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دالیل عفونت گوش با شروع فصل سرماآنفلوآنزا در مدارس استان قربانى نگرفتسوژه فیلم مهتاب کرامتى رکورد زدکشف ردپاى یونانى ها در خوزستان پسران طالیى امروز استارت مى زنند سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

آب آناناس 
سیستم ایمنى بدن را 

تقویت مى کند

 مدارس در روزهاى آلوده باید تعطیل شود؟
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شهروز پاشاکى 2 نفر را به 
سپاهان مى آورد؟

کنسرت رضا صادقى 
در اصفهان لغو شد

134 دانشجوى رانتى
 از ادامه تحصیل 

منع شدند

5
تبدیل آب شور به 

آب شرب با استفاده 
از نور خورشید

یک محقق و پژوهشگر طب سنتى گفت: 
آب آناناس قابلیت خون سازى در بدن 

دارد و باعث بهبود جریان خون مى شود.
محمد باقر مینایى، محقق و پژوهشگر 

طب سنتى درباره آناناس گفت: این میوه ...

خط تولید آبگرمکن و آب شیرین کن خورشیدى 
روز شنبه با حضور معاون علمى و فناورى ریاست 
جمهورى در شــهرك صنعتى سگزى در شرق 
اصفهان افتتاح شــد. این خط تولید توسط یک 
شــرکت دانش بنیان اصفهان راه اندازى شــد و 
محصوالت آن مى تواند به طور همزمان آب شور 
را با اســتفاده از انرژى خورشیدى به آب شرب و 

گرم تبدیل کند.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان فناورى هاى سبز 

4آویسا درباره این...

حمام على قلى آقا را از شهردارى پس گرفتندحمام على قلى آقا را از شهردارى پس گرفتند
اثر تاریخى عصر صفوى در اصفهان به بخش خصوصى مى رسداثر تاریخى عصر صفوى در اصفهان به بخش خصوصى مى رسد
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یک موافق و یک مخالف نظر مى دهند

یک میلیون تومان 
بدهید و...

داشتیم خوب مى شدیم که 
همه چیز تغییر کرد

خل عتبرى با اشاره به تغییرات در ذوب آهن:

 ذوب آهن در حالى که علیرضا منصوریان را روى نیمکت خود نداشت 
مقابل سایپا با نتیجه 3 بر یک شکســت خورد. محمدرضا خلعتبرى، 
هافبک باتجربه ذوبى ها در خصوص این مســابقه گفت: متأسفانه 

اتفاقاتى که قبل از بازى افتاد ...
8
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در صفحه 3 بخوانید

خط تولید یک محصول مهم در اصفهان 
با حضور معاون رئیس جمهور

شب زنده داران یلدا، 
شب سرد زمستان را 

گرما بخشیدند

در برنامه اى به همت مدیریت شهرى اصفهان؛

وسع مالى یارانه بگیران هر 6 ماه پایش مى شود
سخنگوى ستاد حمایت معیشتى
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اول بى ادبى کردم و اول بى ادبى کردم و 
بعدش عذرخواهىبعدش عذرخواهى

 ســازمان حمل و نقل جمعى شهرســتان لنجان در نظر دارد نسبت به 
واگذارى یک قطعه زمین با کاربرى مسکونى واقع در سده لنجان- شهرك 
نگین پالك 402 از طریق مزایده اقــدام نماید. متقاضیان جهت بازدید و 
دریافت اسناد مى توانند از تاریخ نشر آگهى به سازمان حمل و نقل جمعى 
شهرستان لنجان واقع در زرین شهر- بلوار جانبازان- جنب پلیس راهور 
مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 98/10/11 
به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند و یا با شماره 03152236973 داخلى 1 
تماس حاصل فرمایند. الزم به ذکر است سایر اطالعات و جزئیات مربوط به 

معامله در اسناد مزایده مندرج مى باشد. 

آگهى مزایده

محمد سوارى- مدیرعامل سازمانمحمد سوارى- مدیرعامل سازمان

بابا  نصف جهاننوبت دوم
جـهانى شوید....جـهانى شوید....
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سخنگوى ســتاد حمایت معیشــتى گفت: از بالغ بر شش 
میلیون خانوار معترض، سه میلیون نفر مجوز دسترسى به 

اطالعات بانکى را دادند.
حسین میرزایى گفت: با توجه به اینکه موعد دوم پرداخت 
حمایت معیشتى دهم دى ماه است، احیانًا اگر زمان بررسى 
وســع مالى خانوار از تاریخ نوبت دوم پرداخت بیشتر شد، 
خانوارها نگران نباشند و در صورتى که مشمول باشند هر دو 
نوبت آذر و دى ماه تا پایان دى به حساب آنها واریز مى شود. 
وى گفت: در شناســایى اولیه اطالعات بانکى دخیل نبوده 
اما در دور جدید همانطور که اعالم کردیم ســه میلیون و 
70 هزار نفر اجازه بررســى اطالعات بانکى خود را دادند تا 

وسع مالى آنها براى دریافت حمایت معیشتى سنجیده شود. 
سخنگوى ستاد شناسایى مشموالن حمایت معیشتى تأکید 
کرد: اینگونه نیست که دریافت کنندگان یارانه معیشتى با 
این توجیه که مشمول شدند دیگر وســع مالى آنها پایش 
نخواهد شد، براى همیشه مشــمول این حمایت مى شوند 
بلکه فراینــد پایش اطالعات مالى و بانکى هر شــش ماه 
یکبار انجام خواهد شــد. وى گفت: این حساسیت نباید در 
جامعه وجود داشته باشد که یک فرد اطالعات بانکى آنها را 
شخم مى زند. خانوارها توسط بانک مرکزى در شاخص هاى 
میزان واریزى ها به حساب، تراکنش خرید و دامنه دریافت 

تسهیالت گروه  بندى مى شوند.

134 دانشجوى دانشــگاه آزاد که بدون داشتن حدنصاب 
و شرایط قانونى تغییر رشــته داده بودند، از ادامه تحصیل 

منع شدند.
رئیس مرکز روابط عمومى و اطالع رسانى وزارت بهداشت با 
اعالم این خبر گفت: با پیگیرى هاى مستمر وزارت بهداشت، 
کسانى که با استفاه از رانت و به انحاى مختلف به صورت 
غیرقانونى و با نداشــتن حدنصاب الزم روى صندلى هاى 
رشته هاى گروه پزشکى دانشگاه آزاد اسالمى نشسته بودند، 

عمًال از ادامه تحصیل در این رشته ها منع شدند.
کیانوش جهانپور در این باره افزود: به دنبال پیگیرى هاى 
وزارت بهداشــت و با مصوبه شوراى ســنجش و پذیرش 

دانشجو، بیش از 134 دانشجو که تحت عناوین مختلف از 
جمله فرزند هیئت علمى و... بدون داشتن حد نصاب و شرایط 
قانونى به رشته هاى پزشــکى، دندانپزشکى و داروسازى 
تغییر رشــته داده بودند از ادامه تحصیل منع شدند. رئیس 
مرکز روابط عمومى و اطالع رسانى وزارت بهداشت تأکید 
کرد: رفتار هایى از این دســت بدون شک موجب احساس 
بى عدالتى، تبعیض، یأس و ناامیدى در میان خیل جوانان 
و دانشجویان این کشور مى شود و قطعاً مقابله با این رفتار ها 
مى تواند منجر به تقویت حــس قانون گرایى، رفع تبعیض و 
ارتقاى اعتماد عمومى و ســرمایه اجتماعى نظام آموزش 

عالى و آموزش پزشکى کشور خواهد شد.

وسع مالى یارانه بگیران 
هر 6 ماه پایش مى شود

134 دانشجوى رانتى
 از ادامه تحصیل منع شدند

فردوسى پور
 دوچرخه گرفت!

   خبر آنالین | آیین اختتامیــه چهارمین 
دوره مســابقات فوتبال ِحَرف و مشــاغل، براى 
عادل فردوسى پور یک شگفتانه به همراه داشت. 
امیر درفشه، معاون حقوقى حمل و نقل و ترافیک 
شهردارى تهران، با حضور در این مراسم و اهداى 
یک دستگاه دوچرخه به فردوسى پور، وى را یکى 
از داشته هاى ارزشمند ایران زمین معرفى کرد که 
باید مورد تکریم قرار بگیرد. مجید فراهانى، رئیس 
کمیسیون برنامه و بودجه شوراى شهر تهران نیز 
فقدان حضور فردوسى پور در صدا و سیما را مصداق 

نُخبه ُکشى در جامعه ایرانى برشمرد.

مجرى فداکار
  افکارنیوز | حســن ملکى، مدیر شبکه 
جام جم در نامه اى خطاب به محمودرضا قدیریان، 
مجرى «ترنم جــام» که از  این شــبکه پخش 
مى شــود، از این مجرى قدردانى کرد. علت این 
قدردانى آن بود که قدیریان دربرنامه روز چهارشنبه 
27 آذر در شــرایطى که تنها ساعاتى از درگذشت 
پدرش گذشته بود، بدون جایگزین کردن همکار 
دیگرى، خودش براى اجــراى برنامه زنده حاضر 
شد و بدون آنکه بینندگان از آالم روحى اش خبردار 

شوند، آن را به پایان رساند.

معادالت بازار پراید 
به هم ریخت

   خبر آنالین | ســهمیه بنــدى بنزیــن 
معادالت بازار پرایــد را به هم ریخت. در حالى که 
گران ترین مدل پراید پیش از آغاز سهمیه بندى 
بنزین، پراید 111 بود، پــس از اجراى این طرح، 
معادالت بازار به هم ریخــت و حاال وانت پراید یا 
پراید 151 با رســیدن به قیمت 55 میلیون تومان 
گران ترین مدل پراید در بازار اســت. فعاالن بازار 
مهمترین دلیل بــاال رفتن قیمت وانــت پراید و 
رکوردشکنى هاى اخیر را سهمیه باالتر بنزین وانت 

نسبت به دیگر انواع خودروى شخصى مى دانند.

200 غلط در کتاب 
اول دبستان!

 رویداد24 | امیرشهاب شاهمیرى، استاد 
دانشگاه و محقق زبان فارسى در برنامه تلویزیونى 
«پرسشگر» گفته: سال ها بود از غلط هاى نگارشى 
دانشجویان در پایان نامه ها و متون دیگر تعجب 
مى کردم تــا آنکه دخترم بــه کالس اول رفت و 
متوجه شدم که بیش از 200 غلط و سهل انگارى 

نگارشى در کتاب فارسى اول دبستان وجود دارد.

یلداى سال 2021 
جهانى مى شود

 میراث آریا | على اصغر مونســان، وزیر 
میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى در 
مراسم جشن یلدا گفت: ما همانند نوروز پرونده اى 
را براى شب یلدا تهیه کرده ایم که در فهرست آثار 
ملى ثبت شــده و جزو میراث ناملموس ماســت. 
این پرونده به یونسکو فرســتاده شده وگرچه در 
کشورهاى مختلف این مراسم انجام مى شود ولى 
این پرونده جزو سهمیه ملى ما قرار داده شد و در 

سال 2021 مطرح مى شود.

خروج از پیک اول
 میزان| رئیــس مرکز روابــط عمومى و 
اطالع رسانى وزارت بهداشــت از خروج کشور از 
اپیدمى آنفلوآنزا در پیک اول خبــر داد. کیانوش 
جهانپور گفت: با توجه به فروکــش نمودار همه 
گیرى این ویروس، تا شنبه هفته گذشته 96 نفر بر 
اثر ابتال به آنفلوآنزا جان خود را ازدست دادند. وى 
از خروج کشور از اپیدمى آنفلوآنزا  در پیک اول خبر 
داد و افزود: از هفته گذشته روند نزولى ابتال به این 

ویروس در کشور رخ داده است.

بازداشت اعضاى باند فحشا 
چهارشنبه هفته پیش یکى از مراکز فساد    فارس|
و فحشا در شهر اصفهان از ســوى دستگاه هاى امنیتى 
کشف و تعطیل شــد. در این اقدام مشترك و هماهنگ 
سازمان اطالعات سپاه استان اصفهان، اداره کل اطالعات 
استان و پلیس اطالعات استان اصفهان، تعدادى از عامالن 
اصلى تشکیل این مرکز فساد و فحشا در مجاورت یکى از 
هتل هاى اصفهان بازداشت شدند. در این مرکز فحشا که 
با حضور گروهى از ثروتمندان و مرفهین به صورت هفتگى 

فعال بوده، بیش از 40 نفر زن و مرد حضور داشته اند.

پشت درهاى بسته
   خبر آنالین | معاون ارتباطات و اطالع رسانى 
دفتر رئیس جمهور در توییتى بر اهمیت مذاکرات خصوصى 
روحانى-آبه تأکید کرد. علیرضا معزى نوشت: مذاکرات 
روحانى و آبــه با حضور هیئت هاى دو کشــور طوالنى 
و مبســوط بود.  تقریبًا درباره  همه  موضوعات دوجانبه، 
منطقه اى و بین المللى گفتگو و بحث شد اما آنچه این دیدار 
را اهمیتى افزون مى بخشــد مذاکرات خصوصى این دو 

بود که بیش از یک ساعت پشت درهاى بسته انجام شد.

کنایه حدادعادل به روحانى 
  تسنیم| غالمعلى حدادعادل، رئیس شوراى 
ائتالف نیروهاى انقالب اسالمى در نشست مسئوالن، 
دبیران  استان ها و شوراى بانوان ائتالف نیروهاى انقالب، 
با اشاره به دلخوشى جریان غربگرا نسبت به وعده هاى 
کشــورهاى غربى گفت: در حال حاضــر این جریان به 
دنبال این است که اگر «امانوئل مکرون»، رئیس جمهور 
فرانسه نخواست کارى کند، حداقل «شینزو آبه» کارى 

از پیش ببرد.

بگذار کمى نان در سفره بماند
فعــال  مهاجــرى،  محمــد    آفتاب  نیوز|
رسانه اى اصولگرا، در واکنش به اظهارات محسن رضایى 
و مخالفت او با لوایح مرتبط با FATF، در توییتى نوشت: 
آقاى محسن رضایى، خشمگین از خواسته کارشناسان 
براى پیوستن به FATF گفته چرا نمى گذارید مجلسى 
با حضور نیروهاى انقالب تشکیل شود؟ سرلشکر عزیز! 
مجمع که مال شماســت؛ مجلس هم مال شما، اصًال 
ریاست جمهورى هم بدون انتخابات براى شما! فقط به 
جاى تخت گاز رفتن به سمت تحریم بیشتر، بگذار کمى 

نان در سفره بماند.

دوغ فروشى! 
شــکیبایى و صبــر...    روزنامه اطالعات|
متأسفانه در حال زوال اســت و این فرهنگ باید به مدد 
نهادهاى قدرتمند ُخرد و کالن اجتماعى بازســازى و 
بازآفرینى شود. مهمترین این نهادها به ترتیب اهمیت 
«خانواده»، «آموزش و پــرورش»، «آموزش عالى» و 
«رسانه ها» از جمله «صدا و ســیما» هستند. متأسفانه 
خانواده از کنترل و احاطــه آموزش هاى فرهنگى خارج 
اســت و چه بســا خانواده هاى زیادى که بســیارى از 
ناهنجارى ها و آســیب ها در آن رواج دارد و منشأ آسیب 
نسل جدید هســتند. آموزش و پرورش که منهاى همه 
مشکالت و بحران هایى که دارد تا اطالع ثانوى به علت 
آلودگى هوا تعطیل است، آموزش عالى که سرگرم مدرك 
فروشى و نیز درگیر پایان  نامه هاى جعلى و دانشگاه هاى 
خلق الساعه تقلبى است و صدا و سیما هم سخت مشغول 

فروختن دوغ است!

آمریکا 
در آستانه فروپاشى است

االســالم  «حجــت    خبرگزارى حوزه |
و المسلمین ســید صدر الدین قبانچى» در خطبه نماز 
جمعه نجف اشــرف به تصمیم پارلمــان آمریکا براى 
برکنــارى «دونالد ترامپ» اشــاره کــرد و گفت: این 
اولین رئیــس جمهور آمریکاســت که با این مســئله 
مواجه شــده اســت. وى ادامــه داد: على رغــم اینکه 
این مســئله به پایان کار نرســیده و همچنان در انتظار 
تصمیم مجلس سناى آمریکا ســت، این مسئله نشان 

مى دهد که وضعیت آمریکا در آستانه فروپاشى است.

خبرخوان

فردین کاظمى، راننده اهل خوى که سال هاست در مسیرهاى ترانزیت میان ایران و اروپا 
با کامیونش بار مى برد، چند روز پیش در جاده اى در لهستان مى رفت که به علت کهنگى 

و خرابى کامیونش مجبور شد در کنار جاده توقف کند.
 کامیون قدیمى کاظمى از نوع اینترنشنال 9670 آمریکایى است که دستکم 30 سال عمر 
کرده بود. او قصد داشت یک محموله کشمش ایرانى را در مقصدى در لهستان تخلیه کند 
و سپس با بارى از جمهورى چک به مقصد کرمان به ایران برگردد. اما چون هزینه کافى 
براى تعمیر کامیونش نداشت، ابتدا مجبور شد چند شب را در کابین خودرویش بخوابد. 
چند تن از رانندگان لهستانى که از وضع او با خبر شدند، به او پناه دادند و ماجراى او را در 

شبکه هاى اجتماعى بازگو کردند.
رانندگان ابتدا خواســتند به او کمک کنند تا کامیونش را تعمیر کند، اما چون تعمیر آن 
خودروى بارى کهنه مقرون به صرفه نبود، تصمیم گرفتند فراخوان بدهند و پول جمع 
کنند تا برایش یک کامیون نو بخرند. نتیجه آنکه ظرف 24 ساعت حدود 250 هزار زلوتى 
(حدود 59 هزار یورو) براى این راننده ایرانى جمع آورى شد و کمک هاى لهستانى ها به 

او هنوز هم ادامه دارد.
روز پنج شنبه رانندگان لهستانى باالخره کامیونى براى فردین کاظمى خریدند و به نظر 

مى رسید که ماجرا ختم به خیر شده اســت. با این حال آن گونه که خبرگزارى فرانسه 
مى نویسد، فروشنده کامیون در آخرین لحظه از معامله منصرف شده و کامیون را تحویل 
نداده است. او به همکاران کاظمى گفته است که به دلیل تحریم هاى بین المللى علیه 

ایران نمى تواند این معامله را بپذیرد.
خیرین لهستانى که به کاظمى کمک کرده اند با انتشار پستى در فیس بوك گفته اند که قصد 

دارند کامیون دیگرى براى او تهیه کنند.

