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فواید 
برگ کرفس

صادرات محصوالت فوالد نطنز به 16 کشور
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سرانه فضاى سبز اصفهان
 استاندارد مى شود 

سخنان رهبرى 
فصل الخطاب نمایندگان 

و مسئوالن است

جمع آورى امضاء براى 
استیضاح رئیس جمهور 

و رئیس مجلس

5

توسعه صادرات؛ 
رویـکرد 

میزهاى استانى 

بررسى هاى الزم بر روى برگ کرفس نشان داده 
است که این برگ ها پنج برابر بیشتر از ساقه ها 

منیزیم و کلسیم دارد. کلسیم براى بدن ضرورت 
دارد که به بهبود سالمتى استخوان ها کمک 
مى کند.  کلسیم موجود  به انقباض و انبساط...

در جلســه میز توســعه صادرات طال و جواهر و 
سنگ هاى قیمتى، هدف اصلى میزهاى استانى 

کمک به توسعه صادرات عنوان شد.
به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان، 
در این جلســه که با حضــور  مدیــرکل دفتر 
هماهنگى امور اقتصادى استاندارى، معاون امور 
بازرگانى و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن 
و تجارت، معاون مدیرکل امور مالیاتى اســتان، 
معاون گمرك، مشــاور رئیس اتــاق بازرگانى 
اصفهان، رؤساى اتحادیه صنایع دستى و انجمن 

طال...
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ناامنى، بزرگ ترین ناامنى، بزرگ ترین 
مصیبت براى کشور استمصیبت براى کشور است

حضرت آیت احضرت آیت ا…… خامنه  اى  خامنه  اى 
در ابتداى جلسه  درس خارج فقه:در ابتداى جلسه  درس خارج فقه:

2

استاندار اصفهان خبر داد

بررسى عملکرد 4+2 اخراجى 
منصوریان؛ مشکوك!

 نتایج دور از انتظار ذوب آهن جایگاه علیرضا منصوریان 
را متزلزل کرده اســت. منصوریان در این ده هفته به جز 
شاهین، هیچ تیم دیگرى را شکست نداده است. آنها با 7 امتیاز بعد از 

شاهین و گل گهر ضعیف ترین نتایج را ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

بیانیه 5 ماده اى 
آیت ا... رئیسى 
با موضوع طرح 
سهمیه بندى بنزین

دستگیرى عامـالن تیراندازى در یکى از 
خیابان هاى شهر اصفهان 

3
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خبر خوش براى خبر خوش براى 
امیرقلعه نویىامیرقلعه نویى

بابا  نصف جهان
جـهانى شوید....جـهانى شوید....

wwwwww..nesfejahannesfejahan..netnet
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سیدجواد هاشمى:سیدجواد هاشمى:

جشنواره فیلم کودك جشنواره فیلم کودك 
فرمایشى استفرمایشى است

بررسىع
منص
 نتایجد
ک را متزلزل
شاهین، هیچ تیم دیگ
شاهین و گل گهر ضع
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آیت ا... جوادى آملى در پایان درس تفسیر خود در مسجد 
اعظم گفت: مسئولین ما واقعًا، شرعًا و عقًال موظفند که 
امور را ارزیابى کنند، دقیق بفهمنــد که فعًال مصلحت 
مملکت چیســت؟ و اگر در این خصــوص کوتاهى یا 
اشتباهى کنند واقعًا شرعًا ضامن هســتند، این وظیفه 
آنهاست، وظیفه  اى که مردم دارند همان است که دین به 
ما مى  گوید: به بهترین روش جلوى اشتباهات مسئوالن 
را بگیریم، این وظیفه ماســت، آتــش زدن و امثال این 

کارها، جز ایجاد آشوب مشکلى را حل نمى  کند.
آیت ا... جوادى آملى گفت: نکته ســوم کــه باید به آن 
توجه داشت، که هم مســئوال ن باید آن را ببینند و هم 

مردم باید آن را ببینند، این دشــمن مشترکى است که 
براى نابودى نظام [معاذا...] صف بســته است، بنابراین 
وظیفه همه مسئوالن این است که عالمانه و محققانه، 
شب و روز تالش کنند، از اقتصاددانان مملکت مشورت 
بگیرند و سئوال کنند، اگر اقدامى صالح مملکت باشد، 
یقینًا مردم تشــخیص مى  دهند و به انجام آن رضایت 
مى  دهند؛ نظام را با تخصص باید حفظ کرد. وى تصریح 
کرد: حفظ نظــام از اوجب واجبات اســت، اگر اقدامى 
محققانه و عالمانه باشــد، یک اقدامى خواهد شد که به 
نفع همه خواهد بود و اعتراض کسى را هم در پى نخواهد 

داشت.

یک عضو کمیســیون امنیت ملى و سیاســت خارجى 
مجلس شوراى اسالمى با تأکید بر اینکه «سخنان مقام 
معظم رهبرى براى نمایندگان و مسئوالن فصل الخطاب 
است» گفت که با توجه به حمایت مقام معظم رهبرى از 
تصمیم سران قوا براى افزایش قیمت بنزین همه باید از 
این موضوع حمایت کنیم در عین حال هم دولت باید هرچه 
سریع تر تعهد خود نسبت به قشرهاى کم درآمد را ایفا کند.
عالء الدین بروجــردى اظهار کرد: بــراى نمایندگان و 
مسئوالن سخنان رهبرى فصل الخطاب است به همین 
دلیل بعد از اینکه ایشان صراحتًا در جلسه درس خارج از 
فقه اعالم کردند که از تصمیم ســران قوا درباره  افزایش 

قیمت بنزین حمایت مى کنند همه نمایندگان به اتفاق این 
موضوع را پذیرفتند.

وى ادامــه داد: طبــق صحبت هاى رهبــرى این کار 
براساس کار کارشناسى انجام شده و باید عملیاتى شود ما 
نمایندگان هم به اتفاق این موضوع را پذیرفته ایم و از دولت 
مى خواهیم هرچه سریع تر تعهد خود را نسبت به قشرهاى 
کم درآمد ظرف امــروز و روزهاى آینــده عملیاتى کند. 
همچنین مبلغى که قرار است به حساب آنها واریز شود را 

براى هفته بعد نگذارد و ظرف امروز و فردا پرداخت کند.
وى تأکید کرد: همه باید از تصمیم سران قوا، مورد حمایت 

رهبرى درباره   افزایش قیمت بنزین حمایت کنند.

واکنش آیت ا... جوادى آملى
 به مسائل اخیر کشور

سخنان رهبرى فصل الخطاب 
نمایندگان و مسئوالن است

استعفاى نماینده بوکان 
در جلســه علنى دیروز مجلس شوراى    بهار |
اسالمى در نوبت عصر محمدقســیم عثمانى پس 
از قرائت نطق ســالیانه اش گفت: اگر بناست رئیس 
مجلس در مراکــز تصمیم گیرى نظر خودش را بیان 
کند ما براى چه در مجلس هستیم و من در اعتراض 
به همین امر اســتعفاى خودم را تقدیم هیئت رئیسه 

مى کنم.

برخورد با اشرار را 
وظیفه خود مى دانیم

  روزنو | وزارت اطالعات با صــدور بیانیه اى 
درباره مســائل پیش آمــده پس از اجــراى طرح 
مدیریت مصرف سوخت اعالم کرد که عوامل اصلى 
اغتشاشات دو روز شنبه و یک شنبه شناسایى و اقدام 
مناسب در حال انجام است. در بیانیه وزارت اطالعات 
آمده اســت: با توجه به بیانات ارزشمند مقام معظم 
رهبرى مد ظله العالى در خصوص مسائل پیش آمده 
پس از اجراى طرح مدیریت مصرف سوخت، به آگاهى 
ملت شهیدپرور مى رساند؛ این وزارتخانه ضمن نصب 
العین قرار دادن منویات معظم له و توجه دادن همه 
مسئولین امر به وظایف خود، برخورد با اشرار را وظیفه 
خود مى داند و  با هرگونه عوامل ناامنى و برهم زدن 
امنیت و آرامش ملت شریف، برخورد قاطع مى نماید.

پیشنهاد عبدى به روحانى 
عباس عبدى، تحلیلگر سیاسى اصالح    روزنو |
طلب، در یادداشــت کوتاهى در کانال تلگرامى خود 
درباره  اتفاقات اخیر نوشت: معلوم نیست هنگامى که 
مى خواهند بنزین را سه برابر کنند که به حمایت همه 
جانبه نیاز است ســخنرانى یزد را باید چگونه تفسیر 
کرد؟ در هر حال ادامه  این وضع جز زیان براى کشور 
نتیجه اى ندارد. تنش هم خطرناك اســت. اگر آقاى 
روحانى نمى تواند یا نمى خواهــد یا گمان دارد اجازه 
نمى دهند که در سطح حکومت به تفاهم نسبى برسد، 
بهتر است ادامه ندهد و بدون تنش کناره گیرى کند. 

این وضع به نفع هیچکس نیست.

بازداشت 180 نفر 
در خوزستا ن

استاندار خوزســتان گفت: در جریان    ایرنا |
ناآرامى هاى اخیر در برخى شهرهاى استان خوزستان 
180 نفر دســتگیر شــدند. غالمرضا شریعتى یک 
شنبه شــب افزود: در 15 شهرستان اســتان در پى 
افزایش قیمت بنزین اعتراضاتى توسط مردم انجام 
شد که در برخى از این شهرســتان ها افرادى سعى 
کردند این اعتراضات آرام را به خشونت تبدیل کنند.  
وى گفت: در جریــان این ناآرامى ها در چند شــهر 
استان از جمله بهبهان، خرمشــهر، آبادان، شادگان، 
ماهشهر و اندیمشک خســاراتى به اماکن عمومى 
وارد شد هر چند این خسارات جزئى و در حد شکسته 
شدن شیشــه ها و یا فضاى فیزیکى ساختمان هاى 
عمومى بوده امــا کار ترمیم این اماکن آغاز شــده

 است.

نقش پول در انتخابات 
محدود شود

عباســعلى کدخدایى، ســخنگوى    تابناك |
شوراى نگهبان درگفتگو با روزنامه «جام جم» گفته 
است: من معتقدم که نقش پول در انتخابات حتى پول 
پاك باید محدود شود. این نکته بسیار مهمى است که 
نه تنها ایران بلکه نظام هاى سیاسى دیگر هم به این 
مســئله توجه و مقرراتى براى جلوگیرى از آن وضع 
کردند. براساس این مقررات اگر نامزدى خواهان ورود 
به عرصه انتخابات باشد باید دخل و خرجش شفاف و 
روشن باشد به این معنا که این پول ها از کجا مى آید و 
به کجا مى رود. برخى از کشورها براى هزینه کرد این 
پول ها میزان تعیین مى کنند. متأسفانه در کشور ما به 
این نکته مهم در قانون انتخابات توجه نشده است. در 
سیاست هاى کلى که از سوى رهبرى ابالغ شد این 
مسئله مورد توجه قرار گرفت اما متأسفانه مجلس در 
این زمینه همراهى نکــرد و قانون انتخابات اصالح 

نشد.

خبرخوان

حضرت آیت ا… خامنه اى، در تاریخ 26 آبان 98 در ابتداى 
جلســه  درس خارج فقه، بیانات مهمى را درباره مســائل 
پیش آمده پس از اجراى طرح مدیریت مصرف سوخت ایراد 
فرمودند. مشروح بیانات مقام معظم رهبرى در این جلسه 

به نقل از خبرگزارى «میزان» به شرح زیر است:
بسم ا... الرحمن الرحیم

و الحمدّهللا رّب العالمین و الّصاله و الّسالم على سّیدنا محّمد 
و آله الّطاهرین و لعنه اّهللا على اعدائهم اجمعین

قبل از اینکه بحث را شروع بکنیم، من عرض بکنم که در 
این یکى دو روز خب یک حوادثى به دنبال مصوبه  سران 
کشور، ســران قوا اتفاق افتاد؛ دیروز، دیشب، پریشب، در 
برخى از شهر هاى کشور و متأسفانه مشکالتى هم درست 
شــد، تعدادى جان باختند و مراکزى تخریب شد، از این 
کار ها هم شد در این یکى دو روزه. چند نکته را باید توجه 
داشت؛ اوًال وقتى یک چیزى مصوبه  سران کشور هست، 
آدم باید با چشم خوشبینى به او نگاه کند، بنده در این قضیه 

سررشته ندارم یعنى تخصص این کار را ندارم، گفتم هم 
به آقایان؛ گفتم من، چون نظرات کارشناس ها هم در این 
قضیه  بنزین مختلف است، بعضى ها آن را الزم و واجب مى 
دانند بعضى ها مضر مى دانند، بنابراین من هم که صاحبنظر 
نیستم در این قضایا؛ گفتم من صاحبنظر نیستم لکن اگر 
سران سه قوه تصمیم بگیرند من حمایت مى کنم. من این را 
گفتم، حمایت هم مى کنم. سران قوایند، نشستند با پشتوانه  
کارشناسى یک تصمیمى براى کشور گرفتند، باید عمل 

بشود به آن تصمیم؛ این یک نکته.
نکته  دوم اینکه خب بله، یقیناً بعضى از مردم از این تصمیم 
یا نگران مى شوند یا ناراحت مى شوند یا به ضررشان است 
یا خیال مى کنند به ضررشان است به هر تقدیر ناراضى مى 
شوند، لکن آتش زدن به فالن بانک این کار مردم نیست، 
این کار اشرار است؛ کار اشرار است، این را باید توجه داشت. 
در یک چنین حوادثى معموًال اشرار، کینه ورزان، انسان هاى 
ناباب وارد میدان مى شوند، گاهى بعضى از جوان ها هم از 
روى هیجان با اینها همراهى مى کنند و این جور مفاسد را به 
بار مى آورند. این مفاسد هیچ مشکلى را درست نمى کند جز 
اینکه عالوه  بر هر مشکلى که هست، ناامنى را هم اضافه 
مى کند. ناامنى بزرگ ترین مصیبت براى هر کشــورى 
است، براى هر جامعه اى است، اینها قصدشان این است. 
شما مالحظه کنید در این دو روز تقریباً یعنى دو شب و یک 
روزى که از این قضایا گذشته همه  مراکز شرارت دنیا علیه 
ما این کار ها را تشــویق کردند، از خانواده  منحوس خبیث 
خاندان پهلوى تا مجموعه  خبیث و جنایتکار منافقین، اینها 
دارند مرتباً در فضاى مجازى و در جا هاى دیگر دارند تشویق 
مى کنند ترغیب مى کنند که این شرارت ها انجام بگیرد. من 
عرضم این است هیچکس به این اشرار کمک نکند، هیچ 
انسان عاقل و شایسته اى که به کشور خودش عالقه مند 
اســت، به زندگى راحت خودش عالقه مند است، به اینها 
نباید کمک بکند؛ اینها اشرارند، این کار ها کار مردم معمولى

 نیست.
مسئوالن هم البته دّقت کنند، مواظبت کنند، هرچه ممکن 
است از مشکالت این کار کم کنند. حاال من دیروز دیدم در 
تلویزیون که بعضى از مسئوالن محترم آمدند گفتند که ما 
مراقبیم که این افزایش قیمت موجب افزایش قیمت اجناس 
و کاال ها نشود؛ خب بله این مهم است، چون االن گرانى 
هست، بنا باشد باز اضافه بشود گرانى خب این براى مردم 
خیلى مشکالت درســت مى کند، باید مراقبت کنند. این 
مراقبت ها را اینها بکنند، مسئوالن حفظ امنیت کشور هم 
به وظایفشان عمل کنند، مردم عزیز ما هم که خوشبختانه 

در قضایاى گوناگون این کشور بصیرت خودشان را، آگاهى 
خودشان را نشان دادند بدانند که این حوادث تلخ از ناحیه  
کیست و چگونه است، این آتش زدن و خراب کردن و ویران 
کردن و دعوا کردن و ناامنى ایجاد کردن مال چه کســى 
اســت، این را بفهمند توجه کنند که مى فهمند هم مردم 
ملتفتند، و از اینها فاصله بگیرند. این آن توصیه  ما اســت، 
مسئوالن کشور هم به وظایفشان به طور جدى عمل کنند.

حضرت آیت ا… خامنه اى در ابتداى جلسه  درس خارج فقه: 

ناامنى بزرگترین مصیبت براى کشور است

رئیس قوه قضاییه روز 26 آبان با توجه به اجراى طرح 
ســهمیه بندى و اعالم نرخ جدید بنزین خطاب به 

مسئوالن قضایى بیانیه اى صادر کرد.
متن کامل این بیانیه بدین شرح است:

بسم ا... الرحمن الرحیم
مسئوالن محترم قضایى

با سالم
نظر به اینکه اجراى طرح سهمیه بندى و اعالم نرخ 
جدید بنزین، موجب بروز برخى حوادث و نگرانى ها 
در جامعه شده است، نکات زیر مورد توجه و اهتمام 

قرار گیرد:
1- نســبت به پیشــنهاد دولت محترم براى اجراى 
طرح ســهمیه بندى و اعالم نرخ جدید بنزین که با 
استناد به تکالیف قانونى، به منظور ایجاد هماهنگى 
در شوراى اقتصادى سران قوا مطرح و مصوب شد، 
فارغ از نظرات مختلف کارشناســى موجود پیرامون 
این طرح و شــیوه اجراى آن که مى توان در فضاى 
دور از التهاب و غیرهیجانى به آن پرداخت، دستگاه 
قضایى خود را موظف مى داند براى رفع مشــکالت 
احتمالى در فرایند اجرا، به وظایف قانونى خود عمل

 نماید.
2- در مقاطــع مختلــف حیــات پربرکــت نظام 

جمهورى اســالمى، هر زمان به مردم اعتماد شده 
است، پشــتیبانى و حمایت آنها عامل اصلى اجراى 
تصمیمات مهم و سرنوشت ســاز بوده است. نظام، 
تجربه اجراى تصمیمات مشابه را داشته. در این مورد 
هم سخن گفتن با مردم و تشریح دالیل این تصمیم 
قبل و بعد از اجراى تصمیم ضرورى مى نماید؛ لذا از 
طریق استانداران و مسئوالن مربوطه پیگیرى نمایید 
تا دالیل این تصمیم به صورت شــفاف براى مردم 
به ویژه اثرگذاران جامعه و نخبــگان تبیین گردد و 
دیدگاه هاى نخبگان و دلسوزان مورد توجه قرار گیرد.

