستعمل شده با یک امتیاز 
برق و یک باب مغازه به مساحت 40/80 مترمربع با کف موزائیک و سقف و دیوارها سفید و 
درب فلزى با شیشه شکسته و حدود 10 مترمربع دو پوش با قدمت حدود 24 سال در سمت 
شمال غربى با یک امتیاز برق، همچنین ساختمان قدیمى در سمت جنوب شرقى با مساحت 
44/10 مترمربع احداث گردیده است که طبق گواهى پایان ساخت صادر شده از بخشدارى 
اصفهان بشمارو 37/ب مورخه 74/8/7 ارائه شده است با مالکیت به نسبت پنج دانگ آقاى 
اکبر شکوهیان با سند تک برگى به شماره ملک 2248/1363 مفروز و مجزى شده از 1050 
اصلى در دفتر 80 صفحه 80 به شماره ثبت 26692 و شماره چاپى سند  964280 ب 93 و یک 
دانگ به نام آقاى سعید عابدى کیجى با همان شماره ملک در دفتر 156 صفحه 5 به شماره 
ثبت 41514 بخش 6 اصفهان طبق سند مى باشــد. نتیجه کارشناسى: با عنایت به مطالب 
صدراالشاره، متراژ عرصه و اعیان، نوع کاربرى و جمیع جهات کارشناسى و موقیت محل و 
نحو دسترسى و سایر عوامل تاثیرگذار در نوسانات قیمت روز و کلیه عوامل موثر در قضیه در 
شرایط کنونى و تحقیقات انجام شده ارزش شش دانگ کل عرصه و اعیان منزل ویالئى با 
شماره پالك ثبتى فوق برابر با 19/700/000/000 ریال معادل با یک میلیارد و نهصد و هفتاد 
میلیون تومان تمام براورد و ارزیابى مى گردد. مطابق استعالم انجام شده پنج دانگ بنام اکبر 
شکوهیان و یکدانگ مشاع بنام مرحوم سعید عابدى مالکیت داشته و وفق ماده 10 آیین نامه 
فروش امالك مشاع وجوه حاصل از فروش پس از کسر هزینه عملیات اجرایى به نسبت سهم 
مالکیت هر کدام از مالکین تقسیم خواهد شد. م الف: 587548 مدیر و دادورز اجراى احکام 
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اجراى احکام حقوقى شعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 980476 ج/4 له خانم فهیمه فریدى و علیه آقاى علیرضا ابراهیمى مبنى بر 
مطالبه دستور فروش پالك ثبتى 128 فرعى از 4497 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
در تاریخ 98/08/20 ســاعت8:30 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 و اکنون در تصرف مالکانه 
طرفین (خالى از سکنه) مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى 
شده نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند 
ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشــانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با 
همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شــده 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 معامله ظرف 
حداکثر یکماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع  دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک 
مورد مزایده: آدرس اصفهان- خیابان ســیمین- خیابان فرهنگ- کوچه شجاعان (شماره 
10)- پالك- 9 کدپستى 97191- 81777 مراجعه شد، و پس از تماس تلفنى با آقاى علیرضا 
ابراهیمى (محکوم علیه)، ایشان ساعت 10 در محل حاضر و به اتفاق مامور محترم کالنترى 
و محکوم له و محکوم علیه از ملک بازدید بعمل آمد. پالك مورد نظر واقع در طبقه همکف 
از یک مجموعه 3 طبقه ســه واحدى (طبقه حدود 80٪ و طبقه همکف و طبقه اول) داراى 
نماى آجرى و فاقد آسانســور و با قدمت بیش از 20 سال، بازسازى شده و داراى راه پله کف 
سنگ و بدنه گچ و رنگ و نرده فلزى و داراى کنتور آب و گاز مشترك و کنتور برق مستقل مى 
باشد. در زمان بازدید آپارتمان خالى و فاقد اثاثیه بود. داراى مساحت حدود 146/2 مترمربع 
و انبارى به مساحت حدود 9 مترمربع با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات بر 
اساس تصویر سند تک برگى شماره 961647 مورخ 97/12/10، ارائه شده توسط محکوم 
له مى باشد. داراى درب ورودى آپارتمان چوبى با چارچوب فلزى، و داراى دو اتاق خواب با 
کف ســرامیک و کمد MDF، و راهرو داراى کف سرامیک و دیوارکوب، سالن داراى کف 
سرامیک و بدنه و سقف گچ و رنگ و داراى تراس و پنجره آلومینیومى تک جداره، آشپزخانه 
OPEN و کابینت فلزى با درب MDF و سیستم سرمایش کولر آبى و سیستم گرمایش 
بخارى گازى مى باشد. حمام و توالت داراى کف و بدنه کاشى مى باشد. لذا با توجه به جمیع 
جهات فوق و کلیه عوامل تاثیر گذار و موقعیت قرارگیــرى واحد و موقعیت محلى و قدمت 
ساختمان، قیمت شــش دانگ پالك ثبتى فوق به میزان 7450000000 (هفت میلیارد و 
چهارصد و پنجاه میلیون ریال) تعیین مى گردد. م الف: 591367 مدیر و دادورز اجراى احکام 

حقوقى اصفهان /7/225
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 980641 ج/3 له خانم فرزانه عصارزادگان علیــه آقاى محمدجواد الرى 
مبنى بر مطالبه مبلغ 1/484/362/443 ریال بابــت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق 
االجراى دولتى در تاریخ 98/8/21 ســاعت 10/30 صبح (سه شنبه) در محل اجراى احکام 
دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش اموال توقیفى یک دستگا پراید به 
شماره انتظامى 711 ن 62 ایران 13 که توســط 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 اتومبیل در پارکینگ غدیر و سایر اموال 
منقول در اصفهان خیابان شیخ طوسى غربى جنب کوچه شهید مرتضى مأموریان فروشگاه 
کفش برمودا مراجعه و از اموال بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت 
نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت 
نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم مال پس از پرداخت 
تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت و هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد و 
مابقى ثمن ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد 
شد. اموال مورد مزایده: ریاست محترم شعبه ســوم اجراى احکام مدنى اصفهان با سالم و 
احترام بازگشت به ابالغیه شماره 152/19470/01 تاریخ 98/06/04 ریاست محترم کانون 
کارشناسان رسمى دادگسترى استان اصفهان منظم به نامه شماره 1398009001065405 
تاریخ 98/06/04 آن مقام محترم قضایى در خصوص موضوع پرونده کالسه 980641 به 
طرفیت خانم فرزانه عصارزادگان (خواهان) و آقــاى محمدجواد الرى (خوانده) مراتب زیر 
به استحضار مقام محترم قضایى مى رساند. الف- اقدامات انجام شده: 1- اینجانب با استناد 
ابالغیه مذکور در تاریخ 98/06/04 ضمن حضور در شعبه، با مطالعه پرونده از قرار کارشناسى 
مطلع گردیدم. 2- با همانگى هاى بعمل آمده، به تاریخ 98/06/11 در معیت نماینده خواهان 

