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ساعت کارى طوالنى انسان را طاس مى کندابَرپروژه قطار حومه اى اصفهان کلنگزنى مى شودهمسر «موالنا» انتخاب شدثروتمندان ماهیانه از دریافت یارانه حذف مى شوند لطفاً فیلم هاى ما را ببینیــد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

خواص 
حیرت انگیز و 

درمانگر نارنگى 

اسناد اصفهان در کانکس نگهدارى مى شود !
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آغاز نمایشگاه کامپیوتر 
اصفهان از امروز

ورود عطر خطرناك 
به ایران تکذیب شد

شهاب حسینى و 
پژمان جمشیدى سینماى 
ایران را غافلگیر کردند
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اردستان
کانون خسارت 

بارش هاى پاییزى 

نارنگى به لطف ویتامین A فراوانى که در خود دارد به 
از بین رفتن التهاب بدن کمک مى کند. این میوه حاوى 
ویتامین C هم هست که بدن را از آنتى اکسیدان هاى 

زیادى بهره مند مى کند. این آنتى اکسیدان ها براى 
کمک به بدن در مقابله با ...

بارش هــاى پاییزى در هفته جارى، خســارت هایى 
در بعضى شهرســتان هاى اســتان اصفهان بر جاى 
گذاشــت. این بارش ها که به خصوص در یک شنبه 
شب شدت بیشترى پیدا کرده بود، باعث آسیب دیدن 
زمین هاى کشــاورزى، جاده ها و منازل مســکونى 
در برخى نقاط شــد. شهرستان اردســتان به عنوان 
پربارش ترین شهرستان اســتان اصفهان، بیشترین 

خسارت را متحمل شده است.
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان در این 
باره گفت: بارش رگبارى باران در اردستان با رعد و برق 

و جارى شدن روان آب ...
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سفر چینى ها به اصفهان سفر چینى ها به اصفهان 55 برابر شد برابر شد
مدیرکل میراث فرهنگى: برقرارى پرواز مستقیم بین پکن و اصفهان در افزایش سفر گردشگران به اصفهان تأثیرگذار استمدیرکل میراث فرهنگى: برقرارى پرواز مستقیم بین پکن و اصفهان در افزایش سفر گردشگران به اصفهان تأثیرگذار است
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سرنوشت صدها هزار برگ سند تاریخى را روشن کردند

«گیله وا» هم 
درباره قهرمانان جنگل است

رئیس سازمان فوتبال باشگاه ذوب آهن:

شاهین را نبریم یعنى بیماریم
رئیس سازمان فوتبال باشگاه ذوب آهن گفت: مدیر کارخانه ها و باشگاه 

از نتایج این تیم راضى نیستند.
رسول کربکندى در مورد شرایط ذوب آهن گفت: متأسفانه شرایط اصًال 
خوب نیست. اینکه ما از هشت بازى چهار باخت و چهار مساوى گرفتیم، 
اصًال نتایج قابل قبولى نیست، زیرا بازیکنان بسیار خوبى داریم و با توجه 

به ظرفیت و پتانسیل تیم...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

یک هفته پر باران و پرکار براى امدادگران 

مردمانى با ریشه 
اروپایى، بیخ گوش 

تهران

روستایى در ایران که ساکنانش رومانویى
 حرف مى زنند و التین مى نویسند

اصفهان سابقه 800 ساله در تولید زعفران دارد
سومین جشنواره طالى سرخ امروز در شهر دهق برگزار مى شود
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پیام، حجازى جدید پیام، حجازى جدید 
فوتبال ایرانفوتبال ایران

شهردارى نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 97/4433 مورخ 97/11/29 شوراى محترم اسالمى شهر، نسبت به 
واگذارى عملیات مســتمر جمع آورى و حمل و دفن زباله، نظافت و رفت و روب معابر شهردارى منطقه چهار با برآورد تقریبى 
اولیه به مبلغ 26/457/739/200 ریال بدون تعدیل و مابه التفاوت، از محل اعتبارات سال 1398 شهردارى نجف آباد و بر اساس 

جداول پیشنهاد بهاء به پیمانکار واجد شرایط اقدام نماید.
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید داراى صالحیت انجام کار بوده و این صالحیت به تأیید اداره کار و امور اجتماعى 
رسیده باشد همچنین داشتن توانایى و امکانات انجام کار بنا به تشخیص کارشناسان مربوطه شهردارى و ارائه حسن سوابق 

کارى الزامى مى باشد.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه، 
با همراه داشتن مدارك و رزمه شرکت، تا پایان وقت ادارى روز چهارشــنبه مورخ 98/08/22 به امور قراردادهاى شهردارى 

نجف آباد مراجعه نمایند.
شرکت کنندگان باید مبلغ 1/330/000/000 ریال را طى فیش واریزى به حساب ســپرده شماره 0104544150002 شهردارى

 نجف آباد و یا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانکى به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم 
مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شــهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات 
مختار مى باشد.

محمد مغزى نجف آبادى- شهردار نجف آبادمحمد مغزى نجف آبادى- شهردار نجف آباد

آگهى مناقصه (نوبت دوم)

م الف: 645046

چاپ اولچاپ اول

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

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

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

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

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

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

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهرعلى اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

آگهى مناقصه

م الف: 638332

چاپ دومچاپ دوم

جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونى چند منظوره کاشى اصفهان رأس ساعت 14:15 روز چهارشنبه مورخ 
1398/09/06 در محل سالن اجتماعات شرکت صنایع کاشى اصفهان به آدرس: شهر گلدشت- بلوار شهداى کاشى اصفهان- شرکت صنایع 

کاشى اصفهان تشکیل مى گردد.
لذا از کلیه اعضاء دعوت مى شود با در دست داشــتن کارت و یا دفترچه عضویت رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانند و یا 

وکیل/نماینده خود را کتباً معرفى نمایند.
* ضمناً به اطالع مى رساند که به موجب ماده 18 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومى تعداد آراء وکالتى هر عضو حداکثر 3 رأى و هر شخص 
غیرعضو تنها یک رأى خواهد بود. اعضاى متقاضى اعطاى نمایندگى مى بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 1398/08/16 در محل 

کارخانه حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
* دستور جلسه:

- گزارش هیأت مدیره و بازرس/بازرسان
- طرح و تصویب صورت هاى مالى سال 1397/1396/1395 و نحوه تقسیم سود ویژه و بودجه سال جارى شرکت

- ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونى
- انتخاب اعضاء اصلى و على البدل هیأت مدیره و بازرس/بازرسان

- تعیین خط مشى آینده شرکت تعاونى
- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهى هاى شرکت

* داوطلبان تصدى سمت هاى هیأت مدیره و بازرسى به موجب ماده (2) دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونى ها موظفند حداکثر 
ظرف یک هفته از انتشار آگهى فرم داوطلبى را تکمیل و تحویل دفتر تعاونى نمایند.

هیأت مدیره تعاونىهیأت مدیره تعاونى

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
نوبت اول
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شرکت خدماتى حمایتى کشاورزى استان اصفهان وابسته به وزارت جهاد کشاورزى در نظر دارد واگذارى امور خدماتى و پشتیبانى (نظافت، آبدارخانه و ادارى) 
خود را از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى به پیمانکاران واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) واگذار نماید. کلیه مراحل 
برگزارى مناقصه از "دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد" از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى (توکن) را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند.
1- شماره فراخوان و تاریخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه: 2098001553000002 روز چهارشنبه مورخ 98/08/08

2- نام و نشانى مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان به آدرس: اصفهان شهرك امیریه روبروى خیابان پنجم
3- هزینه خرید اسناد مناقصه: مبلغ 500/000 ریال مى باشد که از درگاه بانکى موجود در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت انجام مى گیرد.

4- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از روز چهارشنبه 1398/08/08 ساعت 9 صبح الى دوشنبه 98/08/13 ساعت 18
5- آخرین مهلت ارائه پاکت هاى پیشنهادى، بارگزارى در سامانه به صورت pdf: تا ساعت 18 روز شنبه مورخ 98/08/25

* الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالى باید حداقل 30 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.
6- تاریخ گشایش پیشنهادها: روز یکشنبه مورخ 98/08/26 ساعت 9 صبح در سالن جلسات استان مى باشد.

7- مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ 253/477/917 ریال است که به دو صورت ضمانتنامه بانکى و یا فیش واریزى به شماره حساب شباى 
IR 870100004001039706374385 نزد بانک مرکزى از طریق دستور پرداخت ساتنا با شناسه واریز 30 کاراکترى 936263500100000000000000000061 قابل 

ارائه مى باشد.
8- آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع (الف) عالوه بر بارگزارى در سامانه، مى بایستى به صورت 
فیزیکى و در پاکت دربسته و ممهور، حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 98/08/25 به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر تحویل 

و رسید دریافت شود.
ضمناً جهت کسب اطالعات بیشــتر مى توانید ضمن تماس با شماره تلفن 37811070- 031 به آدرس اینترنتى شــرکت www.assc.ir و آدرس پایگاه ملى 

اطالع رسانى مناقصات http://iets.mporg.ir نیز مراجعه فرمائید.
- شماره تماس پشتیبانى سامانه: 41934- 021 (تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، بشماره 09162998433)

مناقصه عمومى یک مرحله اى
شرکت خدماتى حمایتى کشاورزى استان اصفهان

شماره: 55/33/98/1105/5 تاریخ: 98/08/06 نوبت اولنوبت اول
شرکت خدمات حمایتى کشاورزىوزارت جهاد کشاورزى
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وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعى گفــت: اجراى دوره 
نخســت طرح حــذف یارانه بگیران با نهایــت احتیاط 
به انجام رســید و در نخســتین دوره از این طرح تقریبًا 
166هزار خانوار و حدود 700هزار نفر از جمعیت کشور 
مشمول طرح اجرایى شدند. محمد شریعتمدارى اظهار 
کرد: مصوبه مجلس شــوراى اســالمى بر این اساس 
است که دولت در زمینه حذف یارانه متمکنان با اولویت 
سه دهک نخست درآمدى اقدام کند. وى افزود: اگر در 
حال حاضر جمعیت کشور را حدود 83 میلیون نفر درنظر 
بگیریم و باتوجه به اینکه حدود 75 میلیون و 600 هزار 
نفر از یارانه اســتفاده مى کنند درمى یابیم که بخشى از 

دهک نخست درآمدى کشور به طور طبیعى از دریافت 
یارانه محروم مى شوند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
تصریح کرد: در راستاى اجراى این طرح باید بکوشیم تا 
از بانک هاى اطالعاتى دقیق و مختلفى استفاده کنیم تا 
پس از اجراى آن به هیچ وجه لطمه اى به زندگى طبقات 
متوسط و پایین جامعه وارد نشود.  شریعتمدارى ادامه داد: 
اگر قوانین به  صورتى اجرایى شــوند که تعداد زیادى از 
افرادى که از لیست دریافت یارانه حذف مى شوند متمکن 
نباشند این برنامه با نقص مواجه است. وى افزود: هرماه 
به طور طبیعى تعدادى از صدك هاى درآمدى متمکن از 

لیست دریافت یارانه حذف مى شوند.

رئیس مرکــز اطالع رســانى و روابط عمومــى وزارت 
بهداشــت گفت: خبــر جعلى دربــاره مســموم بودن و 
فلج زا بودن یــک عطر در بازار فقط یکــى از ده ها مورد 
شایعه سازى هاى دروغین در فضاى مجازى و کذب است.

کیانوش جهانپور درباره شــایعه اى که اخیراً در فضاى 
مجازى درباره فلج کننده بودن عطر «راشا» منتشر شده 
است، افزود: به طور کلى مرجع اعالم خطرناك بودن یا 
تقلبى بودن هر نوع دارو، مواد غذایى یا لوازم آرایشــى و 
بهداشتى سازمان غذا و دارو است و هیچ ارگان دیگرى در 
این زمینه مسئولیت ندارد. وى ادامه داد: در مورد شایعه 
منتشر شــده در فضاى مجازى درباره عطر «راشا» نیز 

جعلى بودن نامه آن از سوى ســازمانى که سربرگ آن 
جعل شده بود اعالم و تکذیب شد.

جهانپور درباره برخورد با شایعه سازان در فضاى مجازى 
نیز گفت: برخى از این شایعات رنگ و بوى امنیتى دارد 
و شاید با مقاصد خاصى منتشــر مى شود.  وى ادامه داد: 
وزارت بهداشت تقریباً هرهفته با مواردى از انتشار شایعات 
مواجه است که جعلى هستند، منشأ بسیارى از این شایعات 
و اهداف پشت آن نیز نامشخص است، این نوع شایعات 
به این عطر خاص محدود نمى شود و نمى توانیم تک تک 
این شایعات را در رسانه هاى رسمى پاسخ دهیم و مدام 

تکذیب کنیم.

ثروتمندان ماهیانه از دریافت 
یارانه حذف مى شوند

ورود عطر خطرناك به ایران 
تکذیب شد

واردات سنگ پا
 ممنوع شد

وزارت صنعــت، معــدن و   برترین ها|
تجارت اعالم کرد، واردات سنگ پا ممنوع شد. 
بر اساس سیاست هاى جدید وزارت صمت، نه 
تنها ســنگ پا، بلکه بیش از 1500 قلم کاالى 
دیگر که واردات آنها غیر ضرور بوده و یا آنکه 
توان ســاخت داخل آنها وجود داشــته است، 
توســط وزیر صنعت، معدن و تجارت، ممنوع 
اعالم شده و این فهرست به صورت مستمر در 

حال افزایش است.

چند موقوفه 
در کشور داریم؟

 ایکنا| رضا معممى مقدم، مدیرکل امور 
اجتماعى ســازمان اوقاف و امور خیریه گفت: 
در حال حاضر قریب به 300 هــزار موقوفه و 
همچنین یک میلیون و 300 هزار رقبه در سطح 
کشور به ثبت رسیده اســت. این مقام مسئول 
عنوان کرد: با وجود بیش از 8000 بقعه متبرکه 
براى تحقق اهداف این نهاد نیازمند مشارکت 

علما و اندیشمندان و اقشار تأثیرگذار هستیم.

فردوسى پور
 طرفدارانش را غافلگیر کرد

عادل فردوسى پور،کتاب «فوتبال   پانا |
علیه دشمن» نوشته «ســایمون کوپر» را که 
پیش تر خودش ترجمه کرده بود، خوانده و به 
صورت صوتى به بازار عرضه کرده است. اثرى 
که با اقبال گسترده مخاطبان همراه شده و آنها 
را به وجد آورده است. لحن و شیوه خواندن او 
به واقع منحصر به فرد است و مخاطبانى که با 
آیتم هاى او در «90» و «فوتبال 120» آشــنا 
هستند حتمًا از شدت جذابیت کتاب نمى توانند 

دست از گوش کردن آن بردارند.

نان، سبزى، سایپا!
به گفته مدیــرکل امور حقوقى    ایسنا|
و تعزیرات ســازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان، نــان، میوه، ســبزیجات و 
محصوالت ســایپا و همچنین رستوران هاى 
غذاخــورى و پارکینگ شــهرى بــه ترتیب 
بیشترین سهم شکایات را براساس نوع خدمات 
به خود اختصاص داده اند. گرانفروشى و تقلب 
نیز در صدر عناوین تخلف گزارش هاى دریافتى 

قرار گرفته است.

این عزیزان بازیگر!
 میزان| احمد میرعالیــى، تهیه کننده 
قدیمى سینما و تلویزیون درباره دستمزدهاى 
نجومى بازیگران گفت: بعضى از عزیزان بازیگر 
فکر نمى کنند که در حال نابودى سینما هستند. 
برخى بازیگران در یــک فیلم بازى مى کنند و 
دستمزدشان را از گیشه مى بندند که هرچه فیلم 
بیشتر فروخت پول بیشترى بگیرند، این تفکر 
از نظر من به شدت منفور است و آن فرد به هیچ 
وجه هنرمند نیست. ســینماى امروز به سمتى 
رفته که بازیگر به خود جــرأ ت داده و از تهیه 

کننده دستمزد خود را به دالر طلب مى کند.

جنایت هولناك
در کوچصفهان

 آفتاب نیوز| ســاعت 2 بامــداد روز 
دوشــنبه پنج نفر در منزلى واقع در گورابســر 
کوچصفهان با ضربات چاقو به قتل رســیدند. 
در این جنایت هولناك، پدربزرگ، پدر، همسر، 
دختر و یکى از دوســتان دختر با ضربات چاقو 
در منزلى واقع در گورابسر بخش کوچصفهان 
شهرستان رشــت به قتل رســیدند. براساس 
گزارش هاى مردمى پدر خانــواده از بازاریان 

سرشناس کوچصفهان است.

خبرسازى لعیا جنیدى
«آبه شینزو»، نخســت وزیر ژاپن    تابناك |
تصویرى از دیدار با لعیا جنیدى، معاون حقوقى رئیس 
جمهور ایران منتشر کرد که بازتاب وسیعى در رسانه ها 
یافت. نکته جالب توجه در این تصویر پوشش متفاوت 
معاون رئیس جمهور در جایگاه نماینده رسمى ایران 
در این دیدار بود. پوشش لعیا جنیدى در این مأموریت 
دیپلماتیک عملى بى سابقه در میان مقامات جمهورى 
اسالمى بوده اســت. همه دیپلمات هاى زن ایرانى 
و مقامات دیگر در ســفر هاى رسمى خود به پوشش 
چادر مقید بودند اما شاید ساختارشکنى معاون حقوقى 
رئیس جمهور که با روسرى و مانتو در دیدار با شینزو 

حاضر شد این روند را تغییر دهد.

بازداشت 
رئیس سازمان جنگل ها 

  خبرگزارى دانشجو | رئیس ســازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزدارى کشــور بازداشت شد. 
خلیل آقایى یک شنبه شب بازداشت شد. آقایى 14 
آذر ماه 96 با حکم وزیر جهاد کشــاورزى به سمت 
رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزدارى کشور 
منصوب شــده بود. رئیس سازمان جنگل ها به اتهام 
ارتشا از سوى دادسراى کارکنان دولت بازداشت شد.

اشک هاى البغدادى 
زیر نظر روبات

«دونالد ترامــپ» درباره   دیده بان ایران|
عملیات علیه «ابوبکر البغدادى» گفت او را سگ ها تا 
داخل تونل دنبال کردند و ما تا لحظه آخر همه چیز را 
مى دیدیم. او در حالى که اشک مى ریخت فرار کرد. 
حاال منابع خبرى آمریکایى نوشته اند او و همکارانش 
با جدیدترین روبات قاتل شاهد این عملیات دو ساعته 
بودند. روباتى که اســتفاده از آن بر اســاس قوانین 

سازمان ملل تخلف جنگى و حقوق بشرى است.

سوداى شهرداران پیشین
 رویداد24|  ظاهــراً شــیرازى ها زودتر از 
دیگران دست به کار شده اند و مدتى است از بعضى 
چهره هاى سیاســى مؤثر براى حضور در انتخابات 
مجلس دعــوت مى کنند. آنگونه که خبرها نشــان
مى دهد استاندار پیشین فارس به دنبال آن است که از 
شیراز راهى مجلس شود. گویا اصالح طلبان شیرازى 
نیز بدشان نمى آید محمدعلى افشانى را در لیست خود 
قرار دهند. به این ترتیب اگر سردار قالیباف شهردار 
اصولگرا دلش هواى نمایندگى از مشهد دارد، شهردار 

اصالح طلب نیز هواى نمایندگى از شیراز را دارد.

باجناقى که فامیل نشد! 
 جام جم آنالین| برخــى منابــع محلــى 
اعالم کرده اند که براى نخســتین بار شــخصى به 
نام «محمدعلى ســاجت»، محل اختفاى «ابوبکر 
البغدادى»، سرکرده به هالکت رسیده داعش را لو داده 
است. گفته شده که ساجت، باجناق ابوبکر البغدادى 
است. در عین حال خبر ها حاکى از آن است که ساجت 
از دو ماه پیش از سوى نهاد هاى امنیتى عراق دستگیر 
شــده بود و در جریان بازجویى در سازمان اطالعات 
عراق، نشانى محل هایى که باجناقش در آنها پنهان 

مى شود را در اختیار نهاد هاى امنیتى گذاشته است.

لحظات وحشت آقاى وزیر 
وزیر امور خارجه آلمان در جریان    تسنیم|
ســفر به لیبى لحظات وحشــتناکى را تجربه کرد. 
«هایکو ماس» که یک شــنبه سفر کوتاهى به لیبى 
داشــت، مصاحبه اش با خبرنگاران توسط نیروهاى 
امنیتى همراهش متوقف شد تا او به مکان امنى منتقل 
شود. دلیل این بود که یک هواپیما رؤیت شده بود که 
ابتدا تصور مى شد به شورشــیان تعلق دارد. ماس و 
هیئ ت همراهش براى چند دقیقه به وســایل نقلیه 
زرهى منتقل شدند اما بعد از آن مشخص شد که زنگ 
خطر به اشتباه به صدا در آمده و این تنها شایعه اى از 

طرف شبه نظامیان لیبیایى بوده است.