3- به دادســتان هاى محترم در سراسر کشور تأکید 
مى گــردد ضمن مراقبت نســبت بــه حفظ حقوق 
شــهروندى و کرامت مردم در برابر هرگونه تعرض، 
در مورد اشرار، وابســتگان به جریانات ضد انقالب 
و نفوذى هایى که با اقدامات خرابکارانه در راســتاى 
خواست دشمنان، امنیت مردم و جامعه را هدف قرار 
داده اند با همکارى نیرو هــاى انتظامى و امنیتى با 

قاطعیت اقدام قانونى معمول دارند.
4- سازمان بازرســى کل کشور موظف است ضمن 
نظارت دقیق بر محل هزینه کرد درآمد هاى ناشــى 
از افزایش قیمت بنزین و ایفــاى وظایف دولت در 
جهت جلوگیرى از افزایــش قیمت ها، اجراى کامل 
تعهدات دولت در برابر مردم از جمله پرداخت به موقع 
و منظم یارانه ها را مستمراً پیگیرى نماید تا زمینه براى 

افزایش اعتماد مردم فراهم گردد.
5- به معاون اول قوه قضاییه مأموریت داده مى شود 
با تشکیل کمیته اى متشکل از دادستان کل، رئیس 
سازمان بازرسى و رئیس حوزه ریاست و با دعوت از 
مدیران ذیربط، نسبت به پیگیرى موارد فوق و بررسى 
وضعیت حوزه هاى قضایى و گزارش هاى دریافتى و 
ارائه مشورت هاى الزم، به نحو مقتضى اقدام نمایند.

عزت و اقتدار روز افزون نظام جمهورى اســالمى و 
سربلندى و توفیق مردم عزیزمان را از خداوند متعال 

مسئلت دارم.
سیدابراهیم رئیسى

بیانیه 5 ماده اى آیت ا... رئیسى 
با موضوع طرح سهمیه بندى بنزین

جمع آورى امضاء براى استیضاح رئیس جمهور و رئیس مجلس

«رویترز»: 16 میلیون تظاهرکننده؛ «فارس»: 87400 نفر

خبرگزارى «فارس» نوشته جمعى از نمایندگان مجلس 
در نشســت علنى نوبت عصر روز یک شــنبه مجلس 
طرح استیضاح رئیس جمهور را تهیه و تدوین کردند. این 
طرح که تاکنون به امضــاى حدود 60 نفر از نمایندگان 
رســیده، با محور هاى زیر تهیه و تدوین شــده است: 
1-سخنان تفرقه انگیز 2-اجرا نکردن سیاست اقتصاد 
مقاومتى 3-بى کفایتــى در مدیریت اجرایى کشــور 
4-وضعیت ارزى و اقتصادى کشور. خبرگزارى «ایلنا» 
نیز با اشــاره به تالش مجتبى ذوالنور براى جمع آورى 
امضاء براى استیضاح روحانى نوشته که بر اساس اخبار 
رسیده تعداد امضاهاى طرح اســتیضاح رئیس جمهور 

50 امضاست.
همچنین خبرگزارى ها گزارش داده اند که در جلســه 
علنى روز یک شنبه مجتبى ذوالنور، نماینده قم و رئیس 
کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس در حال 
جمــع آورى امضاء از نمایندگان براى اســتیضاح على 

الریجانى است.
در متن نامــه تقاضاى اســتیضاح الریجانى خطاب به 
کاتب رئیس کمیســیون تدوین آیین نامه داخلى آمده 
اســت: به اســتناد ماده 24 آیین نامه ما نمایندگان به 
عملکرد رئیس مجلس معترض و خواســتار استیضاح 

ایشان هستیم.
در این نامه دالیلى ذکر شــده از جمله اینکه عضویت 
رئیس مجلس در مجامع و شــوراها از حیث شخصیت 
حقوقى ایشــان اســت؛ لذا مواضع ایشــان از جانب 
مجلس طبق نظر مشــورتى مجلس و نظــر اکثریت 
نمایندگان نبوده اســت. همچینن در تصمیمات اتخاذ 
شــده توســط ســران قوا مثل اقدام اخیر در سهمیه 

بنــدى و افزایش قیمــت بنزین رأى نماینــدگان آن 
هم حداقل به صورت اســتمزاجى گرفته نشده است؛ 
در نهایت امضاء کننــدگان این نامه اعتــراض خود را 
نســبت به تصمیم گیرى هاى مجلس بدون مشورت 
نماینــدگان بیــان کرده و طبــق آیین نامــه مجلس 
خواســتار به جریان افتادن اســتیضاح على الریجانى 

شدند.

در حالى که خبرگــزارى «رویترز» در خبــرى درباره 
اعتراضات در ایران اعالم کرده با توجه به گستردگى و 
حجم اعتراضات حداقل 16 میلیون نفر از ایرانیان در این 
تظاهرات شرکت کرده اند، خبرگزارى «فارس» تعداد 
کل معترضان و آشــوبگران در صد نقطه کشور از شب 
جمعه تاکنون را مجموعًا 87400 نفر (میانگین هر نقطه 
87 نفر) برآورد کرده که از این میزان حدود 82200 نفر 

مرد و 5200 نفر آنها زن بوده اند. 
به گزارش «بهار»، در خبــر خبرگزارى «فارس» آمده 
است: شیوه عملکرد هسته اصلى خشونت نشان مى دهد 
که این افراد کامًال آموزش دیده بوده و برخالف بسیارى 
از مردم که از افزایش ناگهانى بنزین غافلگیر شــده اند، 
این افراد مترصــد و آماده چنین موقعیتــى بوده اند. بر 
اســاس این گزارش، از میان 1080 شهر و شهرستان 

کشــور، اعتراضات و تجمعات کوچک و بزرگ در صد 
نقطه کشــور صورت گرفته که جمعیت این تجمعات 
بین 50 تا حداکثر 1500 نفر تخمین زده شــده است. 
حجم خشونت و میزان تخریب آشــوبگران نسبت به 

تجمعات دى ماه 96 گســترده تر و مخرب تر بوده و در 
نتیجه آسیب هاى جانى و مالى در مقایسه با آن افزایش 
داشته است. در استان هاى  خوزســتان، تهران بزرگ، 
فارس و کرمان بیشترین آســیب به اموال عمومى زده 
شده است. آمار دقیقى از میزان کشته شده ها در دسترس 
خبرنگار «فارس» نیست اما بیشترین تلفات مربوط به 
حمله اوباش مسلح به انبارهاى نفتى و مقرهاى نظامى 
بوده اســت که در جریان جلوگیرى از انفجار انبارهاى 
نفتى و خلع ســالح مقرهاى نظامى به وقوع پیوســته 
اســت. تعدادى از نیروهاى پلیس و مردمى نیز در این 
حمالت به شهادت رسیدند. تاکنون حدود 1000 نفر در 
ناآرامى هاى اخیر در کل کشور بازداشت شده اند و بیش 
از صد بانک و 57 فروشگاه بزرگ فقط در یک استان به 

آتش کشیده شده و یا به غارت رفته است.

,,

هیچکس به این 
اشرار کمک نکند، 
هیچ انسان عاقل 
و شایسته اى که 
به کشور خودش 
عالقه مند است، 
به زندگى راحت 
خودش عالقه مند 
است، به اینها نباید 
کمک بکند؛ اینها 
اشرارند، این کار ها 
کار مردم معمولى 
نیست
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راه اندازي تلفن گویاي 
یگان حفاظت از اراضی 

تلفن گویـاي 1656 براى حفاظـت از اراضی دولتی 
متعلق به سـازمان ملی زمین و مسـکن اعالم شـد. 
بـه گـزارش اداره ارتباطـات و اطـالع رسـانی راه و 
شهرسازي استان اصفهان، به منظور حفظ و صیانت 
از حقـوق و سـرمایه هـاي کشـور در حـوزه اراضی 
ملی، تلفن گویـاي 1656 یگان حفاظت از اراضی به 
منظور دریافت اخبار و گزارشات مردمی از تخلفات، 
تعرضات و تصرف اراضی دولتی سازمان ملی زمین 
و مسـکن و به صورت شـبانه روزي راه اندازي شده 

است. 

شهرضا، رتبه اول
 انجام تعهدات کاشت کلزا 

در سـال  زراعى جارى با تـالش کارشناسـان  اداره 
تولیـدات گیاهى جهاد کشـاورزى، سـطحى معادل 
60 هکتار کلزا با اسـتفاده از ارقام آلمانى و فرانسوى 
در مناطق تحت پوشش شهرستان کاشت شده اکثر 
این سطوح مجهز به سیستم هاى آبیارى تحت فشار 
بارانى و تیپ است با این سـطح کاشت که نسبت به 
سال گذشته افزایش 200 درصدى دارد شهرضا رتبه 
اول اسـتان در انجام تعهدات کاشـت تکلیفى کلزا را 
احراز کـرد. این مزارع در حال حاضر از سـطح سـبز 

مطلوبى برخوردار است.

رونمایى از سایت و 
اپلیکیشن معدن مارکت

با حمایـت ذوب آهن، از اپلیکیشـن و سـایت معدن 
مارکت رونمایى شد. معاون خرید ذوب آهن اصفهان 
با بیان اینکه این سایت و نرم افزار موجب خواهد شد 
تأمین کننـدگان مـواد اولیه کارخانجـات فوالدى و 
سـایر صنایع وابسـته به طور نظام مند و یکپارچه در 
تعامل باشـند گفت: بر اسـاس برنامه هـاى این نرم 
افزار، تمام معادن در سطوح مختلف اکتشاف و تولید، 
شناسایى و جذب خواهند شـد. محمد جعفر صالحى 
افزود: شـرکت هاى معدنى در فضاى این سـایت و 
اپلیکیشن توانمندى ها و دستاوردهاى خود را عرضه 
خواهند کـرد. این اپلیکیشـن همچنین مـى تواند با 
تسـریع تبادالت اطالعاتى در حـوزه معدن و صنایع 
وابسته براى رفع موانع تولید فضاى مناسبى را فراهم 

آورد.

معدوم سازى 1/5 ُتن گوشت 
غیرقابل مصرف 

بیش از 1/5 ُتن گوشت قرمز و سفید غیرقابل مصرف 
در شهرسـتان اصفهـان معـدوم شـد.رئیس شـبکه 
دامپزشـکى شهرسـتان اصفهان گفت: در بازرسـى 
هاى کارشناسـان واحد نظارت بر بهداشـت عمومى 
و مواد غذایـى این شـبکه از 400 واحد صنفى، بیش 
از 3 ُتن و 200 کیلوگرم گوشـت قرمز منجمد بدون 
هویت و حدود 800 کیلوگرم قطعات مرغ مشـکوك 
توقیف شـد. حمیدرضا امیرى اظهار کرد: براسـاس 
نتایج آزمایشگاهى 1/5 تن گوشـت قرمز و سفید به 
علت بار میکروبى باال و فسـاد ارگانولپتیک غیرقابل 
مصرف تشـخیص داده و بـراى حفظ و حراسـت از 
سـالمت عمومى با حکم معاون دادستان شهرستان 
اصفهان و با همـکارى پلیس اطالعـات و امنیت از 

چرخه مصرف انسانى خارج شد.

قصور پزشکى نبود
بنابر اعالم سـازمان نظام پزشکى کاشان (دادسراى 
انتظامى)، در پى شـکایت پـدر نوزاد متولد شـده در 
بیمارسـتان خاتم االنبیا(ص) نطنز از پزشک زنان و 
زایمان این بیمارستان به علت پارگى پلک این نوزاد 
در هنگام جراحى، بررسى این موضوع در دستور کار 
نظام پزشکى قرار گرفت و کارشناسان این سازمان با 
مذاکراتى که با طرفین و بررسى این پرونده داشتند، 
قصـور پزشـکى را در پارگى پلک چشـم ایـن نوزاد 
پسـر تکذیب کردنـد. متخصصان، علـت این حادثه 
را  احتمـال برخورد ناخن نوزاد ناشـى از نیـروى زیاد 

به پلک دانستند.

خبر

سرپرست دانشگاه آزاد اسالمى استان اصفهان گفت: در 
راستاى اجراى تفاهمنامه مشــترك فى مابین دانشگاه 
آزاد اسالمى و کمیته امداد امام خمینى(ره) دانشگاه آزاد 
اسالمى استان اصفهان در ساخت 82 واحد مسکونى در 

مناطق سیل زده مشارکت خواهد داشت.
پیام نجفى افزود: این 82 واحد مســکونى روســتایى و 
شــهرى از محل پویش کمک هاى مردمى و افتخارى 
استادان، دانشجویان و کارمندان دانشگاه آزاد اسالمى 

استان اصفهان در مناطق سیل زده ساخته مى شود.
دبیر هیئت امناى دانشگاه آزاد اسالمى استان اصفهان 
خاطر نشان کرد: دانشگاه آزاد اسالمى یک نهاد بزرگ 

علمى و مردمى اســت و همه ما ممکن است روزى در 
معرض این گونه حوادث ناگــوار قرار بگیریم بنابراین با 
کمک به هم نوع خود ســبب کاهش آالم خانواده هاى 

آنان و در نتیجه بازگشت آرامش به جامعه مى شویم.
نجفى اظهار کرد: در همان روزهاى ابتدایى سال و پس 
از جارى شدن سیل در اســتان هاى گلستان، لرستان و 
خوزستان، واحدهاى دانشگاهى اســتان با آماده کردن 
خوابگاه هاى خود، پذیراى مسافران در راه مانده شدند 
تا فشار جمعیتى از مسیرهاى منتهى به مناطق سیل زده 
کاهش یابد و امدادگران در امداد رسانى سرعت بیشترى 

داشته باشند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه اي استان اصفهان از برگزارى 
اولین نمایشگاه کارآفرینی و حمایت از تولیدات خانگی به 
همراه صنایع دســتی تا اول آذر ماه سال جاري از ساعت 9 
صبح در مرکز آموزش فنی و حرفه اي شهید بهشتی اصفهان 
خبر داد. آرش اخوان گفت: با عنایت به اهمیت مهارت آموزى 
در ترویج کارآفرینى، سرمایه گذارى بخش خصوصى، ترویج 
قابلیت هاى اســتخدام از طریق افزایش دانش و مهارت، 
ایجاد اشتغال پایدار، حمایت از تولیدات، بازاریابى، فروش، 
برندســازى و ارائه محصوالت از طریق کسب وکارهاى 
مجازى و مشاغل خانگى در حوزه هاى صنایع غذایى، صنایع 
دستى، صنایع پوشاك، فناورى اطالعات، این نمایشگاه با 

محوریت رونق تولید، وحدت و کارآفرینى، تولیدات مهارت 
آموختگان مراکز دولتــى و غیردولتى را در معرض نمایش 
عموم قرار می دهد. گفتنی است؛ در حاشیه این نمایشگاه، 
کارشناسان مشاور شغلى، کسب وکار و کاریابى به معرفى 
ظرفیت و پتانسیل هاى فرصت هاى شغلى درحوزه هاى 
خود اشتغالى و مزد بگیرى، عالقه مندان به سرمایه گذارى 
در حوزه کســب وکارهاى کوچک و مشــاغل خانگى را 
راهنمایی می کنند . الزم به ذکر است در مراسم اختتامیه با 
توجه به نظر کارشناسى داوران از هرحوزه یک نفر مهارت 
آموخته برتر در تولیدات بازارپسند و با کیفیت معرفى و از آنان 

تجلیل می شود. 

ادامه نمایشگاه صنایع دستى 
تا اول آذر 

مشارکت دانشگاه آزاد 
در ساخت 82 واحد مسکونى 

 فرمانده انتظامى شهرســتان اصفهان از دســتگیرى 
افرادى که در یکى از خیابان هاى شهر اصفهان به دو نفر 

تیراندزى و آنها را مجروح کرده بودند خبر داد. 
سرهنگ محمدرضا خدادوست در گفتگو با پایگاه خبرى 
پلیس اظهار کرد: ســاعت 23 و 30 دقیقه روز شنبه 11 
آبان ماه امســال، یک مورد تیراندازى با سالح گرم به 
سمت دو نفر در یکى از خیابان هاى شهر اصفهان اعالم 
شد که گشت انتظامى بالفاصله به محل اعزام شد. وى 
افزود: در بررسى هاى به عمل آمده مشخص شد افرادى 

به ســمت دو نفر تیراندازى و یکى از آنها را از ناحیه پاى 
راست و دیگرى را از ناحیه هر دو پا مصدوم کرده اند و با 

یک سوارى پژو پارس متوارى شده اند.
این مقام انتظامى بیان کرد: مأموران اداره عملیات ویژه 
شهرستان اصفهان بالفاصله وارد عمل شدند و ضاربان 
که چهار نفر بودند و به یکى از استان هاى جنوبى متوارى 
شده بودند را شناسایى کردند. سرهنگ خدادوست اظهار 
کرد: یک گروه از مأموران مجرب پس از هماهنگى هاى 
الزم و کسب نیابت قضایى به محل مورد نظر اعزام شدند 

و چهار نفر را در این رابطه دستگیر کردند.
فرمانده انتظامى شهرســتان اصفهان با اشاره به اینکه 
متهمان در اظهارات اولیه خود علــت وقوع این حادثه 
را خصومت شــخصى با مصدومان ایــن حادثه اعالم 
کرده اند، افزود: شــهر اصفهان جوالنگاه مخالن نظم 
و امنیت عمومى جامعه نیســت و پلیس این شهر با هر 
فردى که بخواهد به نحوى آرامش، امنیت و احســاس 
امنیت شــهروندان را برهم بزند برخورد قاطع و قانونى

 مى کند.

دستگیرى عامالن تیراندازى در 
یکى از خیابان هاى شهر اصفهان 

استاندار اصفهان گفت: محصوالت تولیدى مجتمع 
فوالد و ذوب آهن نطنز به 16 کشور آسیایى و اروپایى 

صادر مى شود.
عباس رضایى در بازدید از مجتمع فوالد و ذوب آهن 
نطنز اظهــار کرد: هم اکنــون فوالد نطنــز آماده 
توسعه بخش هاى دیگر خود است که با دو مشکل 
زیســت محیطى و اراضى رو به رو است که پیگیر 
بررسى این مشکل هســتیم. وى گفت: با توجه به 
اینکه سالمت مردم از اهمیت باالیى برخوردار است، 
درصددیم تا مشکالت پیش روى فوالد نطنز رفع 

شود و با توجه به ارزآورى و اشتغالزایى این مجتمع 
براى کشور، مشکالت و موانع آن را رفع کنیم.

اســتاندار اصفهان تصریح کرد: بــا توجه به اعالم 
کارشناسان این مجموعه و با توجه به فیلتراسیون 
مطلوب آن، مشــکلى زیست محیطى مردم نطنز را 
تهدید نمى کند و با تأکید ویژه بر حفظ محیط زیست، 
به کار خود ادامه مى دهد. رضایى خاطرنشان کرد: با 
توسعه مجتمع فوالد و ذوب آهن نطنز، بیش از 500 
نفر به صورت مستقیم مشغول به کار خواهند شد که 

قطعاً مى تواند نرخ بیکارى منطقه را کاهش دهد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان در آستانه فرا 
رسیدن سرما بر رعایت نکات ایمنى و مدیریت در 
مصرف گاز طبیعى تأکید کرد و گفت: هر سال با آغاز 
فصل سرما و افزایش استفاده از وسایل گرمایشى، 
برخى از مشــترکان به دلیل کم توجهى به نکات 
ایمنى مربوط به مصــرف گاز طبیعى، دچار حادثه 

مى شوند.
ســید مصطفى علوى بــه رعایت صرفــه جویى 
در مصــرف گاز طبیعى هم اشــاره کــرد و گفت: 
استفاده از پرده هاى ضخیم براى ورودى منازل و 
اتاق ها، لباس مناسب و تنظیم دماى منزل بین 18 
تا 21 درجه سانتیگراد از مواردى است که مى توان 
با به کارگیرى آن ضمــن صرفه جویى در مصرف 

و کاهش هزینه مصرف گاز، امکان اســتفاده سایر 
هموطنان را از این نعمت خــدادادى فراهم کرد. 
وى گفت: با فرا رسیدن فصل سرما بازدید و بررسى 
تأسیسات، ایســتگاه هاى تقلیل فشار گاز و خطوط 
شبکه و شــیرهاى گاز از جمله اولویت هاى کارى 

واحدهاى بهره بردارى این شرکت است.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان بر حفظ 
آمادگى کارکنان این شــرکت به  منظور ورود به 
زمستان امســال اشــاره و بیان کرد: با تمهیدات 
و برنامه ریزى هــاى انجام شــده و از همه توان 
و ظرفیت شــرکت بــراى تأمیــن گاز پایــدار و 
مستمر و ایمن براى مشترکان اســتفاده خواهیم 

کرد.