به آدرس اصفهان، خیابان شیخ طوسى غربى جنب کوچه شهید مرتضى ماموریان فروشگاه 
کفش برمودا مراجعه نموده و در حضور خوانده اقالم توقیفى مورد بازدید و بررسى قرار گرفتند. 
3- مطابقات صورتجلسه توقیفى مورخ 98/01/17 تعداد 130 جفت انواع کفش بچگانه، زنانه 
و مردانه مطابق نظر خوانده صورت بردارى گردید. در خصوص ارزیابى یک دستگاه سوارى 
پراید جى تى ایکس به شــماره انتظامى 711 ن 62- ایران 13 رنگ نقرهاى متالیک مدل 
1388 با حضور و معرفى خواهان از خودرو مورد نظر در جاده فرودگاه پارکینگ غدیر بازدید که 
نتیجه پس از بررسى هاى الزم به شرح ذیل به عرض میرسد: الف: با مشخصات فنى خودرو 
نوع: سوارى سیستم: پراید شماره انتظامى 711 ن 62- ایران 13 تیپ جى تى ایکس مدل 
1388 رنگ نقره اى متالیک تعداد سیلندر: 4 نوع سوخت: بنزین تعداد محدود: 2 تعداد چرخ: 
4 شماره موتور 2893829 شماره شاسى 61412288243111 ب: اظهار نظر کارشناسى: 
سوارى پراید جى تى ایکس نقره اى متالیک که در اجراى دســتور مقام محترم قضایى در 
پارکینگ غدیر واقع در اتوبان فرودگاه توقیف مى باشــد با توجــه به وضعیت ظاهرى آن و 
بررسى هاى الزم و همه جانبه اى که بعمل آمد به نظر اینجانب قیمت پایه کارشناسى خودرو 
مدنظر در حدود مبلغ دویست و چهل و پنج میلیون ریال معادل (245/000/000 ریال) اعالم 
مى گردد. ب- جمع بندى و نظریه نهایى: مطابق بررسى هاى به عمل آمده و با لحاظ نرخ 
روز بازار و کلیه شرایط حاکم بر اقالم مشاهده شده لیست ارزش برآوردى اقالم به شرح زیر 
تنظیم گردیده است و جمع کل به مبلغ پنجاه و پنج میلیون و سى هزار ریال (55/300/000 
ریال) تعیین مى گردد. 1- کفش پنجه باز گلدار رویه چرم زنانه تعداد 6 قیمت واحد 270/000 
قیمت کل 1/620/000 ریال 2- کفش پنجه باز پاپیونى مدل عروسکى تعداد 3 قیمت واحد 
300/000 قیمت کل 900/000 ریال 3- کفش پاپیونى ورنى مدل عروسکى تعداد 2 قیمت 
واحد 450/000 قیمت کل 900/000 ریال 4- کفش پاپیونى نگین دار زنانه 3 سانت تعداد 3 
قیمت واحد 450/000 قیمت کل 1/350/000 ریال 5- کف مجلسى قهوه اى زنانه 5 سانت 
تعداد 5 قیمت واحد 450/000 قیمت کل 2/250/000 ریال 6- کفش پاپیونى مشکى زنانه 
ورنى 5 سانت تعداد 5 قیمت واحد 450/000 قیمت کل 2/250/000 ریال 7- کفش نگین 
دار (عسلى و قهوه اى) زنانه 3 سانت تعداد 4 قیمت واحد 520/000 قیمت کل 2/080/000 
ریال 8- کفش پاپیونى کمربندى تعداد 1 قیمت واحد 520/000 قیمت کل 520/000 ریال 
9- کفش پاپیونى (عسلى و قهوه اى) زنانه 7 سانت تعداد 5 قیمت واحد 520/000 قیمت کل 
2/600/000 ریال 10- کفش پاپیونى نگین دار زنانه 5 سانت تعداد 3 قیمت واحد 520/000 
قیمت کل 1/560/000 ریــال 11- کفش کالج بندى قهوه اى زنانــه تعداد 4 قیمت واحد 
450/000 قیمت کل 1/800/000 ریال 12- کفش کالج بندى سورمه اى زنانه تعداد 2 قیمت 
واحد 450/000 قیمت کل 900/000 ریال 13- کفش صندل طبى دور دوز (قهوه اى عسلى) 
زنانه تعداد 8 قیمت واحد 450/000 قیمــت کل 3/600/000 ریال 14- کفش ورنى لج دار 
زنانه 7 سانت تعداد 5 قیمت واحد 700/000 قیمت کل 3/500/000 ریال 15- چکمه مشکى 
ســاق کوتاه زنانه تعداد 2 قیمت واحد 550/000 قیمت کل 1/100/000 ریال 16- چکمه 
مشکى ســاق بلند زنانه تعداد 2 قیمت واحد 550/000 قیمت کل 1/100/000 ریال 17- 
کفش اسپرت لیزرى (قهوه اى مشکى و کرم) زنانه تعداد 23 قیمت واحد 520/000 قیمت 
کل 11/960/000 ریال 18- کفش دخترانه عروســکى ورنى سایز 30 تعداد 2 قیمت واحد 
200/000 قیمت کل 400/000 ریال 19- کفش دخترانه عروسکى (پاشنه دار و بدون پاشنه) 
تعداد 5 قیمت واحد 400/000 قیمت کل 200/000/000 ریال 20- کفش پســرانه کالج 
تعداد 1 قیمت واحد 400/000 قیمت کل 400/000 ریال 21- کفش ورنى مجلسى پسرانه 
تعداد 2 قیمت واحد 400/000 قیمت کل 800/000 ریال 22- کفش نوبوك کالج پســرانه 
قهوه اى روشن تعداد 1 قیمت واحد 400/000 قیمت کل 400/000 ریال 23- کفش صندل 
پسرانه پنجه بسته سفید مشکى تعداد 2 قیمت واحد 320/000 قیمت کل 640/000 ریال 
24- کفش صندل جلوباز مشکى بچه گانه (29- 26) تعداد 2 قیمت واحد 320/000 قیمت 
کل 640/000 ریال 25- کفش صندل جلوباز قهوه اى پسرانه (34- 30) تعداد 8 قیمت واحد  
320/000 قیمت کل 2/560/000 ریال 26- کفش صندل انگشــتى ورنى مردانه (مشکى 
قهوه اى و قرمز) سایز 24 تعداد 24 قیمت واحد 320/000 قیمت کل 7/200/000 ریال جمع 
کل 130 جفت به مبلغ پنجاه میلیون و سى هزار ریال تعداد 130 قیمت واحد 300/000 قیمت 

کل 55/030/000 م الف: 612779 مدیر اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان /7/230
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 139860302023000044- 98/01/25 و راى اصالحى هاى 
شماره 139860302023000106- 98/02/09 و 139860302023000570- 98/07/24 
خانم شکوه اقدس رضاپور به شماره شناســنامه 25784 کدملى 1282185101 صادره از 
اصفهان فرزند محمدعلى نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 306/41 مترمربع 
مفروزى از پالك شــماره 2018  اصلى و 13 فرعى از 2014- اصلى و 64 فرعى از 2014 
اصلى و 2 فرعى از 2018 اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف 
نعمت اله حیدرى و پروین دخت صباغى جونى واگذار گردیده است. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/07/29 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/08/14 م الف: 636228 

صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /7/435
ابالغ رأى

شماره پرونده: 97- 1099 شماره دادنامه: 1138- 97/10/20 مرجع رسیدگى: شعبه ششم 
حقوقى شوراى حل اختالف لنجان خواهان: ســیامک فرهمندى فرزند داریوش- نشانى: 
شهرضا پاســداران ك مهراب ك فجر پ 17 خوانده: کیانوش اصل بیضاء فرزند کوروش- 
نشانى: مجهول المکان خواســته: پرداخت وجه چک گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق 
و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشــورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل 
مبادرت بصدور رأى مینماید. رأى قاضى شــورا: در خصوص دادخواســت آقاى ســیامک 
فرهمندى فرزند داریوش بطرفیت آقاى کیانوش اصل بیضاء فرزند کوروش بخواسته مطالبه 
مبلغ 50/000/000 ریال به عنوان وجه دو فقره چک به شماره هاى 963021 به سررسید 
1397/6/5 به مبلغ 20/000/000 ریال عهده حســاب جارى 023900302582722001 
بانک سینا و چک شماره 830552 به سررسید 97/7/10 به مبلغ 30/000/000 ریال عهده 
حساب جارى 01590800275506 بانک سپه جمعًا 50/000/000 ریال و مطالبه خسارت 
تأخیر تأدیه و خسارت دادرسى، نظر به شــرح دادخواست تقدیمى خواهان و تصویر مصدق 
چک مستند ادعا و گواهى عدم پرداخت صادره از سوى بانک محال علیه و اینکه مستندات 
ادعا مصون از هرگونه ایرادى از ســوى خوانده باقى مانده است و صدور و وجود چک در ید 
خواهان ظهور در مدیونیت خوانده دارد و اینکه در قبال دعوى خواهان دفاع مؤثرى به عمل 
نیاورده است و با توجه به نظر مشورتى اعضاى شورا و با استصحاب بقاى دین خواسته را ثابت 
و به استناد به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و ماده واحده  استفساریه تبصره الحاقى به ماده 
2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چک حکم به محکومیــت خوانده به پرداخت مبلغ 
50/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید 
چک تا زمان پرداخت بدهى که بر اساس نرخ شــاخص تورم اعالمى سالیانه از سوى بانک 
مرکزى جمهورى اسالمى ایران محاسبه مى شود و پرداخت مبلغ 1/375/000 ریال هزینه 
دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس به مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم 
حقوقى لنجان مى باشد. م الف: 635270 ارجمندى- قاضى شعبه ششم حقوقى شوراى حل 

اختالف لنجان /7/441
اخطار اجرایى

شماره: 98- 65 به موجب رأى شماره 180 تاریخ 98/4/24 حوزه هفتم شوراى حل اختالف 
شهرستان لنجان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه بهروز خدابخشى فرزند حفیظ اله 

نشانى: فوالدشهر- مســکن مهر- بلوك 6 ساختمان ســروش- طبقه 3 محکوم است به: 
پرداخت مبلغ 6/350/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست 97/12/4 لغایت اجراى حکم و مبلغ 324/375 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 
228/600 ریال حق الوکاله وکیل در حق شرکت و نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت و 
به لحاظ غیابى بودن رأى صادره اجراى حکم توسط دایره اجرا منوط  به معرفى ضامن معتبر 
از سوى محکوم له مى باشد. مشخصات محکوم له: شرکت بیمه پاسارگاد- سهامى عام) به 
مدیریت آقاى معصوم صفیرى و با وکالت خانم پریرخ نادرى نوکابادى نشانى: اصفهان- سه 
راه سیمین- خیابان سهروردى جنب داروخانه آذر- بن بست مهران ترکى ساختمان الهیه 
طبقه اول واحد 3. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
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 اســتیفا 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 قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 633353 
بهمن شریفى- قاضى شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره 

یک) /5/442
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002129000504/1 شــماره بایگانى پرونده: 9800684 شماره 
ابالغیــه: 139805102129001258 تاریخ صدور: 1398/07/21 آگهــى ابالغ اجرائیه 
9800684- بدین وســیله به آقاى خسرو خاشعى، نام پدر: رجب، شــماره شناسنامه: 20، 
شماره/ شناسه ملى: 1171023243، متولد: 1350/09/27 به ادرس متن سند: ورنامخواست 
لنجان، ابالغ مى شود که خانم زهرا هادى ورنامخواستى جهت وصول یکصد و پنجاه عدد 
سکه بهار آزادى به استناد سند نکاحیه شماره 6629 مورخ 1376/06/07 دفترخانه ازدواج 
شماره 28 شهر زرین شهر استان اصفهان علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به 
کالسه 9800684 در این اداره تشکیل شده است و بدلیل نقص آدرس، ابالغ اجرائیه میسر 
نمى باشد،  لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم 
االجراء، مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار محلى آگهى مى 
شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت 
به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 633406 

محمدرضا ابراهیمى- مسئول واحد اجراى اسناد رسمى لنجان /7/443
ابالغ رأى

راى شورا -شماره پرونده : 98 / 38ش5 ح   شماره دادنامه 252 – 14 / 5 / 98 درخصوص 
دادخواست آقاى امیر معینى فرزند محمد بنشانى شاهین شــهر خ مخابرات فرعى 14 نیم 
فرعى اول سمت راست انتهاى بن بست پ 24  به طرفیت خواندگان 1 – کمال الدین خانى 
2 – محمد درى دولت آبادى  بنشانى مجهول المکان گردشکار خواهان دادخواستى بخواسته 
فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى 
تشریفات قانونى در وقت مقررر حوزه به تصدى امضاء کنندگان ذیر تشکیل است و با توجه 
به محتویات پرونده پس از شــور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به 
صدور راى مى نماید به خواسته الزام به انتقال سند رسمى موتور سیکلت به شماره انتظامى 
627 – 68786 به انضمام خسارت قانونى و هزینه دادرسى خواندگان علیرغم ابالغ قانونى 
نشرآگهى در جلسه مقرر حضور ندارند . به شرحى که خواهان در دادخواست تقدیمى و جلسه 
رسیدگى اظهارداشته است وسیله نقلیه مذکور را در تاریخ 21 / 10 / 97 طى مبایعه نامه عادى 
از خوانده ردیف اول به مبلغ 000 / 000 / 12 ریال خریدارى نموده و 000 / 000/ 10 ریال 
از ثمن آن را پرداخته اســت که مقرر گردید الباقى در زمان انتقال سند پرداخت گردد لیکن 
تاکنون به علت تغییر آدرس و عدم دسترسى به خواندگان انتقال سند صورت نگرفته است 
شورا نظر به مســتندات ابرازى خواهان از جمله مبایعه نامه مابین طرفین و پاسخ استعالم 
پلیس راهور مورخ 18 / 12 / 97 که آخرین مالک و متصرف خوانده ردیف دوم معرفى گردیده 
است خواسته خواهان را محرز و مسلم دانسته و به استناد مواد 10 و 220 و 1301 قانون مدنى 
خوانده محمد درى دولت آبادى را ملزم به حضور در یکى از ازدفاتر اسناد رسمى و تنظیم سند 
رسمى یک دستگاه موتورسیکلت به شــماره انتظامى 627 – 68786 بنام خواهان در ازاى 
پرداخت الباقى ثمن معامله به مبلغ 000 / 000 / 2 ریال به فروشــند کمال الدین خانى مى 
نماید همچنین مستندا به مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسى حکم به محکومیت خوانده 
کمال الدین خانى به پرداخت مبلغ 000 / 150 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 000 / 155 
ریال ابطال تمبر و هزینه نشر آگهى برابر با تعرفه در حق خواهان صادرو اعالم  مى دارد راى 
صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و سپس 
ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه محترم تجدید نظر خواهى در محاکم 
عمومى حقوقى دادگسترى شاهین شهر مى باشد. 633799 /م الف مجتبى رضوانى - قاضى 

شعبه پنجم شوراى حل اختالف شاهین شهر/7/428 
فقدان سندمالکیت

نظرباینکه آقاى قدیر ضیائى فرزند کاظم با ســتناد دو برگ استشــهادیه محلى که هویت 
و امضاء شهود رســما گواهى شده اســت مدعى است ســند مالکیت خود به شماره چاپى 
750895ب / 91 را که به میزان ششدانگ  به شــماره پالك ثبتى 31006 / 406 واقع در 
بخش 16 حوزه ثبتى  اصفهان ( شاهین شهر ) که در صفحه 150 دفتر 805 تسلیم گردیده 
و به موجب تفکیک شماره 26 / 3810 / 92 مورخ 17 / 06 / 1392 ثبت شاهین شهر به نام 
وى ثبت گردیده و طى سند رهنى شماره 5617 مورخ 24 / 04 / 1393 دفترخانه 392 شاهین 
شهر نزد بانک مسکن شعبه عطار شاهین شهر در رهن بوده و سابقه بازداشت ندارد و نحوه ى 
گم شدن اسباب کشى اعالم شده چون درخواست صدور سند المثنى گردیده و طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهــى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا 
وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم 
و اصل ســند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 634043 /م الف عباسعلى عمرانى – مدیر واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر /7/429 
فقدان سندمالکیت

