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عوارض خطرناك چهار زانو نشستنآلودگى هواى اصفهان نیاز به بررسى بیشترى داردانتشار اولین تیزر از فیلم شمس و موالنا آمار جدید کشته هاى بنزینى ارز بیش از حد مجاز و ممنوع الخروجى سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

انواع هوش 
را بشناسیم

با وام مسکن کجاى اصفهان مى توان خانه خرید؟
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تولید بیشتر بنزین باعث 
کاهش کیفیت شده است

وقتى «شـاه» 
بد موقع مى افتد

مشاهده
کیک هاى آلوده بیشتر 

در حد ادعا بود 5

اصفهان، میزبان
 2  رویداد مهم در 

حوزه آب و فاضالب 

هوش و قابلیت هایى که ذهن انسان از آن بهره  مى برد همیشه 
مورد توجه افراد و پژوهشگران بوده و تحقیقات گسترده اى 

پیرامون آن انجام شده است. 
هوش 9 مؤلفه دارد اما در نظام آموزشى و مدارس بیشتر به 

هوش ریاضى توجه دارند و به انواع دیگر هوش...

همزمان با آغاز ســى امین سال تأسیس تشکیل 
شرکت هاى آب و فاضالب کشــور طى مراسم 
ویژه اى که در تاالر شــهید عباس پور دانشــگاه 
صنعت آب و برق اصفهــان با حضور معاون وزیر 
نیرو برگزار شــد اولین دوره مســابقات کشورى 
مهارت هــاى فنى تخصصى شــرکت هاى آب 
و فاضالب کشــور افتتاح و ســایت آموزشــى 
مهارت هاى فنى تخصصى شرکت آب و فاضالب 

استان اصفهان بهره بردارى شد.
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واژگونى اتوبوس حامل مسافران اصفهانى در زنجان با  واژگونى اتوبوس حامل مسافران اصفهانى در زنجان با  1111  کشته
تا بعدازظهر دیروز آمار دقیقى از کشته ها و مصدومان اهل اصفهان اعالم نشدتا بعدازظهر دیروز آمار دقیقى از کشته ها و مصدومان اهل اصفهان اعالم نشد
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در تمامى مناطق 15 گانه شهر اصفهان قیمت مسکن در دى ماه 98 نسبت به دى ماه96 دو برابر شده است

ایرانپوریان ساز جدایى سر داد
باشگاه تراکتور ستاره سابق خود را از سپاهان پس مى گیرد.

محمد ایرانپوریان ستاره ســابق تراکتور که در تبریز محبوبیت بسیار 
باالیى نیز دارد، بار دیگر در آستانه بازگشت به جمع تى تى هاى تبریز 
است و گفته مى شود که او در نیم فصل زمستانى این انتقال را نهایى 

خواهد کرد.
ایرانپوریان با انتشار یک استورى...
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در صفحه 8 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

همزمان با سى امین سال تأسیس تشکیل 
شرکت هاى آب و فاضالب و با حضور 

معاون وزیر نیرو در اصفهان صورت گرفت

جمع آورى 
بیش از 1000 ُتن 

برگ پاییـزى 
در اصفـهان

 اصفهان، رتبه نخست شاخص خشونت هاى خانگى 
معاون امور آسیب ها و مسائل اجتماعى سازمان امور اجتماعى وزارت کشور

3

شکست جنجالى فیروزجا برابر مرد شماره یک جهان 
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مهدى کیانى:  یه ذره مهدى کیانى:  یه ذره 
احساس غرور کردیماحساس غرور کردیم

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى

 شرکت عمران شهر جدید بهارستان

شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد اجراى پروژه ى عمرانى به شرح زیر را در بهارستان از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به 
شرکت هاى داراى گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکارى واگذار نماید. لذا با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد تا پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در 

صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.
تاریخ انتشار آگهى در سامانه مورخ 1398/10/08 مى باشد.

مناقصه گران در صورت نیاز به اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس بهارستان بلوار امیرکبیر مراجعه یا با شماره تلفن 36861090 
داخلى 232 تماس حاصل نمایند.

الزم به ذکر است که کارفرما مى تواند هزینه اجراى پروژه را به صورت تهاتر با اراضى یا مستحدثات تجارى یا مسکونى و یا نقدى اقدام نماید.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934- 021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

م الف: 714521

موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
گواهینامه 
صالحیت 
پیمانکارى

مبلغ برآورد اولیه 
(ریال)

سپرده شرکت 
در مناقصه 

(ریال)

مهلت 
دریافت 
اسناد 
مناقصه

مهلت ارائه 
پیشنهاد

زمان 
بازگشایى 

پاکت 
ارزیابى

مدت 
پیمان

12098001352000027

عملیات اجرایى 
تکمیل آماده سازى 
در فازهاى دو و سه 

شهر جدید بهارستان 
(شامل اجراى جدول، 
بلوك فرش، زیرسازى 
معابر، تکمیل شبکه 
و انشعابات آبیارى 
فضاى سبز و... به 
صورت پراکنده)

حداقل رتبه 
5 رشته راه و 

ترابرى
29/572/767/5081/480/000/000

تا ساعت 
19 روز 

شنبه مورخ 
1398/10/14

تا ساعت 
19 روز 

پنجشنبه 
98/10/26

ساعت 10 
روز شنبه 
98/10/28

8 ماه

        چاپ دوم

اطالعیه

روابط عمومى اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان

قابل توجه مؤدیان محترم مالیات بر ارزش افزوده:
مهلت ارائه الکترونیکى اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 
دوره پاییز 98 از طریق سامانه www.evat.ir حداکثر تا 15 

دى ماه سال جارى است.
1526 مرکز ارتباط مردمى

35019- 021 ستاد خبرى دفتر مرکزى حراست
م الف: 713343

فرا رسیدن سالروز والدت حضرت زینب (س) را تبریک مى گوییم 

آگهى مزایده

محسن جوادى- شهردار پیربکران 

        نوبت اول

شهردارى پیربکران به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در 
نظر دارد نسبت به اجاره جایگاه عرضه گاز طبیعى CNG واقع در ضلع 
شرقى میدان امام خمینى(ره) از طریق مزایده عمومى و بر اساس قیمت 

کارشناسى انجام شده اقدام نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و 
دریافت اسناد مزایده حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهى 

نوبت دوم به دبیرخانه شهردارى مراجعه نمایند.
م الف: 717702

 آگهى مناقصه عمومى 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

        نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خرید  را مطابق جدول زیر از 
فروشندگان  ذیصالح انجام دهد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 15:30روزشنبه به تاریخ 98/10/21
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 98/10/22

WWW.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031 (  داخلی 388  )
نام روزنامه: نصف جهان

تاریخ انتشار: 1398/10/11

مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

98-4-255
خرید لوله پلى اتیلن دو جداره فاضالبى کاروگیت 
کوپلر سرخود در اقطار600 و 700 میلیمتر  جهت 

شهرفالورجان
938,000,000جارى
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کمى درباره ستاره  کمى درباره ستاره  
همه فن حریف سینماى ایرانهمه فن حریف سینماى ایران

جواد عزتى؛ جواد عزتى؛ 
کم حاشیه و کم حاشیه و 
ضامن فروش فیلمضامن فروش فیلم
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سخنگوى ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: تریاك، حشیش، 
مورفین و هروئین در صدر کشفیات هستند و افزایش 332 

درصدى در کشف ماده مخدر شیشه را داشته ایم.
امیرعباس لطفى اظهار کرد: در 9 ماهه اول ســال جارى 
713 تن انواع مواد مخدر در ایران کشفیات داشته ایم که 
در مقایسه با سال گذشــته 16 درصد افزایش کشفیات را 
داشته ایم. وى تصریح کرد: 80 درصد کشفیات مربوط به 
تریاك و 9 درصد مربوط به حشیش است. لطفى ادامه داد: 
86 درصد کشفیات مواد مخدر توسط ناجا صورت گرفته 
است و بعد از آن 11 درصد را وزارت اطالعات و بعد بسیج و 

گمرك انجام داده اند.

ســخنگوى ســتاد مبارزه با مواد مخدر افزود: ضربه به 
بنیان هاى اقتصادى قاچاقچیان از جمله اهداف ما بوده 
اســت که اولویت ســتاد مبارزه با مواد مخدر و نیروى 
انتظامى بوده است. لطفى گفت: خبر خوب آن است که 
عالوه برافزایش میزان کشفیات، کاهش آمار شهدا در 
این مسیر شاهد بودیم که 83 درصد کاهش یافته است 
و سال گذشته 11 شــهید و نه ماه امسال فقط دو شهید 
داشتیم. وى ادامه داد: سهم نیروى انتظامى در کشفیات 
باال بوده و کمترین سهم را عملیات رزمى در سال جدید 
به خود اختصاص داده که 70 درصد عملیات اطالعاتى 

بوده است.

عضو کمیسیون انرژى مجلس شــوراى اسالمى گفت: 
استاندارد نبودن سوخت در کشور، مشکالت آلودگى هوا را 
براى شهرهایى که تاکنون با مشکل زیست محیطى مواجه 

نبودند، فراهم کرده است.
احمد صفرى افزود:کمیســیون انرژى مجلس در تالش 
است تا در جلسه اى با مسئوالن وزارت نفت، در مورد تولید 
بنزین استاندارد داشته باشــد و رایزنى هاى جدى در این 
بخش بنماید. وى با بیان اینکه متأسفانه این احساس وجود 
دارد که سوخت هاى کشور اســتاندارد نیست تأکید کرد: 
تولید بیشتر باعث افت و کاهش کیفیت شده در حالى که 
نباید کیفیت فداى تولید بیشتر شود و هزینه آن براى مردم 

و نظام باقى بماند.
صفرى با تأکید بر اینکه بــه عنوان وکیل ملت در مجلس 
شوراى اسالمى پیگیر مسئله است، افزود: در تالش هستیم 
تا پاالیشگاه هایى که سوخت غیر استاندارد ارائه مى کنند 
سریع تر نسبت به اصالح محصوالت خود اقدام کنند. وى 
یادآور شد: ظاهراً به دلیل اینکه مى خواهیم بگوییم در تولید 
بنزین خودکفا شدیم، از یک طرف این محصول را 3000 
تومان مى کنیم بعد مى گوییم در مصرف سوخت به صرفه 
جویى رسیدیم و از طرف دیگر با وجود اینکه با این روش 
نارضایتى براى مردم ایجاد کردیم، نفس کشــیدن را نیز 

براى شهروندان کشور سخت کردیم.

افزایش 332 درصدى کشفیات 
شیشه در ایران

تولید بیشتر بنزین باعث 
کاهش کیفیت شده است

آمار عجیب متأهالن تهران
   رکنا | محمدرضا محبوب فر، پژوهشــگر 
مسائل اجتماعى اذعان کرد: طبق آمار و اسناد 
میدانى پژوهشــگران علــوم اجتماعى که در 
تهران انجام شده اســت، آمار میزان متأهالن 
در شهر تهران تنها 35 درصد است که مى توان 
دید اکثر افراد طالق گرفتــه اند یا ازدواج هاى 
رســمى جاى خود را به ازدواج غیر رسمى داده 
اند. حقیقت این است که با از بین رفتن خانواده 
ها نوعى فردگرایى در کالنشــهر هاى کشور 

دیده مى شود.

این روزهاى شهریارى
   برتریــن ها | محمود شــهریارى، مجرى 
سابق صدا و سیماى ایران که چند سالى است 
ممنــوع التصویر و ممنوع کار شــده، جدیداً به 
خوانندگــى و رقص در مجالــس روى آورده. 
نکته اینجاست که صدا و سیما با سرمایه هایش 
کارى مى کند که جز دریغ و افســوس واژه اى 
در وصفش نیســت. یک مجرى توانا وقتى در 
رستوران مى رقصد و مجلس گرم مى کند، یعنى 

خیلى چیزها سرجایش نیست.

معماى یک دیدار
   خبرگزارى دانشجو | مدیرعامل کارخانه 
ناى زرین اصفهان که در کار تولید پارچه چادرى 
بود گفته است: تا زمانى که این کارخانه تحت 
لیسانس کره بود مشکلى نداشتیم ولى از زمانى 
که معاون وزیر صمت و استاندار اصفهان براى 
بازدید از کارخانه خودکفاى ناى زرین آمدند و 
این موضوع رسانه اى شــد به یکباره در عرض 
ده روز شاهد کاهش 50 درصدى تعرفه  واردات 
چادر شدیم که همین امر باعث تعطیلى کارخانه 

شد.

اصالً نگران نباشید!
   میــزان | وزیر میراث فرهنگى توضیحاتى 
درباره جزئیات اختصاص سهمیه بنزین براى 
سفر هاى نوروزى ارائه کرد. على اصغر مونسان، 
گفت: مردم اصًال نگران سوخت مصرفى خود 
براى سفر در ایام نوروز نباشــند و دولت حتمًا 
همراهــى خواهد کرد، ولى هنــوز با دولت در 
این رابطه مکاتبه نکرده ایم. مونســان افزود: 
طرح اختصاص سهمیه بنزین براى سفر هاى 
نوروزى آماده است و حتمًا دولت همراهى الزم 

را خواهد کرد.

کم خطر شدیم
   ایســنا | «نقشه ریسک سفر» آخر هر سال 
 International میالدى از سوى مؤسســه
SOS منتشر مى شود تا سازمان ها، سرمایه گذاران 
و گردشــگران خطرات کشــورهایى را که در آن 
فعالیت و مســافرت دارند بهتر بشناســاند. این 
رتبه بندى، خطرات پزشکى و بهداشتى هر کشور، 
ریسک امنیتى سفر و یک نماى کلى از مخاطرات 
در مقصد را نشــان مى دهد. در این نقشه، سفر به 

ایران «کم خطر» گزارش شده است. 

بنزین بیشتر، یارانه کمتر
   خبر آنالین | بر اســاس اطالعات معاونت 
رفاه اجتماعى وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى، 
مقایسه ســرانه بنزین اســتان ها و سهم آنان از 
پرداخت کمک معیشت خانوار نشان مى دهد که 
بین میزان مصرف بنزین و دریافت سبد معیشتى 
رابطه معکوس وجود دارد. طبــق نمودار اعالم 
شده، با حذف برخى اســتثنائات (استان گیالن) 
استان هایى که بیشترین سهم از میزان مصرف 
بنزین را دارنــد، در نیمه پایینى دریافت بســته 
حمایت معیشتى قرار گرفته اند و استان هایى که 
در نیمه پایین مصرف بنزین قرار دارند، ســهم 

بیشترى از دریافت ها را کسب کرده اند.

بنزین دولت قبل آلوده بود
   انتخاب | حجت االســالم و المســلمین حسن 
روحانى روز سه شنبه در آیین بهره بردارى از قطار برقى 
گلشهر به هشتگرد اظهار کرد: امروز 75 درصد بنزینى 
که در اختیار مردم قرار مى گیرد، بنزین یورو 4 و 5 است 
در حالى که در دولت قبل آلوده ترین بنزین یعنى بنزین 

پتروشیمى به مردم عرضه مى شد.

سرنوشت یک پیشنهاد
   ایســنا | احمد توکلى، عضو مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام به ســرانجام پیشــنهادى که به رئیس 
جمهور ارائه کرده بود پرداخت. توکلى گفت: در ضیافت 
افطارى رئیس جمهور، به حسن روحانى گفتم ناچارید 
کوپن الکترونیک به مردم بدهید که روحانى گفت خوشم 
نمى آید. حتى یک طرح دیگر اقتصادى را به آقاى روحانى 
ارائه کردم و رئیس جمهور نیز من را به رئیس ســازمان 
برنامه و بودجــه و برخى از وزرا ارجــاع داد. آنها به من 
گفتند طرح تو خیلى خوب است اما خیلى انقالبى است 
و ما نمى توانیم انجام بدهیم. گفتند چه کسى مى خواهد 

دیگران را راضى کند؟ گفتم من. اما باز هم اجرا نکردند.

بپذیریم...
   روزنامه اطالعــات | بپذیریم که حال مردم از 
اوضاع کشور و در چنبره مشکالت و گرفتارى هاى ریز و 
درشت چندان خوب نیست و از وضع موجود ناراضى اند. 
گناه آن را به گردن این و آن نیاندازیم. بپذیریم که با از 
دست رفتن ســرمایه اجتماعى و با روى گرداندن ملت 
از دولت و حکومــت، هیچ نظامــى دوام نخواهد آورد. 
پس قدر این مردم را بدانیم و این وفادارى و صبورى را 

غنیمت بشمریم.

مردم تصمیم درستى مى گیرند
   اعتماد آنالیــن | محمود صادقى، نماینده مردم 
تهران در مجلس با اعالم اینکه اصالح طلبان در مجلس 
آینده حضور مقتدرترى دارند گفت: وقتى التهابات فعلى 
بخوابد، مردم تصمیم درستى درباره انتخابات مى گیرند 
و نظرشان بر رد تندروى است. مجموعه نظام هم به این 
ادراك رسیده است که براى فائق آمدن بر چالش ها باید 

همه جناح ها در انتخابات حضور پیدا کنند.

خوبان ساکتین شدند
   خبر گزارى دانشجو | ســردار نقدى با اشاره 
به فتنه 88 و رفتار برخى مســئولین و سران در مواجهه 
با آن گفت: دورانى بود که على تنها ماند و خوبان کشور 
از ساکتین شدند و یکباره همه راه دیگرى را نشان دادند 
و به عادت 30 ســاله مردم باید دنبال همین ها حرکت 

مى کردند، اما راهشان را گم نکردند.

حکم دختر وزیر اعالم شد
   مهر | سخنگوى قوه قضاییه از صدور رأى پرونده 
شبنم نعمت زاده خبر داد. غالمحسین اسماعیلى گفت: 
در این پرونده شــبنم نعمت زاده و لشگرى پور به جرم 
مشــارکت در اخالل عمده از طریــق توزیع مایحتاج 
عمومى به 20 سال حبس تعزیرى و 74 ضربه شالق و 
محرومیت دائم محکوم شدند. شبنم نعمت زاده همچنین 

به رد مال و معادل 45 میلیارد ریال محکوم شده است. 

از دردسرهاى فوتبال
   خبر آنالین | سیدمهدى میرداماد، مداح سرشناس 
به خبرگزارى «فارس» گفته است: من به یک تیم فوتبال 
عالقه مندم. یک مرتبه بعد از بازى دربى و پیروزى تیم 
ما، عکسى در صفحه مجازى خود منتشر کردم. فرداى 
آن روز، بسیار ناراحت شدم و گفتم تمام مستمعین جلسه 
ما طرفدار آن تیم نیستند. شاید یک عده بخاطر شکست 
تیم رقیب، امروز ناراحت باشند و من با این اقدام موجب 

دورى آنان از هیئت اهل بیت(ع) شوم.

خبرخوان

دعواى دســته جمعى که در حال تبدیل به یک مشکل 
امنیتــى در یکــى از روســتاهاى مــرزى مراوه تپه در 
استان گلســتان بود با درایت دادیار پرونده و مشارکت 

ریش سفیدان منطقه، ختم به خیر شد.
رئیس کل دادگسترى گلستان گفت: اهالى دو طایفه از 
یکى از روســتاهاى مرزى شهرستان مراوه تپه بر سر راه 
عبورى احشام درگیر شدند که در این درگیرى چندنفرى 
زخمى و 27 نفــر از طرفین به اتهام مشــارکت در نزاع 
دسته جمعى تفهیم اتهام شدند که بین آنها جوان 20 ساله 

تا مرد 80 ساله حضور داشت. 
هادى هاشــمیان اظهار کرد: با گذشــت چند ماه پس 
از این درگیــرى، طرفین پرونده بارها در روســتا و نقاط 
مختلف شهرســتان با یکدیگر درگیر مى شدند و براى 
اهالى منطقه دردسرساز شده بودند. وى افزود: سرانجام 
با تدبیر دادیار شعبه یک دادسراى شهرستان مراوه تپه که 

جانشین دادستان این منطقه نیز هست، طرفین پرونده به 
همراه ریش سفیدان، فرماندار شهرستان و فرمانده سپاه 
در مسجد روستا دعوت شــدند تا مشکل را حل و فصل 
کنند وخوشبختانه پس از صحبت هاى جانشین دادستان 
شهرستان، فرماندار و ریش سفیدان، با هم آشتى کردند و 
متعهد شدند پس از این جلسه اختالف ها را کنار بگذارند.

هاشمیان گفت: طرفین که اهالى دو طایفه از یک روستا 
هستند پس از آشتى، نماز مغرب را به جماعت و در کنار هم 
اقامه کردند. رئیس کل دادگسترى گلستان گفت: براى 
جلوگیرى از ادامه اختالف و درگیرى، با دستور جانشین 
دادستان، راه عبورى احشام هم تعیین تکلیف شد تا از این 
پس اهالى روســتا براى عبور دام هاى خود به مشکل بر 
نخورند. همه 27 نفرى که در این نزاع مشارکت داشتند 
عالوه بر پرداخــت دیه باید به زندان هــم مى رفتند که 

خوشبختانه با تدبیر دادیار پرونده ختم به خیر شد.

ســایت اصولگراى «جوان» به اظهارات رئیس جمهور 
درباره دلیل عدم تحقق وعده هایش واکنش نشــان داد. 
روحانى گفته بود وعده هایى که داده بود در زمان صلح بود 
در حالى که امروز شرایط جنگى حاکم است. این سایت در 
مطلبى با عنوان «مشق ننوشته اید، چرا بهانه مى آورید؟!» 

در نقد مواضع اخیر روحانى مى نویسد: 
«اوًال که اگر مرادتان از شرایط صلح، صلح با آمریکاست 
که بعید مى دانم در 40 ســال گذشــته حتى یک روز با 
آمریکا در شــرایط صلح بوده باشــیم! حتى همان زمان 
که شما توهم صلح برتان داشته بود و وزیرتان با "جان 
کرى" مى خندید و قدم مى زد، در منطقه با آمریکایى ها 
مى جنگیدیم و آنها براى صنعت موشــکى خط و نشان 
مى کشیدند. ثانیًا این دفاع مضحک از بى تدبیرى بزرگ 

ترى پرده برمى دارد؛ واى بر ایران که مسئولى در سطح 
ریاســت جمهورى وقتى مى خواهد حرفى بزند و براى 
آینده تصمیمى بگیــرد، چهار قدم جلوتــر از خودش را 
نمى بیند و فقط بر اساس حال و احوال روز عمل مى کند! 
ثالثًا خواهش مى کنم ناتوانى تــان در تدبیر امور را گردن 
"ترامپ" نیاندازید. شما در کار هاى خیلى ساده تر، چون 
نحوه اعالن افزایش قیمت بنزین یا تعطیلى مدارس در 
هنگام آلودگى هوا نیز گند هاى اعصاب خردکنى زده اید 
که این دیگر نه به ترامپ ربط دارد و نه به جد و آباد ترامپ، 
بلکه فقط و فقط به نحوه مدیریت شما باز مى گردد که حاال 
بعد از شش ســال همچون کودکى دبستانى که بخاطر 
بازى گوشى و خوشگذرانى هاى شب قبل مشق هایش را 

ننوشته، بهانه هاى جور واجور مى آورید!»

