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شستن دهان بعد از مسواك زدن، ممنوعشهروندان ارشد اصفهان، آواى نصف جهان سر دادندبازگشت گلزار با برنامه جنجالى اشهالل احمر در انتظار استاندار استان سیل زده! پارس جنوبى سپاهان را تهدید کرد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

راه هـــاى 
تشخیص

تخم مرغ سالم 

توافقات الزم براى انتقال زمین کارخانه قند
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اهًال و سهًال 
ما نیز آماده مذاکره هستیم

خودم را فداى 
تیم و هم تیمى هایم مى کنم

واریز کمک معیشتى 
براى 419 هزار 
خانوار جدید 
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چــه خبر از 
کیک هاى 

دستکارى شده؟

یکى از دغدغه هاى ما در زمان خرید یا آشپزى با تخم مرغ این است 
آیا تاریخ تولید و انقضاى درج شده روى تخم مرغ ها 

واقعى است یا خیر؟ یا اینکه بر اثر نگهدارى در یخچال یا 
مغازه ها یا حتى در محل بسته بندى تخم مرغ، ممکن است جوهر 
مورد استفاده براى درج تاریخ ها پخش شده باشد و نتوانیم برآورد...

رئیس ســازمان غذا و دارو، با اشــاره به اینکه 
نیروهــاى امنیتى بایــد از نتیجــه کیک هاى 
دستکارى شــده خبر دهند گفــت: پیگیرى این 
موضوع فراتر از قدرت نظام ســالمت اســت و 
نیروهاى امنیتى، انتظامــى و قضایى باید نتیجه 

را اعالم کنند.
 اواخر آذر ماه موضوع مشاهده کیک هاى آلوده به 
قرص باعث بروز تشویش و نگرانى در بین مردم 
شد. از آنجا که اصلى ترین مخاطبان این کیک ها 
کودکان و دانش آموزان بودند، این نگرانى قوت 

بیشترى گرفته بود.     

4 ورود دادستانى به موضوع آلودگى هواى اصفهانورود دادستانى به موضوع آلودگى هواى اصفهان
گزارش جلسه اى که قرار است خروجى آن، هواى قابل تنفس براى اصفهانى ها باشدگزارش جلسه اى که قرار است خروجى آن، هواى قابل تنفس براى اصفهانى ها باشد
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شهردار اصفهان خبر داد

بازگشت رامبد
 به تلویزیـــون
 پس از حاشیه هاى 
کانادا

استقالل-سپاهان؟ 
واقعاً نمى دانیم کى برگزار کنیم

زمان برگزارى دیدار معوقه استقالل-ســپاهان از مرحله یک چهارم 
نهایى رقابت هاى فوتبال قهرمانى جام حذفى باشــگاه هاى کشــور 
نامشخص است.   این در حالى است که سازمان لیگ برنامه بازى هاى 
لیگ در هفته هاى ابتدایى را اعالم کرده است. البته اعالم این برنامه 

مخالفت باشگاه ها را به همراه داشته است. 
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

همکارى ذوب آهن و 
سازمان شهردارى ها 

و دهیارى ها 
براى تأمین ریــل

 کنارگذر شرق اصفهان به یک طرح مزمن تبدیل شده است
استاندار اصفهان:
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کلى پیشنهاد کلى پیشنهاد 
براى گجت!براى گجت!

تجدید آگهى مزایده
شهردارى زرین شهر به استناد مجوز شماره 381 مورخ 98/06/11 شوراى 
اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 11 عدد کمد آلومینیومى 
مازاد و مستعمل رختکن استخر جهان پهلوان تختى از طریق مزایده 
عمومى اقدام نماید، لذا از متقاضیان دعوت به عمل مى آید جهت دریافت 
اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى 

مورخ 98/10/26 به شهردارى مراجعه نمایند.
م الف: 718907 

میثم محمدى- شهردار زرین شهر

نوبت اول

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى شرکت   پالسما تک سپاهان 
(سهامى خاص) ثبت شده به شماره  33916و شناسه ملى  10102738722

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت مذکور دعوت مى شود تا در جلسه مجمع عمومى عادى که در ساعت8:00  صبح مورخ  1398/10/23   
در محل شهرك صنعتى مورچه خورت - فاز سوم - انتهاى بوعلى دوم - پالك 444 و کدپستى 8333115191  تشکیل مى گردد حضور بهم 

رسانند. 
دستور جلسه مجمع عمومى عادى:  

1- انتخاب بازرسین  2- تصویب ترازنامه و صورتهاى مالى سال 1397  3-  تعیین و تقسیم سود شرکت مربوط به سنوات قبل
دعوت کننده : هیئت مدیره شرکت پالسما تک سپاهان  (سهامى خاص) 
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سخنگوى ستاد کمک هزینه معیشتى گفت: مرحله دوم 
کمک معیشتى به حساب 419 هزار و 304 خانوار جدید 

واریز شد.
حسین میرزایى در مورد باز شدن سامانه حمایت وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعى براى ثبت درخواست کمک 
هزینه معیشــتى گفت: از حدود 6/2 میلیون درخواستى 
که در کد دســتورى #6369* ثبت شده بود، 666 هزار 
درخواست مربوط به کسانى بود که در لیست یارانه بگیران 
نبودند و همچنین مشمول بســته حمایت معیشتى هم 
نشــدند. این افراد تا 24 دى ماه 98 مى توانند به سامانه 
حمایت وزارت کار مراجعه کرده و فقط سرپرستان خانوار 

باید به این سایت مراجعه کنند. وى تأکید کرد: فقط 666 
هزار خانوارى که تقاضاى آنها در کد دستورى ثبت شده 
بود وارد سایت حمایت شوند و ظرف 30 روز تقاضاى آنها 
مشخص مى شود و بعد از ثبت نام به آنها پیامک مى دهیم.  
سخنگوى ستاد کمک معیشتى گفت:  براى افرادى که 
در مرحله اول کمک هزینه معیشــتى حمایتى دریافت 
کرده بودند، مرحله دوم واریز شــد، همچنین براى 419 
هزار و 304 خانوار جدید کمک هزینه معیشــتى براى 
دو مرحلــه یکجــا واریز شــد و بــراى آنهــا پیامکى

 با سرشــماره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى پیامک 
صادر شد. 

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانى روز چهارشنبه 
در آیین افتتاح سد و شبکه آبیارى و زهکشى احمد بیگلو 
مشگین شهر گفت: رقابت خوب اســت، اما رقابتى که 
پایانش براى مردم مفید باشــد، اینکه مدام گله گذارى 
شــود و تعبیرات این گروه به آن گروه باشــد این چه 

خاصیتى دارد.
وى بیــان کرد: مــردم به مــا رأى داده اند و مــا را در 
مســئولیت نشــانده اند، آنهــا تــالش و کار و ثمره 
رأى خود را مى خواهند، آنها وقتى از رأى خود خوشحال 
مى شــوند کــه ببینند مســئوالن در تالش هســتند 
و خودشــان در صحنه براى خدمــت و آبادانى با هم

 رقابت مى کنند.
رئیــس جمهور گفت: اگــر توطئه آمریکا و دشــمنان 
با مردم نبــود، درآمــد نفت ما در دو ســال گذشــته

 صد میلیــارد دالر بود. وى افزود: اهًال و ســهًال ما نیز 
آماده مذاکره هستیم. اما به شــرط آنکه سر نقطه اول 
بازگردیم و تعهدات و آنچه شــکانده اید را به نقطه اول 
بازگردانید و بگویید راهمان اشــتباه بوده اســت و اگر 
به زبان نیــز نمى گوییــد در عمل بگویید کــه کار ما 
اشتباه بوده، ما آماده هستیم با شــما حرف بزنیم و اگر 
حرفى دارید بشنویم و ما نیز اگر سخنى داریم شما باید 

آن را بشنوید.