خبرخوان

عبدالرضا داورى، فعال رســانه اى نزدیــک به طیف 
احمدى نژاد در رشته توییت هایى نوشت: تا اواخر دهه 50 
شمسى، جمعیت ایرانیان داخل کشور، حدود 40 میلیون 
و جمعیت ایرانیان خارج از کشور، حدود 50 هزار نفر بود. 
جمعیت ایران طى این بازه زمانى، دو برابر شــده اما در 
همین دوره زمانى، تعداد مهاجران ایرانى به عدد نزدیک 

به هفت میلیون نفر رسید، یعنى 140 برابر شده است!
 به گزارش «بهار»، این فعال رسانه اى نوشت: ایران چند 
دهه اســت که از انتهاى جدول مهاجرت فرستى خارج 
شــده و به صدر این جدول رسیده اســت. سال هاست 
ایرانیان ســومین مردمان در جهان هستند که به دنبال 

مهاجرت هستند. 
طبق آمار صندوق بین المللى پول،  ایــران از نظر فرار 
مغز ها نیز در بین 91 کشــور جهان مقــام اول را از آن 
خود کرده  است. ســاالنه تا 180 هزار نفر با تحصیالت 
عالیه از ایران مهاجرت مى کننــد. بنیاد نخبگان  اعالم 
کرد، 308 نفر از دارندگان مدال المپیــاد و 350 نفر از 
برترین هاى آزمون سراسرى از سال 82 تا 86 مهاجرت 
کرده اند. ســازمان مدیریت نیز اعالم کــرد، 90 نفر از 
125 دانش آمــوز صاحب رتبه ایرانــى در المپیادهاى

 جهانــى، اکنون در دانشــگاه هاى آمریــکا تحصیل 
مى کنند.

 در ســال 1397 حــدود 175 هزار دانشــجوى ایرانى 
تقاضاى خــروج از ایــران را کرده اند که بیشترشــان 
دانشــجوى دوره دکتــرا بودند. همچنیــن 64 درصد 
دانش آموزان ایرانــى مدال آور المپیاد، طى 14 ســال 

گذشته از ایران مهاجرت کرده اند.
 طبق گزارش صندوق بین المللى پول هم اکنون بیش 
از 250 هزار مهندس و پزشک ایرانى در آمریکا هستند. 
طبق آمار رسمى اداره گذرنامه، در سال 97، روزانه 45 
کار شناس ارشــد، 12 دکترا و در کل سال، 15729 نفر 

لیسانس از ایران مهاجرت کردند.

احتمال لغو بازى ایــران و عــراق در مقدماتى2020 
قوت گرفت. در حالى که فدراســیون فوتبال عراق هم 
بازى هاى هفته پنجم لیگ این کشور را لغو کرده است، 
یک مقــام آگاه در وزارت امور خارجه اعــالم کرد به 
فدراسیون فوتبال توصیه شده، با توجه به ناآرامى هاى 
اخیر، از ســفر تیم ملى به بصره در تاریخ 23 آبان براى 
بازى با عــراق در مرحله انتخابــى جام جهانى 2022 

خوددارى کند. 
تیم ملى فوتبال عراق در انتخابى جام جهانى 2022 قطر 
باید 23 آبان از ایران پذیرایى کند و اگر این شرایط ادامه 
پیدا کند به احتمال خیلى زیاد بازى به تعویق مى افتد و 

یا باید در زمین بى طرف برگزار شود. 
در همین حال رئیس فدراســیون فوتبال عراق تأکید 
کرد که با وجود ناآرامى هاى اخیر در این کشــور، دیدار 
برابر ایران در انتخابى جام جهانى در زمان مقرر برگزار 
خواهد شد. «عبدالخالق مســعود» گفت: « آمادگى ما 
براى این دیدار زودتر آغاز خواهد شد و شرایط سیاسى 
تأثیر نخواهد گذاشت. کنفدراسیون فوتبال آسیا شرایط 
را از نزدیــک زیر نظر دارد. بصره پیــش از این میزبان 
بازى هاى بزرگ بود و مردم این شــهر آماده میزبانى 
هســتند. تیم ملى ما در زمان مقرر یعنــى 14 نوامبر از 

ایران پذیرایى خواهد کرد.»

طراح لبــاس ایرانى ســاکن نیویورك با اســتفاده از 
گونى هاى برنج ایرانى لباس هایــى طراحى کرده که 

مورد توجه عالقه مندان به مد قرار گرفته است.
طرح هاى خالقانه این طراح مــد ایرانى در مجله معتبر 
«ووگ» بازتاب پیدا کرده است. زینب ایزدیار با استفاده 
از گونى هاى برنــج ایرانى لباس هایــى طراحى کرده 
که مورد توجه عالقه مندان به مد قرار گرفته اســت. او 
بیشــتر این گونى ها را از کارخانه هاى برنج ایران تهیه 

کرده است.

ایزدیار در ایران بزرگ شد  و براى تحصیل در مقطع فوق 
لیسانس در رشته طراحى دانشــگاه «ییل» به آمریکا 

رفت. او در سال 2017 برند مد خود را تأسیس کرد.
ایزدیار طراحى لباس با گونى هاى برنج را در ایران و با 
اســتفاده از گونى هاى مادرش آغاز کرد. او به «ووگ» 
گفته اســت که این گونى ها براى او یادآور ارتباط میان 
غذا و بدن انســان بودند. ایزدیار مى گوید هر صفتى که 
براى برنج بــه کار مى رود از جمله «خــوش عطر» یا 

«درجه یک» براى بدن انسان نیز مى تواند به کار رود.
خانم ایزدیار تصمیم گرفــت طراحى با گونى برنج را در 
آمریکا هم ادامه دهد. او در این مقاله شــرح داده است 
چطور به ایران ســفر کرد، به کارخانه هاى برنج رفت و 
تالش کرد طراح گونى ها را شناسایى کند  اما موفق نشد.
زینب ایزدیــار این کیســه هاى برنج را مى خــرد و از 
گونى هایش براى طراحى تى شــرت، شــلوار و ساك 
استفاده مى کند؛ ایده اى که استقبال جوانان عالقه مند 

به مد را به همراه داشته است.

رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با بیان اینکه در بخش 
خودروهاى اروپایى نمى توان تأمین قطعات را به صورت 
مسافرى انجام داد، گفت: امروز مهمترین مشکل تأمین 
قطعات خودروهاى اروپایى از جمله محصوالت رنو در 

بازار است.
علیرضــا نیک آیین با اشــاره به اینکــه در حال حاضر 
صاحبان خودروهاى چینــى و خودروهاى باالى 200 
میلیون تومان در بازار بــراى تأمین قطعات یدکى دچار 
مشکل شده اند، اظهار کرد: در بخش خودروهاى چینى 
برخى از قطعات در بازار نیست و در مقطعى همان قطعات 
که بعضًا الکترونیکى هســتند با چندین برابر قیمت به 
فروش مى رسند. همین موضوع عاملى شده تا خریداران 
خودروهاى چینى در تعمیر خودروهاى خود به دردســر 
بیافتند. وى با اشــاره به اینکه در بخش ماشــین هاى 
چینى و کره اى تاحدودى تأمین قطعات مشکل نیست، 

افزود: امروز مهمترین مشکل تأمین قطعات خودروهاى 
اروپایى از جمله محصوالت رنو در بازار است. به نحوى که 
مشترى این خودروها در صورت خرابى خودرو نمى تواند 

به راحتى خودروى خود را تعمیر کند.
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودروگفت: اعمال تحریم ها 
عاملى شده تا خودروسازان اروپایى که حاضر به همکارى 
با خودروســازان ایرانى بودند بازار ایــران را ترك کنند. 
همین امر تأمین قطعات این خودروها را در بازار کشــور 
دچار مشکل کرده اســت.  نیک آیین با اعالم اینکه در 
بخش خودروهاى فولکس واگن نیــز تأمین قطعات با 
مشــکل صورت مى گیرد، گفت: نمایندگى ها در تأمین 
قطعات مستأصل شده اند و نمى توانند مشکالت مردم را 
برطرف کنند. در این رابطه دولت باید تمهیدات الزم را 
انجام دهد تا یک شرکت به صورت واسطه تأمین قطعات 

این خودروها را انجام دهد.

هم ایرانى اند هم اروپایى، هم فارسى مى دانند هم ترکى؛ 
صورتشان هم شبیه آریایى هاست، هم شبیه گالدیاتور ها 
و وایکینگ ها، قدشان بلند است و مهربانى شان همچون 
محبت مردم ایل به مهمان ها. مسلمان شیعه اند، کارشان 
دامدارى و کشاورزى؛ به ســبک همه روستاییان، مرغ و 
خروس و غاز هم نگه مى دارند؛ بعضى زن ها که هنرمندتر 
از دیگرانند نیز خودشــان نان مى پزند و در مشک، دوغ و 

کره مى گیرند و پنیر و ماست مى بندند.
 مردم روستاى زرگر در قزوین اما یک راز دارند، یک نکته 
مبهم تاریخى که مرموزشــان مى کند. مردم روســتاى 
«زرگر» زبان مادرى شــان «رومانو» است؛ به زبانشان 
زرگرى هم مى گویند، اما نه از آن زرگرى هایى که بعد از 

هر حرف، «ز» مى گذارند و زبانشان مى شود «دزرزوز».
داستان زبان رومانو بیشــتر شبیه افسانه است. زرگرى ها 
خودشان هم دقیقاً نمى دانند متعلق به کجاى جهان هستند 
و چه شد که به ایران آمدند و شدند رومانوى شیعه کشاورز 
ایرانى که به زبان ترکى هم مســلط است. قدیمى هاى 
روستا یادشان است که در زمان جوانى شان پیرمردى در 
زرگر بود که تمام حساب و کتاب هایش را به زبان روسى 
مى نوشت اما بعد از مرگ او نوشتن به زبان روسى ورافتاد؛ 
حاال این مردم همه شان به زبان رومانو حرف مى زنند و به 

التین مى نویسند.
بچه هاى تحصیلکرده زرگر چند ســال پیش چند لغت به 
زبان رومانو در اینترنت منتشــر کردند و از تمام مردم دنیا 
خواســتند که اگر این لغات را مى شناسند به ایران بیایند. 
چند ماه بعد سه مسافر از فرانســه و انگلیس به روستاى 
زرگر آمدند و در حالى که شادى کنان، ساز و دهل مى زدند 
از اینکه همزبان هایشان را در ایران پیدا کرده اند دست از 

پا نمى شناختند.
زرگرى ها مى گویند این سه مرد از تجار بزرگ کشورشان 
بودند که ایتام زیادى را حمایت مى کردند و اهل کار خیر 
بودند؛ اما تعجب مى کردند از اینکه زرگر هاى ایران، زبان 
رومانو را با زبان فارســى و ترکى آنچنان آمیخته اند که 
اصالت زبان به آن شکل که در اروپا تلفظ مى شود از بین 
رفته است. رومانو هاى اروپایى متعجب بودند از اینکه چرا 
رومانو هاى ایران مثل 18 هزار همزبان شناخته شده خود 
در اروپا، تشکیالت ندارند و در نشست ساالنه آنها در ترکیه 
حضور ندارند و آواره و بى سروسامانند. رومانو ها حتى آنها 
که تشــکیالت منظمى دارند، آواره اند. این مردم معلوم 

نیست که از چه سرزمینى آمده اند و چه اتفاقى افتاد که در 
جهان پراکنده شدند.

«ســرهنگ» از بقیه مردم آبادى به تاریخچه رومانو ها 
مسلط تر اســت. او خودش در زمان جنگ ایران و عراق، 
چند بى سیمچى زرگر داشــت که پیام هاى بسیار مهم را 
به آنها مى سپرد تا عراقى ها از آن ســردرنیاورند؛ که سر 
هم در نمى آوردند و عاقبت نیز نفهمیدند که این زبان چه 
زبانى است. سرهنگ مى گوید هیچکس غیر از زرگر ها از 
زبان رومانو سردر نمى آورد و هیچکس مطمئن نیست این 
مردم از چه آب و خاکى ریشه گرفته اند؛ اما روایتى هست 
که مى گوید رومانو ها طایفه اى هستند که قرن ها پیش از 
مرز هاى شمال ایران وارد شده اند و چون زندگى عشایرى 
داشته اند در بخش هاى مختلف ایران پخش شده اند و به 
تدریج یکجانشین شده اند و کشاورزى و دامدارى را پیشه 

خود کرده اند.
روایتى دیگر، اما مى گوید رومانو هــا اصالتًا ایرانى اند و به 
دلیل شجاعتشان، جزو سربازان قزلباش شاه عباس صفوى 
بوده اند. عده اى نیز معتقدند، چون زرگر ها جنگجو و دلیرند 
هیچ وقت با حکومت هاى وقت، سرســازش نداشته اند و 
براى اینکه حکومت ها از خطرشــان مصون باشند آنها را 

در دنیا پخش کرده اند؛ هر چند این عده نمى گویند که چه 
حکومتى، در چه زمانى و از کدام سرزمین چنین تصمیمى 

گرفته است.
براى همین زرگر ها همیشه دو به شک زندگى مى کنند؛ 
آنها گاه خودشــان را مردمانى از کشور رومانى مى دانند و 
گاه از یونان و گاه زبان رومانــو را مالك قرار مى دهند تا 
بگویند ریشه در کشور ایتالیا دارند. معتقدان به این روایت 
مى گویند که در جنگ ایران و روم، 200 نفر از رومانو ها به 
دست پادشاه ایران اسیر شدند اما، چون اندام هاى ورزیده 
و قوى داشتند مورد عفو پادشاه قرار گرفتند و در نزدیکى 

قزوین ساکن شدند.
وقتى زرگر ها به زبان رومانو بــا هم حرف مى زنند فردى 
که شنونده است، حتى کلمات را هم تشخیص نمى دهد 
چه رســد به معنى شــان؛ اما اینها که مردمى با محبت 
مردمان ایل اند سرعت حرف زدنشــان را کم مى کنند و 
شمرده شمرده کلمات را ادا مى کنند تا غیر رومانو ها هم 
چیزى بفهمند. «قمیل» همان «کمل» انگلیســى ها و 
شتر ما فارسى زبان هاست که زرگر ها «ك» آن را «ق» 
تلفظ مى کنند. «فامال» هم همان «فمیلى» انگلیســى 
زبان هاســت که ما به آن خانواده مى گوییم. «پپرى» و 

«سمنتى» هم مى شود ادویه و فلفل و سیمان که دیکته و 
تلفظش شباهت زیادى به کلمات انگلیسى دارد. زرگر ها 
زبانشــان را هم به حروف التین مى نویسند؛ شاید براى 
همین اســت که اصرار دارند بگویند اجدادشان مردمى از 

مردمان رم بوده اند.
زنى که شوهرش مى میرد هرگز ازدواج نمى کند، مردى 
که همسر دارد هم هرگز به ســراغ زنى دیگر نمى رود و 
اگر کسى خالف کند، از روستا طرد مى شود یعنى اگر چه 
جسمش در روستاست، اما کسى اعتنایى به او نمى کند. این 
رسم زرگرهاست که مردمش خیلى روى آن تعصب دارند. 
آنها نه اهل طالق اند و نه اهل بى وفایى و خیانت؛ این هم 

یک رسم برآمده از ایل است.
سرهنگ مى گوید جوان هاى زرگر، چون از بیمارى هاى 
ارثى و مادرزادى مى ترسند کمتر با دختران و پسران هم 
روســتا ازدواج مى کنند، اما حتى وقتى با غریبه ها وصلت 
مى کنند باز هم از زبان رومانو حفاظت کرده و نسل به نسل 
منتقلش مى کنند. افتخار «ســرهنگ» به این است که 
زرگر تنها روستاى رومانوزبان ایران است که زبان زرگرى 
را زنده نگه داشته و سرنوشتش مثل نسل فراموش شده 
رومانو ها در شهریار، قوچان، بیله سوار و خوى نشده است.

روستایى در ایران که ساکنانش رومانویى حرف مى زنند و التین مى نویسند

مردمانى با ریشه اروپایى، بیخ گوش تهران

مهاجرت ایرانیان 140برابر شده است!صاحبان خودروهاى فرانسوى در بازار به دردسر افتادند

لباس  هاى گونى برنج ایرانى مد شدند!

بازِى ایران-عراق در مقدماتى2020 به تعویق مى افتد؟!
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اصالح شبکه هاى آب دهاقان 
رئیس اداره آب و فاضالب روستایى شهرستان دهاقان 
گفت: اصالح شبکه هاى آبرسانى در 10 روستاى دهاقان 
هزینه 110 میلیارد ریالى را دربرداشـته اسـت. عزیزا... 
پناهى از احداث دو واحد ایستگاه پمپاژ در روستاهاى على 
آباد گچى و على آباد جمبزه خبرداد و اظهار کرد: عملیات 
الیه روبى، کف شکنى و حفر چاه هاى جدید آب در برخى 
روستاها به منظور تأمین آب آشامیدنى انجام شده است.

ثبت اولین وقف نامه با خط بریل 
رئیس اداره اوقـاف نجف آباد از ثبت اولیـن وقف نامه با 
خط بریل توسـط یک روشـندل نجف آبادى در سطح 
کشور خبر داد. روح ا... بیدرام اظهار کرد: این واقف نابینا با 
وقف منزل شخصى خود براى برقرارى جلسات قرآنى، 
نخستین وقف نامه با خط بریل در کشور را به ثبت رساند. 
این موضوع بیانگر این اسـت که خدمات ارائه شـده به 

اقشار مختلف باید متناسب با نوع نیاز آنها باشد.  

ریزش آب از سقف بیمارستان!
مدیـر روابط عمومى دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان 
گفت: شکستن یکى از لوله هاى آب و فاضالب درمانگاه 
شـماره  3 بیمارسـتان الزهـرا(س) اصفهـان، خللى در 
روند درمـان این مرکز ایجاد نکرد. روز شـنبه فیلمى در 
شبکه هاى اجتماعى از شکستن لوله هاى آب و فاضالب 
در بیمارسـتان الزهرا(س) و ریختن آب از سقف یکى از 
راهروهاى این مرکز منتشر شد. آرش نجیمى افزود: این 
اتفاق بر اثر فرسودگى لوله ها روى داد و به سرعت نسبت 

به تعویض تأسیسات اقدام شد.

اعزام دانش آموزان به 
مناطق عملیاتى

معاون پرورشـى و فرهنگى اداره کل آموزش و پرورش 
اصفهان گفت: براى سال تحصیلى 98-99 اعزام 9000 
دانش آموز دختر و پسر دوره متوسطه در پایه هاى دهم و 
یازدهم این استان به مناطق عملیاتى برنامه ریزى شده  
است. مهدى اسماعیلى ادامه داد: اعزام دختران در قالب 
120 دستگاه اتوبوس از 14 آبان ماه تا 18 آذر ماه امسال 
و اعزام پسـران در قالب 85 دسـتگاه اتوبوس از هشتم 
بهمن تا 30 بهمن ماه سال جارى صورت خواهد گرفت.

1000 تاکسى نوسازى مى شود
هـادى منوچهـرى، مدیرعامـل سـازمان مدیریـت و 
نظارت بر تاکسیرانى شهردارى اصفهان گفت: نوسازى 
تاکسـى ها همـکارى راننـدگان تاکسـى را مـى طلبد 
و شـهردارى اصفهـان هـم بـراى تسـهیل در تعویض 
خودروهاى فرسوده زمینه اسـتفاده از تسهیالت بانکى 
را براى رانندگان فراهم کرده و به زودى پس از توافقات 
کامل با شـرکت ایران خودرو، 1000 تاکسـى از 3000 
تاکسى فرسوده شهر به تاکسى هاى نو تبدیل خواهد شد.

توقیف محموله پوشاك قاچاق 
جواد محمدى فشـارکى، مدیریـت بازرسـی و نظارت 
اصناف استان اصفهان گفت: در تاریخ اول آبان بازرسى 
مشترك توسط بازرسـان مبارزه با قاچاق کاال مدیریت 
بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان به همراه پلیس 
آگاهى از یک واحد صنفى انبار تخلیه بار در اصفهان به 
عمل آمد. در این بازرسى تعداد 440 ثوب انواع پوشاك 
خارجى به ظـن قاچـاق بـه ارزش 880 میلیـون  ریال 

کشف شد.

تجمع دوباره کشاورزان
جمعى از کشـاورزان شـرق اصفهان با حضور در میدان 
پزوه خوراسگان واقع در شرق این کالنشهر، اعالم زمان 
افزایش خروجى سـد زاینـده رود به منظور آغاز کشـت 
پاییزه را خواستار شدند. به گزارش «ایرنا»، کشاورزان و 
باغداران شرق و غرب استان اصفهان در چند سال اخیر 
و امسال در چند نوبت با اجتماع در نقاط مختلف استان، 
رسیدگى به وضعیت حقابه از زاینده رود و حل مشکالت 

معیشتى خود را خواستار شدند.

خبر

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللى کامپیوتر و اتوماسیون 
ادارى و دومین نمایشگاه تکنولوژى، نوآورى و استارتاپ ها، 
دو نمایشگاه پرطرفدارى هســتند که از امروز تا دوازدهم 
آبان ماه در اصفهان برپا خواهند شد. این دو نمایشگاه که 
185 استارتاپ، شرکت و مؤسسه را گرد هم جمع خواهند 
کرد، در محل برپایى نمایشگاه هاى بین المللى استان واقع 
در پل شهرستان برگزار خواهند شد و 9000 مترمربع فضاى 
نمایشگاهى را به خود اختصاص خواهند داد. در کنار این 
دو نمایشگاه، جشنواره فروش تجهیزات دیجیتال نیز برپا 
خواهد بود تا عالقه مندان و عموم مردم بتوانند کاالهاى 
الکترونیکى و دیجیتالى مورد نیاز خود را از 20 فروشــگاه 

برتر حاضر در نمایشگاه خریدارى کنند. بیست و پنجمین 
نمایشگاه بین المللى کامپیوتر و اتوماسیون ادارى و دومین 
نمایشگاه تکنولوژى، نوآورى و استارتاپ ها بسترى فراهم 
آورده تا شرکت ها و مؤسسات مختلفى از استان هاى تهران 
و اصفهان به ارائه پتانسیل هاى خود بپردازند که از آن جمله 
مى توان به شبکیه، همکاران سیستم، الکترومیزان، ایریسا، 
مبین نت، ایرانسل، دســتگاه هاى دولتى، شهرك علمى 
تحقیقاتى و دانشگاه ها اشاره کرد. عالقه  مندان به بازدید از 
این نمایشگاه مى توانند از ساعت 10 تا 19 روزهاى هشتم 
تا دوازدهــم آبان ماه 98 به محل برپایى نمایشــگاه هاى 

بین المللى استان واقع در پل شهرستان مراجعه کنند.