شــطرنج باز ایرانى در جنجالى ترین دیدار رقابت شطرنج 
قهرمانى جهان که بسیارى از بزرگان شطرنج در آن حاضرند، 
در یک بازى نزدیک در رقابت هاى جهانى و در حالى که در 
وضعیت برنده بود نتیجه را به شکلى عجیب به مرد شماره 

یک جهان از نروژ واگذار کرد.
علیرضا فیروزجــا که چند روز قبل عنــوان نایب قهرمانى 
رقابت هاى سریع جهان را در مسکو به دست آورد، دوشنبه 
شب و در روز دوم مسابقات برق آسا، در یک بازى هیجان 
انگیز به مصاف «مگنوس کارلســن» نروژى رفت که مرد 
شماره یک شطرنج جهان در سال هاى اخیر به شمار مى رود 

و جزو مدعیان قهرمانى این رقابت هاست. 
نابغه شطرنج ایران که اخیراً تصمیم به تغییر تابعیت گرفته 
و در این رقابت ها زیر پرچم فیده مســابقه مى دهد، بعد از 
اینکه روز یک شنبه «هیکارو ناکامورا»، سوپر استاد بزرگ 
آمریکایى و مرد شماره یک شطرنج سریع جهان را شکست 
داد، دوشنبه هم مى توانست نابغه نروژى را از پیش رو بردارد. 
فیروزجا تا اواخر این بازى از حریف خــود پیش بود، اما در 
آخرین ثانیه هاى بازى، مهره شاه فیروزجا مى افتد و زمانى 
که این شطرنج باز مى خواهد مهره خود را در جایش بگذارد، 
زمانش تمام مى شود و این اتفاق باعث مى شود داوران رأى 

به پیروزى حریف نرژوى بدهند.
البته شطرنج باز ایرانى به رأى داوران معترض شد و اعتقاد 
داشت بازى باید با نتیجه تســاوى به پایان برسد اما بعد از 
بررسى صحنه با اســتفاده از ویدیوچک، کارلسن را پیروز 
مســابقه اعالم کردند. این باخت باعث شد تا فیروزجا مثل 
رقابت هاى سریع، پایین تر از کارلسن نروژى قرار بگیرد؛ 

اگرچه هنوز مسابقات برق آسا به پایان نرسیده است.
«آنتونیو رادیچ»، مفســر مشــهور جهــان و داراى کانال 
اختصاصى تفسیر شــطرنج، بعد از این مسابقه به تحسین 
علیرضا فیروزجا پرداخت و عنوان کرد: کارلســن به لطف 
قوانین داورى پیروز شده اما از نظر فنى حق برترى با فیروزجا 

بوده است. رادیچ پس از تفســیر فنى این بازى با اشاره به 
بازى برتر فیروزجا و فرصت مسلم وى براى شکست دادن 
قهرمان جهان گفت: «زمانى که ساعت فیروزجا صفر شد، 
از آنجایى که کارلسن روى کاغذ امکان برد داشت، داوران 
برایش برد در نظر گرفتند، البته این برد فقط حالت تئوریک 

دارد... این یک پیروزى مهم بود که به کارلسن براى قهرمانى 
اش کمک کرد و شکست بسیار سختى براى فیروزجا بود. 
قانون، قانون است. علیرضا در این بازى فرصت هاى زیادى 
براى پیروزى داشت. او یک هیوالست و مگنوس را کامًال 

در بازى له کرد.»

شکست جنجالى فیروزجا برابر مرد شماره یک جهان 

وقتى «شاه» بد موقع مى افتد

ماجراى دعواى طایفه اى که در حال تبدیل شدن به 
مشکل امنیتى بود 

حمله سایت اصولگرا به روحانى: گردن «ترامپ» 
نیاندازید!

مسعود ده نمکى، کارگردان سینما به تازگى روى آنتن زنده 
تلویزیون، تحلیلى خاص درباره اغتشاشــات اخیر ارائه داد. 
ده نمکى با اشاره به نقد «آژانس شیشــه اى»  گفت: اینکه 
حاتمى کیا در «آژانس شیشــه اى» خطاب بــه رزمندگان 
ســابق مى گوید: «خیبرى ســوز داره، دود نداره»، معنایى 
دارد جز حمایت از نگاهى که رزمنده ها را ایزوله و خانه نشین 

مى خواست؟!
کارگردان «اخراجى ها» ادامه داد: چرا نگفتند دود موتورهایى 
که مى خواستند در رکاب «حاج کاظم» باشند، فریادى بود 
علیه اشرافیت و فریادى بود علیه مدیرانى که ابتداى انقالب 
موتورسوار بودند و چندى بعد بنزسوار شدند؟ الگوى مدیریتى 

خیبرى ها امثال باکرى و همت بودند و نه دولتمردان فاسد!
ده نمکى تأکید کرد: آن زمان دود موتورهاى خیبرى  و فریاد 

حاجى بخشى ها شنیده نشد تا 20 ســال بعد گرفتار طغیان 
گرفتاران حاشیه اى شــویم و اوضاع آنقدر پیچیده شود که 
حتى وقتى در رســانه ملى از عدالت طلبى سخن مى رود با 

شک و تردید بدان نگریسته شود. جانشین فرمانده انتظامى سیستان و بلوچستان با اعالم خبر 
بازداشت یکى از قاچاقیان بزرگ موادمخدر در چابهار، درباره 
جزئیات این خبر اظهار کرد: در پى اخبار واصله مبنى اینکه  
قاچاقچى بزرگ و تحت تعقیب پلیس معروف به «صدام» 
از طریق مرزهاى شــرقى کشور وارد اســتان سیستان و 
بلوچستان شده، موضوع دســتگیرى او به صورت ویژه در 
دستور کار پلیس مبارزه موادمخدر استان قرار گرفت. این 
قاچاقچى بزرگ در ده سال سابقه فعالیت حرفه اى در امر 
ترانزیت و قاچاق مواد افیونى در ســطح کشور، با هدایت 
و رهبرى چندین باند مســلح قاچاق موادمخدر، درگیرى 
هاى متعددى با مأموران نیروى انتظامى داشــته که بعضًا 
به مجروحیت و شــهادت تعدادى از جان برکفان این نیرو 

منجر شده است.
سردار احمد طاهرى تصریح کرد: پلیس در چند سال اخیر، 
در درگیرى هاى متعدد بــا باندهاى مختلف قاچاق تحت 
هدایت این قاچاقچى در نقاط مختلف استان، بیش از 50 

قبضه سالح سبک و سنگین کشف و چندین خودرو حامل 
مواد افیونى را توقیف کرده است.

این مقام ارشد انتظامى خاطرنشان کرد: با انجام اقدامات 
اطالعاتى مشخص شــد این قاچاقچى که تحت تعقیب 
پلیس بود، به کشورهاى افغانستان و پاکستان متوارى شده 
است. تالش مأموران براى دستگیرى این فرد ادامه داشت تا 
اینکه چند روز قبل اخبارى مبنى بر حضور مجدد او درسطح 
استان سیستان و بلوچستان و اختفاى او در شهرستان چابهار 

به دست آمد.
جانشین فرمانده انتظامى سیستان و بلوچستان متذکر شد: 
پس از وصول این خبر، بالفاصله تیمى از مأموران مجرب 
پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با انجام اقدامات اطالعاتى 
و فنى پلیسى موفق شدند مخفیگاه این سوداگر مرگ را در 
شهرستان چابهار شناسایى کنند و سرانجام صبح روز 9 دى 
در یک عملیات ضربتى با ورود به مخفیگاه این قاچاقچى 
موفق شدند او را به همراه یکى از همدستانش دستگیر کنند.

ربط اغتشاشات اخیر با فیلم «آژانس شیشه اى»!

«صدام» بازداشت شد

سعدا... زارعى، نویسنده روزنامه «کیهان»، در ماهنامه 
«پاسدار اسالم» متعلق به دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم 
ادعاى جدیدى درباره آمار کشته شدگان حوادث  بنزینى 
مطرح کرده است. او نوشته: تعداد کشته هاى این سه روز 
حدود 170 نفر بود که شامل به شهادت رسیدن تعدادى از 

نیروهاى انتظامى، امنیتى و بسیج هم مى شود.
اعالم این آمار توسط ستون نویس روزنامه «کیهان» با 
اعتراض تند پروانه سلحشورى، نماینده مردم تهران در 
مجلس روبه رو شده است. سلحشورى به پایگاه اطالع 
رســانى «دیده بان ایران» گفته: ســرمقاله نویس یک 
روزنامه یا ماهنامه چه دسترســى به آمار محرمانه دارد؟ 

ضمن اینکه اگر مراجعى هم به آنها این آمار را داده باشند 
باید قبل از آن پاسخگوى نمایندگان مجلس باشند؛ مگر 
مى شود به آمار یک «ســرمقاله نویس» استناد کرد؟ بر 
فرض صحیح بودن این آمار چگونه است که این افراد مى 
توانند به راحتى به برخى از منابع دسترسى داشته باشند و 
روى آن گزارش بنویسند در حالى که نمایندگان مجلس از 
دسترسى به آمار کشته و بازداشت شدگان محروم هستند؟ 
اگر یک خبرنگارى غیر از افرادى که دسترسى به اخبار 
محرمانه دارند آمار را بیان مى کرد متهم به تشویش اذهان 
عمومى مى شد. چرا قوه قضاییه آمار رسمى را اعالم نمى 

کند؟ کیهانى ها که همه کاره این مملکت نیستند! 

آمار جدید کشته هاى بنزینى
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اطالعیه شرکت مخابرات 
شرکت مخابرات درباره قطعى خطوط تلفن برخى مناطق 
اصفهان اطالعیه صادر کرد. در این اطالعیه آمده است: 
به منظور عملیات کابل برگردان در محدوده بازار مرکز 
مخابرات شهید بهشتى از تاریخ 11 /10 /98  به مدت دو 
روز کارى ارتباط مشترکین در محدوده بازار قهوه کاشى 

ها و سراى ساروتقى دچار قطعى و اختالل مى شود.

جشنواره سمنوپزان 
برگزار مى شود

شهردار شهرضا گفت: جشنواره پخت سمنوى شهرضا 
در اسـفند ماه برگزار مى شود. حبیب قاسـمى در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: جشـنواره پخت سمنوى سنتى 
شهرضا با پشتوانه 1000 ساله با هدف حفظ سنت هاى 
حسنه بومى مذهبى برگزار مى شـود. وى با بیان اینکه 
جشـنواره پخت سـمنو فرصت مناسـبى بـراى جذب 
گردشگر در شهرضاست گفت: سـالیانه بیش از 2000 
پاتیل سمنو در شهرضا پخت مى شود. شهردار شهرضا 
با اشاره به ثبت معنوى سمنوى شهرضا در کشور گفت: 
با تصویب جزئیات یک طرح در شـوراى شـهر این کار 

انجام خواهد شد.

بازداشت 2 متهم تخریب قبور 
فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان از دستگیرى دو نفر 
در خصوص حادثه تخریب قبور ارامنه در اصفهان خبر 
داد. سرهنگ محمدرضا خدادوست اظهار کرد: حدود 15 
روز گذشـته با اعالم این خبر به ستاد فرماندهى نیروى 
انتظامى استان اصفهان نیروهاى کالنترى 15 بررسى 
این پرونده را در دسـتور کار قرار دادند و در بررسـى ها و 
تحقیقات پلیسى صورت گرفته دو نفر به عنوان متهمان 
این پرونده شناسایى شـدند که پس از تکمیل پرونده و 

بازجویى هاى اولیه به مراجع قضایى ارجاع داده شدند.

ذخیره ارزى 7 میلیارد دالرى 
فوالد مبارکه 

امسال یک میلیون و صد هزار ُتن محصول فوالدى از 
بزرگ ترین تولیدکننده فوالد در کشـور به خارج صادر 
شده اسـت. عضو هیئت مدیره و معاون فروش شرکت 
فوالد مبارکه گفت: این شرکت بزرگ فوالدى در تولید 
محصوالت گرم به سمت تولید محصوالت با ضخامت 
هاى پایین حرکت کرده و توانسته صادرات این محصول 
ویژه را فراهم کند. محمود اکبرى افزود: همچنین فوالد 
مبارکه در هشت ماهه امسال حدود پنج میلیون و 180 
هزار تن تولید داشته که چهار میلیون و 180 هزار تن آن 
در بازار داخلى عرضه شده اسـت. وى گفت: از اقدامات 
مهم شـرکت فوالد مبارکه اصفهان ذخیره ارزى هفت 
میلیارد دالرى در چهارسال اخیر است که در رونق اقتصاد 

کشور بسیار تأثیرگذار است.

ثبت 5 وقف جدید در نجف آباد
پنج وقف جدید در سـامانه موقوفات شهرسـتان نجف 
آباد بـه ثبت رسـید. رئیـس اداره اوقـاف و امـور خیریه 
شهرستان نجف آباد ارزش این موقوفات را 68 میلیارد 
و 900 میلیون ریال بیان کرد. حجت االسـالم روح ا... 
بیدارم افـزود: این موقوفـه ها را واقفـان على حمیدى، 
عبدا... لطفـى کهریزسـنگى، طاهره و طیبـه و طاهره 
لطفى کهریزسنگى و محمدرضاطالبى به نیت مسجد 
و حسینیه و مجموعه فرهنگى- مذهبى وقف کرده اند.

برگزارى نمایشگاه زیورآالت 
دست ساز

معـاون صنایـع دسـتى اداره کل میـراث فرهنگـى، 
گردشـگرى و صنایع دسـتى اسـتان اصفهـان گفت: 
اولین نمایشگاه مستقل زیورآالت سـنتى و دست ساز 
کشور در اصفهان برگزار مى شود. جعفر جعفرصالحى 
افزود: در این نمایشـگاه با تماشـاى آثار فاخـر ، مراحل 
ساخت و طراحى و زیور آالت اقوام مختلف نیز نمایش 
داده مى شـود. این نمایشـگاه از 11 تـا 22 دى در موزه 
هنرهـاى تزئینى اصفهـان واقع در خیابان اسـتاندارى 

برگزار مى شود.

خبر

معاون امور آسیب ها و مســائل اجتماعى سازمان امور 
اجتماعى وزارت کشور گفت: اگرچه رتبه هاى خوب در 
بسیارى از شاخص هاى اجتماعى و فرهنگى مربوط به 
اصفهان است اما این اســتان در شاخص  خشونت هاى 

خانگى رتبه نخست را دارد.
رضا محبوبى روز سه شنبه در کارگروه سالمت اجتماعى 
اصفهان در استاندارى این اســتان بدون اشاره به آمار و 
ارقام این بخش افزود: کودك آزارى و همســرآزارى در 
استان اصفهان در مقایسه با سایر استان هاى  کشور بیشتر 
رخ مى دهد. وى با اشاره به وضعیت اصفهان در سطوح 
مختلف سرمایه اجتماعى در سال هاى یاد شده، تصریح 

کرد: بر اســاس پژوهش ها رتبه این استان به طور کلى 
پایین تر از میانگین کشورى است.

محبوبى به درصد تغییرات ســرمایه اجتماعى کل سال 
97 در مقایسه با سال 93 اشــاره و خاطرنشان کرد: آمار 
این استان منفى 14/9 است و از این حیث لرستان مثبت 
11/3 و کرمانشــاه منفى 29/3 هستند. معاون سازمان 
امور اجتماعى وزارت کشــور با بیــان اینکه 17 میلیون 
نفر از ایرانیان ساکن بافت هاى فرسوده و کم برخوردار 
و محالتى فاقد حس تعلق ســاکنان و نبود نظارت هاى 
هنجارى هستند، گفت: استان اصفهان 44 محله حاشیه 
نشین دارد که 20 محله در کالنشهر اصفهان واقع است.

حضور بیش از 95 شــرکت معتبر کشــور در هجدهمین 
نمایشگاه بین المللى تأسیســات و تجهیزات سرمایشى و 

گرمایشى اصفهان قطعى شده است.
مجرى برگزارى هجدهمین نمایشگاه بین المللى تأسیسات 
و تجهیزات سرمایشى و گرمایشى اصفهان با بیان اینکه این 
نمایشگاه طى روزهاى بیست و چهارم تا بیست و هفتم دى 
ماه 98 در اصفهان برپا خواهد شد، گفت: این دوره از نمایشگاه 
در قالب چهار سالن برپا خواهد شد تا شرکت هاى معتبر داخلى 
و خارجى، محصوالت، کاالهــا و خدمات خود را به نمایش 
بگذارند. علیرضــا آموخته از حضور شــرکت هاى فعال در 
هشت استان کشور در این دوره از نمایشگاه خبر داد و افزود: 

استان اصفهان با 46 شرکت، بیشترین تعداد مشارکت کننده 
در نمایشــگاه را به خود اختصاص داده اســت؛ همچنین 
شرکت هایى از استان هاى تهران، البرز، چهارمحال و بختیارى، 
زنجان، فارس، قزوین و قم نیز در این نمایشگاه حضور دارند. 
مدیرعامل شرکت نمایشگاهى سایانماى پارسیان اظهار کرد: 
با وجود شرایط نامطلوب اقتصادى و محدودیت شرکت هاى 
خارجى براى حضور در هجدهمین نمایشــگاه بین المللى 
تأسیسات و تجهیزات سرمایشى و گرمایشى اصفهان، یک  
شرکت از کشور چین در این نمایشگاه حضور یافته است. وى 
ادامه داد: وجود تحریم هاى بین المللى مانع عمده اى براى 

حضور شرکت هاى خارجى است.

حضور 95 شرکت در نمایشگاه 
سرمایشى و گرمایشى اصفهان

اصفهان، رتبه نخست 
شاخص خشونت هاى خانگى 

مدیر گروه مهندسى بهداشت محیط استان اصفهان 
گفت: شکایات در ارتباط با وجود کیک هاى آلوده به 
قرص در استان اصفهان بیشتر ادعا بوده تا واقعیت و 

هیچ مسمومیتى در این باره گزارش نشده است.
ســید مهدى میرجهانیان در گفتگو با «ایمنا»  با بیان 
اینکه در ارتباط با کیک هاى آلوده به قرص در استان 
اصفهان انجام بررســى ها به جد پیگیرى شده است، 
اظهار کرد: با گذشــت چند وقت از اتفاق کیک هاى 
آلوده، هنوز در حال ادامه بررسى این موضوع هستیم 
و بازرســان و پلیس اماکن هیچ مــوردى از آن را در 
هیچ کجاى استان اصفهان مثل مراکز بزرگ خرید، 
عمده فروشــى ها، بوفه هاى مــدارس و حتى خرده 

فروشى هاى مواد غذایى مشاهده نکرده اند.
وى ادامه داد: شــکایت هاى موجود در این زمینه هم 
بیشــتر در زمره ادعا بوده و در تحقیقات میدانى هیچ 

موردى از هیچ برندى مشــاهده و ثبت  و ضبط نشده 
اســت، در زمینه موارد ادعاهاى موجــود نیز پس از 
بررسى هاى دقیق، مشخص شدن هویت افراد و جدى 
بودن موضوع، موارد آلوده را به آزمایشگاه فرستاده  و 

پیگیرى هاى الزم را انجام داده ایم.
مدیر گروه مهندسى بهداشت محیط استان اصفهان 
با اشاره به اینکه در بیشتر موارد ادعا نیز مشخص شده 
که مشکلى وجود ندارد، خاطرنشان کرد: اکثر ادعاهاى 
موجود در زمینه کیک هاى آلوده به قرص نادرست و 
یا شیطنت بچه ها در مدارس بوده است و گاهى بعد از 
پیگیرى افراد اعتراف مى کردند که خودشان قرص را 

در کیک گذاشته اند.
وى  افزود: تا کنون هیچ گونه مســمومیت از خوردن 
کیک هاى آلوده در اســتان اصفهان گزارش نشــده

 است.

عضو هیئت علمى دانشــگاه آزاد اســالمى استان 
اصفهان گفت: تحلیل آلودگى هــواى این روزهاى 
اصفهان بیانگر احتمال تخلف بعضى از صنایع آالینده 
است و نیاز به بررسى کامل ترى در این زمینه وجود 

دارد.
محمد کوشــافر در گفتگو بــا «ایرنــا» اظهار کرد: 
نظارت ها بر واحدهاى صنعتى و مواظبت از مصرف 
ســوخت  این کارخانه ها در روزهاى آلوده باید خیلى 

بیشتر شود. وى با تأ کید بر اینکه واحدهاى صنعتى و 
نقاطى که موجب آلودگى هوا مى شوند در این روزها 
باید مورد توجه کافى قــرار گیرند بیان کرد: در قانون 
پیش بینى شــده که در صورت لزوم و براى کاهش 
آلودگى هوا، بعضــى از واحدهــاى آالینده تعطیل 
شوند. فعالیت بعضى از واحدهاى صنعتى آالینده هم 
در این روزها عالوه بر تعطیلى مدارس، کم شــد و یا 

تعطیل شدند.