نظرباینکه خانم اقدس پورهنگ با ستناد دو برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود 
رسما گواهى شده است مدعى است سند مالکیت خود به شــماره چاپى 537414 را که به 
میزان ششدانگ  به شماره پالك ثبتى 24312 / 406 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى  اصفهان 
( شاهین شهر ) در دفتر امالك بنام مالک مذکور سابقه ثبت داشته در اثر سهل انگارى مفقود 
و تقاضاى صدور سند مالکیت المثنى نموده است لذا پس از مراحل قانونى و طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود 
سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و 
اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى سند 
مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 634008 /م الف عباسعلى عمرانى – مدیر واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر /7/430 
فقدان سند مالکیت

شماره: 139885602030007495 خانم احترام لطفى نجف آبادى فرزند شیر على بشماره 
شناسنامه 68 باستناد دو برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده 
مدعى شدند که سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شــماره 4 فرعى از 893 اصلى واقع در 
قطعه 3 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 89 دفتر 32 امالك ذیل ثبت 3523 
ششدانگ بنام سعادت اله روحانى مسبوق به ثبت و ســند مالکیت بوده و نامبرده طى سند 
انتقال قطعى  بشــماره 31445 مورخ 1337/03/29 دفترخانه 88 نجف آباد ، تمامت مورد 
ثبت فوق از طرف نامبرده به احترم لطفى نجف آبادى انتقال شــده و سند در اختیار احترام 
لطفى قرار گرفته و مفقود شده است . نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجاى منزل 
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 انتشــار 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 تســلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
1398/07/29، 635234/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از 

طرف زهرا لطفى نجف آبادى /7/432
 فقدان سند مالکیت

شــماره: 139885602030007488 خانم حمید رضا ناصحى نجف آبادى فرزند قربانعلى 
باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شــهود رسما گواهى شده مدعى شدند 
که سند مالکیت دو حبه و شش – سیزدهم حبه مشــاع از هفتاد و دو ششدانگ پالك ثبتى 
شــماره 1 فرعى از 236 اصلى واقع در قطعه 8نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که دردفتر 
امالك الکترونیکى شماره 139620302030017802 بنام نامبرده ثبت و سند  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 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 ذکرشــده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 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 
1398/07/29، 635243/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از 

طرف زهرا لطفى نجف آبادى /7/433
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان فیروزه پورشبانان دادخواستى به خواسته الزام خوانده فک پالك به طرفیت خوانده 
علیرضا شریفى به شوراى حل اختالف شعبه هشتم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس 
از ارجاع به شماره 663/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/9/11 ساعت 3:15 عصر 
تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به 
تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر 
آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم 
حضور شورا به خواسته ابالغ رســیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه 
نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 636340/ م الف شعبه هشتم 

شوراى حل اختالف نجف آباد /7/434
مفاد آرا

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى- 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 13986030203500083 – 20 /1398/3  
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى خانم 
فاطمه دریس جى فرزند جابر بشماره شناسنامه 1217 صادره از آبادان در یک باب خانه  به 
مساحت 30 / 128متر مربع به پالك 301 اصلى واقع در شاهین شهر  حاجى آباد خ آزادگان 
کوچه مســجد واقع در بخش 16 خریدارى مع الواسطه از مالک رســمى آقاى على آبادى 
حاجى آبادى  ، محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتبدر دونوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را 
به مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى اســت در صورت انقضایمدت مذکور و عدم اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . نوبت اول : 29 / 7/ 98 و نوبت دوم 14 /98/8  
م الف – نوبت اول 636095 و م الف نوبت دوم – 636097 عباسعلى عمرانى رییس واحد 

ثبتى  و امالك /7/437 
فقدان سند مالکیت

 شماره: 139885602030007591      آقاى کریم ابراهیم زاده نجف آبادى فرزند اسماعیل 
بشماره شناسنامه 776 باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى 
شده مدعى شدند که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 6 فرعى 
از 696 اصلى واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 381 دفتر 112 
امالك ذیل ثبت 16943/6034 بنام اکبر حقیقى نجف آبادى  بشــماره شناسنامه 14036 
فرزند اسداله مسیوق به ثبت و سند  مالکیت بشماره 402074 بوده و طى انتقال قطعى بشماره 
35682 مورخ 1352/01/15 دفترخانه 37 نجف آباد به فتح اله پورقاسمیان انتقال شده و فتح 
اله پورقاسمیان طى انتقال قطعى بشماره 28018 مورخ 1353/03/22 دفترخانه 37 تمامت 
مالکیت خود را به نادعلى توکلى و کریم ابراهیم زاده بالسویه انتقال داده و سند در سهام کریم 
ابراهیم زاده نجف آبادى قرار گرفته و مفقود شده است . نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت 
سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس 
مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشــده) 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 1398/07/29، 636763/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف 

آباد از طرف زهرا لطفى نجف آبادى /7/439
 فقدان سند مالکیت

شــماره: 139885602030007588 آقاى کریم ابراهیم زاده نجف آبادى فرزند اسماعیل 
بشماره شناسنامه 776 باســتناد دو برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما 
گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت ســه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 
5 فرعى از 696 اصلى واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 336 
دفتر 102 امالك ذیل ثبت 6034 بنام فاطمه حقیقى نجف آبادى  بشماره شناسنامه 5912 
فرزند غالمرضا مسبوق به ثبت و سند  مالکیت بشــماره 835702 بوده که مع الواسطه به 
فتح اله پورقاسمیان  نجف آبادى بشماره شناسنامه 304 فرزند نصراله انتقال شده و نامبرده 
طى انتقال قطعى بشماره 28018 مورخ 1352/03/22 دفترخانه 37 تمامت مالکیت خود را 
به نادعلى توکلى و کریم ابراهیم زاده بالسویه انتقال قطعى داده و سند مالک اولیه در سهام 
کریم ابراهیم زاده نجف آبادى فرزند اسماعیل قرار گرفته و سند مفقود شده است . نحوه گم 
شدن یا ازبین رفتن: به علت ســهل 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 شــود 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 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 1398/07/29، 636756/م الف- مهدى صادقى 

وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف زهرا لطفى نجف آبادى /7/440
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان فاطمه بهرامى دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت خوانده علیرضا براتى به شوراى 
حل اختالف شعبه هفتم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 98/548 
ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/8/27 ساعت 3 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس 
شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه 
شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى 
تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده 
و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج 

خواهد شد. 427646/ م الف شعبه هفتم شوراى حل اختالف نجف آباد /7/444 
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برخى افراد همواره از سردى دست ها و پاهاى 
خود شکایت دارند. در شرایطى که مى توان با 
استفاده از یک وســیله گرمایشى این شرایط 
را تا حدودى تســکین داد، اما بــراى درمان 
ریشــه اى باید عملکرد دستگاه گردش خون 
بدن آنها تقویت شود. انجام این کار مى تواند 
از سالمت قلبى عروقى انسان در بلند مدت نیز 

محافظت کند.
 پزشــکان به طور معمول انــواع مختلفى از 
تمرینات ورزشى را براى حفظ آزادانه جریان 
خون توصیه مى کنند. حرکت بدن سریع ترین 
و مؤثرترین روش براى تقویت گردش خون 
محسوب مى شود. اما آیا مى دانستید که برخى 
مواد غذایى نیز مى توانند به افزایش گردش 

خون شما کمک کنند؟
برخى مواد غذایى مغذى مــى توانند به طور 
طبیعى خــون را رقیق کرده و از تشــکیل و 
چسبیدن پالك ها به دیواره رگ هاى خونى 
که موجب تشکیل لخته هاى خون در دستگاه 
گردش خون مى شــوند، پیشــگیرى کنند. 
در ادامه با برخى از بهترین آنها بیشــتر آشنا 

مى شویم.