رئیس اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
اردستان گفت: از سوى دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان 
متهمان آتش سوزى کاخ سرهنگ آباد بخش زواره تبرئه 

شدند.
مهدى مشهدى در گفتگو با «ایسنا»، اظهار کرد: رأى دادگاه 
شهر زواره که در خردادماه سال جارى صادر شده و عامالن 
حادثه آتش سوزى کاخ سرهنگ آباد را به حبس محکوم 
کرده بود، از سوى شــعبه اول دادگاه تجدیدنظر اصفهان 
بدون دعوت از میراث فرهنگــى و به طور یکجانبه نقض 
و حکم برائت صادر شده است. وى با بیان اینکه اداره کل 
میراث فرهنگى اعتراض خود مبنى بر رأى دادگاه تجدید 

نظر را اعالم کرده و پیگیر مذاکره با رئیس کل دادگسترى 
استان در این زمینه است، افزود: پرونده آتش سوزى کاخ 
سرهنگ آباد اردســتان هفت نفر مظنون دارد که پنج نفر 
آنها در دادگاه بدوى زواره به شــش سال حبس محکوم و 
دو نفر دیگر تبرئه شده بودند. رئیس اداره میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى اردســتان به شروع عملیات 
نصب دوربین هاى مداربسته از شنبه هفته آینده در مساجد 
جامع اردستان و زواره اشاره کرد و گفت: براى نصب این 

دوربین ها حدود دو میلیارد ریال هزینه مى شود. 
در فروردین ماه ســال 97 بود که کاخ سرهنگ آباد آتش 

گرفت.

تبرئه متهمان آتش سوزى 
کاخ سرهنگ آباد

آغاز نمایشگاه کامپیوتر 
اصفهان از امروز

رئیس اداره روابط عمومى در خصوص تسهیل پرداخت 
قبض هاى یکجــا در ارگان هاى دولتى و خصوصى 
بیان کرد: کلیه مؤسســات در سطح استان که داراى 
بیش از ده خط تلفن هستند مى توانند با آماده سازى 
لیست شماره تلفن هاى ثابت و درخواست مکتوب با 
ارائه شناسه ملى، کد اقتصادى و معرفى یک نماینده 
با شــماره تلفن همراه به معاونت مالى و پشــتیبانى 

مخابرات منطقه اصفهان اقدام کنند.
شاهین ملک زاده اظهار کرد: بنا به درخواست اعالم 
شده، مخابرات موظف است قبوض هر دوره را براى 
سازمان یا مؤسسه در قالب یک جدول به صورت ریز 
کامل هزینه ها براى هر خط به صورت مجزا ایمیل 
کنند و سازمان نسبت به پرداخت آن با استفاده از یک 

شناسه پرداخت اقدام کند .

25 شهریور ماه، مســعود کثیرى، مدیر مرکز اسناد و 
کتابخانه ملى منطقه اصفهان، از انتقال اولین کامیون 
اسناد این مرکز به مقصد تهران خبر داد و دلیل آن را پر 
شدن مخازن و بى توجهى مسئوالن براى کمک به 
ساخت مخزن جدید براى نگهدارى از اسناد اصفهان 

اعالم کرد.
حاال مدیر مرکــز اســناد و کتابخانه ملــى منطقه 
اصفهان در گفتگو با «ایسنا» دراین باره اظهار کرده 
اســت: 13 شــهریور ماه 1398 در حضور برخى از 
نمایندگان رسانه هاى اســتان اعالم کردیم که این 
مرکز نیاز فورى به مخــزن جدید دارد، چراکه حجم 
اسناد واردشده به مرکز اسناد و کتابخانه ملى منطقه 
اصفهان بسیار زیاده است، مخازن فعلى پر شده و با 
توجه به اینکه فصل پاییز بارش باران خواهیم داشت، 
اسناد اصفهان در معرض خطر اســت اما متأسفانه 

توجهى به این درخواست نشد.
مســعود کثیرى ادامه داد: در پى ایــن بى توجهى، 
نخســتین کامیونى که حامل صد هزار برگ از اسناد 
اصفهان بود 25 شهریور ماه براى ترك اصفهان به 
مقصد مرکز اســناد و کتابخانه ملى تهران بارگیرى 
کرد و اعالم کردیم که اگر این بى توجهى ادامه پیدا 

کند بیش از دو میلیون برگ از اسناد اصفهان باید به 
تهران منتقل شود.

وى خاطرنشــان کرد: در پى این مســئله، حراست 
سازمان اســناد وارد کار شد و با شــهردارى مذاکره 
کرد که در نهایت، شــهردارى منطقه 8 اصفهان دو 
کانکس که پیش تر محل نگهدارى دوچرخه بوده به 
این مرکز اهدا کرد و از سوى دیگر با روابط عمومى 
مجتمع فوالد مبارکه نیز مسئله را در میان گذاشتیم و 
از آنها خواستیم در راستاى مسئولیت اجتماعى خود 
کارى انجام دهند که آنها نیز یک کانکس 12 مترى 

به مرکز اسناد دادند.
مدیر مرکز اســناد و کتابخانه ملــى اصفهان گفت: 
اکنون مشغول ایزوگام کردن این کانکس ها هستیم تا 
بتوانیم اسناد را موقتاً در آنها  نگهدارى کنیم. صد هزار 
برگ سند بارگیرى شده نیز به مرکز  اسناد اصفهان 
برگشته اما همچنان به یک سوله براى ایجاد مخزن 

دائمى نیازمندیم.
کثیرى تصریح کرد: اداره برق اصفهان قول واگذارى 
یک سوله را براى این منظور به مرکز اسناد و کتابخانه 
ملى منطقه اصفهان داده اما فعًال مســئله در مرحله 

نامه نگارى است.

رئیس اتحادیه تریکو و خرازى استان اصفهان گفت: 
طى چند ماه گذشته پیامکى مبنى بر الزام نصب اتاق 
پرو به منظور جلوگیرى از بى حجابى و کشف حجاب 
در مغازه هاى روسرى فروشــى به کلیه فروشندگان 
روسرى، ســتاد امربه معروف و بازرسى اتاق اصناف 
ارسال شد و اکنون بیشتر این مغازه ها مجهز به اتاق 

پرو هستند.
احمد صمدیه لباف در گفتگو با «فارس» با اشــاره 
به نظارت مســتقیم ایــن اتحادیه بــر نصب اتاق 
پــرو و وضعیت روســرى فروش ها گفــت: به طور 
مدام و تک تک پیگیر نصب اتاق پــرو نبوده ایم اما 
درصورتى که گزارشى در این خصوص داده شود، با 

متخطى برخورد خواهد شد.
وى با بیان اســتفاده نکردن مــردم از اتاق هاى پرو 
نصب شــده در مراکز فروش روســرى، خاطرنشان 
کرد: نصب تابلو با عنوان «رعایت حجاب اســالمى 
الزامى اســت» تنها کارى اســت که در خصوص 
وضعیت حجاب در روســرى فروشــى ها مى تواند 
از جانب اتحادیه انجام شــود که این اتفاق پیش تر 
هم صورت گرفته اما جوابگو نیســت چراکه این امر 
نیازمند یک فرهنگســازى عمومى است و از طرفى 
نمى توان توقع داشــت که فروشنده مدام با مشترى 
بر سر استفاده از ات اق پرو و یا رعایت حجاب مجادله

 کند.

نماینده مردم مبارکه در مجلس گفت: ردیف اعتبار 
ملى براى قطعه اول قطار حومه اى مبارکه-مجلسى-

بهارستان تأمین و ابَرپروژه قطار حومه اى اصفهان 
پس از سال ها انتظار باالخره کلنگزنى مى شود.

زهرا ســعیدى در گفتگو با «مهر» با اشاره به پروژه 
قطار شــهرى مبارکه-مجلسى-بهارستان به طول 
52 کیلومتر اظهار کــرد: این قطار حومه اى در ادامه 
رینگ مترو اصفهان اســت؛ پروژه قطار شــهرى از 
شهر جدید مجلسى آغاز مى شود و به ایستگاه فوالد 

مبارکه مى رسد. 
وى با بیان اینکه ایستگاه سوم این قطار شهرى میدان 
شهید نصوحى در مبارکه خواهد بود و به ایستگاه دفاع 

مقدس در شهر مبارکه مى رسد، ابراز کرد: ایستگاه 
پنجم در شهر زیباشــهر احداث خواهد شد تا با طى 
کردن ایســتگاه ده ســرخ یا پلى اکریل به ایستگاه 
شهرجدید بهارستان برسد و در نهایت به ایستگاه راه 

آهن ختم خواهد شد.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شوراى اسالمى بیان 
کرد: مراکز جمعیتى تحت پوشش قطار حومه شهرى، 
شهر مجلسى، مبارکه، زیباشهر، ده سرخ و روستاهاى 
اطراف و بهارستان خواهد بود که مراکز مهم صنعتى 
اعم از شرکت فوالد مبارکه، کارخانه قند نقش جهان، 
صنایع هفتم تیر و شرکت پلى اکریل را تحت پوشش 

قرار مى دهد.
وى تصریح کرد: بخشى از اعتبارات قطار حومه اى 
مبارکه-مجلسى-بهارســتان از محــل اعتبارات 
عمرانى کشور و ایستگاه فوالد مبارکه تا میدان دفاع 
مقدس به طول 17 کیلومتر توســط شرکت فوالد 
مبارکه و با مشــارکت راه آهن جمهورى اســالمى 
و شــهردارى هاى درگیر پروژه تأمین خواهد شــد. 
وى اضافه کرد: قطار حومه اى مبارکه-مجلســى-

بهارســتان در آینده نزدیک و توسط یکى از مقامات 
کشورى کلنگزنى مى شــود اما پیمانکار قطعه اول 
در اول مهرماه مشــخص شــد و عملیــات اجرایى 
مسیرحدفاصل شهر جدید مجلسى و فوالدمبارکه به 

طول تقریبى 10 کیلومتر آغاز به فعالیت کرده است.

پرداخت حجمى قبوض تلفن ثابت با یک شناسه 

اسناد اصفهان در کانکس نگهدارى مى شود

بیشتر روسرى فروشى هاى اصفهان مجهز به 
اتاق پرو شدند

اَبرپروژه قطار حومه اى اصفهان کلنگزنى مى شود

بارش هاى پاییــزى در هفته جارى، خســارت هایى 
در بعضى شهرســتان هاى اســتان اصفهــان بر جاى 
گذاشــت. این بارش ها که به خصوص در یک شــنبه 
شب شدت بیشــترى پیدا کرده بود، باعث آسیب دیدن 
زمین هاى کشــاورزى، جــاده ها و منازل مســکونى 
در برخى نقاط شــد. شهرســتان اردســتان به عنوان 
پربارش ترین شهرســتان اســتان اصفهان، بیشترین 

خسارت را متحمل شده است.
مدیــرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان در این 
باره گفت: بارش رگبارى باران در اردستان با رعد و برق 
و جارى شــدن روان آب همراه بود که خسارت هایى را 
به باغ ها، مزرعه ها، جاده ها، پل هــا و برخى واحدهاى 

مسکونى این شهرستان وارد کرده است. 
منصور شیشه فروش که با خبرگزارى «ایرنا» گفتگو مى 
کرد، تصریح کرد: 50 کیلومتر از محورهاى روســتایى، 
پنج رشته قنات به طول 7 کیلومتر و نزدیک به 10 هکتار 
از زمین هاى باغى منطقه آسیب دیده است. وى افزود: 
شهر اردستان که شاهد بارش 22 میلیمترى باران بود، با 
آب گرفتگى در خیابان ها و برخى نقاط از جمله شهرك 
امام حسن (ع) و بیمارستان شهید بهشتى روبه رو شد که 
تیم هاى امدادى به سرعت نسبت به تخلیه روان آب ها 

اقدام کردند.
شیشه فروش با اشــاره به بارش 25 میلیمترى باران در 
بخش مهاباد اردستان بیان کرد: بیلت، پنارت، گله انجیله 
گونیان و وندآباد از جمله نقاط روستایى این شهرستان 
هستند که در بارش هاى یک شــنبه شب آسیب دیدند. 
وى اضافه کرد: همچنین بارش هاى یک شــنبه شب 
در نطنز که بــه 13/5 میلیمتر مى رســید، بخش هایى 
از قنات ها، باغ هــا و زمین هاى کشــاورزى به ویژه در 
مزرعه باباحاجى واقع در بخش مرکزى این شهرستان 

را تخریب کرد.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان اظهار کرد: 
هنوز میزان دقیق ریالى خســارت ها مشخص نیست و 
کارشناسان با حضور در محل، اقدام ها نسبت به ارزیابى 
خســارت ها را آغاز کرده اند. وى در ادامــه پیش بینى 
سازمان هواشناســى مبنى بر تداوم بارش هاى پاییزه را 
مورد اشــاره قرار داد و تأکید کرد: 262 تیم امدادى در 

این استان تشکیل شده و در آماده باش کامل قرار دارند.

امدادرســانى به 300 حادثــه دیده در 
جاده ها

در همین حال امدادگران جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان در پى بارش هاى پاییزى به بیش از 300 حادثه 

دیده در برخى شهرستان ها امدادرسانى کردند. 
رئیس اداره عملیات امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
استان اصفهان گفت: با فعالیت سامانه بارشى، 69 حادثه 
جــاده اى ازجمله برف و کوالك گردنه بیژن ســمیرم، 
14 مورد خدمات حضورى امدادگران به حادثه دیدگان 
بارندگى هاى پاییزه، سیل وآبگرفتگى در روستاى مزرعه 
باباحاجى نطنز، 17 مورد حادثه آبگرفتگى معابر شهرى 
و سه مورد حوادث کوهستان گزارش شد که با حضور به 
موقع امدادگران آبگرفتگى برطرف و به حادثه دیدگان 

امدارسانى شد.
محمد محمدى افزود: در این مدت 216 حادثه دیده به 
پایگاه هاى امداد جاده اى سمیرم، فریدن و نطنز منتقل 
و 46 حادثه دیده سرپایى در مراکز درمانى درمان شدند و 
به  19 در راه مانده هم در پایگاه هاى امداد جاده اى پشته 

سمیرم و فریدن اسکان اضطرارى داده شد.

قیچى کردن تریلى ها 
اما این بارندگى ها در داخل شهر اصفهان هم باعث به 

وجود آمدن مشکالتى شد. عالوه بر آب گرفتگى در نقاط 
مختلف که وجه مشترك روزهاى بارانى است، لغزندگى 
خیابان ها گاه باعث به وجود آمدن حوادث رانندگى هم 
مى شود که حداقل دو نمونه آن در پى بارش هاى هفته 

جارى خطرناك تر از بقیه بود. 
رئیس پلیس راهور اصفهان درباره قیچى کردن دو تریلى 
به صورت متوالى در بزرگراه هاى اصفهان گفت: یکى از 
حوادثى که براى کامیون هاى کشنده در هواى بارانى و 
هنگامى که جاده لغزنده است پیش مى آید قیچى کردن 

خودرو است که بسیار خطرآفرین است. 
محمدرضا محمدى اظهار کرد: على رغم اینکه رانندگان 
نــاوگان حمل و نقل عمومــى، رانندگانى بــا تجربه و 
مهارت باال هســتند، بارها شنیده شــده یک دستگاه 
کامیون کشــنده قیچى کرده، یک اتوبوس مسافربرى 
از جاده خارج شده یا تصادفات وحشــتناکى را به وجود 
آورده اند. وى بیان کــرد: چند روز پیش نیــز مأموران 
پلیس راهنمایى و رانندگى از قیچى کردن یک دستگاه 
کامیون کشــنده در بزرگراه شــهید میثمــى اصفهان 
مطلع و به محــل حادثه اعزام شــدند، همچنین حادثه 
مشــابهى در اتوبان صفه رخ داد. این دو حادثه خسارات 
جانى نداشــت و علت وقوع آن نیز توســط کارشناسان 
پلیس راه تخطى از ســرعت مطمئنه و ناتوانى راننده در 
کنترل وسیله نقلیه و لغزندگى ســطح جاده اعالم شده 

است.
رئیس پلیس راهور اصفهــان تأکید کرد: با توجه به آغاز 
بارش هاى پاییزى و لغزنده شدن سطح جاده ها رانندگان 
عزیز باید با رعایت مواردى همچون استفاده نکردن  از 
ترمز شدید، جلوگیرى از انحرافات ناگهانى، کاهش 30 
درصد سرعت مجاز، کنترل فرمان با دو دست و افزایش 
فاصله طولى از حوادثى خطرناك همچون قیچى کردن 

پیشگیرى کنند.

یک هفته پر باران و پرکار براى  امدادگران 

اردستان، کانون خسارت
 بارش هاى پاییزى 

مانى مهدوى

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اصفهان با اشاره به اینکه آمار ورود گردشگران چینى به 
استان رو به افزایش است، ابراز امیدوارى کرد که پرواز 
مستقیم اصفهان-پکن توسط شرکت هاى هواپیمایى 

برقرار شود.
فریدون اللهیارى در گفتگو بــا «ایرنا» با ارائه آمارى از 
افزایش چهار برابرى بازدید گردشگران کشور چین از 
این آثار و جاذبه هاى گردشــگرى در شش ماه نخست 
امسال نسبت به سال گذشــته خبر داد. وى با اشاره به 
لغو روادید براى گردشــگران چینى براى ورود به ایران 
توسط دولت ایران، اظهار کرد: آمارها حاکى است که از 
ابتداى سال جارى تا پایان مهر بیش از 8000 گردشگر 
چینى از آثار تاریخى و جاذبه هاى گردشگرى اصفهان 

بازدید کرده اند. 
 مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 

استان اصفهان همچنین افزود: در سال گذشته و حتى 
همزمان با ایام تعطیالت ســال جدید چینى (در بهمن 
1397)، تنها 1700 گردشــگر چینى از آثار تاریخى و 
جاذبه هاى گردشگرى اصفهان دیدن کردند. اللهیارى 
با اشاره به اینکه سال گذشته تسهیالتى را به مناسبت 
ســال نو چینى براى گردشــگران این کشــور درنظر 

گرفتیم، گفت: امسال نیز قصد داریم با همکارى هتل ها 
و مؤسسات گردشــگرى اصفهان به مناسبت سال نو 
چینى، تخفیف هایى را براى گردشــگران این کشــور 

درنظر بگیریم. 
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اصفهان اظهار کرد: ســفر به ایران و اصفهان نسبت به 
سایر کشورها براى چینى ها مزیت هاى بیشترى دارد از 
جمله اینکه قیمت هتل ها و خدمات، ارزان تر است و باید 
با تبلیغات مناسب بتوانیم گردشگران بیشترى را از چین 
جذب کنیم. وى با اشاره به اینکه برقرارى پرواز مستقیم 
بین پکن و اصفهان در افزایش سفر گردشگران چینى به 
این استان تأثیرگذار است، ابراز امیدوارى کرد  افزایش 
رفت و آمدها بین دو شهر، شــرکت هاى هواپیمایى را 
براى برقرارى ایــن پرواز ترغیب کند تــا حمل و نقل 

مسافران در این مسیر با سهولت انجام شود. 

سفر چینى ها به اصفهان 5 برابر شد 
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جدیدترین فیلم انیمیشن سینمایى «تام و جرى» در تاریخ 
23 دسامبر ســال 2020 میالدى(سوم دى ماه 98) منتشر 

مى شود.
کمپانى «برادران وارنر» که قرار بود 16 آوریل سال 2021 
قســمت جدید کارتون «تام و جرى» را منتشــر کند خبر 
داد این کارتون حاال قرار اســت یکســال زودتر در تاریخ 
23 دسامبر 2020 به دســت عالقه مندان این انیمیشن 

80 ساله برسد.
داســتان این موش و گربه به کارگردانى «تیم استورى» 
و با صداپیشــگى «خلو گِریس موِرتــز»، «مایکل پنا»، 
«کن جئونگ»، «جوردن بالگر» و «پاالوى شاردا» خلق 
شده است. داســتان درباره اخراج «تام و جرى» از منزل 
همیشگى شــان و عزیمت به هتلى خیالــى در نیویورك 
اســت که کاراکتر «موِرتز» یکى از کارکنان آن است که 
چنانچه نتواند «جرى» را از هتل بیرون بیاندازد از کار اخراج 

خواهد شد.

«تام و جرى» کارتون تلویزیونى است که توانست هفت 
بار برنده جایزه اســکار آمریکایى شود. این پویانمایى بین 
ســال هاى 1940 تا 1958 در 114 قسمت توسط «مترو 
گلدوین مایر» در هالیوود تولید شــد و خالق آنها «ویلیام 
هانــا» و «جوزف باربِــرا» بودند که آن را نویســندگى و 

کارگردانى مى کردند.
این کارتــون تلویزیونى درباره ماجراهاى موشــى به نام 
«جرى» (Jerry) و گربه اى به نام «تام» (Tom) است. 
به جز «متروگلدوین مایر» کمپانى هاى دیگرى نیز ساخت 
«تام و جرى» را ادامه دادند و به بازار عرضه کردند. پیش 
از این، مجموعه انیمیشن هاى «سمفونى احمقانه» توانسته 
بود هفت بار جایزه اسکار را از آن خود کند که در سال هاى 
بعد «تام و جرى» همین تعداد اسکار را تصاحب کرد. این 
مجموعه از اهمیت و محبوبیت ویژه اى برخوردار است و 

همچنان پس از گذشت ده ها سال، از یادها 
پاك نشده است.