مدیرعامل ســازمان ساماندهى مشــاغل شهرى و 
فرآورده هاى کشاورزى شــهردارى اصفهان گفت: 
بیست و نهمین جشنواره زمســتانه بازار گل و گیاه 

از تاریخ 14دى ماه به مدت 14 روز برگزار مى شود.
محمد مجیرى با بیان اینکه در جشنواره زمستانه بازار 
گل و گیاه، تولیدکننده و پرورش دهندگان گل و گیاه 
از استان هاى مختلف کشور حضور داشته و جدیدترین 
تولیدات خود را در معرض دید عموم قرار مى دهند، 
تصریح کرد: حضور تولیدکنندگان ماهى هاى زینتى 
همچنین تولیدکنندگان مشاغل خانگى که عمومًا از 
زنان سرپرست خانوار هســتند، از نقاط برجسته این 

جشنواره است.
وى گفت: در جشنواره زمستانه بازار گل و گیاه انواع 
گل هاى شاخه بریده و آپارتمانى، کاکتوس، درختان 

و درختچه هاى مثمر و غیر مثمر، گل هاى فصلى، بذر 
و انواع گلدان هاى ســفالى و پالستیکى عرضه شده 
اســت؛ همچنین کاالهایى مانند گل هاى خشک، 
ظروف میناکارى شــده، چرم هاى طراحى و نقاشى 
شــده و دیگر اقالم مربوط به مشاغل خانگى و انواع 
ماهى هاى زینتى و صنایع وابسته آن در معرض دید 

شهروندان قرار مى گیرد.
جشنواره زمســتانه بازار گل و گیاه از تاریخ 14دى 
ماه به مدت 14روز در محل بازار گل و گیاه سازمان 
ساماندهى مشاغل شهرى شهردارى اصفهان واقع 
در خیابان جى، خیابان همدانیان برگزار مى شــود و 
شهروندان مى توانند از ساعت 7 الى 13 و 16 الى 20 
و روزهاى پنج شنبه و جمعه به صورت یکسره براى  

بازدید به این بازار مراجعه کنند.

مشاهده کیک هاى آلوده بیشتر در حد ادعا بود

آلودگى هواى اصفهان نیاز به بررسى بیشترى دارد

واژگونى اتوبوس حامل برگزارى جشنواره زمستانه در بازار گل و گیاه 
مسافران اصفهانى 
در زنجان با اا کشته

مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفت: حــدود 1350 ُتن بــرگ پاییزى از 

درختان در اصفهان جمع آورى شده است.
فروغ مرتضایى نژاد در گفتگو با «ایمنا» اظهار کرد: 
در فصل پاییز به منظور جلوگیرى از تخریب خاك و 
کاهش حاصلخیزى آن، حفظ منابع موجود و استفاده 
از منابع تجدید شــونده و به عنــوان یکى از اصول 
بنیادى اصالح الگوى مصرف و تحقق توسعه پایدار، 
در هر یک از مناطق 15 گانه و سازمان هاى وابسته به 
شهردارى تحت نظارت کارشناسان سازمان پارك ها 
و فضاى ســبز برگ هاى خزان یافتــه از پارك ها و 
عرصه هاى فضاى سبز جمع آورى و به مکان هاى 

سیلوى برگ انتقال مى یابد.  
وى افزود: با توجه به دســتور العمل ابالغى سازمان 

پارك ها و فضاى سبز به مناطق 15 گانه شهردارى 
اصفهان مبنى بر جمع آورى برگ هاى پاییزى و انتقال 
آنها به منظور تبدیل به خاکبرگ و کود مرغوب و سالم 
براى استفاده در فضاهاى پیش بینى شده شهر، فرایند 
انتقال برگ هاى پاییزى به دپوهاى در نظر گرفته شده 

انجام شد.
مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان با بیان اینکه بیش از 1350  تن برگ پاییزى 
از درختان در اصفهان جمع آورى شــده است، افزود: 
میزان برگ هاى پاییزى جمع آورى شــده در برخى 
مناطق بیشتر و برخى دیگر کمتر است، البته سوزنى 
برگ ها جمع آورى نشــده و تنها پهن برگ ها براى 
تبدیل شدن به کودبرگ از ســطح شهر جمع آورى

 شد.

جمع آورى بیش از 1000 ُتن برگ پاییزى 
در اصفهان

مشکل است که در کالنشهر اصفهان بتوان خانه اى در 
محدوده قیمتى 180 تا 200 میلیون تومان پیدا کرد که 
با وام مســکن آن را خریدارى کرد، اگر قیمت ها به سال 
96 برگردد با همین مبلغ مى توان یک خانه نقلى در برخى 
نقاط شــهر خرید اما در دى ماه 98 باید به سراغ حاشیه 

هاى دور از مرکز شهر رفت تا شاید آنجا به نتیجه رسید.
به گزارش خبرگزارى «فارس»، تقریباً در تمامى مناطق 
15 گانه شــهر اصفهان قیمت مســکن در دى ماه 98 
نسبت به دى 96 دو برابر شده است، این رشد اما با رکود 
نیز همراه بود به طورى که آمارهاى کشــورى نشــان 
مى دهد، خرید و فروش خانه در شهریور ماه سال جارى به 

پایین ترین حد خود در ده سال اخیر رسیده است.
از ســوى دیگر موضوع تســهیالت بانکى مطرح است 
که به گفته کارشناســان نقش پررنگى در خانه دار شدن 
مردم دارد، در حال حاضر بانک مســکن تسهیالتى را 
ارائه مى کند که یکى از شاخص ترین این تسهیالت «وام 

مسکن یکم» است.
مبلغ این وام در شــهر تهران به صــورت انفرادى 800 
میلیون ریال، در مراکز استان و شــهرهاى باالى 200 
هزار نفر جمعیت به صورت انفــرادى 600 میلیون ریال 
و سایر مناطق شــهرى به صورت انفرادى معادل 400 
میلیون ریال اســت که اگر زوجین هر دو اقدام کنند این 
اعداد به دو برابر افزایش مى یابد که در این صورت یک 
زوج در کالنشهر اصفهان مى توانند با سپرده کردن 60 
میلیون تومان در پایان یکســال 120 میلیون تومان وام 
دریافت کنند که اقســاط آن در ماه حــدود 1/3 میلیون 

تومان مى شود.
حال اگر این زوج بخواهند در اصفهان با اســتفاده از وام 
مسکن یکم خانه اى خریدارى کنند کار سختى در پیش 
خواهند داشت چرا که چند محدودیت اصلى دارند، نخست 

آنکه مسکن مورد نظر حتماً باید در محدوده شهر اصفهان 
باشد و براى مثال در بهارستان نمى توانند خانه اى بخرند، 
محدودیت دوم شرط 15 سال ساخت است به عبارت دیگر 
خانه کلنگى نمى توان با این وام خریدارى کرد و نیز الزام 
داشتن سند است که باعث مى شود بسیارى از خانه هاى 

قولنامه از لیست خرید خارج شوند.
از همه اینها گذشته مهمترین محدودیت در حال حاضر 
این است که بتوان خانه اى در محدوده قیمتى 200 میلیون 
تومان پیدا کرد که بتوان پــس از گرفتن وام، با آن خانه 
خریدارى کرد، اگر قیمت ها به سال 96 برگردد با همین 
مبلغ مى توان یک خانه نقلى در برخى نقاط شهر انتخاب 
کرد اما در دى ماه 98 باید به سراغ حاشیه هاى دور از مرکز 

شهر رفت تا شاید آنجا به نتیجه رسید.
بررسى ها نشان مى دهد در کالنشهر اصفهان میانگین 
خانه اى معمولى در محله معمولى از مترى پنج میلیون 
تومان کمتر نیســت و این عدد به نسبت کیفیت خانه و 
محل آن افزایش مى یابد، براى مثال یک واحد در خیابان 
میرزاطاهر 80 مترى در این خیابان، قیمت 580 میلیون 
تومانى دارد، یعنى هر متر هفت میلیون و 250 هزار تومان. 
در همین خیابان آپارتمان 13 سال ساخت 136 مترى که 
داراى سه اتاق نیز هست، 890 میلیون تومان تعیین قیمت 
شده است، یعنى هر متر شش میلیون و 500 هزار تومان.

هر چه به سمت شمال شــهر حرکت کنیم، قیمت ها نیز 
نزولى تر مى شــوند، براى مثال قیمت یــک واحد 105 
مترى صفر در خیابــان طیب، مترى هفــت میلیون و 
200 هزار تومان قیمتگذارى شده است. در خیابان شیخ 
طوسى (24 مترى) خیابان پروین، یک واحد 103 مترى 
هفت سال ساخت، مترى چهار میلیون و 200 هزار تومان 
اعالم قیمت شده و این عدد براى محدوده دروازه تهران و 
خیابان باهنر هر متر پنج میلیون و 326 هزار تومان است.

با احتســاب این قیمت ها یک زوج اگر هر دو براى وام 
مسکن اقدام کنند با 60 میلیون ســپرده و 120 میلیون 
وامى که مى گیرند خانه اى بیــن 30 تا 40 متر مى توانند 
خریدارى کنند، به عبارت دیگــر با توجه به متراژ بزرگ 
خانه ها در اصفهان بعید به نظر مى رسد که بتوان با این وام 

خانه اى خرید اما این همه ماجرا نیست!
بررسى میدانى از بنگاه هاى معامالتى شهر و سایت هاى 
خرید و فروش خانه نشــان مى دهد در صورت دقیق تر 
شدن هنوز هم مى توان با 200 میلیون تومان در کالنشهر 
اصفهان خانه خرید، براى مثال منطقه خانه اصفهان تا 
محدوده خیابان امام خمینــى(ره) قیمت آپارتمان هایى 
که بین پنج تا 15 سال ساخت هستند مترى سه تا چهار 
میلیون است و این یعنى مى توان یک واحد آپارتمان 60 

مترى در این محدوده خریدارى کرد.
و یا خیابان بلند آتشگاه که یک واحد 130 مترى دو خوابه 
در ابتداى آن مترى 5/9 میلیون تومان آگهى شــده، در 
ادامه آن یک واحد 86 مترى دو خوابه مترى چهار میلیون 
و 800 هزار تومان و در خیابان بهشــت آتشگاه نیز واحد 
180 مترى دو ســاله، مترى ســه میلیون و 700 تومان 

آگهى شده است.
به غیر از مناطق خانه اصفهان، خیابان امام خمینى(ره) و 
آتشگاه مى توان به زینبیه و مشتاق سوم هم اشاره کرد، 
در این مناطق نیز هنوز مى توان خانه هایى پیدا کرد که با 
شرایط وام همخوانى داشته و قیمت هر مترمربع از آنها 
کمتر از چهار میلیون تومان باشد، براى نمونه آپارتمان 
86 مترى در منطقه زینبیه که هشــت  ســال از ساخت 
آن مى گذرد به قیمــت 225 میلیون تومان براى فروش 
گذاشته شده و یا آپارتمان دیگرى در شهرك زاینده رود 
به متراژ 75 متر به قیمت 220 میلیون تومان به فروش 

مى رسد.

با وام مسکن کجاى اصفهان 
مى توان خانه خرید؟

تعداد دقیق کشــته ها و مصدومــان اصفهانى حادثه 
واژگونى یک دستگاه اتوبوس مسافربرى در کیلومتر 25 

اتوبان زنجان تا بعد از ظهر دیروز مشخص نشد.
به گزارش «نصف جهان»، این اتوبوس مســافربرى 
متعلق به شــرکت مســافربرى عدل، به سمت تبریز 
در حرکت بود و بــه گفته مدیرعامل این شــرکت در 
اصفهان، 14 نفر از سرنشــینانش اصفهانــى بودند. بر 
اساس خبرهاى منتشر شده، این اتوبوس در ساعت 5 و 5 
دقیقه صبح دیروز در کیلومتر 25 اتوبان زنجان واژگون 
شد. بنابر اعالم جانشین رئیس پلیس راه استان زنجان، 
این اتوبوس به دلیل تخطى از سرعت مطمئنه راننده و 
لغزندگى جاده به دلیل بارش برف، از مســیر منحرف 

شد و به دره 12 مترى کنار اتوبان زنجان-تبریز سقوط 
کرد که در اثر این حادثه تعدادى از مسافران آن کشته 

و زخمى شدند.
صبح دیــروز همزمان با آغــاز امدادرســانى به حادثه 
دیدگان، اعالم شــد که تعدادى از مسافران در اتوبوس 

گیر افتاده اند اما پس از چهار ساعت کار گروهى پلیس 
و امدادگران، 9 زخمى و 9 کشــته این حادثه از اتوبوس 
خارج شدند. برخى خبرگزارى ها ظهر روز گذشته تعداد 
کشــته شــده ها را ده  نفر و زخمى ها را 11 نفر اعالم 

کردند.

آرمان کیانى
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«جاندار» یا «آینه بغل»؟ «التارى» یا «اکســیدان»؟ «بابا اتى» یا 
«مجید» (در فیلم «تنگه ابوقریب»)؟ منصــور «هزارپا» یا صادق 

«ماجراى نیمروز2: رد خون»؟ 
اینها تنها نمونه هایى از نقش آفرینى هاى متعدد و متفاوت جواد عزتى 
در سینماى ایران هستند. نمونه هایى سرتاپا تناقض و اختالف اما همه 
بازى شده توسط یک شخص واحد. بازیگرى که همانقدر که مى تواند 
در نقش «منصور» در فیلم «هزارپا» تماشاگر را بخنداند و روده برش 
کند، به همان میزان با جدیت و سکوت وخیمش در نقش یک مأمور 
اطالعاتى در «ماجراى نیمروز» ها مى تواند ترس و حس موحش را بر 

مخاطب مستولى کند.
جواد عزتى از معدود بازیگران ســینماى ایران است که چنین طیف 
گسترده اى از نقش آفرینى را در کارنامه خود دارد و تونالیته اى متفاوت 
از کاراکتر ها را به اجراى خود درآورده است. چیزى که براى سینماى 
ایران کمى عجیب به نظر مى رسد. معموًال در این سینما بازیگران در 
چارچوب هاى مشخص و از پیش ساخته شــده اى قرار مى گیرند و 
همان راه را بدون هیچ ساختارشکنى، خالقیت تازه و بیرون زدن از 

چارچوب ها تا انتها ادامه مى دهند.
مثًال رضا عطاران به عنوان بازیگر سینماى کمدى شناخته مى شود 
و با وجودى که نشــان داده بازیگر قابلى اســت، اما در ایفاى نقشى 
جدى مثًال در فیلم «دهلیز» تماشاگر او را نمى پذیرد. هرچند که نقش 
جدى اش را خوب بازى مى کند، اما اصول از پیش ساخته شده، در ذهن 
تماشاگر کارى مى کنند که او به اکت هاى جدى عطاران، بخندد و آنها 
را بامزه تلقى کند. یا مثًال حمیده خیرآبادى در سینماى بعد از انقالب به 
عنوان مادر شناخته مى شود و از این قالب بیرون نمى آید. حامد بهداد 
با بازى پر از اکت و برون ریزانه خود، هر نقشى را با اسلوبى مشخص 

عنوان بازیگرى مجنون بازى مى کند و به 

به یاد آورده مى شود.
در این میان جواد عزتى یک نمونه خاص اســت. او در هر نقشــى 
مى نشیند و تماشــاگر در هر فرمى باورش مى کند چه یک روحانى با 
وضع معیشتى سخت باشد و همسرش بیمارى العالج داشته باشد و 
او دستش از همه دنیا کوتاه (طال و مس) و چه روحانى به روزى که در 
یک فیلم کمدى مانند «پارادایس» میل به اصالحات و همسو شدن با 
زیست مدرن دارد. در فیلم اول تماشاگر را به سختى موقعیتى که در آن 
قرار دارد متوجه مى کند و در فیلم دوم آنقدر مى خنداندش که از خنده 
دلش درد بگیرد. او حتى با یک لباس و ظاهر مشابه و اجراى یک نقش 

مشخص هم مى تواند متفاوت ظاهر شود.
نکته درباره بازى او در همین است که نقش را همه جوره بر خودش 
یعنى جواد عزتى بازیگر محبوب، ارجحیت مى بخشد و براى هر نقشى 
تالشش را به سرانجام مى رساند. درحالى که عموم بازیگران مطرح 
ســینماى ایران همواره به حواشــى ها و اتفاقات جنجالى در زندگى 
شخصیشان ارتزاق مى کنند و در پشت دوربین هم مادام در «جامعه 
نمایش» حاضرند و زندگى شان و خودشان را در معرض دید عموم قرار 
مى دهند، جواد عزتى نقش چندان فعالى در شبکه هاى اجتماعى بازى 
نمى کند و در همه این سال ها کمتر پیش آمده که جنجال یا حواشى 

به پا کند.
این درحالى است که در دو سال گذشته پرفروش ترین بازیگر سینماى 
ایران بوده. یعنى بدون چنگ زدن به حواشى و اتفاقات پشت دوربین 
و تنها با آنچه در جلوى دوربین براى تماشاگر خود تصویر مى کند، به 
چنین محبوبیتى دست یافته و صرف حضورش در هر فیلم مى تواند 

تضمین کننده فروش گیشه باشد.
نکته بازى جواد عزتى در یک نقش کمیــک و همان چیزى که کار 
او را به عنوان یک کمدین آنقدر خنده دار و دوست داشــتنى مى کند، 

جدیتش در اجراســت. یعنى برخالف سنت مرسوم سینماى کمدى 
که بازیگران باید تا مى توانند جلز و ولز کنند و از خودشــان لوده بازى 
دربیاورند و اغراق هاى بى جا را وارد اکت هــاى خود کنند تا خنده دار 
به نظر برسند (حتى کمدین هاى نوظهورى مانند پژمان جمشیدى یا 
بهرام افشارى هم از همین متد پیروى مى کنند)، جواد عزتى در بروز 

هر اکت غلوآمیزى خسیس بازى درمى آورد.
منظور از جدیت در اجراى نقش کمدى این است که بازیگر اتفاقاً سعى 
نمى کند خنده دار به نظر بیاید و به جاى لوده بازى، جدیت وجودى هر 
انسانى را در کاراکتر ها برجسته مى کند. این جدیت همان چیزى است 
که باعث مى شود تماشاگر به کاراکتر اعتماد مضاعف کند و حس کند 
به او نزدیک است. مثًال صحنه رقص دو نفره رضا عطاران و جواد عزتى 
در «هزارپا» را به یاد بیاورید. یکى از خنده دارترین صحنه هاى فیلم. به 
صورت و رقص و حرکات بدنى عزتى در این صحه توجه کنید. میمیک 
صورتش ثابت است و حتى کمى اخم کرده تا آن جدیتى که گفته شد 
از بین نرود. همچنین او کامًال حواسش هست که اکت اضافه اى نکند 
تا یک رقص لوده، بازى اش را به لودگى نکشاند. یا در «بابا اتى» این 
جدیت را در شــکل دیالوگ گویى عزتى مى توانید پیدا کنید. همواره 
خنده دارترین دیالوگ ها با بیشترین جدیت از جانب بازیگر ادا مى شوند.
جواد عزتى اما در فیلم هاى جدى و درام هایى که بازى کرده هم همین 
جدیت را دارد و انصافًا اگر بخواهیم صادق باشیم باید بگوییم که در 
فیلم هاى جدى حتى بازیگر بهترى هم هست. بهتر به این معنى که 
بازى در یک نقش اجتماعى در فیلمى غیر کمدى پیچیدگى هاى بیشتر 
و خاص تر خود، هم در پردازش کاراکتر و هم در اجراى آن را به همراه 
دارد و خب این پیچیدگى ها در آثار غیرکمدى بیش از هر فیلم دیگرى 

جواد عزتى را جلوى دوربین شکوفا کرده اند.
«ماجراى نیمروز 1 و 2»، «التــارى»، «جاندار»، «تنگه ابوقریب» 

و «پیلوت» از جمله مهمترین فیلم هــاى غیرکمدى عزتى 
است که در آنها درخشیده. در دو فیلم «جاندار» و «تنگه 

ابوقریب» حضورش به تنهایى کیفیت هر فیلم را چند 
پله باالتر مى کشــد. خصوصًا در فیلم «جاندار» او 
نقش بدمن فیلم را ایفا مى کند و خصومتى دوچندان 
در بازى اش پیداســت که پیش از این کمتر دیده 

شده است. 
«صــادق» در «ماجــراى نیمروز» ها خصوصًا 
«صادق» در «رد خون»، امــا در کارنامه جواد 
عزتــى ویژه ترین نقش آفرینى او محســوب 
مى شود. با آن گریم خاص و حالتى که البته در 
نگاه نافذ خود بازیگر موج مى خورد، «صادق» 
یکى از ســفت و ســخت ترین کاراکتر هاى 
سال هاى اخیر سینماى ایران است که تماشاگر 

را با هر نگاه خود به وحشــت مى انــدازد، با هر 
دیالوگ به فکر فرو مى برد و با هر قدم که برمى دارد 

دل او را به لرزه مى اندازد.
«رد خون» همان فیلمى است که کیفیت واقعى بازى 

جواد عزتى و میزان استعداد و مهارتش در بازیگرى را نمایان 
مى کند. این نقش آفرینى نشــان مى دهد که او در فیلمى که 

شخصیت پردازى درست و درمانى داشته باشد، چطور مى تواند 
بازى هایى ماندگار از خود به جا و هم نسالن خودش در بازیگرى 

را به راحتى کنار بگذارد. بازیگرى که تنها با بازیگرى درگیر است و 
انگار این جدیت در نقش آفرینى ها از جدیت خودش نشأت مى گیرند. 
جدیتى که باعث شده بعد از این همه سال به دامن حاشیه نیافتد و در 

شهرت کور نشود و خودش را گم نکند. 

کمى درباره ستاره  همه فن حریف سینماى ایران

جواد عزتى؛ کم حاشیه و ضامن فروش فیلم
رکمدى عزتى 

 و «تنگه 
 را چند 
» او
دان
ده 

صًا 
 

 
هر

دارد

ى بازى
ى را نمایان 

و در فیلمى که 
 چطور مى تواند 

ودش در بازیگرى 
زیگرىدرگیر است و

دش نشأت مى گیرند. 
من حاشیه نیافتد و در 

از اولین تیزر فیلم سینمایى «مست عشق» با بازى شهاب حسینى و پارسا پیروزفر رونمایى شد.
شبکه «فاکس ترکیه» گزارشى ویدیویى از مراحل ساخت فیلم سینمایى «مست عشق» به کارگردانى حسن فتحى 
پخش کرد. در این گزارش ویدیویى آمده که شمارش معکوس براى پخش فیلم مش«مست عشق» ت عشق آغاز 
شده است.  فیلمبردارى فیلم «مست عشق» با بازى شهاب حسینى و پارسا پیروزفر در نقش «شمس» و «موالنا» و 

با حضور بازیگران خارجى به تازگى در ترکیه به پایان رسیده است.
«ابراهیم چلیکول»، «هانده ارچل»، «سلما ارگچ»، «بنسو سورال»، «بوراك توزکوپاران»، «بوران کوزوم» و حسام 
منظور سایر بازیگران «مست عشق» هستند. تهیه کننده فیلم مهران برومند است، فیلمنامه  آن را حسن فتحى و 
فرهاد توحیدى نوشــته اند، ایمان امیدوارى گریمور و مرتضى اتابکى عکاس فیلم هستند. داستان فیلم همزمان با 

دوران زندگى موالنا و شمس تبریزى اتفاق مى افتد.