واریز کمک معیشتى 
براى 419 هزار خانوار جدید 

اهالً و سهًال 
ما نیز آماده مذاکره هستیم

موبایل ایرانى بخرید!
آذرى  محمدجــواد   روزنامه ایران|
جهرمى، وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات روز 
گذشته در مراسم امضاى تفاهمنامه در راستاى 
حمایت و توسعه زیست بوم تلفن هوشمند تولید 
داخل از ســرمایه گذارى 200 میلیارد تومانى 
بانک مرکزى و پســت بانک بــراى تولید دو 
میلیون دســتگاه تلفن همراه هوشمند تولید 
داخل باکیفیت و با قیمت 2/5 میلیون تومانى 
در عرض دو سال و فروش اقساطى آن از سوى 

اپراتورها به متقاضیان خبر داد.

مرغ خور شده ایم!
محمدیاسر ترابى، فعال بازار گوشت   آنا|
مى گوید: بخاطــر قیمت ها و ســبد مصرفى 
مردم، عمده مصرف گوشت به سمت گوشت 
مرغ رفته است. این موضوع به آن معناست که 
گوشــت مرغ مانند نان یا سیب زمینى کشش 
قیمتى داشته و هر مقدار از این جنس وارد بازار 
شود، خریدار خواهد داشت. حدود 2/5 میلیون 
ُتن مصرف گوشــت مرغ براى 80 میلیون نفر 

داریم.
 

ضاربان «هانى ُکرده» 
فرار کردند؟

 آفتاب نیوز| هانــى ُکــرده از اراذل 
مشــهور تهران چندى پیش در یک درگیرى 
خیابانى به طــرز فجیعى با قمه مجروح شــد 
ولى حاال فیلمى در ایسنتاگرام منتشر شده که 
دو جوان در فضایى تاریک و با ســر و صورت 
بســته مى گویند آنها بودند که هانى کرده را 
ناکار کردند وحاال از کشور گریخته اند. هر چند 
قاطعانه نمى توان در انتســاب این جنایت به 
افرادى که در فیلم الف مى زنند قضاوت کرد و 
مى توان با درصدى از تردید گفت این هم بازى 
جدیدى از سوى ضاربان یا عشاق سینه چاك 
شهرت در فضاى مجازى است ولى در صورتى 
که این دو نفــر واقعًا بــراى کاردآجین کردن 
هانى، دست به قمه برده باشــند، این سئوال 
پیش مى آید که سرنوشت پرونده چه مى شود؟

درباره دستمزد 
مدیرى و رشیدپور

دربــاره  ســیما  معــاون    فارس| 
دستمزدهایى که مهران مدیرى و رضا رشیدپور 
در برنامه هاى شب یلدا گرفته اند توضیح داد. 
مرتضى میرباقرى در پاسخ به این سئوال که آیا 
شایعه دستمزد میلیاردى مهران مدیرى و رضا 
رشیدپور در شب هاى یلدا صحت دارد؟ گفت: 
دســتمزدهایى که آقاى مدیرى و رشیدپور در 
این برنامه ها گرفته اند، 10 درصد نســبت به 
دستمزدهایى که در سال هاى قبل گرفته اند 
تفاوت دارد و این رقم غیرمتعارفى نبوده است. 
وى ادامه داد: اصًال ما در برنامه آقاى مدیرى 
با تهیه کننده طرف بودیم و قرارداد داشــتیم 
ولى این برنامه هیچ رقم و ســیر غیرمتعارفى 

نداشته است.

اولین مقصد 
شیرینى و شکالت ایران

  فارس| صادرات محصــوالت عمده 
شیرینى و شــکالت و فرآورده هاى غالت در 
12 ماهه سال 97 به لحاظ ارزش 781 میلیون 
دالر و به لحــاظ وزنى 673 هــزار و 500 ُتن 
بوده است. عراق، افغانســتان و پاکستان سه 
مقصد اول صادراتى نان شــیرینى و شکالت 
ایران در ســال 97 بوده اند به طورى که عراق 
201 میلیون دالر، افغانستان 63 میلیون دالر 
و پاکستان 32 میلیون دالر از این محصول را 
در سال گذشته وارد کرده اند . کشورهاى مقصد 
صادرات محصوالت عمده شیرینى و شکالت 
و فرآورده هاى غالت عمدتًا عراق، افغانستان، 
پاکستان، قطر، ترکمنستان و امارات بوده اند. 

نفاق سیاسى
صادق خرازى، دبیرکل حزب     خبر آنالین |
نداى ایرانیان بــا تأکید بر اینکه قائــل به ارتباط و 
تعامل اصالح طلبان با حاکمیت است مى گوید: من 
کسى را از رهبران و سران اصالح طلب نمى شناسم 
که به این موضوع معتقد نباشــد امــا  گاهى جلوى 
تلویزیون و مطبوعــات و روزنامه نگاران به گونه اى 
دیگــر صحبــت مى کننــد. در صورتى کــه باید 
فرهنگ درســت را منتقل کرد. مشکل اینجاست 
که مــا حاضریم با دبیــر کل ســازمان ملل هرچه 
بگوییم و بشنویم اما حاضر نیســتیم با چهار نفر از 
مسئوالن خودمان همچون اعضاى شوراى نگهبان 
صحبت کنیم. این تناقض اســت. ایــن دوگانگى 
است و اسمش نفاق سیاسى اســت. این ریاکارى 
سیاسى است. شــما دورویى را به جاى دموکراسى 

القا مى کنید.

پاك ترین دستگاه
آذر،   عــادل    باشگاه خبرنگاران جوان |
رئیس دیوان محاســبات که همراه بــا معاون فنى 
دیوان محاســبات و جمعــى از حسابرســان این 
سازمان وابسته به مجلس شوراى اسالمى  با دکتر 
على عســکرى، رئیس رســانه ملى دیدار داشت،

 پس از این مالقــات در جمع خبرنــگاران گفت: 
طبق ارزیابى دیــوان، به جــرأت مى توانم بگویم
صداوســیما در صــرف بودجه یکــى از پاك ترین 
دســتگاه هاى کشــور بــوده اســت. متأســفانه 
صدا و ســیما از نظر بودجه اى در مضیقه اســت و 
اگر بتوانیم، براى رفــع آن اقداماتى انجام خواهیم

 داد.

اموال من زایش دارند!
  تابناك | رئیس کمیســیون برنامه و بودجه 
مجلس در اظهاراتى جنجال برانگیز گفته: به نظرم 
زشت است که لکسوس داشــته باشى و پراید سوار 
شــوى. من مال و اموالى دارم و زیاد مى شــود که 
مربوط بــه مجلس و دولت نیســت بلکه مربوط به 
زایش مال اســت. تاجگردون گفــت: پدرم مالک 
بود و سال 47 چندین هکتار ســند زمین به اسمم 
خورده. من و برادرانم سیصد چهارصد هکتار زمین 
داریم. از 24 ســالگى داراى حقــوق و هوش باال 
بودم، نشــان خدمت گرفتم که به علت این نشان 
صد ســکه مــى دادند ولــى مــن نگرفتــم. به 
بعضى ها مى گویم شــاید مال حرام سهواً به اموال
 شما وارد شده باشد، اما حتى سهواً در مال من وارد 

نشده است.