ماهى سالمون
اسیدهاى چرب امگا3 موجود در گوشت ماهى 
سالمون به عنوان یک رقیق کننده خون عمل 
مى کنند و در صورت مصرف منظم مى تواند 
از تشکیل لخته هاى خون جلوگیرى کند. 

هر هفته دو یا ســه وعده ماهى سالمون 
مصرف کنیــد یا مصــرف روزانه 

مکمل DHA را پس از مشورت 
با پزشک مد نظر قرار دهید.

سیر
سیر مى تواند نقش 

مهمى در حفظ 
سالمت قلبى 

قــى  و عر
نســان  ا

داشته باشد، زیرا از ویژگى هاى رقیق کنندگى 
خون سود مى برد، از این رو خطر حمالت قلبى 
و سکته مغزى را کاهش مى دهد. مکمل هاى 
سیر در بازار موجود هستند اما براى بهره مندى 
از تمــام فواید ایــن ماده غذایى بهتر اســت 

حبه هاى خام آن را مصرف کنید.

زنجبیل
پژوهش ها نشــان داده اند که مصرف منظم 
زنجبیل مى تواند سطوح کلسترول را کاهش 
دهد و از لخته شــدن خون پیشــگیرى کند. 
برش هاى زنجبیل تــازه را مى توانید در یک 
لیوان آب جوش انداخته و پس از گذشت چند 

دقیقه از یک چاى زنجبیل مفید لذت ببرید.

شکالت
آیا به دنبال بهانه اى بــراى افزایش مصرف 
شکالت هستید؟ نتایج یک مطالعه که توسط 
مؤسسه ملى خون، قلب و ریه آمریکا انجام شد، 
نشان داد مقدار یک ترکیب لخته کننده خون 
به نام ترومبوکسان در ادرار افرادى که شکالت 
بیشترى مصرف کرده بودند، نسبت به آنهایى 
که عالقه اى به شکالت نداشتند، کمتر بوده 
اســت. با وجود این ، پژوهشــگران نسبت به 
مصرف بیش از اندازه قند و چربى 
نیز هشدار داده اند. اما مصرف 
چند تکه شکالت تلخ در روز 
مى تواند برگ برنده شــما 
براى یــک جریان خون 

سالم باشد.

اسیدهاى چرب امگا3 موجود در گوشت ماهى 
سالمون به عنوان یک رقیق کننده خون عمل 
مى کنند و در صورت مصرف منظم مى تواند 
از تشکیل لخته هاى خون جلوگیرى کند. 

هر هفته دو یا ســه وعده ماهى سالمون
مصرف کنیــد یا مصــرف روزانه 

Aمکمل DHA را پس از مشورت 

با پزشک مد نظر قرار دهید.

سیر
سیر مى تواند نقش

مهمى در حفظ 
سالمت قلبى 

قــى  و عر
نســان  ا

مصرف بیش از اندازه قند و چربى
نیز هشدار داده اند. اما مصرف
چند تکه شکالت تلخ در روز
مى تواند برگ برنده شــما
براى یــک جریان خون

سالم باشد.

همیشه سردتان است؟

خوراکى هاى مضر براى صبحانه 

پرش پلک چشم، تیک عصبى یا نبض زدن یکى از چشم ها 
یا هر دو چشــم، موضوعى آزار دهنده اســت که اگر آن را 
تجربه کرده باشــید، مطمئن مى شوید ادامه آن براى مدت 
زمان طوالنى مى تواند منجر به خستگى و اختالل در انجام 
کار هاى روزانه شود. پرش پلک ها در واقع اسپاسم غیر ارادى 
و تکرار شونده پلک هاى چشم است که احتمال ایجاد آن هم 

در پلک باال و هم در پلک پایین وجود دارد.
درباره علت نبض زدن چشــم ها از لحاظ پزشــکى دلیل 
مشخص و واضحى مطرح نشده اســت؛ چرا که در اغلب 
موارد این مشکل، مقطعى و گذرا بوده، بدون درد است و بعد 
از چند ساعت و به ندرت بعد از چند روز، خود به خود برطرف 
مى شود. مهمترین علت هاى بروز این ناراحتى شامل موارد 

زیر مى شود:
1. اســترس: ناراحتى هاى عصبى مانند غم، اســترس و 
اضطراب از اصلى ترین عوامل بروز پرش پلک چشم است 
که همراه شــدن آن با کار بیش از اندازه چشمى و خستگى 

زیاد، اغلب باعث طوالنى شدن این مشکل در افراد مى شود.
2. تماشاى بیش از اندازه تلویزیون، کار با کامپیوتر و گوشى: 
خستگى و کار بیش از اندازه با چشم ها مانند استفاده طوالنى 
مدت از کامپیوتر، گوشى و... مى تواند باعث خشکى چشم و 

ایجاد نبض زدن یکى از چشم ها یا هر دو چشم شود.
3. خســتگى و کم خوابى: از دیگر علت هاى نبض چشم و 
پرش پلک ها خستگى و کم خوابى است که مى تواند در بروز 

این مشکل یا تشدید آن مؤثر باشد.
4. استفاده ازکافئین: اســتفاده زیاد از کافئین در بروز پرش 

پلک تأثیر مستقیم دارد.
5. محرك هاى محیطى مانند آلودگى هوا، حساســیت به 
نور خورشید و باد: گاهى اوقات حساسیت هاى چشمى و در 
معرض آلودگى هوا قرار گرفتن، نور روشن و شدید مى تواند 

در بروز پرش پلک مؤثر باشد.
6. ســوء تغذیه و برخى بیمارى ها: تغذیه نامناسب فرد، به 
ویژه در مصرف ویتامین هاى گروه B، کلسیم و منیزیم باعث 
تشدید و حساسیت عضالت پلک مى شود. همچنین برخى 
بیمارى ها مانند بیمارى هاى خوش خیم چشــمى، پرکارى 
تیروئید یا اختالالت عملکرد کلیه نیز ممکن اســت باعث 
شوند این انقباضات به طور گسترده در قسمت هاى مختلف 

بدن از جمله عضالت چشم به وجود بیاید.
پرش پلک ها همیشه غیر قابل پیش بینى و بدون درد هستند، 
ولى مى توانند موجب آزار و عصبى شدن فرد مبتال شوند. از 
این رو بیشــتر افراد به دنبال راهکار ها و درمان  پرش پلک 
چشم یا همان نبض زدن چشم ها به صورت خانگى هستند. 