انتشار اولین تیزر از فیلم شمس و موالنا 

نسخه اى از جدیدترین فیلم سینمایى هاتف علیمردانى به دفتر سى و هشتمین جشنواره فیلم فجر 
تحویل داده شد.

مراحل فنى «ستاره بازى» جدیدترین فیلم بلند سینمایى هاتف علیمردانى رو به پایان است و نسخه اى 
از آن به دفتر سى و هشتمین جشنواره فیلم فجر تحویل داده شد.

تهیه کنندگى این فیلم که نهمین اثر سینمایى علیمردانى است را على سرتیپى برعهده دارد.
فرهاد اصالنى، مایکل مدسن، شبنم مقدمى، مارشال منش و ملیسا ذاکرى در کنار لیندا جویز، هاوارد 
رسنزتین، دان لیستر، هیدى کدنبرگ، دان فورد، جان ویلر، حسن صنعتى، سامان اصالنى، هستى 

جوادى در «ستاره بازى» نقش آفرینى مى کنند.

فرهاد اصالنى با «ستاره بازى»
 در راه جشنواره فجر

با بازى پر از اکت و برون ریزانه خود، هر نقشى را با اسلوبى مشخص 
عنوان بازیگرى مجنون بازى مى کند و به 

نک
او

نسخه اى
تحویل دا

مراحل فنى
از آن به دف
تهیه کنند

فرهاد اصال
رسنزتین
جوادى

«نخستین جشنواره شعر و داستان کودك و نوجوان شهروندى با عنوان «شهر من» 
12 دى ماه ســال جارى در تاالر اجتماعات کتابخانه مرکزى شهردارى اصفهان با 
معرفى آثار برتر و تجلیل از پدیدآورندگان این آثار در بخش هاى مختلف به کار خود 

پایان مى دهد و از فرهنگنامه بزرگ شهروندى رونمایى خواهد شد.»
معاون اجتماعى و مشــارکت هاى مردمى ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شهردارى اصفهان در جمع خبرنگاران این مطلب را اعالم کرد و گفت: یکى از عوامل 
اثرگذار دوران کودکى و نوجوانى، وجود کتاب هاى خوب و فراوان براى سلیقه هاى 
متعدد کودکان و نوجوانان در سنین مختلف است که در این بین شعر و داستان حرف 
اول را مى زند. از این رو باید به دنبال تولید کتاب هایى هماهنگ با فرهنگ بومى کشور 
و متنوع با سبک ها و تکنیک هاى جدید داستان و شعر با کیفیت باال باشیم. از دیگر سو 
در جامعه کنونى، مفهوم شهروندى با زندگى کودك و نوجوان و بزرگسال گره خورده 
است و تفهیم درست این مقوله ها به عملکردهاى درست افراد به عنوان شهروند ختم 
مى شود و در حقیقت مى توان گفت یکى از راه هاى رسیدن به این مهم، اعالم فراخوان 

به منظور جذب حداکثرى آثار تولید شده توسط هنرمندان است.
مرتضى رشیدى افزود: در این راستا نخستین جشنواره شعر و داستان کودك و نوجوان 
اصفهان با هدف غنى سازى و باال بردن سطح کیفى کتاب هاى این حوزه (فرهنگ 
شهروندى) متناسب با نیازهاى زندگى امروز جامعه توسط سازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشى شهردارى اصفهان برگزار شده است و در همه ادارات حوزه معاونت اجتماعى 
سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان سعى بر آن است تا بتوانیم 
مفاهیم اجتماعى را در قالب هاى هنرى، ادبى، داستانى و در شکلى متفاوت و مورد 

پذیرش جامعه به نسل نوجوان جامعه ارائه کنیم.
وى با بیان اینکه برگزارى این جشنواره از یکسال پیش پیشنهاد شد و با انجام شش 
ماه کار کارشناسى و تشکیل کارگروه، امروز در حال برگزارى است، گفت: نخستین 
جشنواره شعر و داستان کودك و نوجوان شهروندى در شش موضوع اخالق شهروندى 
و سالمت روان، پسماند و بازیافت، پارك ها و فضاى سبز، آتش نشانى و حوادث ایمنى، 

حمل و نقل عمومى و هواى پاك و مصرف بهینه انرژى برگزار شده است.
رشیدى گفت: تاکنون 409 اثر از 21 استان کشــور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد 
که از این تعداد 161 اثر در بخش شــعر و 248 اثر در بخش داستان بوده که کل آثار 
نیز 173 شرکت کننده داشته است و سعى خواهد شد با تمرکز بر محتواهاى فرهنگى 
در حوزه شهروندى سال آینده از بین آنها آثار خوب را چاپ کنیم و انتشار دهیم و به 

جامعه عرضه کنیم.
وى از رونمایى فرهنگنامه بزرگ شهروندى در آینده نزدیک در صحن علنى شوراى 
اسالمى اصفهان خبر داد و گفت: فرهنگنامه بزرگ شهروندى سازمان هاى وابسته 
به شهردارى اصفهان شامل مجموعه اى از تعارف، توصیه ها، قوانین، منابع و مآخذ و 
آگاهى براى شهروندان در 12 موضوع در ده جلد و به صورت کاربردى براى همه اقشار 
اعم از هنرمندان، رسانه ها و... آماده شده که ماحصل تالش یکساله همکاران است تا 

بتوانیم به فرایند رشد و توسعه شهر کمک کرده و اثربخش باشد.
رشــیدى از امضاى تفاهمنامه با آموزش و پرورش استان اصفهان گفت و افزود: بر 

اساس این تفاهمنامه، تیم فرهنگى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان در مدارس مقطع اول ابتدایى «کالس شهر» را در حال برگزارى داشته تا 

مفاهیم مسائل شهرى در اختیار دانش آموزان، معلمان، والدین و... قرار گیرد.
■■■

رئیس اداره توسعه فرهنگ شهروندى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان نیز گفت: در تمامى جوامع، آمــوزش کودکان و نوجوانان از اهمیت خاصى 
برخوردار بوده و ما در برگزارى اینگونه جشنواره ها محصول محور بوده ایم یعنى اساسًا 
براى ما اهمیت ندارد شعر ارائه شده براى چه سنى است بلکه نویسندگان و شعرا براى 

مخاطب نوجوان و کودك مدنظر است و ما به دنبال آثار خوب اثرگذار هستیم.
احمد رضایى با ارائه اعداد و ارقامى گفت: از 409 اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره در 
دو بخش شعر و داستان، بخش شعر 161 اثر شامل شعر خردسال 27 اثر، شعر کودك 
79 اثر و شعر نوجوان 55 اثر بود و در بخش داستان نیز 30 اثر داستان خردسال، 47 
اثر داستان سنین 9- 7 سال،  اثر63 داســتان سنین 12- 10 سال و 108 اثر داستان 

نوجوان بود.
وى اضافه کرد: تعداد آثار به تفکیک موضوع نیز اینگونه است که در بخش شعر و در 
موضوع اخالق شهروندى و سالمت روان 51 اثر، حمل و نقل و هواى پاك 25 اثر، 
پسماند و بازیافت 25 اثر، پارك ها و فضاى سبز 41 اثر، آتش نشانى و حوادث ایمنى 9 

اثر و مصرف بهینه انرژى ده اثر بود.

رضایى به بخش داستان نیز اشاره کرد و گفت: در بخش داستان و در اخالق شهروندى 
و سالمت 113 اثر، حمل و نقل و هواى پاك 25 اثر، پسماند و بازیافت 52 اثر، پارك ها 
و فضاى سبز 33 اثر، آتش نشانى و حوادث ایمنى شش اثر و مصرف بهینه انرژى در 

بخش داستان 19 اثر بود.
وى همچنین گفت: اصفهان با ارسال 181 اثر، تهران با 53 اثر و مازندران با 28 اثر 
به ترتیب بیشترین آثار را ارسال داشتند و اراك، بوشهر، کردستان و ایالم هر کدام با 

ارسال یک اثر، کمترین آثار را ارسال داشتند.
رئیس اداره توسعه فرهنگ شهروندى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان، این جشنواره را یکى از علمى ترین جشنواره ها برشمرد و گفت: آثار رسیده در 
سه مرحله داورى شده و در مراسم اختتامیه از آثار برتر تجلیل خواهد شد. این در حالى 
است که به آثارى که از سوى داوران قابل تقدیر شناخته شوند به هر میزان و تعدادى 
که باشند جایزه نقدى تعلق مى گیرد. همچنین که با تشکیل کمیته ارزیاب، آثار، مطالعه 

و در صورت نیاز تبدیل به کتاب خواهند شد. 
رضایى مى گوید: با توجه به پراکندگى ســازمان هاى وابســته به شهردارى، کتاب 
فرهنگنامه بزرگ شــهروندى کمکى براى دستیابى آســان به بسیارى از قوانین و 
مقررات، نکات تخصصى و... مردم به این سازمان هاست که در جمع آورى این کتاب 
از یک تیم دانشگاهى بهره گیرى شده و اطالعات سازمان ها دریافت شد که در فاز اول 
کتاب به صورت دیجیتال در 12 عنوان، ده جلد و 1800 صفحه آماده شده است که 

بعد از رونمایى، ارائه خواهد شد.
■■■

دبیر علمى نخستین جشنواره شعر و داستان کودك و نوجوان شهروندى هم کاربردى 
بودن آثار را براى جامعه هدف جشنواره یادآور شد.

سعید معتمدى اظهار امیدوارى کرد این جشــنواره بتواند به اهداف خود دست یافته 
و مؤثر باشد.

تعداد آثار دریافت شده به تفکیک استان

برگزیدگان جشنواره شعر و داستان کودك و نوجوان شهروندى فردا معرفى مى شوند

اصفهان: 181اراك: 1اردبیل: 11آذربایجان شرقى: 2
تهران: 53بوشهر: 1ایالم: 1البرز: 3

فارس: 24زنجان: 10خراسان شمالى: 2خوزستان: 15
کردستان: 1کرمانشاه: 4کرمان: 14قم: 18

همدان: 12مازندران: 28لرستان: 9گیالن: 10
یزد: 9

ساسان اکبرزاده
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مهدى کیانى، کاپیتان و بازیکــن با تجربه تیم 
فوتبال ســپاهان در گفتگویى در رابطه با دیدار 
برابر صنعت نفــت و شکســت غیرمنتظره اى 
که طالیى پوشــان تجربــه کردنــد، اینگونه 
حرف هایش را آغاز کرد: ما مى دانستیم بازى با 
صنعت نفت بازى سختى است، چون بازیکنان 
و کادر فنى خوبى دارد. ضمن اینکه هواداران هم 
فشار مى آورند و بازى کردن در آبادان را سخت تر 
مى کنند. با این حال کادر فنى ما روى نقاط قوت 
و ضعفشان آنالیز کرده بود و در بازى هم یک 
بار از حریف عقب افتادیم ولى 
به بازى برگشتیم. در نیمه 
دوم متأسفانه فکر کردیم 
بازى تمام شده است. به 
نظرم بازیکنان تیــم یک ذره 
احســاس غرور کردند ولى تیم ها با تمام قدرت 
مقابل ما بازى مى کنند و بازیکنان ما باید بدانند 
که از دقیقه یک تا 90 باید تمرکز کامل داشته 
باشند. دوست داشتیم نیم فصل اول را با برد به 
تعطیالت برویم ولى نشد. با این حال بعضى 
از شکست ها درسى مى شود که دیگر این 
اشــتباهاتمان را تکرار نکنیم و شرمنده 

هواداران و کادر فنى نشویم.
 کیانى در مورد واکنش قلعه نویى به این 
شکست که اولین باخت ســپاهان بود، 
بیان کرد: آقاى قلعه نویى از این موضوع 
ناراحت بود کــه از جاهایى گل 
خوردیم که گوشزد شده 
بود، ولى بچه ها تمرکز 

کافى را نداشتند و گل خوردیم. دوست داشتیم نیم 
فصل را بدون باخت تمام کنیم ولى براى ما همین 
شکست درسى شد تا دیگر مقابل هر تیمى بازى 

مى کنیم، از پیش خودمان را برنده ندانیم.
شماره 6 طالیى پوشــان در رابطه با نتایج خوب 
ســپاهان طى نیم فصل اول که باعث شــد این 
تیم در انتهاى نیم فصــل در رده دوم جدول رده 
بندى قــرار بگیرد هم گفــت: تبریک مى گویم 
به بازیکنــان و کادر فنى. ما پنج شــش بازیکن 
مصدوم داشتیم و همیشــه غایبانى در طول نیم 
فصل داشــتیم. از ســوى دیگر به نظرم اصًال 
برنامه ریزى ســازمان لیگ دقیق نیست؛ با این 
حال ما احترام گذاشته ایم ولى اگر این مسابقه در 
همان زمان برگزار مى شد، نتیجه چیز دیگرى بود و 
تیم ما با این همه وقفه بازى نمى کرد. این شکست 
هم درسى باشد براى نیم فصل دوم بازیکنان تیم. 
در مجموع ولى چه بازیکنانى که بازى مى کردند 
و چه آنهایى که کنار تیم بودند، همه با تمام وجود 
بازى کردند. امیدوارم در نیم فصل دوم با تالش و 

کار سخت به چیزى که مى خواهیم برسیم.
کیانــى در رابطــه با شــروع نیم فصــل دوم
رقابت ها و اینکه ســپاهان بایــد در بازى هاى 
آسیایى هم شرکت داشته باشد، بیان کرد: در نیم 
فصل دوم بازى کردن و امتیاز گرفتن سخت تر 
مى شــود و بچه ها این را مى دانند. ما آماده سه 
جام مى شویم؛ کادر فنى بســیار خوبى داریم و 

امیدوارم این فصل با خوشى براى ما تمام شود.
کاپیتــان تیم فوتبــال ســپاهان در واکنش به 
ســئوالى در رابطه با کیفیت مسابقات نیم فصل 

اول، اینگونه توضیح داد: به نظــرم لیگ ایران 
باید سال به سال بهتر شــود ولى آمار گلزنى ها،

پاس هایى که رد و بدل مى شود، میزان مالکیت 
توپ و... زیاد خوب نیستند و مهمترین دلیل آن 
هم کیفیت بد زمین هاست. در زمین آبادان وقتى 
مى خواستیم پاس بدهیم، توپ مى پرید. زمین ها 
باید کیفیت استاندارد داشته باشند. وقتى بچه هاى 
ما در آزادى، نقش جهان، تبریز یا مشــهد بازى 
مى کنند، شــرایط زمین ها خیلى خوب است و 
مى توانند روى زمین کار کنند ولى در زمین ها و 
استادیوم هاى دیگر کیفیت زمین ها اصًال خوب 
نیست و این باعث مى شود که در نهایت کیفیت 

تیم ها و لیگ ایران پایین بیاید.
هافبک دفاعى سپاهان در رابطه با عملکرد داورى 
طى نیم فصل بیان کرد: من فکر مى کنم در نیم 
فصل اول داورى، هم بــه ضرر همه تیم ها بوده 
و هم به سود آنها. نباید بگوییم داورى به ضرر ما 
بوده یا به سود ما.  همه داوران قابل احترامند. اگر 
به داوران از نظر روحى و روانى رســیدگى شود، 
تمرکز بیشترى خواهند داشــت و بیشتر و بهتر 
مى توانند بازى ها را مدیریت کنند ولى به داورها 
رسیدگى نمى شــود. در فوتبال این همه هزینه 
مى شود اما داورها واقعاً شرایط سختى دارند؛ یکى 
آتش نشان مى شود، یکى به سراغ شغل دیگرى 
مى رود و این باعث مى شود که آنها تمرکز کامل 
نداشته باشند. به نظرم باید بیشتر براى آنها ارزش 
قائل شویم. اگر این مسائل رعایت شود به نظرم 

عملکرد داوران هم بهتر مى شود.
کیانى در رابطه با شــرایط این روزهاى فوتبال 

ایران و جوى که میان هواداران در مورد حمایت از 
تیم هاى مختلف وجود دارد، گفت: من با حمایت 
از تیم ها موافقم ولى ایــن حمایت ها باید براى 
همه باشد. مثًال ما تیم سپاهان هستیم و در آسیا 
مى خواهیم شرکت کنیم؛ امیدواریم همانطور که 
به استقالل و پرسپولیس پرداختند به سپاهان هم 
بپردازند. این فوتبال خیلى ها را زده کرده است. 
تیم هاى شهرستانى هوادار دارند و باید براى آنها 
ارزش قائل شد. باید از همه تیم ها حمایت شود و 

این نیاز به برنامه ریزى دارد.
کیانى در رابطه با برنامه ریزى سازمان لیگ طى 
نیم فصل افزود: طورى برنامه ریزى شده بود که 
یک دفعه ما یک ماه بــازى نمى کردیم و پس از 
آن، باید هر سه چهار روز یک بار بازى مى کردیم. 
این شرایط خوب نیست؛ نه یک ماه بازى نکردن 
و نه بازى هاى فشــرده. ببینید بازى ما با صنعت 
نفت چقدر وقفه داشــت. ما چطور با صنعت نفت 
بازى کردیم و لطمه اش را خوردیم. با این حال 
من باز هم مى گویم که ما همیشه احترام گذاشته 
ایم و امیدوارم در نیم فصل دوم دقت بیشــترى 

شود.
کیانى افــزود واقعًا دلــم مى ســوزد. امیدوارم 
مسئوالن فکرى بکنند. االن سرمربى تیم ملى 
نداریم و تیم هاى ما قرار است در لیگ قهرمانان 
آســیا شــرکت کنند ولى رئیس فدراسیون هم 
نداریم و چطــور انتظار داریم کــه نتایج خوبى 
بگیریم. امیدوارم برنامه ریزى ها بهتر شــود و 

براى آقاى استیلى هم آرزوى موفقیت مى کنم.
او گفت: محبى و نورافکن دو بازیکن خوب ما در 

تیم امید هستند و به نظرم مى توانند به تیم ملى 
امید کمک کنند. امیدوارم تیم ملى امید ما بتواند 

سهمیه المپیک را بگیرد.

مهدى کیانى، کاپیتان و بازیکــن با
فوتبال ســپاهان در گفتگویى در رابط
برابر صنعت نفــت و شکســت غیرم
که طالیى پوشــان تجربــه کردنــ
حرفهایش را آغاز کرد: ما مى دانست
صنعت نفت بازى سختى است، چون
و کادر فنى خوبىدارد. ضمن اینکه هو
فشار مى آورند و بازى کردن در آبادانر
مى کنند. با این حال کادر فنىما روى
و ضعفشان آنالیز کرده بود و در باز
بار از حریف عقب اف
به بازى برگشتی
ف دوم متأسفانه
بازى تمام شد
نظرم بازیکنان تیــم
ت احســاس غرور کردند ولى تیم ها با
مقابل ما بازى مى کنند و بازیکنان ما
که از دقیقه یک تا 90 باید تمرکز کا
باشند. دوست داشتیم نیم فصل اول
تعطیالت برویم ولى نشد. با این ح
از شکست ها درسى مى شود که
اشــتباهاتمان را تکرار نکنیم
هواداران و کادر فنى نشویم.

 کیانى در مورد واکنش قلعه نو
شکست که اولین باخت ســپ
آقاى قلعه نویىاز ای بیان کرد:
ناراحت بود کــه از ج
خوردیم که گو
بود، ولى بچه

مهدى کیانى:  یه ذره احساس غرور کردیم

,,

 نیم فصل دوم 
بازى کردن و امتیاز 
گرفتن سخت تر 
مى شود و بچه ها 
این را مى دانند. ما 
آماده سه جام 
مى شویم؛ کادر فنى 
بسیار خوبى داریم 
و امیدوارم این 
فصل با خوشى براى 
ما تمام شود

ســپاهان بعد از خرید محمد طیبى به     ایمنا|
دنبال خرید چند بازیکن باکیفیت دیگر است تا نقل 

و انتقاالت نیم فصل را با موفقیت پشت سر بگذارد.
محمد طیبــى مدافع باتجربه کــه در نیم فصل اول 
پیراهن نفت مسجد سلیمان را بر تن داشت به عنوان 
اولین خرید زمســتانى ســپاهان به اصفهان آمد تا 
جانشین عزت ا... پورقاز در قلب خط دفاعى سپاهان 
باشــد. این خرید از هر لحاظ به سود سپاهانى است 
که در آینده اى نزدیک باید در سه جبهه مختلف جام 
حذفى، لیــگ و لیگ قهرمانان آســیا بجنگد و بدن 

داشتن دو مدافع وسط مطمئن این کار ممکن نبود.
حضور طیبى و گولسیانى در کنار یکدیگر که مدافع 
آینده دارى مثل مهدى زاده را هــم بر روى نیمکت 
مى بینند مى تواند اطمینان را در خط دفاعى سپاهان 
باال ببرد. از طرف دیگر گفته مى شود که مذاکرات با 
پژمان منتظرى هم ادامــه دارد  و این احتمال وجود 
دارد که این بازیکن خرید دیگر سپاهان در نیم فصل 
لقب بگیرد تا مشت امیر قلعه نویى در پست دفاع میانى 

کامال پر شود.

سپاهان در نیم فصل لیگ 
هجدهم دســت به خرید بازیکنانى مثل محسن 
مســلمان، على قربانى، محمــد ابراهیمى، محمد 
مســلمى پور و محمدرضا مهدى زاده زد و ساســان 

انصارى را هــم به تراکتور فروخت کــه در این بین 
فقط مهدى زاده آن هم به واســطه 
مصدومیت امسال پورقاز به کار 
سپاهان آمد و چهار بازیکن دیگر 
بدون آنکه عملکرد مناسبى در 
تیم داشــته باشــند یا از سپاهان 
جدا شــدند و یا در حال حاضر به بهانه 

مصدومیت بر روى نیمکت تیم جا خوش کرده اند.
البتــه قلعه نویى بر روى این مســئله اعتقاد دارد که 
بازیکن خریدارى شده در نیم فصل حتما نباید بازى 
کند و بیشــتر جهت اطمینان بــر روى نیمکت تیم
مى نشــیند، ولى اى کاش در ایــن زمینه مدیریت 
بهترى از جانب کادر فنى و مدیریت باشگاه صورت 
بگیرد تا پول خرج بازیکنانى نشود که براى یک نیم 
فصل نیمکت نشــینى و بى ثمر بــودن به اصفهان 

مى آیند.
در نیم فصل معموال دالالن اطراف باشــگاه دندان 
طمع را تیز مى کنند تا بازیکنان بدون تیم را با قرارداد 
مبالغ میلیاردى به اصفهــان بیاورند و از این رهگذر 
پول خوبى به جیب بزنند و برایشــان مهم نیســت 
که این بازیکن در ادامه فصل اصال به کار ســپاهان

 مى آید یا نه و فقط به فکر پر کردن جیب خودشــان 
هستند.