آمریکا مذاکره مى خواهد
 انتخاب | محمود واعظى، رئیس دفتر رئیس 
جمهور با بیان اینکه تحریم هاى آمریکا علیه ایران 
مورد حمایت هیچ دولتى نیســت و اکثر کشورهاى 
دنیــا آمریکا را بــه علت خروج از برجام ســرزنش
 مى کنند، افزود: آمریکایى ها امروز از شــرایط خود 
عقب نشینى کرده و خواســتار مذاکره بدون پیش 
شرط با ایران هســتند اما جمهورى اسالمى تأکید 
دارد که براى مذاکره آنهــا باید اول به تعهدات خود 

عمل کنند.

من البى کردم
دبیر سابق ستاد حقوق بشر قوه قضاییه    مهر |
با تبریک انتصاب باقرى کنى به عنوان رئیس جدید 
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفت: براى آمدن ایشان 
البى کردم. محمدجواد الریجانى در مراسم تودیع 
خود و معارفــه باقرى کنى به عنــوان رئیس جدید 
ستاد حقوق بشر قوه قضای یه گفت: دوستان مى دانند 
بنده سه سالى اســت که در رابطه با تحول صحبت 
کردم. البته بنده به اینکه چه کســى جایگزین بنده 
شود حساس بودم. نســبت من به این سمت نسبت 
مادر به فرزند است و چهار مؤسسه تأسیس کردیم. 
الریجانى به دســتاوردهاى خود در این مدت اشاره 
کرد و گفت: مرکز پژوهش هاى مجلس، ستاد حقوق 
بشر و دفتر مطالعات وزارت خارجه فرزندان اجتماعى 

و سیاسى بنده هستند.

خبرخوان

روزنامه «اطالعات» نوشــت: اخبار ساعت 21 سیما را 
که مى بینیم دائم مى خواهد به ما یــادآورى کند که ما 
از کشورهاى توســعه یافته چیزى کم نداریم. ایتالیا را 
نشان مى دهد که مردمش با بحران پناه جویان مواجه 
هستند. فرانسه را نشــان مى دهد که ماه هاست مردم 
در حال اعتراض و اعتصاب هســتند و از عملکرد دولت 
ناراضى هستند. انگلستان را نشان مى دهد که در گرداب 
 برگزیت  در حال غرق شدن اســت. بعد هم چند مرکز 
تحقیقاتى یا واحد صنعتى ایران را نشــان مى دهد که 
کاالیى ساخته اند که فقط در آمریکا و فرانسه تولید شده 
است و ما سومین کشورى هستیم که به فناورى ساخت 
آن محصول استراتژیک(!) دست پیدا کرده ایم. یا فالن 
واحد صنعتى را نشــان مى دهد و مى گویــد این واحد 
بزرگ تریــن، در خاورمیانه اســت. وزارت علوم آمار 
سالیانه تولید علم در ایران را گزارش مى کند و مسئوالن 
خوشــحال هســتند که ما در شــاخص تولید علم(!) 
(منظورشان همان انتشــار مقاالت علمى است) در دنیا 

هفدهم هستیم. طبق سند چشم انداز هم که قرار است تا 
پنج سال دیگر ما در تمام شاخص هاى توسعه  در منطقه 
مقام اول را کســب کنیم. کار به جایى رسیده که اساسًا 
بنیان هاى توســعه را نفى مى کنیم و بــه جایش مرکز 
خلق الساعه درســت کرده ایم. اخیراً هم که ذیل یک 
دانشگاه عالى دفاعى مدرســه حکمرانى تأسیس کرده 
ایم. یکى نیست بگوید اگر ما ســرآمد علم دنیا هستیم 
و دنیا باید از مــا بیاموزد، پس این همــه فقر و فالکت 
از کجا مى آید. دیو خانمان ســوز اعتیــاد که میلیون ها 
ایرانى را اسیر خود ساخته  و آمار باالى طالق و آلودگى 
هواى تهران چه نسبتى با رتبه درخشان تولید علم دارد. 
باران اگر بیاید ســیل و آب گرفتگى در انتظارمان است 
و اگر نیاید خشکسالى. چرا با وجود این وضعیت اسفبار 
ما عالقه داریم خود را هم قد کشــورهاى توسعه یافته 
بدانیم؟ ما در پسِ  ذهن خود مى دانیم که فاصله زیادى با 
کشورهاى توسعه یافته داریم. مى خواهیم بى زحمت و با 

سرعت آنها را پشت سر بگذاریم. 

کارشناس مسائل اقتصادى و استاد دانشگاه به ادامه 
غیبت عادل فردوســى پور در صدا و سیما واکنش 

نشان داد.
چند روز پیش مرتضى میرباقرى که در صدا و سیما 
پست معاونت سیما را در اختیار دارد از ارائه پیشنهاد 
بازگشت عادل فردوســى پور به تلویزیون به على 
فروغى مدیر شــبکه 3 خبر داده بود امــا در ادامه 
اظهارنظرش موضع مدیر جنجالى شبکه 3 را درباره 
برنامه پر بیننده 90 تأیید کرد و گفته بود که حتى در 
صورت بازگشت عادل فردوســى پور به تلویزیون، 

دیگر برنامه اى به اسم 90 وجود نخواهد داشت.
پس از این اظهار نظر، ســعید لیالز، فعال سیاسى 
اصالح طلب که همراه با حســین راغفر در کارگاه 
نقد و اندیشه وزارت ارتباطات حاضر شده بود، در بین 
بحث هایش اشاره اى به ماجراى عادل فردوسى پور 
کرد و خطاب به صدا و ســیما گفت: «من ورزشى 
نیستم اما ما آقاى فردوسى پور را تا به شبکه "من و 
تو" نفرستیم ول کن نیستیم، تا پدر این داستان را در 
نیاوریم ول کن نیستیم. من مى گویم یک مقدار از 

لجبازى با ملت خودت بیرون بیا.»

خبرهایى که از انتصاب استاندار خوزستان به عنوان 
سرپرست جدید جمعیت هالل احمر به گوش مى رسد، 
حاشیه هاى بســیارى را در فضاى مجازى به دنبال 
داشته است. بیشتر کسانى که در این باره به اظهار نظر 
پرداخته اند، مخالف حضور غالمرضا شریعتى در این 
پست هستند. استدالل آنها، نارضایتى خوزستانى ها از 
مدیریت استاندارشان در سه سالى است که او در این 
سمت قرار گرفته و حاال قرار است مشکالت بزرگ تر 

را در سطح کشور مدیریت کند.
اما این بار خبرگزارى اصولگراى «دانشجو»، وابسته 
به بسیج دانشجویى به سراغ این آقاى استاندار رفته 
و ســیاهه طویلى از «چالش» هایى که خوزستان در 
سال هاى اخیر با آنها دست به گریبان بوده و استاندار 
هیچ راه حلى براى آنها نداشته منتشر کرده است. به 

اعتقاد این خبرگزارى، «منشــأ اصلى این چالش ها، 
اغلب انتصاب افرادى بى کفایت در مســئولیت هاى 
مختلف بوده اســت». این خبرگزارى مى نویســد: 
«یکــى از مدیرانى که انــگار به اشــتباه در جایگاه 
استاندارى خوزستان منصوب شده، غالمرضا شریعتى 

است.»
از این جاى گزارش به بعد، ذکر مصیبت هایى است 
که بر خوزســتانى ها وارد آمده بدون آنکه کسى (و 
مشخصًا استاندار) براى آن چاره اندیشى کرده باشد؛ 
از پدیده گرد و غبار و اختالل در سیستم برق رسانى 
استان تا سیل سال هاى 95 و 98 و مشکل فاضالب 
گرفتگى اخیر اهواز. خبرگزارى «دانشجو» معتقد است 
استاندار خوزستان براى هیچکدام از این چالش ها راه 

حلى نداشته است. 
به نوشته خبرگزارى بسیج دانشجویى، «بى کفایتى 
استاندار خوزستان براى مردم روشن است و به دلیل 
همین عملکردش در مواقع بحرانى، به سوژه اى در 
فضاى مجازى تبدیل شد. نمونه بارز این مسئله بازدید 
شــریعتى آن هم چند روز پس از وقوع آبگرفتگى در 
اهواز از یکى از مناطق آب گرفته شهرســتان است. 
همراهان آقاى اســتاندار همانند یــک کودك نوپا 
دســت هاى وى را گرفته و او را در خیابان هاى آب 

گرفته همراهى مى کردند».
این رســانه اصولگرا آنگاه به باز نشــر توی یت هایى 
پرداخته که نشــان مى دهد کاربران فضاى مجازى 
از احتمال انتصاب کســى که نمى تواند براى سیل و 
گردوغبار راهکارى ارائه دهد اما مى خواهد مدیریت 
هالل احمر کشــور را بر عهده بگیرد ابراز شــگفتى 

کرده اند.