رئیس ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفت: ســرانه فضاى سبز تفرجگاهى این 
شهر اکنون با اســتانداردها فاصله دارد اما تا سال 

1400 به حد استاندارد ملى مى رسد.
فروغ مرتضایى نژاد ســرانه فضاى ســبز کنونى 
این شــهر را 3/4 متر مربع اعالم کرد و افزود: این 
ســرانه فضاى ســبز بدون در نظر گرفتن سرانه 
اکولوژیک(بوم شناختى)شــهر اصفهان است که 
توسط ســایر دستگاه ها مشــخص مى شود و تنها 

فضاى سبز تفرجگاهى شهر است.
 وى میزان سرانه فضاى سبز اســتاندارد کشور را 
8 متر مربع براى هر شــهروند اعالم  و اضافه کرد: 
گرچه با وضعیت موجود و کم آبى شــهر اصفهان 
افزایش ســرانه فضاى ســبز تفرجگاهى بســیار 
سخت و دشوار است اما سازمان پارك  ها و فضاى 
سبز شــهردارى اصفهان در تالش است تا میزان 
سرانه فضاى سبز این شهر را به حد استاندارد ملى 

برساند. 

در جلسه میز توسعه صادرات طال و جواهر و سنگ 
هاى قیمتى، هدف اصلى میزهاى استانى کمک به 

توسعه صادرات عنوان شد.
به گزارش روابط عمومى اتــاق بازرگانى اصفهان، 
در این جلسه که با حضور  مدیرکل دفتر هماهنگى 
امور اقتصادى اســتاندارى، معاون امور بازرگانى و 
توسعه تجارت ســازمان صنعت، معدن و تجارت، 
معاون مدیرکل امور مالیاتى استان، معاون گمرك، 
مشاور رئیس اتاق بازرگانى اصفهان، رؤساى اتحادیه 
صنایع دستى و انجمن طال، نماینده اداره استاندارد 
و چند تن از تولیدکنندگان طال برگزار شد، ولى ا... 
هادیان، مدیرکل دفتر هماهنگــى امور اقتصادى 
اســتاندارى اصفهان هدف از تشــکیل میز طال را 
طرح و پیگیرى مشکالت و موانع گروه هاى هدف 
بیان کرد و افزود: با وجــود ظرفیت هاى موجود در 
شوراى گفتگو و قانون بهبود مستمر محیط کسب 
و کار مى توان به پیگیرى مشکالت تولیدکنندگان و 
حتى اصالح قوانین دست و پاگیر پرداخت. وى بیان 
مشکالت صادرکنندگان در میزهاى استان اصفهان 
را در تسهیل روند توسعه صادرات کاالهاى غیر نفتى 

مؤثر دانست. 
در ادامه اســماعیل نادرى، معاون امور بازرگانى و 
توسعه تجارت ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
رویکرد تشکیل میزهاى استانى را کمک به توسعه 
صادرات کاالهاى مختلف بیان کرد و گفت: باید از 
پتانسیل هاى موجود در میز طال براى حل مشکالت 
مربوط به صادرات طال به کشورهاى هدف صادراتى 
استفاده کرد و طرح و پیگیرى مسائل دیگر مربوط به 
این صنعت از طریق ستاد تسهیل و شوراى گفتگوى 

دولت و بخش خصوصى قابل طرح است. 
وى همچنین با اشاره به مصوبه تحویل ارز در خارج 

از کشور توســط صادرکنندگان مصنوعات فلزات 
گرانبها و امکان رفــع تعهد ارزى تصریح کرد: وفق 
بند الف ماده 6 آیین نامه ورود و صدور فلزات گرانبها، 
اشخاص حقیقى و حقوقى صادرکننده مکلف اند در 
قبال صدور مصنوعات گرانبهــا نزد بانک مرکزى 

تعهد سپارى کنند. 
نادرى تصریح کرد: صــادر کنندگان مخیر خواهند 
بود تعهدات مربوط را با ورود معوض فلزات مذکور به 
صورت شمش استاندارد و یا ذوب شده خام به همان 
نسبت و میزان و یا فروش ارز حاصل از صادرات به 
مؤسســات اعتبارى یا صرافى هاى داراى مجوز از 

بانک مرکزى تسویه کنند.
اصغرخودسیانى، معاون گمرك اصفهان نیز در این 
جلسه گفت: طبق قانون، شمش طال و نقره از حقوق 
ورودى و مالیات ارزش افزوده معاف اســت. وى از 
افزایش آمار صادرات فلزات گرانبهاى شش ماهه 
اول استان نسبت به کل سال 97 خبر داد و گفت: این 
میزان از 102 کیلو در سال 97 به بیش از 140کیلو در 

نیمه اول سال  جارى رسیده است. 
محســن طالئى مینائى، رئیس انجمن طال نیز در 
این جلسه گفت: با توجه به قوانین اداره استاندارد در 
خصوص اعطاى کد استاندارد به کارگاه هاى تولیدى 
الزم اســت اعضاى تولیدکننده و صادرکننده این 
انجمن نیز با ارائه معرفینامه از شــرایط دریافت کد 

استاندارد برخوردار شوند. 
عباس شیردل، رئیس اتحادیه صنایع دستى اصفهان 
نیز با بیان اینکه با وجود تحریم هاى اعمال شــده 
علیه کشورمان مشکالتى براى ورود ارز حاصل از 
صادرات به داخل کشور ایجاد شده است ، خواستار 
همکارى و همراهى هرچه بیشــتر دســتگاه هاى 

مختلف مربوطه براى تسهیل روند صادرات شد. 

مدیرکل پزشکى قانونى اســتان اصفهان از افزایش آمار 
برق گرفتگى و غرق شدگى در شش ماهه اول سال جارى 
در استان اصفهان خبر داد و اظهار کرد: در شش ماهه اول 
سال جارى تعداد 17 مورد فوتى شامل دو زن و 15 مرد به 
دلیل برق گرفتگى به مراکز پزشکى قانونى استان اصفهان 

ارجاع شده است.
على ســلیمان پور در گفتگو با «فارس» خاطرنشان کرد: 
مرگ ناشى از برق گرفتگى در شش ماهه اول سال جارى 
نسبت به مدت مشابه ســال قبل که 14 نفر و همگى مرد 
بودند، افزایش داشته است؛ همچنین در این مدت آمار فوت 
شدگان ناشى از غرق شدگى تعداد 71 مورد فوتى شامل 
59 مرد و 12 زن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
که 29 مورد فوتى شــامل 27 مرد و دو زن بودند، افزایش 
داشته است. وى همچنین از افزایش آمار متوفیات ناشى از 
سوختگى در شش ماهه اول سال جارى در استان اصفهان 
نیز سخن گفت و مطرح کرد: در شش ماهه اول سال جارى 
آمار فوت شدگان ناشى از سوختگى 129 نفر شامل 46 زن 
و 83 مرد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که 82 نفر 

شامل 41 زن و 41 مرد بودند، افزایش داشته است.

سلیمان پور  ادامه داد: در شــش ماهه اول سال جارى آمار 
اجساد معاینه شــده در مراکز پزشــکى قانونى استان با 
تشخیص مسمومیت با گاز مونواکسید کربن به عنوان علت 
مرگ 17 نفر شامل دو زن و 15 مرد بوده که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل که این تعداد چهار نفر و همگى مرد بودند، 

افزایش داشته است.
سلیمان پور اما از آمارى کاهشى نیز خبر داد و عنوان کرد: 
در شش ماهه اول سال جارى تعداد 44 نفر که همگى مرد 
بودند، به دلیل فوت ناشى از حوادث کار در مراکز پزشکى 

قانونى استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند که این 
تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که 50 نفر و همگى 

مرد بودند، کاهش داشته است.
مدیرکل پزشــکى قانونى اســتان اصفهان با بیان اینکه 
بیشترین علل فوت در حوادث کار مربوط به سقوط از بلندى 
و برخورد جسم سخت بوده است، اذعان کرد: در این مدت 
آمار مصدومان ناشى از حوادث کار با 1268 مورد شامل 93 
زن و 1175 مرد نســبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 

داشته است.

 صادرات محصوالت فوالد نطنز به 16 کشور 

توصیه هاى مدیرعامل شرکت گاز 
در آستانه فصل سرما 

سرانه فضاى سبز اصفهان
 استاندارد مى شود 

توسعه صادرات؛ رویکرد میزهاى استانى 

آمار قابل توجه فوت بر اثر غرق شدگى در اصفهان

موفقیت دانشجویان دانشگاه نجف آباد در کرواسى
گروه دانشجویى دانشگاه آزاد نجف آباد موفق شدند نشان نقره هفدهمین دوره 
نمایشگاه و مسابقات بین المللى اختراعات و نوآورى هاى کراوسى را کسب کنند. 
رئیس دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد گفت: در این دوره از مسابقات تیم 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد متشکل از سجاد شریعت، نگار عطایى، غزل 
سهرابى و هستى رضایى و سرپرســتى امیرعباس محمدى با اختراع دستکش 
هوشمند نانوالکترونیک در زمینه پزشکى و مهندسى پزشکى موفق شدند نشان 

نقره را از آن خود کنند.
امیررضا نقش اظهار کرد : طرحى که دانشــجویان دانشــگاه آزاد نجف آباد در 
این مســابقات ارائه کردند از  قابلیت اندازه  گیرى محیطى و عالیم حیاتى بدن 
کوهنورد، تأمین گرماى الزم در دماى منفى 40 درجــه، کنترل عالیم حیاتى 
بدن و ارســال مختصات جغرافیایى کوهنوردان به مرکز و تمام امکانات تلفن 

همراه برخوردار بود.
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بازیگر سرشناس هالیوودى از رفتار ناشایست چهل و 
ششمین معاون رئیس جمهور آمریکا خبر داد.

«کریستین بیل» طى سال گذشته میالدى در یک 
فیلم آمریکایى با محوریت بیوگرافى «دیک چینى» 
سیاستمدار جمهوریخواه بازى کرده است. این فیلم 
که در زمان اکران نیز با حواشى متعددى رو به رو بود، 
کریســتین بیل را به نامزدى جایزه اسکار رساند اما 

از دید دیک چینى این فیلم یک فاجعه بوده است.
 فیلم «معاون» به زندگى سیاســتمدار آمریکایى، 
دیک چینى چهل و ششــمین معاون رئیس جمهور 
ایاالت متحده آمریکا از سال 2001 تا ژانویه 2009 

پرداخته است.
اکنون کریســتین بیل افشــا کرده که دیک چینى 
نسبت به او خشــمگین اســت و یک پیغام بسیار 
نامحترمانه براى بازى در این فیلم به وى ارســال 
کرده است. این بازیگر گفته که این پیغام از طریق 
مدرسه پســرش به وى رسیده اســت. این بازیگر 
مى گوید: «ماجرا از این قرار بود کــه مادر یکى از 
همکالســى هاى پســرم در یک مهمانى بود که 
چینى نیز در آن حضور داشــت. او گفته بود من فردا 
در مدرســه بیل را مى بینم پیغامى براى او ندارید؟ 
چینى با یک فحش رکیک پیغامى زشــت براى من 

فرستاده بود.»
البته شاید علت ناراحتى دیک چینى از بیل صرفًا به 
این موضوع مرتبط نباشــد که او در فیلم زندگینامه 
وى بازى کرده است، بلکه بخشى از این نارضایتى 
به اظهارات تند بیل در هنگام دریافت جایزه گلدن 
گلوب باز گردد. وى در هنگام سخنرانى خود (حین 
دریافت جایزه) گفت: «از شیطان تشکر مى کنم که 
به من الهام بخشــید که چگونه این نقش را بازى 

کنم!»

رضا رویگرى متولد 1325 در شمیران تهران، بازیگر تئاتر، سینما 
و تلویزیون و خواننده ایرانى است. او همچنین در حرفه نقاشى 
نیز فعال بوده و خواننده ســرود معروف «ایران ایران» در اوایل 
انقالب است. او همچنین به عنوان خواننده آلبوم «کازابالنکا» را 
در سال 1392 منتشر کرد. رضا رویگرى قصد دارد اولین تجربه 
کارگردانى اش را رقم بزند و همســرش، تارا کریمى، متولد تیر 
1368 نیز در این فیلم ایفاى نقش مى کند. در ادامه بخش هایى از 
اظهارات همسر رضا رویگرى در گفتگو با مجله «کلبه سرگرمى» 

را مى خوانید. 
  زندگى با آقاى رویگرى 
به علت شــرایط و موقعیت 
اجتماعى ایشــان بســیار 
سخت اســت، همیشه باید 
یک چارچوب وجود داشته 
باشد، هیچ حریم خصوصى 
در اجتمــاع وجود نــدارد و 
اینکه تقریبًا مى شود گفت 
همیشــه باید حواس شما 
باشــد که چگونه بپوشید و 
چگونه رفتــار کنید و اینکه 
همیشــه مــورد قضاوت 
هستید، زندگى با ایشان بنا 
به شرایط جســمانى شان 
سخت اســت مخصوصًا از 
وقتى که مریض شــدند و 

خلق و خو و خیلى از مسائلشان تحت تأثیر قرار گرفته، اما از طرف 
دیگر محســناتى هم دارد و آن هم این است که آقاى رویگرى 
عالوه بر اینکه معروف هستند محبوب هم هستند، آن بخشى 
که مردم به ایشان توجه مى کنند، محبت و عشق مردم که بسیار 
زیباست. لطف و محبتى که همیشه آن شــیرینى را به آدم مى 
دهند، گاهى آدم از یکسرى مسائل و حرف ها دلش مى گیرد و 

مى رنجد ولى از طرف دیگر هم این جذابیت ها نیز وجود دارد که 
آن معایب را پر مى کند.

  زمانى که سکته کردند نمى توانستند بخوانند ولى خدا را شکر 
االن صداى ایشان برگشــته، یعنى حنجره و تارهاى صوتى که 
آســیب دیده بود خوب شــده و مى توانند بخوانند، آن زمان که 
مى توانســتند بخوانند مدام در خانه براى مــن مى خواندند، در 
آلبوم آخرشــان «کازابالنکا» یکى از ترانه هایشان به نام «سفر 
بخیر» را درکنسرتشان به من تقدیم کردند و این باعث افتخار من 
است، من این آهنگ را خیلى 
دوست دارم، ان شاءا... بتواند 
دوباره خواندن را شروع کند و 

کنسرت بگذارد.
  زمانى کــه آقاى رویگرى 
خواستند این کار را به عنوان 
کارگــردان شــروع کننــد 
اعالمیــه اى را در صفحــه 
اینستاگرامشــان گذاشتند و 
در خواست کردند کسانى که 
مى خواهند تســت بازیگرى 
بدهند، ایشان به من پیشنهاد 
دادند که شما هم تست بدهید، 
من زنگ زدم و صحبت کردم 
و زمانى را به من دادند و رفتم 
تســت دادم، زمانــى که من 
اتود زدم ایشــان، مشاورشان 
و فیلمبردار دوست داشتند و قبول کردند که من یکى از نقش ها 
را بازى کنم و این افتخار نصیب من شد. اگر من الیق و شایسته 
این حرفه باشم و حرفى براى گفتن در این زمینه داشته باشم قطعًا 
ادامه خواهم داد، امیدوارم اینطور باشد و دلم مى خواهد آنقدر در 
این کار بدرخشم که بتوانم بازیگرى را هم به عنوان حرفه خودم 

انتخاب کنم و ادامه بدهم.

اولین تصویر از گریم هادى حجازى فر در فیلم «پیتوك» ساخته مجید صالحى 
رونمایى شد.

مجید صالحى، کارگردان جوان سینما با فیلم جدید «پیتوك» و بازى بازیگران 
مشهور به سینماها مى آید. فیلم سینمایى «پیتوك» به تهیه کنندگى سیدمحمد 
قاضى ماه گذشته مقابل دوربین رفت و به احتمال زیاد اولین نمایش این فیلم در 
سى و هشتمین جشنواره فیلم فجر خواهد بود. حاال و با گذشت حدود یک ماه از 

آغاز تصویربردارى اولین عکس از هادى حجازى فر در این فیلم رونمایى شد.
«پیتوك» به نویسندگى صادق خوشحال و امیررضا نورى داستانى اجتماعى 

را به تصویر مى کشد.
در خالصه داستان فیلم «پیتوك» آمده است: «وقتى میز بیلیارد از توپ ها خالى 

مى شه، پیتوك وسط اون میز تنها مى مونه، تنهاى تنها...»
هادى حجازى فر، مهتاب کرامتى و احسان بذلى در فیلم سینمایى «پیتوك» 

به ایفاى نقش مى پردازند.

کارگردان فیلم سینمایى «شهر گربه ها» با اشاره به اینکه فیلمبردارى این پروژه 
همچنان ادامه دارد، تأکید کرد دیگر در جشنواره فیلم هاى کودکان و نوجوانان 

شرکت نخواهد کرد.
سیدجواد هاشمى افزود: باید بگویم فیلم مى سازم تا توسط مردم دیده شود. در 
جشنواره فیلم فجر نیز فیلم هاى کودك و نوجوان هیچ جایگاهى ندارد و حضور 
در آن منتفى است. کارگردان فیلم سینمایى «پیشونى سفید» تأکید کرد: جشنواره 
فیلم هاى کودکان و نوجوانان یک جشنواره فرمایشى است و این امر از انتخاب 
داورانش که هیچ ربطى به ســینماى کودك و نوجوان ندارند گرفته تا انتخاب 
آثارى که چندان مورد عالقه مخاطب نیست، کامًال مشخص است. به همین 
دلیل لزومى نمى بینم تا آثار من در این جشنواره ها شرکت کنند، تأکید مى کنم 
که هیچ انتقادى به جشــنواره ندارم و معتقدم این جشنواره باید همانطور که تا 
امروز اداره شده پیش رود، جشنواره اى که تنها براى نمایش فیلم هایى است که 
ربطى به مخاطب ندارد. هاشمى گفت: از زمانى که گزینه انتخاب تماشاگر را از 
جشنواره فیلم کودك و نوجوان حذف کردند دیگر لزومى به حضور در جشنواره 
نیست، چرا که این بخش بخشى بود که بچه ها به کارهاى من جایزه مى دادند. 
در حال حاضر داورانى که ســینماى کودك و نوجوان را داورى مى کنند حتى 

نمى دانند فانتزى کودکان چیست.
این کارگردان در پایان تأکید کرد: ترجیح مى دهم در جشــنواره بزرگ تر یعنى 
چرخه اکران عمومى فیلم ها شرکت کنم و در آنجا جایزه خود را از بچه ها بگیرم.