وقتــى کارتون هاى «تام و جــرى» را براى پخش 
در تلویزیون زمینى بریتانیا آماده مى کردند در ســال هاى 
1967 تــا 2000 آن را از نظر خشــونت ویرایش نکردند. 
این کارتون ها که از شبکه BBC پخش مى شدند داراى 
اسالت هاى معمولى بودند و روشى متفاوت را در BBC در 
پیش گرفتند. هرگاه هنگام پخش برنامه ها مشکلى پیش 
مى آمد، براى پر کردن وقفه زمانى پیش آمده، «تام و جرى» 

پخش مى شد.
از آنجایى که «تام و جرى» دیالوگ زیادى نداشت به راحتى 
به زبان هاى مختلف ترجمه مى شد. پخش «تام و جرى» 
از سال 1965 در ژاپن آغاز شــد. یک نظرسنجى ملى در 
سال 2005 که توسط «تى وى آساهى» از گروه هاى سنى 
نوجوانان تا بالغ هاى 60 ســاله انجام شد به «تام و جرى» 

رتبه 85  در فهرست 100 انیمیشن برتر تمام سال ها را داد.

یک خبر خوب درباره
 موش و گربه بازى هالیوودى

«تام و جرى»
 3 ماه دیگر روى 

پرده سینما مى آید

مهوش صبرکن که این شــب ها سریال «یوســف پیامبر(ع)» به 
کارگردانى مرحوم فرج ا... سلحشور را در شبکه آى فیلم روى آنتن 
دارد، درباره حضور در این پروژه اظهــار کرد: همانطور که مى دانید 
شخصیتى که من در ســریال «یوســف پیامبر(ع)» ایفا کردم، در 
متون قرآنى وجود ندارد. این شخصیت توسط نویسنده به داستان 
اضافه شده است. یکى از دشوارى هاى این نقش این بود که مرحوم 
سلحشور نمى خواست از زبان بدن اســتفاده کنم و به من گفته شد 

که دســت هایت را روى هم بگذار، همچنین کفش هاى 
مرا درآوردند تا قدم بلندتر از «زلیخا» 

نباشد.
بازیگر «یوسف پیامبر(ع)» گفت: آقاى سلحشور معتقد بود که این 
سریال داستان یوسف و زلیخاست و باید زلیخا دیده شود و نه بازیگران 
دیگر. آقاى سلحشور به من گفتند که شما مدام در کنار زلیخا هستى 
و اگر بازى توانمندترى ارائه بدهى، او دیده نمى شود. همانطور که 
گفتم با توجه به تکنیک هایى که طى 40 سال تجربه کارى کسب 
کرده بودم، توانستم حس هایم را از طریق صورتم به مخاطب منتقل 
کنم، اما اگر اجازه مى دادند که از زبان بدنم استفاده کنم، قطعاً بازى ام 

جذاب تر مى شد.

فیلم سینمایى «نابودگر: سرنوشت تاریک» نسخه ششم از فیلم سینمایى «ترمیناتور» با حضور «آرنولد 
شوارتزنگر»، بازیگر مطرح ســینماى هالیوود اکران بین المللى خود در سینماهاى جهان را از جمعه 

اول آذر آغاز خواهد کرد. 
«نابودگر: سرنوشت تاریک» فیلمى اکشن علمى و تخیلى از سرى فیلم هاى نابودگر و به کارگردانى 
«تیم میلر» است. این فیلم ششمین فیلم از سرى فیلم هاى «نابودگر» و دنباله اى مستقیم بر فیلم هاى 
«نابودگر» و «نابودگر 2» است و سایر فیلم ها و سریال ســاخته شده از این سرى را نادیده مى گیرد. 

نسخه ششم از فیلم سینمایى «ترمیناتور» با چهار ماه وقفه اکران بین المللى خود را آغاز خواهد کرد.
«جیمز کامرون»، نویسنده، کارگردان و تهیه کننده هالیوود، «تیم میلر» را براى کارگردانى نسخه ششم 

فیلم «ترمیناتور» انتخاب کرده و خودش تهیه کنندگى اثر را بر عهده دارد.
جیمز کامرون که به نوعى صاحب اصلى «ترمیناتور» محسوب مى شود در سال 1984 اولین نسخه از 

این فیلم را با نام اصلى «نابودگر» روانه بازار کرد.
سال 1991 کامرون نسخه دوم «نابودگر» را با نام فرعى «روز داورى» کارگردانى کرد که در آن نیز 
آرنولد، نقش اول را بر عهده داشت. هر دوى این آثار در زمان خود پرفروش ترین فیلم هاى سال شدند.

«آرنولد شوارتزنگر» در نقش «نابودگر تى 800»، «برت آذر» در نقش جوانى نابودگر (بدل با چهره 
دیجیتالى آرنولد)، «لیندا همیلتون» در نقش «سارا کانر»، «ناتالیا ریس» در نقش «دنى راموس»، 
«گابریل لونا» در نقش یک نابودگر، «مک کنزى دیویس» در نقش «گریس» (یک سرباز قاتل)، «جود 

کالى» در نقش «جان کانر» در این فیلم به ایفاى نقش پرداخته اند.

آغاز اکران «ترمیناتور» از اول آذر

 «دیوید بکهام»، بازیگر انگلیسى فوتبال که مدتى 
ا ست دوران ورزشى اش در زمین فوتبال به پایان 
رسیده، قرار است در ســرى جدید یک سریال 
تلویزیونى با نام «خانواده مدرن» که دنباله اى 

بر سریال «دوستان» است بازى کند.
بــه گــزارش «people»، دیویــد بکهــام 
تمرین هاى خود را با «کورتنى کاکس»، بازیگر 
قدیمى این سریال آغاز کرده و عضو جدید بازیگران 
این مجموعه تلویزیونى در اپیزودهاى جدید 

خواهد شد.
«دیویــد بکهــام» از 
چهره هــاى موفق 
فوتبال اســت که 
دوران درخشــانى 
را با تیم منچســتر 
یونایتد پشــت سر 

گذاشت.

بازیکنى که بازیگر شد

یونس استادســرایى، معروف به «میرزا کوچک خــان جنگلى» یکى از 
شخصیت هایى است که با پیروزى انقالب اسالمى به یکى از سوژه هاى 
مورد عالقه فیلمســازان براى روایت برگى از تاریخ ایران بدل شــد. در 
تازه ترین نمونه هم اردالن عاشورى در سریال «گیله وا» نگاهى به زندگى 
«میرزا کوچک خان جنگلى» داشته است که بهروز شعیبى، کارگردان و 

بازیگر سینما، نقش او را ایفا مى کند.
اما اولین فیلمسازى که به داســتان زندگى «کوچک جنگلى» به عنوان 
سوژه یک فیلم سینمایى نگریست، امیر قویدل، کارگردان فقید سینماى 
ایران است که در قالب دو فیلم «میرزا کوچک خان» و «سردار جنگل» به 
روایت مبارزات نهضت جنگل پرداخت. این دو فیلم در سال 62 ساخته شد 

و زندگى این مبارز را تا زمان مرگ به تصویر کشید. اما نکته جالب توجه 
این دو فیلم را نباید در کارگردانى جستجو کرد بلکه باید از پشت دوربین 
به جلوى دوربین آمد، جایى که ولى ا... مؤمنى به عنوان نخستین بازیگر 

سینماى ایران در قامت «کوچک جنگلى» به ایفاى نقش پرداخت.
مؤمنى به واسطه فیزیک و چهره مناسبش براى ایفاى نقش هاى تاریخى، 
توسط قویدل براى این نقش انتخاب شــد و با بازى خوب خود توانست 

خاطره خوشى را در ذهن مخاطبان به یادگار بگذارد. 
در همان ایام، تلویزیون هم تصمیم به ساخت ســریالى درباره مبارزات 
«کوچک جنگلى» گرفته بود که پروداکشن تاریخى و جنگى این سوژه 
نیازمند حضور عواملى کاربلــد و باتجربه بود و به همین دلیل نام ســه 

کارگردان پیش از انقالب براى ساخت این اثر به میان آمد؛ على حاتمى 
سازنده «سلطان صاحبقران»، ناصر تقوایى کارگردان «دایى جان ناپلئون» 
و همایون شهنواز خالق «دلیران تنگستان». در نهایت اما به دلیل مشغله 
حاتمى براى ساخت «هزار دستان»، قرعه به نام تقوایى افتاد و او فیلمنامه 
را با نگاهى به داستان «مردى از جنگل» نوشته احمد احرار، به رشته تحریر 
درآورد. اما این پروژه هرگز با تقوایى به پایان نرســید، درباره این اتفاق 
نظرات مختلفى مطرح شده است، از طوالنى شدن سریال به دلیل وسواس 

این کارگردان گرفته تا شایعه فیلمبردارى حدود 40 تا 50 دقیقه از پروژه.
با تمام این تفاسیر، بهروز افخمى به عنوان گزینه جدید جایگزین تقوایى 
شد و با بازنویسى فیلمنامه براساس کتاب «سردار جنگل» نوشته ابراهیم 

فخرایى، مجموعه را تولید کرد. اتفاق ویژه این سریال هم به بازیگر نقش 
«میرزا کوچک خان» مربوط مى شود، چرا که بازیگر مدنظر تقوایى براى 
ایفاى این نقش،  داریوش ارجمند بود که آمادگى هاى ابتدایى را هم براى 
ایفاى این نقش کسب کرده بود اما با روى کار آمدن افخمى، این شانس 
براى همیشــه از او گرفته و بلیت علیرضا مجلل براى بازى در نقش این 

سردار گیالنى، برنده شد.
پس از گذشت حدود 20 سال از ساخت سریال «کوچک جنگلى»، این بار 
محمد ورزى تصمیم گرفت در بخشى از سریالى به نام «عمارت فرنگى» 
که در سال 88 ساخته شد، به زندگى این مبارز گیالنى بپردازد. در «عمارت 
فرنگى» این نقش به محمد صادقى داده شد تا شانس خود را براى ایفاى 
نقش «میرزا کوچک خان» امتحان کند و این بازیگر، تقریباً نقش آفرینى 
موفق و رضایت بخشى هم داشت اما آنطور که باید،  در ذهن مخاطبان 
ماندگار نشد؛ اتفاقى که شاید ناشــى از نقش محورى نداشتن «کوچک 

جنگلى» در این سریال بود.
در نهایت آخرین بازیگرى که قرعه به نامش خورد تا نقش «میرزا کوچک 
خان جنگلى» را در سریال «گیله وا» ایفا کند، بهروز شعیبى است که بیشتر 
از بازیگرى با کارگردانى در بین مخاطبان ســینما شــناخته شده است. 
«گلیه وا» اثرى به کارگردانى اردالن عاشورى است که به زیست مردم 
خطه گیالن در سال 1297 مى پردازد، عاشورى در این سریال نگاهى هم 

به زندگى و مبارزات «میرزا کوچک خان» داشته است.
این سریال ابتدا قرار بود از شبکه یک یا 3 پخش شود اما گفته شد شهریور 
1398 از شبکه افق پخش مى شود که به دلیل حواشى، پخش آن عقب 
افتاده و این سریال به زودى با پایان سریال «ستایش3» از شبکه 3 پخش 

خواهد شد.

«کوچک جنگلى» هاى سینما و تلویزیون 

«گیله وا» هم درباره قهرمانان جنگل است

اولین تجربه همکارى مشترك شــهاب حسینى و پژمان 
جمشــیدى با یک شــروع غافلگیرکننده توانسته یکى از 

پدیده هاى اکران افتتاحیه امسال را تجربه کند.
دور جدید اکران هاى پاییزه از ابتداى آبان ماه آغاز شــده و 
فیلم هایى مانند «خانه پدرى» و «هزارتو» از چهارشنبه اول 

آبان در لیست اکران سینماهاى کشور قرار گرفتند.
در حالى که معادالت فروش اکران پاییزى بر روى فروش 
باالى فیلم هاى دیگرى چیده شده بود تا اینجا «هزارتو» با 
یک فروش افتتاحیه غافلگیرکننده تبدیل به پدیده اکران 
امسال شــد. اولین فیلم امیرحســین ترابى با بازى شهاب 
حسینى، پژمان جمشیدى و ساره بیات در سه روز نخست 
اکران چیزى کمتر 800 میلیون تومان فروخته اســت تا در 
رکود پاییزى سینماى ایران در گیشه یکى از بهترین افتتاحیه 

هاى امسال را به نام خود ثبت کند. 
اگر «هزارتو» طى هفته هاى آینده با افت فروش مواجه نشود 
مى تواند با این روند به رتبه  هاى باالى جدول فروش سال 
98 چشم داشته باشد. در شرایطى که هنرپیشه هاى موفق 
گیشه، امسال شکست را تجربه کرده اند و جواد عزتى، مهران 
مدیرى و رضا گلزار هم فیلم ناموفقى چون «ما همه با هم 
هستیم» را پشت سر گذاشتند، حاال شهاب حسینى و پژمان 
جمشیدى در فیلمى که کسى انتظارش را نداشته براى بیش 

از 50 هزار مخاطب در سه روز جذابیت داشته اند.

«ســلما ارگچ»، بازیگر مطرح ترکیه اى در نقش «کرا خاتون»، همسر «موالنا» جلوى دوربین 
تازه ترین کار حسن فتحى رفت.

شهاب حسینى، پارسا پیروزفر، ابراهیم چلیکول و حسام منظور نیز جلوى دوربین «مست عشق» 
فتحى رفته اند. سلما ارگچ، تازه ترین بازیگرى است که به این پروژه پیوسته است. داستان فیلم 

«مست عشق» همزمان با دوران زندگى موالنا و شمس تبریزى اتفاق مى افتد.

مهوش صبرکن: همسر «موالنا» انتخاب شد

کارگردان گفت خوب بازى نکن 
تا «زلیخا» به چشم بیاید!

تاریخ پخش سریال تلویزیونى «فوق لیسانسه ها» مشخص شده 
است.

سریال «فوق لیسانسه ها» به کارگردانى سروش صحت فصل جدید 
مجموعه «لیسانسه ها» محسوب مى شود. بنابر جدیدترین اخبار 
سینما و تلویزیون ایران؛ پخش سریال «فوق لیسانسه ها» از تاریخ 
17 آبان ماه آغاز خواهد شد. در واقع پس از پایان سریال «ستایش 
3»، مینى سریالى روى آنتن شبکه 3 سیما خواهد رفت و پس از آن 
سریال «فوق لیسانســه ها» پخش خواهد شد. در حال حاضر 20 
قسمت از سریال «فوق لیسانسه ها» آماده پخش است. قسمت هاى 
بعدى نیــز همزمان با پخــش مجموعه ضبط و آمــاده خواهند 
شــد. وظیفه نگارش سریال «فوق لیسانســه ها» برعهده ایمان 
صفایى و سروش صحت است. پیش از این دو فصل از مجموعه 
با نام «لیسانســه ها» از شبکه 3 سیما پخش شــده بود.  سریال 
«فوق لیسانسه ها» با بازى هوتن شکیبا، امیرحسین رستمى، کاظم 
سیاحى، بیژن بنفشه خواه، امیر کاظمى، متین ستوده، رؤیا میرعلمى، 
عزت ا... مهرآوران، پریســا مقتدى، افشین سنگ چاپ، سیاوش 
چراغى پور، مریم سرمدى، فرخنده فرمانى زاده و عرفان برزین در 
حال تولید است. بسیارى از این تیم در دو فصل پیشین سریال حضور 
داشته اند. سروش صحت، کارگردان سریال «فوق لیسانسه ها» اخیراً 
فیلم سینمایى «جهان با من برقص» را ساخته است. وى همچنین 
سابقه ساخت سریال هاى «چارخونه» و «شمعدونى» را دارد. هوتن 
شکیبا، بازیگر سریال «فوق لیسانسه ها» نیز اخیراً فیلم سینمایى 

«شبى که ماه کامل شد» را روى پرده داشت.

تاریخ پخش«فوق لیسانسه ها» 
معلوم شد

شهاب حسینى و 
پژمان جمشیدى سینماى 
ایران را غافلگیر کردند

ن مو ن ن ز ز و ى ور
که دســت هایت را روى هم بگذار، همچنینکفش هاى 

مرا درآوردند تا قدم بلندتر از «زلیخا» 

ل م ور ق ر ز مر س م و م و ر
کنم، اما اگر اجازه مى دادند که از زبانبدنم استفاده کنم، قطعاً بازى ام

جذاب تر مى شد.

ر تاریخ
منتشر (

از همچنان پساز گذشت ده ها سال،
پاكنشدهاست.

ى

ى 
 آید

خبرها حول «آلن دلون»، ستاره مشهور سینماى 
فرانســه پس از چهار مــاه از اعالم خبر ســکته 
مغزى اش همچنان نگران کننده به نظر مى رسد.

در ماه ســپتامبر «آلن فابین»، جوان ترین پسر 
«آلن دلون» با گذاشتن پســت اینستاگرامى از 
پدرش در حالى که در کلینیکى در سوییس لبخند 
بر لب دارد، نوشت: «پیشــرفت روزبه روز ادامه 
دارد، ما نمى توانســتیم چنین بهبودى را تصور 

کنیم. از محبت همه شما سپاسگزاریم.»
 «Ici» با این حال روز چهارشنبه 23 اکتبر مجله
پاریس، از بازگشت آلن دلون به خانه بعد از گذشت 
چند ماه نوشــت. البته به گفته این مجله عواقب 
سکته چهار ماه پیش دامان ســتاره افسانه اى 
ســینماى فرانسه را گرفته اســت به طورى که 
دیگر او قادر به تکلم نیست. این خبر البته از سوى 

خانواده دلون تأیید نشده است.

«آلن دلون» 
دیگر حرف نمى زند

جهانگیر الماسى، بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون درباره 
آخرین مراحل ساخت فیلم سینمایى «خروج» به کارگردانى 
ابراهیم حاتمى کیا تأکید کــرد: در حال حاضر همچنان در 
شهر گچساران مشغول فیلمبردارى هستیم، کار ما در این 
شهر ادامه دارد اما براساس برنامه ریزى هاى انجام شده به 
احتمال فراوان هفته آینــده براى فیلمبردارى راهى تهران 
خواهیم شــد. از همان ابتدا هم صحبت بر سر این بود که 

اواسط هفته نهم فیلمبردارى راهى تهران خواهیم شد. 
وى حضور در پروژه «خروج» را تجربه اى بزرگ در کارنامه 
کارى خواند و اضافه کرد: حضورم در پروژه «خروج» براى 
من به مثابه یک درس بوده اســت، به شخصه تا به حال با 
کارگردانان متفاوتى کار کرده ام اما کار کردن با حاتمى کیا 
بسیار متفاوت است، به عنوان مثال ما از همان ابتدا با کلیتى از 
فیلمنامه رو به رو بودیم و نمى دانستیم که تا انتها چه اتفاقى 
مى افتد و همگى کامًال خود را به حاتمى کیا سپردیم زیرا به 

شدت به وى اعتماد داریم. 
بازیگر فیلم ســینمایى «خروج» در همین راستا ادامه داد: 
من سال ها پیش با حاتمى کیا در جشنواره فیلم فجر عضو 
هیئت داوران بودم، از همانجا وى را مى شناختم، شاید قبل 
از «خروج» همواره در ابتدا کلیــت فیلمنامه را مى خواندم 

اما در «خروج» با کلیتى اولیه تا به نقش برسم 
آشنا شدم و بعد براى رسیدن به 
نقش قدم به قدم با کارگردان پیش 
رفتم که خودش اتفاق بسیار جالبى 

براى من بود. 

«خروج» حاتمى کیا هفته 
آینده وارد تهران مى شود
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برگ سبز و برگ کمپانى خودرو سوارى 
پــژو تیــپ PARS XU 7 CNG مدل 
 CNG (دوگانه سوز) 1393 بنزین- گاز
به شــماره موتور k 0590043 124 و 
 21 CA 9 FH 380006 شماره شاســى
NAAN به شماره پالك 399/43 م 49 
متعلق به محسن کالنترى به شماره ملى 
1092336230 فرزند عبدالعلى مفقود 

گردیده و از  درجه اعتبار ساقط مى باشد.

فقدان مدارك
برگ سبز و برگ کمپانى و بیمه نامه یک دستگاه 
موتورسیکلت انژکتورى سیستم آپاچى تیپ 
RTR 200 مــدل 1397 بنزین- انژکتورى به 
شماره موتور T 1 AJ 2001760 0 و شماره تنه 
N 14 RLAJPFJ 1 A 13344 به شماره پالك 
633/65723 ایران  متعلق به مهدى قجاوند 
به شــماره ملى 1286097622 فرزند على 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

فقدان مدارك

رئیس سازمان فوتبال باشگاه ذوب آهن گفت: مدیر کارخانه ها و باشگاه از نتایج این تیم راضى نیستند.
رسول کربکندى در مورد شرایط ذوب آهن گفت: متأسفانه شرایط اصًال خوب نیست. اینکه ما از هشت بازى چهار باخت و 
چهار مساوى گرفتیم، اصًال نتایج قابل قبولى نیست، زیرا بازیکنان بسیار خوبى داریم و با توجه به ظرفیت و پتانسیل تیم از 
این نتایج نه مدیران کارخانه و نه مدیران باشگاه راضى نیستند. نظر شخصى ام این است که نباید دست به تغییر بزنیم، زیرا 
نفر جایگزین سرمربى هم مهم است و نفر بعدى هم تا بیاید با شرایط تیم آشنا شود به زمان نیاز دارد. من نشد بازى با پیکان را 
ببینم اما آنطور که شنیدم تیم بهتر و روان تر از بازى هاى قبل بازى کرده است ضمن اینکه اشتباهات داورى هم گریبانگیر ما 

شده و باز هم یک پنالتى براى تیم ما گرفته نشده است. ظاهراً داوران هر چه اشتباه دارند براى ما انجام مى دهند. تیمى مثل 
ما که در چنین شرایطى است، دیگر فقط همین اشتباهات داورى را کم دارد. با این حال از نتایج تیم اصًال راضى نیستیم. 