«آرمان عبدالعالى» پسر 23 ساله اى که شش سال 
پیش به اتهام قتل دوستش «غزاله» به زندان افتاده 
بود و قرار بود حکم اعدامش ساعت 5 صبح دیروز 11 
دى اجرا شود، از پاى چوبه دار نجات یافت و حکمش 
به مدت 30 روز متوقف شد. پدر آرمان گفت: خانواده 
محترم غزاله با عطوفت، به آرمان مهلت یک ماهه 
دادند. امیدواریم در این مدت بتوانیم رضایت ایشان 

را کسب کنیم.
در چند روز گذشــته چهره هاى سرشناس از صادق 
زیبا کالم تا پرویز پرســتویى تالش گســترده اى 
را در فضاى مجازى ســامان داده بودنــد تا بتوانند 
رضایت خانواده غزاله براى بخشــیدن آرمان را به 

دست آوردند.
خانواده غزاله سحرگاه دیروز در محل اجراى حکم 
اعدام حاضر شــده بودند و پس از انجام تشریفات 
قانونى اجراى حکم اعدام، آرمان پاى چوبه دار رفت 
اما هنوز از علت مهلت دادن براى اجراى حکم خبرى 

ارسال نشده است.
حسین شاملو احمدى، وکیل آرمان با تأیید خبر توقف 
حکم اعدام پسر جوان، اعالم کرد بامداد چهارشنبه 
خانواده غزاله به آرمان یک ماه فرصت دادند و اجراى 

حکم موقتاً متوقف شد.

مشاور مدیر عامل و مدیر امور روابط عمومى و حوزه مدیریت 
بانک توســعه تعاون گفت: روابط عمومى کارآمد موجب 

اعتالى سازمان مى شود.
 سعید معادى در کارگاه آموزشى کارشناسان روابط عمومى 
استانها که با حضور مدیر عامل و اعضاى هیات مدیره بانک 
توسعه تعاون برگزار شد اظهار داشت: روابط عمومى زنگار 
گرفته نمى تواند به خوبى محصوالت و خدمات سازمان را 
انعکاس دهد، از این رو شــفافیت عملکرد و اطالع رسانى 
مناسب در انعکاس بهینه خدمات بانک بسیار حائز اهمیت 
است. وى در همین رابطه افزود: اطالع یابى از جریان هاى 
اطالعاتى و عملکردى سازمان در ایفاى نقش وظایف بسیار 

مهم است. معادى با اشــاره به نقش مهم روابط عمومى در 
ارزش آفرینى و اعتماد آفرینى در میان ذینفعان و مشتریان 
افزود: ایجاد جریان آزاد اطالعات و زمینه سازى براى تحقق 
بخش مهمى از حقوق شهروندى و سازمانى در زمره مأموریت هاى 
همکاران روابط عمومى مى باشــد و دفاع از حقوق مردم و 
صیانت از حقوق سازمان از تکالیف ارزنده این عزیزان است.

معادى رصد و آگاهى از دیدگاه ها، نقطه نظرات جامعه هدف و 
عموم مردم را از مهمترین کارکردهاى روابط عمومى دانست 
و افزود: روابط عمومى کارآمد موجب ارتقا و تعالى سازمان

 مى شــود و در صورت ناکارآمدى این واحد، ممکن است 
سازمان به اضمحالل برود.

رئیس سازمان غذا و دارو، با اشــاره به اینکه نیروهاى 
امنیتى باید از نتیجه کیک هاى دستکارى شده خبر دهند 
گفت: پیگیرى این موضوع فراتر از قدرت نظام سالمت 
است و نیروهاى امنیتى، انتظامى و قضایى باید نتیجه 

را اعالم کنند.
 اواخر آذر ماه موضوع مشــاهده کیک هــاى آلوده به 
قرص باعث بروز تشــویش و نگرانى در بین مردم شد. 
از آنجا که اصلى ترین مخاطبان این کیک ها کودکان و 
دانش آموزان بودند، این نگرانى قوت بیشترى گرفته بود. 
هر روز در یک شهر تصاویر و اخبار مرتبط با مسمومیت 
دانش آموزان بخاطر مصرف این کیک ها منتشر مى شد 

و بر شدت حواشى هم مى افزود.
مســئوالن از همان ابتدا وعده پیگیــرى دادند و بعد از 
چند روز روشن شد که قرص ها نه در مرحله تولید، بلکه 
در مرحله توزیع وارد کیک ها شــده است. بعد از مدتى 
ماجرا را امنیتى خواندند و قول بررســى هاى انتظامى و 
قضایى دادند. اما تا به امروز هیچ نتیجه روشنى حاصل 

نشده است.
کیارش جهانپور، رئیس ســازمان غذا و دارو، در گفتگو 
با «اعتمادآنالیــن» و در توضیح این ماجرا عنوان کرد: 
این اقدام، اقدام خرابکارانه اى بود که اهداف خاصى را 
هم دنبال مى کرد. اما پیگیرى قضایى، امنیتى و انتظامى 
این ماجرا فراتر از نظام سالمت است. نیروهاى امنیتى 
و انتظامى و قضایــى هم به این موضوع وارد شــده و 
بررسى هایشــان را آغاز کرده اند. به محض اینکه نتایج 
روشن شــود، حتمًا اعالم مى کنند تا رســانه ها و افکار 
عمومى هم قانع شوند. قطعًا ما دخالتى در این موضوع 

نخواهیم داشت.
او ادامه داد: افرادى که پشــت این موضوع بودند قطعًا 

از حساسیت جامعه بر قشــر کودکان آگاهى داشتند و 
مى خواســتند با این کار در کشــور و بین مردم رعب و 

وحشت برانگیزند.
جهانپور با اشاره به اینکه هیچ مسمومیت مشخصى که 
پیرو استفاده از این قرص ها ثابت شده باشد عنوان نشد 

گفت: هیچ موردى از مســمومیت گزارش نشده است؛ 
اینکه یک نفر خودش اظهار کند مسموم شده یا اینکه 
عالیم آزمایشگاهى و بالینى نشان دهد که مسمومیت 
رخ داده اســت. به همین دلیل نمى توان گفت کسى با 

مصرف این کیک ها مسموم شده است.

او در پایــان گفــت: مــا بســیار روى ایــن موضوع 
حســاس هســتیم، اما براى اینکه این ماجرا به دست 
فراموشــى ســپرده نشــود الزم اســت اهالى رسانه 
مرتب این ماجــرا را پیگیرى کنند تــا باالخره نتیجه 

روشن شود.