خریدهاى ناموفــق نیم فصل قبــل بهترین تجربه 
براى سپاهان اســت تا امســال در دام دالالن نقل 
و انتقــاالت نیفتد و مثل محمد طیبــى بازیکنانى را 
بخرد که مهره اى مطمئن در نیم فصل دوم باشــد. 
البته سال گذشته در نیم فصل دوم بازیکنانى بودند 
که میلیاردى پول گرفتند و نتوانســتند به ســپاهان 

کمک کنند.

 باشگاه ســپاهان اصفهان با نظر امیر قلعه نویى، با 
محمد طیبى مدافع تیم نفت مسجدسلیمان قرارداد 
بست تا او اولین خرید زمســتانى طالیى پوشان در 
فصل جارى باشد. نکته جالب اینجاست، طیبى در 
شرایطى جذب شد که سپاهان فقط یک جاى خالى 
در فهرست خود داشت. با این شرایط سپاهانى ها تنها 
در صورتى مى توانند بازیکن جدید به خدمت بگیرند 
که در ازاى آن یک بازیکن به فروش برسانند. با توجه 
به اینکه به نظر مى رسد خرید هاى سپاهان فعال ادامه 
داشته باشد، بعید نیست تا پایان فصل نقل وانتقاالت 
چند بازیکن از این تیم جدا شــوند. این در شرایطى 
اســت که در حال حاضر براى چند بازیکن سپاهان 
پیشنهاداتى به دست باشگاه رسیده و مدیران مشغول 

بررسى آن هستند تا بهترین تصمیم را بگیرند.
البته در ایــن میان یــک احتمال هم وجــود دارد 
که فهرســت ســپاهان بدون خروج بازیکن براى 

جذب بازیکن جدید باز شــود. ایــن احتمال خروج 
نام 2 بازیکن مصدوم این تیم بــه نام هاى علیرضا 
نقى زاده و عزت ا... پورقاز اســت. این 2 بازیکن به 
دلیل مصدومیت شدیدى که براى شان پیش آمده 
باید عمل جراحى انجام دهنــد و تا پایان فصل قادر 
به همراهى تیم شان نیســتند. البته این احتمال در 
شرایطى به وجود آمده که کادر فنى و باشگاه هنوز 
تصمیمى براى خروج نام آنها از فهرست تیم تا پایان 
فصل ندارند. عالوه بر اینها نقى زاده و پورقاز هنوز با 
سپاهان قرارداد دارند. خبر مهم دیگر از نقل وانتقاالت 
سپاهان اینکه قلعه نویى قصد ندارد هیچ بازیکنى از 
پرسپولیس بگیرد. به همین دلیل در فهرستى که او 
از بازیکنان مدنظرش در اختیار باشگاه قرار داده نام 
هیچ بازیکنى از پرسپولیس حضور ندارد و همه اخبار 
درباره عالقه قلعه نویى بــه خرید برخى از بازیکنان 

پرسپولیس شایعه است. 

کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال آراى خود را در خصوص تعدادى از پرونده 
هاى مطروحه در این کمیته نسبت به برخى باشگاه ها اعالم کرد. به گزارش سایت فدراسیون 

فوتبال، آراى جدید کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان صادر شد که به شرح زیر است:
 با توجه به شکایت جالل هاشمى از باشگاه ذوب آهن اصفهان، این باشگاه به پرداخت 
مبلغ 42 میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 915 هــزار و 600 ریال بابت هزینه 
دادرسى محکوم گردید. همچنین کمیته وضعیت دعواى خواهان را نسبت به مبلغ 10 

میلیون ریال قابل رسیدگى نمى داند. (این رأى قطعى است)
 براساس رأى صادر شده در پرونده شکایت مسعود حق جو از باشگاه بادران تهران، 
این باشگاه به پرداخت مبلغ 820 میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 17 میلیون 

و 876 هزار ریال بابت هزینه دادرسى محکوم شد.
 در پى شکایت یوسف وکیا از باشگاه نفت مسجد سلیمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک 

میلیارد و 750 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 35 میلیون ریال بابت هزینه دادرسى در حق 
خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت مبلغ 350 میلیون ریال از دعواى خواهان را رد کرد.
 در پرونده شکایت میالد ابطحى از باشــگاه مس کرمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 
608 میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 12 میلیون و 160 هزار ریال بابت 
هزینه دادرسى در حق خواهان محکوم گردید. همچنین کمیته وضعیت مابقى مبلغ مورد 

درخواست را با توجه به عدم استحقاق خواهان رد کرد.
 با توجه به شکایت محمدرضا نجفى از باشگاه ایرانجوان بوشهر، این باشگاه محکوم به 
پرداخت مبلغ 315 میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام مبلغ 6 میلیون و 867 هزار 

ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان شد.
آراى صادره ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابالغ در کمیته اســتیناف فدراسیون فوتبال قابل 

تجدیدنظرخواهى خواهد بود

پیشکسوت فوتبال اصفهان با اشاره به تشدید عارضه 
ریوى اش در آلودگى هواى اصفهان ابراز امیدوارى کرد 
که با تمهید مسئوالن، همه شهروندان از نعمت هواى 

پاك بهره مند شوند.
دو روز پیــش تصویــرى از محمــود یاورى 
پیشکسوت فوتبال اصفهان و ایران و سرمربى 
اسبق تیم هاى سپاهان و ذوب آهن و تیم ملى 
روى تخت بیمارستانى در اصفهان در فضاى 

مجازى منتشر شد که نگرانى اصفهانى ها 
و اهالى فوتبال را به دنبال داشت.
یاورى که خاطره بازى هاى او 
در تیم هاى شــاهین اصفهان 
و پــاس تهــران در خاطــر 
فوتبا ل دوســتان ماندگار شده 
است و تیم هاى زیادى تحت 
هدایــت او در لیــگ برتر به 
مصاف حریفان خود رفته اند، 
چند روزى است که به دلیل 
تشــدید عارضه ریــوى در 
بیمارســتان بســترى شده 

است.
یــاورى در جریان عیادت 
جمعــى از پیشکســوتان 
فوتبال از او، اظهار داشت: 

این مشکل مربوط به عارضه ریوى بود که من را اذیت 
مى کرد و مشکل دیگرى وجود ندارد.

این پیشکسوت فوتبال افزود: از تمام کسانى که در این 
مدت به صورت حضــورى و تلفنى جویاى احوال 
من شــدند تشــکر مى کنم، به ویژه از عادل 
فردوســى پور که طى تماس تلفنى جویاى 
احوال من شد تشکر ویژه دارم. با عادل که 
فرزند خوب حوزه رسانه است بعد از مدت ها 
صحبت کردم و از این اتفاق خوشحالم. دلم 
براى صداى فردوســى پور تنگ 

شده بود.
یــاورى به تشــدید آلودگى 
هواى شــهر اصفهــان در 
روزهاى گذشته اشاره کرد 
و گفت: مشکل ریوى من 
در چند روز گذشــته و در 
آلودگى هوا تشدید شد که 
متأسفانه به عارضه عمومى 
تمام شهروندان تبدیل شده و 
امیدوارم بــه زودى و با تمهید 
درســت مدیران، این مشــکل 
براى همه شــهروندان رفع شود و 
همه از نعمت هواى پاك بهره مند 

شوند.

جا براى خریدهاى جدید باز مى شود

باشگاه تراکتور ستاره سابق خود را از سپاهان 
پس مى گیرد.

محمد ایرانپوریان ســتاره سابق تراکتور که 
در تبریز محبوبیت بسیار باالیى نیز دارد، بار 
دیگر در آستانه بازگشت به جمع تى تى هاى 
تبریز است و گفته مى شود که او در نیم فصل 

زمستانى این انتقال را نهایى خواهد کرد.
ایرانپوریــان با انتشــار یک اســتورى در 
اینستاگرامش با لباس تراکتور، به شایعات 
جدایى اش از ســپاهان و حضور در تراکتور 
بیش از پیش قوت بخشید؛ الزم به ذکر است 
که سپاهان در دو  فصل اخیر خریدهاى بزرگى 
از تراکتور از جمله ایرانپوریان و مهدى کیانى 

داشته است.

ایرانپوریان 
ساز جدایى سر داد

این بــار در دام دالالن نیافتید

محمودخان دلتنگ یک صدا

ى از محمــود یاورى 
هان و ایران و سرمربى 
 ذوب آهن و تیم ملى 
در اصفهان در فضاى 

گرانى اصفهانى ها 
تبال را به دنبال داشت.
 خاطره بازى هاى او 
ى شــاهین اصفهان 
تهــران در خاطــر 
ســتان ماندگار شده 
م هاى زیادى تحت 
و در لیــگ برتر به 
ریفان خود رفته اند، 
ى است که به دلیل 
عارضه ریــوى در
ان بســترى شده 

ر جریان عیادت 
پیشکســوتان ز

و، اظهار داشت: 

مدت به صورت حضــورى
من شــدند تشــکر مى
فردوســى پور که طى
احوال من شد تشکر و
فرزند خوب حوزه رسان
صحبت کردم و از این
براى صداى
شده بود.

یــاورى
هواى
روزها
و گفت
در چ
آلودگ
متأسف
تمام شه
ب امیدوارم
درســت مد
براى همه شـ
همه از نعمت

شوند.

ن زی ب ز ى بر ری ىب
ت. 

باال ببرد. از طرف دیگر گفته مى شود که مذاکرات با 
پژمان منتظرى هم ادامــه دارد  و این احتمال وجود 
دارد که این بازیکن خرید دیگر سپاهان در نیم فصل 
لقب بگیرد تا مشت امیر قلعه نویى در پست دفاعع میانى 

کامال پر شود.

سپاهان در نیم فصل لیگ 
هجدهم دســت به خرید بازیکنانى مثل محسن 
مســلمان، على قربانى، محمــد ابراهیمى، محمد 
مســلمى پور و محمدرضا مهدى زاده زد و ساســان 

ر ب م رىر
فقط مهد
مصد
سپا
بدو
تیم د
جدا شــدند
مصدومیت بر روى نیمک
البتــه قلعه نویى بر روى
بازیکن خریدارى شده
کند و بیشــتر جهت اط
مى نشــیند، ولى اى ک
بهترى از جانب کادر فن
بگیرد تا پول خرج بازیک
فصل نیمکت نشــینى

پیشکسوت فوتبال اصفه
ریوى اش در آلودگى هوا
که با تمهید مسئوالن، ه

پاك بهره م
روز پیــ دو
پیشکسوت
اسبق تیم ه
روى تخت
مجازى منت
ت ف اهال

داشته است.

م

مند شوند.
ـش تصویــرى
ت فوتبال اصفه
هاى سپاهانو
ت بیمارستانى د
تشرشد که نگ
ال دن ه ا ال ت

پدر «انس بنى یاسین» بازیکن اردنى تیم فوتبال فوالد 
خوزستان درباره مشکالت پیش آمده براى این بازیکن 
شفاف سازى کرد و گفت: ممکن است انس قراردادش 

را با فوالد فسخ کند.
انس بنى یاســین مدافع اردنى که این فصل به فوالد 
خوزستان پیوست، در حالى بعد از دریافت پولش از فوالد 
قصد داشت ایران را ترك کند که به خاطر همراه داشتن 

بیش از حد مجاز ارز، ممنوع الخروج شد.
در این بین بعضى از رسانه هاى اردنى خبر از بازداشت 
این بازیکن دادند و حتى شــاهزاده «على بن حسین» 
رئیس فدراسیون فوتبال اردن مدعى شد ایرانى ها اجازه 
نمى دهند که بنى یاسین به کشورش برگردد و باشگاهى 

که در آن بازى مى کند پولش را پرداخت نمى کند.
این در حالى است که «ولید بنى یاسین» پدر انس تمام 
این مســائل را تکذیب و تاکید کرد که مشکل پسرش 
فقط در فرودگاه بوده و ممکن اســت با تاخیر به اردن 

برگردد.
ولید بنى یاســین در این ارتباط به شــبکه «المملکه» 
گفت: پسرم صحیح و سالم است و همه چیز خوب پیش 
مى رود. انس در هتل است و مشکلى با باشگاهى که در 
آن بازى مى کرد (فوالد خوزستان) ندارد و ارتباط خوبى 

با این باشگاه دارد.

ارز بیش از حد مجاز 
و ممنوع الخروجى

ذوب آهن محکوم شد

مهاجم تیم فوتبال  نفــت آبادان چند روزى اســت که 
دنبال کسب رضایت باشگاهش است تا بتواند به یکى از 

پیشنهادهاى وسوسه انگیزش پاسخ دهد.
 عیسى آل کثیر به واســطه قرار گرفتن در صدر جدول 
گلزنان لیگ برتر و درخششى که در تیم نفت آبادان داشته 

جمله پرسپولیس و مورد توجه چند تیم لیگ برترى از 
تراکتور قرار گرفته است. 
که باشــگاه این در شــرایطى است 
ن نفت آبادان به تیم هاى  هــا ا خو

این بازیکن این بازیکن اعالم کرده  
فروشى نیست.

آل کثیر که تا پایان فصل با تیم آبادانى قرارداد دارد، همراه 
مدیربرنامه هایش در جلسه اى مدیرعامل باشگاه نفت 

آبادان خواستار رضایتنامه اش شده اما على عیسى 
زاده مدیرعامل باشگاه نفت آبادان به او اعالم 

کرده مسئول فنى تیم اسکوچیچ است و او 
هم در تماس تلفنى به باشگاه تاکید کرده 

آل کثیر را مى خواهــد و نظرش براى 
صدور رضایتنامه مساعد نیست.

با وجودى که باشــگاه نفت آبادان 
به صراحت مخالفــت خود را 

اعالم کــرده اســت اما 
این بازیکــن دیروز در 
صفحه شخصى خود با 

قراردادن دو قلب قرمز موجبات نگرانى هواداران نفت 
آبادان را فراهم کرده است و تعداد قابل توجهى از 
هواداران این تیم با پیام به مسئوالن باشگاه خواستار 

جلوگیرى از رفتن این بازیکن شده اند.
آل کثیر در قرارداد خود با باشگاه نفت هیچ بندى مبنى 
بر فســخ قرارداد هم ندارد و حرفه اى این است که تابع 
تصمیمات باشگاهش باشد اما رفتارى که او این روزها از 
خود نشان مى دهد بیشتر باعث شده تا هواداران نفت را 

ناراحت و نگران کند.

قلب هاى قرمزى که دردسرساز شد

گلزنان لیگ برتر و درخششى که در تیم نفت آبادان داشته 
ززز از جمله پرسپولیس و مورد توجه چند تیم لیگ برترى

قرار گرفته است.  تراکتور
در شــرایطى است  که باشــگاه این
ن نفت آبادان به تیم هاى  هــا ا خو

این بازیکن این بازیکن اعالم کرده  
فروشى نیست.

مکرده مسئول فنى تیم
ههم در تماس تلفنى به
ـآل کثیر را مىخواهــ
عصدور رضایتنامه مسا
گابا وجودى که باشــگ

تبه صراحت مخالفــت
تاعالم کــرده اســت
داین بازیکــن دیروز د
ب بصفحه شخصى خود
ققراردادن دوقلبق
ک را فراهم کآبادان
هواداران این تیم
نجلوگیرى از رفتن این
وآل کثیر در قرارداد خو
بر فســخ قرارداد هم
شتصمیمات باشگاهش
یشخود نشان مى دهد بیش

ناراحت و نگران کند.
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ابالغ اجراییه
شماره پرونده: 139804002003000412/1 شماره بایگانى پرونده: 9800626/1 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139803802003000422 تاریخ صــدور: 1398/08/22 آگهى ابالغ 
اجرائیه پرونده اجرائى شــماره 139804002003000412- بدین وسیله به آقاى سید 
مجتبى کدخدائى الیادرانى فرزند سید اسدا... ساکن اصفهان خانه اصفهان- خ کهندژ- ك 
مهدیه- بن بســت عقیل که طبق گزارش مامور مربوطه آدرس شما شناسائى نگردیده و 
ابالغ به آدرس اعالمى متعهدله میسر نگردیده است، ابالغ مى شود که باستناد سند ازدواج 
شماره 2666 مورخ 1360/05/21 تنظیمى دفترخانه 176 اصفهان مقدار وصول کل مهریه 
شامل مبلغ پانصد و شصت هزار و دویست و شــصت و دو ریال و نیم رواج بانضمام مقدار 
بیست مثقال صیرفى طال که براى تعیین حق الثبت مقوم است بمبلغ دویست هزار ریال که 
فقط سه مثقال از طال عینا بزوجه رسیده و بقیه مجموعا بر ذمه زوج است که عندالمطالبه 
بزوجه بپردازد. به ســکینه حدادى رنانى فرزند نعمت ا... بدهکار مى باشید که بر اثر عدم 
پرداخت بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده، پس از تشریفات قانونى اجرائیه صادر 
و پرونده اجرائى به شــماره 139804002003000412 در این اداره مطرح مى باشد. لذا 
طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این 
آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ 
اصفهان درج و منتشر مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و چنانچه ظرف مدت 
بیست روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد نسبت به پرداخت بدهى خود 
اقدام ننمایید، عملیات اجرائى علیه شما جریان خواهد یافت. م الف: 714325 کفیل اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان  /10/185
وقت اجراى قرار تحریر ترکه

بدینوسیله اعالم مى نماید به موجب درخواســت محمد عسکرى به طرفیت 1- گلچراغ 
غفارى حسن- نرگس- مریم- صغرى نسرین- منیژه- شیوا همگى عسگرى قرار تحریر 
ترکه مرحوم على عسکرى طى شماره 1400/98 در شــوراى حل اختالف شعبه چهارم 
صادر و وقت اجراى قرار ســاعت 11 مورخه 98/11/23 تعیین گردیده است لذا از ورثه یا 
نماینده قانونى آنها بســتانکاران و مدیونین به متوفى و کســان دیگرى که حقى بر ترکه 
متوفى دارند دعوت مى شــود در موعد مذکور در محل این شورا واقع در شهرستان لنجان 
به آدرس شوراى ح اختالف شعبه چهارم زرین شهر حاضر شوند. عدم حضور مدعوین مانع 
اجراى قرار نخواهد بود. م الف: 712464 شعبه چهارم شوراى حل اختالف شهرستان لنجان 

(مجتمع شماره یک)  /10/186
ابالغ وقت دادرسى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم- کالسه پرونده: 425/98 وقت رسیدگى: 98/11/21 
ساعت 14:30 خواهان: حسین موسایى هاردنگى- هاردنگ خ امام حسین فرعى 6 خوانده: 
امیرحسین قوسیان مقدم فرزند محمدرضا خواسته: صدور حکم مبنى بر محکومیت خوانده 
به پرداخت على الحساب مبلغ هفتاد میلیون ریال خواهان دادخواستى تسلیم شوراى حل 
اختالف نموده و جهت رسیدگى به شــعبه 2 حقوقى ارجاع گردیده و وقت رسیدگى تعین 
شده به علت مجهول المکان ب ودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز 
ماده 73 آئین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در روزنامه هاى کثیرالنتشار ایران آگهى 
مى شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهى ظرف مدت ده روز به دبیرخانه شورا مراجعه 
و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید و در 
وقت مقرر باال جهت رسیدگى حضور بهم رساند ضمنا چنانچه بعدا ابالغى بوسیله آگهى 
الزم شود در یک نوبت منتشــر و مدت آن ده روز خواهد بود بدیهى است در صورت عدم 
حضور در جلسه شورا غیابا رســیدگى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى نماید. م الف: 707422 
هدایتى- رئیس شعبه 2 حقوقى شــوراى حل اختالف بخش باغبهادران (مجتمع شماره 

یک) /10/187
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- مجید زمانى ثانى دادخواستى انتقال سند 
ریال بطرفیت یاسر هاشم پور ف یوسف، رسول فوالدى ف آدینه که اعالم شده مجهول 
المکان است تقدیم و به کالسه 1457/98 در شــعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف 
لنجان ثبت گردیده و به علت مشــخص نبــودن آدرس محل اقامت خوانــده براى دفتر 
شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک 
نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشــر و از نامبرده دعوت مى شود در روز مورخ 
98/11/14 ساعت 9  در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى 
و شورا غیابًا رســیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 714429 شعبه چهارم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /10/188
ابالغ وقت رسیدگى

شماره: 449/98 ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- آقاى محمد باقرى بابا 
شیخ على دادخواســتى به مبلغ 30/000/000 ریال بطرفیت خانم بیگم آغا هاشمى شیخ 
آبادى که اعالم شده مجهول المکان اســت تقدیم و به کالسه 449 در شعبه 98 حقوقى 
شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشــخص نبودن آدرس محل اقامت 
خوانده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار نشر و از نامبرده دعوت مى 
شود در روز سه  شنبه مورخ 98/11/15 ساعت 16 در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با 
مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت 
وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رســیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 
712212 شعبه 2 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان لنجان (مجتمع شماره یک) 