رضا صادقى با انتشار ویدیویى در صفحه اینستاگرام اعالم 
کرد کنسرت خود در اصفهان را به احترام خانواده هایى که 

در حوادث اخیر کسى را از دست داده اند لغو کرد.
این آهنگساز، ترانه سرا و خواننده موسیقى پاپ کشورمان 
قرار بود پنجم دى ماه یعنى کمتر از یک هفته آینده، در 
اصفهان کنسرت موسیقى داشته باشد. این کنسرت که 

به محض اعالم و باز شدن سایت فروش بلیت در یک روز 
تمام صندلى هایش خریده شده بود اما لغو شد.

صادقى با انتشــار ویدیویى در صفحه اینستاگرام خود 
اعالم کرد کنســرت خــود در اصفهان را بــه احترام 
خانواده هایى که عزیزانشان را در حوادث اخیر کشور از 
دست داده اند و با هماهنگى تهیه کننده این رویداد لغو 
کرده است. او در توضیح این ویدیو اعالم کرد خریداران 
بلیت این کنسرت مى توانند با مراجعه به مراکز فروش 

بلیت مبالغ پرداخت شده را دریافت کنند. 
به گزارش «ایمنا»،  رضا صادقى پیش از این نیز کنسرتى 
در تهران داشت که لغو شــد و در آینده نزدیک یعنى 13 
دى ماه در سالن وزارت کشــور کنسرت دیگرى برگزار 

خواهد کرد.

«جیم کــرى»، بازیگر سرشــناس آمریکایى عالوه بر 
بازیگرى نقاشى هم مى کشــد. سوژه جدید این هنرمند 
مشهور هالیوود، عصبانیت «دونالد ترامپ» پس از رأى 

آوردن استیضاح در مجلس نمایندگان آمریکاست.
جیم کرى در این کاریکاتور، ترامپ را به شکل «هیوالى 
فرانکنشتاین» نقاشــى کرد. هیوالى فرانکنشتاین در 
کاریکاتور جیــم کرى گلوى خالقش را مى فشــارد که 
شــباهت زیادى به «والدیمیر پوتین» دارد. جیم کرى 
کاریکاتورش را در توییتر منتشر کرد و نوشت: «آن شب، 

دونالد رؤ یاى عجیبى دید.»

برنامه «ســالم صبح بخیــر» که جــزو برنامه هاى 
تقریبــًا تــازه متولــد شــده سیماســت، دائمــًا 
تالش دارد بــا هــر ترفندى در صــدر اخبــار قرار 

بگیرد. 
گاهى به واســطه ادبیات خــاِص مجرى هایش و گاه 
هم با چنیــن نظرســنجِى شــگفت انگیزى! راه حل 

برنامه ســازاِن ســیما براى خوشــگذرانى در شــب
 یلدا، به اینجــا قد داده کــه بحث سیاســى نکنیم. 
البته یک گزینــه انتزاعــى دیگر این نظرســنجى، 
پرهیز از شــبکه هاى اجتماعــى و دور موبایل را خط 

کشیدن است.
 اما جالب اینجاســت کــه صداوســیما توضیح نداده

 اگر موبایل و اینترنت و شــبکه مجازى خیلى بد است
 و در شــب یلدا نبایــد ســراغ آنها رفــت، پس چه 
اصرارى اســت کــه گزینه مــورد نظر را بــا موبایل
 و از طریــق یکــى از همیــن شــبکه ها بــه فالن 
شماره فرســتاد؟! ظاهراً مرگ خوب اســت اما فقط

 براى همسایه! 

در پى انتشار شایعات در خصوص فوت چند تن از بیماران 
در بیمارستان آموزشى، درمانى قلب دکتر حشمت رشت 
به دلیل قطعى جریان برق، مســئوالن دانشــگاه علوم 
پزشکى گیالن و بیمارستان متبوع، هرگونه مرگ ومیر 

ناشى از بى برقى را تکذیب کردند.
اســماعیل نور صالحى، معاون درمان دانشــگاه علوم 
پزشکى گیالن در رشت گفت: این شــایعات ریشه در 
اخبار فوت چند بیمار در بیمارستان اهواز طى دو سه روز 

گذشته داشت که براثر قطعى جریان برق دو تن از بیماران 
به صورت همزمان فوت شدند.

به گفته رسول یوســفى، مدیر بیمارســتان قلب دکتر 
حشــمت، ســاعت 2 و 25 دقیقــه 29 آذر جریان برق 
بیمارستان به مدت ده دقیقه و در ســاعت 3 بامداد نیز 
مجدداً ده دقیقه قطع شده است. طى همین ساعات، بیمار 
اورژانسى در اتاق عمل نیز حضور داشت که روند درمان 
بیمار به دلیل موجود بودن ژنراتور و اتصال جریان برق در 

کسرى از ثانیه طى شده و هیچ فوتى ناشى از قطعى برق 
در بیمارستان حشمت ثبت نشده است.

البته مدیر بیمارســتان قلب دکتر حشمت گفته که طى 
هفته گذشته نیز بیمارستان حشمت، قطعى برق را تجربه 
کرد، اما بنا بر تدابیرى اتخاذ شده، در بخش هاى حساس 
بیمارســتان از  جمله بخش مراقبت هاى ویژه و ســایر 
بخش هاى درمانى که با حیات بیمار در ارتباط مستقیم 

باشد، UPS وجود دارد.

«ویتو مسینا»، استاد دانشگاه باستان شناسى در تورین ایتالیا 
و متخصص باستان شناســى دوره پارت در ایران که سابقه 
کاوش در مناطق مختلف دره شمى در خوزستان را دارد، با 
اشاره به اینکه در آخرین اکتشافات در این منطقه که حدود دو 
سال پیش اتفاق افتاد، نشانه هاى بسیار خوبى از یک تمدن 
بزرگ که در هزار سال پیش وجود داشت، به دست آمده است، 
گفت: آنچه تاکنون از یافته هاى به دست آمده از دره شمى 
به دست آورده ایم نشان از آن دارد که بین آیین هاى مذهبى 
و آیین تدفین در آن منطقه که به دوره ایالمى ها بازمى گردد، 
ارتباط بسیار نزدیکى وجود داشت. حتى شواهدى از فرهنگ 
و تمدن یونان در این منطقه پیدا شده است که معلوم نیست 
محصول داد و ســتد فرهنگى بوده یا رسوخ فرهنگ یونان 
است. او درخصوص آیین هاى مذهبى که مردم منطقه دنبال 

مى کردند، گفت: بر اساس یافته هاى به دست آمده، طبیعت 
و کوه ها نقش بسیار مهمى در آیین مذهبى داشتند و اغلب 
نیایشــگاه ها در کوه ها قرار داشتند. آیین هاى مذهبى مردم 
منطقه بیشتر در کوه ها و بخش کوهستانى و ارتفاعات انجام 
مى شد. در  واقع مى توان گفت مردم آن زمان براى پرستش و 

انجام مراسم آیینى به کوه ها مى رفتند.

روال برنامه هاى مهمان محور و مناســبتى تلویزیون 
اینگونه است که براى دعوت شــدگان برنامه هدایاى 
نفیســى در نظر گرفته مى شــود. این هدایا بســتگى 
به بودجه برنامــه و اهمیت آن و البته شــأن و منزلت 
مهمان برنامــه دارد. ایــن روال هم اگرچــه معموًال 
تکذیب مى شــود یا حداقل حرفــى از جزئیات آن زده 
نمى شود اما براى برنامه سازان و کســانى که با سیما 
حشر و نشر دارند موضوع آشنایى اســت و همه از آن 

مطلعند. 
تا پیش از این در برنامه هایى از این دست، دادن هدیه 
(شما بخوانید دستخوش) به مهمانان از یک تا ده سکه 
رایج بوده. اگرچه تعداد ســکه باالتر از این، یعنى 20 تا 
30 سکه هم شنیده شــده که البته هیچکس حاضر به 

تأیید آن نیست.
بــاال رفتن قیمــت هــم مربوط بــه این اســت که 
مهمان چقــدر تیغش ببرد و برنامه ســاز چه قراردادى 
با سیما بسته باشــد یا چه اسپانســرهایى براى برنامه 
آورده باشــد. مثًال برنامه هاى نــوروزى به دلیل زمان 
رنــد و ویژه شــان باالتریــن دســتمزدها را دا

 برنامه هاى شــبکه هاى کم بیننده اى مثل 4 دستمزد 
باالیى ندارند.

این موضوع مطمئنًا در مورد برنامه «شــب آرام» رضا 
رشــیدپور صدق مى کنــد. او که برنامــه اش را براى 
شــب هاى 29 و 30 آذر و به مناســبت یلــدا تدارك 

دیــده بــود، مهمان هایى داشــت که باید برایشــان
دست به جیب شده باشــد و بنابر شــنیده هاى پایگاه

اطــالع رســانى «برترین هــا»، دســتمزدى در حد 
ده تــا 20 میلیون بــه عنوان کــف پرداختــى براى 
چهره هایــى که بــه برنامه آمــده اند در نظــر گرفته 

شده است.
ایــن موضــوع در شــبکه هاى اجتماعى هــم مورد 
توجه قرار گرفته و بیشــتر از این جهت نقد شــده که 
رشــیدپور احیانــاً  از مهمانانــش هــم مى خواهــد
 که در گلرزیــان برنامه براى آزادى زندانیان شــرکت 

کننــد و ســکه اى اهــدا کننــد. مــردم مى خواهند 
بداننــد مهمــان محترمــى کــه مثــًال یک ســکه 
بــه ایــن گلریــزان اختصــاص مى دهــد، از همین 
چند دقیقه حضور در برنامه مردمى چند ســکه درآمد 

داشته؟!

مهمانان رشیدپور چند سکه دستخوش مى گیرند؟

کشف ردپاى یونانى ها در خوزستانکنسرت رضا صادقى در اصفهان لغو شد

قطعى برق منجر به مرگ بیماران رشتى شد؟هیوالى فرانکنشتاین! 

پیشنهاد عجیب براى خوشگذرانى در یلدا

ماجراى کمک لهستانى ها به راننده سرگردان ایرانى



استاناستان 03033654 سال  شانزدهمیک شنبه  1دى  ماه   1398

اصفهان ستیزى
 مانع پیشرفت است

عباس رضایى، استاندار اصفهان در نشست هم اندیشى 
در خصوص پروژه هاى عمرانى شـهر اصفهـان که در 
محل سالن اجالس برگزار شد با بیان اینکه براى پیشبرد 
اصفهان فارغ از مسائل جنبى و سیاسى عمل مى کنیم 
گفت: اصفهان ستیزى که در برخى از وزارتخانه ها وجود 

دارد نگذاشته است که اقدامات را انجام دهیم.

صادرات محموله 2000 تنى 
میلگرد 

براى اولین بار محموله 2000 تنى میلگرد با ناوگان ریلى 
از شهرك صنعتى رازى شهرضا به کشورهاى همسایه 
صادر شـد. مدیر شـهرك هـا و نواحى صنعتـى منطقه 
جنوب اسـتان اصفهان گفت: شـهرك رازى شـهرضا 
ظرفیت ارسال ساالنه بیش از یک میلیون و 700 هزار 
تن بار با ناوگان ریلى را دارد. مرتضى شفیعى افزود: طبق 
تفاهمنامه امضا شده با راه آهن استان فارس امتیاز یک 
خط فرعى و ایسـتگاه بارانداز به شهرك رازى اعطا شد 
و در حال حاضر تـا زمان تملک زمین و ایجاد ایسـتگاه 
بارانداز داخل شهرك، از ایسـتگاه مهیار براى حمل بار 

استفاده مى کنیم.

پخت 20 تن آش هلیم نذرى 
در آیینى سنتى 20 تن آش هلیم نذرى در شهر گلشهر 
شهرسـتان گلپایگان پخته شـد. در این آیین سـنتى 
که قدمتـى 300 سـاله دارد هلیم نـذرى در 45 دیگ 
پخته و هر سـال طبق یک سـنت دیرینه در نخستین 
شب جمعه زمسـتان در حسـینیه قدیم شـهر گلشهر 
بین مردم توزیع مى شـود. براى پخت این هلیم 700 
کیلوگرم بلغور گنـدم، 200 کیلوگـرم حبوبات و 250 
کیلوگرم گوشـت استفاده شده اسـت. آش هلیم شهر 
گلشهر بهمن سال گذشـته در فهرست آثار ناملموس 

کشور به ثبت رسید.

استقرار دائمى
 بالگرد هالل احمر  

معاون امـداد و نجـات جمعیـت هالل احمـر اصفهان 
گفت: بالگرد اختصاصـى و امدادى این نهـاد که پیش 
از این طى دوره هاى 15 روزه در اسـتان مسـتقر بود، از 
این پس به طور دائم در اصفهان استقرار خواهد داشت. 
داریوش کریمى اظهار کـرد: این بالگـرد امدادى مدل 
412 با خلبان، کمک خلبان و تکنسین پرواز براى نجات 
حادثه دیدگان و امدادرسانى در کمترین زمان ممکن به 
ویژه در مناطق سخت گذر مورد استفاده قرار مى گیرد و 
به غیر از اصفهان براى دیگر مناطق مرکزى کشور هم 

استفاده خواهد شد.

اهداى جهیزیه به 18 نوعروس 
مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان اصفهان گفـت: خیر 
گرانقـدر اصفهانـى 18 سـرى جهیزیـه 20 میلیـون 
تومانى به ارزش360 میلیون تومـان به 18 نوعروس 
نیازمند سادات و غیرسادات تحت حمایت کمیته امداد 
اصفهـان اهدا کـرد. محمدرضا متین پور خاطرنشـان 
کرد: در هشـت ماهه اخیر بیش از سـه میلیارد و 850 
میلیـون تومان توسـط مـردم عزیـز اسـتان در زمینه 

جهیزیه کمک شده است.

نام شهدا، زینت بخش گرگاب
على عسگرى، شهردار شهر گرگاب گفت: 62 کوچه و 
10 خیابان این شهر به نام شهداى این شهر زینت داده 
شده اسـت. مرتضى کاشانى، رئیس شـوراى اسالمى 
شـهر گرگاب هم با اشـاره به اینکه شـهر گرگاب 72 
شهید تقدیم انقالب کرده گفت: در هر خیابان و کوچه 
این شهر یک یا چند خانواده شهدا زندگى مى کنند بر 
اساس خواسته مردم نام همه مسیرهاى شهر مزین به 
نام شهدا شد. این شهر کوچک در دوران دفاع مقدس 
با توجه به اینکه تنها 1800 نفر جمعیت داشـته اسـت 
72 شـهید، 90 جانباز و هفـت آزاده را تقدیـم انقالب 

اسالمى نموده است.

خبر

مسابقات فوتبال قهرمانى کارگران استان اصفهان در سال 
98 با قهرمانى تیم قند اصفهان به پایان رسید. مسابقه رده 
بندى این دوره را تیم هاى اتوبوسرانى و سیمان اصفهان 
برگزار کردند که در پایان تیم اتوبوسرانى اصفهان توانست 

با نتیجه یک بر صفر  نتیجه مسابقه را از آن خود نماید.
شیران، رئیس هیئت و اداره امور ورزش کارگران استان 
اصفهان در پایان این مسابقات اظهار کرد:  ورزش هاى 
کارگرى همه فعالیت هاى ورزشى اجتماع محور که جنبه 
تفریحى دارد و ارمغان آن حفظ سالمتى و استانداردهاى 
بهداشتى است را در بر مى گیرد و اهمیت آن از ورزش هاى 

قهرمانى بیشتر است.

وى افزود: هیئت ورزشى کارگران استان جایگاه خاصی 
براي ورزش کارگرى و همگانى قائل شده و با اذعان به 
اهمیت و نقش ورزش در ارتقاي راندمان کاري و افزایش 
شادابی و نشــاط در بین کارکنان، به طور جدي به این 
موضوع می پردازد که البته حاصل این توجه را می توان در 
موفقیت هاي باشگاه کارگران در عرصه خدمت رسانی به 

ویژه طی سال هاى اخیرشاهد بود.
گفتنى اســت با حضور رئیس هیئت و اداره امور ورزش 
کارگران استان اصفهان، مدیران و سرپرستان تیم ها از 
تیم هاى برتر با اهداى جوایــز نقدى،کاپ و مدال تقدیر 

به عمل آمد.

در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان با 
حضور رضا رحمانى، وزیر صنعت، معدن و تجارت، ذوب 
آهن اصفهان به عنوان صادرکننده ممتاز استانى مورد 
تجلیل قرار گرفت و لوح و تندیس ویژه به یزدى زاده، 

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اهدا شد. 
در حاشــیه آیین مذکور، یزدى زاده در خصوص موانع 
توســعه صادرات گفت: در این خصوص با چالش هاى 
بیرونى و داخلى مواجه هستیم که عمده موانع بیرونى 
مربوط به تحریم هاى ظالمانه غرب است.  موانع داخلى 
هم مربوط به تعدد بخشنامه هاى دولتى است که وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در خصوص رفــع این موانع 

برنامه هاى سازنده اى را اعالم نمود و با شکل گیرى 
کارگروه هاى مربوطه، به زودى شاهد رفع این موانع و 

توسعه صادرات خواهیم بود. 
مدیرعامــل ذوب آهن با اشــاره به اینکــه مجموعه 
مشکالت از جمله تحریم، موجب سختى صادرات در 
سال جارى شده است، گفت: با اقدامات و تالش هاى 
صورت گرفته، امســال نیز، صــادرات خوبى خواهیم 
داشت و خبرهاى خوبى در این زمینه به زودى منتشر 

مى شود.
این شــرکت تاکنون هفت بار صادرکننده نمونه ملى 
کشور و در سال 1393 صادرکننده ممتاز کشور شده بود.