چه خبر از کیک هاى دستکارى شده؟
رئیس سازمان غذا و دارو: پیگیرى امنیتى و قضایى این ماجرا فراتر از قدرت  نظام سالمت است

هالل احمر در انتظار استاندار استان سیل زده!
آرمان کیانى

روابط عمومى کارآمد موجب اعتالى سازمان مى شود

اعتراض روزنامه «اطالعات»:

 در تلویزیون ما، جز ایران، همه بدبختند!

 تا فردوسى پور را به «من و تو» 
نفرستند ول کن نیستند

 «آرمان» اعدام نشد



استاناستان 03033664 سال  شانزدهمپنج شنبه  12 دى  ماه   1398

نجات 21 زندانى از طناب دار 
مدیرکل زندان هاى اسـتان اصفهان گفـت: در 9 ماهه 
امسال 21 زندانى محکوم به قصاص با مداخله و پیگیرى 
مددکاران زندان هـاى این اسـتان از طنـاب دار رهایى 
یافتند. اسدا... گرجى زاده افزود: بیشترین رضایت هاى 
حاصل شده از زندان مرکزى اصفهان بوده است. وى با 
اشاره به چگونگى گذشت اولیاى دم افزود: برخى اولیاى 
دم بـا در نظر گرفتن شـرایط زندانـى، نوع فعالیـت و در 
مواقعى حفظ قـرآن کریم و اثبات در اصـالح و تربیت و 
ابراز پشـیمانى زندانى از کرده خویش بدون هیچ چشم 
داشتى از حق خود گذشت کرده و اعالم رضایت مى کنند.

بارندگى، از شنبه
کارشـناس مسـئول پیش بینـى اداره کل هواشناسـى 
اصفهان گفت: از ابتداى هفته آینده سامانه بارشى فعال 
وارد اسـتان مى شـود که بارش بـرف را به همـراه دارد. 
حجت ا... على عسـگریان افزود: موج به نسبت ناپایدار 
و فعالى ابتداى هفته آینده به استان نفوذ خواهد کرد که 
بارش برف و باران را براى نقاط مختلف استان به دنبال 
خواهد داشـت. وى تصریح کرد: بارش روزهاى شنبه و 
یک شنبه هفته آینده در مناطق غربى به صورت برف و 

در شهر اصفهان باران خواهد بود.  

تقدیر از مدیر مخابرات
 منطقه اصفهان

معاون شبکه شرکت  مخابرات ایران طى نامه اى از مدیر 
مخابرات منطقه اصفهان تقدیر کرد. بـه گزارش روابط 
عمومى مخابرات منطقه اصفهان، مهندس رضا خلیلى 
در این نامـه ضمن تشـکر از اعزام کارشناسـان منطقه 
اصفهـان به منظور رفع مشـکالت OLT هـاى خارج 
از گارانتى منطقه مخابرات اسـتان گلسـتان از مدیریت 

منطقه و کارشناسان حاضر در این پروژه  قدردانى کرد.

نگاهى به ارمنیان اصفهان 
موضوع دهمین نشست «پنج شـنبه هاى اصفهان» به 
بهانه سال نو میالدى، به «ارمنیان اصفهان» اختصاص 
یافته است. شکوه السادات اعرابى هاشمى، مدرس تاریخ 
در نشست این هفته «پنج شـنبه هاى اصفهان» درباره 
«ارمنیـان از ارس تا زاینـده رود» سـخن خواهد گفت. 
آرگین آبنوسیان، دیگر سخنران این نشست است و فیلم 
«نقش خیال» به کارگردانى زاون قوکاسیان، فیلمساز و 
منتقد ارمنى تبـار اصفهان نیز پایان بخش نشسـت پنج 
شنبه هاى اصفهان خواهد بود. عالقه مندان براى حضور 
در این برنامه مى توانند پنج شنبه، 12 دى ماه رأس ساعت 

18 به سراى قزلباش در چهارباغ عباسى مراجعه کنند.

افتتاح 14 کیلومتر 
محور کاشان-بادرود 

مدیـرکل راه و شهرسـازى اسـتان اصفهـان از افتتـاح 
14 کیلومتـر محـور کاشـان-بادرود خبـر داد. علیرضا 
قارى قـرآن گفت: دوبانده کـردن این محـور همواره از 
اولویت هاى اداره کل راه و شهرسازى استان بوده است. 
وى بیان کرد: در راستاى کاهش تصادفات و جلوگیرى از 
برخورد رخ به رخ وسایل نقلیه 14کیلومتر محور کاشان-

بادرود افتتاح شـد. قارى قرآن افزود: کل این مسـیر 52 
کیلومتر است که 18کیلومتر آن طى سنوات قبل به بهره 

بردارى رسیده و 26کیلومتر در دست احداث مى باشد.

دیدار با پرستاران بیمارستان 
گلدیس 

به مناسبت میالد فرخنده حضرت زینب(س) و روز پرستار 
فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه، شهردار شاهین 
شهر، نایب رئیس و برخى از اعضاى شوراى اسالمى شهر 
با حضور در بیمارستان گلدیس شـاهین شهر این روز را 
به پرستاران تبریک گفتند. حمیدرضا فرهنگ، شهردار 
شاهین شهر در این دیدار گفت: نامگذارى سالروز والدت 
با سعادت اسوه صبر و پایدارى حضرت زینب (س)، به نام 
روز پرسـتار بیانگر جایگاه این حرفه مقدس و ارزشـمند 
و فرصتـى مغتنم بـراي ارج نهادن بـه خدمـات، ایثار و 

مجاهدت هاي پرستاران است.

خبر

سالن پر بود از جمعیت. اینجا جمعى از شهروندان ارشد 
شهر اصفهان یا به اصطالح خودمانى، سالمندان جمع 
شده بودند تا براى نخستین بار در کشور به عنوان یک 
گروه ُکر، اجراى خود را با نــام «آواى نصف جهان» بر 

روى صحنه ببرند.
بیش از 40 زن و مرد سالمند، شانه به شانه هم بر روى 
صحنه ایستاده بودند و قطعه به قطعه اشعار را هم صدا با 

موسیقى نوازندگان گروه مى خواندند.
مازیار زارع، رهبر گروه ُکر «آواى نصف جهان» با اعتقاد 
به اینکه سالمندى، سِن پایان هیچ کارى نیست و انسان 
در هر سنى مى تواند هر آنچه دوست دارد بیاموزد و اگر 

اراده کند مى تواند بدون اســتثنا یاد بگیرد؛ همراه با 45 
نفر از گروه سنى 47 تا 82 سال که به صورت تکخوان 
و همخوان فعــال بودند و چهار نفر هــم اعضاى گروه 
موسیقى در قالب گروه کنسرت «آواى نصف جهان»، 

تالش یکساله گروه را به نمایش گذاشت.
کنسرت «آواى نصف جهان»، نمونه اى از یک تالش 
همگانى از ســوى اداره تفریحى ســازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشــى شــهردارى اصفهــان، مدیریت 
باغ تجربــه و همراهى ســالمندان و گروه موســیقى 
بود که به صــورت خودجوش در این حــوزه همکارى

 کردند.

اختتامیه نخستین جشنواره شعر و داستان کودك و نوجوان 
«شهرمن» با محوریت موضوعات شهروندى با ارسال 
409 اثر به دبیرخانه جشــنواره از 21 استان کشور، امروز 

پنج شنبه 12 دى ماه برگزار مى شود.
محمد عیدى، معاون فرهنگى شهردار و رئیس سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان گفت: 
نخستین جشنواره شعر و داستان کودك و نوجوان با عنوان 
«شهرمن» که توســط اداره توسعه فرهنگ شهروندى 
سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى صورت 
بندى شده ناظر بر این امر اســت که چه متنى مى تواند 

بیشترین اثربخشى را بر مخاطب خود داشته باشد.