10/189/
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شعبه دوازده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 980354 ج/12 له خانم نجمه حجارى زاده علیه آقاى مرتضى کاظمى مبنى 
بر مطالبه مبلغ 130 عدد ســکه و 70 مثقال طال که در روز مزایده ارزیابى مى گردد و مبلغ 
38590427 ریال بابت حق االجراى دولتى و بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق 
االجراى دولتى در تاریخ 98/10/25 ساعت 11/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى 
اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش یکدستگاه پراید به شماره انتظامى 348 ب 
85 ایران 67 که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شــرح ذیل ارزیابى شده و نظریه 
وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز 
قبل از جلسه مزایده به نشانى اصفهان پارکینگ صداقت 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 بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. و مابقى ثمن را 
ظرف حداکثر یک ماه پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. لیست 
اموال مورد مزایده: ســوارى پراید صندوق دار- 348 ب 85 ایران 67- رنگ سفید- مدل 
1380- شماره موتور 213226- شماره شاسى 1412280686121 نظریه کارشناسى: از 
وســیله فوق در پارکینگ صداقت اصفهان بازدید گردید برابر اعالم خواهان وسیله از 40 
روز پیش توقیف شده- اسناد و مدارك وسیله  رویت نشــد تا اصالت اسناد بررسى و اعالم 
نظر گردد- موتور و گیربکس خاموش بود- الستیکها 10 درصد سالم- باترى خالى کرده 
بود- هر دو درب سمت راست خوردگى داشــت و رنگ شده بود- گلگیر عقب سمت چپ 
خوردگى داشت- پالك جلو دست نویس بود. قیمت پایه کارشناسى وسیله با توجه به مدل 
وضعیت ظاهرى وسیله و مدت زمان توقیف در بازار روز امروز جهت فروش بصورت مزایده 
حدوداً مبلغ 120/000/000 ریال ارزیابى مى گردد. م الف: 712409 مدیر و دادورز اجراى 

احکام حقوقى اصفهان/10/190
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139803902004000340 تاریخ آگهى: 1398/10/08 شماره پرونده: 
139504002004000867 آگهى مزایده پرونده اجرایى شــماره بایگانى: 9502869- 
تمامت ششدانگ اعیانى یک دســتگاه آپارتمان قطعه هفت تفکیکى پالك ثبتى شماره 
3295/70 مفروز و مجزى شــده از پالك 4 فرعى از اصلى مذکور بخش 5 اصفهان واقع 
 در سمت شرقى طبقه سوم به مســاحت 80. 135 مترمربع که مقدار 4 مترمربع آن تراس 

مسقف و 14. 5 مترمربع آن پیشــرفتگى در فضاى کوچه است به انضمام ششدانگ یک 
واحد پارکینگ به مساحت 5. 12 مترمربع قطعه هشتم تفکیکى و به انضمام ششدانگ یک 
باب انبارى به مساحت 09. 4 مترمربع قطعه دو تفکیکى واقع در زیرزمین با قدرالسهم از 
عرصه و مشاعات و مشترکات داراى یک جلد سند مالکیت مجموعًا ششدانگ به شماره 
ثبت 222891، دفتر 1226، صفحه 254 و شماره چاپى سند 42164 به نام محبوبه دامادى 
فرزند مرتضى نســبت به 6 دانگ ثبت و صادر شده است به آدرس اصفهان خ باغ دریاچه 
کوچه 52 (باغ برج) کوچه شهرام نبش بن بســت محمودى ساختمان پارسا پالك 99 با 
حدود: شماًال: در پنج قسمت که دوم شــرقى و چهارم غربى است دیوار و پنجره است به 
فضاى کوچه شرقا: اول دیواریست به فضاى قسمت پیشروى پالك ده فرعى دوم در سه 
قسمت که دوم جنوبى است دیوارى است به فضاى پالك مذکور جنوبا: دیوار و پنجره و 
دیوار کوتاه است به فضاى رامپ حیاط غربا: اول دیوارى است مشترك به آپارتمان قطعه 
مجاور دوم در پنج قسمت که اول شمالى و سوم به صورت مورب و پنجم جنوبى است درب 
و دیواریست به راه پله و آسانسور ســوم دیوارى است مشترك به آپارتمان مجاور مذکور. 
حدود انبارى: شماال دیواریست به تحتانى کوچه شرقا: دیوارى است مشترك با انبارى سه 
جنوبا: درب و دیواریست به محوطه مشاعى پارکینگ غربا: دیواریست مشترك با انبارى 
یک کف روى عرصه و سقف اشتراکى با حق العبور از پارکینگ سه. حدود پارکینگ: شماال 
و جنوبا و غربا: خط مستقیم مفروض است به محوطه مشاعى پارکینگ شرقا: خط مستقیم 
مفروض است به پارکینگ هفت. طبق نظریه کارشناســى آپارتمان مزبور واقع در بلوك 
ساختمانى با 7 سقف با اسکلیت بتون آرمه و ســقفهاى تیرچه بلوك و نماى آجر و سنگ 
و داراى یک دستگاه آسانسور با قدمت 12 سال ساخت مى باشد و داراى کف پارکت پى 
وى سى، سطوح داخلى سفیدکارى با رنگ مولتى کالر، سرویسهاى بهداشتى و آشپزخانه 
کاشیکارى شــده، دربهاى خارجى آلومینیوم و درب ورودى و دربهاى داخلى چوبى، اپن 
و کابینت MDF سیستم سرمایش کولر آبى و سیستم گرمایش پکیج و رادیاتور داراى 
انشعابات آب و فاضالب مشــترك و گاز و برق مجزا مى باشد که طبق سند رهنى شماره 
81981 مورخ 1394/11/05 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 129 اصفهان در 
رهن بانک صادرات مى باشــد و طبق اعالم بانک بســتانکار ملک فاقد بیمه مى باشد از 
ساعت 9 الى 12 روز شنبه مورخ 98/11/5 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در 
خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول ”شــهید صداقتى" ابتداى خیابان الهور سمت 
چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 15/610/000/000 (پانزده 
میلیارد و ششصد و ده میلیون ریال) شــروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر اســت 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 باشــد 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 
98/10/11 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى 
گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ پایه پس از اخذ شناسه واریز از این 
اداره 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 ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى 
است. ضمنًا برنده مزایده باید مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش 
مخصوص در اداره ثبت اسناد و امالك پرداخت نماید. م الف: 715436 اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان /10/199
تحدید حدود اختصاصى

شماره: 139821702023019184- 98/10/8 چون تحدید حدود ششدانگ یک باب انبار 
پالك شماره 7975 واقع در سراى گلشن بخش سه ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به 
نام موقوفه میرزا محمد ربیع به تولیت آیت ا... سید ابوالحسن مهدوى در جریان ثبت است 
و به علت عدم امکان حضور و مسدود بودن محل به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز دوشنبه 
98/11/07 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهى 
به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهى در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق  مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ انتشار: چهارشنبه 98/10/11 

م الف: 714690 صفایى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /10/200
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139804002003004209/1 شــماره بایگانى پرونده: 9805880/1 
شــماره آگهى ابالغیــه: 139803802003000503 تاریخ صــدور: 1398/10/07 
آگهى ابالغ اجرائیه کالســه: 139804002003004209: بدینوســیله به آقاى افشین 
رنجبرنیسیانى فرزند غالمرضا به شماره شناســنامه 368 و شماره ملى 1284883477 
متولد 1356/03/15 به نشــانى مندرج در متن ســند اصفهان خیابان فردوسى کوچه 
بعثت/بهشت که برابر گزارش مأمور پست به علت عدم شناسائى نشانى ابالغ اجرائیه به 
نامبرده میسر نگردیده است ابالغ مى گردد که برابر چک بانکى شماره 651794 مورخ 
1393/04/30 عهده بانک سپه شعبه شیخ طوســى اصفهان مبلغ هفده میلیارد و پانصد 
میلیون ریال بابت اصل طلب به آقاى حمیدرضا گلســتان نژاد بدهکار مى باشید که بر 
اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده، پس از تشریفات قانونى 
اجرائیه صادر و به کالســه 139804002003004209 و شماره بایگانى 9805880 در 
اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان مطرح مى باشد. لذا بنا بر تقاضاى بستانکار طبق ماده 
18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى به شــما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى 
که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب اســت و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ 
اصفهان درج و منتشر مى گردد و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم 
اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ایران، ظرف مدت بیست روز نسبت به 
پرداخت بدهى خود اقدام، در غیر اینصورت بدون انتشــار آگهى دیگرى عملیات اجرائى 
طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شــد. م الف: 714489 اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان  /10/201
فقدان سندمالکیت

آقاى اسرائیل اژدرى با ســتناد دو برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضاء شهود در 
دفترخانه 104 شاهین شهر رسما گواهى شده است مدعى است سند مالکیت خود به شماره 
چاپى 93440158/ د را که به میزان ششدانگ به شماره پالك ثبتى 76187 / 301 واقع در 
بخش 16 حوزه ثبتى  اصفهان ( شاهین شهر ) در صفحه 101 دفتر897 ذیل ثبت 201193  
بنام  آقاى اسرائیل اژدرى ثبت و صادر و تســلیم گردیده که  بموجب سند انتقال به شماره 
42098 مورخ 25  / 4 / 1394 دفترخانه 143 شاهین شهر به اوصلح شده است و بموجب 
سند شــماره 38268 مورخ 2 / 1393/4 دفترخانه 143 شاهین شهر بنفع بانک مسکن در 
رهن مى باشــد و معامله ى دیگرى هم انجام نشده چون درخواســت صدور سند المثنى 
گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس 
مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض 
خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 711623/م الف 

عباسعلى عمرانى – مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر/ 10/191 
اخطار اجرایى

محکوم علیه بابک ادنانى مفرد فرزند عبدالخلیل  مجهول المکان و محکوم له على فوالدى 
وندا فرزند غالمرضا بنشانى شاهین شهر خ ملک الشعرا شرقى پ 66 مجتمع گل نرگس 
طبقه 3 به موجب راى شــماره 387 تاریخ 24 / 7 / 98 حوزه چهارم حقوقى شــوراى حل 
اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم است ملزم است به حضور در یکى از 
دفاتر اسناد رسمى جهت انتقال رسمى سند یک دستگاه خودرو پیکان وانت با مشخصات 
مندرج در دادنامه به نام محکوم له و از باب تســبیب محکوم است به پرداخت مبلغ 500 / 
737 ریال بابت هزینه دادرسى و الصاق تمبر به اوراق پیوست دادخواست به انضمام هزینه 
نشــر آگهى در حق محکوم له  ماده 34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم 

علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید   
714096 /م الف.  سعید مهدى پور  -  قاضى شــعبه چهارمحقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر/ 10/193 
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 98 / 355 ش 10 ح  شماره دادنامه 634 – 24 / 9 / 98 
تاریخ رسیدگى : 20 / 9 /98 درخصوص دعوى خواهان اقاى مسعود عباس پور داور فرزند 
عبدالرضا بنشانى دولت آباد خ شهید مطهرى میدان سجاد بن بست بنفشه پ 4 بطرفیت 
خوانده اقاى محســن سلیمانى فرزند حســن  مجهول المکان به خواســته مطالبه مبلغ 
000/000 / 50 ریال بابت سه فقره چک به شماره 14 /745616 / 1587 مورخ 15/ 9/ 95 
به مبلغ 000 / 000 / 15 ریال و چک شماره 42 / 745614 / 1578 مورخ 10/ 8 / 95 به 
مبلغ 000 / 000 / 20 ریال و چک شماره 28 / 745615 / 1578 مورخ 30/ 95/8 به مبلغ 
000/000 / 15ریال همگى عهده بانک ملت به انضمام خسارت تاخیر تادیه از سررسید 
لغایت اجراى حکم و هزینه دادرسى و قرار تامین خواســته فورى قبل از ابالغ  گردشکار 
خواهان دادخواستى بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این 
شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقررر حوزه به تصدى امضاء 
کنندگان ذیر تشکیل اســت و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم 
رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راى مى نمایدخواهان به استناد سه فقره 
چکهاى فوق الذکر که از ناحیه بانک برگشت شده مطالبه مبلغ 000 / 000 / 50 ریال تقدیم 
نموده نظر به این که علیرغم ابالغ قانونى و ضمائم آن دادخواســت خواهان و مستندات 
تقدیمى شامل چک برگشت شده از ناحیه بانک و اینکه خوانده صادرکننده چک مى باشند 
و در جلسه شورا حاضر نشده و نســبت به دعوى خواهان ایراد و دفاعى را بعمل نیاورده و 
دلیلى بر برائت خود به شورا اقامه نکرده اســت که همگى حکایت از اشتغال ذمه خوانده 
نسبت به خواهان مى نماید شورا پس از بررسى پرونده و مستندات ارائه شده با عنایت به 
گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه با اســتصحاب بقاى دین استحقاق خواهان را بر 
مطالبه خواسته ثابت تشخیص و مستندا به مواد 198 – 519 – 522  و 515 قانون آیین 
دادرسى مدنى و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 
قانون صدور چک وماده واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب سال 76 مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در خصوص خســارات دیرکرد حکم به محکومیت خوانده بابت سه فقره 
چک به شماره هاى فوق الذکر به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 50 ریال بابت اصل خواسته 
ومبلغ 000 / 910 ریال هزینه دادرسى و الصاق تمبر و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق 
شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجراى احکام محاسبه خواهد شد از تاریخ 
صدور چک 95/9/15 و 95/8/10 و 95/8/30 لغایت زمان پرداخت و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه در حق خواهان را صادر و اعالم مى دارد  راى صــادره غیابى و ظرف مهلت 
بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و سپس ظرف همین مدت قابل 
تجدید نظر خواهى در دادگاه محترم عمومى حقوقى شهرســتان شاهین شهر مى باشد. 
711611/م الف مجتبى رضوانى - رییس شــعبه دهم محاکم عمومى حقوقى شــاهین 

شهر /10/194  
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شــماره پرونده : 98 / 362ش5 ح   شماره دادنامه 498 – 20 / 9 / 98 
درخصوص محمد درویش زاده فرزند موسى بنشانى شاهین شهر مخابرات فرعى 2 شرقى 
پ 4 واحد یک به طرفیت آقاى ســید عبدالکریم باب المراد  بنشانى مجهول المکان  به 
تقاضاى مطالبه به استناد دو فقره ســفته و قرارداد خزانه دارى کل 925749 و 925750 
هریک به مبلغ 000 / 000 / 50 میلیون ریال و قرارداد ضمیمه بانضمام خســارت تاخیر 
تادیه و هزینه دادرسى  گردشــکار خواهان دادخواستى بخواســته فوق بطرفیت خوانده 
تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى 
در وقت مقررر حوزه به تصدى امضاء کنندگان ذیر تشــکیل است و با توجه به محتویات 
پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راى 
مى نمایدبدین شرح که خواهان ابراز نمود طى قرارداد مضاربه از تاریخ 15 / 8 / 95 لغایت 
15 / 8 /96 مبلــغ 100 میلیون ریال به خوانده پرداخت که بابت تضمین برگشــت اصل 
وجه این دوفقره سفته در اختیار قرار گرفته است همچنین طبق بند 2 قرارداد مقرر شد که 
ماهیانه مبلغ 000 / 500 / 3 ریال به کارت حکمت ایرانیان واریز نماید که تنها 3 قسط آن 
را پرداخته است و علیرغم خاتمه قرارداد از برگشت اصل پول خوددارى نموده است لذا نظر 
به قرارداد که امضاء ایشــان رسیده درخواســت مطالبه وجه را دارم خوانده با وجود ابالغ 
نشر آگهى در جلســه مقرر حاضر نگردیده و دلیلى بر پرداخت دین یا برائت ذمه خویش 
ارائه ننموده . شورا پس از بررسى پرونده و مســتندات ارائه شده با عنایت به گواهى عدم 
پرداخت بانک محال علیه با استصحاب بقاى دین استحقاق خواهان  بابت اصل خواسته 
ثابت تشخیص داده و مســتندا به مواد256 و 1301 قانون مدنى و ماده 198 قانون آیین 
دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 100 ریال بابت 
اصل سپرده و مبلغ 000 / 500 / 31 ریال بابت شــراکت ماهیانه و به استناد مواد  519 و 
522 و 515 قانون ایین دادرسى مدنى مبلغ 750 / 2/768 ریال بابت هزینه دادرسى ابطال 
تمبر و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه بابت اصل سپرده 000 / 000 
/ 100 ریال  از تاریخ سر رسید دادخواســت 3 / 7 / 98 لغایت زمان پرداخت وفق شاخص 
اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران که حین اجراى حکم محاسبه خواهد شد 
صادرو اعالم  مى دارد راى صــادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین مرجع و ســپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه 
محترم تجدید نظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى دادگسترى شاهین شهر مى باشد. 
711606 /م الف مجتبى رضوانى - قاضى شعبه پنجم شوراى حل اختالف شاهین شهر 

 10/195/
حصروراثت 

ولى اله کریمى داراى شناسنامه شماره 2102 به شرح دادخواست به کالسه 1547/98 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 
حسین کریمى بشناسنامه 891 در تاریخ 98/9/27 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. صغرا کریمى  ش ش 1748 ، 2. ولى 
اله کریمى ش ش 2102 ، 3. مجید کریمى ش ش 1105 ، 4. سارا کریمى ش ش 4488 
، (فرزندان متوفى)، 5. معصومه حیدرى آغچه ش ش 1293 (همســر متوفى)، متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد 
شد. 714706/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شــوراى حل اختالف نجف آباد 

10/202/
 حصروراثت 

امامقلى مقدسى داراى شناسنامه شماره 3411 به شرح دادخواست به کالسه 1525/98 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 
عباسقلى مقدسى بشناسنامه 608 در تاریخ 68/6/24 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. امامقلى مقدسى ش ش 3411 ، 2. 
صفورا مقدسى ش ش 170 ، 3. جهان مقدســى ش ش 227 ، 4. مصطفى قلى مقدسى 
ش ش 92 ، (فرزندان متوفى)، 5. فاطمه علیدادى سیبکى ش ش 285 (همسر متوفى)، 
متوفى به غیر از نامبــردگان ورثه دیگرى نــدارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شد. 714836/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

نجف آباد/ 10/203
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان اسماعیل حبیب الهى با وکالت سید حسین شریعتى دادخواستى به خواسته مطالبه 
و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارت ناشى از 

دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت خوانده خانم فاطمه شریعتى به شوراى حل اختالف 
شعبه 5 امیر آباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 897/98 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/11/19 ســاعت 9 صبح تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور 
رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به 
خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار 
مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 715070/ م الف شعبه 5 امیرآباد شوراى 

حل اختالف نجف آباد/ 10/204
 مزایده اموال غیر منقول

اجراى احکام حقوقى شعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 971159 ج/اول له فریبا- زهرا- عصمت- ابوالفضل- احترام- علیرضا 
شــهرت همگى یزدانى خانم فاطمه کافى علیه آقاى محمد امینى ها مبنى بر مطالبه مبلغ 
18077490530 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى که در 
اجراى تبصره ماده 34 ق.ا.ج.ا.م خانم شــهره آقا امینى ها مالکیت خود را جهت پرداخت 
بدهى محکوم علیه معرفى نموده اســت در تاریخ 98/10/29 ساعت 9:30 صبح در محل 
اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 29/286 مشاع 
از 72 حبه شش دانگ ملکى به پالك ثبتى شــماره 14715 فرعى از 68 اصلى بخش 24 
اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است ملکى خانم شهره 
آقاى امینى ها و اکنون در تصرف مستأجر حسین دادیگانگى تا تاریخ 99/03/20 ماهیانه ده 
هزار تومان ؟؟ شصت میلیون تومان مى باشد. توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح 
ذیل ارزیابى شــده نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین 
خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و 
با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى 
احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى ثمن را ظرف حداکثر 
یک ماه پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد 
مزایده: واقع در اصفهان: ملک شهر- خیابان انقالب اسالمى- کوى فرهنگیان- مجتمع 
مهران- طبقه همکف- پالك 19 کدپستى 8196616663 به مالکیت خانم شهره آقا امینى 
ها به شماره ملى 12922446111 مشــخصات ملک: استان اصفهان شهرستان اصفهان 
بخش چهارده به شماره فرعى 14715 اصلى مفروز و مجزا شده از 701 قطعه 14715 به 
مساحت 90/7 مترمربع با قدمت حدود 40 سال با سازه بتنى و نما آجر سنک و کف سرامیک 
با موکلت کابینت MDF آشپزخانه کاشى داراى دو خواب- دربهاى داخلى چوبى و خارجى 
فلزى دیوارها کچ و رنگ. با توجه به موارد فوق و کلیه موارد موثر بر کارشناسى و موقعیت 
مکانى و زمانى و سایر عوامل تأثیرگذار ارزش آپارتمان فوق مبلغ 4/444/300/000 ریال 
برابر با مبلغ چهارصد و چهل و چهار میلیون و چهارصد و ســى هزار تومان برآورد و اعالم 
مى گردد. در نتیجه مقدار 29/286 حبه مشاع آن به مبلغ 1807749053 ریال ارزیابى که 
مقدار 1/394 حبه مشــاع آن به مبلغ 86/083/288 ریال بابت حق االجراى دولتى و نیز 
مقدار 27/892 حبه مشــاع آن به مبلغ 1/721/665/765 ریال بابت مطالبات محکوم له 

ارزیابى مى گردد. م الف: 697696 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان/9/504
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 963113 ج/اول له بانک ملت و علیه آقاى سید امیر مقدس مبنى بر مطالبه 
مبلغ 511352582 ریال به انضمام خسارت روزانه به مبلغ 158/286 ریال بابت محکوم 
به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 1398/10/28 ساعت 12 صبح در 
محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش اموال توقیفى 
که توسط کارشــناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شــده 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 نیکبخت اصفهان موسسه زبان صدر 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 شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود تســلیم مال مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد 
گرفت هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد. لیست اموال مورد مزایده: در 
خصوص ارزیابى اموال منقول توقیف شده توسط بانک ملت اصفهان از خوانده آقاى سید 
امیر مقدس که قبًال طى شماره 5/ه مورخ 97812/26 توسط این هیئت کارشناسى ارزیابى 
گردیده و 6 ماه فرجه قانونى آن سپرى شده به اســتحضار مى رساند درتاریخ 98/07/28 
به محل نگهدارى اموال مورد نظر واقع در خیابان نیکبخت اصفهان موسســه زبان صدر 
عزیمت و براساس صورتجلســه مورخ 96/11/16 مجدداً کاالها رویت و با در نظر گرفتن 
قیمت عادله روز بازار این نوع کاالها و هم چنین دیگر عوامل تأثیرگذار در این قضیه ارزش 
فعلى آنها در مقطع 98/07/29 توسط این هیئت کارشناس برآورد و بشرح زیر تقدیم مى 
گردد. 1- پنکه پایه دار پارس خزر ســفید رنگ و مستعمل 9 عدد به ارزش 15/300/000 
ریال 2- بخارى گازى (مشهد دوام- آروین- آبسال مدل 481) به تعداد 20 عدد به ارزش 
30/900/000 ریال 3- میز کامپیوتر MDF کارکــرده در حد نو به تعداد 20 عدد کًال به 
ارزش 35/500/000 ریال 4- صندلى دســته دار دو تایى دانشجوى مارك نیلپر در حد نو 
به تعداد 10 عدد کًال به ارزش 32/500/000 ریال 5- صندلى دســته دار نگى دانشجوئى 
مارك نیلپر در حد نو به تعداد 20 عدد کًال به ارزش 32/500/000 ریال 6- صندلى کامپیوتر 
مارك راد سیستم ســالم به تعداد 30 عدد کًال به ارز 41/550/000 ریال 7- آب سردکن 
استیل مارك فروشگاه وفایى 3 شیره با موتور سالم یک عدد به ارزش 3/750/000 ریال 
8- یخچال 12 فوت آزمایش رویت نگردید لذا ارزش گــذارى نگردید. یخچال 12 فوت 
فیلور کارکرده- ســالم به ارزش 4/400/000 ریال 9- مدیر مدیریتى ال شکل فایل دار 
مارك جلیس در حد نو 3 عدد به ارزش 51/500/000 ریال 10- دســتگاه بدن ســازى 
باشگاهى هر چند حالت ه مارك ایمپایى به ارزش 110/000/000 ریال 11- دستگاه پرس 
سفیه (ورزش) در حد نو به ارزش 7/000/000 ریال جمع کل ارزش کاالهاى بشرح فوق 
بالغ بر 364/900/000 ریال سیصد و شصت و چهار میلیون و نه صد هزار ریال مى باشد. م 