من خودم تالش کرده ام در حد توانم به تیم کمک کنم تا به روند خوب برگردیم.
رئیس سازمان فوتبال باشگاه ذوب آهن در مورد اینکه گفته مى شــود قرارداد 2/5 میلیارد تومانى منصوریان با باشگاه 
ذوب آهن یکى از دالیل عدم برکنارى او است، گفت:                                                                                                                        به هر حال شرایط مالى هم مى تواند تأثیرگذار باشد. بر اساس اعالم 
مدیران ذوب آهن با توجه به بدهى هایى که از قبل مانده و تعهدات فصل جدید رقمى حدود صد میلیارد تومان باید به این 
باشگاه تزریق شود، در واقع این رقم باید تأمین شود تا هم تعهدات فصل جارى و هم بدهى هاى گذشته پرداخت شود، 
ضمن اینکه تغییر سرمربى حدود پنج شش میلیارد تومان هزینه دارد. پنج شش میلیارد تومان باید بدهند تا مربیان 
بروند و مربیان دیگرى بیایند. من مسائل مالى را رد نمى کنم اما هنوز به آن درجه نرسیده ایم که تغییرى در کادر فنى 
ایجاد کنیم. اعتقاد بر این است که نباید با هفت هشت هفته، سرمربى را تغییر داد. البته من هم در آن مجموعه فقط 
یک رأى دارم و باید دید مدیران کارخانه و باشگاه چه تصمیمى مى گیرند اما هنوز به جایى نرسیده ایم که بگوییم 

به دلیل مسائل مالى سرمربى را تغییر ندهیم.
کربکندى با بیان اینکه آیا به منصوریان اولتیماتومى داده شده یا نه، گفت:                                                                                                                        اولتیماتومى نداده ایم اما منصوریان 
خودش مى داند در چه شرایط سختى قرار گرفته ایم. ما سعى کرده ایم به جاى اولتیماتوم به تیم آرامش بدهیم. 
من احساسم بر این است که با یک پیروزى مى توانیم به روند خوب برگردیم. بازیکنان بسیار خوبى داریم اما 
خیلى راحت گل مى خوریم. اشتباهات فردى در تیم دیده مى شود. شاید دلیلش نداشتن اعتماد به نفس است، 
ما در مورد همه اینها با منصوریان صحبت کرده ایم. خودم تالش کرده ام تجربه ام را در اختیار تیم بگذارم و 

احساسم این است که با یک برد به شرایط خوب برمى گردیم.
وى ادامه داد:                                                                                                                                                                 این هفته با شاهین بوشــهر بازى داریم که امیدوارم در این بازى پیروز شویم و با این برد 

روند تیم خوب شود.
رئیس سازمان فوتبال باشــگاه ذوب آهن در مورد اینکه مى توان گفت بازى با شاهین بوشهر آخرین 
فرصت منصوریان است، گفت:                                                                                                                        تیم ما شرایط بسیار خوبى دارد. قراردادهاى بازیکنان ما با رقم هاى 
باالیى بسته شده است و بازیکنان خوبى داریم اما هنوز از نظر هماهنگى و تاکتیکى به شرایط مطلوب 
نرسیده ایم. قطعاً  اگر نتوانیم مقابل شاهین بوشهر هم به پیروزى برسیم به این نتیجه مى رسیم که 

تیم بیمار است.

شاهین را نبریم یعنى بیماریم
رئیس سازمان فوتبال باشگاه ذوب آهن:

تند.
 هشت بازى چهار باخت و 
ه ظرفیت و پتانسیل تیم از 
 دست به تغییر بزنیم، زیرا

د. من نشد بازى با پیکان را 
ت داورى هم گریبانگیر ما 

جام مى دهند. تیمى مثل 
م اصًال راضىنیستیم.

 منصوریان با باشگاه 
اشد. بر اساس اعالم 
رد تومان باید به این 
شته پرداخت شود، 
د بدهند تا مربیان 
یرى در کادر فنى 
ن مجموعه فقط 
ایم که بگوییم 

ما منصوریان 
ش بدهیم. 
ى داریم اما 
س است، 
گذارم و 

نبرد
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  ایسنا| امیر قلعه نویى پرافتخارترین مربى 
لیگ برتر و یکــى از با تجربه ترین هــا، بعد از بازى 
با ســایپا در نشســت خبرى کلمات توهین آمیز و 
نامناسبى را به زبان آورد که در فوتبال ایران کم سابقه 
است. استفاده از جمالت «چاله میدانى» تاکنون در 
نشست هاى رســمى خبرى فوتبالى کم سابقه بوده 
است. این جمالت به حدى سخیف و توهین آمیز بود 
که رسانه ها نیز در پوشش آن معذوریت هایى داشتند.

این جمالت در حالى مطرح شده که سپاهان بعد از 
هفته ها پیروزى، نتوانست در خانه سایپا را شکست 
دهد و بعد از حمالت متعددى که روى دروازه این تیم 
داشت، به گل نرسید اما توانست رکورد گل نخوردن را 
در فوتبال ایران جابه جا کند. با این حال قلعه نویى که 
-به رسم عادت قدیمى اش وقتى مى برد، فوتبال پاك 

است و داوران هم جایز الخطا- این بار بعد از ناکامى 
تیمش، زمین و زمان را به هم دوخت تا ثابت کند یک 
گروه مافیایى علیه او به راه افتاده تا او را به زمین بزند.
او تاکنون بارها از وجود «دســت هاى پشت پرده و 
مافیایى» که براى زمیــن زدن او تالش مى کنند، 
صحبت کرده اما هیچگاه حاضر نشده سند یا مدرکى 
دال بر صحت گفته هایش منتشر کند و یک بار براى 
همیشه عامالن فوتبال ناپاك را معرفى کند. از سوى 
دیگر، قلعه نویى تا حدودى خودش باعث شــده این 
قبیل مسائل و اعتراضات به او در فوتبال ایران رواج 
یابد. به عنــوان مثال وقتى در یک ورزشــگاه به او 
اعتراض شد و با عنوان مافیا او را صدا زدند، به جاى بى 
توجهى، رو به هواداران کرد و بارها با کوبیدن دستش 
به ســینه، به شــعارها دامن زد و باعث شد فحاشى 

هواداران افزایش یابد.
قلعه نویى آن موقع درباره علت این اقدامش گفته بود 
که «اجازه دهید هواداران علیه من فحاشى کنند اما 
روى سکوها به کسى آسیب نرسد» تا یک قدم دیگر 
براى بهبود وجهه خود در فوتبــال بردارد. او به طور 
کلى از ابتداى دهــه 90 و در چند فصل اخیر تالش 
کرده با بیان دیدگاه هاى خود درباره مسائل اجتماعى، 
وجهه جدید و مردمى از خود نشــان دهد و صورت 
پرخاشگرانه و نه چندان مردمى خود را به 

فراموشى بسپارد.
مطالــب فلســفى قلعه نویى در 
اینستاگرام و اظهارات حکیمانه 
او در نشست خبرى که به لطف 
مشــاوران و گردانندگان 
صفحــه مجــازى او 
توانســته تــا حدودى 
سابقه این سرمربى را 
بهتر کند تــا وقتى ادامه 
داشت که تیم او پیروز میدان 
مى شد و حاال بعد از یک مساوى، او به 

گذشته اش بازگشته است.
کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال 
که در هفته هاى گذشــته لیگ 
برتر در کســرى از ثانیه براى 
اعمال گوناگون حکم موقت 
داده است، هنوز بعد از سخنان 
سخیف قلعه نویى -که قابل نوشتن هم 
نیست- ســکوت کرده است. باید دید 
کمیته انضباطى با امیــر قلعه نویى که 
سال هاست به زمین و زمان، بدون سند 
و مدرك اتهام مى زنــد، چگونه برخورد 
خواهد کرد و چه رأیى درباره صحبت هاى 

بى ادبانه او صادر خواهد کرد. 

 مصاحبه جنجالى امیر قلعه نویى بعد از تســاوى بدون 
گل برابر سایپا با واکنش هاى زیادى از سوى رسانه ها 
و کارشناسان و کابران فضاى مجازى همراه بود و حاال 
او در اینستاگرامش بیانیه تازه اى را منتشر کرده که البته 
لحن آن  متفاوت با  تندى و عصبانیت لحظه اى بعد از 
بازى سایپاست. او در این بیانیه جدید اعتراضى جدى را 
نسبت به فضاى ورزشــگاه ها و فحاشى سازمان یافته 
به زبان آورده اســت: «این روزها فضاى ورزشــگاه ها 
آزاردهنده شــده. نه فقط بخاطر اینکه من (قلعه نویى) 
هدف فحاشى ســازمان یافته  عده اى شده ام. هواداران 
واقعى تیم ها به دالیل مختلف و از جمله همین فضاى 
ناپاك فحاشى ترجیح مى دهند به ورزشگاه نروند و این 
باعث شده عمًال  اختیار سکوها به دست عده اى فحاش 
بیافتد. اینها هوادار نیســتند. بنده  پولند و هر روز ممکن 

است به یک سمت بچرخند.»
او البته این بار هم یک عده و به طور خاص یک باشگاه 
رقیب را (بدون ذکر نام) مســئول این اتفاقات مى داند: 

«عده اى در یک باشــگاه، از زمانى که تیم من تبدیل 
به رقیب اصلى شان شــد، اتاق فکرى تشکیل داده ند تا 
با فحاشــى به ناموس و خانواده  من سپاهان را از دایره  
رقابت خارج کنند. بیایید سابقه  این جریان اخیر را مرور 
کنید. این جریان از قائم شهر شروع شد. شما مى توانید 
از رئیس کانون هواداران نســاجى بپرســید. در آن روز 
فحش هاى سازماندهى شده شــکل گرفت و تا امروز 
در تمام ورزشــگاها –به جز اصفهان- ادامــه دارد. از 
مسئولین ورزشــگاه خرم آباد بپرســید. قبل از بازى به 
ما گفتند جایگاه فالن، منتســب به یک باشگاه خاص 
اســت و از آنجا به شما توهین مى شــود و کارى هم از 
ما برنمى آید. در سایر ورزشگاه ها هم به همین ترتیب. 
هربار هم ناظر بازى گزارش مى کند اما واکنشى از کمیته  
اخالق و انضباطى که به کوچک ترین مسائل مثل عکس 
پروفایل بازیکن ها ورود مى کنند، نمى بینیم. هیچکس 
هم پى ماجرا را نمى گیرد که این فحاشــى گسترده و 
سازمان یافته از کجا ریشه دارد. نه رسانه ها و نه همین 

صدا و سیما.»
قلعه نویى که متن بیانیه اش نســبت به آن کنفرانس 
فوق تند، لحن مالیم ترى به خود گرفته با اشاره به آن

 حرف هایى که بعد از بازى برابر سایپا در سالن نشست 
خبرى زده بود مى گوید: «من بابت لغزش کالم و خارج 
شدنم از دایره  ادب، شــهامت و شجاعت عذرخواهى را 
دارم. اما آیا مدیــران آن تیمى که هوادارانش 90 دقیقه 
بدترین الفاظ را به من نســبت دادند هم حاضرند از من 
عذرخواهى کنند؟ آیا فدراسیون، کمیته هاى اخالق و 
انضباطى در این جفایى که به من و خانواده ام شــده و 

خواهد شد واکنشى خواهند داشت.»
شــاید مهمترین بخــش متنى کــه قلعــه نویى در 
اینستاگرامش منتشر کرده جایى باشد که او به مسئوالن 
فوتبال ایران هشــدار مى دهد. او مى نویســد: «این 
جریان اگر جلویش گرفته نشــود به روزى مى رســیم 
که هیچکســى از این فحاشى ســازمان یافته در امان 

نخواهد بود.» 

رکوردى که سال هاى ســال در فوتبال ایران دست 
نخورده باقى مانده بود،حاال ظرف کمتر از دو ســال، 
دو بار و توسط دو دروازه بان جوان و آینده دار فوتبال 
ایران شکسته شده است. رکورد کلین شیت در فوتبال 
ایران که پیش از این در اختیــار بزرگانى نظیر ناصر 
حجازى، بهرام مودت و احمدرضا عابدزاده بود،در نسل 
گلرهاى جدید به نام علیرضا بیرانوند ثبت شده بود اما 
سید حسین حسینى از روزهاى اعتماد شفر به خود در 
استقالل نهایت اســتفاده را برد و توانست در 9 بازى 
پیاپى با درخشش هاى خود دروازه آبى ها را بسته نگه 
دارد و رکورد 873 دقیقه گل نخــوردن را به نام خود 
ثبت کند. رکوردى که حاال توســط یک گلر جوان و 
خوش آتیه به نام پیام نیازمند شکسته شد و دروازه بان 
سپاهانى هاست که یک تنه رکورددار گل نخوردن در 

ایران به حساب مى آید.
پیام نیازمند فصل گذشته درخشــش فوق العاده اى 

در دروازه تیم فوتبال ســپاهان داشت و توانست 
15 کلین شیت را به نام خود ثبت کند. البته در 
لیگ هجدهم خط دفاعى ســپاهان برخالف 
خط حملــه اش، آمار خوبى ثبــت نکرد و با 

دریافت 20 گل در نهایــت از قهرمانى 
لیگ برتر دور ماند. داستان سپاهان 
لیگ نوزدهم اما متفاوت است و تیم 
امیر قلعه نویى عالوه بر قدرت باالى 

هجومى،در خط دفاع هم به پختگى و 
انسجام رســیده و تا حاال به حریفانش اجازه 
گلزنى در لیگ برتر را نداده. اتفاقى که بخش
 عمده اى از آن به عملکرد فوق العاده پیام 

نیازمند بر مى گردد.
دروازه بانى که طى هشت بازى ابتدایى لیگ نوزدهم 
مقابل تیم هاى شاهین شــهردارى بوشهر، ماشین 
ســازى، فوالد خوزســتان، نفت مســجد سلیمان، 
پرسپولیس، ذوب آهن، گل گهر سیرجان و در نهایت 
سایپا هیچ گلى دریافت نکرد تا با احتساب آخرین بازى 
لیگ هجدهم سپاهان مقابل استقالل خوزستان،موفق 
شود چنین رکورد تاریخى اى را به نام خود ثبت کند و 
نام خود را در تاالر افتخارات فوتبال ایران جاودانه کند.

از رکوردشکنى براى سپاهان تا چشم 
انتظارى براى اولین بازى ملى

عملکرد پیــام نیازمند در اولیــن فصل حضورش در 
سپاهان آن قدرى راضى کننده بود که کارلوس کى 
روش را مجاب کرد تا بــراى جام ملت هاى 
آسیاى 2019 روى نام سید حسین حسینى 
قلم قرمز بکشد و نیازمند را با خود به امارات 
ببرد. حاال هم عملکرد نیازمند در فصل 
جدید به قــدرى خوب و مطمئن 
بوده که مــارك ویلموتس هم 
حساب ویژه اى روى گلر کرجى 
سپاهان باز کرده و پیام پاى ثابت 
لیست هاى ســرمربى بلژیکى 
تیم ملى بوده اســت. اتفاقى که 
اگر با درخشش ادامه دار او در لیگ برتر 
همراه شود،قطعًا در آینده اى نزدیک 
دروازه تیم ملى را هم بــه روى او باز 
خواهد کرد و استارت بازى هاى ملى 

این گلر 24 ساله خورده خواهد شد.

بازیکن تیم ذوب آهن مى گوید وضعیــت این تیم در جدول رده بندى موقت 
است و همین جمعه نخستین برد خود را به دست مى آوریم.

وحید محمدزاده درباره آخرین وضعیت این تیم و باخت شاگردان منصوریان 
مقابل تیم پیکان گفت: شکى وجود ندارد که تیم ما از لحاظ نتیجه ضعیف بوده 
اما همه مى دانیم چنین روندى در سال هاى گذشته نیز وجود داشته و براى من 
که سابقه پنج سال بازى در این تیم را دارم این وضعیت در ابتداى لیگ آشنا 
است. اما در همین سال هاى گذشته ذوب آهن نشان داده چه تیم بزرگى است 
و همین حاال هم از کادر مدیریتــى، کادر فنى و بازیکنان حرفه اى برخوردار 
است. ما جزو تیم هاى قدرتمند کشور هســتیم و این وضعیت نیز در جدول 

رده بندى موقتى خواهد بود.
 وى در بخش دیگرى از صحبت هایش عنوان کرد: شــما فیلم همین بازى 
پیکان و یا بازى استقالل و ســپاهان را ببینید، در همین بازى پیکان میزان 
موقعیت هاى خطرناك و درصد مالکیت توپ را بسنجید. آن وقت خواهید دید 
کدام تیم در میدان برتر بوده است و این  در حالى رخ مى دهد که نتیجه چیز 

دیگرى را نشان مى دهد.
بازیکن سبز پوشان اصفهانى که سابقه قهرمانى با این تیم در جام حذفى را 
دارد در ادامه اظهار کرد: نمى دانم واقعاً اسم این را باید چه گذاشت. بدشانسى، 

بدبیارى و یا بد اقبالى به هر حال هرچى که هست با اولین برد پایان خواهد 
یافت. شک نکنید ما با یک برد استارت رسیدن به روزهاى اوج ذوب آهن را 

خواهیم زد و  این امر مهم مى تواند در همین هفته نهم رخ دهد.
 محمدزاده در پاسخ به این سئوال که آیا عدم تمرکز در بین بازیکنان یا خط 
دفاعى در کســب نتایج ضعیف ذوب آهن تأثیر داشته و اینکه نظرش درباره 
بازى با شاهین بوشهر در اصفهان چیست، بیان کرد: ما به هیچ وجه تمرکز 
خود را در بازى از دست نداده ایم ، چراکه تیم کم تجربه اى نیستیم اما در چند 
هفته هم فشار روانى و استرس باعث شد نتوانیم به نتیجه دست پیدا کنیم. در 
مورد بازى با شاهین نیز هیچ تیمى در لیگ برتر حریف ساده اى نیست و ما با 
تمام وجود تالش مى کنیم تا بتوانیم به نخستین برد خود در این فصل دست 

پیدا کنیم و ان شاءا... با تالش همگى این موضوع محقق مى شود.
 وى در پایان خطاب به هواداران ذوب آهن گفت: ما نتوانستیم در مقابل عالقه، 
شور و حمایت هواداران نتایج خوبى کسب کنیم. تک تک هواداران ذوب آهن 

تمام وجود وارد زمین مى شوند. امیدوارم این بدانند بازیکنان با 
موضوع همین هفته به پایان برسد و 
ان شاءا...  بتوانیم با یک برد خوب 

دل هواداران را شاد کنیم.

هواداران افزایش یابد.
قلعه نویى آن موقع درباره علت این
که «اجازه دهید هواداران علیه من
روى سکوها به کسى آسیب نرسد»
براى بهبود وجهه خود در فوتبــال
ف در چند 90 و از ابتداى دهــه کلى
کرده با بیان دیدگاه هاى خود درباره
وجهه جدید و مردمى از خود نشــا
پرخاشگرانه و نه چندان
فراموشى بسپارد.

مطالــب فلســف
اینستاگرام و اظ
او در نشستخ
مشــاورا
صفحـ
توانسـ
سابقه
کن بهتر
داشت که تیم
یک مى شد و حاال بعد از

گذشته اشبازگشته
کمیته انضباطى ف
در هفته هاى که
در کســ برتر
اعمال گوناگ
داده است، ه
سخیف قلعه نویى -که
نیست- ســکوت کر
کمیته انضباطى با امیـ
سال هاست به زمین و
و مدرك اتهام مى زنــد
خواهد کرد و چه رأیىدر
بى ادبانه او صادر خواهد

انتقاد تند یک خبرگزارى از سرمربى سپاهان

ژست حکیمانه واقعیت وجودى شما نیست!