برخى درمان هاى خانگى مؤثر به شرح زیر است:
1) اســتراحت کردن و خواب کافى: از آنجایى که یکى از 
علت هاى اصلى این مشکل نداشتن خواب کافى و خستگى 
جسمانى به ویژه خستگى چشم هاست، توصیه مى شود براى 
درمان و توقف این مشــکل به ساعات 
خواب توجه کنید و با داشــتن هشــت 
ســاعت خواب کافى و استراحت 
دادن چشم ها، به بدن خود 

بــراى متوقــف 

کردن این ناراحتى کمک کنید.
2) قرار دادن کمپرس آب گــرم: کمپرس آب گرم با از بین 
بردن انقباضات ماهیچه اى عضالت چشــم، باعث بهبود 
پرش پلک مى شــود. به این منظور حوله تمیزى را در آب 
جوش قرار دهید و بعد از چکاندن آب حوله، آن را به آرامى 
براى پنج دقیقه روى چشم خود قرار دهید. این کار را پنج تا 

شش بار در روز تکرار کنید.
3) ماساژ چشم ها و حرکات چشمى: حرکات چشمى صحیح 
و ماساژ اصولى چشــم ها نیز به بهبود پرش پلک ها کمک 
شایانى مى کند. در واقع حرکات کره چشم انسان به وسیله 
شــش عضله خارج کره چشــمى که به اطراف کره چشم 

چسبیده اند کنترل مى شوند و این عضالت نیز همانند 
عضالت بدن نیازمند تقویت هســتند. در این مورد 

مى توانید از حرکات یوگاى چشم که به رفع خستگى چشم 
نیز کمک مى کند، اســتفاده کنید. به این منظور چشم ها را 
به آرامى به صورت دایره وار، در جهت عقربه هاى ساعت و 
خالف جهت عقربه حرکت دهید و چند بار این تمرین را تکرار 
کنید، سپس چشم ها را به آرامى ببندید. همچنین مى توانید 
چشمى که دچار پرش پلک است را به مدت یک دقیقه کامل 

ببندید و سپس به آرامى باز و این کار را تا سه بار تکرار 
کنید.

4) قرار دادن حلقه ســیب زمینى یا خیار روى چشم: سیب 
زمینى و خیار هر دو داراى خــواص ضد التهابى و اثر خنک 
کننده هســتند و براى درمان پرش پلــک مفیدند. به این 
منظور یک حلقه خیار یا سیب زمینى خنک را روى چشمى 
که دچار نبض شــده قرار دهید، به آرامى چشــم را ببندید 
و اجازه دهید روى چشــم بماند تا زمانى که به دماى اتاق 

برسد.
6) اســتفاده از گالب به عنوان لوســیون چشــم: یکى از 

درمان هاى طب سنتى براى 
درمان پرش پلک 

 ، چشــم

استفاده از گالب به عنوان یک لوســیون آرامبخش روى 
چشم هاست. براى استفاده از گالب، یک پد پنبه اى استریل 
را به گالب آغشــته کنید و آن را به آرامى روى پلک چشم 
قرار دهید. گالب یــک محلول آرام کننــده و پاك کننده 
بى ضرر اســت و چنانچه علت پرش پلــک، آلودگى هاى 
محیطى باشــد به خوبى به برطرف شدن آن کمک خواهد 
کرد. در طب ســنتى از گالب خالص به عنوان قطره چشم 
براى تمیز کردن، تغذیه و آرام کردن ماهیچه هاى چشــم 

استفاده مى شود.
در بیشتر موراد زنش پلک چشم نیازى به مراجعه به پزشک 
ندارد، ولى چنانچــه این حالت مزمن شــود و اختاللى در 
بینایى به همراه داشــته باشد، مى تواند نشــانه اى از سایر 
بیمارى ها مانند اختالل در مغز یا سیســتم عصبى باشــد؛ 
بنابراین در صورتى که پرش پلک چشم باعث بسته شدن 
کامل چشم شود، براى یک هفته تداوم داشته باشد، اسپاسم 
عضالت پلک چشــم همراه با انقباض و اسپاسم در دیگر 
عضالت صورت باشــد، چشــم قرمز و متورم شده باشد 
وهمراه با ترشح از چشم ها باشــد حتماً  در مرحله اول 
به یک چشم پزشک و در مرحله 
بعد به پزشک متخصص مغز 
و اعصاب مراجعــه کنید تا 
عوامــل احتمالى به طور 

دقیق بررسى شوند.

زیاد، اغلب باعث طوالنى شدن این مشکل در افراد مى شود.
2. تماشاى بیش از اندازه تلویزیون، کار با کامپیوتر و گوشى: 
خستگى وکار بیشاز اندازه با چشم ها مانند استفاده طوالنى 
مدت از کامپیوتر، گوشى و... مى تواند باعث خشکى چشم و 

ایجاد نبض زدن یکى از چشم ها یا هر دو چشم شود.
3. خســتگى و کم خوابى: از دیگر علت هاى نبض چشم و 
پرش پلک ها خستگى و کم خوابى است که مى تواند در بروز 

این مشکل یا تشدید آن مؤثر باشد.
4. استفاده ازکافئین: اســتفاده زیاد از کافئین در بروز پرش 

پلک تأثیرمستقیم دارد.
5. محرك هاى محیطى مانند آلودگى هوا، حساســیت به 
نور خورشید و باد: گاهى اوقات حساسیت هاى چشمى و در 
معرض آلودگى هوا قرار گرفتن، نور روشن و شدید مى تواند 

کنید و با داشــتن هشــت  خواب توجه
ســاعت خواب کافى و استراحت 
خود دادن چشم ها، به بدن

متوقــف  بــراى

کردن این ناراحتى کمک کنید.
2) قرار دادن کمپرس آب گــرم: کمپرس آب گرم با از بین 
بردن انقباضات ماهیچه اى عضالت چشــم، باعث بهبود

پرش پلک مى شــود. به این منظور حوله تمیزى را در آب 
جوش قرار دهید و بعد از چکاندن آب حوله، آن را به آرامى 
دهید. این کار را پنج تا  براى پنج دقیقه روى چشم خود قرار

شش بار در روز تکرار کنید.
3) ماساژ چشم ها و حرکات چشمى: حرکات چشمى صحیح 
و ماساژ اصولى چشــم ها نیز به بهبود پرش پلک ها کمک 
شایانى مى کند. در واقع حرکات کره چشم انسان به وسیله 
شــش عضله خارج کره چشــمى که به اطراف کره چشم 

اینعضالت نیز همانند  چسبیده اند کنترل مى شوند و
عضالت بدن نیازمند تقویت هســتند. در این مورد 

درمانپرشپلک
 ، چشــم

وهمراه با ترشح از چشم ها باشــد حتماً  در مرحله اول
به یک چشم پزشک و در مرحله
بعد به پزشک متخصص مغز
و اعصاب مراجعــه کنید تا
عوامــل احتمالى به طور

دقیق بررسى شوند.

آنچه باید
  درباره درمان پرش 
پلک چشم بدانید

اگر هنگام درست کردن سیب زمینى آب پز، ابتدا 
اجازه دهید آب جوش بیاید، سپس سیب زمینى ها

را به آن اضافه کنید؛ ویتامین هاى ســیب زمینى 
حفظ خواهند شد و از بین نمى روند. مصرف سیب 
زمینى به اندازه مناسب مى تواند فواید زیادى براى 

سالمتى داشته باشد. مصرف سیب زمینى در قالب 
یک رژیم غذایى متعادل مى تواند به ایجاد حس 

سیرى کمک کند.
براى افرادى که همواره اشتها دارند، سیب زمینى 
مى تواند منبع خوب غذایى براى کمک به کاهش 

اشتها در آنها باشد. البته  به علت میزان فیبر باال، 
به بدن در هضم غذا هم کمــک خواهد کرد. به 
خصوص در مورد سیب زمینى شیرین، فیبر محلول 
در آن مى تواند روند هضم را کم کند  و به کاهش 

وزن کمک خواهد کرد.