الف: 701315 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان/9/517
فقدان سند مالکیت

شماره: 139885602030011468  وراث حسینعلى ایمانیان نجف آبادى فرزند غالمرضا  
بشماره شناسنامه 83 باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى 
شده مدعى شدند که سند مالکیت ششــدانگ پالك ثبتى شماره 2 فرعى از 1137 اصلى  
واقع در قطعه 1 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحــه 580 دفتر 107 امالك 
ذیل ثبت 16224/939 بنام محمد على صالحى نجف آبادى به شــماره شناسنامه 2619 
مسبوق  به ثبت و ســند  مالکیت بشــماره 2/030360 بوده و طى انتقال قطعى بشماره 
13306 مورخ 1351/08/10 دفترخانه 88 تمامت ششــدانگ به حسینعلى ایمانیان نجف 
آبادى انتقال شده و سپس طى ســند انتقال اجرایى بشماره 65046 مورخ 1398/02/31 
دفترخانه 42 مقدار 18,444 حبه از طرف حســینعلى به الهام مهدیه انتقال اجرایى شده و 
براى مالک اولیه ( حسینعلى ایمانیان ) مقدار 53,556 حبه مالکیت باقى مانده است و سند 
فوق الذکر مفقود شده است  نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود 
شده است. چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
1398/10/11 -716300/م الف - مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد 

از طرف هدا چاوشى/10/208 
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شــرکت ســفر یاد ایرانیان شــرکت ســهامى 
خاص به شــماره ثبــت 43005 و شناســه ملى 
10260608370 به اســتناد صورتجلســه هیئت 
مدیره مورخ1398/09/02 و نامه شــماره 46125 
مورخ1398/09/23 سازمان هواپیمایى کشورى و 
نامه شماره 982/123/9436مورخ1398/09/03 
اداره کل میراث فرهنگى و گردشگرى استان اصفهان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کلیه اوراق و اسناد مالى و 
تعهدات شــرکت با امضاى ثابت مدیرعامل و متغیر 
رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره متفقا 
همراه با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل شرکت 
نامبرده مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود اداره 
کل ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (712818)

شــرکت آرمان ســازه آپادانا شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 21574 و 
شناسه ملى 10260424241 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ1398/09/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: فرشــته بلند 
مرتبــه کــد ملــى 0067745369 و 
بعنــوان   8179938731 کدپســتى 
رئیس هیئــت مدیره - محمد حســین 
صادقــى کــد ملــى 1289437289 و 
بعنــوان  کدپســتى8179938731 
مدیــر عامــل - مجیــد صادقــى کــد 
ملــى 1282798979 و کــد پســتى 
8179938731 بعنوان نائب رئیس هیئت 
مدیره براى مدت دوسال انتخاب شدند کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل : چک، سفته ،بروات ، قراردادها ،عقود 
اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء مدیر 
عامل و با مهر شــرکت معتبر است. مدیر 
عامل مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد 
بود.. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (712825)

آگهى تغییرات

آگهى تغییرات

هوش و قابلیت هایى که ذهن انسان از آن بهره  مى برد 
همیشه مورد توجه افراد و پژوهشگران بوده و تحقیقات 

گسترده اى پیرامون آن انجام شده است. 
هــوش 9 مؤلفه دارد امــا در نظام آموزشــى و مدارس 
بیشــتر به هوش ریاضى توجه دارند و بــه انواع دیگر 
هوش بهاى چندانى داده نمى شــود. به عنوان مثال اگر
 درس ریاضى یا زبان خارجى شــما ضعیف باشد ممکن 
است اســتعداد شــما در زمینه هاى دیگر به عنوان یک 
مهارت قابل قبول پذیرفته شــود اما در جامعه هوش به 
حســاب نمى آید در صورتى که شــما هم فرد باهوشى 
هستید اما هوش شما در حوزه  سیستم آموزشى تعریف 

نشده است.
یک روانشناس آمریکایى به نام «هوارد گارنر» هوش را 

در 9 بخش دسته بندى کرد:

1. هوش طبیعت گرایى
افرادى که از این نوع هوش برخوردار هســتند، نسبت 
به ســایرین، طبیعت زنده مانند گیاهان و حیوانات را با 

نگاه دقیق تــرى مى بینند. ضمن اینکه 
اشیاى بى جان هم از نگاه آنها دور 
نمى مانند. هوش طبیعت گرایى در 

جریان سیر تکاملى انسان به 
وجود آمده است. عده اى بر 
این باور هستند که در دنیاى 

امروز از هوش طبیعت گرایى 
افراد استفاده  چندان مفیدى نمى شود 
و این هوش بیشــتر صــرف درك 

تفاوت مدل هاى اتومبیل، کفش، نوع 
آرایش و دیگر موارد مشابه مى شود.

2. هوش موسیقایى
هوش موســیقى به توانایى فرد 
در تشــخیص گام، ریتم، طنین 
و تن صــدا مربوط اســت. بین 
موســیقى و احســاس رابطه  

عمیقى وجود دارد؛ ضمن اینکه 
هوش موسیقایى با ریاضى هم وجوه 

مشــترکى دارد. جالب اســت بدانید که 
بیشــتر صاحبان این هوش، در حال زمزمه 

کردن یک آهنــگ یا ضرب گرفتن هســتند. 
آنها نســبت به دیگر افراد به صدا هاى محیط 

حساسیت بیشترى نشان مى دهند.

3. هوش ریاضى
هوش ریاضى به توانایى محاسبه، تعیین مقدار، بررسى 
فرضیات و انجام عملیات ریاضى ارتباط دارد. داشتن این 
هوش به ما قدرت مى دهد تا با استفاده از مفاهیم انتزاعى 
و طرز فکــر نمادین، روابط و ارتباطــات را درك کنیم. 
افرادى که در حوزه ریاضیات هوش باالیى دارند، معموًال 
به الگوها، دسته بندى هاى مختلف و روابط موضوعات با 
یکدیگر عالقه مند هستند، آنها دوست دارند خود را درگیر 

مسائل محاسباتى و بازى هاى استراتژیک کنند.

4. هوش معنوى
افرادى کــه هوش معنوى باالیى دارند، پرســش هاى 
عمیقى را مطرح مى کنند. مســائلى مانند وجود انسان، 
معناى هستى، علت تولد و مرگ براى آنها جالب و چالش 

برانگیز است.

5. هوش میان فردى
به توانایــى درك و تعامل هوش میان فردى 

مؤثر با دیگران ارتباط دارد. این هوش شامل ارتباطات 
مؤثر کالمى و غیرکالمى و توانایى جلب توجه دیگران 
است. ضمن اینکه هوش میان فردى باال باعث مى شود 
که نسبت به رفتار و خلق و خوى افراد حساسیت نشان 
دهیم و توانایى سرگرم کردن آنها را داشته باشیم. معلم ها، 
مددکاران اجتماعى، بازیگران و سیاستمداران در صورتى 
موفق هستند که بتوانند هوش میان فردى خود را ابراز 
کنند. جوانان و نوجوانانى که هوش میان فردى باالیى 
دارند همواره مى خواهند رهبرى همســاالن خود را بر 
عهده بگیرند و به خوبى مى توانند با دیگران ارتباط برقرار 

کنند و احساسات و انگیزه هاى آنها را درك کنند.

6. هوش بدنى
هوش بدنى در رابطه با دستکارى اشیا و برخوردارى از 
مهارت هاى بدنى است. این نوع از هوش به هماهنگى 
ذهن و بدن نیاز دارد. ورزشــکاران، رقاصان، جراحان 
و صنعتگران از جمله افرادى هســتند که هوش بدنى 

باالیى دارند.

7. هوش کالمى
هوش کالمى توانایى در بیان منظور و توضیح احساسات 
است. این نوع هوش به ما اجازه مى دهد تا مفهوم کلمات 
را درك کنیم و با به کارگیرى مهارت کالمى، به زبان خود 
منظورمان را به مخاطب برسانیم. شاعران، رمان نویسان، 
روزنامه نگاران و سخنران هاى عمومى از جمله اقشارى 
هستند که هوش کالمى آنها نســبت به سایرین باالتر 
اســت. افراد جوان و نوجوانى که هــوش کالمى دارند 
به نوشتن عالقه مند هســتند و از کار هایى مانند کتاب 
خواندن، داستان گفتن و حل کردن جدول کلمات لذت 

مى برند.

8. هوش درون فردى
هوش درون فردى به شــناخت فرد از خود، خواسته ها 
و احساساتش وابســته اســت، زمانى که فردى داراى 
هوش درون فردى باشــد بهتر مى تواند براى آینده اش 
برنامه ریزى کند چرا که نســبت به خود شناخت کافى 
دارد و مى داند چه چیز هایــى مى خواهد و چه چیز هایى 
را نمى خواهــد. هوش درون فــردى تنها 
مربوط به ارتباط فرد با خودش نیست بلکه 
ارتباط با دیگر افــراد را هم 
در بر مى گیــرد. نمونه  بارز 
صاحبان ایــن نوع هوش، 
روانشناســان، رهبــران 
روحانى و فالسفه هستند، 
نوجوانان و جوانانى که هوش 
درون فردى باالیى دارند، ممکن است 
خجالتى به نظر بیایند. آنها نسبت به 
احساسات خود اشراف کامل دارند و از 
انگیزه هاى درونــى باالیى برخوردار 

هستند.

9. هوش فضایى
هــوش فضایــى بــه درك 
پدیده هــاى دیــدارى مربوط 
مى شود. افرادى که هوش فضایى 
باالیى دارند، ابعاد را بهتر از سایرین 
تخمیــن مى زنند و در جهت شناســى 
قوى تر عمل مى کنند. چنانچه افراد در کشف 
هوش غالب خود کوتاهى کنند و فشار جامعه، 
عالقه مندى و مســیر حرکت آنها را انتخاب 
کند، طبیعتاً  خسارات جبران ناپذیرى به خود 

وارد کرده اند.

گوجه فرنگى مزایاى سالمتى زیادى از جمله بهبود سالمت قلب، جوان سازى پوست 
و تقویت متابولیسم بدن را داراســت. با این حال اگر به مقدار زیاد خورده شود باعث 

عوارض جانبى خاصى براى بدن مى شود. 
 گوجه فرنگى خام مستعد آلودگى سالمونالست که باعث اسهال مى شود. کسانى 

که از عدم تحمل گوجه فرنگى رنج مى برند بیشتر در معرض خطر هستند.
 خوردن گوجه فرنگى به مقدار زیاد مى تواند باعث تشکیل سنگ کلیه شود. از آنجا 
که گوجه فرنگى سرشار از اگزاالت و کلســیم است، در صورت مصرف مقادیر زیاد 
این مواد مغذى به راحتى تجزیه نمى شــود. مواد مغذى اضافى سپس در بدن جمع

 مى شوند و احتماًال منجر به تشکیل سنگ کلیه مى شوند.
 تورم و درد مفاصل عــوارض جانبى رایج در مصرف 

بیش از حد گوجه فرنگى اســت. گوجه فرنگى 
سرشار از سوالنین است که ترکیبى است که 

کلسیم را در بافت ها ایجاد مى کند. مقادیر 
بیش از حد آن باعث التهاب و دردهاى 

بدن مى شود.
ســید  گوجــه فرنگى همچنین سرشــار از  ا

سیتریک و مالیک است. هنگامى که این مواد بیش از 
حد در معده جمع بشوند، در بدن ترکیباتى تشکیل مى 

شود که باعث سوزش قلب یا ریفالکس 
اسید مى شود، زیرا این مواد به اسید 
معده که براى تجزیه مــواد غذایى 

استفاده مى شود، افزوده مى شود. افرادى که از استرس گوارشى یا بیمارى ریفالکس 
معده رنج مى برند، باید از خوردن زیاد گوجه فرنگى خوددارى کنند.

 لیکوپن رنگدانه اى است که در گوجه فرنگى، انواع توت ها و سایر میوه ها یافت 
مى شود. سالمت قلب را بهبود مى بخشــد و در برابر سرطان قلبى و عروقى نقش 
محافظت کننده دارد. هنگامى که گوجه فرنگى به میزان زیاد مصرف شود، مقادیر 

زیادى لیکوپن وارد بدن مى شود که ممکن است باعث تغییر رنگ پوست شود.
 گوجه فرنگى سرشار از هیستامین هاســت، ترکیباتى که سیگنال هاى سیستم 
ایمنى بدن را براى حمله به تهدیدات خارجى فعــال مى کنند. مصرف مواد غذایى 
سرشــار از این ترکیب منجر به ایجاد بثورات مى شــود و باعث بروز واکنش هاى 
آلرژیک مى شود. براى کســانى که حساســیت دارند، ممکن است دچار عالیمى 
مانند عطســه، تورم زبان، دهان و صورت و حتى سوزش گلو و تنگى 

نفس شوند.
 برگ  هاى گوجه فرنگى براى بدن سمى است. مصرف آن 
منجر به تحریک شدید گلو و دهان، استفراغ، سرگیجه، اسهال، 
سردرد، اسپاسم خفیف 
و حتــى مــرگ براى 
کســانى که به گوجه 
فرنگى حساسیت دارند، 

مى شود.

یک متخصــص ارتوپدى گفت: چهار زانو نشســتن در 
افراد باعث افزایش فشار به استخوان هاى زانو مى شود و 

عوارض خطرناکى به همراه دارد.
ذبیح ا... حسن زاده، متخصص ارتوپدى، جراح استخوان و 
مفاصل درباره عوارض چهار زانو و دو زانو نشستن گفت: 
وضعیت چهار زانو یا دو زانو نشستن باعث سه الى چهار 
برابرى شدن وزن انسان و فشار به نواحى استخوان هاى 

زانو مى شود.
این متخصص ارتوپد با اشــاره به عــوارض چهار زانو 
نشســتن اظهار کرد: نحوه نشســتن در مواردى مانند 
بیومکانیک بدن، نحوه اعمال وزن ستون فقرات، افزایش 

یا کاهش قوس کمر به صورت طبیعى اثرگذار است.
حسن زاده ادامه داد: نشستن طوالنى مدت روى صندلى 
باعث افزایش فشار شــدید به کمر و در نهایت دیسک 
کمر خواهد شد؛ پس به این افراد توصیه مى شود هر 20 
دقیقه از روى صندلى بلند شوند و هنگام نشستن روى آن 
به منظور کاهش دردهاى ستون فقرات و مهره ها فاصله 
کمر خود با تکیه گاه صندلى را به وســیله یک بالشتک 

مناسب پر کنند.
این متخصص ارتوپدى دربــاره درد زانو گفت: درد زانو 
یکى از شایع ترین بیماریى هاى سنین باالست که افراد 
زیادى مخصوصاً میانساالن از درد آن شکایت مى کنند.

وى افزود: ابتداى درد زانو معموًال در سنین زیر 45 سال 
ناشى از نرمى غضروف هاى اطراف زانو است که با نام 
بیمارى نرمى غضروف کشکک زانو یا کندروماالسى 

شناخته شده است و به علت عضالت ضعیف بدن، 
نشســتن هاى طوالنى مدت، افزایش وزن، 

رانندگى هــاى طوالنــى مدت، 
باال رفتن از پلــه و تغذیه 

نامناسب در افراد به 
وجود مى آید.

ایــن متخصص 
ارتوپدى با اشاره 
به عوامل تشــدید 

کننده آرتروز در افراد 
اظهــار کرد: از ســنین 
باالى 45 ســالگى که 
آرتروز شــکل مى گیرد 

غضروف کشــکک زانو 
دچار ساییدگى و افزایش استخوان سازى 

مى شود.

حســن زاده اظهار کرد: براى کاهش درد کشکک زانو 
مصرف کلسیم، ویتامین D، ویتامین C، نحوه نشستن 
درست، پوشیدن کفش مناسب، گرایش به محصوالت 
دریایى، لبنیات و تغییر سبک زندگى مناسب تأثیر بسیار 

زیادى دارد.
این متخصص ارتوپــدى درباره درد زانــو درباره تأثیر 
 D بر کاهش درد زانو گفت: ویتامین D مصرف ویتامین
یک هورمون بسیار سازنده و پیش نیاز براى جذب کلسیم 

است که در کاهش آرتروز زانو تأثیر بسیار زیادى دارد.
وى گفت: از نظر اکثر متخصصان ارتوپدى آب درمانى 
به مدت دوبار در هفته تأ ثیر بسیار زیادى در کاهش درد 

آرتروز زانو دارد.

این مطلب را بخوانید تا به شما هم ثابت شود فرد باهوشى هستید

انواع هوش را بشناسیم

ز این نوع هوش برخوردار هســتند، نسبت 
ن، طبیعت زنده مانند گیاهان و حیوانات را با 

ــرى مى بینند. ضمن اینکه 
جان هم از نگاه آنها دور 
هوش طبیعت گرایى در 

تکاملى انسان به
ست. عده اى بر 
تند که در دنیاى 

ش طبیعت گرایى
ه  چندان مفیدى نمى شود 
 بیشــتر صــرف درك 
نوع هاى اتومبیل، کفش،

گر موارد مشابه مى شود.

ش موسیقایى
ــیقى به توانایى فرد 
ص گام، ریتم، طنین 
 مربوط اســت. بین 
 و احســاس رابطه  

دارد؛ ضمن اینکه  ود
قایى با ریاضى هم وجوه 

 دارد. جالب اســت بدانید که 
حبان این هوش، در حال زمزمه 

هنــگ یا ضرب گرفتن هســتند. 
ت به دیگر افراد به صدا هاى محیط

شترى نشان مى دهند.

5. هوش میان فردى
ىىىردى به توانایــى درك و تعامل هوش میان ف

و صنعتگران از جمله افرادى هســتند که هوش بدنى 
باالیى دارند.

برنامه ریزى کند چرا که نســبت به خود شنا
دارد و مى داند چه چیز هایــى مى خواهد و چه
را نمى خواهــد. هوش درونفــ
مربوط به ارتباط فرد با خودش نی
اارتباط با دیگر افــ
در بر مى گیــرد.
صاحبان ایــن نو
روانشناســان،
روحانى و فالسف
نوجوانان و جوانانى
درون فردى باالیى دارند، مم
خجالتى به نظر بیایند. آنها
احساسات خود اشراف کامل
انگیزه هاى درونــى باالیى

هستند.

9. هوش فضا
هــوش فضایــى ب
پدیده هــاى دیــدار

مى شود. افرادى که هوش
باالیى دارند، ابعاد را بهتر
جهت تخمیــن مى زنند و در
قوى تر عمل مى کنند. چنانچه افراد
هوش غالب خود کوتاهى کنند و فش
عالقه مندى و مســیر حرکت آنها
کند، طبیعتاً  خسارات جبران ناپذیر

وارد کرده اند.

گل محمدى موجود در گالب کاربردهاى زیادى مثل 
ضدآفتاب، ازبین برنده لک و جاى جوش، آبرسانى و 
پاك کنندگى آرایش دارد که مى تواند کمک بزرگ 

براى سالمت پوستتان باشد.
در فصل سرما، پوست به دلیل خشکى هوا به سرعت 
خشک، شکننده و تیره مى شود بنابراین اگر ساعات 
زیادى را بیرون از خانه به سر مى برید و به طور مرتب 
نیاز به مرطوب کننده دارید، پیشنهاد ساده ما آن است 
که کمى گالب و آب را داخل بطرى اسپرى بریزید 
تا هر موقع که احساس کردید پوستتان خشک شده 
است، روى پوست خود اسپرى کنید. این کار ظرف 
مدت کوتاهى به شما ظاهرى باطراوت تر مى بخشد.

گالب جایگزینى مالیم و طبیعى بــراى تونرهاى 
شیمیایى و حاوى الکل است. کمى پنبه را به گالب 
آغشته کنید و روى پوست بکشــید تا آلودگى هاى 
روزانه اى که در عمق پوســتتان نفوذ کرده اســت، 
پاك شود. آرایشگران حرفه اى از ماسک هاى گالب 
براى آبرسانى و مرطوب کنندگى زیر آرایش استفاده 

مى کنند.
به جاى خرید پا ك کننده هاى آرایشى گران از گالب 
استفاده کنید و مطمئن باشید که قدرت پاك کنندگى 
این ماده از برندهاى مشهور کمتر نیست. گالب حتى 
مى تواند آرایش ضدآب چشــم را پاك کند و باعث 

قرمزى و تحریک پوست هم نشود.
مى توان از گالب براى انواع پوست ها استفاده کرد. 
گالب پوست هاى خشــک را آبرسانى، پوست هاى 
چرب را تقویت و پوست هاى حساس و قرمز را آرام 
مى کند. مى توانید از گالب براى اســتریلیزه کردن 

زخم و کمک به بهبود آن هم استفاده کنیم. 