لطفاً فیلم هاى ما را ببینیــد پیام، حجازى جدید فوتبال ایران
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بزرگوار از لغزش کالمش عذرخواهى کرد
 کنفدراســیون فوتبال آســیا اعالم کــرد که در 
جلسه کمیته اجرایى مقرر شد که لیگ قهرمانان 
آســیا از ســال 2021 با 40 تیم برگــزار خواهد 
شــد. پیش از این مســابقات با 32 تیــم برگزار

مى شود.
 در فرمت جدید قرار اســت 2 گــروه 4 تیمى به 
منطقه غرب و شرق آسیا اضافه شود. اخیراً نشریه 
«الرایه» قطر درباره سهمیه بندى لیگ قهرمانان 
آسیا در فرمت جدید توضیح داد: در فرمت جدید 
با وجود اضافه شــدن 8 تیم به مسابقات در قالب 
2 گروه در منطقه غرب و شــرق سهمیه بندى ها 
براى 6 فدراســیون برتر قاره آسیا به شکل سابق 
مى ماند. بدیــن ترتیــب این 40 تیمى شــدن 
لیگ قهرمانان آســیا براى ســهمیه ایــران نیز 
تأثیــرى نمى گــذارد و مثل گذشــته ســهمیه 
1 مى مانــد. ایــران اکنــون در ایــران 3+

رده بندى AFC دومیــن تیم برتر قاره آســیا 
بعد از قطر اســت. دو گروه 4 تیمى کــه به این

 مســابقات اضافه مى شــوند از فدراسیون هاى 
رده پاییــن در منطقه غــرب و شــرق خواهند
خواهــد  اضافــه  آنهــا  ســهمیه  و  بــود 

شد.   بعد از ناکامى جونیور براندائو در هفت هفته اول لیگ برتر 
فوتبال و عدم موفقیت این فوتبالیست برزیلى پرسپولیس، 
صحبت ها در مورد مبلغ قرارداد این بازیکن به اوج خودش 
رسید. در محافل مختلف از 550 هزار تا 570 هزار دالر، 
رقم قرارداد جونیور اعالم شــد و حتى مدیران باشگاه 
پرسپولیس و کالدرون هم به این موضوع پرداختند. در 
همین شرایط انتقاد هاى زیادى از ایرج عرب مدیرعامل 
سابق باشگاه پرســپولیس و تیم مدیریتى این باشگاه 
صورت گرفت مبنى بر اینکه بازیکنى در سطح جونیور 

نباید چنین قرارداد سنگینى ببندد.

حتى در روز هاى گذشته شــایعات زیادى هم از قرارداد 
جونیور به گوش مى رسید که بسیار عجیب بود. داستان 
قرارداد جونیور با باشگاه پرسپولیس زمانى جالب تر شد 
که این مهاجم برزیلى در گفت وگــوى تفصیلى که با 
خبرگزارى میزان داشت اعالم کرد که مبلغ قراردادش 

با پرسپولیس کمتر از 550 هزار دالرِ اعالم شده است.
حاال سئواالت بزرگى که اینجا مطرح مى شود این است 
که رقم واقعى قرارداد جونیور با باشگاه پرسپولیس چقدر 
است؟ در این بین چقدر گیر دالل ها و واسطه ها آمده؟ آیا 
قرار است از همین 550 هزار دالر فقط همان 150 هزار 
دالر پیش پرداخت به جونیور برسد؟ چرا مدیران باشگاه 

پرسپولیس و شخص ایرج عرب در این مورد شفاف سازى 
نمى کنند؟ چند دالل و واسطه در این انتقال نقش داشتند و 
از 550 هزار دالر اعالم شده چقدر به خود بازیکن مى رسد؟ 
اصال ارزش اصلى این بازیکن با این کیفیت چقدر است؟ 
چرا یکبار براى همیشه جلوى این نوع انتقال ها گرفته 
نمى شود تا فوتبال ایران و باشگا ه هاى آن متضرر نشوند؟

در این شــرایط محمدحســن انصارى فرد بــه عنوان 
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس باید شفاف سازى کند که 
اصل داستان قرارداد جونیور با باشگاه پرسپولیس چه بوده 
و چه عواملى باعث شدند پاى چنین بازیکن بى کیفیتى به 

ایران و البته باشگاه پرسپولیس باز شود.

آسیاى 2021 با 40 تیم

قراردادى که پول زیادى نصیب واسطه ها کرد
محمد مؤ منى
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آگهى مفاد آراء صادره توسط هیأت حل اختالف موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

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

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

1- رأى شماره 139860302009001027 مورخ 1398/05/12 آقاى ابوالفضل باقریان 
فرزند محمدرضا ، درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 243/20مترمربع 
واقع در مبارکه مجزا شده از  پالك 16 -اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى کریم باقریان سرارودى 
2-رأى شماره 139860302009001026 مورخ 1398/05/12 آقاى داوود باقریان فرزند 
محمدرضا ، درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 243/20مترمربع واقع در 
مبارکه مجزا شده از  پالك 16 -اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى 

کریم باقریان سرارودى 
3- رأى شــماره 139860302009001424 مورخ 1398/06/27  آقاى غالمرضا جمالى 
فرزند خسرو ، در ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 265مترمربع مجزا شده از  پالك 41-

اصلى بخش8 انتقالى با واسطه از  مالک رسمى محمد حسین خان یاورى  
4- رأى شــماره 139860302009001422 مورخ 1398/06/27 آقاى احمدرضا ریاحى 
درچه فرزند قنبرعلى ، درســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان  به مساحت 
223/95مترمربع واقع در مبارکه مجزا شده از  پالك یک -اصلى بخش 9 انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى حیدر ایرانپور مبارکه 
5- رأى شــماره 139860302009001423 مــورخ 1398/06/27 آقــاى عبدالعلــى 
کرمى درچه فرزندرضا ، درســه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ســاختمان  به مساحت 
223/95مترمربع واقع در مبارکه مجزا شده از  پالك یک -اصلى بخش 9 انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى حیدر ایرانپور مبارکه 
6- رأى شماره 139760302009000272 مورخ 1398/01/29 آقاى على اصغر یعقوبى 
دهنوى فرزند محمدعلى ، در ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 253/50مترمربع مجزا شده 

از  پالك  یک  -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى یداله سعیدى  
7- رأى شماره 139860302009001429 مورخ 1398/06/30  آقاى رضا فتاحى قهنویه  
فرزند خداکرم ، در چهار دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه   به مساحت 198/55مترمربع 

مجزا شده از  پالك11-اصلى بخش 8 انتقالى با واسطه از مالک سیف اله خان نهچیرى 
8- رأى شماره 139860302009001430 مورخ 1398/06/30  خانم پروین مهرنژاد  فرزند 
احمد ، در دودانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه   به مساحت 198/55مترمربع مجزا شده از  

پالك11-اصلى بخش 8 انتقالى با واسطه از مالک سیف اله خان نهچیرى 
9- رأى شماره 139860302009001384 مورخ 1398/06/25 آقاى خدایار یلمه  فرزند 
الیاس ، در ششدانگ یکباب خانه   به مســاحت 147/60مترمربع مجزا شده از  پالك 2/1 
فرعى از 40-اصلى(که در استاندارد ســازى پالکهاى ثبتى 40/1738تبدیل شده است ) 

بخش8 انتقالى با واسطه از مالکین رسمى محمد حسن نیازى و لطف اله نیازى 
10- رأى شــماره 139860302009000527 مورخ 1398/02/31 آقاى جواد اعتمادى 
دهنوى فرزند شمس اله ، در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 151/90مترمربع مجزا شده 

از  پالك1512 فرعى از یک -اصلى بخش8انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى 
سیف اله فروغى

11- رأى شماره 139860302009001011 مورخ 1398/05/12 بانک صادرات ایران ، در 
ششدانگ قسمتى از یکباب ساختمان به مساحت 61/30مترمربع مجزا شده از  پالك یک 

-اصلى بخش9انتقالى  بموجب قباله عادى از مالک رسمى یداله محمدى مبارکه
12- رأى شــماره 139860302009001247 مــورخ 1398/05/08 خانــم فــردوس 
فخامتیان کرکوندى فرزند کمال ، درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
156/11مترمربع مجزا شــده از  پالك یک -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى جعفر احمدپور مبارکه
13- رأى شماره 139860302009001246 مورخ 1398/05/08 آقاى الیاس پارسا پور 
فرزند محمدرضا ، درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 156/11مترمربع 
مجزا شده از  پالك یک -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى جعفر 

احمدپور مبارکه
14- رأى شماره 139860302009001427 مورخ 1398/06/30 آقاى عبدالرزاق رجبى 
وینچه فرزند عوضعلى ، در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 191/37مترمربع مجزا شده از  
پالك989 فرعى از دو -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى محسن 

صریریان مبارکه
15- رأى شماره 139860302009001386 مورخ 1398/06/25 آقاى عبدالحمید شیخ 
زاده  فرزند بهرام ، درششدانگ یکباب خانه به مساحت 140/80مترمربع مجزا شده از  پالك 
301فرعى از19 -اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى عبدالمجید 

شیخ زاده قهنویه
16- رأى شماره 139860302009000880 مورخ 1398/04/23 آقاى کریم دهقانى فرزند 
کرمعلى ، در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 151/32مترمربع مجزا شده از  پالك 11 

-اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بهادرخان نهچیرى
17- رأى شماره 139860302009001519 مورخ 1398/07/11 آقاى حسن امینى فرزند 
اسفندیار ، در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 182/73مترمربع مجزا شده از  پالك یک 

-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى احمد ایرانپور مبارکه
18- رأى شماره 139860302009001432 مورخ 1398/06/30 آقاى قاسم یزدانى فرزند 
عباس ، درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 251مترمربع مجزا شده 
از  پالك1980 فرعى از یک -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى 

سید حسین موسوى
19- رأى شــماره 139860302009001431 مورخ 1398/06/30 آقاى عباس یزدانى 
باغملکى فرزند على ، درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 251مترمربع 
مجزا شده از  پالك1980 فرعى از یک -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى سید حسین موسوى
20- رأى شماره 139860302009001378 مورخ 1398/06/25 خانم اعظم کیانى شیخ 
آبادى فرزند على اکبر ، در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 182/87مترمربع مجزا شده 
از  پالك1221 فرعى از یک -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى 

هاجیه سلیمانى شیخ آبادى
21- رأى شماره 139860302009001494 مورخ 1398/07/08 آقاى محمد ابراهیمى 
دستگردى فرزند حشمت اله ، درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
104مترمربع مجزا شده از  پالك یک -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى عباس خواجه
22- رأى شماره 139860302009001495 مورخ 1398/07/08 خانم سمیرا خالوزاده فرزند 
حجت اله ، درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 104مترمربع مجزا 
شده از  پالك یک -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عباس خواجه

23- رأى شــماره 139860302009001426 مورخ 1398/06/27 خانم نرجس صالحى 
مبارکه فرزند امیرقلى ، در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 177/82مترمربع مجزا شده 
از  پالك یک -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رمضان خالوزاده

24- رأى شماره 139860302009001415 مورخ 1398/06/27 آقاى نعمت اله عابدى 
لنجى فرزند حسن ، درششدانگ قسمتى از یک قطعه زمین محصور مشجر جهت پالك99 

فرعى از 618 اصلى به مساحت 1778/30 متر مربع و جهت پالك100 فرعى از 618 اصلى 
به مساحت 6770/20 متر مربع(جمعا به مســاحت 8548/50 متر مربع )بخش 9  انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالکین رسمى مهدى فرهنگ اصفهانى و احمد فرهنگ اصفهانى
25- رأى شماره 139860302009001435 مورخ 1398/06/30 آقاى داود فرهنگ فرزند 
خیر اله ، در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 212/10مترمربع مجزا شده از  پالك 17 
-اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رحمت اله قربانى شاه کوچکى

26- رأى شماره 139860302009001379 مورخ 1398/06/25 آقاى حسین شفیع زاده 
فرزند قاسمعلى ، درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 214/45مترمربع مجزا 
شده از  پالك 15 -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى منصور باقرى
27- رأى شــماره 139860302009001380 مورخ 1398/06/25 آقاى حمید شــفیع 
زاده خولنجانى  فرزند کریم ، درســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 
214/45مترمربع مجزا شــده از  پالك 15 -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى منصور باقرى
28- رأى شماره 139860302009001403 مورخ 1398/06/27 آقاى على باقرى بداغ 
آبادى فرزند محمد ، در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 313مترمربع مجزا شده از  پالك 51 

-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمد باقرى
29- رأى شــماره 139860302009001383 مورخ 1398/06/25 آقاى رجبعلى ایرانپور 
مبارکه فرزند عباس، در ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 94مترمربع مجزا شده از  

پالك یک -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى امیرقلى محمدى
30- رأى شــماره 139860302009001425 مورخ 1398/06/27 آقاى جمشید فروغى 
فرزند على یار، در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 281/53مترمربع مجزا شده از  پالك 11 

-اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بهادرخان نهچیرى
31- رأى شماره 139860302009001416 مورخ 1398/06/27 آقاى جواد علیرضائى 
دیزیچه فرزند عباس ، در ششدانگ یکباب گلخانه به مســاحت 9875/13مترمربع مجزا 
شده از  پالك 16-اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى کریم باقریان 

سرارودى
32- رأى شــماره 139860302009001385 مورخ 1398/06/25 آقاى کاظم بنى نعمه 
فرزند ثامر ، در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 128مترمربع مجزا شده از  پالك 19-اصلى 
بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى رضا صالحى تاریخ انتشار نوبت اول : 
1398/7/23تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/8/8م الف:627634 مظاهر نصرالهى- رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه / 7/396 
مفاد آرا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى- 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شــماره 13986030203500011هیات دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شــاهین شــهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى 
محمد صحرایى فرزند فرهاد بشماره شناســنامه 575 صادره از آغاجارى در یک باب خانه 
به مساحت 200 متر مربع به پالك 43 فرعى از 301 اصلى بخش 16 واقع در شاهین شهر 
حافظ شمالى خ شهید یاسینى کوچه شهید محمدى فرعى 3 شرقى خریدارى درازاى سند 
مالکیت مشاعى محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتبدر دونوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را 
به مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى اســت در صورت انقضایمدت مذکور و عدم اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد . تاریخ انتشار نوبت اول : 23/ 7 / 98 و تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 8 /98/8 م الف: 622297 محمد على فالح تفتى قائم مقام رییس واحد 

ثبتى شاهین شهر  /7/360
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شعبه هفتم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 971091 ج/7 له آقاى اســفندیار دهخدایى و علیه سوپر مارکت ماهان به 

کارفرمایى قربانعلى قاســمى مبنى بر مطالبه مبلغ 33/300/000 ریال بابت مح کوم به و 
هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 98/9/6 ســاعت 11/30 صبح در محل 
اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش اموال توقیفى که 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض 
طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده 
به نشانى اصفهان سپاهان شهر ورودى دوم جنوبى بعد از بلوار غدیر بعد از چراغ قرمز اول 
روبروى پارك جنب بانک ملت مراجعه و از اموال بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن ٪10 
درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه 
هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت 
و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. لیست اموال مورد مزایده: بدین وسیله 
 OMEGA FOODTECH TA -32 A یکدستگاه چرخ گوشت توقیفى به مارك
ســاخت ایتالیا را طبق نرخ عادالنه روز در این مقطع از زمان و دخیل در تعیین قیمت پایه 
در شــرایط روز به مبلغ 260/000/000 ریال برآورد و اعالم نظر مى گردد. مراتب را جهت 
صدور دســتور الزم تقدیم مى دارم. م الف: 613849 مدیر اجراى احکام مدنى دادگسترى 

اصفهان /7/233
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002129000669/1 شــماره بایگانى پرونده: 9700876 شماره 
ابالغیــه: 139805102129001301 تاریخ صــدور: 1398/07/30 آگهى ابالغ اجرائیه 
9700876- بدین وســیله به آقاى محمد شــیخ میرونــد، نام پدر: محمدعلى، شــماره 
شناســنامه: 284، شماره/شناســه ملى: 1170553753، متولد: 1350/04/10، به نشانى 
متن ســند: مجهول المکان، ابالغ مى شــود که خانم فرحناز زمان زاد جهت وصول مبلغ 
مبلغ 448/772/169 ریــال بانضمام یک جلد کالم ا... مجید و تعداد پنج عدد ســکه بهار 
آزادى به استناد سند نکاحیه شماره 6205 مورخ 1374/10/01 و سند طالق 4214 مورخ 
1395/08/27 دفترخانه ازدواج شــماره 41 و دفترخانه طالق شماره 103 شهر چمگردان 
استان اصفهان علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9700876 در واحد 
اجراى اسناد رسمى لنجان تشکیل شده است و بدلیل عدم وجود آدرس، ابالغ اجرائیه میسر 
نگردیده است و در آدرسهاى اعالمى از طرف بستانکار پرونده نیز ابالغ واقعى میسر نگردیده 
اســت، لذا بنا به تقاضاى بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم 
االجراء، مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى 
شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت 
به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 641554 

محمدرضا ابراهیمى- مسئول واحد اجراى اسناد رسمى لنجان  /8/157
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139860302023000153 مــورخ 98/02/28 آقاى ایمان 
شکوهنده به شماره شناسنامه 13124 کدملى 1292284201 صادره از اصفهان فرزند اصغر 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 451/07 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1 
فرعى از 327- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف ایوب امینى 
واگذار گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/07/23 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1398/08/08 م الف: 625260 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

مرکزى اصفهان /7/388 

مدیرعامل  جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان از ارائه 
خدمات امدادى هالل احمر این استان در 338  حادثه و 

نجات 300 نفر در مهر ماه سال  جارى خبر داد.
محسن مؤمنى  با اشاره به عملیات امداد و نجات هالل 
احمر اصفهان  در یک ماه گذشته اظهار کرد: این عملیات 
شامل 145 عملیات جاده اى، 81  مورد خدمات حضورى، 
دو حادثه ساحلى، یک حادثه آوار، 76 حادثه شهرى، 28 
حادثه صنعتى و کارگاهى، چهار حادثه کوهستان و یک 

مورد خدمات مناسبتى بوده است. 
وى تصریح کرد : در این حــوادث  841  نفر دچار  حادثه 
شــدند و طى امدادرســانى به  حوادث رخ داده 300 نفر 

نجات یافتند که 47  نفر آنها به صورت سرپایى  درمان و 
253  نفر با آمبوالنس هالل احمر به مرکز درمانى  انتقال 

 داده شدند.
مدیرعامل  جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان گفت: 
مجموع کل افراد اسکان داده شده در این مدت 117 نفر 
بودند. همچنین 1068  نجاتگر و امدادگر این جمعیت  در 
قالب 375 تیم امدادى به همراه 306 دستگاه آمبوالنس 
 در این عملیات  امدادى حضور داشتند و نسبت به انجام 
18 مورد عملیات رهاســازى با همراه داشتن تجهیزات 
الزم امدادى به خدمت رسانى به حادثه دیدگان پاسخگو 

بودند.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان میزان صادرات استان 
اصفهان در هفت ماهه امسال را چهار میلیون و 348 هزار 
تن به ارزش یک میلیارد و 521 میلیــون دالر اعالم و 
اظهار کرد: میزان صادرات استان اصفهان نسبت به مدت 
مشابه سال قبل از لحاظ ارزش 23 درصد و حیث وزن 43 

درصد رشد داشته است.
رسول کوهســتانى پزوه، سهم این اســتان از صادرات 
غیرنفتى کشــور را 5 درصد بیان کــرد و گفت: عمده 
صادرات استان اصفهان محصوالت و مصنوعات بوده 
که در واحدهاى تولیدى استان پردازش، فرآورى و تولید 
شده است. وى افزود: در بین کاالهاى صادراتى استان 

اصفهان چدن، آهن، فوالد و مصنوعات آن با 49 درصد، 
فرآورده هاى نفتى با 18 درصد و محصوالت شیمى آلى 

با 6 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.
مدیرکل گمرکات استان اصفهان، اندونزى را از خریداران 
جدید محصوالت تولیدى استان اصفهان در هفت ماهه 
1398 اعالم کرد و گفت: مهمترین کشــورهاى هدف 
صادراتى استان اصفهان،  عراق، چین، افغانستان، امارات 
و اندونزى اســت؛ میزان صادرات به کشور عراق 387 
میلیون دالر، چین 190 میلیون دالر، افغانســتان 145 
میلیون دالر، امارات متحده عربــى 109 میلیون دالر 

واندونزى 95 میلیون دالر بوده است.

امدادرسانى هالل احمر در
 338 حادثه طى مهر ماه

سهم اصفهان از 
صادرات غیرنفتى 

مسقف کردن ایستگاه ها
حسین کارگر، مدیر منطقه 3 شهردارى اصفهان گفت: 
عملیات عمرانى ساخت 2 ایستگاه اتوبوس BRT مسقف 
در خیابان عبدالرزاق و مسقف کردن دو ایستگاه خیابان 
ولیعصر (عج) با اعتبارى بالغ بر چهار میلیارد و 500 میلیون 

ریال در دست اقدام است.

رفع تصرف از اراضى دولتى 
رئیس اداره راه و شهرسازى شهرستان شهرضا با اعالم 
خبر رفع تصرف از اراضى ملى در این شهرسـتان گفت: 
6000 متر از اراضى دولتى متعلق به سازمان ملى زمین 
و مسکن با ارزش 60 میلیارد ریال رفع تصرف و به دولت 
بازگردانده شد. غالمرضا سبزوارى اظهار کرد: این حکم با 
حضور عوامل یگان حفاظت از اراضى سازمان ملى زمین 
و مسکن در استان، نیروى انتظامى و با دستور دادستان 

شهرستان اجرایى و اراضى به دولت بازگردانده شد.

دیدار از تجهیزات اتاق عمل
اعضاى بورد اتـاق عمـل وزارت بهداشـت از امکانات 
و تجهیـزات رشـته تکنولـوژى اتـاق عمل دانشـکده 
پرستارى و مامایى دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان 
خوراسگان بازدید کردند. غالمحسین عبدیزدان، رئیس 
دانشکده پرستارى و مامایى این دانشگاه گفت: هدف از 
این بازدید بررسى پیشرفت ها و به روزرسانى هاى این 
رشته و همچنین بازدید از تجهیزات اتاق عمل در حال 

ساخت این دانشکده است . 