عیدى علت عالقه خود به جشنواره «شهرمن» را قصه گو 
کردن شهروندان دانست و گفت: سال هاست که جامعه ما 
از شعرو قصه خودش دور شده است و نمى تواند متناسب 
با مسائل و ضرورت هاى زیستى و حال خودش دست به 
تولید بزند. جشنواره «شهرمن» توانست فرصتى فراهم 
کند تا جامعه نسبت به موضوعات شهروندى حساس شود، 
قصه ها و شعرهاى خودش را با زبان خودش بگوید، دست 
به تولید بزند؛ اگرچه با معیارهاى شعرو داستان همگون 
نباشــد که هیچ مهم نیســت؛ اما همین که شهروندان 
قصه هاى خودشان را بگویند کفایت مى کند که غایت این 

جشنواره همین است.

جامعه به موضوعات 
شهروندى حساس شده است 

شهروندان ارشد اصفهان، آواى 
نصف جهان سر دادند

نشست مشترك مســئوالن HSEE شهرك ها و 
نواحی صنعتــی و اداره کل حفاظت محیط زیســت 
استان با حضور مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیر 
عامل شرکت شهرك هاي صنعتی استان، مدیرکل 
حفاظت محیط زیست استان، مسئولین HSEE و 
هیئت مدیره شــهرك ها و نواحی صنعتی منتخب 

برگزار شد.
مدیرعامل شــرکت شــهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان در این نشســت با تأکید بر اهمیت مباحث 
حفاظت محیط زیست در ســطوح مختلف، برلزوم 
مشارکت میان بخشی، در اجراى برنامه هاى زیست 
محیطی خصوصًا در ســطح شــهرك ها و نواحی 
صنعتی اســتان تأکید کرد. وى با اشاره به اقدام ها و 

فعالیت هاى مختلف انجام شــده توسط این شرکت 
در حوزه HSEE به تشریح برنامه هاي این شرکت 
پرداخت و افزود: بدون شک همگرایى و هماهنگى 
همه دســتگاه هاى اجرایــى و تأثیرگــذار در حوزه 
HSEE و حفظ محیط زیســت مــى تواند نقش 
ویژه اى در دستیابى کشــور و استان به توسعه پایدار 
ایفا کند.  محمد جواد بگى در ادامه با اشــاره به ارائه 
گزارش هاى عملکرد مدیریت HSEE شــرکت 
شــهرك هاي صنعتی و تصفیه خانه  هاي فاضالب 
و سیستم هاي استحصال پساب شهرك ها و نواحی 
صنعتی استان، دستیابى به توسعه پایدار، حفظ محیط 
زیســت و تأمین آب پایدار صنایع را از اولویت هاى 

مهم این شرکت عنوان کرد.

نشست مشترك مسئوالن شهرك ها و نواحی 
صنعتی و اداره حفاظت محیط زیست 

شهردار اصفهان گفت: ادامه جاده فرزانگان و پل آفتاب و 
طرح هاى فضاى سبز کل این مسیر آماده شده و به زودى 

در اختیار شهروندان قرار مى گیرد.
قدرت ا... نوروزى در حاشیه جلســات 15 روز در محل 
پروژه هاى عمرانى شــهردارى اصفهان که این بار در 
مجتمع تولیدى صفه برگزار شد، با بیان اینکه براى اجراى 
سریع تر پروژه هاى عمرانى به برخى مصوبات کمیسیون 

ماده 5 نیاز بود، تصریح کرد: این مصوبات گرفته شده که 
مى تواند تأثیر بسیار مهمى در تأمین مالى پروژه از کارخانه 

قند تا جاده فرودگاه و پل آفتاب داشته باشد.
شهردار اصفهان ادامه داد: زمینى که به نام کارخانه قند در 
نظر گرفته شده توافقات الزم براى انتقال آن انجام شد و 
آماده انتقال است، با بررسى هاى صورت گرفته طى 15 
روز گذشته و اقداماتى که صورت گرفته راه هموار شده تا 

بر اساس جدول زمانبندى کار به خوبى پیش برود.
وى با بیان اینکه یک کیلومتر از رینگ حدفاصل پل آفتاب 
تا جاده فرزانگان نیاز به اقدامات دیگرى دارد و امیدواریم 

ظرف یکى دو ماه آینده این کار نیز انجام شود، اضافه کرد: 
ادامه جاده فرزانگان و پل آفتاب و طرح هاى فضاى سبز 
کل این مسیر آماده شده و به زودى در اختیار شهروندان 

قرار مى گیرد.
نوروزى بــا بیــان اینکه پیشــرفت پــروژه مجموعه 
پل هاى نصف جهان 42درصد بوده است، افزود: براساس 
بررســى هاى صورت گرفته این پروژه با 2 درصد تأخیر 
رو به رو اســت که این 2 درصد نیز بر اساس مذاکرات و 
تأکیداتى که صورت گرفت تا ســه ماه آینده شرایط آن 

عادى و طبق جدول زمانبندى پیش مى رود.

تفاهمنامــه همــکارى ســازمان شــهردارى ها و 
دهیارى ها و کارخانه ذوب آهن اصفهان در زمینه تولید 

و تأمین ریل مورد نیاز قطارهاى شهرى امضا شد.
معاون عمران و توسعه امور شهرى و روستایى وزیر 
کشــور در این خصوص گفت: در راســتاى اجرایى 
شــدن مفاد این تفاهمنامه، اطالعات مربوط به ریل 
مورد نیاز قطار شهرى ها توسط سازمان شهردارى ها 
و دهیارى هاى کشور استخراج و پس از برآورد الزم  
سعى مى کنیم در اســرع وقت، زمینه انعقاد و مبادله 
قرارداد واحد هر یک از قطار شــهرى ها با شــرکت 

ذوب آهن اصفهان را فراهم کنیم. مهدى جمالى نژاد 
افزود: هم اکنون بیش از 500 کیلومتر خطوط مترویى 
مصوب در کالنشهرها در حال مطالعه و اجراست که 
برهمین اساس براى اجراى این پروژه ها حدوداً 2000 
کیلومتر خطوط ریلى نیاز است که در مرحله اول براى 
خطوط ریلى در حال ساخت، 1000 کیلومتر براى دو 
ســال آینده ریل نیاز داریم که باید از سوى کارخانه 
ذوب آهن تهیه شــود. یزدى زاده، مدیرعامل ذوب 
آهن اصفهان هم در این خصوص گفت: این مجتمع 
عظیم صنعتى آمادگى کامل براى تولید ریل مطابق 
 (EN13674  استاندارد) آخرین استانداردهاى جهانى
با مارك هاى مورد نیاز شرکت هاى مترو از جمله ریل 

UIC54 و ریل S49 را دارد.
وى از آمادگى ذوب آهن اصفهــان براى تأمین تمام 
ریل مورد نیاز خطوط متروى کشور خبر داد و افزود: در 
گام اول 600 ُتن ریل براى متروى بهارستان اصفهان 
تحویل داده شده اســت و تولید این محصول مطابق 

درخواست هاى بعدى انجام خواهد شد.