سیب زمینى را چطور بپزیم که ویتامین هایش از بین نرود؟
خوردن صبحانه فوایــدى از جمله باال بردن 
حافظه، تقویت هوش و تمرکز را به دنبال دارد.
صبحانه مــى تواند از افت قند و فشــار خون  
جلوگیرى کند. مهمترین  دلیلى که  به خوردن 
صبحانه تأکید مى شــود این است که تأمین 
کننده سوخت اصلى بدن اســت و این وعده 
غذایى باید به شکلى مناسب تأمین شود تا در 
وعده هاى بعدى، افراد بتوانند با تمدید انرژى 
شان بیشــترین بهره ورى را براى بدنشان به 
دســت آورند. صبحانه با وجــود چنین نقش 

مهمى وعده غذایى حذف شده خیلى از افراد 
است. 

مطالعات نشــان مى دهد خــوردن صبحانه 
موجب افزایش توانایى حل مســئله و تمرکز 
بیشتر در فرد مى شود، اما باید از خوردن موادى 
مانند غالت بدون ســبوس و غالت شیرین 
شده در وعده صبحگاهى پرهیز شود. ماست 
بدون چربى، یک لیوان آب میوه، قهوه شیرین، 
 دونات، نان شــیرینى حلقوى و سوســیس و 

پنکیک هم نباید مصرف شوند.

تا حاال شده که خودتان براى تشویق خودتان شیرینى 
بخرید، شده که نظر دیگران را درباره موقعیت تان در 
نظر نگیرید و شده که براى موفقیت هاى کوچک و 

بزرگ خودتان، جایزه بخرید؟
داشتن احســاس خوب نســبت به خود، از جمله 
مواردى است که بسیارى افراد در زندگى خود در 
آرزوى رسیدن به آن هســتند.خود کم بینى یعنى 
اینکه یک نفر حس کنــد در برابر دیگران کوچک 
است و خودش را دستکم بگیرد. این «خودکم بینى» 
چندان ربطى به واقعیت ندارد و بیشتر باور و حس 

یک آدم است نسبت به خودش.
خود کم بین ها شــش عالمت دارنــد: در مقابل 
سختگیرى واکنش هاى شــدید نشان مى دهند. 
دلشان مى خواهد مظلوم به نظر بیایند. کناره گیرى از 
دیگران. پاسخ شدیداً مثبت به تملق. گذشت ندارند 

و دوست دارند دیگران را بد نشان بدهند.
یکى از راه هایى که مى تواند به شما کمک کند تا از 
پس احساس حقارت تان بر بیایید، این است که

 راه هایى براى تشویق خود پیدا کنید. خیلى لذت 
بخش است که آدم بعد از موفقیت در یک آزمون 
زندگى، اولین شــیرینى موفقیتش را 

خودش بخورد و بعد آن را به دیگران تعارف کند.
احساس خود کم بینى در موقعیت هاى خاص بروز 
مى کند و مى شود با حساسیت زدایى این رابطه را 
قطع کرد. با این کار مى شــود با ضعف ها کنار آمد، 
مثل وقتى مشکلى قابل اصالح نیست (لکنت زبان) 
این تنها راه حل است. برخى ضعف ها جبران پذیر 
هســتند. این کار مهارت خاصى الزم ندارد، فقط 

تمرین مى خواهد.
بهترین راه غلبه بر ضعف، قوى شدن است. یعنى 
باید کارهاى جدید یــاد بگیریم. مثالً اگر خوب بلد 
نیستید حرف بزنید مى توانید با بیشتر کتاب خواندن، 
تمرین ذهنى و... مشــکل را کم کنید. گاهى بهتر 
است در جهت دیگرى خود را تقویت کنید و کارى 
به این مشکل نداشته باشید. شاید کسى که خوب 
نمى تواند صحبت کند، بتواند نویسنده چیره دستى 
شود. بپذیرید که بنا بوده با همین قیافه و همین قد و 
جثه خوشبخت شوید و حالتان خوب باشد. به بدن 
خود احترام بگذارید. در بسیارى از موارد یک فکر 
غلط (مثل بى کسى) منشــأ اصلى است. باید علت 
خود کم بینى تان را پیدا کنید ، شاید نشود چشمه را 

خشکاند اما مى شود آن را ناداشته فرض کرد.

 گاهى هم 
 خودت را 

 تحویل بگیر!

با شروع فصل پاییز و به تدریج سرد شدن هوا، زمان اوج 
ابتال به بیمارى هاى گوناگون اســت. سرماخوردگى و 
آنفلوآنزا مهمترین بیمارى هاست. احساس خارش گلو، 
گرفتگى و آب ریزش بینى و پس از آن سردرد و بدن درد از 
جمله نشانه هاى سرماخوردگى است. اگرچه این بیمارى 
درمان خاصى نــدارد اما گاهى راه هــاى درمانى که از 
طریق دوستان و آشنایان مى شنویم، بسیار است. اما آیا 

این روش ها تأثیرى دارند؟
طى ســال هاى اخیر اطالعات پزشکى مردم با توجه به 
فضاى مجازى افزایش چشمگیرى داشته است، به طورى 
که افراد با بروز کوچک ترین مشکل، در فضاى اینترنت 
شروع به جســتجو مى کنند، این در حالى است که افراد 
بدون این که نگران خطرات و عوارض مصرف خودسرانه 
دارو هاى شیمیایى باشند یا به دلیل تنبلى یا هزینه هاى 
باال سراغ انواع و اقسام دارو هاى پیشنهادى دکترنما هاى 
مجازى مى روند که مهمترین علت مســمومیت هاى 

دارویى، همین «خود درمانى» است.
بیمارى هایى مانند آنفلوآنزا و سرماخوردگى شبیه به هم 
هســتند و معموًال هر بیمارى که عالیم سرماخوردگى 
مانند سرفه، تب و یا خلط را مى بیند؛ سریعاً آنتى بیوتیک 
مصرف مى کند. آنتى بیوتیک ها یا چرك خشک کن ها 
دارو هایى هستند که مصرف خودســرانه آنها، تأثیرات 
منفى بر ســالمت افراد دارد.  مصرف خودسرانه و بدون 
تجویز پزشــک آنتى بیوتیک ها و دگزامتازون مى تواند 
عالیم یک بیمارى باشــد که درمان آن متفاوت است. 
متأسفانه شاهد اغلب ســرماخوردگى ها و گلودرد هاى 
ناشى از عفونت هاى ویروسى هستیم که مصرف انواع 

آنتى بیوتیک ها در درمان آن بى تأثیر است.
مرتضى دادگر، عضو تیم داروسازى اقمارى و بالینى اظهار 
کرد: دگزامتازون دارویى از دسته کورتیکواستروئید هاى 
صناعى (کورتون) است که یکى از پرمصرف ترین دارو ها 
در سطح کشور محسوب مى شــود و مى تواند عوارض 

نامطلوبى براى افراد به دنبال داشته باشد.
او افــزود: پوکــى اســتخوان و اثــرات ضدالتهابى و 
ضدحساسیتى، عفونت ها، افسردگى، افزایش فشارخون، 
افزایش قندخون و همچنین پوکــى نیز از عوارض این 
داروى به ظاهر بى خطر است. در واقع یکى از مشکالتى 
که مصرف خودسرانه آنتى بیوتیک ها دارد  از بین رفتن 
میکروب هاى مفید دستگاه گوارش است. با مصرف این 
چرك خشــک کن ها میکروب هاى روده از بین رفته و 
باعث ایجاد عفونت هاى خطرناك و سایر ناراحتى هاى 
گوارش مى شود، آنتى بیوتیک ها معموًال بر اساس تجویز 

پزشک با مقدار (دوز) تعیین شده باید مصرف شود.
این عضو تیم داروســازى اقمارى و بالینى تصریح کرد: 
هر چند کاربرد وســیع داروى دگزامتازون مانند تمامى 
دارو هاى نجات بخش است اما مى تواند عوارض ناگوارى 
براى افراد بر جاى بگــذارد. او گفت: کورتون ها معموًال 
جزو دارو هاى پرعارضه هستند، مصرف صحیح و آگاهانه 
دارو ها و پرهیز از تجویز و مصــرف ناب جا و بى رویه این 

دارو ها از سوى پزشکان و بیماران بسیار اهمیت دارد.