خبر

مدیرکل میراث فرهنگى اصفهان با اشاره به سابقه 
800 ساله اصفهان در تولید زعفران گفت: مطالعات 
تاریخى نشان مى دهد که زعفران مرغوب اصفهان 

شهرت جهانى داشته است.
فریدون اللهیارى در گفتگو بــا «مهر» به برگزارى 
جشنواره ها بر اساس تقویم گردشگرى و در راستاى 
توسعه گردشــگرى روســتایى اظهار کرد: سومین 
جشــنواره طالى سرخ در شــهر دهق، چهارشنبه، 
هشتم آبان ماه (امروز) ســاعت 9 صبح، همزمان با 
برداشت گل زعفران در روســتاى تاریخى دماب از 
توابع شهر دهق برگزار مى شود. وى افزود: سه سالى 
مى شود که جشــنواره طالى ســرخ، براى ارتقاى 
کّمى و کیفى کشــت زعفران، برندسازى و توسعه 
گردشگرى روستایى در شهر دهق برگزار مى شود؛ 
این جشــنواره عالوه بر تجلیل کشاورزان و آشنایى 
با آخرین دســتاوردهاى علمى در توســعه کشت و 
بازاریابى در بازارهاى جهانى، توجه گردشگران را به 

خود معطوف خواهد کرد.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
استان اصفهان با تأکید بر ســابقه 800 ساله استان 
اصفهان در کشت زعفران تصریح کرد: بیش از 90 
درصد تولید زعفران دنیا، در کشــور ایران انجام مى 
شود و استان اصفهان سهم 5 درصدى از تولید زعفران 
را در کشور به خود اختصاص داده است. وى ادامه داد: 
مطالعات تاریخى نشان مى دهد که خاك حاصلخیز 
این منطقه براى کشت زعفران مناسب بوده و زعفران 

مرغوب اصفهان شهره جهانى داشته است؛ روستاى 
دماب مى تواند قطب تولید زعفران در استان اصفهان 
شود و با معرفى بیشتر این روستا، گردشگرى روستایى 

توسعه یابد.  
مدیــرکل میــراث فرهنگــى، صنایع دســتى و 
گردشــگرى اســتان اصفهان با اشــاره به کشت 
محصول زعفــران در نزدیــک بــه 180 هکتار از 
اراضى شهرســتان نجف آباد و اشتغال بیش از 250 
بهره بردار به کشت زعفران گفت: در این سه سال اخیر 
باالترین حجم برداشت محصول نسبت به میانگین 
کشورى در روســتاى دماب انجام شــده و استان 
اصفهان با نزدیک به 800 هکتار ســطح زیر کشت 
زعفران رتبه چهارم را به خود اختصاص داده اســت. 
اللهیارى با اشاره به دو جنبه از جشنواره طالى سرخ 
روســتاى دماب ابراز کرد: برگزارى جشنواره طالى 
سرخ، عالوه بر اشتغالزایى روستایى و تجارى سازى

 زعفران، بــا ایجاد تأسیســات گردشــگرى و بوم 
گردى هــا و حفاظــت از بافت تاریخــى موجبات 
توسعه گردشگرى روســتایى را فراهم مى کند. وى 
با اشاره به برندسازى جشــنواره گل و گالب کاشان 
اظهار کرد: با توجه به برگزارى ســه ســال متوالى 
جشنواره طالى سرخ دماب در تاریخ هشتم آبان ماه
مى توانیم همچون جشنواره شناخته شده گل و گالب 
کاشان، این روز را در تقویم گردشگرى تثبیت کنیم 
تا گردشگران بسیارى براى تماشاى چیدن گل هاى 

زعفران راهى این روستا شوند.   

سومین جشنواره طالى سرخ امروز در شهر دهق برگزار مى شود

اصفهان سابقه 800 ساله در تولید زعفران دارد
ســند جامع تبــادل اطالعات و خدمــات مکانى 
(SDI) به امضاى شــهردار اصفهان و نمایندگان 
دستگاه هاى اجرایى همچون استاندارى اصفهان، 
شرکت آب و فاضالب اســتان، شرکت گاز استان 
اصفهان، شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان، 
شرکت پست، شرکت مخابرات منطقه اصفهان، 
اداره کل راه و شهرسازى استان، نیروى انتظامى 
اصفهان، اداره کل ارتباطات و فناورى اطالعات، 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و سازمان 

مدیریت و برنامه ریزى استان رسید. 
هدف اصلى «SDI»  این اســت کــه دولت ها و 
سازمان ها و دستگاه هاى اجرایى با کمترین هزینه 
و در کوتاه ترین زمان ممکن به داده هاى مکانى 
پایه و پردازش شــده و الیه بندى شــده و به روز 
شده دسترسى داشــته باشند. «SDI» (زیرساخت 
اطالعات مکانى) متشــکل از اطالعات مکانى، 
فراداده یا متادیتا، کاربران و ابزارهایى اســت که 
به صورت متقابل در ارتباط بوده و امکان استفاده 
از اطالعات را در یک روش کارآمد و انعطاف پذیر 
فراهم مى کند.   این سند مجموعه اى از فناورى ها، 
سیاستگذارى ها، استانداردها، شبکه هاى دسترسى 
و منابع انسانى الزم براى جمع آورى، ذخیره سازى 
و توزیع بهینه داده ها و اطالعات مکانى به منظور 
کاهش موانع و تســهیل در رونــد تصمیم گیرى 
و مدیریت در سطوح مختلف شــهرى، استانى و 

ملى است. 

سند جامع تبادل 
اطالعات و خدمات مکانى 
شهر اصفهان امضا شد



سالمتسالمت 07073612 سال شانزدهمچهار شنبه  8 آبان  ماه   1398

 اخطار اجرایى
شماره 236/98 به موجب راى شماره 236/98 تاریخ 98/7/14حوزه 2 ح  به موجب راى 
شماره 429/98 تاریخ 98/5/8 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته 
است. محکوم علیه 1- هادى رضا نژاد کژدهى 2- محمد ایران نژاد به نشانى هردو مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت تضامنى مبلغ دویســت میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت سیصد و شصت هزار تومان هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و 
خسارت تاخیردرتادیه از سررسید 96/8/30 لغایت اجراى حکم پرداخت در حق محکوم له 
اجرایى و پرداخت  عشــر دولتى درحق صندوق دولت.محکوم له: مجتبى سفرى با وکالت 
مجتبى حقیقى به نشــانى: نجف آباد خ امام کوى ارشاد مقابل حســینیه ارشاد کوچه هید 
احمد موحدى مجتمع ارشاد پ 5- 54351-85136 ماده 34قانون اجراى احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم بــه بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تســلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 642800/م الف-شعبه 2 شوراى حل اختالف 

نجف آباد/ 8/155 
 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139860302023000510 مــورخ 98/06/31 آقاى حمید 
پورباقر اصفهانى به شماره شناســنامه 31572 کدملى 1282244353 صادره از اصفهان 
فرزند محمدرضا نسبت به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 120/92 

مترمربع مفروزى از پالك شــماره 9 فرعى از 4426- اصلى جهت الحاق به پالك 4421 
اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که به صورت عــادى از طرف بتول پورباقر اصفهانى 

واگذار گردیده است. 
ردیف 2- برابر رأى شــماره 139860302023000512 مورخ 98/06/31 خانم فاطمه 
کفایت به شماره شناسنامه 44738 کدملى 1280872977 صادره از اصفهان فرزند خسرو 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 120/92 مترمربع مفروزى 
از پالك شــماره 9 فرعى از 4426- اصلى جهت الحاق به پــالك 4421 اصلى واقع در 
بخش 2 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف بتول پورباقر اصفهانى واگذار گردیده 
است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1398/07/23 تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1398/08/08 م الف: 625346 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى 

اصفهان /7/386 
اخطار اجرایى

شماره 285/97 به موجب راى شــماره 10 تاریخ 98/1/17 حوزه مهردشت شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1-کاظم رمضانى نام پدر 
محمد حسین  2- سلمان کالنترى  نام پدر مانده على به نشانى 1-مجهول المکان 2- دهق 
شهرك طالقانى- خیابان مدرس – کوچه کاشــانى پالك 147 محکوم است به پرداخت 
تضامنى خواندگان به مبلغ بیست ودو میلیون بابت اصل دین و محکومیت خوانده ردیف 
اول به پرداخت مبلغ سیصد و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه هاى دادرسى  و خسارت 
تاخیردرتادیه بر مبناى نرخ تورم اعالمى توسط بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران از 
تاریخ چک تا زمان وصول آن بر اساس محاسبه صورت گرفته توسط اجراى احکام در مرحله  
اجراى حکم درحق محکوم له اجرایى بانضمام نیم عشر اجرائى .محکوم له: رضا کالنترى 
نام پدر مانده على به نشانى: دهق شهرك طالقانى- خیابان مدرس – کوچه کاشانى پالك 
ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى 
که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 642532/م الف-شعبه 

اول شوراى حل اختالف بخش مهردشت /8/154

 فقدان سند مالکیت 
شماره: 139885602030007882 چون عباســعلى طالب نجف آبادى فرزند غالمعلى 
باستناد دو برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند 
که سند مالکیت ششدانگ یک  قطعه زمین  پالك 84 واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که دفتر 41 صفحه 63  ذیل ثبت 4709 ســند مالکیت شماره 388730 بنام 
عباسعلى طالب نجف آبادى فرزند غالمعلى ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى 
هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. 
چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز 
آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 98/08/08، 
643171/م الف- - مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف زهرا 

لطفى نجف آبادى /8/156
تحدید حدود عمومى

آگهى تحدید حدود عمومى سال 1398
پیرو آگهى نوبتى هاى قبلى اینک تحدید حدود قسمتى از امالك شهرهاى علویجه 
1 اصلى و دهق 4 اصلى واقع در بخش 15 ثبت اصفهان به موجب ماده 14 قانون ثبت 

به شرح زیر آگهى مى شود.
بخش 15 ثبت اصفهان

علویجه یک اصلى و شماره هاى فرعى
پالك 1313 فرعى- خانم زهرا زمانى علویجه فرزند محمدعلى ششدانگ یک درب 

باغ به مساحت 1354/20 مترمربع.
پالك 3742 فرعى- آقاى عباس پورجم فرزند حســینعلى و آقاى اکبر باقرى فرزند 
عباس بالسویه هر کدام سه دانگ مشاع از ششــدانگ دو باب مغازه و زمین متصله به 

مساحت 184/35 مترمربع.
پالك 4364 فرعى- آقاى فضل ا... قندهارى علویجه فرزند محمداسماعیل ششدانگ 

قسمتى از یک باب خانه به مساحت 249/03 مترمربع.
پالك 5150 فرعى- آقاى اکبر باقرى علویجه فرزند عباس ششدانگ یک باب مغازه 

و زمین متصله به مساحت 113/90 مترمربع.
پالك 5151 فرعى- آقاى حسن باقرى علویجه فرزند عباس ششدانگ یک باب خانه 

و مغازه متصله به مساحت 106/20 مترمربع.
پالك 5158 فرعى مجزى شده از پالك 3990 فرعى- آقاى محسن کریمى فرزند 

غالمرضا ششدانگ یک باب خانه به مساحت 96/62 مترمربع.
پالك 5171 فرعى مجزى شده از پالك 4614 فرعى- آقاى مصطفى رجبى فقیهى 
فرزند ناصر و خانم منصوره امینعلویجه فرزند تقى بالسویه هر کدام سه دانگ مشاع از 

ششدانگ یک باب خانه به مساحت 164/85 مترمربع.
تاریخ بازدید: چهارشنبه 1398/09/06

دهق چهار اصلى و شماره هاى فرعى
پالك 700 فرعى- خانم جواهر مصلحین فرزند تقى ســه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه.
پالك 2746 فرعى- آقاى عباســعلى امینى دهقى فرزند اســماعیل ششدانگ یک 

درب باغ.
تاریخ بازدید: پنجشنبه 1398/09/07

تحدید حدود پالك مذکور در روزهــاى فوق به ترتیب از ســاعت 8 صبح به بعد در 
محل شروع و انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك و 
مجاورین اعالم مى شود که در روز و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند چنانچه 
که هر یک از صاحبان امالك و یا نماینده قانونى آنهــا در موقع تحدید حدود حاضر 
نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور، ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین 
تحدید خواهد شــد اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك کــه در موعد مقرر حاضر 
نبودند مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود فقط تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونده هاى 
معترضى ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره باید با تقدیم دادخواست به 
مرجع ذى صالح قضایى گواهى تقدیم را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. تاریخ انتشار: 
چهارشنبه  1398/08/08 م الف: 643178 روح ا... موسوى- کفیل اداره ثبت اسناد و 

امالك مهردشت/8/158

شــرکت خدماتى متین سبز اصفهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 552 
و شناســه ملــى 10260109730 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مورخ1398/07/07 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: - تقى قدیرى به شماره ملى 
1289274126 بسمت رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامــل، حامد قدیرى به 
شماره ملى 1270959964 بسمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و حسن نورى 
به شماره ملى 5419032783 بسمت 
عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شــدند. - ضمنــاً مدیرعامل 
مجرى مصوبــات هیئت مدیره خواهد 
بود. - کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار 
و بانکى تعهدات و سایر اوراق ادارى 
و عادى شــرکت با امضاى مدیرعامل 
منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى مبارکه (643515)

شــرکت خدماتى متین ســبز اصفهان 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 552 و 
شناسه ملى 10260109730 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومــى عادى به 
طور فوق العاده مــورخ1398/07/07 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - تقى قدیرى 
به شــماره ملى 1289274126، حامد 
قدیرى به شــماره ملى 1270959964 
و حســن نــورى بــه شــماره ملــى 
5419032783 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. - احســان قدیرى به شــماره 
ملى 1289569525 و صفا قاســمى به 
شــماره ملى 1288413386 به ترتیب 
به ســمت بازرس اصلى و بــازرس على 
البدل شرکت براى مدت یک سال انتخاب 
شدند. - روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان 
به منظور درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى مبارکه (643511)

شــرکت خدماتى متین ســبز اصفهان 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 552 و 
شناســه ملــى 10260109730 بــه 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق 
العاده مــورخ1398/07/05 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: - موارد ذیل به موضوع 
فعالیت شــرکت ماده 2 اساسنامه الحاق 
گردید: اخذ نمایندگــى و توزیع و فروش 
انواع مواد شــیمیایى و کودهاى شیمیایى 
کارخانجات تولیدى. ثبت موضوع فعالیت 
به شرح مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمى باشد و در صورت لزوم پس از 
کسب مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح 
امکانپذیر مى باشد. - ماده 37 اساسنامه 
بدین شرح اصالح گردید: نحوه امضاى 
اســناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و 
بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتى و 
نیز اشخاصى را که حق امضا دارند هیئت 
مدیره تعیین خواهــد نمود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى مبارکه 

(643505)

شرکت آفاق پوشش نقش جهان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 56363 
و شناســه ملــى 14005917879 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مورخ1397/04/31 آقــاى مهدى نواب 
دانشــمند کدملى 1283575965 ، خانم 
رباب شوشترى کدملى 0384788343، 
آقــاى ســید محمــد عقیلــى کدملى 
1281020087 ، خانــم مینا البهشــتى 
کدملى 1140557041 به عنوان اعضاى 
اصلــى هیئت مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شــدند. آقاى علیرضا پوســتین 
دوز کدملــى 1292252987 و آقاى نادر 
گنجعلى وند کدملــى 1128966786 به 
ترتیب به سمت بازرسان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یک سال انتخاب شدند. 
روزنامه نصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (643504)

شرکت آفاق پوشش نقش جهان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 56363 
 14005917879 ملــى  شناســه  و 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مــورخ1397/04/31 آقاى مهدى نواب 
دانشمند کدملى 1283575965 به سمت 
رییس هیات مدیره ، خانم رباب شوشترى 
کدملى 0384788343 به ســمت نایب 
رییس هیــات مدیره ، آقاى ســید محمد 
عقیلى کدملى 1281020087 به سمت 
مدیرعامل ، خانم مینا البهشــتى کدملى 
1140557041 به ســمت عضو هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند.

کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاى مدیرعامل و رییس هیات مدیره 
متفقا و بامهر شرکت معتبر مى باشد.ضمنا 
مدیرعامل مجرى مصوبات هیات مدیره مى 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (643484)

آگهى تغییرات آگهى تغییرات آگهى تغییرات آگهى تغییرات آگهى تغییرات 

بسیارى پاییز را زیباترین فصل سال مى دانند. اما پاییز عالوه 
بر زیبایى هاى انکارناپذیرش، میوه هاى خوشرنگ و لعاب و 
لذیذ زیادى هم دارد که نارنگى فقط یکى از آنهاست. در ادامه 

با فواید نارنگى آشنا خواهیم شد.
1- سرشار از مواد مغذى

نارنگى حاوى مقادیر قابل توجهى ویتامین هاى A و C و 
پتاسیم است. این میوه از آنتى اکسیدان فراوانى هم برخوردار 

است و از منابع فیبر خوراکى به شمار مى رود.
2- کاهش التهاب

نارنگى به لطف ویتامین A فراوانى که در خود دارد به از بین 
رفتن التهاب بدن کمک مى کنــد. این میوه حاوى ویتامین 
C هم هســت که بدن را از آنتى اکسیدان هاى زیادى بهره 
مند مى کند. این آنتى اکســیدان ها براى کمک به بدن در 
مقابله با بیمارى هاى التهابى و شدید حیاتى هستند. خاصیت 
ضد اکسایشى این مواد مى تواند تأثیرات بلندمدتى که این 

مشکالت و بیمارى ها بر بدن مى گذارند را از بین ببرد.
3- کاهش ریسک ابتال به سرطان

تحقیقات علمى نشــان داده این میوه تأثیر بسیار زیادى در 
جلوگیرى از انواع ســرطان ها دارد، چــون مصرف نارنگى 
آسیب هاى ســلولى اى که موجب ســرطان مى شوند را 
مى تواند کاهش دهد. این میوه حاوى مقادیر زیادى ترکیبات 

فیتو است که از خواص ضد سرطانى برخوردارند. عالوه بر 
این، نارنگى از ویتامین هایى برخوردار است که خواص ضد 
اکسایشــى دارند. این مواد به ویژه بــا جلوگیرى از جهش 
سلول هاى نرمال و تکثیر سلول هاى سرطان زا به بدن کمک 
مى کنند. نتیجه  نهایى، افزایش توانایى بدن در جلوگیرى از 

تکثیر تومور هاست.
4- تقویت دستگاه ایمنى بدن

دستگاه ایمنى بدن وظایف مختلف و مهمى دارد که همگى 
به حفظ ســالمتى ما کمک مى کنند. دستگاه ایمنى گرچه 
جلوى ابتال به بیمارى ها را مى گیرد، اما خود در برابر آسیب ها 
مصون نیســت و باید با مصرف مواد غذایى اى که توانایى 

دفاعى آن را افزایش مى دهند، به آن کمک کنیم.
میوه  نارنگى توانایى تشخیص و نابودى عوامل بیمارى 
زا را در دســتگاه ایمنى بدن بهبود مى بخشــد و به این 
ترتیب، به حفظ سالمتى شــما در فصل سرماخوردگى 
و آنفلوآنزا کمک مى کنــد. علت این مســئله احتماًال 
بیوفالونوئید هایى است که در میوه هاى خانواده  مرکبات 

وجود دارند.

5- حفظ سالمت قلب
قلب وظیفه  پمپاژ خون به سرتاســر بدن را برعهده دارد. به 
همین دلیل حفظ سالمت قلب بسیار ضرورى است تا از بروز 
اشکال در وظایف حیاتى آن جلوگیرى شود. نارنگى مى تواند 
قلب را در برابر آثار زیان بار رادیکال هاى آزاد و التهاب حفظ 
کند، مشکالتى که باعث رسوب پالك هاى آترواسکلروتیک 
و سرعت بخشیدن به این امر مى شوند و انسداد عروق خونى 

را به دنبال دارند.
رادیکال هاى آزاد در شرایط طبیعى در بدن تشکیل مى شوند، 
اما وقتى میزان آنها از حد بگذرد، مى توانند باعث وارد آمدن 

آسیب به بدن شوند. ویتامین C موجود در نارنگى 
ممکن اســت بتواند با آنتى اکسیدان هایى که 

در خــود دارد بــه 
ى  ز کسا پا

خون از این رادیکال هاى 
آزاد و بهبــود گــردش خون به 

سمت قلب و به بیرون از آن کمک 
کند. آنتــى اکســیدان هاى فراوان 

موجود در این میوه به جلوگیرى از اکســایش 
کلسترول هاى LDL هم کمک مى کنند و به این ترتیب 
ریســک ابتال به مشــکالت قلبى را به میزان چشمگیرى 

کاهش مى دهند.
6- کمک به تنظیم فشار خون

این میوه به دلیل پتاســیم فراوانى که در خود دارد مى تواند 
به تنظیم فشار خون کمک کند. پتاسیم که یک الکترولیت 
کلیدى براى بدن به شــمار مى رود، تأثیر زیادى در متعادل 

سازى حجم خون دارد و به این ترتیب کمک مى کند بدن آب 
اضافى اش را در خود ذخیره نکند. عالوه بر این، پتاسیم تأثیر 
گشاد کننده بر عروق خونى دارد و به این ترتیب قطر عروق را 
افزایش مى دهد و حرکت خون را بهبود مى بخشد. اما نباید در 
مصرف پتاسیم زیاده روى کنید و خوردن روزانه یک یا دو عدد 

از این میوه کفایت مى کند.
7- حفظ بینایى

مصرف مواد غذایى حاوى کارتنوئید ها و همینطور 
دیگر ترکیبات ضد اکسایشى براى حفظ سالمت 

چشم ها ضرورى است. 