گریم هادى حجازى فر در فیلم «پیتوك»

سحر خانم قریشى که با تئورى جنجالى اش درباره حمایت از ممنوعیت ورود 
زنان به استادیوم فوتبال و اصل «منقلب شدن زنان در حضور مردان» حسابى 
مورد توجه قرار گرفت اخیراً در پستى در اینستاگرامش نسخه اى نوین براى زنان 
پیشنهاد داده است. این نسخه و ایده تازه هر چند حرف تازه اى ندارد و مانند تک 
جمله هاى دفتر انشاى نوجوانان پند کلى مى دهد اما با توجه به سابقه سحر خانم 

احتماًال باز هم واکنش هایى را برخواهد انگیخت.
او نوشــته اســت: «زن هاى قوى از تنها بودن نمى ترســند. بــه راحتى مى 
گویند"نه". با هر کسى جروبحث نمى کنند. براى هر چیزى حد و مرز تعیین مى 

کنند و مستقل هستند.»

نسخه تازه سحر خانم براى زنان!

مجموعه  «زیرخاکى» به کارگردانى جلیل سامان و تهیه کنندگى رضا نصیرى نیا 
این روزها با بازى هادى حجازى فر دنبال مى شــود و بــه تازگى بازى گوهر 

خیراندیش در این مجموعه به اتمام رسیده است.
حجازى فر که مدتى است براى ایفاى نقش به سریال «زیرخاکى» اضافه شده 
است و یکى از بازیگران اصلى این مجموعه محسوب مى شود، این روزها مقابل 

دوربین جلیل سامان در لوکیشن هاى مختلف حضور دارد.
پژمان جمشیدى و ژاله صامتى بازیگران اصلى و ثابت این مجموعه هستند که 
در ادامه تصویربردارى حضور خواهند داشت. تصویربردارى این مجموعه تا پایان 

سال ادامه خواهد داشت.
حجازى فر در سریال تازه سامان همزمان ایفاى دو نقش را برعهده دارد؛ او اخیراً 

براى اولین بار در لوکیشنى واقع در شوش مقابل دوربین سامان رفت.
پژمان جمشــیدى، ژاله صامتى، هادى حجازى فر، گوهــر خیراندیش، ایرج 
ســنجرى، نادر فالح، اصغر نقى زاده و بازیگر خردسال رایان سرلک، بازیگران 

این سریال هستند.
این قصه درباره مردى است که دنبال «زیرخاکى» است و براى یافتن گنج درگیر 

ماجراهاى خنده دارى مى شود!
با گذشت دو سال از پخش آخرین ســاخته تلویزیونى سامان یعنى «نفس»، 

سریال جدید او در 25 قسمت ساخته مى شود.

پایان بازى گوهر خیراندیش در «زیرخاکى»

سرى جدید برنامه تلویزیونى «شکرخند» با اجراى رضا رفیع شنبه تا چهارشنبه 
هر هفته از شبکه شما پخش خواهد شد.

طنز ادبى «شکرخند» به موضوعات روز و بعضى اخبار مربوط به نواحى مختلف 
ایران مى پردازد و هدف از تولید و پخش آن توجه بیشتر مخاطبان به شعر اصیل 

ایرانى در راستاى پاسداشت زبان و ادبیات فارسى است.
از دیگر بخش هاى جذاب این برنامه مى توان به حضور شاعران منتخب استان ها 

که در حوزه شعر طنز فعالیت مى کنند اشاره کرد.
«شکرخند» شنبه تا چهارشنبه هر شب ســاعت 20 و 15 دقیقه از شبکه شما 

پخش مى شود.

رضا رفیع، مجرى «شکرخند» شد

فحاشى آقاى معاون به 
بازیگر مشهور هالیوود!

پوران درخشنده، کارگردان ســینما درباره آخرین 
مراحل ساخت فیلم سینمایى «هیس! پسرها گریه 
نمى کنند» گفت: خوشبختانه با سه سرمایه گذار وارد 
مذاکره شــده ام و نتایج خوبى تاکنون حاصل شده 
است، به طور قطع «هیس! پسرها گریه نمى کنند» 

امسال کلید خواهد خورد. 
وى دربــاره احتمال حضور خود در جشــنواره فیلم 
فجر در دوره سى و هشتم افزود: واقعیت امر مطمئن 
نیستم که فیلم به جشنواره فجر امسال برسد، البته 
بیشتر برایم مهم است که فیلم خوبى بسازم و اینطور 
نیست که براى رسیدن اثر به فجر عجله اى داشته 

باشم. 
کارگردان «زیر سقف دودى» درباره احتمال حضور 
شهاب حسینى به عنوان نقش اصلى فیلم خود اضافه 
کرد: هنوز به طور قطعى با بازیگرى صحبت نکرده 
ام، به امید خدا وقتى پیش تولید شروع شود انتخاب 
بازیگر را رســمًا کلید مى زنــم، همچنان به حضور 
شهاب حســینى در فیلمم فکر مى کنم اما اگر وى 
نتواند با ما همکارى کند، به گزینه هاى دیگرى نیز 

براى این فیلم فکر کرده ام. 
وى دلیل طوالنى شدن مراحل پیش تولید ساخت 
فیلم خود را اینگونه توصیف کرد: متأسفانه شرایط 
سینماى ایران طى دو سال گذشته به شکل ناراحت 
کننده اى پیش رفته است، طى دو سال گذشته بازیگر 
ساالرى و سرمایه ساالرى سینما را نابود کرده است. 
عده اى با پول هاى باد آورده وارد سینما شده اند و با 
ولخرجى هاى بى حساب و کتاب هزینه تولید آثار را 
باال برده اند، همین عاملى شده تا فیلمسازان مستقل 

دیگر نتوانند قد راست کنند.
درخشنده افزایش نجومى دستمزد بازیگران را ناامید 
کننده خواند و اضافه کرد: افزایش دستمزد بازیگران 
کامًال بى منطق و ناعادالنه است، بازیگرى که تا دو 
سال پیش با 200 میلیون تومان بازى مى کرده، حاال 
با یک میلیارد و 200 میلیون تومان هم سر پروژه نمى 
آید، من نمى دانم این دستمزدها از کجا آمده و اصًال 

چرا بازیگران باید این مبالغ را دریافت کنند؟

دلیل تأخیر در
ساخته شدن فیلم «هیس! 

پسرها گریه نمى کنند»

پژمان بازغى در نشســت پــس از نمایش فیلم 
«دوئل» در موزه  ســینما از روزى گفت که سر 
صحنه این فیلم ســالمت چشــمش را به خطر 

انداخت، تا فیلمبردارى انجام شود.
بازغى درباره همکارى با درویــش در «دوئل» 
گفت: قرار بود مجموعه اى به نام «پسران آدم» 
توسط آقاى درویش ســاخته شود که به دالیلى 
به سرانجام نرسید. از آنجا ایشان را مى شناختم. 
خوب به یاد دارم هفته نامه «سینما» تیتر زده بود؛ 
«درویش دوئل مى کند» و با خــودم فکر کردم 
یعنى آقاى درویش مرا به یــاد دارد. چند روز بعد 

آقاى درویش با من تمــاس گرفت و فیلمنامه را 
داد تا بخوانم. بعد که نظرم را پرسید، گفتم بسیار 
خوب است، فقط نقش «زینال» را چه کسى بازى 

مى کند؟ گفت خودت و بسیار غافلگیر شدم.
بازغى تأکید کرد: ما نزدیک به ده ماه سر این کار 
بودیم و همه صحنه ها از تیرانــدازى تا غواصى 
را خودمان تمریــن مى کردیم. بــه نوعى تمام 

صحنه هاى بدل را خودمان بازى کردیم.
وى با اشــاره به خاطره اى از بــازى اش در فیلم 
«دوئل» گفت: یک روز سر صحنه بعد از تحمل دو 
ساعت و نیم گریم، داریوش صادقیان مى خواست 

در چشم من لنز بگذارد که متوجه شد لنز از چشم 
من بیرون مى آید. وقتى زیر نور آن را نگاه کردیم 
دیدم که لنز پاره شــده بود. کلى هنرور داشتیم و 
آفتاب داشت غروب مى کرد و فرصت نبود تا لنز 
دیگرى جایگزین کنیم. از آقاى درویش پرسیدم 
صحنه اى که مى خواهیم بگیریم چقدر اســت و 
ایشان گفتند 15 ثانیه. گفتم باشد بگیریم. من پلک 
نمى زنم. بعدها متوجه شدم اگر پلک مى زدم و آن 
لنز به پشت چشم من مى رفت باید چشمم را تخلیه 
مى کردند اما آن روزگار ما شور دیگرى داشتیم و 

االن در سینما بدین شکل نیست.

خاطره پژمان بازغى از خطرى که چشمش را در فیلم «دوئل» تهدید کرده بود

گفتگو با همسر رضا رویگرى 

تارا کریمى: رضا در خانه براى من مى خواند!
سیدجواد هاشمى:

جشنواره فیلم کودك 
فرمایشى است

پیمان معادى در پســتى اینســتاگرامى از پایان 
فیلمبردارى فیلم «درخت گردو» خبر داد. او تجربه 
همکارى با محمدحسین مهدویان، مهران مدیرى 
و عوامل فیلم ســینمایى «درخت گردو» را بسیار 

لذت بخش و خاطره انگیز توصیف کرد.
معادى با انتشــار دو تصویر از پشت صحنه فیلم 
ســینمایى «درخت گــردو»، تازه ترین ســاخته 
سینمایى محمدحســین مهدویان در اینستاگرام 
نوشــت: «"درخت گردو" تمام شــد. کار کردن 
با حســین مهدویان نازنین و گــروه درجه یکش 
همانطور کــه حدس مى زدم بســیار لذتبخش و 
خالقانه بود. خسته نباشید مى گم به تک تک بچه 
هاى پر انرژى و با انگیزه گروه. ممنون از مصطفى 

احمدى، تهیه کننده مستقل و با شهامتى که چنین 
فیلم و موضوع مهمى را تهیه کرد. از بازى در کنار 
مهران مدیرى عزیز و دیگر بازیگران فیلم بسیار 
لذت بردم. بى صبرانه منتظر دیدن فیلم روى پرده 
بزرگ هستم. "درخت گردو" جاى مخصوصى در 

قلب همه ما دارد.»
اما سوژه «درخت گردو»ى محمدحسین مهدویان 
چیست؟ محمدحســین مهدویان همزمان با آغاز 
اکران «ماجراى نیمروز؛ رد خون» کار ساخت فیلم 

جدیدش را در استان هاى غربى آغاز کرده بود.
مهدویان بعد از «ماجراى نیمروز: رد خون» اگرچه 
قول داده بود دیگر ســراغ موضوع هاى سیاسى 
و تاریخ معاصر کشــور نرود، اما بــه پیمان خود 

وفادار نمانده اســت. او که پیش از این هم بارها 
در مصاحبه هایش از عالقه به تاریخ معاصر و البته 
آشنایى اش با این حوزه گفته، براى فیلم تازه اش 
هم باز به سراغ ســوژه اى از تاریخ سیاسى معاصر 
کشورمان رفته است. ســوژه اى تلخ و بى رحمانه 

از دل جنگ.
مهدویان با ســابقه ســاخت «ماجراى نیمروز»، 
«ایســتاده در غبار»، «التــارى» و...  تولید فیلم 
جدیدش به نام «درخت گردو» را در خوى کلید زد. 
او این بار از تیم همیشگى خود فاصله گرفته و به 

سراغ تهیه کننده و بازیگران دیگرى رفته است.
ســیدمصطفى احمدى، تهیه کننــده پروژه هاى 
اخیر مهران مدیرى این بــار در قامت تهیه کننده 

فیلم مهدویان حاضر شده است و مهران مدیرى 
و پیمان معادى هم به عنــوان بازیگران این فیلم 

انتخاب شده اند. 
اما او این بار سراغ چه ســوژه اى رفته است؟ گفته 
مى شود مهدویان براى ســاخت فیلم چهارمش 
داستان بمباران شیمیایى سردشت را در نظر دارد و 
قرار است آن را در یکى از روستاهاى مرزى غرب 
کشور بسازد و به جشنواره سى وهشتم فیلم فجر 
برساند. مهران مدیرى که ویدیوى استقبال مردم 
از حضورش در بانه در فضاى مجازى مورد توجه 
قرار گرفت در این فیلــم یک نقش کامًال جدى را 
ایفا مى کند و ظاهراً از هادى حجازى فر بازیگر ثابت 

فیلم هاى قبلى مهدویان هم خبرى نیست.

درباره جدیدترین فیلم خالق «رد خون»

«درخت گردو» از چه سخن مى گوید؟
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 نتایــج دور از انتظار ذوب آهــن جایگاه علیرضــا منصوریان را 
متزلزل کرده اســت. منصوریان در این ده هفته به جز شاهین، 
هیچ تیم دیگرى را شکســت نداده اســت. آنها با 7 امتیاز بعد از 
شاهین و گل گهر ضعیف ترین نتایج را کسب کردند. منصوریان 
هم براى فرار از این بحران دست به تغییرات زده و ابتدا دو و حاال 
چهار بازیکن دیگر را از تیم کنار گذاشــت. بازیکنانى که احتماًال 

منصوریان چند تا از آنها را به دالیل غیرفنى کنار گذاشت.
 وبســایت «نود» آمار این بازیکنان را با توجه به دیتاى منتشــر 
شــده از ســوى «متریکا» بررســى کرده اســت که در ادامه

 مى خوانید.
زبیر نیک نفس؛ 3 بازى و دقت 93 درصدى

دو بازى به عنوان هافبک مرکزى و یک مرتبه هم هافبک دفاعى 
براى ذوب آهن بازى کرد که هر سه مسابقه هم به عنوان تعویضى 
وارد زمین شد. نیک نفس دقت پاس 93 درصدى داشت، به طور 
میانگین 1/7 دریبل موفق، 1/7 نبردهوایى موفق و 3/3 عملکرد 

دفاعى موفق دارد.
*محمدباقر صادقى؛ دریافت 3 گل در یک بازى

 صادقى فقط در بازى اول براى ذوب آهن بازى کرد که ســه گل 
دریافت کرد و نیمکت نشین شــد. البته صادقى در آن مسابقه دو 

مهار هم داشت.
همچنین زمزمه جدایى چهار بازیکن دیگر هم از این تیم شنیده 

مى شود که فعًال تکذیب شده است.

مسعود ابراهیم زاده؛ 17 عملکرد دفاعى
دفاع چپ ذوب آهن در بین دو نیمه بــازى هفته دوم مقابل 
پارس وارد زمین شــد و بعد از آن در هفته هاى سوم، چهارم 

و دهم 90 دقیقه بازى کــرد. ابراهیم زاده به ترتیب شــش، 
چهار، یک و ده عمکلرد دفاعى داشت که آمار قابل قبولى است. 
همچنین به طور میانگین 1/4 توپ گیرى داشــت و دقت پاس 
78درصدى داشــت که در این فاکتورها هــم عملکرد ضعیفى 

محسوب نمى شود.
وحید محمدزاده؛ 6 لمس توپ در 13 دقیقه

دفاع میانى بلندقامت ذوب آهن فقط 13 دقیقه در این فصل بازى 
کرد که حاصل آن شــش لمس توپ، یک نبرد هوایى موفق و 

یک خطا بود.
ابیابووى باکر؛ هر 10 دقیقه یک عملکرد دفاعى

باکر دیگر دفاع میانى است که منصوریان او را در لیست خروجى 
گذاشته است. باکر فقط یک بازى مقابل سایپا براى این تیم حضور 
داشت که در دقیقه 81 هم تعویض شد. باکر در آن مسابقه هشت 
عملکرد دفاعى داشت، دو توپ از حریف گرفت و در دو نبرد هوایى 

پیروز شد؛ حتى دقت پاس باالى 86 درصدى داشت.
ماکالى کریستانوس؛ یک پاس گل در 194 دقیقه

کریسانتوس 194 دقیقه در این فصل بازى کرده که حاصل آن 
یک پاس گل، یک دریبل موفق، دو نبرد هوایى موفق، دو شوت و 

یک شوت در چهارچوب است.

 یکى از اتفاقات خوب براى سپاهان ها در پیروزى 4 بر 
2 مقابل فوالدخوزستان، بازگشت مصدومان تیم بود.

به گزارش «ورزش سه»، ســاعتى پیش از دیدار تیم 
ملى فوتبال ایــران برابر عراق کــه در اردن برگزار 
شد و با شکست شــاگردان ویلموتس خاتمه یافت، 
سپاهان در ورزشگاه نقش جهان دیدارى دوستانه با 
فوالدخوزستان برگزار کرد و با نتیجه 4 بر 2 پیروز شد.

منصورى رقیب پیدا کرد
در این مسابقه امیرقلعه نویى از محمد ایران پوریان 
در ترکیب اصلى اســتفاده کرد؛ بازیکنــى که هنوز 

جــارى  فصــل  در 
بــراى تیمش بازى 
نکرده بــود و حاال 
بــه نظر مى رســد 
مصدومیت را پشت 

سر گذاشته و حاال مى 
تواند رقیب 

مرتضى منصورى در پست دفاع راست باشد.
نقى زاده در دسترس قرار گرفت

همچنین علیرضا نقى زاده که با مصدومیتى طوالنى 
مدت مواجه شده بود، در میانه زمین به میدان رفت تا 
امیرقلعه نویى که در دیدار بعدى تیمش مقابل نفت 
آبادان، امید نورافکن را در اختیار ندارد، یک گزینه به 

گزینه هایش در میانه میدان اضافه شود.
اضافه شدن مسلمان به بخش میانى

محسن مسلمان دیگر بازیکن مصدوم سپاهان بود که 
در دیدار برابر فوالدخوزستان به عنوان یار ذخیره وارد 
زمین شد. هافبک سابق پرسپولیس، در لیگ نوزدهم 
تنها در دیدار برابر شاهین شهردارى بوشهر 45 دقیقه 
بازى کرده و حاال با پشت ســر گذاشتن مصدومیتى 
که او را هفته ها از ترکیب دور کرده بود، بار دیگر در 

دسترس امیرقلعه نویى قرار گرفته است.
بحیرایى همچنان مصدوم

دیگر مصدوم سپاهان که حاال مدت ها مى شود براى 
تیمش بازى نکرده، حامد بحیرایى، بازیکن 
جوان تیم است. او مشکالتى در پاى خود 
دارد که او را از میادین دور کرده است و 
تنها مصدوم اردوى طالیى پوشان به 
شمار مى رود که هنوز نمى تواند 

براى تیمش بازى کند.
کى روش به دیدار 

نفت مى رسد
در نهایت مهمترین غایب تیم 
استنلى کى روش مهاجم برزیلى 
تیم است که البته مهدى صدیقى پزشک 
باشگاه مى گوید به دیدار حساس برابر صنعت 
نفت آبادان خواهد رسید. کى روش پس از 
اینکه گل دوم را در مقابل تراکتور به ثمر 
رساند، با مصدومیت از زمین مسابقه 

بیرون رفت.
طالیى پوشــان در هفته یازدهم 
رقابت هاى لیــگ برتر در آبــادان به 

مصاف شاگردان اسکوچیچ مى روند.