تجلیل از ذوب آهن به عنوان 
صادرکننده نمونه

پایان مسابقات فوتبال قهرمانى 
کارگران استان اصفهان

سخنگوى سازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان گفت: بامداد روز 30 آذرماه 
حادثه برخورد یک دستگاه خودروى پراید با یک 
اصله درخت و محبوس شــدن سه سرنشین این 
خودرو در اتوبان چمران به ستاد فرماندهى آتش 
نشانى اصفهان اعالم شــد. فرهاد کاوه آهنگران 
افزود: نیروهاى امدادى از ایستگاه هاى 6 و 7 آتش 
نشانى به محل حادثه اعزام و هر سه مصدوم نجات 
یافتند و تحویل عوامل اورژانس شدند. وى گفت: 

حال هر سه مصدوم وخیم گزارش شده است.

حمام على قلى آقا اصفهان بنایى که با کاربرى موزه مردم 
شناسى در اجاره شهردارى بود، به تازگى از سوى اوقاف 
به بخش خصوصى واگذار شده است؛ اما این اثر تاریخى 
معلوم نیست با واگذارى به شــخصى که هنوز از سوى 

اوقاف معرفى نشده، چه سرنوشتى خواهد داشت.
میراث فرهنگى اصفهان مى گوید تا آنها مجوزهاى الزم 
را ندهند تغییرکاربرى این حمام تاریخى غیرممکن است 
و حتى براى ادامه کاربرى موزه، باید شخص مورد نظر و 

تیم آن به تأیید برسد.
حمام على قلى آقا یک بناى صفوى ارزشــمند در محله 
بیدآباد از محله هاى قدیمى اصفهان است که تا اوایل دهه 
هفتاد کاربرى گرمابه داشته اما با شرایط نابسامان تعطیل 
شد و اوقاف آن را به شهردارى اجاره داد. سازمان نوسازى 
و بهسازى شهردارى اصفهان از سال 83 این بنا را مرمت 
و به موزه مردم شناســى تبدیل کرد و حاال با گذشت 15 
سال اوقاف مى خواهد این حمام را با اجاره بیشتر به یک 

شخص واگذار کند. 
شهردارى مدعى اســت حمام على قلى آقا را با اجاره 99 
ساله از اوقاف در اختیار گرفته اما اوقاف این ادعا را رد کرده 
و مى گوید قرارداد با شهردارى یکســاله بوده و هر سال 
تمدید شده است. حاال بخش حقوقى شهردارى تالش 
مى کند با جمع آورى مســتندات قرارداد 99 ساله، براى 
حفظ مدیریت این حمام-موزه تاریخى بــا اداره اوقاف 

اصفهان به تعامل و توافق برسد.
معاون فرهنگى ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شهردارى اصفهان در این باره به «ایرنا» گفت: امیدواریم 
در قالب تعامل بتوانیم مســئله را حل کنیم و وارد فضاى 
خاص حقوقى نشــویم. همکاران ما در بخش حقوقى در 
حال جمع آورى مســتندات الزمند تا اگر در قالب تعامل 

نتوانستیم به جایى برسیم، مستندات حقوقى مان تکمیل 
باشد.

علیرضا روحانى در مورد آنچه در سال هاى گذشته نهاد 
متبوعش براى حفظ و معرفى این بناى تاریخى انجام داده 
افزود: بعد از اینکه این حمام در عمل  تبدیل به مخروبه 
شد، سازمان نوسازى و بهســازى با هزینه اى بین 300 
میلیون تا 400 میلیون تومان این بنا را مرمت و احیا کرد 
و به طور تقریبى هر سال هم مرمت هاى مقطعى انجام 

شده است.
مهدى طاهرى ســده، مدیر اداره اوقــاف ناحیه یک اما 
مى گوید: شــهردارى هیچگونه حق و حقوقى نسبت به 
این مکان نداشــته و قرارداد قبلى اش هم یکساله بوده 
و ما طبق قانون براى تمدیدش باید مزایده مى گذاشتیم. 

مزایده اى که نوزدهم آذر ماه برگزار شده سه شرکت کننده 
داشته، یکى شهردار و دو شخصیت  حقیقى که به گفته این 
مدیر اوقاف یکى از دو نفر شرکت کننده باالترین قیمت را 

که دو برابر قیمت قرارداد شهردارى بوده برنده شده است.
وى افزود: مزایده اى که براى حمام على قلى آقا گذاشتیم با 
کاربرى موزه بوده و قرار است کاربرى موزه ادامه پیدا کند. 
شخصى هم که برنده این مزایده شده بدون مجوز اوقاف 

نمى تواند تغییرکاربرى بدهد.
طاهرى ســده گفت: وقتــى مزایده انجام شــد یکى از 
شــرط هاى ما این بود که میراث فرهنگى و شهردارى 
برنده این مزایده را قبول و تأیید کنند. صحبت هایى که 

با شخص برنده مزایده داشتیم این بود که اگر مجوزهاى 
الزم را بگیرد ما حمام على قلى آقا را واگذار مى کنیم.

نگرانى فعاالن میراث فرهنگى و رســانه ها از دو جهت 
اســت، یکى اینکه با واگــذارى این حمــام تاریخى، 
تغییرکاربرى همخوان با شــأن و جایگاه آن نباشــد و 
دیگرى اینکه اگر کاربرى موزه ادامه داشــته باشد چه 
تضمینى وجود دارد که شــخص برنده شــده از عهده 
نگهدارى و مرمت از این بنــاى تاریخى و اداره موزه آن 
به درستى برآید به نحوى که آســیبى متوجه این بناى 

تاریخى نشود.
 طاهرى ســده در پاســخ به این نگرانى هــا گفت: اگر 
مجوزهاى الزم را مراجع ذیصالح بدهند یعنى شخص 
برنده شده صالحیت دارد و از طرف دیگر براى تضمین 
نگهــدارى حمام، عالوه بــر نظارت میــراث فرهنگى 
اصفهان،دفتر فنى اوقاف هم هر چند وقت یکبار از حمام 

بازدید مى کند.
اما معاونت میراث فرهنگى اصفهان درباره مزایده برگزار 
شــده در خصوص حمام على قلى آقــا و واگذارى آن به 
بخش خصوصى اظهار بى اطالعى کــرد و گفت: طبق 
قانون تغییرکاربــرى بناهاى تاریخى و نحوه اســتفاده 
از بناهاى تاریخى به طور حتم نظــر میراث فرهنگى را 
مى خواهد. حمام هایى مثل حمام على قلى آقا که شــأن 
ملى دارند و متعلق و منتسب به شخصیت خاصى هستند 
براى ما از اهمیت بیشترى برخوردارند و روى کاربرى اش 

حساس تریم.
طاهرى با بیان اینکه اگر کاربرى موزه براى حمام على 
قلى آقا ادامه داشته باشد، با آن مشکلى ندارند گفت: براى 
ما مالکیت نمى تواند خیلى مهم باشد؛ براى ما اصل بنا و 

رعایت شأن آن مهمتر است. 

اثر تاریخى عصر صفوى در اصفهان به بخش خصوصى مى رسد

حمام على قلى آقا را  از شهردارى پس گرفتند

برخورد پراید با درخت

رئیس اداره سالمت و تندستى اداره کل آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان با اعــالم اینکه هیچ 
مورد مرگ و میرى در مدارس اســتان بر اثر ابتال 
به بیمارى آنفلوآنزا نداشته ایم، گفت: مواردى از 
ابتالى جزئى برخى دانش آموزان به این بیمارى 
را داشته ایم که بعد از چند روز استراحت در منزل و 

درمان به مدرسه برگشته اند.
حسین عباسیان در گفتگو با «ایسنا»، اظهارکرد: 
با شــیوع بیمارى آنفلوآنزا در استان، توصیه هاى 
بهداشتى از طرف مرکز بهداشت و دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان اعالم و در تمام مدارس استان 
آموزش داده شد. وى با اشاره به ارسال بخشنامه به 
تمام مدارس استان براى ارائه آموزش هاى الزم 
در راستاى پیشــگیرى از بیمارى آنفلوآنزا، افزود: 
عالوه بر اینکه در تمــام مناطق و نواحى آموزش 
و پرورش با کمک مراکز بهداشت، آموزش هاى 
الزم سرصبحگاه و کالس درس به دانش آموزان 
ارائه شد، 5000 پوستر که تمام موارد بهداشتى در 
آن آموزش داده شده نیز در سطح مدارس استان 

توزیع شد.

آنفلوآنزا در مدارس 
استان قربانى نگرفت

رئیس مرکز اطالع رسانی فرماندهی انتظامی استان گفت: 
فردي که با درج آگهی ارائه کاالهاي تزیینی به مناسبت 
شب یلدا در شبکه اجتماعی اینستاگرام کاربران را فریب 
داده و از آنان کالهبرداري می کرد در عملیات مأموران 

پلیس فتا این فرماندهى شناسایی و دستگیر شد.  
جواد درستکار بیان کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان 
مبنی کالهبردارى فردى ناشــناس از وى در شــبکه 
اجتماعى اینســتاگرام، بررســی موضوع در دستور کار 
کارشناسان پلیس فتاى استان اصفهان قرار گرفت. وي 
افزود: در بررسى هاى بیشتر مشخص شد، شاکی حدود 

20 روز پیش تبلیغی را در یک صفحه اینســتاگرامی در 
زمینه کاالهاي تزیینی به مناسبت شب یلدا مشاهده کرده 
و پس از سفارش کاال و واریز وجه به حساب فروشنده بعد 
از چند روز هیچ کاالیی براى وى ارسال نشده و فروشنده 

نیز پاسخگوي تلفن او نبوده است.
رئیس مرکز اطالع رســانى پلیس اصفهان بیان کرد: با 
انجام اقدامات فنی و تخصصی در فضاي مجازي نهایتًا 
کارشناسان موفق به شناســایی فرد کالهبردار شده و 
با هماهنگى مقــام قضایى در یک عملیــات ویژه او را 

دستگیر کردند.

کالهبردارى به بهانه فروش اینستاگرامى 
تزیینات شب یلدا

در شرایط آلودگى هواى کالنشهرها، تعطیلى مدارس با دو 
هدف حفظ ســالمت دانش آموزان از یک سو و توقف تردد 
خودروها و سرویس هاى مدارس از سوى دیگر صورت مى 
گیرد. این درحالى اســت که تاکنون تاثیر تعطیلى مدارس 
در کاهش آلودگى هوا به صورت لحظه اى و بســیار ناچیز 
بوده است. دیروز هم آلودگى هوا باعث تعطیلى چند مقطع 

تحصیلى در استان شد.
کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در 
گفت و گو با ایسنا، اظهارکرد: آلودگى هواى صبح روز شنبه در 
کالنشهر اصفهان شدید نبود، اما تعطیلى مدارس براساس 
مصوبه کمیته اضطرار آلودگى هواى اصفهان صورت گرفت.
محمود مزارع بــا بیان اینکه تعطیلى مــدارس با دو هدف 
انجام مى شــود، تصریح کرد: هدف اولیه کاهش مواجهه 
دانش آمــوزان با آلودگى هوا اســت، همچنین توقف تردد 
سرویس هاى مدارس در سطح شهر به کاهش آلودگى هوا 

کمک مى کند.
این کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست استان، تعطیلى 
مدارس را در کاهش آلودگى هوا موثر دانست و گفت: کاهش 
تردد خودروها براى جابجایــى دانش آموزان هم به صورت 
لحظه اى و هم بلندمدت در بهبود وضعیت هوا تاثیرگذار است 
و هرچقدر کاهش تردد خودروها را داشــته باشیم، به همان 

میزان کاهش آلودگى هوا را خواهیم داشت.
وى با اشاره به پیش بینى اداره کل هواشناسى استان مبنى بر 
پایدارى جوى در این هفته، گفت: تصمیم گیرى براى تعطیلى 
مدارس در این شرایط سلسه مراتبى دارد، به این صورت که 
پس از پیش بینى وضعیت جوى از سوى اداره کل هواشناسى 
استان، اداره کل حفاظت محیط زیســت، آمار و ارقام را در 
اختیار مرکز بهداشــت به عنوان متولى سالمت جامعه قرار 
مى دهد و مرکز بهداشت نیز با توجه به پیش بینى هواشناسى 
و وضعیت آلودگى هوا تصمیم به تشــکیل جلسه مى گیرد. 
به گفته وى، در جلســه کمیته اضطــرار آلودگى هوا همه 
دستگاه هاى مرتبط حضور دارند و تعطیلى مدارس با تصمیم 

گیرى جمعى صورت مى گیرد.
همچنین رئیس کمیسیون حمل و نقل و فناورى اطالعات 
شوراى اسالمى شهر اصفهان با بیان اینکه تعطیلى مدارس 
راهکارى براى کاهش آالیندگى هوا نیست، گفت: تعطیلى 
مدارس در مواقع اضطرارى و با هدف حفظ سالمت دانش 

آموزان صورت مى گیرد.
امیراحمد زندآور با اشــاره به تردد سرویس هاى مدارس در 
سطح شــهر، گفت: روزانه 74 هزار دانش آموز اصفهانى از 
طریق سرویس هاى مدارس در ســطح شهر جا به جا مى 
شوند، که در کنار وسایل نقلیه دیگر که در سطح شهر تردد 

دارند، یکى از عوامل آالیندگى هوا هستند.
وى با تاکید براینکه آالیندگى هــوا تنها یک عامل ندارند، 
تصریح کرد: خودروها مى توانند یکى از عوامل تاثیرگذار در 
آالیندگى هوا باشند، به خصوص خودروهاى تک سرنشین و 

موتورسیکلت هایى که در سطح شهر تردد دارند.
این عضو شوراى شهر اصفهان گفت: ممکن است تعطیلى 
مدارس در ســاعاتى از روز در کاهش آلودگى هوا تاثیرگذار 
باشد، چون تعداد زیادى خودرو براى جابجایى دانش آموز در 
شهر تردد نمى کند، ولى اینکه هر روز مدارس را تعطیل کنیم 

تا شرایط هوا بهبود یابد، استدالل درستى نیست.
وى با اشاره به اینکه در ساعاتى از روز طبق شواهد و آثارى 
که در روزهاى گذشته دیده ایم تعطیلى مدارس باعث کاهش 
آلودگى هواى شــهر شده، گفت: در ســاعات اولیه روز که 
سرویس هاى مدارس در شــهر تردد نداشتند، آلودگى هوا 
کمتر بود، اما در ساعات بعد و با تردد خودروها در سطح شهر، 
تاثیر تعطیلى مدارس در کاهش آلودگى هوا ناچیز شد. البته 
نه اینکه بگوییم تعطیلى مدارس هیچ تاثیرى ندارد؛ ولى در 

مجموع تاثیر کمى در کاهش آلودگى هوا دارد.
وى در عین حال صنایع را عامل اصلى آالیندگى هواى شهر 
اصفهان دانســت و افزود: طبق برآوردهاى صورت گرفته 
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درصدى در آلودگى هواى اصفهان دارند.

یک موافق و یک مخالف نظر مى دهند

مدارس در روزهاى آلوده باید تعطیل شود؟

خط تولید آبگرمکن و آب شــیرین کن خورشــیدى روز 
شنبه با حضور معاون علمى و فناورى ریاست جمهورى 
در شهرك صنعتى سگزى در شرق اصفهان افتتاح شد. 
این خط تولید توسط یک شــرکت دانش بنیان اصفهان 
راه اندازى شد و محصوالت آن مى تواند به طور همزمان 
آب شور را با استفاده از انرژى خورشیدى به آب شرب و 

گرم تبدیل کند.
مدیرعامل شــرکت دانش بنیان فناورى هاى 
سبز آویسا درباره این محصول گفت: دستگاه 
آبگرمکن و آب شیرین کن خورشیدى در کشور 
ثبت اختراع شده است و مى تواند آب شور با هر 
خلوصى را به طور همزمان به آب گرم و شرب 

تبدیل کند.
حمید بابازاده با اشــاره به اینکه این دستگاه 
بیشتر در ساختمان ها و خانه هاى مناطق فاقد 
گاز و  بدون دسترسى به آب شرب کاربرد دارد، 
افزود: قیمت تمام شده این محصول داخل کشور حدود 

50 میلیون ریال است.
به گفته وى محصوالت آبگرمکن خورشیدى این شرکت 
در زمان حاضر به پنج کشور کنیا، عراق، افغانستان، سوریه 

و ارمنستان صادر مى شود.

خط تولید یک محصول مهم در اصفهان با حضور معاون رئیس جمهور

تبدیل آب شور به آب شرب با استفاده از 
نور خورشید

محمد اســالمى، وزیــر راه و شهرســازى کــه براى 
بازدید از پــروژه هاى عمرانى اصفهــان همچون مرکز 
همایش هاى بین المللى اصفهان به این شهر سفر کرده 
بود، بعد از بازدید از گذر آقا نورا... نجفى در جمع مسئوالن 
شهرى اصفهان، استاندار و تاج الدین، نماینده اصفهان 

در مجلس شوراى اسالمى با اشاره به اینکه براى گذر آقا 
نورا... نجفى کمیته اى تخصصى براى بررسى جزئیات 
طرح تشکیل شده است، اظهار کرد: در بازدید از این طرح 
به دنبال بررسى وضعیت آن براساس طرح تفصیلى و طبق 

خواست مردمى بودیم.

وى ادامه داد: تصمیم گیــرى در مورد این گذر مطابق با 
مصلحت مردم و میراث فرهنگى خواهد بود و روند کنونى 
پروژه هم حاکى از این موضوع اســت. البته اقداماتى در 

آینده در این زمینه انجام مى شود.
وزیر راه و شهرســازى افزود: این طرح سال هاى سال 

مورد بحث بوده و بــا توجه به مطالبى که در رســانه ها 
در این خصوص منتشــر شــده و نیز شــکایاتى که به 
وزارت راه و شهرســازى رســید، معاون شهرسازى از 
این گذر بازدید داشــته اســت و مســائل مــورد نیاز

 بررسى مى شود.