مطالعات جدید نشان مى دهد افراد مسنى که به 
کارهاى هنرى مشغول هســتند، بیشتر از افراد 

دیگر عمر مى کنند.
فعالیت هاى هنرى، به عنوان عوامل ســالمتى 
چند وجهى شناخته مى شوند. زیرا چندین عامل 
روانشناختى، جسمى، اجتماعى، رفتارى و ذاتى در 

انجام آنها ترکیب شده  است. 
در مطالعات پیشــین رابطه میــان فعالیت هاى 
هنرى و شرایط بهتر روحى و روانى شناخته شده 
بــود کــه از میــان این شــرایط مى تــوان به 
زوال عقل، دردهاى مزمن، افســردگى و ضعف 

اشاره کرد.
حال در یک مطالعه جدید در کالج دانشــگاهى 
لندن نشــان داده شــده که میان تناوب انجام 
فعالیت هــاى هنــرى مختلــف و مــرگ یک 
ارتبــاط وجــود دارد. در ایــن مطالعــه میزان 
ارتبــاط مشــارکت در برنامه هــاى هنــرى از 
قبیــل رفتن بــه تئاتر، کنســرت، اپــرا، موزه،
 گالرى هاى هنرى و نمایشــگاه ها با مرگ و میر 

اندازه گیرى شد.
یافته هاى این محققان نشان مى دهد که افرادى 
که به طور متناوب با  هنر درگیر بودند، در مقایسه 
با افراد دیگر تــا 31 درصد کمتر در معرض خطر 

مرگ قرار مى گرفتند.
«اندرو اســتپتو» محقق پروژه اظهار کرد، شاید 
مردم اینگونه تصور کنند که افرادى که به موزه
مى روند و یا در کنســرت هاى موسیقى شرکت 
مى کنند، سالم تر از باقى افراد هستند ولى اینگونه 

نیست.
 گرچه تأ ثیر مثبت شرکت کردن در فعالیت هاى 
هنرى عالوه بر بزرگســاالن روى کودکان هم 

اثبات شده است.

براى داشتن پوستى زیبا
 از گالب استفاده کنید

با تماشاى کنسرت و تئاتر 
بیشتر عمر کنید!

یم م ن بهبو ب مو

و در نهایت دیسک  شار شــدید به کمر
0پس به این افراد توصیه مى شود هر 20
ندلى بلند شوند و هنگام نشستن روى آن 
ش دردهاى ستون فقرات و مهره ها فاصله 
ه گاه صندلى را به وســیله یک بالشتک 

رتوپدى دربــاره درد زانو گفت: درد زانو 
ن بیماریى هاى سنین باالست که افراد 
صاً میانساالن از درد آن شکایت مى کنند.

5ى درد زانو معموًال در سنین زیر 45 سال 
غضروف هاى اطراف زانو است که با نام 
ضروف کشکک زانو یا کندروماالسى 

ت و به علت عضالت ضعیف بدن، 
 طوالنى مدت، افزایش وزن، 

ى طوالنــى مدت، 
ـه و تغذیه 

راد به 

ص 
ره 
دید 

ر افراد
 ســنین 
لگى که 
مى گیرد 
ـکک زانو

افزایش استخوان سازى  و

عوارض خطرناك چهار زانو نشستن
با یک روش ساده در خانه مى توانید در یک دقیقه، ســالمت خودتان را به راحتى 
کنترل کنید. فقط به یک قاشــق نیاز دارید. ابتدا قاشق را روى کل سطح زبان خود 
بمالید تا به بزاق آغشته شود. سپس قاشق را درون یک پالستیک شفاف بگذارید و 
زیر نور روشن قرار دهید. هم خورشید و هم نور چراغ مطالعه براى این کار مناسب 

است.
یک دقیقه صبر کنید و سپس قاشق را بردارید. یک قاشق تمیز بدون لک و یا بدون 
بوى نامطبوع به معنى سالمتى شماســت اما اگر بوى بدى آمد، بدانید که معده و 
یا شش شما مشــکل دارد. در این حالت باید با دکتر مشــورت کنید. اگر بو شیرین 

بود، احتماًال دیابت دارید و اگر بوى آمونیک آمد، بدانید که احتماًال کلیه شــما 
مشکل دارد.

حاال به سطح قاشق نگاه کنید. آیا لکه اى روى آن وجود دارد؟ اگر 
در این تست لکه ها ســفید یا زرد بوده و یک الیه را تشکیل 

داده باشند، این ممکن است نشــانه اختالل عملکرد 
 A غده تیروئید باشد. تبدیل بتاکاروتن به ویتامین

وابسته به هورمون تیروئید است. این کمبود مى تواند به صورت زرد بودن کاروتن 
دیده شود. اگر لکه ها بنفش باشند، ممکن اســت به این معنا باشد که جریان خون 
شما ضعیف است و یا کلسترول خون شــما باال باشد. به عالوه بنفشى لکه ممکن 
است نشان از برونشیت باشد. برونشیت عملکرد امواج هوا که 
اکسیژن را به جریان خون مى رسانند، کاهش داده و باعث 

ایجاد رنگ بنفش مى شود.
اگر با تست سالمتى با قاشــق، لکه هاى سفید مشاهده شد، 

ممکن است شما از یک عفونت تنفسى رنج مى برید.
لکه نارنجى هم نشان دهنده مشکل کلیه است. بیمارى کلیوى مزمن 
مى تواند باعث کمرنگ شــدن بافت هاى زبانى به علت کم خونى شود یا به رنگ 

نارنجى باشد که نشان از ته نشین هاى کاروتن مانند است.
یادتان باشــد که این روش نمى تواند جایگزین مراجعه به دکتر شود. خوددرمانى 
نکنید و براى درك بهتر وضعیت سالمت خود حتماً  به دکتر مراجعه کنید تا اطالعت 

دقیق ترى به دست آورید.

سنجش سالمتى با قاشق!

چراغ مطالعه براى این کار مناسب 
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همزمان با آغاز ســى امین سال تأسیس تشــکیل شرکت هاى آب و 
فاضالب کشور طى مراســم ویژه اى که در تاالر شــهید عباس پور 
دانشگاه صنعت آب و برق اصفهان با حضور معاون وزیر نیرو برگزار شد 
اولین دوره مسابقات کشورى مهارت هاى فنى تخصصى شرکت هاى 
آب و فاضالب کشــور افتتاح و ســایت آموزشــى مهارت هاى فنى 

تخصصى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان بهره بردارى شد.
در جشن سى امین سال تأسیس تشکیل شرکت هاى آب و فاضالب 
کشــور و افتتاح اولین دوره مســابقات کشــورى مهارت هاى فنى 
تخصصى شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان ابتدا مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان به عنوان میزبان با خیرمقدم 
به شــرکت کنندگان در این رقابت ها گفت: امروز ما میزبان مجموعه 
زحمتکش شرکت هاى آب و فاضالب کشور در این دوره از رقابت ها 
بوده و از روزى که ایده برگزارى این مسابقات شکل گرفت مدیرکل 
یونسکو و همه همکارانشان همراهى بســیار خوبى با مجموعه تیم 
برگزارکننده داشتند و همه مسئوالن حمایت کردند که جاى قدردانى 

دارد.
هاشم امینى با بیان اینکه به لطف خداوند، امروز قولى که براى برگزارى 
این رقابت ها داده بودیم عملیاتى شده است و شاهد آن هستیم، افزود: 
این رویداد بزرگ، نشان از بلوغ، پیشرفت و بالندگى صنعت آبفا و حرکت 
به سوى آموزش و ظرفیت ســازى در حوزه نیروى انسانى داشته که 

موجب ارتقاى کیفیت خدمات مطلوب آبفا در آینده مى شود.

ظرفیت هاى بسیار در آبفا
وى ادامه داد: صنعــت آب و فاضالب داراى ظرفیت هاى بســیارى 
در حوزه شــهرى، بهره بردارى، اپراتورى و اجرایــى بوده که بخش 
عمده اى از آنها، آکادمیک نبوده و در دانشگاه تدریس نشده و در کوران 
فعالیت  هاى شبانه روزى در بخش هاى مختلف به دست مى آید، تا اگر 
حادثه اى اتفاق افتاد با حضور پیوســته خود در رفع آنها بکوشند و این 
خدمت به صورت ویژه تر در بخش بااهمیت آب و جمع آورى فاضالب 
انجام مى شود و همکاران ما در شرکت هاى آب و فاضالب، مصداق 

واقعى ایثارگر بوده و زندگى خود را وقف خدمت به مردم کرده اند.
رئیس کمیته برگزارى اولین دوره مسابقات کشورى مهارت هاى فنى 
و تخصصى شرکت هاى آب و فاضالب گفت: زمانى که ایده برگزارى 
این مسابقات مطرح شد، سعى داشتیم در جشن سى امین سال تأسیس 
شرکت هاى آب و فاضالب کشــور به نقطه اى برسیم که بتوانیم در 
آموزش تحول ایجاد کنیم که خوشبختانه امروز این امر عملیاتى شده 

و آن را شاهدیم.

مسابقات مى تواند جهانى شود
امینى گفت: اولین دوره مسابقات کشورى مهارت هاى فنى و تخصصى 

شرکت هاى آب و فاضالب در پنج بخش عیب یابى مدارهاى فرمان 
در تابلو بــرق، تعمیرات خطوط لوله آب، نصب انشــعاب آب، آزمون 
پارامترهاى شیمیایى نمونه آب و نصب انشعاب فاضالب برگزار شده 
و امید است در سال هاى آینده بخش هاى دیگرى به آن اضافه شود 
و حتى با هماهنگى یونسکو آن را به صورت منطقه اى برپا و با اثبات 

توانایى به مسابقات جهانى راه یابند.
وى خاطرنشان کرد: این مسابقات در مرحله اول به صورت استانى با 
شرکت 3109 نفر در قالب 1295 تیم برگزار شد و کشور به هفت بلوك 
تقسیم شد، که در این مرحله 161 تیم در قالب 378 نفر شرکت کردند 
و در نهایت امروز در مرحله کشورى 70 تیم با 167 نفر در پنج بخش 

رقابت مى کنند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، ایجاد بستر مناسب 
براى پیشبرد صنعت آبفا، ایجاد روحیه نشاط در بین کارکنان، پرورش 
افراد به منظور دقت و سرعت در انجام کار، تبادل افکار و روش اجراى 
کار، ایجاد انگیزه کارى در بین کارکنــان و... را از اهداف اولین دوره 
مسابقات کشــورى مهارت هاى فنى و تخصصى شرکت هاى آب و 
فاضالب کشور برشمرد و افزود: کار در صنعت آب و فاضالب بسیار 
سخت بوده و در حوزه کمى و کیفى به کارکنان استرس وارد مى شود. 
بنابراین ایجاد روحیه نشــاط در کارکنان مى تواند در روند فعالیت ها 

تأثیرگذار باشد.
امینى با تأکید بر ضرورت ایجاد ســایت آموزشى مهارت هاى فنى و 
تخصصى شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت: امروز و با 
حضور معاون وزیر در امور آب و فاضالب، سایت آموزشى مهارت هاى 
فنى و تخصصى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به بهره بردارى 
مى رسد اما این سایت نه براى مسابقات، بلکه در اختیار صنعت آب و 

فاضالب قرار گرفته، تا کارکنان و پیمانکاران از آن استفاده کنند.

اعتبار میلیاردى براى ایجاد سایت آموزشى
امینى با بیان اینکه براى ایجاد این سایت آموزشى هشت ماه و اعتبارى 
افزون بر 4/5 میلیارد تومان هزینه شــده است، گفت: فاز دوم سایت 
آموزشى مهارت ها در حوزه نشت یابى، ویدئومترى و شستشوى شبکه 

آب خواهد بود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت: الگوى این 
سایت آموزشى از مرکز آب توکیو در ژاپن ایده گرفته شده و امیدواریم 

موجب رشد و بالندگى این صنعت شود.
■■■

دبیرکل کمیسیون ملى یونسکو در ایران نیز با اظهار خوشحالى از این 
اتفاق مبارك در شهر فرهنگى و فرهیخته و شناسنامه فرهنگ و هنر 
ایران، اصفهان، گفت: سال گذشته و زمانى که مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان درباره اجراى این طرح و ایده مذاکره داشت 

باور نداشتم که این ایده عملیاتى شــود و ما به عنوان یونسکو نیز در 
کنار آب و فاضالب براى حمایت معنوى از این ایده بودیم و امروز ما 
در یونسکو به این اتفاق دیدنى و شنیدنى افتخار کرده و آن را مطرح 

مى کنیم.
حجت ا... ایوبى گفت: یقین داریم این تجربه در جهان پیرامون، به ویژه 
در صنعت آب و فاضالب که کارنامه درخشانى دارد مى تواند به اشتراك 
گذاشته شود و همه در آن سهیم باشــند که با استقبال روبه رو خواهد 
شد و در حقیقت یکى از کارنامه هاى نظام جمهورى اسالمى زحمات و 

تالش هاى مدیران و... در شرکت هاى آب و فاضالب است.
وى خطاب به مدیران و مسئوالن شرکت هاى آب و فاضالب گفت: 
ثمره کار شما دفن مى شود و نمى توانید نشان دهید برخالف بسیارى 
از کارها که سال ها مى توان به دیگران نمایش داد، اما شما مدیران و 
کارکنان شرکت هاى آب و فاضالب با مقوله آب کار دارید که عالوه 
بر اینکه مایه حیات است، نشان دهنده رفتار یک ملت و میزان تمدن 
آنهاست و در حقیقت کارهاى شما قابل نمایش نیست و مردمانى که 
آب را مى فهمند و قــدر آن را مى دانند و احتــرام مى گذارند مردمانى 
متمدن بوده و رفتار یک ملت با آب، محیط زیســت و... متمدن بودن 

آنها را ثابت مى کند.

ایران مهد اخالق آب است
دبیرکل کمیسیون ملى یونسکو گفت: در فرهنگ و تمدن چندین هزار 
ساله این مردم، آب مقدس بوده و پس از اسالم نیز آلوده کردن آب را 
حرام مى دانند و وقتى به تاریخ پرافتخار این کشور بازمى گردیم آثارى 
از هزاران سال گذشته باقى مانده که تحصیل، توزیع و اخالق آب در 

این تمدن کهن را نشان مى دهد و کشور ما مهد اخالق آب است.
ایوبى با بیان اینکه امروز در کمیســیون یونسکو در کنار مسئله مهم 
آب، مسئله اخالق آب نیز مهم است، افزود: امروز ما در کشور کنگره، 
همایش و مراسم و جایزه دادن کم نداریم، اما برنامه هایى که از روستاها 
شروع شد و کارشناسانى که کمتر دیده شده اند، انتقال تجربه کرده و 
قطعًا یکى از کارهاى عالى و درخشان براى انتقال تجربه به دیگران 
صورت گرفت که البته نه از راه آموزش که چندان هم مؤثر نبوده، بلکه 
آموزش هاى کارگاهى و از راه شاگرد و استادى است که تجربه بسیار 

خوبى به شمار مى رود که در نتیجه افزایش مهارت را به ارمغان دارد.
ایوبى مى گوید: ما موظف هستیم تجربیات خوب خود را به جهانیان 
انتقال دهیم و ما در یونســکو به مدیرانى نگاه کنیم که آرزو و رؤیا و 
آتشى در دل داشته باشــند نه امکانات، بودجه و بزرگى شهرهایشان 
و بر این اســاس افتخار مى کنیم با اینگونه مدیران کار کنیم که این 
قبیل مدیران اگرچه مدتى کوتاه بر مســند مدیریت مى نشینند اما اثر 

جاودانه شان باقى خواهد ماند.
وى با اظهار خوشحالى از اینکه در دو سال اخیر با خانواده بى ادعاى 
آب و فاضالب کشور آشنا شده است، گفت: فعاالن شرکت هاى آب و 

فاضالب کشور، مردمانى با تخصص و کارکرده بوده که همواره براى 
کشور، افتخار مى آفرینند و ما نیز در کمیســیون یونسکو تمام قد در 

خدمت آنها هستیم.
■■■

معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضــالب هم از اینکه در جمع مدیران 
و کارکنان شرکت هاى آب و فاضالب کشــور در اصفهان است ابراز 
خوشحالى کرده و تقارن جشن سى امین سال تأسیس شرکت هاى آب 
و فاضالب با اولین دوره مسابقات مهارت هاى فنى و تخصصى شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان را تبریک گفت. قاسم تقى زاده خامسى 
افزود: اصفهان را با آب جارى زاینده رود بیشتر دوست دارم اما این بار در 
سفر به اصفهان وقتى پرندگان مهاجر را در زمین خشک زاینده رود دیدم 
بسیار ناراحت شدم و امید دارم روزى برسد که در همه فصول سال، آب 
در زاینده رود جارى بوده و ما شاهد زیبایى بیشتر شهر اصفهان با مردم 

خوب و مهمان نواز آن باشیم.
وى سپس به تعریف معنى مهارت پرداخت و گفت: همواره و به صورت 
روزمره ما از کلمه مهارت اســتفاده مى کنیم ولى باید دانســت ماهر 

کیست و مهارت چیست؟ 
معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضالب مى گوید: امروز مهارت دانش، 
مدرك تحصیلى و... نبوده و تنها در کار خالصه نمى شود بلکه مهارت 
با تمرین و تجربه به دست مى آید و رویداد امروز مهارت کار است. این 
در حالى اســت که مهارت بزرگ تر، مهارت زندگى کردن بوده و اگر 
مهارت در کار تیمى کسب شــود تأثیر جدى در مهارت زندگى را به 

ارمغان خواهد داشت.
تقى زاده خامسى کنار گذاشــتن خودخواهى را اولین موضوع در هر 
نوع مهارت دانســت و گفت: ما باید در یک تیم حرف هاى یکدیگر را 
شنیده و بپذیریم و اگر این مهارت تمرین شود یقیناً در زندگى نیز مؤثر 

خواهد بود.

این مسابقات باید جهانى شود
وى با قدردانى از برگزارکنندگان اولین دوره مســابقات کشــورى 
مهارت هاى فنى و تخصصى شــرکت هاى آب و فاضالب کشور در 
استان اصفهان براى اولین بار گفت: اینگونه رویدادها در سطح جهانى 
70 سال پیش آغاز شــد که دوره آینده آن در سال 2021 میالدى در 
شانگهاى چین برگزار مى گردد و اینکه شرکت آب و فاضالب این کار 
جهانى را در ســطح ملى برگزار کرده باید قدردان بود اما نباید ایستاد 
و باید به ســمتى رفت که به یک رویداد جهانى تبدیل شود. بنابراین 
شرکت آب و فاضالب که مبتکر این کار شده است باید برنامه ریزى 
کرده، گروه کارى تشکیل داده تا ما نیز عضو نهاد مهارت جهانى شویم.
معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضالب اظهار امیدوارى کرد در این دوره 
از مسابقات مهارت هاى فنى و تخصصى شرکت هاى آب و فاضالب 
کشور به اهداف، دست یافته و این مهارت ها به دیگر استان ها انتقال 

داده شود.
■■■

معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضالب در حاشیه مراسم افتتاح اولین 
دوره مسابقات کشورى مهارت هاى فنى و تخصصى شرکت هاى آب 
و فاضالب نیز در جمع خبرنگاران گفــت: تعداد تصفیه خانه هاى آب 
کشور در ابتداى پیروزى انقالب اسالمى 27 تصفیه خانه بود که امروز 
به 250 تصفیه خانه آب رســید. این در حالى است در این مدت تعداد 
تصفیه خانه هاى فاضالب نیز از چهــار تصفیه خانه فاضالب به 250 

تصفیه خانه فاضالب افزایش یافته است.
تقى زاده خامســى همچنین گفت: طول شــبکه هاى انتقال آب در 
کشــور نیز از 460 هزار کیلومتر که عدد بزرگى است گذشته و طول 
خطوط جمع آورى فاضالب در کشور هم به  66 هزار کیلومتر رسیده 

است.
وى برگزارى این رویداد بزرگ در اصفهــان را در افزایش مهارت در 
تعمیر و نگهدارى تأسیسات، خطوط و تصفیه خانه هاى موجود مؤثر 
خواند و گفت: در هنگام حوادث غیرمترقبه، سرعت عمل کارکنان آب 

و فاضالب با اینگونه رویدادها افزایش مى یابد.
معاون وزیــر نیرو در امــور آب و فاضالب معتقد اســت: اولین دوره 
مسابقات کشــورى مهارت هاى فنى و تخصصى شرکت هاى آب و 
فاضالب در حقیقت یک لیگ کشورى است که از حدود هزار گروه، 
300 گروه نهایى شده و همراه با مهارت، مهارت زندگى را مى آموزند.

تقى زاده خامسى گفت: با همکارى سازمان فنى و حرفه اى این رویداد 
بزرگ مى تواند استمرار داشته باشد و خوشبختانه اصفهان مثل همیشه، 

منشأ کار خیر شده است.
وى وزارت نیرو را مسئول تأمین آب کشور خواند و گفت: خوشبختانه 
هم اکنون براى تأمین آب کشور و از جمله اصفهان، وضعیت مناسبى 
داشته و در ســد زاینده رود بیش از 300 میلیون مترمکعب ذخیره آب 

داریم.

قول مى دهیم آب سالم در اختیار مردم قرار دهیم
معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضالب با تأکید بر مصرف بهینه آب، 
افزود: امروز باید باور کنیم ما در یک کشور خشک و نیمه خشک زندگى 
مى کنیم و در حال حاضر از نظر بارش تقریبًا وضعیت مشابه سال قبل 
را داریم و پنج میلیارد مترمکعب بیش از سال گذشته در مخازن، ذخیره 
آب داریم این در حالى است که به همه شهروندان ایرانى قول مى دهم 

که آب سالم در اختیارشان قرار دهیم.
شایان ذکر اســت معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضالب و همراهان 
از سایت برگزارى مسابقات کشــورى مهارت هاى فنى و تخصصى 
شــرکت هاى آب و فاضالب بازدید کردند و با توضیحات مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در جریان روند این رقابت ها 

قرار گرفتند.

همزمان با سى امین سال تأسیس تشکیل شرکت هاى آب و فاضالب و با حضور معاون وزیر نیرو در اصفهان صورت گرفت

روز گذشته مسابقات مهارت هاى فنى تخصصى شرکت هاى آب و فاضالب کشور رسماً آغاز شد و همزمان، سایت آموزشى مهارت هاى فنى تخصصى شرکت آب و فاضالب
 استان اصفهان به بهره بردارى رسید
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