همکارى ذوب آهن و سازمان شهردارى ها 
و دهیارى ها براى تأمین ریل

دبیر کمیته ملى یونســکو در ایران اظهار کرد: طرح 
بازچرخانى پساب مجتمع فوالد مبارکه که با همکارى 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان عملیاتى شده، 

مستحق دریافت گواهى احترام به آب یونسکو است.
حجت ا... ایوبى در جریان بازدیــد از فوالد مبارکه با 
اشــاره به اینکه یکى از کارهایى که مدتى اســت در 
یونسکو انجام مى شود، بررســى تجربه هاى موفق 
در توجه و رسیدگى به محیط زیست و اعطاى گواهى 
احترام به آب به کشــورها، شــهرها و شرکت هاى 
مختلف است، افزود:  اقدامات صورت گرفته در زمینه 
آب و محیط زیســت را بررســى کرده و با افتخار در 
یونســکو معرفى و ارائه خواهیم کرد. وى با اشاره به 
اینکه هم اکنون کشورها و شهرهاى کم آب در دنیا، 
باید به جاى نزاع، ستیز و کشمکش با همدیگر گفتگو 
کنند، تصریح کرد: آب مى تواند محور تفاهم باشد و به 

هیچ عنوان نباید آب را محور جنگ بدانیم.
ایوبى خاطرنشان کرد: امروز فوالد مبارکه به عنوان 
صنعت سبز در اروپا و آسیا مطرح است ولى این تجربه 
در یونسکو معرفى نشده است، درحالى که ما آمادگى 
داریم که این تجربه شــما را به عنوان یک دستاورد 
فنى، علمى، صنعتى و زیســت محیطى در یونسکو 

معرفى کنیم.
دبیر کمیته ملى یونسکو در ایران با بیان اینکه فوالد 
مبارکه مى تواند محور همکارى با کشورهاى همجوار 
باشد، تصریح کرد: کشورهاى اطراف حوزه فرهنگ، 
تمدن و امنیت ما هستند، اما متأسفانه با برخى از این 
کشورها تقابل داشــته و روابط خوبى نداریم، ازجمله 
کشور تاجیکســتان که دنباله فرهنگ و تمدن ایران 
هســتند و مشــترکات زیادى داریم، ولى در عرصه 

سیاسى روابط محکمى نداریم.

طرح بازچرخانى پساب فوالد مبارکه مستحق 
دریافت گواهى یونسکو است

دادستان عمومى انقالب اســالمى مرکز استان اصفهان از 
اجراى طرح هایى به منظور ایجاد هواى سالم و پاك در استان 

اصفهان خبرداد.
على اصفهانى در گفتگو با «باشــگاه خبرنگاران جوان» از 
اصفهان اظهار کرد: در جلسه اى که صبح روز چهارشنبه با 
حضور مسئوالن محیط زیســت و سازمان مدیریت بحران 
استان صورت گرفت مقرر شد تا طرح هایى در زمینه ایجاد 
هوایى پاك و سالم براى شهروندان اصفهانى صورت گیرد. 
او افزود: همه  دستگاه هاى اجرایى موظف هستند در اجراى 

سریع این طرح ها مشارکت داشته باشند.
رئیس دادستان عمومى انقالب اسالمى مرکز استان اصفهان 
تأکید کــرد: امیدواریم بتوانیم در اجــراى روند این طرح ها 
در آینده تنفس راحتى را براى شــهروندان استان اصفهان 

رقم بزنیم.
اصفهانى ادامه داد: باید در اجراى این طرح هایى که به منظور 
حل مشکل آلودگى هواى استان اصفهان صورت مى گیرد 
تمامى دســتگاه هاى متوالى قانون عالوه بر مشارکت به 
وظایف خود عمل کنند تا بتوانیــم این طرح ها را با موفقیت 
اجرایى کنیم. او یادآور شــد: با تمامى دستگاه هایى که در 
اجراى روند این طرح ها مشارکت نکنند طبق قانون برخورد 

خواهد شد.

همچنین در همین باره منصور شیشــه فــروش، مدیر کل 
مدیریت بحران استان اصفهان تأکید کرد: با توجه به پیش 
بینى هایى که در قالب پایدارى جو غلظت آالینده هاى هواى 
شــهر اصفهان تا پایان دى ماه و نیمه نخست بهمن ماه به 
صورت نوسانى وجود دارد طرح هایى شامل استمرار تأمین 
ســوخت هاى مورد نیاز صنایع نیروگاه ها و پاالیشگاه هاى 
استان اصفهان، توسعه سیستم هاى حمل و نقل و ایجاد رفاه 
براى شهروندان اصفهانى به منظور استفاده از ناوگان حمل 
و نقل عمومى مانند مترو یا اتوبوس، توســعه ایستگاه هاى 
مراکز معاینه فنى خودرو ها و استانداردسازى موتورخانه هاى 

استان اصفهان است.
شیشــه فروش ادامــه داد: در اجــراى روند ایــن طرح ها 
دستگاه هاى اجرایى همچون شــهردارى، سازمان محیط 
زیست، شــرکت پخش فرآورده هاى نفتى استان اصفهان 
مشارکت دارند. او تأکید کرد: یکى دیگر از برنامه هاى اجراى 
این طرح ها تقویت سیســتم هاى پیش بینى هوا در اعالم 
صحیح و سریع شرایط جوى اســتان در مرکز هواشناسى و 
تقویت ایستگاه هاى ســنجش آلودگى هوا در سطح شهر 

اصفهان است.
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان همچنین به 
«ایسنا» گفت: با وجود نظارت ها، مواردى مبنى بر استفاده 

سوخت مازوت دیده مى شود که به دنبال آن شخص استاندار 
تشکیل جلسه داد و مدیرعامل شرکت پخش فرآورده هاى 
نفتى، محیط زیســت، شرکت گاز، اســتاندارد و همچنین 
دادستان در آن حضور داشتند. شیشه فروش افزود: متأسفانه 
برخى صنایع اصفهان به صورت جزئى و گاه تنها یک روز از 
سوخت مازوت استفاده کرده بودند که محیط زیست موظف 
به بررسى و اعالم موارد آن شد. اما خوشبختانه اکنون تمام 
صنایع اصفهان از گاز اســتفاده مى کنند، همچنین امروز با 
حضور این مدیران جلســه اى در دادستانى تشکیل و تأکید 
شد که حتى در شــرایط اضطرار هیچ صنعتى اجازه استفاده 
از ســوخت مازوت را ندارد. وى با بیان اینکه ســال 1393 
مشعل هاى مازوت ســوز نیروگاه هاى اصفهان پلمب شد، 
تأکید کرد: در این مدت هیچیــک از نیروگاه هاى اصفهان 
از سوخت مازوت استفاده نکرده است و محیط زیست نیز بر 
آنها نظارت دارد و پلمب مشعل هاى هیچیک باز نشده است.

 ایرج حشمتى، مدیر کل محیط زیست استان اصفهان هم در 
این باره گفت: اصلى ترین موضوعى که در این جلسه تصمیم 
گیرى شد ایجاد و توسعه مراکز معاینه فنى موتورسیکلت ها 
در سطح شــهر اصفهان بود که اجراى این طرح مى تواند 
نقش مؤثرى در فراهم ساختن هوایى پاك و سالم در استان 

اصفهان داشته باشد.

گزارش جلسه اى که قرار است خروجى آن، هواى قابل تنفس براى اصفهانى ها باشد

ورود دادستانى به موضوع 
آلودگى هواى اصفهان

توافقات الزم براى انتقال 
زمین کارخانه قند 

استاندار اصفهان با تأکید بر تکمیل آزاد راه شرق اصفهان تا 
پایان سال جارى گفت: این آزاد راه به یکى از طرح هاى مزمن 
استان تبدیل شــده و با توجه به آلودگى هواى اصفهان باید 

هرچه زودتر به بهره بردارى برسد.
عباس رضایى در جلسه بررسى مسائل و مشکالت پروژه کنار 
گذر شرق اصفهان با حضور سرپرست صندوق بازنشستگى 
کشورى در اســتاندارى اظهار کرد: کامیون ها و تریلرهاى 
عبورى از مرکز استان به سمت نایین و شیراز یکى از منابع 
بزرگ آلودگى هواى مرکز شهر اصفهان محسوب مى شوند.