تشکیل کمیته تخصصى براى بررسى جزئیات گذر آقا نورا...
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نصرا... رادش براى اولین بار بعد از انتشار یک پست خبرساز مبنى بر اینکه «یک میلیون تومان بدهید، هم بازیگرى یادتان 
مى دهم، هم به سینما معرفى تان مى کنم» واکنش نشان داد.

رادش در واکنش به حواشى که اخیراً علیه او ایجاد شده است گفت: من یک صفحه اى در اینستاگرام درست کردم تا جوانانى 
که فکر مى کنند استعدادى در بازیگرى دارند با مبلغ کمى حدود یک میلیون تومان در این پیج آرشیویى از عکس هایشان 

داشته باشند.
او ادامه داد: البته عالوه براینکه عکس ها و رزومه شان را در این صفحه مى گذارم به آنها آموزش بازیگرى هم مى دهم تا در 

این زمینه آگاهى کسب کنند و بازیگرى را تمرین کنند.
این بازیگر بیان کرد: من این موضوع را حتى به رضا عطاران هم گفتم و بسیار استقبال کرد. بازار کار در این صفحه به این 
صورت است که من فیلمسازى را مى بینم و بچه هایى که در این صفحه هستند را به او نشان مى دهم تا براى پروژه خود 

انتخاب کند.

یک میلیون تومان بدهید و...
یادتان

وانانى
یشان 

م تا در 

 به این
ه خود 

فیلم سینمایى «به سوى کهکشــان» به کارگردانى 
«جیمز گرى» و تهیه کنندگى مشترك «برد پیت» 
و «جیمز گــرى» پس از نزدیک به دو مــاه اکران با 
فروشــى معادل 127 میلیــون دالر در رتبه پنجاهم 
جدول فروش جهانى سینما ایســتاد. این فروش در 
حالى است که فیلم سینمایى «به سوى کهکشان» در 
ماه نخست اکران با هفت میلیون دالر فروش کمتر 
در رتبه سى و ششم جدول فروش جهانى ایستاده بود 
و حال سقوطى نزدیک به 20 پله اى را تجربه مى کند.

در خالصه داســتان «به سوى کهکشان» آمده است: 
«فضانوردى به نام "روى مک برارد"، مأموریت مى یابد 
تا به سفرى مخاطره آمیز فضایى در لبه منظومه شمسى 
برود تا پدر گمشده اش را بیابد اما در میانه هاى راه با ابعاد 

تازه اى از جهان رو به رو مى شود.» 
«برد پیت»، «تامى لى جونز»، «روث نگا»، «دونالد 
ساترلند»، «جیمى کندى»، «جان فین»، «کیمبرلى 

الیز»، «لیسا گى همیلتون» و «جان اورتیز» از جمله 
بازیگرانى هستند که در این فیلم سینمایى به ایفاى 

نقش مى پردازند.
اما بد نیست بدانید این شکست کارى در حالى نصیب 
برد پیت شده که او اخیراً 56 ساله شــد. البته اگر به 
تصاویر این روزهاى این هنرپیشــه سرشناس سینما 
نظرى بیاندازید، حتمًا شما هم با ما هم عقیده هستید 

که برد پیت اصًال به 56 ساله ها نمى خورد!
«ویلیام بردلى (بَِرد) پیت» متولد 18 دسامبر 1963، 
بازیگر و تهیه کننده آمریکایى است. وى تاکنون پنج 
بار نامزد دریافت جایزه اسکار و جایزه گلدن گلوب شده 
است.اما تاکنون موفق به دریافت جوایزآکادمى نشده 
اســت. اولین فیلمى که باعث شناخته شدن برد پیت 
شــد، فیلم «تلما و لوییز» محصول سال 1991 بود. 
اما اولین نقش هاى موفــق و اصلى وى در فیلم هاى 
بعدى اش چون «رودخانه اى که از آن میان مى گذرد» 

(1992)، «مصاحبه با خون آشام» (1994) و «افسانه 
هاى خزان» (1994) اتفاق افتاد. دو فیلم «هفت» و 
«12 میمون» باعث تحسین وى از سوى منتقدان شد 
و در نهایت نیز بخاطر فیلم «12 میمون»، براى اولین 
بار نامزد دریافت جایزه اســکار بهترین بازیگر نقش 
مکمل مرد و همچنین برنده یک جایزه گلدن گلوب 
شد. حدود چهار ســال بعد، فیلم «باشگاه مبارزه» با 
بازى برد پیت به نمایش درآمد و سپس نقش آفرینى 
وى در سه فیلم «یازده یار اوشن»، «دوازده یار اوشن» 
و «سیزده یار اوشــن» توجه مخاطبان را به سویش 
جلب کرد. با وجود این اما از نظر درآمد، پرفروش ترین 
فیلم هایش، «تروآ»، «آقا و خانم اسمیت» و «جنگ 
جهانى زد» هستند. دومین و سومین نامزدى دریافت 
جایزه اسکار برد پیت براى فیلم هاى دیگرش، مورد 
عجیب «بنجامین باتن» (2008) و «مانیبال» (2011) 

بود.

هدیه ناخوشایند براى آقاى سوپراستار در جشن تولد 56 سالگى اش

سقوط 20 پله اى «برد پیت»  الهام اصغرى که این روزها مســتند زندگى اش به تهیه کنندگى مهتاب 
کرامتى و طهورا ابوالقاســمى در چابهار در حال ساخت است، همزمان با 

فیلمبردارى، رکورد جهانى شنا با دست بسته را شکست.
طبق اعالم دست اندرکاران فیلم، این شناگر ایرانى همزمان با فیلمبردارى 
مســتندى از زندگى اش به کارگردانى طهورا ابوالقاسمى روز 28 آذر ماه 
توانســت در مدت زمان پنج ســاعت و دو دقیقه، با یک دست بسته، 10 
کیلومتر دهانه خلیج چابهار را شــنا کند و رکــورد جهانى گینس این نوع 

شنا را بشکند.
الهام اصغرى از قهرمانان شــناى ایران، پیش از این نام خود را در کتاب 
گینس، براى شنا با لباس اسالمى با دو دست بسته در مسافت 5 کیلومتر و 

580 متر به ثبت رسانده بود.
این روزها اصغرى براى فیلمبردارى مستندى درباره زندگى اش در چابهار 
است. این مستند به تهیه کنندگى مهتاب کرامتى و طهورا ابوالقاسمى به 
کارگردانى طهورا ابوالقاســمى با حمایت منطقه آزاد چابهار از زندگى این 

شناگر ساخته مى شود.
رکورد این شناگر در حضور گروه فیلمبردارى این مستند، ثبت شد.

بازگشت
«لرد اسکاى واکر»

 به هالیوود

سوژه فیلم مهتاب کرامتى رکورد زد

بهنوش طباطبایى، بازیگر 38 ســاله کشورمان عکســى از هدیه اى که 
خواهرش تینوش به او داده منتشر کرد.

بهنوش طباطبایى نوشت: «سال هاست که خواهرم تینوش قول این تلفن 
رو به من داده بود تا امشب باالخره به دستم رســید... این تلفن ، یه تلفن 
قدیمی و عادى نیست... براى کسى است که سال هاست با اشعارش همه 
ما زن ها تمام زنانگى وجودمان را به تنهایى بغل مى کنیم و آه مى کشیم... 
با این تلفن چه حرف ها و چه عاشقى ها شــده... بعد از هر بار گفتگو چه 
قهوه هــا و ســیگارها و خیره شــدن ها شــده... چه ســرودن ها و چه

 افسردگى ها و چه قدم زدن ها در کوچه... چه نبودن ها و چه تنها موندن ها 
و تنها رفتن ها... خاك شدن ها... در ظهیر الدوله آرام گرفتن ها حاال دیگر 

این تلفن در منزل من است... حاال دیگر با من حرف بزن.»

هدیه خاص خواهر بهنوش طباطبایى 
به این بازیگر!

سیدعلى ضیاء در ویژه برنامه شــب یلدا میزبان على صادقى، بازیگر محبوب 
کمدى بود.

صادقى در ابتدا درباره کارهاى تازه اش گفت: خبر خوب اینکه یک سریال قرار 
است با بازى من در شــبکه نمایش خانگى پخش شود، به کارگردانى حسین 
تبریزى و تهیه کنندگى میثم آهنگرى که در آن در کنار حمید لوالیى، مرجانه 

گلچین و امیر نورى ایفاى نقش مى کنم و امیدوارم کار خوبى دربیاید.
وى درباره جدى بازى کردن خود اظهار کرد: من همیشه جدى بازى مى کنم 
اما مردم مى خندند. بیشتر دوســت دارم کارهاى رئال با موقعیت هاى کمدى 
بازى کنم. ضیاء در ادامه به این موضوع اشــاره کرد که تصمیم داشتند با لق 
کردن صندلى مجرى یا مهمان، صحنه خنده معروف صادقى در سریال «خانه 
به دوش» را بازسازى کنند اما منصرف شدند. صادقى هم گفت: اگر این کار را 
مى کردید هم دیگر آن شکلى خنده ام نمى گرفت. همان روز هم آن صحنه را 

چند بار تکرار کردند تا بهترین حالت را داشته باشند.
وى در این بــاره که چرا بعد از تجربــه دوران اوج، مدتى نبــوده و این غیبت 
خودخواسته بوده یا ممنوع کار شده، گفت: من در اوج کناره گیرى کردم! چهار 
طرف دوربین را بوس کردم و رفتم! واقعیتش پیشــنهاد کارى که بدانم در آن 
مفیدم نداشتم. شاید هم تولیدات ضعیف تر شده است. علت خاصى سراغ ندارم 

و همیشه دوست دارم کار کنم و کار هم باشد انجام مى دهم.
این بازیگر با بیان اینکه در توییتر همه قربان صدقه ام مى روند درباره اینکه شایعه 

شده بود با «خاله شادونه» ازدواج کرده گفت: شایعه براى همه آدم ها هست.
صادقى در پاســخ به یکى از توییت ها که ضمن تمجید از او به فیلم هاى بدى 
که بازى کرده انتقاد کرده، در این باره که آیا از کارنامه خود راضى است یا خیر، 
گفت: نه خیلى. این بازیگر که کارش را از نوجوانى با سریال «بهترین تابستان 
من» آغاز کرده، تصریح کرد: تقریباً 30 سال است دارم این کار را انجام مى دهم 
اما حداقل با دو سوم بازیگران ایران کست نشده ام که بازى کنم. علتش را هم 
نمى دانم. به هر حال اینطورى است. به نظرم کارها بیشتر حالت تیمى است و 

یکسرى آدم ها فقط با هم کار مى کنند و این موضوع دست من نیست.
صادقى در بخش بازى که باید ویژگى هاى یک چهره شــناخته شده را شرح 
مى دادند تا طرف مقابل حدس بزند او کیســت درباره مهران غفوریان گفت: 
ببخشید این را مى گویم اما جنازه او هم خنده دار است و اگر یک گوشه هم دراز 

بکشد و دستش نزنند خنده دار است!

على صادقى: چهار گوشه دوربین را 
بوسیدم و خداحافظى کردم!

محسن تنابنده در جدیدترین پست اینستاگرامى خود تصویرى جالب از یکى از 
محبوب ترین کاراکترهاى سریال «پایتخت» را منتشر کرد.

تنابنده در ســال هاى اخیر با نقش «نقى معمولى» و نویســندگى ســریال 
«پایتخت»، درخشان ترین دوره از فعالیت هنرى اش در تلویزیون را تا به امروز 
سپرى کرده است. او در جدیدترین پست اینستاگرامى اش تصویرى جالب از 
گریم متفاوت و دیدنى احمد مهران فر در سریال جذاب «پایتخت» را منتشر 
کرد. مهران فر در فصل هاى گذشــته ســریال «پایتخت» کاراکتر «ارسطو 
عامل»، پسرخاله «نقى معمولى» را ایفا مى کرد در فصل ششم آن هم با همین 

کاراکتر حضور دارد.
فیلمبردارى فصل ششم مجموعه تلویزیونى «پایتخت» روز شنبه (9 آذر) در 
شیرگاه مازندران آغاز شد و دیاکو الوند، فرزند خشایار الوند با گفتن 3، 2، 1 اجازه 
و دستور فیلمبردارى اولین پالن فصل ششم مجموعه تلویزیونى «پایتخت» 
را صادر کرد. فصل ششم مجموعه تلویزیونى «پایتخت» در 15 قسمت براى 

پخش در نوروز 99 از شبکه یک سیما ساخته مى شود.

تصویرى جالب از «ارسطو» در 
سریال «پایتخت 6»

مجید قناد، مجرى و تهیه کننده برنامه هاى کودك تلویزیون که این روزها با آیتم 
کودك برنامه «صبح بخیر ایران» شبکه یک به تلویزیون برگشته، در ویژه برنامه 
یلدایى شــبکه یک حاضر شــد و درباره اینکه آیا همه «عمو قناد» صدایش 
مى زنند، گفت: بله حتى یادم است جناب آقاى ضرغامى و آقاى 

پورحسین هم به من مى گفتند «عمو قناد»!
قناد درباره قطع همــکارى با «عموهاى 
فیتیلــه اى» تصریح کــرد: در هر کارى 
اتفاقات و مشــکالتى پیش مى آید 
اما ممکن است طورى باشد که 
آن کار سرپا نماند. اگر باهوش 
باشیم و بدانیم مخاطبمان چه 
کسى اســت یعنى کودك و 
نوجوان باید سعى کنیم قدرى 
از برخى حس ها فاصله بگیریم. 
نمى دانم چرا در ایران ما کمتر 
به شکل گروهى با هم هستیم 
و فکر مى کنیم کار انفرادى خیلى 
خوب اســت. بنابراین کارى که 
گروهى انجام مى شود متأسفانه 
یک مقدار به مشکل برمى خورد. 
من هشت ســال عین یک بچه 
براى گروه زحمت کشیدم و سعى 

کردم بماند اما نشد.

مجید قناد: سعى کردم گروه «فیتیله» 
باقى بماند اما نشد

پوریا پورسرخ، نیما شاهرخ شاهى و ســامان گوران به همراه یک بازیگر 
ترکیه اى به جمع بازیگران «شــام ایرانى» به تهیه کنندگى و کارگردانى 

سعید ابوطالب پیوستند.
پس از شبنم قلى خانى، سیما تیرانداز، نگین معتضدى و مارال فرجاد، پوریا 
پورسرخ، نیما شاهرخ شاهى و سامان گوران جدیدترین بازیگران ایرانى 

هستند که به مجموعه جدید «شام ایرانى» پیوسته اند.
این مجموعه در این فصل به صورت بین المللى ساخته مى شود و تاکنون 
حضور بازیگرانى از آذربایجان و ارمنستان  در «شام ایرانى» قطعى شده و 
به تازگى گروه کارگردانى با «امره تتیکل»، بازیگر جوان ترکیه اى نیز به 

توافق رسیده اند.
گروه تهیه همچنان در حال مذاکره با بازیگران خارجى در بیروت و مسکو 

هستند.
حضور بازیگــران خارجى در این فصــل کمک مى کند تــا تفاوت ها و 
شــباهت هاى فرهنگى مهمان پذیرى و پذیرایى در ایران و کشورهاى 

منطقه به تصویر کشیده شود.

بازیگر ترکیه اى «شام ایرانى» 
معرفى شد

تصویربردارى فصل دوم مجموعه تلویزیونى «نون.خ» به کارگردانى سعید آقاخانى ادامه دارد.
در ادامه تصویربردارى مجموعه تلویزیونى «نون.خ» در کرمانشاه میرطاهر مظلومى و مجید یاسر به عنوان 
بازیگران جدید فصل دوم این مجموعه جلوى دوربین رفتند. فیلمبردارى فصل دوم مجموعه «نون.خ» 
از ابتداى آذرماه در کرمانشاه آغاز شده و تاکنون حدود 15درصد سریال تصویربردارى شده است. فصل 
دوم سریال «نون.خ» براى پخش از شبکه اول سیما در ماه مبارك رمضان در سال 99 ساخته مى شود. 
در مجموعه تلویزیونى «نون.خ» بازیگرانى همچون سعید آقاخانى، حمیدرضا آذرنگ، شقایق دهقان، 

سیروس میمنت، صبا ایزدپناه، هدیه بازوند، ندا قاسمى میرطاهر مظلومى و مجید یاسر، حضور دارند.