سخنگوى باشــگاه ذوب آهن گفت: تمرینات تیم این 
روزها مرتب برگزار شده و هیچ مشکلى نداریم و خودمان 
را براى بازى شــنبه هفته آینده مقابل فوالد خوزستان 

آماده مى کنیم.
احمد جمشیدى در رابطه با انتشار اخبارى در برخى رسانه 
ها مبنى بر اخراج چهار بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن از 
این تیم، اظهار کرد: چه کســى این حرف را زده است؟ 
منصوریان تنها زبیر نیک نفس و محمدباقر صادقى را در 
اختیار باشگاه قرار داد و صالح دانسته که این دو بازیکن 
نباشند. تیم در اختیار منصوریان است و هر تصمیم فنى 
بگیرد، باشــگاه حمایت خواهد کرد، اما در رابطه با چهار 
بازیکن دیگر، چیزى به باشــگاه اعالم نشده است. اگر 
قرار به کنار گذاشتن بازیکنى باشد، از طرف من یا سایت 

باشگاه اعالم خواهد شد.
وى ادامه داد: منصوریان براى صلصالى صحبت خود را به 
 صورت شفاهى اعالم کرده است، اما هنوز کتبى نامه اى 
به باشگاه ارسال نشده است، هرگاه کتبى به باشگاه اعالم 
شد، پیگیرى هاى الزم را انجام خواهیم داد و در صورت 

نیاز صلصالى به تیم اضافه خواهد شد.
سخنگوى باشگاه ذوب آهن افزود: صلصالى یک بازیکن 
متعصب و با اخالق باشــگاه ذوب آهن بوده اســت، اگر 
سرمربى تیم با این موضوع موافقت کند باشگاه مخالفتى 

ندارد.
سخنگوى باشگاه ذوب آهن در خصوص اظهارات صادقى 
که گفته با کادر فنى صحبت کرده و به او گفته اند که کنار 
گذاشــتنش فنى و انضباطى نبوده است، گفت: صادقى 

بیشتر در جریان است. منصوریان خواســته بود که او و 
نیک نفس در اختیار باشگاه قرار بگیرند و دیگر در جریان 
حرف هاى صادقى نیستم. این روزها منصوریان مشغول 
تمرینات است و خیلى با او صحبت نمى کنیم تا ذهنش 

معطوف تیم باشد!
او در مورد صحبت هاى برخى پیشکسوتان و کربکندى، 
گفت: این صحبت ها براى قبل از جلســه هیئت مدیره 
با منصوریان بــود اما پس از آن بحــث حمایت را پیش 
کشیده ایم. درست اســت که تا نیم فصل نمى توانیم به 
جایگاه اصلى مان برسیم اما طبق قول منصوریان وضعیت 
تیم باید بهتر شود تا با ترمیم تیم در نیم فصل، لیگ را با 

قدرت بیشترى ادامه دهیم.
جمشیدى با اشاره به اینکه همه کادر فنى موفقیت باشگاه 
را مى خواهند، اضافه کرد: با منصوریان صحبت هاى الزم 
شده اســت و بحث هاى فنى بر عهده سرمربى است اما 
اگر حمایتى در بحث فنى نیاز داشته باشد ما به او کمک 
خواهیم کرد. منصوریان ســرمربى تیم است و کسى در 
کارش دخالــت نمى کند و اگر تصمیمــى بگیرد به نفع 

باشگاه ذوب آهن است.
وى در پاسخ به این سئوال که آیا تیم ذوب آهن مى تواند 
در چهار بازى آینده خود 12 امتیاز کسب کند؟ ادامه داد: 
بحث کسب 12 امتیاز نبوده اســت، بلکه باشگاه اعالم 
کرده که امتیازهاى الزم را در پایان نیم فصل اول کسب 
مى کنیم تا جایگاه تیم بهتر شود، منصوریان قول داده که 
تیم را به جایگاه مناسب در نیم فصل اول خواهد رساند اما 

گفته نشده است که باید 12 امتیاز کسب کند.
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 دقیقه
اصل آن

و شوت و 

بررسى عملکرد 2+4 
اخراجى منصوریان؛ 

مشکوك!

خبر خوش براى امیرقلعه نویى

در ترکیب اصلى اســتفاده کرد؛ بازیکنــى که هنوز 
جــارى  فصــل  در 

بــراى تیمش بازى 
نکرده بــود و حاال 
بــه نظر مى رســد 
پشت مصدومیت را

سر گذاشته و حاال مى 
تواند رقیب

در دیدار برابر فوالدخوزستانب
زمین شد. هافبک سابق پرسپو
تنها در دیدار برابر شاهین شهر
بازى کرده و حاال با پشت ســ
که او را هفته ها از ترکیب دور
دسترس امیرقلعه نویى قرار گر
بحیرایى همچنان مص
دیگر مصدوم سپاهان که حاال
ح تیمش بازى نکرده،
جوان تیم است. او
دارد که او را از می
تنها مصدوم ار
شمار مى ر
براى تیم
ک
نفتم
در نهای
استنلى ک
تیم است که البته
باشگاه مى گوید به دید
ر نفتآبادان خواهد
د اینکه گل دوم را
رساند، با مصد
بیرون رفت.
طالیى پوش

رقابت هاى لیــگ
مصاف شاگردان اسک

سرپرســت هیئت کبدى اســتان اصفهان گفت: با 
برنامه ریزى دقیق و اســتعدادیابى مناسب همچنین 
اســتفاده از ظرفیت هاى اســتان مى تــوان ورزش 
کبدى را در اســتان تقویت کرده و به جایگاه اصلى 

خود رساند.
حمید شــهبازى اظهارکرد: روز جمعه ملى پوشــان 
جوان کبدى ایران با نمایشــى قدرتمندانه در فینال 
مســابقات جهانى کبدى که در جزیره کیش برگزار 
شد، مقابل کنیا موفق به کسب عنوان قهرمانى جهان 
شدند. وى افزود: افتخار ما در اصفهان این بود که رضا 
کمالى مقدم دولت آبادى، مربى اصفهانى، سرمربى 

تیم ملى کبدى ایران بود کــه از این لحاظ به جامعه 
ورزشــى تبریک مى گوییم که در کسب این افتخار، 
اصفهانى هــا نقش بســزایى در موفقیت تیم کبدى 
داشتند. سرپرست هیئت کبدى استان اصفهان تأکید 
کرد: استان اصفهان در رشته ورزش کبدى بازیکنان 
ارزشمندى در بخش بانوان و آقایان دارد که تاکنون 

موفق به کسب افتخارات ارزشمندى شده اند.
وى تصریح کرد: با برنامه ریزى دقیق و استعدادیابى 
مناسب و اســتفاده از ظرفیت هاى استان، مى توان 
ورزش کبدى را در اســتان تقویت کرد و به جایگاه 

اصلى خود رساند.

سرپرست هیئت کبدى استان:

ورزش کبدى را مى توان در اصفهان
 به جایگاه اصلى اش رساند

سخنگوى باشگاه ذوب آهن با اشاره به اینکه کسى در کار منصوریان دخالت نمى کند:

باشگاه ذوب آهن از تصمیمات فنى 
منصوریان حمایت خواهد کرد

مهاجم اسبق تیم فوتبال پرسپولیس بابت پرداخت نشدن 
مالیاتش از این باشگاه شکایت کرد.

به گزارش «ایمنا»، اشپیتیم آرفى، مهاجم سال هاى دور 
پرسپولیس از این باشگاه به  کمیته انضباطى فدراسیون 

فوتبال شکایت کرد.
آرفى که در اوایل دهه 90 در پرســپولیس بازى مى کرد، 
مدعى است که طبق قراردادش باید این باشگاه مالیات او 
را پرداخت مى کرد اما از آنجایى که این اتفاق رخ نداده، به  
همین دلیل آرفى از باشگاه اسبق خود شکایت کرده است.

این شــکایت در حالى صــورت گرفته کــه آرفى بابت 
مطالباتش از این باشگاه در زمان مدیرعاملى حمیدرضا 
گرشاسبى با پرســپولیس به  توافق رســیده بود و حتى 
بخشى از رقم طلب خود را به  این باشگاه بخشیده بود، اما 
از آنجایى که مدعى است مالیاتش پرداخت نشده، از این 
باشگاه شکایت کرده و منتظر رأى کمیته انضباطى در این 

خصوص است.
باشگاه پرسپولیس قصد دارد در این زمینه مستندات خود 
را براى دفاع از حقوق باشگاه به کمیته انضباطى ارائه دهد.

شکایت بازیکن اسبق پرسپولیس از این باشگاه 

فصل داغ نقل وانتقاالت زمانى براى جوالِن ستاره هاست. 
بازار حسابى به هم مى ریزد و هر روز خبر نقل وانتقاالت 
آنها همه اخبار فوتبالى را تحت تأثیر قرار مى دهد. در این 
فصل هم چند نقل وانتقال بزرگ صورت گرفت که همه 
نگاه  ها را جلب کرد. حاال با گذشت ده هفته از لیگ، بهتر 
مشخص مى شــود که کدام تیم ها روى ستاره درستى 
دست گذاشتند و کدام ها شکست خوردند. به عنوان نمونه 
با عملکرد فعلى، شاید استقالل در خرید دشتى و بلبلى و 
پرسپولیس هم در بازگشت فرشاد احمدزاده تجدید نظر 
مى کردند. مهدى رحمتى در همه این سال ها کم نواسان 
بود، اما جدایى از اســتقالل آن هم در 38 سالگى به نظر 
مى رسید پایان انگیزه او باشد. اتفاقى که احتماًال یحیى 
گل محمدى را هم نگران کرده بود که دروازه بان درجه 
یک دیگرى به نام اکبر منادى را هم خرید. اما رحمتى در 
یکى از آماده ترین فصل هاى فوتبالى اش قدم برمى دارد. 
در ســپاهان هم هر چند که خریدهــاى جدید این تیم 
مانند محمد محبى، مرتضى منصــورى، امید نورافکن 
و گولســیانى جواب دادند اما محمدرضا حسینى هنوز 

انتظارات را برآورده نکرده است.
وبســایت «نود» عملکرد ســتاره هایى کــه در فصل 
نقل وانتقاالت با ســر و صداى زیادى تیمشان را عوض 

کردند، بررسى کرده که در ادامه مى خوانید. 
مهدى رحمتى فراتر از انتظار

مهدى رحمتى در این ده هفته فقط سه گل خورده و بعد 
از پیام نیازمند بیشترین کلین شیت را دارد. رحمتى بیش از 
87 درصد شوت هاى در چهارچوبش را مهار کرده و طبق 
آمار «متریکا»، به طور میانگین در هر مسابقه بیش از دو 
مهار داشته است. همچنین در دقیقه پنجم بازى با شاهین 
پاسى براى یونس شاکرى فرســتاد که او را با دروازه بان 

تک به تک کرد و منجر به اخراج ماکسیم شد. 
کنعانى واقعاً «کمپانى»

کمپانى لقبى بود که براى تشــویق مدافع پرحاشــیه 
پرسپولیس انتخاب شده بود. لقبى که با نمایش هاى دور از 
انتظار این بازیکن، کرى خوانى هاى هوادارى را راه انداخته 
بود. اما در این فصل کنعانى زادگان نمایشى داشت که حتى 
حضور فیکسش در ترکیب تیم ملى هم صداى منتقدى را 
درنیاورد. محمدحسین کنعانى زادگان عالوه بر تک گل 3 

امتیازى که به نفت آبادان زد، به طور میانگین در 5/9 نبرد 
در هر 90 دقیقه پیروز شد.

سیاوش یزدانى مثل همیشه خوب
فوتبال ســیاوش یزدانى دو بعد دارد. یکى حواشــى و 
مصاحبه هایى که به خصوص اواخر فصل قبل حسابى 
تمرکز را از او گرفته بود و بعد دوم هم نمایش فنى معموًال 
کم نقِص اوست. یزدانى در این فصل هم نمایش تقریبًا 
خوبش را تکــرار کرده و ویلموتــس را مجاب کرده که 
همیشــه به اردوهاى تیم تیم ملى دعوت شود. سیاوش 
یزدانى در نمــرات فنى «متریکا»، بیســتمین بازیکن 
برتر فصل اســت؛ بازیکنى که به طور میانگین بیش از 
پنج عملکرد دفاعى در هر مسابقه دارد و 6/8 نبرد پیروز 

مى شود.
2 روى سکه براى رشید مظاهرى

فصل براى رشید مظاهرى به دو بخش تا هفته هشتم و 
بعد از هفته هشتم تقسیم مى شود. رشید در هفت هفته 
ابتدایى همه شــوت ها را مهار کــرد و لبخند رضایت را 
روى لب تراکتورى ها نشاند. در سه هفته اخیر مظاهرى 
با اینکه چند مهار خیلى خوب هم داشت، اما هشت گل 
خورد تا کمى تراکتورى هــا را نگران کند. هر چند که در 
این گل هاى خورده شده، رشید کمترین تقصیر را داشت.

سوشا مکانى کم نوسان
سوشا در نیمى از مسابقات فصل براى مسجدسلیمانى ها 
بازى کرد که دو کلین شــیت ثبت کرد و سه گل خورد. 
سوشا به طور میانگین 1/6 مهار در هر مسابقه داشت و 30 
درصد شوت هاى در چهارچوبش را گل خورد. همچنین 
یک اشتباه تأثیرگذار داشت و 59 درصد پاس هایش سالم 

به مقصد رسید.
محمدرضا حسینى بدوِن ستاره

ستاره ذوب  آهن هنوز در ترکیب سپاهان جا نیافتاده است. 
حسینى در این فصل در هیچ مسابقه اى کامل بازى نکرد 
و قلعه نویى یا او را تعویض کرد و یا به عنوان تعویضى به 
زمین فرستاد. حســینى در آخرین بازى مقابل تراکتور، 
اولین تأثیرگــذارى اش روى گل هــا را ثبت کرد و یک 
پاس گل داد. حسینى هر چند که با سه شوت در چهارچوب 
و سه پاس کلیدى عملکرد خیلى بدى نداشت اما هنوز در 

قامت ستاره ظاهر نشده است. 

بررسى عملکرد 6 بمب نقل وانتقاالت؛ 
شکست  قلعه نویى، لبخند کنعانى و یزدانى!

2 بازى از هفته پنجــم لیگ برتر بســکتبال برگزار 
نمى شود.

به گزارش فدراسیون بسکتبال، دو بازى از هفته پنجم 
لیگ برتر به میزبانى اصفهان و قزوین برگزار نمى شود. 
بر این اساس، دیدار تیم هاى شهردارى قزوین با مس 

کرمــان و ذوب آهن 
اصفهان با شهردارى 
گرگان که قــرار بود 
امروز دوشــنبه انجام 
شود، به زمان دیگرى 

موکول شد.
هفتــه پنجــم لیگ 
برتر بســکتبال امروز 
دوشــنبه بــا رقابت 

مدعیان همراه است.
در این رقابــت ها دو 
تیم مهرام و پاالیش 
نفت آبادان به مصاف 

یکدیگر خواهند رفت، هر دو تیم تا کنون بدون باخت 
هســتند و به این دلیل این بــازى از اهمیت باالیى 

برخوردار است.
یکى دیگر از دیدارهاى حســاس هفته پنجم تقابل 
تیم هاى پتروشــیمى بندر امام(ره) و شیمیدر است، 
پتروشیمى ســعى دارد که در صدر جدول باقى بماند 

و شیمیدر نیز براى کسب امتیاز به این برد نیاز دارد.
قرار بود در این هفته از رقابت ها ذوب آهن و شهردارى 
گرگان در اصفهان و شورا و شهردارى قزوین و صنعت 
مس کرمان در قزوین نیز به رقابت با یکدیگر بپردازند، 

که این دو بازى لغو و به زمان دیگرى موکول شد.

دیگر مســابقات هفته پنجم لیگ برتر بسکتبال که 
امروز برگزار مى شود به شرح زیر است:

آویژه صنعت پارسا-نیروى زمینى ساعت 16، اکسون 
– توفارقان آذر شهر ساعت 16، رعد و پدافند هوایى- 
شهردارى بندر عباس  ساعت 16، مهرام – نفت آبادان 

ساعت 18.