نارنگى هــم حاوى 
ویتامین C است و هم ویتامین 

 A که نوعى کارتنوئید به شمار مى رود. مصرف ویتامین A
براى کمک به جلوگیرى از تباهى لکه زرد ضرورى است. به 
عالوه، این ویتامین به تخلیه  زجاجیه  چشم کمک مى کند 
یعنى همان بخشى از چشم به دلیل انباشت فشار مى تواند 

مبتال به آب سیاه شود.

8- کمک به جلوگیرى از دیابت
نارنگى تأثیر اغلب دیگر میوه ها در جلوگیــرى از دیابت را 
ندارد، اما به جاى آن، با افزایش اکسایش چربى ها، تأثیرى 
غیر مستقیم در این مسئله دارد. دیابت در دسته  بیمارى هایى 
قرار مى گیرد که به آنها بیمارى هاى متابولیک گفته مى شود. 
نقطه  مشترك بسیارى از این بیمارى ها ارتباط زیادى است 
که با مسئله  چاقى دارند؛ بنابراین میوه  نارنگى در وهله  اول 
با کمک به کاهش ذخایر چربى بدن، احتمال بروز اختالالت 
انسولینى در بدن را کاهش مى دهد و ریسک ابتال به دیابت 

را کم مى کند.
9- بهبود زخم ها

نارنگى به دلیل برخــوردارى از ویتامین C فراوان، 
روند التیام زخم ها را بهبود 

مى دهد و به آن سرعت مى بخشد. این 
ویتامین بــراى تولید کالژن در بدن 
ضرورى اســت، مــاده اى که 
ترکیبى کلیدى در مفصل ها و 
بسیارى از دیگر بافت هاى بدن 
از جمله پوست به شمار مى رود. افزایش تولید کالژن منجر 
به تسریع یافتن روند التیام زخم ها، به حداقل رسیدن جاى 

زخم ها و حتى بهبودى بعد از بروز صدمه مى شود.
10- بهبود گوارش

این میوه حاوى مقادیر زیادى فیبر خوراکى است که به بهبود 
اجابت مزاج کمک مى کند. به همین دلیل مصرف آن براى 
جلوگیرى از یبوست مفید اســت، گرچه این میوه به تولید 

آنزیم هاى گوارشى هم کمک مى کند.
11- کاهش ریسک ابتال به پوکى استخوان

این میوه به جلوگیرى از ضعیف و شکننده شدن استخوان ها 
کمک مى کند. پوکى استخوان که به معناى تحلیل تدریجى 
بافت استخوان با میزانى بیش از حد نرمال و کاهش تراکم 
بافت استخوانى است، معموًال باعث تضعیف ساختارى بدن 

مى شود.
در نتیجه، اســتخوان هاى بخش هاى مختلفــى از بدن به 
ویژه در افراد مســن تر به راحتى دچار شکستگى مى شوند و 
مشــکالت فراوانى از جنبه  توانایى تحرك براى فرد آسیب 
دیده ایجاد مى شــود. نارنگى حاوى مقادیر زیادى پتاسیم، 
کلســیم و منیزیم اســت که همگى نقش مهمى در حفظ 
سالمت استخوان ها و متعاقبًا جلوگیرى از شکستگى هاى 
اســتخوانى و ضعف ســاختارى بــدن دارنــد. مراقبت از 
استخوان ها براى حفظ توانایى تحرك در دوران سالمندى 

ضرورى است.
12- به تعویق انداختن پیرى پوست

این میوه به دلیل داشتن ویتامین C، تأثیر بسزایى در مقابله 
با پیرى زودرس و زوال پوست دارد. همانطور که قبًال گفته 
شــد، ویتامین C براى تولید کالژن در بدن ضرورى است، 
مسأله اى که به حفظ سالمت مفصل ها، پوست و بسیارى از 
دیگر بافت هاى بدن منجر مى شود. مصرف منظم نارنگى 
مى تواند به از بین رفتن چین و چروك ها کمک کند. این 
میوه مى تواند به رفع کدرى و بى حالى پوست که نشانه  

سالم نبودن پوست است هم کمک کند.
13- بهبود سالمت مو ها

این میوه تأثیر چشمگیرى در رشد مو ها دارد. 
ویتامین A موجود در نارنگى به حفظ رطوبت 
پوست سر و همینطور بهبود وضعیت مو ها کمک 
مى کند. عالوه بر این، ویتامین C این میوه ممکن است کمک 
زیادى به تســهیل جذب آهن از مواد غذایى مصرفى ما به 
بدن مان کند. ماده  آهن براى افزایش کیفیت مو ها ضرورى 
اســت. نارنگى حاوى ویتامینB12  هم هست که به بهبود 
سالمت مو ها و همینطور کاهش ســرعت سفید شدن آنها 
کمک مى کنــد. به عالوه، ایــن ویتامین کمــک مى کند 

فولیکول هاى مو در فاز رشد باقى بمانند.

نتایج یک مطالعه که به تازگى انجام شده است 
نشان مى دهد که ســاعت هاى کارى طوالنى، 

احتمال طاسى فرد را دو برابر افزایش مى دهد.
محققان دانشکده پزشــکى دانشگاه «سونگ 
یانکوان» در سئول واقع در کره جنوبى در مطالعه 
بر روى 13 هزار و 391 مرد 20 تا 59 ساله متوجه 
شدند، مردانى که در هفته بیش از 52 ساعت کار 
مى کردند سرعت ریزش موى آنها دو برابر مردانى 
بود که در هفته کمتر از 40 ســاعت در دفتر کار 
خود بودند. این محققان خاطرنشان مى کنند که 
احتماًال استرس ناشى از کار زیاد و نداشتن زمان 
استراحت کافى از عوامل اصلى افزایش احتمال 

طاسى هستند.
تغییرات در ســطوح هورمون هایى که در زمان 
اســترس روى مى دهد مى تواند به چند منطقه 
از بدن آســیب بزند. زمانى که این هورمون هاى 
اضافى ساخته مى شوند، آنها مى توانند الگوهاى 
رشد فولیکول هاى مو در پوست سر را مهار کنند.

مطالعات قبلى نیز نشــان داده اند که استرس به 
دالیلى که هنوز مشخص نیست، باعث مى شود 
سیستم ایمنى بدن به این فولیکول ها حمله کند. 
همچنین تصور بر این اســت که استرس باعث 
مى شود موها زودرس وارد مرحله استراحت بشوند. 
از آنجا که هیچ مویى در این مرحله رشد نمى کند، 
در صورت ریزش مو یک لکه طاسى بر روى سر 

نمایان مى شود. 

این روزها نوبرانه هایى در مغازه هاى میوه فروشى 
خودنمایى مى کنند که شناخت خواص متعدد و 
بى نظیر آنها ما را به مصرف بیشترشــان ترغیب 
خواهد کرد. یکى از این نوبرانه ها که طعم و شکل 
متفاوتى دارد، زالزالک اســت. مطالعات متفاوت 
اثرات درمانى این گیاه بر بیمارى هاى مختلف را 
به اثبات رسانده اند و بیشترین اثر این گیاه براى 

درمان بیمارى هاى قلبى است.
زالزالــک براى برطرف کردن مشــکالت قلبى 
خفیف مناسب اســت. مطالعات نشان مى دهد 
مصرف زالزالــک باعث افزایــش جریان خون 
و بهبود دردهــاى آنژینى (درد در ناحیه قفســه 
سینه) مى شــود؛ زیرا علت دردهاى آنژینى عدم 
دریافت خون سرشار از اکسیژن توسط قلب است 
و مواد شیمیایى مؤثر موجود در زالزالک با افزایش 
جریان خون عروق کرونر قلبى، اکسیژن مورد نیاز 
این ســلول ها را تأمین و از این دردها جلوگیرى 
مى کنند. در ضمن زمانى کــه قلب توانایى خود 
براى پمپاژ خون به سمت اعضاى بدن را از دست 
مى دهد که در اکثر مواقع به علت ســکته قلبى 

است، مصرف زالزالک بسیار مناسب است.
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ى بهره 
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که این 
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الوه بر 
ص ضد 
جهش 
کمک 
رى از 

همگى 
 گرچه 
یب ها 
وانایى

ى ا

بروز ز رورى ر ی بب یل ین
اشکال در وظایف حیاتى آن جلوگیرى شود. نارنگى مى تواند 
قلب را در برابر آثار زیان بار رادیکال هاى آزاد و التهاب حفظ 
کند، مشکالتى که باعث رسوب پالك هاى آترواسکلروتیک 
و سرعت بخشیدن به این امر مى شوند و انسداد عروق خونى 

را بهدنبال دارند.
رادیکال هاى آزاد در شرایط طبیعى در بدن تشکیل مى شوند، 
اما وقتى میزان آنها از حد بگذرد، مى توانند باعث وارد آمدن

Cآسیب به بدن شوند. ویتامین C موجود در نارنگى 
ممکن اســت بتواند با آنتى اکسیدان هایى که 

در خــود دارد بــه 
ى  ز کسا پا

خون از این رادیکال هاى 
آزاد و بهبــود گــردش خون به 

سمت قلب و به بیرون از آن کمک 
کند. آنتــى اکســیدان هاى فراوان 

این میوه بهجلوگیرىاز اکســایش  موجود در
Lکلسترول هاى LDL هم کمک مى کنند و به این ترتیب 
ى زانچشمگ م به را کالتقل کابتالبهمش ری

روق ر ر ن و ى و روق ر
افزایش مى دهد و حرکت خون را بهبود مى بخشد. اما نباید در 
مصرف پتاسیم زیاده روى کنید و خوردن روزانه یک یا دو عدد 

از این میوه کفایت مى کند.
7- حفظ بینایى

مصرف مواد غذایى حاوى کارتنوئید ها و همینطور 
دیگر ترکیبات ضد اکسایشى براى حفظ سالمت 

چشم ها ضرورى است. 

نارنگى هــم حاوى
ویتامین هم CویتامینCاستو

یرى یشچربى یش ز ب ن ى ج ب ر
غیر مستقیم در این مسئله دارد. دیابت در دسته  بیمارى هایى

قرار مى گیرد که به آنها بیمارى هاى متابولیک گفته مى شود. 
نقطه  مشترك بسیارى از این بیمارى ها ارتباط زیادى است 
که با مسئله  چاقى دارند؛ بنابراین میوه  نارنگى در وهله  اول 
با کمک به کاهش ذخایر چربى بدن، احتمال بروز اختالالت 
انسولینى در بدن را کاهش مى دهد و ریسک ابتال به دیابت 

را کم مى کند.
9- بهبود زخم ها

Cنارنگى به دلیل برخــوردارى از ویتامین C فراوان، 
روند التیام زخم ها را بهبود 

مى دهد و به آن سرعت مى بخشد. این 
ویتامین بــراى تولید کالژن در بدن 
ضرورى اســت، مــاده اى که 
و مفصلها در کلیدى ترکیب

ن و ب
بافت استخوانى

مى شود.
در نتیجه، اســت
ویژه در افراد مس
مشــکالت فراو
دیده ایجاد مى ش
کلســیم و منیز
سالمت استخو
اســتخوانى و ض
استخوان ها براى

ضرورى است.
12- به تعویق
این میوه به دلیل
با پیرى زودرس

Cشــد، ویتامینC
مسأله اى که به

دیگر بافت هاى
مى تواند به از
میوه مى توان
سالم نبو
13

این
وی
پوس
مى کند. عالوه بر
ه ت زیادىبه

خواص حیرت انگیز و درمانگر نارنگى  ساعت کارى طوالنى 
انسان را طاس مى کند

زالزالک براى مقابله با 
بیمارى هاى قلبىبیمارى هاى قلبى
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احترامًا شهردارى تیران به استناد موافقتنامه شماره 98/100/913 مورخ 98/05/01 شوراى اسالمى شهر 
تیران در نظر دارد نسبت به واگذارى و اجاره پارك ساعتى بلوار امام و خیابان طالقانى مرکزى واقع در تیران 
اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ و تحویل فرم شرکت در مزایده از تاریخ 
چاپ این آگهى به شهردارى مراجعه نمایند. الزم به ذکر اســت مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه محرمانه 

شهردارى تیران پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 98/08/16 مى باشد.

حسن شفیعى- شهردار تیرانحسن شفیعى- شهردار تیران

آگهى مزایده نوبت اول

م الف:641291

چاپ دومچاپ دوم

شهردارى کوشک با استناد مجوز مورخ 1398/07/30 هیأت عالى سرمایه گذارى و به استناد مصوبه شماره 97/31/ش مورخ 1398/04/06 شوراى محترم 
اسالمى شهر کوشک در نظر دارد پروژه ساخت، اجاره، بهره بردارى و انتقال تابلوهاى تبلیغاتى 4*12 را به صورت B.O.L.T به سرمایه گذار واجد شرایط 

طبق مشخصات خصوصى اعالم شده در شرایط فراخوان واگذار نماید.
لذا متقاضیان مى توانند اسناد و مدارك پروژه را همه روزه در وقت ادارى از تاریخ درج آگهى در روزنامه تا روز شنبه مورخ1398/08/25 از واحد امور مالى 

شهردارى کوشک واقع در شهر کوشک بلوار امام(ره) به شماره تماس 33562410- 031 دریافت نمایند.
تاریخ تحویل پیشــنهادات به دبیرخانه محرمانه (حراست) شــهردارى: از تاریخ درج نوبت دوم آگهى در روزنامه تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 

1398/08/26 مى باشد.
- به پیشنهادات رسیده بعد از تاریخ فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

زمان و محل تشکیل هیأت عالى سرمایه گذارى جهت بازگشائى پیشنهادات: رأس ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 1398/08/27 در محل شهردارى کوشک
- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادهاى رسیده مختار است.

مجید قربانى- شهردار کوشکمجید قربانى- شهردار کوشک

آگهى فراخوان عمومى
انتخاب سرمایه گذار

م الف: 645230

نوبت اول نوبت اول 

متقاضیان شــرکت در مزایده مى توانند جهت کسب اطالعات بیشــتر به سایت دانشگاه
 علوم پزشــکى اصفهان به آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 

37924005- 031 تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان 

آگهى مزایده عمومى واگذارى بخش هاى تصویربردارى 
(ماموگرافى، رادیولوژى، سونوگرافى، فلورسکوپى، OPG، MRI و
 سى تى سموالتور حداکثر 16 اسالیس) بیمارستان سیدالشهداء(ع) 

به همراه مجوزهاى بهره بردارى به صورت اجاره بهاى ماهیانه

م الف: 645153

سازمان فرهنگى، اجتماعى ورزشى شهردارى شاهین شهر در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 723/ش مورخ 1398/03/28 شوراى محترم 
اسالمى شهر اجازه بهره بردارى از موارد زیر را از طریق مزایده عمومى به صورت بهره بردارى به اشخاص حقیقى یا حقوقى به مدت دو سال واگذار 

نماید.
اجاره ماهانه دو واحد خدماتى ورزشى در مجموعه ورزشى تختى

اجاره ماهانه واحد شماره 5 در تجارى- خدماتى فرهنگسراى دانش و خالقیت
اجازه بهره بردارى از خانه خالقیت کودك واقع در فرهنگسراى ادب و هنر گلدیس

متقاضیان مى توانند تا آخر وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 1398/08/16 براى دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهاى سازمان فرهنگى، اجتماعى 
ورزشى شهردارى شاهین شهر مراجعه و تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1398/08/18 پیشنهادهاى خود را تحویل نمایند.

سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت shaahinshahr.ir مراجعه فرمایید.

سازمان فرهنگى، اجتماعى ورزشى شهردارى شاهین شهرسازمان فرهنگى، اجتماعى ورزشى شهردارى شاهین شهر

آگهى مزایده عمومى نوبت دوم

م الف: 636562

چاپ دومچاپ دوم

پایه طول دوره مشخصات تابلوها/ابعاد/تعدادآدرس محل پروژهنام پروژهردیف
مشارکت

پایه اجاره بهاء ماهیانه 
نوع مشارکت(ریال)

1
ساخت، اجاره، 

بهره بردارى و انتقال 
تابلوهاى تبلیغاتى

بلوار الغدیر (جاده 
اصفهان- نجف آباد) 
محدوده شهر کوشک

3 عدد تابلو به ابعاد 12*4 به صورت دوطرفه
ارتفاع از روى آسفالت جاده اصفهان- نجف آباد 

تا زیر تابلوى افقى 6 متر و سى سانتیمتر
9630/000/000B.O.L.T ماه

- به ازاء هر سال افزایش تا 8 سال معادل 15 درصد به قیمت اجاره بها اضافه مى گردد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در مراسم 
پایانى مرحله استانى مسابقات فنى و تخصصى بهره بردارى 
شــرکت هاى آب وفاضالب کشــور گفت: از بهره برداران 
انتظار مى رود در پایان این مسابقات بیش از پیش فرهنگ 
ارائه خدمات مطلوب و پایدار به مشــتر کین را در دستور کار 

قرار دهند.
مهندس هاشم امینى با اشــاره به نقش بارز بهره برداران در 
ارائه خدمات پایدار به مشترکین عنوان کرد:فعاالن در حوزه 
بهره بردارى بــا نگهدارى اصولى و بهــره بردارى صحیح 
از تاسیســات و منابع نقش بارزى در ارائه خدمات پایدار به 

مردم دارند.
وى تعهد،تخصص،پشــتکار ،دقت و تالش شــبانه روزى 
را از ویژگى هــاى بهره برداران برشــمرد و خاطرنشــان 
ســاخت: ویژگى هاى منحصــر بهره بــرداران که همان 
تعهد،تخصص،پشتکار ،دقت ،سرعت و تالش شبانه روزى 

است منجر به استمرار ارائه خدمات بهینه به مردم مى شود .
مدیرعامل شرکت آبفا اســتان اصفهان چگونگى کیفیت و 
کمیت  ارائه خدمات به مشترکین  را مرتبط با  مهارت و دانش 
بهره برداران در بهره بردارى از  منابع و تاسیسات دانست و 
خاطرنشان ساخت:برخوردارى بهره برداران از دانش روز و 
مهارت کافى در بهره بردارى و نگهدارى از تاسیسات و منابع 
ارتباط مستقیمى در ارائه خدمات مســتمر به مردم دارد که 
مطمئنا با برگزارى این مسابقات شاهد افزایش مهارت بهره 

برداران در حوز ه هاى مختلف بهره بردارى خواهیم بود.
امینى با اشاره به تامین آب شرب بیش از چهار میلیون نفر  از 
طریق تصفیه خانه آب باباشیخعلى اعالم کرد: تصفیه خانه 
آب باباشــیخعلى که تامین کننده آب شــرب بیش از چهار 
میلیون نفر مى باشد توسط بهره برداران نگهدارى و در مدار 
قرار مى گیرد پس مى طلبد بهره برداران با ارتقاء سطح دانش 

درصدد خدمات رسانى بهینه بیش از گذشته به مردم باشند.
وى برگزارى مسابقات را بهانه اى دانست تا از این طریق به 

نقاط ضعف و قوت در بخش بهره بردارى بیش از گذشته پى 
ببریم خاطرنشان ســاخت: قطعا برگزارى این مسابقات در 
شناسایى نقاط قوت و ضعف حوزه بهره بردارى بسیار موثر 
است که این امر تاثیر بسزایى در افزایش راندمان در بخش 

بهره بردارى دارد.
مهندس امینى اصفهان را پیشــگام در صنعت آبفا کشــور 
دانســت و بیان داشت: اســتان اصفهان با بیش از نیم قرن 
سابقه در فعالیت صنعت آب و فاضالب یکى از قدیمى ترین 
استانها درکشور بشمار مى آید براین اساس فعاالن در صنعت 
آبفا اصفهان باید پیشرو در رشــد وشکوفایى این صنعت در 

کشور باشند.
الزم به یادآورى اســت پــس از پایان  برگــزارى مرحله 
استانى مســابقات فنى و تخصصى مهارتهاى بهره بردارى 
شرکت هاى آب وفاضالب در کشــور در نهایت در بخش 
تعمیرات خطوط لوله آب شــرکت آبفا روستایى اصفهان به 
مرحله بلوکى راه یافت و تیمهاى آبفا منطقه 3 ویک به ترتیب 

به مقام هاى دوم و سوم دست یافتند.
در بخش نصب انشعاب آب تیم آبفا خوروبیابانک به مرحله 
بلوکى رسید و تیمهاى آبفا روستایى اصفهان و آبفا نجف آباد 

در رده هاى بعدى قرار گرفتند.
در بخش نصب انشعاب فاضالب تیم آبفا کوهپایه به مرحله 
بلوکى راه یافت و تیمهاى آبفا منطقه یک و آبفا روســتایى 

خوروبیابانک به ترتیب به مقام دوم و سوم دست یافتند.
در بخش عیب یابى مدار فرمان تابلوهاى برق تیم آبفا لنجان 
به مرحله بلوکى صعود کرد و تیمهاى آبفا ســتاد مرکزى و 
تصفیه خانه فاضالب شــمال به ترتیب به مقامهاى دوم و 

سوم رسیدند.
در بخــش آزمون کنترل شــیمیایى آب محدثه الســادات  
شاهمرداى و شیما شــاپور بلند به مرحله بلوکى راه یافتند و 
سید محســن حســینى و ریحانه نصر اصفهانى مقام دوم و 
فاطمه عقدایى و مریم پور عباسى به مقام سوم دست یافتند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به برگزارى مسابقات فنى و تخصصى بهره بردارى شرکت هاى آب وفاضالب کشور:

فرهنگ خدمت رسانى مطلوب به مردم باید ارتقاء یابد