2 بازیگر دیگر به «نون.خ» پیوستند 
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فیلم محبوب «جنگ ستارگان» که نسخه نهم از مجموعه فیلم هاى «جنگ ستارگان» به کارگردانى 
«جى. جى. آبرامز» و نویسندگى آبرامز همراه «کریس تریو» محسوب مى شود، اکران عمومى خود 
را از روز جمعه آغاز کرد. این فیلم سومین و آخرین قسمت از یک سه گانه و در کل قسمت نهم از سرى 
اصلى «جنگ ستارگان» و از لحاظ داستانى پس از وقایع نیرو برمى خیزد و «آخرین جداى» است. این 
فیلم توسط «لوکاس فیلم» و «بد روبات» تهیه مى شود و توسط استودیو سینمایى «والت دیزنى» 
منتشر خواهد شد. ابتدا قرار بود فیلم در تاریخ 24 ِمى 2019 منتشر شود، اما بعد از تاریخ انتشار به 20 
دسامبر 2019 موکول شد. اگرچه آبرامز در برابر گفتن جزئیات فیلم سکوت کرد اما نسبت به اینکه 
بینندگان از فیلم راضى باشند ابراز امیدوارى کرد. این فیلم در 12 آوریل در طول مراسم جشن «جنگ 
ستارگان» شیکاگو در ایالت ایلینوى یک غرفه اختصاصى داشت. جایى که تصاویر تازه، عنوان فیلم 
و اولین تریلر منتشر شد. ساخت این فیلم در اکتبر سال 2012 پس از خرید «لوکاس فیلم» توسط 
کمپانى دیزنى اعالم شد و در اوت 2015 «کالین ترورو» هدایت کننده فیلم معرفى شد. در سپتامبر 
2017 ترورو پروژه را بخاطر تفاوت دیدگاه ها ترك کرد. ســپس جى. جى. آبرامز براى کارگردانى 

جایگزین شد. فیلمبردارى در اوت 2018 در استودیو هاى پاین وود آغاز شد.
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شرکت بازرگانى هیراد فوالد سپاهان سهامى خاص به 
شماره ثبت 51632 و شناسه ملى 10260703162 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى به طور 
فوق العاده مورخ 1398/09/09 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - عالیه طرم به شــماره ملى 0044901194، 
محمد مهدى غالمى به شماره ملى 1199095656 و 
سیدمحمدصالح اخوت به شماره ملى 1290724997 
به عنوان اعضــاى هیئت مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شــدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (702946)

آگهى تغییرات
شرکت بازرگانى هیراد فوالد سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 51632 و شناسه ملى 
10260703162 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/09/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - محمد مهدى غالمى به شــماره ملى 1199095656 به سمت رئیس 
هیئت مدیره، عالیه طرم به شماره ملى 0044901194 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
و سیدمحمدصالح اخوت به شماره ملى 1290724997 به ســمت عضو هیئت مدیره و 
مدیرعامل براى مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
با امضاى ثابت رئیس هیئت مدیره و یکى از اعضاى هیئت مدیره همراه با مهر شرکت داراى 
اعتبار مى باشد و ســایر مکاتبات ادارى صرفاً با امضاى مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر 
مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (702941)

آگهى تغییرات
شرکت کوشا شمیم اسپادان سهامى خاص به شماره 
ثبــت 61275 و شناســه ملــى 14007884760 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1398/03/24 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : سپیده مرادیان به شماره ملى 4723807081 به 
عنوان بازرس على البدل ، حسابرسى امین تدبیر بصیر 
به شــماره ملى 10103512680 به عنوان بازرس 
اصلى براى یک سال مالى انتخاب گردیدند. روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 
تعیین شد. تراز مالى سال 1397 تصویب شد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (703428)

فقدان مداركآگهى تغییرات
اصل گواهى موقــت فارغ التحصیلى اینجانب 
نســرین پیرمرادیان فرزند عبدالحسین به 
شماره شناســنامه 1271948095 صادره 
از اصفهان در مقطع کارشناســى و رشــته 
میکروبیولوژى صادره از واحد دانشــگاه آزاد 
فالورجان به شماره دانشجویى 910239769 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار مى باشــد. لذا از 
یابنده تقاضا مى شود اصل گواهى موقت را به 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد فالورجان به نشانى 
ذیل ارسال نمایند. نشانى: فالورجان- دانشگاه 

آزاد اسالمى فالورجان

ابالغ
به این وسیله به آقاى محمود معین پور فرزند عسگر 
شــماره ملى 2392192537 متهم پرونده کالسه  
98/25  اتهام حمل لوازم موسیقى مطروحه در شعبه 
ویژه رسیدگى  به تخلفات قاچاق کاال و ارز تعزیرات 
حکومتى شهرستان لنجان به موجب ماده 174 قانون 
آیین دادرسى کیفرى در یک نوبت ابالغ مى گردد که 
جهت رسیدگى به اتهام و اداى توضیحات از تاریخ 
نشــر آگهى به مدت یک ماه مهلت دارند در شعبه 

حاضر شوند.
امیران- رئیس شعبه ویژه رسیدگى 

به تخلفات قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتى 
شهرستان لنجان

 ذوب آهن در حالى که علیرضــا منصوریان را 
روى نیمکت خود نداشت مقابل سایپا با نتیجه 
3 بر یک شکســت خورد. محمدرضا خلعتبرى، 
هافبک باتجربه ذوبى ها در خصوص این مسابقه 
گفت: متأســفانه اتفاقاتى که قبل از بازى افتاد 
از نظر روحى ما را به هــم ریخت. تیم ما از نظر 
فنى مشکلى نداشــت و در پنج بازى گذشته دو 
برد، دو تساوى و یک باخت را کسب کردیم که 
آن هم مقابل پرسپولیس بود. مشکل ما روحى 

و روانى است.

وى ادامه داد: وقتى روز قبل از بازى ســرمربى 
جوانى مثــل علیرضــا منصوریان کــه با 90 
درصد بازیکنانش رفیق اســت، کنار مى رود، 
این اتفاقات هم طبیعى اســت. البتــه از آقاى 
محمدى، مدیرعامل باشگاه هم تشکر مى کنیم 
که زحمات زیادى مى کشد. او تالش زیادى کرد 
که بازیکنان قبل از نیم فصل دریافتى داشــته 
باشند و نمى شــود زحماتش را نادیده گرفت. 
اما به هر حال با برکنــارى آقاى منصوریان تیم 
شرایط روحى خوبى نداشت. تیم ما داشت خوب 

مى شد و همه چیز قطعاً در آینده تغییر مى کرد اما 
تصمیم گرفتند چنین اتفاقى رخ بدهد.

هافبک ذوب آهن درباره اینکــه منصوریان از 
سمتش استعفا کرده گفت: من فکر مى کنم به 
آقاى منصوریان گفته بودند حتى اگر سایپا را هم 
ببرى، فرقى نمى کند و بعد از بازى باید بروى. به 
همین دلیل او خودش ترجیح داد استعفا کند. او 

عالوه بر مربى رفیق ماست.
خلعتبرى درباره اینکه گفته مى شود در قرارداد 
برخى بازیکنــان بندهایى دربــاره جدایى در 

صورت مشــکالت مالى وجود دارد، افزود: من 
در قراردادها دخالت نمى کنم و خبرى هم ندارم 
بازیکنان دیگر چگونه قرارداد بستند. براى خودم 

این مسائل مهم نیست. اگر بخواهم جدا شوم، 
خیلى راحت به آقاى محمدى مى گویم که 
مى خواهم بروم. با این حال فکر مى کنم 
باشگاه ذوب آهن باشــگاه بزرگ و قابل 

اعتمادى است. شاید پرداختى ها دیر و زود 
بشود اما سوخت و سوز ندارد و این باشگاه براى 

من بسیار قابل احترام است.

 وجود دارد، افزود: من 
کنمو خبرى هم ندارم 
داد بستند. براى خودم 

ربخواهم جدا شوم، 
دى مى گویم که 
ال فکر مى کنم

بزرگ و قابل  گاه
ختى ها دیر و زود 

این باشگاه براى  رد و
ت.

خل عتبرى با اشاره به تغییرات در ذوب آهن:

داشتیم خوب مى شدیم که همه چیز تغییر کرد سرمربى سپاهان طى اظهارنظرى پاسخ صحبت هاى محمدحسن 
انصارى فرد را داد.

 بعد از درخواســتى کــه امیر قلعه نویى، ســرمربى ســپاهان از 
محمدحســن انصارى فرد داشــت و اعالم کرد کــه انتظار دارد 
مدیرعامل پرســپولیس جلوى توهین به خودش در ورزشگاه ها 
را بگیرد، انصارى فرد با حضور در برنامه «شــب هاى فوتبالى» 

توضیحاتى را در این خصوص ارائه کرد.
مدیرعامل پرسپولیس در مصاحبه خودش اعالم کرد که قلعه نویى 
از عبارتى درباره هواداران پرسپولیس استفاده کرده که خارج از ادب 
است و از سرمربى سپاهان مى خواهد ادبیات و لحنش را تغییر دهد.
حاال اما این اظهارات انصارى فرد با واکنش دوباره امیر قلعه نویى 
مواجه شده است. سرمربى ســپاهان در گفتگوى کوتاهى در این 
باره گفت: آقاى انصارى فرد از مدیران ورزشى و خوشنام فوتبال 
ایران است. اعتقاد قلبى ام همیشه این بوده که فوتبال باید دست 
آدم هایى مثل دادکان، مصطفوى و انصارى فرد باشد و همواره در 
مصاحبه هایم این موضوع را اعالم کرده ام. منتها یک مسئله اى 

باید مورد توجه قرار بگیرد.
وى ادامه داد: نکته مهم ماجرا این است که من در آن مصاحبه چند 
هفته قبل که آقاى انصارى فرد مى گوید اسمى از تیمى و هواداران 
تیمى نیاوردم. مسئله دیگر هم بحث کنش و واکنش است. توقع من 
از آقاى انصارى فرد این است که جلوى کنش ها را بگیرد و به همین 
دلیل از او در برنامه تلویزیونى «شب هاى فوتبالى»  درخواست کردم 

با مسائل برخورد کند.
سرمربى ســپاهان حرف هایش را اینطور به پایان برد: من آنقدر 
شجاعت داشتم تا وقتى از دایره ادب خارج شدم عذرخواهى کنم. از 
آقاى انصارى فرد هم مى خواهم اگر شجاعت عذرخواهى ندارد، 

حداقل جلــوى کنش ها را بگیــرد. این تنها 
خواسته من از ایشان بوده و هست.

یک واسطه که دوست قلعه نویى است، به دنبال انتقال دو بازیکن 
پرسپولیس به سپاهان است.

طبق گزارشى که خبرگزارى «تســنیم» بدون نام بردن از تیم و 
فردى متتشر کرده، دو بازیکن پرســپولیس که در هفته  هاى اخیر 
جایى در لیست 18 نفره این تیم نداشــته اند و احتمال حضورشان 
در لیست مازاد این باشگاه زیاد اســت اخیراً از طریق یک واسطه 
(شهروز پاشاکى) با پیشــنهاد تیم معروف شهرستانى (سپاهان) 
مواجه شده اند. این در حالى است که باشگاه پرسپولیس رضایت نامه 
این دو بازیکن را قرضى صادر خواهد کرد و به هیچ وجه به دنبال 

تقویت رقباى خود نیست.
نکته جالب اینکه این واســطه که اخیراً اطراف تیم شهرســتانى 
مشاهده شده است پیش از این در کنار تیم پرسپولیس بود و حواشى 
زیادى را نیز بــراى برخى بازیکنان این تیــم ایجاد مى کرد که در 

نهایت توسط برانکو ایوانکوویچ از پرسپولیس دور شد.

آقاى انصارى فرد هم مىخواهم اگر شجاعت عذرخواهى ندارد،
حداقل جلــوى کنش ها را بگیــرد. این تنها 

خواسته من از ایشان بوده و هست.

اول بى ادبى کردم و بعدش 
عذرخواهى

شهروز پاشاکى 2 نفر را به 
سپاهان مى آورد؟

 قاسم حدادى فر در مورد شکست 3 بر یک ذوب آهن مقابل 
سایپا در هفته شــانزدهم لیگ برتر فوتبال درباره جدایى 
علیرضا منصوریان از این تیم گفت: باشــگاه این حق را 
داشت که شرایطى را براى سرمربى بگذارد اما مى توانستند 
با مدیریت بهتر و قوى تر وضعیت تیم را بهتر کنند. ذوب آهن 
با اضافه شدن دو سه بازیکن در نیم فصل دوم حرف هاى 

زیادى براى گفتن خواهد داشت.
وى افزود: هنوز هم دیر نیست و مسئوالن ذوب آهن باید 
منصوریان را دوباره بیاورند، چرا که ذوب آهن فعلى تیم خود 
اوست. اگر چند بازیکن به ذوب آهن اضافه شوند، مى توانیم 
به باالى جدول برویم. امیدوارم هر کسى مى آید، عاقبت 
بخیرى براى تیم باشــد. ما بازیکن هستیم و نمى توانیم 
پاى مان را بیشــتر از گلیم خودمــان دراز کنیم. من اصًال 
تصمیم گیرنده نیستم و نه نظرى داده ام. امیدوارم هر کسى 

مى آید، بتواند تیم را جمع و جور کند.
هافبک تیم فوتبال ذوب آهن در پاسخ به اینکه آیا از کنار 
نیمکت بار فنى به بازیکنان انتقال داده مى شد یا نه، گفت: 
تیم ما از لحاظ روحى خوب نبود. منصوریان فضاى عاطفى 

خوبى ایجاد کرده و نبود او تأثیرگذار بود. با همه احترامى 
که براى مسئوالن ذوب آهن قائلم اما امسال دو بار شوك 
به ما وارد شد، نخســت جدایى سعید آذرى از مدیرعاملى 
ذوب آهن و دومى رفتن منصوریــان. نتیجه هر جفت آن 

شکست برابر سایپا در هر دو بازى رفت و برگشت بود.
حدادى فر در خصوص اینکه آیا صحبتى با مسئوالن 

ذوب آهن انجام داده است، تصریح کرد: من هیچ 
کاره ام و با وجود اینکه چهار اخطاره بودم، کنار 
تیم حضور داشــتم. امیدوارم تصمیم درستى 
گرفته شــود. من نظرم را گفتم که سرمربى 
قبلى را بیاورند، چون از تیمش شناخت دارد. 
من حرف بچه ها را مى زنم، نه حرف خودم. 
این حرف بچه هاست که منصوریان بازگردد. 
منصوریان فضاى عاطفى خوبى درست کرده 
بود. ذوب آهن به غیر از بازى با پرسپولیس، در 

چهار دیدار گذشته خود کلین شیت کرد. درصد 
آمدن منصوریان با این شرایط کم است اما براى 

او آرزوى موفقیت مى کنم. 

داش على را بازگردانید
جاد کرده و نبود او تأثیرگذار بود. با همه احترامى 
بار شوك  مسئوالن ذوب آهن قائلم اما امسال دو

د شد، نخســت جدایى سعید آذرى از مدیرعاملى 
ن و دومى رفتن منصوریــان. نتیجه هر جفت آن 

 برابر سایپا در هر دو بازى رفت و برگشت بود.
ر در خصوص اینکه آیا صحبتى با مسئوالن 

ن انجام داده است، تصریح کرد: من هیچ 
 با وجود اینکه چهار اخطاره بودم، کنار 
ور داشــتم. امیدوارم تصمیم درستى 
شــود. من نظرم را گفتم که سرمربى
یاورند، چوناز تیمششناخت دارد.
ف بچه ها را مى زنم، نه حرف خودم. 
ف بچه هاست که منصوریان بازگردد. 
ن فضاى عاطفى خوبى درست کرده 
ب آهن به غیر از بازى با پرسپولیس، در

دار گذشته خود کلین شیت کرد. درصد 
صوریان با این شرایطکم است اما براى

ى موفقیت مى کنم. 

زگردانید

پس از تعطیلى یک روزه، تمرینات تیم فوتبال ســپاهان اصفهان از امروز (یک شنبه) دوباره از سر 
گرفته مى شود.

سید محمدرضا حسینى، هافبک-مهاجم تیم فوتبال سپاهان اصفهان که در جریان بازى تیمش مقابل 
شاهین شهردارى بوشهر مصدوم شده بود پس از انجام معاینات پزشکى مشخص شد مشکل خاصى براى 
ادامه حضور در تمرینات و بازى هاى تیمش ندارد. شایان مصلح، مرتضى منصورى و محسن مسلمان 
که دیگر مصدومان سپاهان هستند هم آخرین بخش هاى تمرینات اختصاصى خود را سپرى مى کنند. 
به نظر مى رسد این سه بازیکن تا یکى دو روز آینده پس از انجام تمرینات پرفشار بدنسازى به تمرینات 

گروهى تیم ملحق شوند.
پس از لغو دیدار روز دوشنبه سپاهان مقابل استقالل کادر فنى سپاهان تمرین دیروز (شنبه) این تیم را 
تعطیل اعالم کرد تا بازیکنان کمى استراحت کنند. این در شرایطى است که تمرینات طالیى پوشان از 

 امروز دوباره از سر گرفته مى شود.

پسران طالیى 
امروز

 استارت مى زنند

باشگاه ذوب آهن در اقدامى عجیب از پس دادن پاسپورت 
بازیکنــان نیجریه اى تیم فوتبال این باشــگاه خوددارى 

کرده است!
طبق گزارشى که خبرگزارى «مهر» منتشر کرده، باوجود 
تکذیب سخنگوى باشــگاه ذوب آهن در واکنش به خبر 
قطع همکارى این باشگاه با «ابیابووى باکر» و «ماکالى 
کریســانتوس» بازیکنــان نیجریــه اى ذوب آهن، این 
بازیکنان به پایان کار خود در تیم اصفهانى نزدیک شده اند.

حتى پیش از آنکه نیم فصل اول لیگ برتر به پایان برسد 
و زمانى که علیرضا منصوریان هم هدایت ذوب آهن را بر 
عهده داشت، مسئوالن باشگاه ذوب آهن اقدامات خود را 

براى کنار گذاشتن دو بازیکن خارجى آغاز کرده بودند.
با این حال مشکالت مالى ذوب آهن از یک سو و نگرانى 
بابت شــکایت باکر و کریســانتوس به فیفا که باز شدن 
پرونده اى جدید در فیفا را در پى خواهد داشــت، ذوبى ها 
را مجبور کرده تا دنبال گرفتــن رضایت این دو بازیکن و 
جدایى مسالمت آمیز آنها باشند. هرچند که مذاکره باشگاه 
با این دو بازیکن نتیجه مثبتى نداشته و باعث سر زدن اقدام 

عجیبى از سوى ذوب آهن شده است.
این دو بازیکن که مى دانســتند دیگر جایى در ذوب آهن 
ندارند خواهان بازگشت به نیجریه بودند اما پاسپورتشان در 
اختیار باشگاه است و امکان سفر به خارج از ایران را ندارند. 
در واقع مدیران باشگاه ذوب آهن با اقدامى که شاید بتوان 
آن را گروکشى پاســپورتى عنوان کرد، به دنبال گرفتن 
رضایت باکر و کریسانتوس هســتند و قصد دارند از این 

راه، آنها را به خواسته ها و توافقات مدنظرشان قانع کنند!
تماس خبرنگار «مهر» براى پیگیرى این موضوع با احمد 
جمشیدى، سخنگوى باشگاه و رســول کربکندى،  مدیر 
سازمان فوتبال ذوب آهن ثمرى نداشت و آنها پاسخگوى 

تماس تلفنى نبودند.
گفته مى شود این دو بازیکن قصد دارند با حضور در سفارت 
نیجریه، از این اقدام باشگاه ذوب آهن شکایت کنند تا بلکه 

به پاسپورت خودشان برسند.

پاسپورتو 
نمى دیم بهتون!