دیدار ذوب آهن اصفهان و شهردارى گرگان لغو شد
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مفاد آرا
هیات موضوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
ســند رســمى- آگهى موضوع ماده 3 قانــون و مــاده 13 آیین نامه قانــون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رســمى برابر راى شماره 
139860302035000146 – 1398/7/18 هیات دوم 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 آقاى محمد على رحیمى فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 3 صادره از برخوار میمه در یک باب خانه به مساحت 742/87 
متر مربع به پالك 301 اصلى به آدرس شاهین شــهر حاجى آباد خ فتح المبین کوچه 
شهید محمد تقى ابدالى واقع در بخش 16 در ازاء سند مالکیت مشاعى محرز گردیده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى است در صورت انقضایمدت مذکور و عدم اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول : 12 / 8 / 98 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 27 /8 /98 م الف: 644877 محمد على فالح تفتى قائم مقام رییس 

واحد ثبتى شاهین شهر /8/193 
مفاد آرا

هیات موضوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
ســند رســمى- آگهى موضوع ماده 3 قانــون و مــاده 13 آیین نامه قانــون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رســمى برابر راى شماره 
139860302035000141 – 6 /1398/7 هیــات دوم موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد 
ثبتى حوزه ثبت ملک شــاهین شــهر تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضى آقاى 
فرزاد بهشتى فرزند عبدالرسول  بشــماره شناســنامه 813 صادره از آبادان بصورت 
ششــدانگ یک باب مغازه به مســاحت 17/87متر مربع به پــالك 3470 فرعى از 
406 اصلى به آدرس شــاهین شــهر خ فردوســى فرعى 4 غربى پ 4 خریدارى از 
مالک رســمى آقاى پرویز فدایــى محرز گردیده اســت لذا به منظــور اطالع عموم 
مراتــب در دونوبت بــه فاصلــه 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشــخاص 
نســبت به صدورســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواســت خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند بدیهى است در صورت انقضایمدت مذکور و عدم اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول : 12 / 8 / 98 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 27 /8 /98 م الف: 644634 محمــد على فالح تفتى قائم مقام رییس واحد 

ثبتى شاهین شهر/ 8/195 
مفاد آرا

هیات موضوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
ســند رســمى- آگهى موضوع ماده 3 قانــون و مــاده 13 آیین نامه قانــون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رســمى برابر راى شماره 
139860302035000130– 1398/6/28 هیــات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملک شاهین شــهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى احسان عابدى حاجى 
ابادى فرزند حسن بشماره شناسنامه 47  صادره از شاهین شهر درششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 87 متر مربع به پالك 301 اصلى به آدرس شاهین شهر حاجى آباد خ 
والیت فرعى 3 غربى پ 39 در ازاء سند خریدارى شده مع الواسطه از مالک رسمى آقاى 
رضا عابدى  محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشــخاص 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 رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت 
اول : 12 / 8 / 98 تاریخ انتشار نوبت دوم: 27 /8 /98 م الف :647898 عباسعلى عمرانى 

رییس ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/8/197 
مفاد آرا

هیات موضوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
ســند رســمى- آگهى موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آییــن نامــه قانون 
تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى و اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى برابر 
راى شــماره 139860302035000122 – 6 /1398/6 هیــات اول موضــوع 
قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى 
مســتقر در واحــد ثبتــى حوزه ثبــت ملــک شــاهین شــهر تصرفــات مالکانه 
بالمعارض متقاضى آقاى محمد على رحیمى فرزند حســن بشــماره شناســنامه 3 
صادره از برخوارمیمه درششــدانگ یک بــاب خانه به مســاحت 229/41 متر مربع 
به پــالك 301 اصلى به آدرس شــاهین شــهر حاجى آبــاد خ فتح المبیــن در ازاء 
ســند مالکیت محرز گردیده اســت لذا به منظــور اطالع عموم مراتــب در دونوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشــخاص نســبت به صدورســند 
مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشــند مى تواننــد از تاریخ انتشــار اولین آگهى 
به مدت دومــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواســت خــود را به مراجــع قضایى تقدیم 
نمایند بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم اعتــراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول : 12 / 8 / 98 تاریخ انتشار نوبت 
دوم:27 /8 /98 م الف : 647908 عباسعلى عمرانى رییس ثبت اسناد و امالك شاهین 

شهر /8/199 
 ابالغ اجرائیه

شــماره پرونده :139704002120000655/1 شــماره بایگانى پرونده :9700987 
شماره آگهى ابالغیه : 139803802120000024 تاریخ صدور: 1398/07/23 آگهى 
ابالغ اجرائیه قرارداد بانکى کالسه 9700987 بدین وسیله به آقاى مهدى راجى فرزند 
اصغر به شــماره ملى :  1286810868 مقیم : اصفهان خیابان احمد آباد خ گلزار کوى 
عالئى بن یزدخواستى که بنا بر گواهى اداره اجراى اصفهان ابالغ اجرائیه به دلیل عدم 
شناسایى آدرس به شــما امکان پذیر نگردیده ابالغ مى شود که مدیریت شعب بانک 
تجارت اصفهان به استناد قرارداد هاى بانکى شماره 932500164 مورخ93/10/25 و 
94200039 مورخ 94/6/25 جهت وصول مبلغ 3/500/000/000 ریال بابت اصل – 
مبلغ 2/539/669/705 ریال بابت سود و مبلغ 3/639/132/031 ریال بابت خسارت 
تاخیر تادیه تا تاریخ 1397/07/04 و از آن تاریخ به بعد روزانه مبلغ 6/618/816 ریال 

طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9700987 در 
این واحد و به کالسه 9800534 در واحد اجراى اســناد رسمى اصفهان تشکیل و در 
جریان رسیدگى مى باشد لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد 
اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و 
چنانچه ظرف مدت ده روز ازتاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به 
پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى علیه شما جریان خواهد یافت و غیر 
از اگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شــد.م الف: 663474 محسن اسماعیل 

زاده – مدیر واحد اجراى اسناد رسمى فالورجان /330/ 8
ابالغ وقت رسیدگى

نظر به اینکــه خواهان آقاى خیرالــه ملکى  دادخواســتى مبنى بر مطالبــه به مبلغ
 000 / 000 / 19 ریال  به طرفیت خوانده آقاى هوشنگ همت جو به این شورا تقدیم 
نموده و به کالسه 98/ 429 ش 2 ح ثبت و وقت رســیدگى به تاریخ 3 / 10 / 98  سه 
شنبه ساعت 4 عصر تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به 
اســتناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شــود ، قبل از وقت رسیدگى جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید درغیر اینصورت 
طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 662516 /م الف مدیر دفتر شعبه 2 حقوقى 

شوراى حل اختالف شاهین شهر  8/331 
فقدان سندمالکیت

آقاى على سعادتمند فرزند قنبربا ستناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء 
شهود رسما گواهى شده است مدعى است سند مالکیت خود به شماره چاپى 694674 
را که به میزان ششدانگ شماره پالك ثبتى 28539 / 406 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى  
اصفهان ( شاهین شهر ) در صفحه 112 دفتر617 ذیل ثبت 16182 بنام  على سعادتمند 
فرزند قنبرثبت و صادر و تسلیم گردیده که  بموجب سند انتقال به شماره 35211 مورخ 
7  / 6/ 1392 دفترخانه 143 شاهین شهر به او انتقال قطعى یافته و معامله ى دیگرى 
هم انجام نشده و نحوه گم شدن جابجائى اعالم شــده ، چون درخواست صدور سند 
المثنى گردیده ، 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 سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شــد . 662552 /م الف عباســعلى عمرانى – مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

شاهین شهر 8/332  
حصر وراثت

آقاى مجید نویدى (ذینفع)  به شماره شناســنامه 1271508321 با استناد شهادتنامه 
و گواهى فوت و رونوشت  شناسنامه ورثه ، درخواستى بشــماره 98 / 599 تقدیم این 
شورا نموده چنین اشعار داشته اســت که شادروان ســهراب رجایى چالشترى فرزند 
رجبعلى  بشناســنامه شــماره 1818433001در تاریخ 1395درگذشته و ورثه وى در 
هنگام درگذشت عبارتند از 1 – مریم رجایى چالشترى نام پدر رجبعلى شماره شناسنامه 
1815649747 نسبت با متوفى خواهر 2- ســهیال رجایى چالشترى نام پدر رجبعلى 
شماره شناســنامه 1818475413 نســبت با متوفى خواهر 3- لیال رجایى چالشترى 
نام پدر رجبعلى شماره شناسنامه 1819482545 نســبت با متوفى خواهر 4- افشین 
رجایى چالشترى نام پدر رجبعلى شماره شناسنامه 1818500061نسبت با متوفى برادر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هرکسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى 
ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید . 662524/م 

الف - شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر 33 8/3
ابالغ راى

آگهى راى شــورا - شــماره پرونده : 98 / 55ش5 ح   شــماره دادنامه 432 – 11 / 
8 / 98 درخصوص دادخواســت فرامرز دانشــمند فرزند ســیف اله بنشــانى شاهین 
شــهر شــهرك میالد خ معراج فرعى 3 شــرقى پ 8 به طرفیت خانــم زهرا کولى 
وند فرزند محمد على بنشــانى شــاهین شــهر گلدیس خ پرســتار تاکســى تلفنى 
المهــدى منزل گودرزى ســاختمان 3 طبقــه واحد اول بــه خواســته مطالبه مبلغ

 000 / 000 / 60 ریال به اســتناد 3 فقره سفته به شــماره خزانه دارى کل 909225 
مــورخ 21 / 1 /98 – 909227 مــورخ 31 /98/1 – 909226 مــورخ 31 / 1 / 98  
بانضمام هزینه هاى دادرســى و تاخیر تادیــه ، خوانده با وجود ابالغ نشــر آگهى در 
جلســه مقرر حاضر نگردیده و دلیلى بر پرداخت دین یا برائت ذمه خویش ارائه ننموده 
. شورا پس از بررسى پرونده و مستندات ارائه شــده با عنایت به گواهى عدم پرداخت 
بانک محال علیه با اســتصحاب بقاى دین اســتحقاق خواهان  بابت اصل خواســته 
ثابت تشخیص داده و مســتندا به مواد 198 و 519 و 522 و 515 قانون ایین دادرسى 
مدنى حکــم به محکومیت خوانــده به پرداخــت  مبلــغ 000 /000 / 60 ریال بابت 
اصل خواســته  و مبلغ 000 / 750 ریال بابت هزینه دادرسى و خســارت تاخیر تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواســت 11 / 2 / 98 لغایت زمان پرداخت وفق شــاخص اعالمى 
بانک مرکزى جمهورى اســالمى ایران که حین اجراى حکم محاســبه خواهد شد و 
هزینه نشــر آگهى برابر با تعرفه در حق خواهان صادرو اعالم  مــى دارد راى صادره 
غیابى و ظــرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابــل واخواهــى در همین مرجع و 
ســپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظــر خواهى در دادگاه محتــرم تجدید نظر 
خواهى در محاکم عمومى حقوقى دادگســترى شاهین شــهر مى باشد. 662641 /
م الف قاضى شعبه پنجم شوراى حل اختالف شاهین شهر – مجتبى رضوانى 8/334 

ابالغ راى
راى شورا -کالسه پرونده 23/98 ش ح 5 شماره دادنامه: 502/98-98/5/27 مرجع 
رســیدگى شــعبه پنجم شــوراى حل اختالف نجف آباد ( امیر آباد ) خواهان: مهرداد 
بهارلویى  نشانى: امیرآباد خ سینا پ 12 ، خواندگان: 1- محسن جهانگیرى 2- علیرضا 
مونسیان 3- نمایندگى فروش موتور سیکلت احمد رضا صفایى نشانى: 1- امیر آباد خ 
طالقانى کوى شهید مرادى پ 7 2- آزادگان مسکن مهر بلوك 14 واحد 16 3- مجهول 
المکان، خواسته: الزام به انتقال سند رسمى موتور سیکلت گردشکار: پس از ارجاع به این 
شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى 
شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا 
درخصوص دعواى آقاى مهرداد بهارلویى به طرفیت خواندگان : 1- محسن جهانگیرى 
2- علیرضا مونســیان 3- نمایندگى فروش موتور سیکلت  احمد رضا صفایى محمود 
آبادى بخواسته الزام خواندگان به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى جهت انتقال سند 
یکدستگاه موتور سیکلت ســحر 125 هوندا مدل 94 به شماره انتظامى 629/81542 
به انضمام هزینه هاى دادرسى شــورا از توجه به اوراق و محتویات پرونده و اظهارات 
خواهان در جلسه رسیدگى و ارائه قولنامه فى ما بین خواهان و خوانده ردیف دوم مورخه 
96/7/13 که داللت بر احراز رابطهء حقوقى فى مابین مى نماید و با عنایت به استعالم 
راهور مورخه 98/1/17 که مؤید بر مالکیت خوانده ردیف ســوم مى نماید و با توجه به 

حضور خواندگان ردیف اول و ردیف دوم در جلسه رسیدگى و عدم حضور خوانده ردیف 
سوم علیرغم ابالغ قانونى (نشــر آگهى ) و اینکه الیحه اى در دفاع از خویش به شورا 
ارائه ننموده است لذا باستناد ماده 220-221 قاونون مدنى و198  قانون آیین دادرسى  
مدنى حکم بر محکومیت خوانده  ردیف سوم به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و 
انتقال سند رسمى موتور ســیکلت فوق الذکر بنام خواهان و محکومیت خوانده ردیف 
اول به محکومیت مبلغ دویست و هفت هزار و پانصد تومان  بابت هزینه دادرسى درحق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید.این نسبت به خوانده ردیف اول حضورى و  ظرف مهلت 
بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهى  در محاکم عمومى حقوقى دادگسترى 
نجف آباد مى باشدو نســبت به خوانده ردیف دوم با توجه به عدم ارائه دالئل کافى از 
سوى خواهان و اینکه مالک شخص دیگرى مى باشد لذا باستناد ماده 197 قانون آیین 
دادرسى مدنى قرار رد دعوى نسبت به وى صادر و اعالم مى گردد و نسبت به خوانده 
ردیف سوم راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى 
و ظرف همین مهلت قابل تجدید نظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى دادگســترى 
نجف آباد مى باشد. 575178/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

شعبه پنجم 8/335
    مزایده

شعبه اول اجراى احکام شــوراى حل اختالف در خصوص پرونده کالسه 4376/96 
شعبه اول له حسن احمدى ونهرى علیه اقاى محســن حیدرى رنانى اصفهان رهنان 
خیابان شهدا کوچه 19 شهید سید مرتضى اعتصامى پالك 47 بابت محکوم به و هزینه 
هاى اجرایى 90/968/629 ریال مبلغ و بابت نیم عشر دولتى 4/548/431 ریال اموال 
توقیفى به شرح 1) 09133067750 شماره تلفن همراه مرکز تغذیه استان اصفهان مبلغ 
پایه مزایده 3/600/000 ریال سه میلیون و ششصد ریال مى باشد. بدهى خط دائمى 
فوق نزد مخابرات 1/374/039 ریال مى باشد که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار 
نگرفته است. در نظر دارد جلسه ى مزایده ایى در مورخ 98/9/19در ساعت 11 تا 10 
صبح در محل اجراى احکام برگزار مى گردد. طالبین شرکت در جلسه مزایده مى توانند 
با واریز ده درصد از مبلغ پایه پنج روز قبل از جلســه مزایده و ارائه آن فیش به اجراى 
احکام از اموال بازدید نمایند. پیشــنهاد دهنده ى باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 
بود. م الف: 650763 قاسمى- مدیر اجراى احکام شوراى حل اختالف اصفهان /8/312

مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه سیزده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص 
پرونده اجرایى کالســه 970604 ج/13 لــه خانم مهناز امیــرى و علیه آقاى جالل 
رنجبر مبنى بر مطالبه 1364 عدد ســکه بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق 
االجراى دولتى در تاریخ 98/9/18 ساعت 12 صبح روز دوشنبه در محل اجراى احکام 
دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش سهم االرث محکوم علیه از 
امتیاز پالك ثبتى C 578 بخش 5 اصفهان که متعلق به شرکت تعاونى مسکن مراتو 
با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است ملکى مرحوم اصغر 
رنجبر و اکنون در تصرف مالکانه ورثه مى باشــد توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
به شرح ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار 
نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه 
و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک 
تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد شد. هزینه هاى اجرایى بر عهده 
محکوم علیه مى باشد. و مابقى ثمن ظرف حداکثر یکماه پرداخت و اال ده درصد واریزى 
به نفع دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزایده: واقع در اصفهان، شهرك 
ولیعصر، خیابان معرفت، فرعى 11، پالك C 578 بازدید به عمل آورده و به استحضار 
مى رساند، شش دانگ پالك C 578 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان و ملک مورد نظر به 
صورت 3/5 طبقه مسکونى شامل 3 واحد و یک سوئیت، فاقد سند و نماى کل مجتمع 
آجرنما، مجتمع داراى اسکلت بتنى، سقفها تیرچه و بلوك، درب ها و پنجره ها پروفیل 
و آلومینیوم با شیشه تک جداره، دربهاى ورودى و داخلى چوبى، مجتمع فاقد آسانسور، 
دستگاه پله با نرده فلزى و کف آن سنگ و دیوار گچ و رنگ، اسکلت فلزى و چوب، کفها 
سرافیک، کابینت چوب، بدنه در طبقه همکف کاغذ دیوارى و دیوارهاى و سقف داخلى 
بقیه طبقات اندود گچ و رنگ و نقاشى، سیســتم سرمایش کولر آبى، سیستم گرمایش 
بخارى، کف حیاط و پارکینگ موزائیک و دیوارهاى آن نماى آجر ســه سانت و داراى 
انشعاب آب و فاضالب مشترك به شماره اشتراك 234623900، انشعاب برق به شماره 
شناسایى 2/3/09/05/24/05/5540 و انشعاب گاز به شماره اشتراك 2147085930 
و یک واحد مجزا و ملک داراى پروانه مســکونى به شــماره 15/258 مورخ 77/3/7 
بنام شرکت تعاونى مســکن مرآتو و در تاریخ 80/7/29 پایان کار ساختمان مذکور به 
شماره 15/15975 با متراژ کل 391 مترمربع ثبت شده و ملک در محدوده مختصات 
(3608569 و 558608) واقع مى باشد. طبقه زیرزمین به مساحت حدودا 28 مترمربع 
انبارى و یک واحد مسکونى به متراژ حدودأ 84 مترمربع و طبقه همکف پارکینگ آن 
بمساحت 27 مترمربع و واحد مسکونى به مساحت حدودا 111 مترمربع و طبقه اول 30 
مترمربع انبارى واقع در جنب ســر پله و یک واحد مسکونى به مساحت 111 مترمربع 
است. طبق نامه مورخ 95/2/25 به شماره 242 تعاونى مسکن مرکز آموزش توپخانه و 
گروههاى 44، 55 به اجراى احکام شعبه 11 خانواده مربوط به پرونده شماره 950025، 
عنوان شده پالك مسکونى C 578 با شماره پرونده 242 در مالکیت مرحوم اصغر رنجبر 
فرزند حسن بوده و ســهم االرث احتمالى محکوم آقاى جالل رنجبر توقیف میگردد. 
ملک طبق اظهارات فاقد سند مالکیت و اسناد رسمى ارائه باشد و طبق اظهارات، یک و 
نیم دانگ از ملک مذکور متعلق به آقاى بهروز البرزى (خریدار واحد طبقه همکف) و دو 
دانگ از ملک مذکور متعلق به خانم زهره جمشیدى (همسر آقاى اصغر رنجبر) بوده و 
مابقى مطابق ضوابط تقسیم االرث مرحوم اصغر رنجبر است که تشخیص این موضوع 
با مقام محترم قضایى مى باشد. در نهایت با توجه به مراتب فوق، مدارك و اسناد ارائه 
شده، موقعیت و کلیه عوامل مؤثر در قضیه و شرایط عرضه و تقاضا، ارزش شش دانگ 
ملک با مشخصات فوق به مبلغ 19/000/000/000 ریال معادل یک میلیارد و نهصد 
میلیون تومان برآورد و اعالم نظر مى گردد. مطابق نامه تعاونى مســکن مراتو پالك 
شماره C -578 به شــماره ثبتى 12861 فرعى از 49990 اصلى بخش 5 اصفهان در 
مالکیت مرحوم اصغر رنجبر بوده و پس از محقق شــدن قدرالسهم ورثه انتقال آن از 
طریق مزایده بالمانع مى باشــد که با توجه به نامه تعاونى مسکن میزان سهم االرث 
محکوم علیه به مقدار 24 حبه مشــاع به اثناى بهاى ثمنیه سهم زوجه متوفى از امتیاز 
مذکور مى باشد. م الف: 656627 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /8/287

مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه سیزده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص 
پرونده اجرایى کالسه 961911 ج/ 13 له خانم مهرى برکت و علیه عارفه و عرفانه و 
حسن برکت- ایران مشفقى- مبنى بر مطالبه مبلغ 70 مثقال طال و 150 عدد سکه که 
در روز مزایده ارزیابى مى گردد و مبلغ 6/793/255/084 ریال بابت سایر مطالبات در 
تاریخ 98/9/23 ساعت 9/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه 

زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 2501 سهم مشاع پالك ثبتى 9055 بخش 5 و 0/502 
دانگ پالك ثبتى 4 فرعى از 9462 بخش 5 اصفهان حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ 
ملکى به پالك ثبتى شماره فوق با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال 
درج شده است ملکى مرحوم آقاى عبدالرسول برکت و اکنون در تصرف مالکانه ورثه 
مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شــرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى 
مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز 
قبل از جلسه مزایده به نشــانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در 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. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد و مابقى ثمن را ظرف 
حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف 
ملک مورد مزایده: به آدرس اصفهان- خیابان ســلمان- جنب جاده راران- کدپستى 
193595  8159 و خیابان جى- کوچه شهید اشجع شماره 100- پالك 24- کدپستى 
8159157536 بازدیــد و معاینه محلى نموده که نتیجه اقدامات به شــرح زیر اعالم 
میگردد: مشخصات محل ها: مغازه: محل مورد بازدید با آدرس فوق االشاره شامل یک 
ساختمان دو طبقه صد درصد ساخت و حدود 75 مترمربع زمین شامل همکف یک باب 
مغازه کف و بدنه سرامیک و سنگ با کنتور برق سه فاز و طبقه اول بصورت یک واحد 
مسکونى دو خوابه سفید کارى شده کف سرامیک درب چوبى و پنجره ها آلومینیومى 
با انشعابات آب و برق و گاز میباشد. منزل مســکونى: محل مورد بازدید با آدرس فوق 
االشاره شامل یک باب منزل مسکونى به متراژ حدود 114 مترمربع با اسکلت فلزى و 
قدمت حدود 25 سال با طاق ضربى که داراى موقعیت درب به حیاط شرقى غربى مى 
باشد. پوشش کف موزاییک مى باشــد بدنه رنگ روغنى مى باشد. الزم به ذکر است 
انبارى به مساحت حدود 30 مترمربع در زیرزمین و 6 مترمربع روى پشت بام و انشعابات 
آب و گاز و کنتور برق تک فاز و نماى خارجى و نماى حیاط بصورت آجرنما مى باشد. 
نظریه کارشناسى: با عنایت به موارد فوق االشــاره و با در نظر گرفتن جمیع جهات و 
کلیه عوامل موثر در موضوع و شامل متراژ عرصه و اعیانى در وضعیت موجود و در نظر 
گرفتن موقعیت مکانى پالکها و انشعابات و قدمت و سایر عوامل و ارزیابى کل دو پالك 
مربوط (مغازه پنج میلیارد و یکصد میلیون ریال و منزل مسکونى دو میلیارد و هشتصد 
میلیون ریال) با مشخصات مندرج در زمان مباشرت جمعا به مبلغ 7/900/000/000 
ریال (هفت میلیارد و نهصد میلیون ریال برآورد و اعالم نظر میگردد. م الف: 611496 

مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /7/223
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شــعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص 
پرونده اجرایى کالســه 970442 ج/2 له آقاى علیرضا صباغ و علیه آقایان محمدرضا 
حقیقت نیا و مجید حقیقت نیا مبنى بر مطالبه مبلغ 1217772727 ریال بابت محکوم 
به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 98/9/19 ســه شــنبه ساعت 
10:30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت 
فروش 3/812 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره 16 فرعى 
از 16 اصلى بخش 4 اصفهان با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج 
شده است ملکى آقاى محمدرضا حقیقت نیا و اکنون در تصرف استیجارى مستأجر مى 
باشــد با وجه الرهانه مبلغ یکصد میلیون ریال و مبلغ 68/000/000 اجاره بها تا تاریخ 
1400/1/15 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 نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده 
با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه 
اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شــرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد. و مابقى 
ثمن را ظرف حداکثر یکماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد 
شد. اوصاف ملک مورد مزایده: آدرس: اصفهان میدان امام- کوچه پشت مطبخ- اولین 
پالك مغازه دست راست. مشــخصات کلى: محل مورد نظر با استفاده تجارى، صنایع 
دستى به مساحت 129/87 مترمربع طبق اسناد و مدارك ارائه شده- کف سرامیک- 
ســقف چوب- بدنه کاغذ دیوارى ارزیابــى: با توجه به موقعیت- مســاحت- قدمت 
ساخت- مســاحت عرصه- میزان عرضه و تقاضا- نوع سازه- و جمیع عوامل موثر در 
قضیه مبلغ ریالى کل (شــش دانگ ملک) ملک با جمیع توابع- ملحقات- تاسیسات 
منصوبه- حقوق ارتفاقى- شــامل عرصه و اعیانى به مبلغ 23/000/000/000 ریال 
و ارزش ریالى ســه دانگ آن به مبلغ 11/500/000/000 ریال یک میلیارد و یک صد 
و پنجاه میلیون تومان برآورد و اعالم مى گردد. در نتیجه مقدار 3/812 حبه مشاع آن 
به مبلغ 1217772727 ریــال ارزیابى که مقدار 123/1000 حبه مشــاع آن به مبلغ 
39/561/427 ریال بابت حق االجراى دادرســى مقدار 3/689 حبه مشاع آن به مبلغ 
1/178/211/300 ریال بابت مطالبات محکوُم له ارزیابى مى گردد. م الف: 621531 

مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /7/364
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شعبه اصفهان ششــم در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص 
پرونده اجرایى کالسه 981255 ج 6 له خانم زهرا هاشمى علیه آقاى بهروز سلمانیان 
مبنى بر مطالبه مبلغ 313 عدد سکه و 110 گرم طال که در روز مزایده ارزیابى مى گردد 
و سایر مطالبات بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 
98/09/25 چهارشنبه ساعت 9:30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان 
طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش یکدســتگاه اتومبیل پژوه 405 جى ال ایکس به 
شماره انتظامى 195 ل 59 ایران 53- که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح 
ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیــده برگزار نماید. 
طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى اصفهان: پارکینک 
صداقت اصفهان مراجعه و از اموال بازدید 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 تسلیم مال مورد مزایده 
پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم 
علیه مى باشــد. و مابقى ثمن ظرف حداکثر یک ماه پرداخــت و اال ده درصد واریزى 
به نفع دولت ضبط خواهد شد. لیســت اموال مورد مزایده: مشخصات وسیله: سوارى 
پژو 405 جى ال ایکس- بشماره 195 ل 59 ایران 53- رنگ نقره اى متالیک- مدل 
1388- شماره موتور 12488246148- شــماره بدنه 884167 نظریه کارشناسى: از 
وسیله در پارکینگ صداقت اصفهان بازدید که برابر سوابق وسیله از مورخه 98/07/01 
توقیف مى باشد. اسناد و مدارك وسیله رویت نشد. الستیک ها 50 درصد ساك. ابرویى 
زیر چراغ خطر عقب ســمت راســت خوردگى دارد. موتور و گیربکس سالم- کیلومتر 
کارکرد 189482 قیمت پایه کارشناسى وسیله در بازار روز امروز جهت فروش بصورت 
مزایده حدوداً مبلغ 310/000/000 ریال ارزیابى مــى گردد. م الف: 625364 مدیر و 

دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /7/368

آگهى تغییرات 
شرکت شهر نگار زنده رود شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 27292 و شناسه ملى 10260480167 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/07/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقاى محمد

 آقا امینى ها 1291989382 بعنــوان رئیس هیئت مدیــره و مدیرعامل و آقاى میثــم آقا امینى ها 
1293094439 بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقاى حســن آقا امینى ها1285350685 بعنوان 
عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل منفرداً و با 
مهر شرکت معتبر است. مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (663290)

آگهى تغییرات
 شرکت شهر نگار زنده رود شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 27292 و شناسه ملى 10260480167 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1398/07/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقاى محمد 
آقا امینى ها به کدملى 1291989382 و آقاى میثم آقا امینى ها به کدملى 1293094439 و آقاى حسن آقا 
امینى ها به کدملى 1285350685 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. 
خانم راضیه جعفرى به کدملى 1270346571 و خانم الهه شاهین فر به کدملى 1270048041 بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (663292)

آگهى تغییرات 
شرکت شهر نگار زنده رود شرکت ســهامى خاص به شماره 
ثبت 27292 و شناســه ملى 10260480167 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/07/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به شهرستان اصفهان ، 
بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله آل محمد ، کوچه نوبهار 20 
[مادى شاهپسند] ، خیابان اشراق شمالى ، پالك 128 ، مجتمع 
تجارى ادارى پارســیان ، طبقه چهارم ، واحد 21 و کدپستى 
8193914910 و تلفــن 03134597985 انتقــال یافت و 
ماده 4 اساسنامه به شــرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (663291)
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 رئیس مرکز مدیریت بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشت با اشاره به شیوع باالى 
آنفلوآنزا در فصول سرد سال گفت: امسال فعالیت ویروس آنفلوآنزا 
در کل منطقه از جمله کشور ما زودتر شروع شده و 
به تبع آن پیش بینى مى شــود که طول مدت 
شیوع نیز طوالنى تر شود و همچنین شدت 
بیمارى زایى ویروس بیشــتر از ســال هاى 

گذشته باشد.
دکتــر محمدمهــدى گویا با 
اشاره به نوع فصلى ویروس 
آنفلوآنزا با بیان اینکه این 
نوع آنفلوآنزا بیشــتر در 
فصل سرما شیوع مى یابد، گفت: 
ا  نــز آ نفلو آ

ویروســى غیرقابل پیش بینى است که 
بیشتر در فصل سرما رواج مى یابد و تشخیص 

زمان بروز و شدت بروز آن در افراد دشوار است.
گویا از شیوع بیمارى آنفلوآنزاى فصلى در نقاط مختلف 
کشور خبر داد و با اشــاره به برخى از راه هاى مؤثر در 
پیشــگیرى از بروز آنفلوآنزا گفت: شستشوى مرتب 
دست ها مهمترین راهکار براى پیشگیرى از بروز این 
بیمارى اســت. همچنین دورى از افراد مبتال راهکار 
بعدى است؛ چراکه ترشحات دهان و بینى فرد مبتال 

یکى از مهمترین راه هاى انتقال این ویروس است.
وى استراحت و خواب کافى براى فرد مبتال را ضرورى دانست و اظهار کرد: در این 
نوع از آنفلوآنزا داروى خاصى به بیمار داده نمى شود؛ چراکه به درمان هاى ساده 

مثل تجویز مسکن  و استراحت پاسخ مى دهد.
رئیس مرکز مدیریت بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشت، داروى آنفلوآنزا را مختص 
مبتالیان به نوع شدید این ویروس دانست و گفت: مبتالیان نیازمند به بسترى و یا 
داراى بیمارى هاى زمینه اى مثل قلبى و عروقى، دیابت و کبدى مجاز به مصرف 

داروهاى مختص آنفلوآنزا هستند.
وى تأکید کرد: مصرف آنتى بیوتیک و داروهاى کورتون دار براى این بیمارى به 
هیچ عنوان توصیه نمى شــود؛ چراکه منجر به تشدید بیمارى مى شود. بنابراین 

بیماران باید زیر نظر پزشک تحت درمان قرار گیرند.
گویا در ادامه با بیان اینکه واکسن آنفلوآنزا براى افراد در معرض خطر مثل بیماران 
قلبى و عروقى، دیابتى، افراد داراى بیمارى هاى نقص ایمنى، مصرف کنندگان 
داروهاى سرکوبگر ایمنى و داراى مشکالت کلیوى و کبدى تجویز مى شود، گفت: 
همچنین واکسن آنفلوآنزا براى خانم هاى باردار تجویز مى شود؛ چراکه در صورت 

ابتال به این بیمارى، به نوع شدید آن مبتال مى شوند.
وى با بیان اینکه شیوع آنفلوآنزا از دو هفته گذشته در کشور آغاز شده، تصریح کرد: 
از آن زمان در اکثر استان ها موارد ابتال گزارش شده است. البته در این رابطه گاهى 
اغراق هم مى شود؛ چراکه تشخیص نوع شدید آن نیازمند کار آزمایشگاهى است 

و در غیر اینصورت با سرماخوردگى ساده اشتباه مى شود.
رئیس مرکز مدیریت بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشت با اشاره به نوع ویروس 
 H1N1آنفلوآنزایى که امسال تا کنون شایع شــده، اظهار کرد: نوع این ویروس
گزارش شــده اما موارد دیگرى از نوع H3N2گزارش شده؛ یعنى امسال هر دو 
ویروس به صورت همزمان گزارش شده و همین مسئله نشان دهنده شرایطى 

حادتر نسبت به سال هاى گذشته است.

حمله آنفلوآنزا به ایران
امسال شیوع 2 ویروس به صورت همزمان گزارش شده و شرایط نسبت به سال هاى گذشته

 حادتر است
 رئیسممرکز مدیریتبیمارى هاى واگیر وزارت بهداشت با اشاره به شی

آنفلوآنزا در فصول سرد سال گفت: امسال فعالیت ویروس
در کل منطقه از جمله کشور ما زودتر شر
تبع آن پیش بینى مى شــود که ط به
شیوع نیز طوالنىتر شود و همچن
بیمارى زایى ویروس بیشــتر از سـ

گذشته باشد.
دکتــر محمدمهــد
اشاره به نوع فصلى
آنفلوآنزا با بیان
نوع آنفلوآنزا بی
فصلسرما شیوع مى ی
نفل آ

ویروســى غیرقابل پیش بینى
بیشتر در فصل سرما رواج مى یابد و
زمان بروز و شدت بروز آن در افراد دشوار است
گویا از شیوع بیمارى آنفلوآنزاى فصلى در نقاط
کشور خبر داد و با اشــاره به برخى از راه هاى
پیشــگیرى از بروز آنفلوآنزا گفت: شستشو
دست ها مهمترین راهکار براى پیشگیرىا
مبت بیمارى اســت. همچنین دورى از افراد
بعدى است؛ چراکه ترشحات دهان و بینى

آگهى تغییرات 
شرکت کاال گســتر پارتاك ایرانیان شرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 58781 و شناسه ملى 
14006895912 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1398/06/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : احســان حامى به کد ملى 1290865965 و سید محمد حامى به کد ملى 
1286258251 و پدرام انصارى به کد ملى 1288403844 براى اعضا اصلى هیئت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب گردیدند پرشاد خزائى به کد ملى 1286982707 و مریم حجازى دهاقانى به کد ملى 
1289620156 به ترتیب به سمت بازرس اصلى و على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند 
روزنامه نصف جهان جهت درج اگهى و دعوت نامه ها انتخاب گردیدند اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (663304)

آگهى تغییرات 
شرکت هوشمند گســتران عصر ارتباطات جى سهامى خاص به 
شماره ثبت 60488 و شناســه ملى 14007583566 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/08/01 موارد 
ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق گردید : «ثبت موضوع فعالیت 
به شرح ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد : تاسیس 
راه اندازى و بهره بردارى از دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش 
 ( ICT ) عمومى غیردولتى و دفتــر ارتباطات و فنــاورى اطالعات
روشــنایى و ارائه خدمات موضوع پروانه دفاتر بر اساس قوانین و 
مقررات مربوطه ، پس از اخذ مجوزهــاى الزم از مراجع ذیصالح» 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (663734)

وقتى بدن در حالت استراحت است عالوه بر اصول اولیه تنفس، 
هضم و گرم نگهداشتن خود، درگیر فعالیتى نیست. مى دانیم 
که مغز از 20 تا 25 درصد انرژى کلى بدن به طور عمده در قالب 
گلوکز استفاده مى کند. این به ترتیب به 350 یا 450 کالرى در 
روز براى میانگین زن یا مرد تبدیل مى شود. در دوران کودکى، 
مغز حتى میزان کالرى بیشترى مى ســوزاند. در سنین پنج تا 
شش سال، مغز به طور متوســط مى تواند از 60 درصد انرژى 
بدن به سمت باال استفاده کند. گلوکز در واقع مغز را به پر انرژى 

ترین ارگان بدن تبدیل مى کند.
بیشتر انرژى جذب شده توسط مغز به فعال کردن سلول هاى 

عصبى در مغز براى ارتباط با یکدیگر از طریق ســیگنال هاى 
شیمیایى منتقل شده در ساختارهاى ســلولى به نام سیناپس 
اختصاص دارد. انرژى زیادى به سمت شلیک سیناپس مى رود. 
این امر حمل و نقل زیادى از یون ها را از طریق غشاها انجام 
مى دهد، که تصور مى شــود یکى از گران ترین فرایندهاى 

مغز است.
به عالوه، مغز هرگز واقعًا اســتراحت نمــى کند. هنگامى که 
مى خوابیم، براى حفظ عملکرد بدن، هنوز هم به سوخت نیاز 
دارد تا سیگنال هاى بین سلول ها را از بین ببرد. عالوه بر این، 
سرویس دهى به مغز ناوگان سلول هایى است که براى تغذیه 

نورون ها وجود دارد. و این سلول ها همچنین براى زنده ماندن 
و ادامه کار خود به ســهم خود از گلوکز بدن نیاز دارند. منابع 
عظیمى که براى ساختن مغز اختصاص داده مى شود همچنین 
به توضیح این مسئله کمک مى کند که چرا در دوره هاى رشد 
فشرده، هنگامى که ما پنج یا شش ساله هستیم، نیاز مغزهاى 
ما تقریبًا سه برابر میزان انرژى مورد نیاز مغز بزرگسالى ماست.

هنگامى که براى یادگیرى چیزهــاى جدید تمرین مى کنیم، 
مغز ما براى افزایش انتقال انرژى در مناطق مغز توسط آموزش 
فعال مى شود. با گذشت زمان، هرچه در انجام یک کار خاص 
ماهرتر مى شــویم، مغز دیگر نیازى به تالش براى انجام آن 

ندارد، بنابراین انجام ایــن کار در نهایت بــه انرژى کمترى 
نیاز دارد.

ما از بیشــتر فعالیت هایى کــه در مغز در حال انجام اســت 
آگاه نیســتیم. به عبارت دیگــر، یادگیرى یــک کار جدید یا 
انجام کار دشــوار، در واقع بیشــترین بخشــى از انرژى کار 
مغز نیســت. در واقع، هنگامــى که ما چیزهــاى جدید را یاد 
مى گیریم یا مى آموزیــم که چگونه فعالیــت هاى جدیدى 
انجام دهیــم، میزان انرژى وارد شــده بــه آن فعالیت جدید 
در مقایســه با بقیه مصــرف کلى انــرژى مغــز تقریباً  کم 

است.

با فکر کردن چه مقدار کالرى مى سوزد؟ 

 بررسى هاى الزم بر روى برگ کرفس نشــان داده است که این 
برگ ها پنج برابر بیشتر از ســاقه ها منیزیم و کلسیم دارد. کلسیم 
براى بدن ضرورت دارد که به بهبود سالمتى استخوان ها کمک 
مى کند.  کلسیم موجود  به انقباض و انبساط عضالت و رگ هاى 
خونى کمک خواهد کرد و هورمــون هاى الزم براى کارکردهاى 
بیولوژیکى اولیه را ترشــح مى کند. این امر در عملکرد خوب مغز 

کمک خواهد کرد.