دارو هایى که براى سرماخوردگى مناسب نیست

زمان بیهوشى
 چه اتفاقاتى براى بدنمان مى افتد؟ 

در مطلب زیر مى خواهیم ببینیم در بیهوشى 
حین عمل هاى جراحى دقیقــًا چه اتفاقى در 

بدن ما رخ مى دهد.
از یک تا ده را برعکس مى شمارید و کم کم به 
خواب مى روید، به همین ســادگى. مغز دیگر 
نمى داند در طول این مدت که بیهوش بوده  اید 
چه اتفاقاتى براى بدن شــما رخ داده اســت. 
داروى بیهوشى مثل یک ماده خواب  آور، قشر 
مغز و قسمت هایى از ساقه مغز را که با بیهوشى 
مرتبط هســتند آرام مى  کند و تنفس هم آرام 
مى  شود. وقتى به هوش مى آیید فکر مى کنید 
دقیقًا همین چند ثانیــه پیش بود که خوابتان 

برد و هیچ اتفاقى در این مدت نیافتاده است.
در زمان بیهوشــى نمى  توانید ســرفه کنید و 
با این کار از ورود مواد داخــل معده به ریه ها 
جلوگیرى  کنید براى همین است که پزشکان 
توصیه مى  کنند قبل از عمل جراحى و بیهوشى 

حتمًا محتویات معده تان خالى شــود و دیگر 
هم چیزى نخورید. هرکســى بعد از بیهوشى 
دردســر هایى دارد که خواه ناخواه باید با آنها 
کنار بیاید البته ممکن است فقط یکى دو روز 
طول بکشد، اما به هرحال تهوع و سرگیجه از 
بیشترین مشکالتى است که براى خیلى ها به 

وجود مى آید.
بیهوشى چند حالت در بدن ما ایجاد مى  کند؛ 
اول اینکه براى آنکه درد را احســاس نکنیم 
نوعى بى حســى در بدن به وجــود مى آورد. 
هوشــیارى را از بین مى برد تا ما به اتفاقاتى 
که در طول عمل جراحى مى افتد آگاه نباشیم، 
چون قطعًا باعث ترس و نگرانى و اســترس 
شدید مى  شود. فراموشى حافظه در زمان عمل 
کمک مى کند نفهمیم چقدر طول کشــیده 
که در اتاق عمل بوده ایم و گذشــت زمان را 

احساس نکنیم.
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شهردارى گز برخوار در نظر دارد محل مرکز معاینه فنى خودروهاى سبک متعلق به خود 
واقع در شهر گز را  از طریق مزایده عمومى و در قالب قرارداد اجاره بهاء ماهیانه به مدت 
یک ســال واگذار نماید. متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و مدارك مزایده، تا 
پایان وقت ادارى روز پنجشنبه 1398/08/09 به دبیرخانه شهردارى گز برخوار مراجعه 
نمایند. ضمناً اطالعات  تکمیلى مزایده فوق از طریق وب ســایت شهردارى به نشانى
 www.gazborkhar.ir در دسترس مى باشد. همچنین امور مالى شهردارى با شماره 
تلفن 45721961- 031 داخلى 120 در ساعات ادارى آماده پاسخ گویى به سواالت احتمالى 

مى باشد.

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید:
موضوع مناقصه: 

مناقصه لوله گذارى و اجراى آبیارى تحت فشار در سطح شهر
- مبلغ اولیه اعتبار: 8/000/000/000 ریال

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 400/000/000 ریال
- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 98/08/18
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 98/08/19

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز چهارشنبه 98/08/29
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود.

آگهى مزایده عمومى

آگهى مناقصه
روابط عمومى شهردارى گز برخوار

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

نوبت دوم
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م الف: 632284

م الف: 638332 

توصیه هاى غذایى 
اییز

صل پ
 براى دیابتى ها در ف

از آنجا که پاییــز، همراه با کوتاه  
شدن روزها و سردتر شدن هوا همراه است، فعالیت 

بدنى افراد در این فصل کمتر شده و هوس هاى غذایى آن ها 
تغییر مى کند. در واقع تغییر آب و هوا مى تواند دیابتى ها را از یک 

رژیم غذایى سالم دور کند. از این رو متخصصان تأکید دارند که این 
بیماران در  فصل پاییز، حتما بعضــى از گزینه هاى غذایى را در رژیم 

روزانه خود قرار دهند.
با تغییر فصل، دیابتى ها باید لیست جدیدى از غذاها را به برنامه 

خود اضافه کنند؛ این کار مى تواند به بهبود کنترل قند 
خون آن ها کمک کند.

سیب از جمله میوه ها و منابع 
سرشار از فیبر اســت که به علت داشتن 

پکتین و شاخص گلیسمى پایین تر، نسبت به سایر 
میوه ها، یک میان وعده مناسب به ویژه در مبتالیان به 
دیابت به شمار مى رود. مصرف روزانه این میوه به میزان 
یک تا چهار واحد سیب متوسط در عموم افراد و به ویژه 

مبتالیان به دیابت توصیه مى شود.

یک سیب  زمینى شــیرین که در 
اجاق کبابى شده حدود 30 درصد کمتر از سیب 

 زمینى معمولى، قند خون را افزایش مى  دهد، زیرا حاوى فیبر 
باال و ریز مغذى هایى است که 40 درصد آن ها از نوع حالل بوده و 

سبب کاهش کلسترول و کندى هضم غذا مى شود. عالوه بر این سیب 
 زمینى شیرین غنى از کاروتنوئید و رنگ  دانه هاى زرد و نارنجى است که به 
ارگانیسم ها اجازه عکس  العمل در برابر انسولین را مى دهد. همچنین سیب 
 زمینى شیرین غنى از اسید کوروژنیک است؛ این ترکیب گیاهى طبیعى 

مى  تواند به کاهش مقاومت در برابر انسولین کمک کند.

 این سبزى کم قند در فصل پاییز 
و زمستان بسیار در دسترس است و یک انتخاب 

هوشمند براى ثبات ســطح قند خون در افراد دیابتى به 
شمار مى رود. دو فنجان کلم بروکسل حاوى مقادیر کافى از 
پروتئین بدون چربى و فیبر است؛ رژیم غذایى سرشار از گیاهانى 
مانند کلم و کاهو مى تواند خطر ابتال به این نوع دیابت را تا 

حدود 14 درصد کاهش دهد.

مصرف جوى دو سر باعث 
مى شود بین آنزیم هاى هضم  کننده در 

معده و مولکول هاى آمیدون (نشاسته) غذا، 
یک سد چسبناك به وجود بیاید. در نتیجه دستگاه 
گوارش ،مدت طوالنى  ترى غذا را در خود نگه 

داشته و قندها به تدریج وارد خون مى  شود.

 ایــن دانه هــا منبــع خوبى از 
چربى هاى سالم، فیبر و کربوهیدرات است. 

مصرف روزانه پنج گرم معادل دو قاشق غذاخورى از 
این دانه ها منجر به تنظیم موثر قند خون در افراد 

دیابتى مى شود.

هویج یکى از منابع طبیعى 
غنى از بتاکاروتن است که مى  تواند 

خطر ابتال به دیابــت را کاهش داده و قند 
خون را تنظیم کند.
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