3 بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن در آستانه جدایى از این تیم قرار دارند.
 در حالى که نقل و انتقاالت نیم فصل فوتبال ایران آغاز شده و تیم ها 
وارد تعطیالت مى شوند، اوضاع تیم ذوب آهن براى این برهه پیش رو 
اصًال خوب نیست. ذوبى ها که همین چند روز پیش سرمربى خود را از 
دست دادند و همکارى شان با على منصوریان به پایان رسید، حاال در 

آستانه تغییرات دیگرى در بین نفرات خود قرار دارند.

خبرها از ذوب آهن حاکى از آن است که سه بازیکن مهم این تیم در 
یک قدمى جدایى از جمع سفید و ســبزهاى اصفهان هستند. میالد 
فخرالدینى، مدافع کنــارى باتجربه ذوب  گفته که به این باشــگاه 
درخواست رضایتنامه داده تا در نیم فصل جدا شود. ارسالن مطهرى 
هم بعد از جدایى منصوریان و با شرایط حال حاضر، تصمیم به ماندن 

در ذوب آهن ندارد و به احتمال زیاد این تیم را ترك مى کند.

دیگر خروجى احتمالى ذوب آهن هم دانیال اسماعیلى فر است. ستاره 
این تیم که مدتهاست مشتریان زیادى دارد، یکى از مهره هاى مهم 
نقل و انتقاالت زمســتانى فوتبال ایران خواهد بود. شنیده مى شود 
اســماعیلى فر در نزدیکى یکى از تیم هاى مدعى لیگ برتر اســت 
و از تیم ذوب آهن به مقصد یکى از باال نشــینان جدول کوچ خواهد 

کرد.

اوضاع داره 
خطرناك تر مى شه

هفته دهم بازى هاى لیگ برتر بانوان برگزار شد و باز هم دو تیم 
مدعى موفق شدند با پیروزى برابر رقباى خود همچنان شانس 

اول قهرمانى باشند.
 شش بازى هفته دهم لیگ برتر بانوان در شهرهاى مختلف 
برگزار شــد؛  به این ترتیب تنها یک هفته به پایان دور رفت 
رقابت هاى لیگ باقى مانده است. از نکات مهم بازى هاى اخیر 
برترى دو تیم مدعى بود، شــهردارى بم و وچان کردستان باز هم برابر 
رقباى خود به پیروزى رســیدند، آن هم بردهایى پر گل که در نهایت 
مقدمات ادامه صدرنشــینى آنها را فراهم کرد. ایــن دو تیم این روزها 
مهمترین مدعیان لیگ براى کســب عنوان قهرمانى لیگ برتر بانوان 

محسوب مى شوند.
 شهردارى بم 3 - سپاهان اصفهان یک

بمى ها به عنوان اولین شــانس قهرمانى این بازى ها به ســراغ تیمى 
رفتند که در هفته هاى اخیر موفق شده بود پرگل ترین بازى هاى لیگ 
امسال را به نام خود بزند. آنها با برترى برابر سپاهان توانستند 30 امتیازى 
شــوند اما در این دیدار براى اولین بار شاهد بازشدن دروازه خود بودند و 
سپاهان موفق شد یکى از گل هاى خورده را جبران کند. در سوى دیگر 

سپاهانى ها با این شکســت همچنان 20 امتیازى و در رده سوم جدول
 رده بندى باقى ماندند.

زاگرس شیراز صفر - وچان کردستان 7
کردستانى ها که اخیراً دست به تغییر نام زده اند در این بازى آسان توانستند 
نماینده شــیراز را از پیش رو بردارند. پیروزى در این بازى موجب شد تا 
کردستانى ها هم مانند بمى ها دومین تیمى باشند که تاکنون حتى یک 
امتیاز را نیز از دست نداده اند. در ســوى دیگر اما شیرازى ها همچنان 6 

امتیازى باقى ماندند تا در رده دهم جدول رده بندى قرار بگیرند.
پاالیش گاز ایالم 1 - شهردارى سیرجان 1

قطعاً یکــى از مهمترین بازى هاى این هفته در ایالم برگزار مى شــد. 
دیدارى که در نهایت با تساوى یک بر یک به پایان رسید تا سیرجانى ها 
20 امتیازى شوند و در رده چهارم جدول قرار بگیرند. ایالمى ها نیز 19 

امتیازى شدند و در رده پنجم جدول قرار گرفتند.
هیئت فوتبال البرز 1 -ملوان بندرانزلى 2

این بازى از جهات مختلف یکى از هیجان انگیزترین بازى هاى این هفته 
رقابت هاى لیگ بود چرا که سارا قمى باید روبه روى تیم سابقش قرار 
مى گرفت. دیدارى که در نهایت با برترى 2 بر یک ملوانان به پایان رسید. 

البرزى ها با این شکست کماکان 13 امتیازى باقى ماندند تا این تیم در 
رده هفتم جدول قرار بگیرد و در سوى دیگر ملوانان 11 امتیازى شدند و 

در رتبه هشتم جدول رده بندى قرار گرفتند.
همیارى ارومیه 2  -پارس جنوبى بوشهر 1

دو تیم پایین جدول لیگ در این بازى براى رســیدن به اوضاع بهتر به 
مصاف یکدیگر رفتند و البته در نهایت این تیم ارومیه اى بود که توانست 3 
امتیاز مهم این بازى را براى فرار از منطقه سقوط از آن خود کند. همیارى 
با این برد 7 امتیازى شــد و به رده نهم جدول رسید و در سوى دیگر تیم 
بوشهرى به اوضاع اســفناك خود ادامه داد تا همچنان تیم بدون امتیاز 

لیگ برتر باقى بماند.
ذوب آهن 3 - آویسا خوزستان 1

ذوبى ها امسال فصل پرفراز و نشیبى را پشت سر گذاشتند. آنها در دیدار 
یکى مانده به آخر نیم فصل توانستند برابر آویسا با سه گل به برترى برسند 
تا 15 امتیازى شوند و در رده ششم جدول قرار بگیرند، اما در سوى دیگر 
اوضاع آویسا اصًال خوب نیست چرا که آنها با این باخت 4 امتیازى باقى 
ماندند تا همچنان در رده یازدهم جدول رده بندى با خطر سقوط دست 

و پنجه نرم کنند.

تاخت و تاز دختران مدعى
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مستقر در منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود و در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى دارند مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى نسبت به ردیف (الف) به مدت دو ماه و نسبت به ردیف (ب) به مدت یک 
ماه اعتراض خود را به این منطقه تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند و گواهى طرح دعوا را به 
این منطقه ثبتى ارائه نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1 رأى شماره 139860302210001543- 1398/09/02 آقاى منصور میرزائى به شماره 
شناسنامه 1112 اصفهان و کدملى 1289369402 فرزند فریدون ششدانگ قسمتى از یک 
باب ساختمان به مساحت 201/1 مترمربع مفروزى از پالك 1186 فرعى از 2248 اصلى 

انتقال عادى مع الواسطه از طرف احدى از ورثه مونس چم انگیز. 
2 رأى شــماره 139860302210001557- 1398/9/4 خانم عفت باقرى اشکاوندى 
به شماره شناســنامه 9 اصفهان و کدملى 1291799966 فرزند بهرام ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 124/21 مترمربع مفروزى از پالك 1721 اصلى واقع در بخش 6 ثبت 
اصفهان انتقال عادى مع الواسطه از طرف یداله و حسن بیگم اوالد اسماعیل اشکاوندى

3 رأى شماره 139860302210001523- 1398/08/28 آقاى محمدرضا شیرعلیان به 
شماره شناســنامه 99 بخش مرکزى و کدملى 1286620309 فرزند تقى ششدانگ یک 
بابا خانه به مساحت 523/37 مترمربع مفروزى از پالك 109 اصلى واقع در زعمار بخش 

20 اصفهان.
مساحت 269/59 مترمربع مفروزى از پالك 1186 فرعى از 2248 اصلى انتقال عادى مع 

الواسطه از طرف احدى از ورثه مونس چم انگیز واقع در بخش 6 ثبت اصفهان.
5 رأى شماره 139860302210001520- 1398/08/28 خانم اقدس خلیل زادگان به 
شماره شناسنامه 362 و کدملى 0384100211 فرزند حسین ششدانگ یک باب باغ ویال 
به مساحت 1993/50 مترمربع مفروزى از پالك 90 اصلى واقع در بخش 20 ثبت اصفهان.
6 رأى شــماره 139860302210001522- 1398/08/28 خانم زهره باقرى به شماره 
شناسنامه 27194 صادره از نجف آباد و کدملى 1090269943 فرزند محمد ششدانگ یک 
باب خانه به مســاحت 239/43 مترمربع مفروزى از پالك 72 فرعى از 2248 اصلى واقع 

در بخش 6 ثبت اصفهان.
7 رأى شماره 139860302210001359- 1398/07/14 آقاى محسن محمدى به شماره 
شناسنامه 49446 صادره از اصفهان و کدملى 1280920076 فرزند محمد ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 983/55 مترمربع مفروزى از پالك 2194 اصلى انتقال عادى مع 

الواسطه از طرف حسین حیدرى فرزند رضا واقع در بخش 6 ثبت اصفهان.
8 رأى 139760302210001241- 1397/09/26 هیات آقاى على موسوى کرچگانى 
به شــماره شناســنامه 2622 کدملى 4722091633 صادره از کویت فرزند سید عابدین 
بر ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 600 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
2248/1186 اصلى واقع در بخش 6 حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع 

الواسطه از طرف آقاى سید حسین مصطفوى احدى از ورثه مونس چم انگیز.
9 رأى شــماره 139860302210000553- 1398/03/02 و راى اصالحــى شــماره 
139860302210001438- 1398/08/01 آقاى بهرام عابدى فرزند حســن به شماره 
شناســنامه 1 و کدملى 1291841482 صادره از اصفهان مس ــاحت مورد تقاضا از 2400 
مترمربع به 3400 مترمربع اصالح گردید. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1398/09/16 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1398/10/01 م الف: 683399 منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق 

اصفهان /9/324

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 139860302023000588 مورخ 98/07/29 آقاى  عباس 
سازى به شماره شناسنامه 1274 کدملى 1286987938 صادره از اصفهان فرزند غالمرضا 
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 107/60 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1 
فرعى از 4746- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى 
اولیه محرز گردیده اســت. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/09/16 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/01 م الف: 683137 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك مرکزى اصفهان /9/326

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 139860302023000658 مــورخ 98/08/27 آقاى مجید 
صدیقى مورنانى به شماره شناسنامه 2505 کدملى 1285994612 صادره از اصفهان فرزند 
7 9 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یکباب خانه به مساحت 141/15 

حسن نسبت به 13
مترمربع مفروزى از پالك شماره 6 فرعى از 4071- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که 
در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1398/09/16 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/01 م الف: 682529 

صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /9/328

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 139860302023000659 مورخ 98/08/27 آقاى مهدى 

رستگارى کوپائى به شماره شناسنامه 19 کدملى 5659340768 صادره از اصفهان فرزند 
شکراله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 165/69 مترمربع مفروزى از پالك 
شماره 5126- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه 
محرز گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/09/16 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 10/01 /1398 م الف: 682472 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

مرکزى اصفهان /9/330

آگهى مفاد آراء صادره توسط هیأت حل اختالف موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

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

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

1- رأى شــماره 139860302009002241 مورخ 1398/09/27 آقاى عبدالحســین 
احمدپور مبارکه فرزند حاجى بابا ، در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 328/43مترمربع 
واقع در مبارکه مجزا شــده از  پالك 10 -اصلى بخش9 انتقالى با واسطه از مالک رسمى 

اسماعیل احمدپور مبارکه
2-رأى شــماره 139860302009001909 مورخ 1398/08/28 آقــاى روح اله ندافى 
قهنویه فرزند شکراله ، در ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 490/60مترمربع واقع 
در مبارکه مجزا شده از  پالك 627فرعى از19 -اصلى بخش8 انتقالى با واسطه  از مالک 

رسمى محمد صادق صفائى
3- رأى شماره 139860302009001855 مورخ 1398/08/23  آقاى غالمرضا رنجکش 
قهنویه ئى فرزند روح اله ، در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 80/ 179مترمربع مجزا 
شــده از  پالك 11 -اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بهادرخان 

نهچیرى  
4- رأى شماره 139860302009001904 مورخ 1398/08/28 آقاى خدامراد کارگران 
فرزند حسن ، درسه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 252/80مترمربع 
واقع در مبارکه مجزا شده از  پالك 447/1  فرعى (که به 901 فرعى تبدیل شده است )از 

40-اصلى بخش 8 انتقالى با واسطه از مالک رسمى فاطمه ستارى
5- رأى شــماره 139860302009001905 مورخ 1398/08/28 خانــم گلى میرزائى 
طالخونچه فرزند پرویز ، درســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 
252/80مترمربع واقع در مبارکه مجزا شــده از  پالك 447/1  فرعى (که به 901 فرعى 

تبدیل شده است )از 40-اصلى بخش 8 انتقالى با واسطه از مالک رسمى فاطمه ستارى
6- رأى شــماره 139860302009001896 مورخ 1398/08/27 آقاى محسن ایزدى 
فرزند غالمعلى، در ششدانگ یکباب خانه مخروبه  به مساحت 252/26مترمربع مجزا شده 
از  پالك  1512 فرعى از باقیمانده از یک  -اصلــى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى محمدتقى فروغى
7-رأى شــماره 139860302009001895 مورخ 1398/08/27  خانم طاهره حسینى 
مبارکه  فرزند رسول ، در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 125/65مترمربع مجزا شده 
از  پالك ده -اصلى بخش 9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى خیراله احمدپور 

مبارکه
8- رأى شماره 139860302009001859 مورخ 1398/08/23   آقاى منصور حیدرى زاده  
فرزند اسکندر ، در ششدانگ قسمتى از یکباب خانه   به مساحت 11/86مترمربع مجزا شده 

از  پالك 617 فرعى از40-اصلى بخش 8 انتقالى با واسطه از مالک رسمى على فخارى  
9- رأى شماره 139860302009001916 مورخ 1398/08/29 خانم مهرى کریمى فرزند 
حسین قلى، در قسمتى از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 11/00مترمربع مجزا شده 
از  پالك هاى 792 و 2575 فرعى از 2-اصلى بخش9 انتقالى با واســطه از مالک رسمى 

غالمرضا عبدالرضازاده
10- رأى شــماره 139860302009001897 مــورخ 1398/08/27 شــرکت تعاونى 
کشــاورزى و دامدارى شهرســتان مبارکه ، در ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 
935/70مترمربع مجزا شــده از  پالك 17-اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى رحمت اله قربانى شاه کوچکى
11- رأى شــماره 139860302009001907 مورخ 1398/08/28 آقاى جواد احمدپور 
مبارکه فرزند حجت اله، در ششدانگ یک باب خانه  نیمه ساز به مساحت 231/00 مترمربع 
مجزا شده از  پالك10 -اصلى بخش9انتقالى  بموجب قباله عادى از مالک رسمى عبدالعلى 

احمدپور مبارکه
12- رأى شماره 139860302009001929 مورخ 1398/08/30 آقاى احمدرضا بهرامى  
فرزند نصراله ، در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 156/67مترمربع مجزا شده از  پالك 
187 فرعى از دو -اصلــى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى  از مالک رســمى بانو ربابه 

رضویان
13- رأى شــماره 139760302009002609 مورخ 1397/10/30 آقاى جعفر هادیان 
مبارکه  فرزند على اکبر ، در یک ونیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
184/50مترمربع مجزا شــده از  پالك یک-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى بختیار دهقانى
14- رأى شــماره 139760302009002608 مــورخ 1397/10/30 آقاى رضا هادیان 
مبارکــه  فرزند جعفر ، در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 
184/50مترمربع مجزا شــده از  پالك یک-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى بختیار دهقانى
15- رأى شــماره 139760302009002610 مورخ 1397/10/30 خانم ایران صادقپور 
مبارکه فرزند مهدى ، در یک ونیم دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 
184/50مترمربع مجزا شــده از  پالك یک-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى بختیار دهقانى
16- رأى شــماره 139860302009002096 مــورخ 1398/09/13 آقــاى صمــد 
کریمى فرزند نوروزعلى ، در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 
218/20مترمربع مجزا شده از  پالك هفت -اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى رضا صریریان
17- رأى شماره 139860302009002097 مورخ 1398/09/13 خانم عصمت کریمى 
فرزند احمد ، در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 218/20مترمربع 
مجزا شــده از  پالك هفت -اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى 
رضا صریریان تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/10/01 تاریخ انتشار نوبت دوم :1398/10/15 
م الف: 702742 مظاهر نصرالهى- رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان مبارکه 

 9/527/

مزایده
شعبه هشتم اجراى احکام شوراى حل اختالف در خصوص پرونده کالسه 981869 شعبه 
هشتم له آقاى رئوف نافعى علیه رضا رنجبر گی شــیرى به آدرس اصفهان. خ توحید میانى 

ك 20 شهید تقى آبادى نبش بن شــقایق پ 35 بابت هزینه هاى دادرسى و محکوم به 
329/182/049 ریال و بابت نیم عشر دولتى 16/459/102 ریال اموال توقیفى به شرح: 
1) تعیین ارزش امتیاز یک حج عمره مراتب به شرح زیر برآورد و اعالم نظر مى گردد ارزش 
امتیاز یک حج عمره در این مقطع از زمان به مبلغ 13/500/000 ریال (ســیزده میلیون و 
پانصد هزار ریال) برآورد و اعالم نظر مى گردد. با توجه به مراتب فوق ارزش دو حج عمره 
اعالم شده جمعاً به مبلغ 27/000/000 ریال بیست و هفت میلیون ریال بعنوان مزایده اعالم 
نظر و برآورد مى گردد٪ که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته اســت. طالبین 
شرکت در جلسه ى مزایده مى توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه پنج روز قبل از جلسه ى 
مزایده به شماره حساب 2171350205001 بانک ملى و ارائه آن فیش به اجراى احکام از 
اموال بازدید نمایند. پیشنهاد دهنده ى باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. مزایده در 
ساعت 10 تا 9 صبح در تاریخ 98/10/22 برگزار مى گردد. م الف: 679716 قاسمى- مدیر 