اگر به شما بگویند چه رابطه اى بین ضد یخ و سیب زمینى سرخ 
کرده وجود دارد چه پاســخى خواهید داشــت؟ طبق تحقیقات 
دانشمندان ماده مشترك بین ســیب زمینى سرخ کرده و ضد یخ 
پروپیلن گلیکول است. در واقع میزان ســمى که در یک ضد یخ 
شیمیایى وجود دارد با ســمى که در یک پرس سیب زمینى سرخ 
کرده وجود دارد برابر است و به همان میزان مى تواند به بدن شما 
آسیب جدى بزند!  این ماده در صنعت آرایشى بهداشتى، دارویى 
مورد اســتفاده قرار مى گیرد که به طور کلى در ضد یخ عمل ضد 
انجماد را بر عهــده دارد. این ماده را در کیک هاى بســته بندى، 

بستنى، چاى سرد، داروهاى ضد اضطراب، شامپو و... هم مى توان 
پیدا کرد. هر چند که نهادهاى بهداشتى رسیدگى به مواد غذایى 
استفاده از این سم خطرناك را مطلقاً  ممنوع کرده اند اما کم و بیش 

تخطى از قوانین در صنایع غذایى دیده مى شود.
در گزارشات علمى- پزشکى آمده است که پروپیلن گلیکول هیچ 
گونه نگرانى در زمینه غذایى براى بدن انسان ایجاد نمى کند اما 
در آزمایشات اثرات اســتفاده از آن برروى سیستم تنفسى، قلب 
وعروق، کبد، کلیه، غــدد درون ریز و بســیارى نقاط مهم دیگر 

مشاهده شده است.

محققــان در تحقیقات خــود دریافتند که چرا غــذا در هنگام 
گرسنگى خوشمزه تر به نظر مى رسد. معلوم شد که مغز برخى 
از احساسات را مســدود و برخى دیگر را تشدید مى کند و باعث 
مى شــود تا غذا دلپذیرتر شود. محققان انســتیتوى ملى علوم 
فیزیولوژیکــى در اوکازاکى ژاپن دریافتند کــه مواد غذایى در 
هنگام گرسنگى به لطف ســیگنال هاى خاص مغز خوشمزه تر 

به نظر مى رسند. 
دانشمندان تغییراتى که در هیپوتاالموس رخ مى داد را مشاهده 
کردند. هیپوتاالموس ناحیه کوچکى از مغز است که اشتها را نیز 
کنترل مى کند. آنها دریافتند که در حالت گرسنگى، سیگنال هایى 
که از ســمت گیرنده هایى که به تلخى پاسخ مى دهند تا حدى 

مسدود شده اند. در عین حال، برعکس، سیگنال هاى دریافت 
کننده طعم شیرین تقویت شدند.

محققان تأکید کردند که معموًال طعم تلخ دفع مى شود، زیرا مغز 
این موضوع را عالمت خطر احتمالــى در مواد غذایى مى داند و 
طعم شــیرین تقریبًا در هر حالتى جذب مى شود، زیرا این طعم 
حاوى کالرى باالیى بالقوه اســت و به معناى خوراکى و تغذیه 

است.
به گفته دانشمندان، این داده ها مى توانند در درمان مبتالیان به 
اختالالت خوردن کمک کند. همچنین آن ها در آینده قصد دارند 
دریابند که چگونه فعالیت عصبــى در مغز مبتالیان به دیابت و 

چاقى تغییر مى کند.

سمى کشنده که با لذت آن را مى خوریم!

نقش خانواده در مراقبت هاى درمانى بیماران دیابتى

مهره هاى گردن و بافت هاى نگهدارنده آن چگونه آسیب مى بینند؟ شایع ترین علت درد گردن، 
بیرون زدگى دیسک مهره هاست. آرتروز گردن، تنگى کانال نخاع گردن و گرفتگى عضالت 
گردن هم از علل دیگر است. اگر درد گردن با استراحت بدتر شود یا اینکه بعد از بیدار شدن از 
خواب احساس درد شود به تصویربردارى نیاز است. اگر کسى همزمان با درد گردن دچار تب، 
لرز، کاهش وزن بدون علت و سابقه مصرف داروى خاص مثل کورتون دارد نیز باید تصویربردارى 
انجام بدهد. بالشت نمى تواند علت اصلى درد باشد اما مى تواند مؤثر باشد. بالشت  طبى بد نیست. اما نکته 
این است که اگر فرد عادت دارد به پشت بخوابد راستاى گردن موقع خواب، طورى باشد که مثل حالت 

راستا کامل حفظ شود. بالشت نه آنقدر کوتاه باشد که گردن به عقب برود نه آنقدر بلند باشد نشسته این 
که گردن باال برود. اگر به پهلو هم مى خوابد همینطور باشد، فاصله بین گردن و 

شانه را پر کند نه خیلى کوتاه نه خیلى بلند باشد.
کسانى که زیاد مطالعه مى کنند، سر را نباید به مدت طوالنى پایین نگه دارند و از 
وسیله اى به نام کتاب یار یا کتاب نگهدار استفاده کنند. این وسیله قابل تنظیم است و 
کتاب را به طور مستقیم و عمود نگه مى دارد. موقع نوشتن هم نباید سر را پایین نگه داشت. 

گزگز کردن دست ها نشانه وارد آمدن فشار بر عصب است، پس باید به پزشک مراجعه کنند.
رانندگى طوالنى براى گردن ودست مى تواند آسیب رسان باشد.کسانى که شغل شان رانندگى است و 

چرا وقتى گرسنه هستیم، غذا خوشمزه تر است؟ عالیم آسیب و فشار به عضالت گردن را دارند باید به درمانشان توجه کنند.

مجموع شــواهد حاکى از تأثیــر مثبت حمایت هــاى خانواده 
از مبتالیان به دیابت اســت. دیابت بیمارى مزمنى اســت که 
مدیریت آن نیازمند خودمراقبتى طوالنى مدت توسط خود بیمار

 است. همچنین والدین، همســر، دیگر اعضاى خانواده و حتى 
دوســتان نزدیک اغلب مى توانند نقش حمایتى حیاتى در این 
زمینه ایفا کنند. در کودکان مبتال به دیابت، والدین و پرستاران 
آنان نقش مستقیم و کلیدى در کنترل بیمارى بازى مى کنند چرا 
که بیمارى در سنین نوجوانى به شیوه اى چالش برانگیز تغییر و 

پیشروى مى کند.
بررســى روى مبتالیان به دیابت نوع 2 نشان مى دهد در سنین 

بزرگسالى، خانواده و دیگر حمایت هاى اجتماعى مى تواند تأثیر 
مثبتى بر پیامدهاى این بیمارى و آرامش روانى فرد داشته باشد.

یکى از جنبه هاى تأکید شده در نقش اعضاى خانواده، تضمین 
شناسایى و تشخیص به موقع بیمارى دیابت است. بررسى ها نشان 
مى دهد چهار پنجم از والدین در تشخیص عالیم هشداردهنده 

بیمارى دیابت در فرزندانشان با مشکل رو به رو هستند.
محققان در بررسى هاى خود بر ضرورت تقویت آموزش و آگاهى 
در عموم مردم تأ کید دارند تا این بیمارى به موقع تشخیص داده 
شود و بیمار تحت درمان قرار گیرد و همچنین به پیشگیرى از بروز 

پیامدهاى ناشى از این بیمارى کمک شود.
ى مى کند.

2ـى روى مبتالیان به دیابتنوع2 نشان مىدهد در سنین
شودو بیمارتحت درمان قرار گیردو همچنین بهپیشگیرىاز

پیامدهاى ناشى از این بیمارىکمک شود.

فواید برگ کرفس

رانندگى در ترافیک استرس زیادى به قلب و بدن وارد مى کند. مطالعات 
نشان مى دهد استرس هنگام رانندگى یک عامل جدى در بروز بیمارى هاى 
قلبى و حمله قلبى است. از آنجایى که بیمارى هاى قلبى مهمترین عامل 
مرگ و میر در سراسر جهان است، محققان همواره به دنبال روش هایى 

براى کاهش این استرس هستند.
مطالعات جدید محققان برزیلى نشان مى دهد گوش دادن به موسیقى 
مالیم حین رانندگى مى تواند استرس ناشى از ترافیک را کاهش دهد. 

این مطالعه موسیقى آرام بدون کالم را تسکین  دهنده استرس مى داند.
این مطالعه نشان مى دهد اســترس رانندگى در زنانى که به طور مداوم 
رانندگى نمى کنند،  بیشتر است. افرادى که روزانه رانندگى مى کنند و زمان 
زیادى است که گواهینامه دارند، راحت تر با ترافیک و استرس ناشى از آن 

سازگار مى شوند.
این مطالعه گوش دادن به موسیقى آرام و بدون کالم در ساعات اوج ترافیک 

را یک روش مؤ ثر براى ایجاد آرامش و محافظت از قلب مى داند.

کاهش استرس رانندگى با 
موسیقى مالیم

با درد گردن چه کنیم؟
مهره هاى گر
بیرون زدگى
ا گردن هم
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یک متخصص ارتوپد با اشــاره بــه اینکه برخى از افــراد آرتروز 
یا ســائیدگى مفصلى را با رماتیسم اشــتباه مى گیرند، گفت: این 
بیمارى ها عوامل خارجى مانند سن، شکســتگى، وارد شدن فشار 
بیش از حــد و... دارند که کامًال بــا بیمارى روماتیســم متفاوت

 است.
شــایان در خصوص عوامل ابتال به بیمارى رماتیســم اظهار کرد: 
رماتیســم بیمارى اســت که مربوط به واکنش ایمنى بدن است و 
عوامل ابتال به آن داخلى هســتند. وى با اعــالم اینکه براى این 
بیمارى پیشــگیرى خاصى نداریم، عنوان کرد: بــه این دلیل که 
بیمارى رماتیسم مربوط به اعضاى داخلى بدن و اختالالت آنهاست، 

نمى توانیم پیشگیرى خاصى را براى آن داشته باشیم.
شایان با اشاره به عالیم ابتال به این بیمارى، تصریح کرد: زمانى که 
افراد با تورم و خشکى مفاصل از خواب برمى خیزند از عالیم ابتال به 

بیمارى رماتیسم اســت. معموًال افرادى که رماتیسم مفصلى دارند 
دچار کم خونى شده و بسیار ضعیف هستند.

این متخصص ارتوپدى، جراحى استخوان و مفاصل با بیان اینکه 
افراد در ســنین پایین  نیز به این بیمارى مبتال مى شوند، گفت: در 
بیشتر موارد افراد در ســنین نوجوانى و جوانى به رماتیسم مفصلى 
مبتال مى شوند، اما در سنین باالتر مانند اوایل میانسالى نیز عالیم 

این بیمارى خود را نشان مى دهد.
 وى به درمان هاى این بیمارى اشــاره و خاطرنشــان کرد: تقویت 
عضالت مفصلى که به رماتیســم مبتال شــده، جلوگیرى از وارد 
کردن فشار، اســتفاده از داروهاى خاص و... پیشرفت این بیمارى 

را کندتر مى کند.
شــایان ادامه داد: بیمارى رماتیســم با آزمایش هاى رماتیسمى و 

رادیوگرافى مشخص مى شود.

نشانه هاى بیمارى رماتیسم
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

سپاس خداوندى را سزاست که ســتایش او در خلق آشکار و سپاهش 
پیروز و بزرگــى او واال و بیکرانه اســت. خدا را بــراى نعمت هاى 
پى در پى و بخشــش هاى بزرگش ســتایش مى کنم، خدایى که حلمش 
بزرگ و عفوش فراگیر است؛ در فرمانش عادل و از گذشته و آینده 
با خبر اســت؛ با علم خود جهان هســتى را پدید آورده و با فرمان خود 
موجودات را آفریده است. بى آنکه از کسى پیروى کند و یا بیاموزد و 

موال على (ع)یا از طرح حکیم دیگرى استفاده کند.
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در پى برگزارى موفقیت آمیز نخستین دوره آموزشى جانشینان مسئوالن مشترکین 
در سال هاى 1395 و1396، دومین دوره آموزشى جانشین پرورى در حوزه خدمات 

مشترکین شرکت آب و فاضالب استان اصفهان طراحى و آغاز شد.
این دوره آموزشى در دو مرحله مقدماتى و تکمیلى طراحى شده و شرکت کنندگان 
به مدت 64 ســاعت در ماه هاى آبان، آذر و دى ماه سال جارى با مباحث عمومى و 

تخصصى حوزه خدمات مشترکین و درآمد آشنا مى شوند.
بررسى تاریخچه آبفاى استان اصفهان، اصول انجام مکاتبات ادارى، آشنایى با مراحل 
پذیرش و قبول درخواست، اشــتراك بندى، ارزیابى، قرائت کنتور و چگونگى ارائه 
خدمات از طریق درگاه هاى غیر حضورى نظیر سامانه 1522، پرتال، همراه آبفا، کد 
دستورى (ussd) و دفاتر پیشخوان دولت از جمله مباحثى است که شرکت کنندگان 
در مرحله مقدماتى دومین دوره آموزشى جانشینان مسئوالن مشترکین به مدت 32 

ساعت با آن آشنا مى شوند.
در مرحله تکمیلى دومین دوره آموزشى جانشینان مسئوالن مشترکین نیز مباحثى 
همچون آشنایى با حقوق انشعاب و محاسبه آماده سازى ها، تخفیفات و برگشتى آب 
بها، علل انباشت مطالبات و روش هاى وصول درآمد، محاسبات آماده سازى و حق 
انشعاب مشترکین خاص، طرح تکریم ارباب رجوع، بیمه هاى مسئولیت مدنى و شیوه 

هاى ایمنى در انجام کار به مدت 32 ساعت به شرکت کنندگان آموزش داده مى شود.
در این دوره آموزشى که در محل مجتمع آموزشى و پژوهشى صنعت آب و برق استان 
اصفهان برگزار مى شود 30 نفر از کارکنان بخش مشترکین ادارات آب و فاضالب 
مناطق خودگردان حضور دارند که در پایان از طرف این مجتمع براى آنها گواهینامه 

پایان دوره صادر مى شود.
معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در مراسم 
گشایش دومین دوره جانشین پرورى گفت: هدف از برگزارى این دوره، شناسایى 

نیروهاى توانمند و آموزش آنها براى احراز مناصب مدیریتى است.
رضا رضایى افزود: آنچه دوره آموزشى جانشینان مسئوالن مشترکین را از سایر دوره 
ها متمایز مى سازد، کاربردى بودن مباحث ارائه شده بر اساس آیین نامه هاى ابالغى 
و تجربیات به دست آمده در نحوه ارائه خدمت به متقاضیان و مشترکین در سال هاى 

متمادى است.
وى با بیان اینکه سرفصل دروس حوزه خدمات مشترکین کامًال تجربى و تخصصى 
است گفت: این مباحث معادل دانشگاهى ندارد و به همین دلیل مدرسان دوره همگى 
از مدیران و کارکنان شــاغل در معاونت خدمات مشــترکین و درآمد آبفاى استان 

اصفهان هستند.

آغاز دومین دوره جانشین پرورى در حوزه 
خدمات مشترکین آبفاى استان اصفهان

مدیر متالورژى و کنترل کیفیت شــرکت فوالد مبارکه از ادامه روند روبه رشــد 
کیفیت محصوالت فوالد مبارکه خبر داد و گفــت: با تعریف اقدامات اصالحى 
و اجراى آن با همــکارى نواحى تولیدى، روند کیفیت محصوالت شــرکت در 
شش ماهه اول سال 1398 در شاخص هاى اساســى بهبود قابل توجهى داشته 

است.
ســعید نقیه در این خصــوص اظهار کرد: رســالت واحدهاى کنتــرل کیفى، 
آزمایشگاه ها و پشتیبانى فنى مشتریان در فرایند مدیریت کیفیت شرکت فوالد 
مبارکه، حصول اطمینان از انطباق مشخصات فنى مواد اولیه ورودى، محصوالت 
تولیدى در خطوط مختلف تولید و محصوالت نهایى نواحى با دستورالعمل هاى 
مربوطه، استانداردهاى ملى و بین المللى با توجه به درخواست و حساسیت هاى 

مشتریان است.
مدیر متالورژى و کنترل کیفیت شرکت فوالد مبارکه با تأکید بر اینکه کنترل و 
پایش محصول در راستاى ارتقاى کیفیت محصوالت، رضایتمندى مشتریان و 
حفظ اعتبار و منافع شرکت فوالد مبارکه، با تالش کارکنان شرکت فوالد مبارکه 
تأمین مى شود، افزود: کیفیت را فرایندهاى تولید مى سازند، ولى کنترل و پایش و 

طبقه بندى عیوب و ارزیابى انطباق به عهده واحدهاى یادشده است.
وى در پاسخ به این سئوال که کیفیت در فوالد مبارکه چه جایگاهى دارد، افزود: 
کیفیت در شرکت فوالد مبارکه از ورود مواد اولیه و مصرفى شامل سنگ آهن، 
گندله، آهن اسفنجى، آهک، انواع نســوز، انواع فروآلیاژها، انواع روانکارها و... 

شروع مى شود و تا فرایند ذوب و ریخته گرى و همچنین تولید محصوالت نهایى 
ورق گرم، ورق سرد و محصوالت پوشش دار ادامه مى یابد.

او در خصوص فرایند نمونه بردارى ها اذعان کرد: این فرایند با انجام 500 هزار 
نمونه بردارى، یک میلیون تست و انجـام 100 درصد بازرسى هاى کیفى انجام 
مى شود و با رسیدگى به ادعاى مشتریان تا محل کارخانه مشترى ادامه مى یابد.
سعید نقیه با اشاره به اهمیت تولید محصوالت کیفى و با ارزش افزوده باال گفت: 
از شاخص ترین محصوالت ویژه که در شش ماهه اول 1398 در شرکت فوالد 
مبارکه تولید شده است مى توان به ورق هاى مورداستفاده در صنایع نفت و گاز و 
خودروسازى و همچنین ورق هاى ضدخوردگى اشاره کرد که با همت و تالش 
همه واحدهاى مربوطه انجام شده است. وى با بیان اینکه در همه نواحى شرکت 
رشد فزاینده کیفیت را شاهد بوده ایم، گفت: به عنوان مثال بازده کیفى محصول 
در مجتمع فوالد سبا در ســال 1396 به میزان 93/01 درصد، در سال گذشته 
به میزان 93/91 و در شش ماهه نخست ســال 1398 به میزان 95/67 درصد 

افزایش یافته است.
مدیر متالورژى و کنترل کیفیت شــرکت فوالد در پایان با تأکید بر اینکه کلیه 
تســت ها و بازرســى هاى کیفى بر روى محصوالت جدید انجام شده و تأیید 
شرکت هاى نفت و خودروسازى نیز کسب شده است، در همین راستا از تمامى 
کارکنان که کیفیت را با جدیت فزاینده در دستور کار خود قرار داده اند، تشکر و 

قدردانى کرد.

ادامه روند روبه رشد 
کیفیت محصوالت فوالد مبارکه