اجراى احکام شوراى حل اختالف اصفهان /9/303

مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 961097 ج/2 له 1- آقاى جواد توکلى و 2- جمــال توکلى و علیه آقاى 
اصغر خیام نکویى مبنى بر مطالبه مبلغ 1/213/631/066 ریال بابت محکوم به و هزینه 
هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 98/10/21 ساعت 11 صبح در محل اجراى 
احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 31/583 سهم مشاع از 
216 سهم شش دانگ ملکى به پالك ثبتى شــماره 12/4860- بخش 14 با مشخصات 
مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده است ملکى آقاى اصغر خیام نکویى و اکنون 
در تصرف مالکانه/ استیجارى محکوم علیه مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. 
طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک 
بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک 
ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. و مابقى 
ثمن را ظرف حداکثــر یک ماه پرداخت واال ده درصد واریزى بــه نفع دولت ضبط خواهد 
شــد. اوصاف ملک مورد مزایده: اصفهان، خیابان صارمیه، کوچه شهید عبدالحمید هادى 
زاده، (نجارباشى) ادامه نهر تیران، کوچه شهید حسین زاده، پالك 121 و خیابان کاشانى، 
چهارسوق، کوچه نورى، کوچه شهید اکبر حسین زاده، پالك 121 ارزش کل ملک پالك 
ثبتى 12/4860 بخش 14 اصفهان مبلغ 8/300/000/000 ریال (هشت میلیارد و سیصد 
میلیون ریال) و بابت ســهم اصغر خیام نکویى فرزند رضا که 32 ســهم از 216 سهم کل 
مى باشد مبلغ 1/229/629/630 (یک میلیارد و دویست و بیست و نه میلیون و ششصد و 
بیست و نه هزار و ششصد و سى ریال) در نظر گرفته شده است. در نتیجه ارزش 31/583 
سهم مشــاع آن بر مبلغ 1/213/631/066 ریال ارزیابى که مقدار 1/503 سهم مشاع آن 
به مبلغ 57/711/955 ریال بابت حق الجراء دولتى و مقدار 30/08 سهم مشاع آن به مبلغ 
111 /1/155/839 ریال بابت مطالبات محکوم له ارزیابى مى گردد. م الف: 681209 مدیر 

و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان/9/304

مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهى: 139803902004000316 تاریخ آگهى: 1398/09/25 شماره پرونده: 
139604002004000503 آگهى مزایده پرونده اجرایى کالسه: 9601685- ششدانگ 
پالك 12/4182 بخش 14 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان- خیابان کاشــانى- کوچه 
ماهرالنقش (شــماره 37) نبش بن بست نشــاط- پالك شماره که ســند مالکیت آن در 
صفحهات 184 و 579 و 181 و 178 دفتر 484 و 236 امالك به شــماره ثبتى 65426 و 
25043 و 65425 و 65424 و با شماره چاپى 995296 و 995298 و 995299 و 995297 
ثبت و صادر شده است ملکى على سمیعى نژاد به میزان نیم دانگ مشاع و عباس سمیعى 
نژاد به میزان دو دانگ مشاع و زهره فرهادى به میزان دو دانگ مشاع مهشاد صرافان چهار 
سوقى به میزان یک و نیم دانگ مشاع با حدود: شماًال: به خط مستقیم مفروض بطول 15 
متر به شماره 4181 فرعى شرقًا: به خط مســتقیم مفروض بطول 21 متر به شماره 3023 
فرعى جنوبًا: دیواریست بطول 15 متر به جاده غربًا: به خط مستقیم مفروض بطول 21 متر 
به شماره باقیمانده 776 فرعى. که طبق نظر کارشــناس رسمى پالك فوق عرصه هاى 
محل مورد بازدید ساختمان مسکونى جمعا بمساحت 561 متر بوده و داراى اعیانى بمساحت 
346 مترمربع و با بیش از 20 سال مى باشــد. اعیانى داراى دیوارهاى باربر آجرى و ستون 
هاى فلزى میانى همچنین سقف تیرچه بلوك نماى خارجى با آجر نماى کارتنى طرف کوچه 
اصلى و پالستر سیمان در داخلى کوچه بن بست در داخل ساختمان سقف با گچکارى بدنه 
رنگ روغنى دربهاى خارجى آهنى و آلومینیوم دربهاى داخلى چوبى ســرویس بهداشتى 
و آشپزخانه با کاشى و کف ســرامیک حیاط با کف سنگ تیشــه اى و نماى آجر و داراى 
اشتراکات آب و برق و گاز مى باشــد. و طبق سند رهنى شماره 200645- 1394/05/04 
تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 56 اصفهان در رهن بانک سینا واقع مى باشد و 
طبق اعالم بانک بستانکار ملک داراى بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 
1398/011/07 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى 
چهارراه اول ابتداى خیابان الهور سمت چپ به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 
سى میلیارد ریال شروع و به هر کس خریدار باشــد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته 
مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشــتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى 
مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده 
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، 
وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا 
این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 1398/10/01 درج و 
منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت 
شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش 
سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل 
فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و  کارت شناســایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده 
مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب 
اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 699863 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 

9/485/

مزایده اموال منقول
اجراى احکام حقوقى شعبه هفتم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 3980953/ ج7 له آقاى محمدرضا ریحانیان پور اصفهانى علیه شرکت 
آران ساخت نیرو سپاهان مبنى بر مطالبه مبلغ 66/599/265 ریال بابت محکوم به و هزینه 
هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 1398/10/14 ســاعت 8:30 صبح در محل 
اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش اموال توقیفى که 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده نظریه وى مصون از تعرض 
طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده 
به نشانى اصفهان خیابان هشت بهشــت غربى چهارراه ملک ساختمان ملک طبقه سوم 
مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده 
بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شــرکت نمایند. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم مال مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى 
آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. و مابقى ثمن 
ظرف حداکثر یک ماه پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. لیست 
اموال مورد مزایده: ارزیابى اموال مورد نظر بشرح زیر با توجه به جمیع جهات و عوامل مؤثره 
اقدام و بعنوان قیمت پایه براى انجام مزایده و یا هرگونه تصمیم مقتضى مجموعًا به مبلغ 
چهل میلیون (40/000/000 ریال) تعیین و اعالم نظر بعمل مى آید. 1- یک دستگاه فاکس 
کرم رنگ پانوسونیک مدل KX-FP 362 مستعمل به مبلغ 4/000/000 ریال -2 یک 
دستگاه کامپیوتر شامل (یک عدد مانیتور 19 اینچ مدل BX 1939 مستعمل سامسونگ 

3- یک عدد کیبورد MEVA مستعمل و یکعدد کیس و یکعدد موس مستعمل به مبلغ 
24/000/000 ریال 4- یک عدد میز نیم دایره مدیریتى چوبى قهوه اى مستعمل به مبلغ 
00 4/000/0 ریال 5- یــک عدد میز کنفرانس چوبى قهــوه اى ام دى اف بهمراه 4 عدد 
صندلى مشکى چرخدار مستعمل به مبلغ 8/000/000 ریال جمع کل ارزیابى 40/000/000 

ریال. م الف: 702763 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان/9/532

مزایده اموال منقول
اجراى احکام حقوقى شــعبه دوازده اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص 
پرونده اجرایى کالسه 961325 ج/12 له خانم فرشته سادات بحق علیه 1- حسین مهرى 
شرودانى 2- زهرا بیتانه 3- محمدرضا مهرى شــرودانى مبنى بر مطالبه مبلغ 350 عدد 
ســکه بهار آزادى بابت حق األجراى دولتى که در روز مزایــده ارزیابى مى گردد در تاریخ 
98/10/14 ساعت 12:30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین 
اتاق 18 جهت فروش یکدستگاه سمند ال ایکس به شماره انتظامى 918 ج 11 ایران 13 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 نشــانى پارکینگ تمرکزى اصفهان مراجعه و از اموال بازدید و در روز مزایده با همراه 
داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام 
حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 
شد. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. و مابقى ثمن حداکثر ظرف یکماه 
پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. لیست اموال مورد مزایده: 
مشخصات وسیله: سوارى سمند دوگانه ســوز- 918 ج 11 ایران 13- رنگ سفید- مدل 
1390- شماره موتور 90007597- شماره شاسى 284920 نظریه کارشناسى: از وسیله 
فوق در پارکینگ تمرکزى اصفهــان بازدید گردید برابر اعالم خواهان وســیله از مورخه 
98/5/26 توقیف شــده- اسناد و مدارك وسیله رویت نشــد- موتور و گیربکس خاموش 
بود- الستیکها 50٪ سالم- لکه گیرى گلگیر عقب ســمت راست قیمت پای ه کارشناسى 
وسیله با توجه به مدل، وضعیت ظاهرى وســیله در بازار روز امروز جهت فروش بصورت 
مزایده حدودا مبلغ 420/000/000 ریال ارزیابى میگــردد. م الف: 702778 مدیر اجراى 

احکام مدنى دادگسترى اصفهان/9/533

ابالغ اجراییه
شــماره پرونده: 139804002003002827/1 شــماره بایگانى پرونده: 9803999/1 
شــماره آگهى ابالغیه: 139803802003000463 تاریخ صدور: 1398/09/17 آگهى 
ابالغ اجرائیه کالســه: 139804002003002827- بدین وســیله بــه آقاى على لب 
خندق نام پدر: حسین تاریخ تولد: 67/8/30 به نشانى: اصفهان کدپستى 8197784731 
ابالغ مى شود که به شرکت پخش سراســرى تجهیزگران طب نوین، جهت وصول مبلغ 
11076353 ریال به استناد چک شــماره 5/067301، مورخه 97/9/29 عهده بانک سپه 
شعبه میدان امام على اصفهان، علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 
139804002003002827 و شــماره بایگانى 9803999 در این اداره تشــکیل شده و 
طبق گزارش مورخ 98/7/6 مامور، محل اقامت شــما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا 
بنا تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه 
نصف جهان آگهى مى شــود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنجســاله ششم 
توســعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اســالمى ایران ظرف مدت بیست روز 
از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام 
ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 702782 اداره اجراى اســناد رسمى 

اصفهان  /9/534

حصر وراثت
آقاى هادى حق شــناس به شماره شناســنامه 48 با استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و 
رونوشت  شناسنامه ورثه ، درخواستى بشماره 98 / 700  تقدیم این شورا نموده چنین اشعار 
داشته است که شادروان اصغر حق شناس فرزند عباس  بشناسنامه شماره 41 در تاریخ 3 / 7 
/ 1398 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از 1 – مهدى حق شناس نام پدر 
اصغر شماره شناسنامه 2977 نسبت با متوفى فرزند 2- مهرى حق شناس نام پدر عباس  
شماره شناسنامه 2978 نســبت با متوفى فرزند 3- مریم حق شناس نام پدر اصغر شماره 
شناسنامه 2979 نسبت با متوفى فرزند 4- هادى حق شناس نام پدر اصغر شماره شناسنامه 
48 نسبت با متوفى فرزند 5- هدى حق شناس نام پدر اصغر شماره شناسنامه 305 نسبت 
با متوفى فرزند 6- ندى حق شناس نام پدر اصغر شماره شناسنامه 5100112131 نسبت 
با متوفى فرزند 7- زهرا شاه نظرى نام پدر عباس شــماره شناسنامه 809 نسبت با متوفى 
همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هرکسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى 
ظرف مدت یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهــد گردید . 702661 /م 

الف - شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر / 9/529 

مزایده
شــماره پرونده : 9709983730200706 شــماره بایگانى :972053 در پرونده کالسه 
972053 اجرایى و به موجب دادنامه 9709973730201172 صادره از شعبه دوم عمومى 
نجف آباد محکــوم علیه اجرایى آقاى محســن صافى فرزند قربانعلى محکوم اســت به 
پرداخت 1/153/365/600 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 40/117/796 ریال  هزینه 
هاى دادرســى و مبلغ 32/960/580 ریال  بابت حق الوکاله وکیل با خســارات تاخیر در 
تادیه از 1397/04/25 لغایت وصول محکوم به در حق محکوم له یاســر صالحى و مبلغ 
57/668/280 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى 
شهرستان نجف آباد اموال ذیل ( شامل شیر آالت و غیره )توقیف و توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى منتخب آقاى اسداله غیور به شــرح ذیل ارزیابى گردیده است: شامل سینک 
ظرفشویى تعداد 22 عدد به مبلغ 176/000/000  ریال 2- روشویى با آیینه به تعداد 23 عدد 
به مبلغ 276/000/000 ریال 3- هود معمولى به تعداد 13 دستگاه به مبلغ 234/000/000 
ریال 4- فر گاز به تعداد 8 عدد به مبلغ 228/000/000 ریال 5- سنگ توالت 8 عدد به مبلغ 
12/000/000 ریال 6- توالت فرنگى 8 عدد به مبلغ 280/000/0009 – شیر حمام و دوش 
7 عدد به مبلغ 49/000/000 ریال و جمع کل اموال کارشناســى شده 1/167/800/000 
ریال مى باشد که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى 
اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1398/10/24 ساعت 
10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت 
کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 
2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید 
مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا 
خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل 

آورد. 701322/م الف مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/ 9/530

 حصروراثت 
منوچهر هاشمى داراى شناسنامه شماره 702 به شرح دادخواست به کالسه 1494/98 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نوروز على 
هاشمى بشناسنامه 14 در تاریخ 98/4/15 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. منوچهر هاشمى ش ش 702 ، 2. منظر هاشمى 
ش ش 543 ، 3. شهال هاشمى ش ش 826 ، 4. ســمیه هاشمى ش ش 10 ، 5. اسماعیل 
هاشمى ش ش 4610190745 (فرزندان متوفى)، 6. سلب ناز هاشمى قلعه موسى خانى 
ش ش 5 (همسر متوفى)، 7. گل عنبر نادرى شورابى ش ش 112 (مادر متوفى ) متوفى به 
غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 702669/م 

الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد / 9/531
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 به نظر مى رســد هر کارى کنیم و هر چقدر هم که 
پیشــگیرى کنیم باز هم باالخره حداقل یک بار به 
دام ســرماخوردگى گرفتار مى شویم. اما یادتان باشد 
اگر یک بار دچار ســرماخوردگى شــدید و تمام شد 
تصور نکنید این ویروس هاى ســمج دیگر به شــما 
کارى ندارند و نمى توانند شــما را مبتــال کنند. افراد 
بزرگسال به طور متوسط دو تا ســه بار در سال دچار 
سرماخوردگى مى شوند. علتش هم این است که صدها 
گونه رینوویروس (رینو به معنى بینى اســت و جایى 
است که سرماخوردگى هاى معمولى بیشتر و شدیدتر 
آن را مورد هدف قرار مى دهند) و سایر ویروس هاى 
سرماخوردگى در محیط پراکنده اند و ابتال به یکى از 

آنها، شما را در برابر بقیه ویروس ها مقاوم نمى کند. 

یک محقق و پژوهشگر طب سنتى گفت: آب آناناس 
قابلیت خون سازى در بدن دارد و باعث بهبود جریان 

خون مى شود.
محمد باقر مینایى، محقق و پژوهشــگر طب سنتى 
درباره آناناس گفت: این میوه در مناطق گرم و مرطوب 
رشد مى کند. در ایران به دلیل نامناسب بودن شرایط 
آب و هوایى براى رشد این میوه، تولید آن میسر نیست 
و به همین دلیل در دسترس همگان نیست. او ادامه 
داد: خواص درمانى میوه در هــر منطقه براى مردم 
همان منطقه،  100 در صد اســت اما هر چقدر از آن 

منطقه دور مى شود تأثیرش کمتر مى شود.
او گفت: این میوه نزدیک به 85 درصد ترکیباتش را 
آب تشکیل داده است؛ بنابراین نسبت به سایر میوه ها 
آب بیشترى دارد. این پژوهشگر طب سنتى بیان کرد: 
آب آناناس ادرارآور است همچنین قابلیت خون سازى 
در بدن دارد و باعث بهبود جریان خون مى شود. آب 

آناناس سیستم ایمنى بدن را هم تقویت مى کند.
این عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى تهران 
با بیان اینکه آناناس به دســتگاه گوارش و هضم غذا 

کمک بسزایى مى کند، افزود: این میوه بومى نواحى 
گرمسیرى و مرطوب، اشــتهاآور است و مى تواند به 
عنوان یک ملین استفاده شــود؛ افراد مى توانند این 

میوه را قبل و یا بعد غذا میل کنند.
او تصریح کرد: آناناس در تعادل ثبات قند خون دخیل 
است همچنین میکروب هاى چرك زا را از بین مى برد و 
بیمارى هایى که به واسطه این نوع میکروب ها بر بدن 

عارض مى شوند را مى تواند، مهار کند.
مینایى گفت: افرادى که بر اثر عواملى محیطى مانند  
آلودگى هوا  و یا با رعایت نکرن بهداشت شخصى خود 
دچار بیمارى مى شوند، مى توانند اثرات مخرب آن را با 
مصرف آب آناناس کاهش دهند. افراد با مصرف میوه 

و آب آناناس مى توانند به بهبود درد خود کمک کنند.
مینایى توصیه کرد: افرادى که براى تسکین درد این 
میوه را مصرف مى کنند، مى توانند آب آناناس را بگیرند  

و با غرغره کردن آن در حلق، از فوایدش بهره ببرند.
او تصریح کرد: روغن آناناس معروف به روغن ملطف 
گلو، حنجره و حلق است و به درمان و بهبود گلو درد 

کمک مى کند.

بسیارى از ما داراى وسواس در زمینه هاى مختلف هستیم 
اما در بعضى از افراد، نوع و میزان این وسواس به گونه اى 
متفاوت و ملموس مى شود که شکل بیمارى پیدا مى کند.

این افراد حداقل یک ســاعت از وقت خود را در شــبانه 
روز، صرف این وســواس هاى فکرى و عملى مى کنند، 
این بیمارى در تمامى زمینه ها بر زندگــى فرد اثر منفى 
مى گذارد که شــامل روابط اجتماعى، رابطه زناشــویى، 

تحصیل و شغل است.
وسواس هاى فکرى به اشکال متفاوت بروز مى  کنند، به 
عنوان مثال مى توان به ترس بــى دلیل از میکروب ها و 
عفونت ها، شستن بیش از حد دست ها و اشیاء، استرس قفل 
کردن در خانه یا اتومبیل، چک کردن مدام شیرهاى آب و 
گاز، وسواس در انجام همه کارها به صورت ایده آل و چیدن 
اشیاء به صورت کامًال منظم و در ردیف خاص اشاره کرد.

بعضى از موارد وسواس در شستن دست ها یا بستن شیر 
آب، بیشتر خود فرد را آزار مى دهند، ولى برخى دیگر مانند 
وسواس در چیدن منظم اشــیاء، معموًال باعث رنجش 
همســر و فرزندان و ســایر اطرافیان مى شود، چون در 
صورت به هم خــوردن این نظم، فرد دچار وســواس و 
عصبانیت مى شود و ممکن است رفتارهاى پرخاشگرانه 

از خود نشان دهد.
معموًال اکثر افراد بالغ از داشتن وسواس آگاهى دارند، ولى 
همه آنها، آن را به عنوان یک بیمارى تلقى نمى کنند. از 
ســوى دیگر، کودکان معموًال از داشــتن وسواس خود 
آگاهى ندارند، از آنجایى که بیمارى وسواس در صورت 
درمان نشدن تشدید مى شود و تمام شئونات زندگى فرد 
را تحت الشــعاع خود قرار مى دهد، شایسته است که در 

صورت تشخیص، هر چه زودتر مورد درمان قرار گیرد.

 درمان هاى دارویى و روانپزشکى براى این بیماران به کار 
برده مى شوند. از آنجا که افراد مبتال به این بیمارى معموًال 
دچار کمبود ماده اى به نام سروتونین در مغز خود هستند، 
درمان هاى دارویى معموًال تجویز داروهاى موســوم به 
«مهارکننده هاى انتخابى بازجذب سروتونین» است که 

جلوى بازجذب ماده سروتونین را در مغز مى گیرد.
درمان هاى روانپزشــکى معموًال به شکل رفتار درمانى 
است و به کمک روان درمانگر صورت مى پذیرد. در این 
روش فرد براى مدت کوتاهى و با درخواست درمانگر (و یا 
با اجبار او) در مواجهه با عاملى که از آن پرهیز مى کند قرار 

مى گیرد ولى درمانگر بیمار را از دادن پاسخ نهى مى کند.

در واقع به فرد آموزش داده مى شود که چگونه در مقابل 
عادات تکرارى وسواس گونه خود مقاومت کند و واکنشى 
نشان ندهد. این روش درمانى در طى جلسات متعدد و با 
افزایش زمان رویارویى ادامه مى یابد. تحقیقات نشــان 
داده اســت که وقتى درمان هاى دارویى و روانپزشکى 
به همراه هم به کار برده مى شوند، نتایج درمانى بهترى 

نشان مى دهند.
به هر حال با توجه به اینکه حدود یک تا 3 درصد افراد در 
جوامع مختلف دچار این بیمارى هستند، شناخت عالئم 
این بیمارى و درمان هاى موجود مى تواند کمکى بزرگ 

در راهنمایى این افراد به سوى درمان باشد.

نتایج یک تحقیق نشان مى دهد قرار گرفتن در معرض 
سرب با خطر افزایش ابتال به زوال عقل مرتبط است.

گروهى از محققان کانادایى در تحقیقات خود روى عوامل 
بروز زوال عقل، قرار گرفتن در معرض سرب را در شروع 
این بیمارى مؤثر دانستند. محققان کانادایى با تأکید بر 
اینکه میزان قرار گرفتن در معرض ســرب در آمریکا و 
کانادا و همچنین بخش هایى از اروپا کاهش پیدا کرده، 
اظهار کردند: این موضوع مى تواند توضیح دهنده روند 

کاهشى موارد ابتال به زوال عقل در این کشورها باشد.

بهره هوشى (IQ) کودکان تأیید شده  است، بیان کردند: محققان کانادایى با اشاره به اینکه تأثیرات منفى سرب بر 
تاکنون به تأثیرات طوالنى مدت قرار گرفتن در معرض 
سرب بر قدرت شناختى بزرگساالن و احتمال ابتالى آنان 

به زوال عقل توجه چندانى نشده است.
محققان تأکید کردند: سرب یک نوروتوکسین شناخته 
شده است که بر سیستم عصبى تأ ثیر مى گذارد و تحقیقات 
انجام شده روى افرادى که در محل کار در معرض این 
ماده قرار دارند نشان مى دهد بین قرار گرفتن در معرض 

سرب و زوال عقل ارتباط وجود دارد.

از وسواس فکرى خسته شده اید؟
متخصص گوش و حلق و بینى با اشاره به تشدید عفونت 
گوش در برخى افراد با شروع فصل سرما گفت: دستکارى 
کردن و شستن گوش با صابون مى تواند منجر به تشدید 

حمالت و عفونت هاى ناشى از اگزما و عفونت شود.
علیرضا موحد توضیح داد: در گــوش برخى افراد اگزما 
وجود دارد که در فصل سرما این عارضه تشدید مى شود. 
وى با بیان اینکه اگزماى مجراى گوش مى تواند باعث 
تحریک پذیرى، خارش و گاه دردناکى پوســت کانال 
گوش شود توضیح داد: اگزماى مجراى گوش مى  تواند 
از یک التهاب کوچک پوستى تا التهاب، خشکى و آسیب 

عمیق پوستى متفاوت باشد.
موحد با بیان اینکه دستکارى کردن، خاراندن و شستن 
گوش با صابــون مى تواند منجر به تشــدید حمالت و 
عفونت هاى ناشى از اگزما شــود، گفت: در فصل سرما 
بهتر است به دلیل عفونت گوش به پزشک متخصص 
مراجعه کرده و از خاراندن و یا وارد کردن جسم خارجى 

به گوش پرهیز کنیم.
متخصص گوش و حلــق و بینى در خصوص ســوت 
کشیدن و وزوز کردن گوش توضیح داد: موضوع سوت 
کشیدن گوش شامل مباحث گسترده اى است اما بهترین 
راه براى حل این موضوع بى توجهى به این مشکل است. 
وى ادامه داد: از سوى دیگر استرس و اضطراب ارتباط 
مستقیمى با سوت کشــیدن و یا وزوز کردن گوش دارد 
و تشــدید اســترس مى تواند منجر به زیاد شدن سوت 

کشیدن گوش شود.
موحد در پایان در پاسخ به پرسشى در خصوص ارتباط 
ســرگیجه با بیمارى هاى گوش نیز توضیح داد: یکى از 
وظایف گوش عالوه بر شنوایى حفظ تعادل بدن است 
و به ه م خوردن نظم سیستم عملکردى گوش مى تواند 
منجر به از دست  دادن تعادل یا سرگیجه افراد شود که 
بدین منظور نیــز روش هاى درمانى خاصى از ســوى 

پزشکان به بیمار ارائه مى شود.

دالیل عفونت گوش
 با شروع فصل سرما

آب آناناس سیستم ایمنى بدن را تقویت مى کند

با یک بار سرما خوردن واکسینه نمى شوید

تأثیر سرب بر خطر ابتال به زوال عقل

 API وزیر صنعت، معدن و تجارت در ســفر به اصفهان، از پروژه تولید انبوه تختال
جهت لوله هاى انتقــال نفت و گاز در محیــط ترش که براى اولین بار در کشــور در

فوالد مبارکه انجام شده، رونمایى کرد و این پروژه رسمًا به بهره بردارى رسید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در آیین رونمایى و بهره بردارى از پروژه تولید انبوه تختال 
API جهت لوله هاى انتقال نفت و گاز در محیــط ترش که در محوطه کارگاهى و با 
حضور مدیران و کارکنان فوالد مبارکه، مســئوالن استان و شهرستان، نماینده مردم 
شهرستان مبارکه در مجلس شوراى اســالمى، روحانیون و... برگزار شده بود با بیان 
اینکه پروژه انجام شده که امروز رسمًا رونمایى و بهره بردارى شد فتح عملیات و فتح 
خاکریز در جبهه اقتصادى است، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال رونق 

تولید برنامه هایى داشته که با جدیت دنبال خواهد کرد.
رضا رحمانى، نهضت ساخت داخل را از جمله این برنامه ها اعالم کرد و افزود: ما براى 
تحقق ساخت داخل، ده میلیارد دالر براى سال هاى 99، 98 و 1400 اختصاص داده ایم 
که از این میزان 2/4 میلیارد دالر در حوزه معدن و صنایع معدنى، 1/4 میلیارد دالر در 
حوزه خودرو و قطعات خودرو و 1/2 میلیارد دالر در حوزه صنایع نساجى، کیف و کفش، 
پوشاك و... اختصاص یافته است. این در حالى است که امروز با افتتاح این پروژه 250 
میلیون یورو از واردات کم شده و کاهش وابستگى ایجاد شده است که همان فتح الفتوح 
و افتخار است. بنابراین امروز در نهضت ســاخت داخل، هر کس در هر کجا مى تواند 

محصولى را در داخل تولید کند باید به انجام رسانده و این یک تکلیف است.
وى ادامه داد: امروز در حوزه هاى مختلف مخابرات، پتروشیمى، لوازم خانگى و... ساخت 
داخل صورت گرفته و خوب هم جواب داده اســت و ما تا پایان سال جارى هر هفته از 

این برنامه ها خواهیم داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با قدردانى از مدیرعامل و همه همکاران در اجراى پروژه 
تولید انبوه تختال API، اجراى آن را کارى بزرگ خواند و گفت: متوازن نبودن زنجیره 
ارزش فلزات اساســى همچون فوالد، آلومینیوم و مس در گذشته یکى از نقاط ضعف 
بود. البته ظرفیت تولید در زنجیره فوالد در اول انقــالب، 2/3 هزار تن بود که امروز 
بیش از صد برابر شده است که عملکرد ما را نشان مى دهد ولى باز هم جاهایى متوازن 
نیست و دو سال است با جدیت براى متوازن کردن این زنجیره برنامه داشته، یعنى از

 سنگ آهن، کنســانتره، آهن اســفنجى، فوالد و محصوالت، این زنجیره نسبت به 
سال هاى قبل متوازن شده است.

رحمانى مى گوید: تا دو سال قبل ما 23 میلیون تن صادرات سنگ آهن داشتیم که این 
میزان در سال گذشته به 8 میلیون ُتن رسید. البته صادرات کار خوبى است اما جاهایى 

ترجیح مى دهیم انجام نشود و این کار توازن برقرار مى کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت فوالد مبارکه را یک شــرکت جهانى دانســت و گفت: 
امروز فوالد مبارکه یک کمپانى و یک شرکت معمولى نیست بلکه با گذر از مراحلى، 
یک شرکت جهانى است که دنیا روى توانمندى آن حســاب باز کرده است. بنابراین 
دیگر الزم نیست فوالد مبارکه در زمینه فوالد خام سرمایه گذارى کند چون این کار را 

دیگران مى توانند انجام دهند.
وى خاطرنشــان کرد: امروز فوالد مبارکه باید روى ورق هــاى مخصوص، آلیاژى و 
محصوالتى که کشور در صنایع خودرو، قطعه سازى، لوازم خانگى و... نیاز دارد فعالیت 

کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت که در سفر به اصفهان از واحدهاى مختلف بازدید کرده 
بود خطاب به مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: دو ســه واحد از هفت هشت واحدى که 
بازدید کردم گله مند بوده اند که به مواد اولیه به راحتى دسترســى ندارند. البته فعًال در 
این مورد قضاوت نمى کنم ولى واقعیت آن است که از فوالد مبارکه انتظار مى رود در 
تنظیم بازار، کمک کننده دولت باشــد و با این رویکرد که تولیدکننده داخلى احساس 

نکند به او ظلم مى شود واحدهاى کوچک را به خصوص در این شرایط حمایت کند.
***

قبل از سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان 
اینکه وزیر صمت در چند روز اخیر، 28 مورد تذکر در زمینه هاى مختلف براى مدیران 
زیرمجموعه داشته، تأکید بر بومى سازى را از آن جمله برشمرد و خطاب به وزیر صنعت، 
معدن و تجارت گفت: ما 30 سال اســت که ورق تولید مى کنیم و حدود 3880 قطعه 
ساخته ایم. همچنین بر اساس دستور وزیر، تغییر راهبرد از قطعه سازى به فرایندسازى 
و ماشین سازى مى دهیم و شــرکت فوالد مبارکه تصمیم دارد از قطعه سازى به یک 

تکنولوژ تبدیل شود.
حمیدرضا عظیمیان با بیان اینکه ما در شــرکت فوالد مبارکه، چهار ناحیه اساســى 
آهن سازى، فوالدسازى، نورد گرم و نورد سرد داریم، گفت: بعد از 30 سال دانش فنى، 
طراحى و ساخت در آهن سازى 80 درصد بومى شده و تا سال 1401 این ناحیه کامًال 
بومى سازى مى شود. در فوالدســازى امروز 65 درصد بومى سازى صورت گرفته و تا 
سال 1404 یعنى هفت سال دیگر، بومى سازى کامل مى شود. در نورد سرد 70 درصد 
بومى سازى شده و تا سال 1403، این امر کامل خواهد شد و در نورد گرم نیز 40 درصد 
بومى شده و تا سال 1405 فرایند بومى سازى کامل مى شود و در مجموع، در شرکت 

فوالد مبارکه، بومى سازى از اهمیت خاصى برخوردار است. 
وى ادامه داد: در زمینه تولید و حفظ وضع موجود نیز که توصیه وزیر است باید بگویم 
ما در هشت ماه سال جارى شش میلیون و 280 هزار تن تولید داشتیم که این میزان 28 
هزار تن بیشتر از برنامه است و سعى شد حفظ وضع موجود بازار و تولید رعایت شود. این 
در حالى است که ما بر اساس برنامه هفت میلیون و 300 هزارتن فروش داشته ایم که 
شش میلیون تن در داخل و یک میلیون و 300 هزار تن صادرات بود و امروز از 6 میلیون 
تن فروش چهار میلیون و یکصد هزار تن و از یک میلیون و 300 هزار تن صادرات، یک 

میلیون تن صادرات انجام شده است.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: ما اطمینان مى دهیم بر اساس توافق با سازمان 
بورس باید ماهیانه 270 هزار تن محصوالت گرم و حدود 65 هزار تن محصوالت سرد 
به بازار عرضه مى کردیم که در آذر ماه به جــاى 270 هزار تن محصوالت گرم، 440 
هزار تن و به جاى حدود 65 هزار تن محصوالت سرد، بیش از 77 هزار تن عرضه کرده 

و سعى شد بازار کنترل شود تا مشکل ایجاد نشود.
عظیمیان با بیان اینکه شرکت فوالد مبارکه در بومى سازى،حفظ وضع موجود توزیع و 
کنترل بازار که تأکید وزیر صمت است اقدامات بسیار خوبى را به انجام رسانده گفت: 
امسال 7000 میلیارد تومان به علت نبود مواد، منابع از دست رفته یعنى گندله سازى و 
دو مدول احیاى ما تعطیل شدند. بنابراین از وزیر صمت درخواست مى کنیم که مسئله 

تأمین الکترود براى 2/5 سال آینده را در نظر داشته باشند.
وى همچنین گفت: بخش عمده اى از فروش شــرکت فوالد مبارکه، اعتبارى است و 
ما ده هزار میلیارد تومان اعتبار از بانک بــا بهره 24 درصد گرفته ایم ولى امروز 8400 
میلیارد تومان پول ما دست مردم است و فکر مى کنیم براى رونق تولید، گردش بازار 
و محصوالت ما که در اختیار صنایع است را باید رونق دهیم. ولى با همه این اوصاف 
در جمع مدیران، اطمینان مى دهم شرکت فوالد مبارکه بازویى براى وزارت صنعت، 

معدن و تجارت است.
شایان ذکر است تولید فوالد API تختال هاى نفت و گاز ترش با هدف تولید تختال 
براى انتقال لوله هاى نفت و گاز ترش، افزایش تولید  محصوالت با ارزش افزوده باالتر، 
جلوگیرى از واردات این محصول و خروج 250 میلیون یورو در سال از کشور، راهیابى 
به بازار تولیدکنندگان فوالد مورد استفاده در انتقال نفت و گاز با محیط ترش و تأمین 
خط لوله 1100 کیلومترى انتقال یک میلیون بشکه نفت خام از گوره به جاسک در این 

مرحله در مدت یکسال اجرا شده است.

ساسان اکبرزاده

تولید فوالدهاى API در فوالد مبارکه فتح الفتوح و به بارنشستن نهضت ساخت داخل است
 وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر به اصفهان:



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

خداوند هنگامــى پیامبر(ص) را مبعوث فرمود که نه نشــانه اى 
از دین الهى برپا و نه چراغ هدایتى روشــن و نه راه حقى آشکار 
بود. اى بندگان خدا! شما را به ترس از خدا سفارش مى کنم و از 
دنیاپرستى شما را مى ترسانم، زیرا دنیا خانه اى ناپایدار و جایگاه 
سختى و مشکالت است. ساکنان دنیا در حال کوچ کردن  هستند 
و اقامت گزیدگانش به جدایى محکومند. مردم را چونان کشــتى 

موال على (ع)طوفان زده در دل دریاها مى لرزاند.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را در سایت روزنامه مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 
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شب زنده داران یلدا، شب سرد زمستان را گرما بخشیدند 
به همت مدیریت شهرى اصفهان، پاکبانان که شب زنده داران این شهر هستند براى دومین سال در کنار شهردار، اعضاى شوراى شهر و مدیران شهرى با برگزارى جشن هایى کوچک در مناطق 15 گانه و در 

زمان و محل کارشان به استقبال یلدا رفتند. شب زنده داران یلدا در آغازین روزهاى سرد سال دور هم جمع شدند و محفلى برپا کردند به بزرگى دلها و گرمى دست هایشان.