وى خاطرنشــان کرد: احداث آزادراه شرق از سال 82 براى 
اتصال کریدور شمال و جنوب کشور در دستور کار مسئوالن 
استان قرار داشت و عملیات اجرایى این پروژه از آن زمان به 

مدت سه سال در حال انجام بود اما سال 85 متوقف شد.
رضایى ادامه داد: این پروژه پس از ده سال به طور مجدد از 
95 فعال شد اما دوباره بنا به دلیل مسائل مالى تعطیل شد. وى 
تصریح کرد: عملیات اجرایى آزاد راه شرق اصفهان از سال 
97 با جدیت دنبال شد و اکنون مقدار زیادى از آن عملیاتى 
شده و پیشرفت کار آن در مجموع 63 کیلومتر به 89 درصد 

رسیده است.
استاندار اصفهان با بیان اینکه شرکت آتیه وابسته به صندوق 
بازنشستگى کشــورى احداث یک قطعه از این آزادراه را بر 
عهده دارد، که این قطعه بنا به دالیل مختلف با مشکل مواجه 
شده بود که در نشست هاى مختلفى با وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى و دستور ایشان به صندوق بازنشستگى، پروژه فعال 

شد. وى با اشاره به اینکه این جلسه براى بررسى مشکالت 
دیگر این پروژه برگزار شد اضافه کرد: در این جلسه تصمیم 
بر این شد که عملیات احداث 63 کیلومتر تا پایان سال جارى 
به اتمام برسد. سرپرست صندوق بازنشستگى کشورى هم 
گفت: پروژه آزادراه شــرق اصفهان از ابتدا ناقص شروع و 
متولد شــده بود و همین امر مهمترین مشکل آن محسوب 
مى شــود. نعمت ا... ایزدى با بیان اینکه هیچ مشــکلى در 
پرداخت هزینه هاى این پروژه وجود ندارد ادامه داد: هیئت 
مدیره صندوق مصوب کرده و متناسب با پیشرفت کار، پول 
پرداخت مى شود. این پروژه حدفاصل آزاد راه نطنز- اصفهان 
تا اتصال به بزرگراه اصفهان- نایین به طول 63 کیلومتر است 
که بار حمل و نقل کریدور شمال جنوب را از مجاورت شهر 

اصفهان هدایت مى کند.
عملیات اجرایــى آزادراه کنار گذر شــرق اصفهان که طى 
سال هاى گذشته متوقف بوده با هدف کاهش زمان سفر و 
جلوگیرى از تردد وسایل نقلیه سنگین و دودزا به درون محیط 
شــهرى اصفهان و کاهش آلودگى هوا و در پى آن با ایجاد 
سفرى پاك با همکارى ســازمان بازنشستگى کشورى و با 

مشارکت بخش خصوصى اجرا خواهد شد.
آزادراه کنارگذرشــرق اصفهان از آزاد راه نطنز- کاشــان- 

اصفهان آغاز و به آزادراه اصفهان - شیراز ختم مى شود.
قطعه اول آزادراه شرق اصفهان از آزادراه اصفهان- نطنز تا 
آزادراه اصفهان- اردستان به طول 30 کیلومتر، قطعه دوم آن 
در ادامه تا جاده اصفهان- نایین به طول 33 کیلومتر و قطعه 

سوم این کنارگذر از جوار باغ رضوان تا گردنه الشتر پس از 
بهارستان، به طول 30 کیلومتر است.

این طرح در کاهش آالینده ها، تصادف ها و ترافیک بســیار 
مؤثر خواهد بــود و با توجه به اینکه روزانــه 600 هزار تردد 
خودرویى در جاده هــاى اصلى کالنشــهر اصفهان انجام 
مى شود، برآورد تردد روزانه 80 هزار وسیله نقلیه از این مسیر، 

نقشى مهم و گره گشا خواهد داشت.

استاندار اصفهان:

 کنارگذر شرق اصفهان به یک طرح مزمن تبدیل شده است



0404فرهنگفرهنگ 3664پنج شنبه  12 دى  ماه   1398 سال شانزدهم

«ِسر فیلیپ آنتونى هاپکینز» 31 دسامبر 2019 شمع تولد 82 سالگى خود را خاموش 
کرد. بازیگرى که امسال نامزد جایزه گلدن گلوب شده و درخشش در سینماى جهان به 

این زودى ها به پایان نمى رسد.
آنتونى هاپکینز، بازیگر برنده اسکار و یکى از پرکارترین بازیگران هالیوود 31 دسامبر 
ســال 1937 در ولز به دنیا آمد. وى فرزند یک خانواده کارگر بود. پس از پایان دوران 
خدمت نظام در کالج هنرهاى نمایشى کاردیف ثبت نام کرد و پس آن تحصیالتش را در 

زمینه بازیگرى در آکادمى سلطنتى هنرهاى نمایشى لندن ادامه داد.
آنتونى هاپکینز اولین بار در سال 1964 در لندن به صحنه تئاتر وارد شد. در سال 1974 
براى بازى در نمایشــى به آمریکا رفت. او ده ســال در آمریکا ماند و در این دوران در 

فیلم هاى سینمایى و تلویزیونى فراوانى بازى کرد.
وى در سال 1974 براى نخستین بار در برادوى روى صحنه رفت. در دومین فیلم بلند 
سینمایى خود «شیر در زمستان» در نقش «ریچارد شیر دل» بازى کرد و در تلویزیون 
نیز فعالیت داشت. براى «بقایاى روز» و «نیکســون» کاندیداى دریافت اسکار بود و 

قبل تر براى «سکوت بره ها» همین جایزه را از آن خود کرده بود.
او که از تئاتر به سینما آمده بود خیلى زود موقعیتش را به عنوان یک بازیگر توانا تثبیت 
کرد و در نقش هاى متفاوت از «ریچارد شیر دل» گرفته تا «لوید جرج» و «هانیبال» 
قاتل آدم خوار، «کازیمودو»، «آدولف هیتلر»، «اسحاق رابین» و «نیکسون» رئیس 
جمهور آمریکا با موفقیت ظاهر شد. «الرنس اولیور» که نخستین بار در «اتللو» نقشى به 
او داده بود آنچنان تحت تأثیر بازى اش قرارگرفته بود که به ستایش او پرداخت. هاپکینز 
از تجارب تئاترى به عنوان زیربناى بازى خود در ســینما و تلویزیون سود جست و در 

نقش «پى یر» در مجموعه تلوزیونى «جنگ و صلح» (1973) بازى 
فوق العاده اى ارائه داد و بخاطر آن جایزه آکادمى سینما و تلویزیون 
انگلستان را دریافت کرد. موفقیت هاپکینز در آمریکا همراه بود با 
بازى به یاد ماندنى او در محصــول تلویزیونى «پرونده آدم ربایى 
لیندبرگ» و ایفاى نقش «ناخدا بالى» در کشتى بونتى که تحسین 

مطبوعات را به دنبال داشت. استخوان بندى محکم و ظاهر همچون 
بوکسور او مناســب هم نقش هاى تاریخى و هم معاصر است. حضور، 

زمان سنجى و سبک هاپکینز روى پرده متمایز است.
وى توانست لقب سر را نیز در انگلستان به دست آورد. این بازیگر بریتانیایى 

برنده جایزه اسکار است و از 12 آوریل سال 2000 شهروندى دوگانه بریتانیا و آمریکا 
را داراست. آنتونى هاپکینز در سال 1992 بخاطر بازى در نقش «هانیبال لکتر» در 

فیلم «سکوت بره ها» برنده جایزه اسکار شد.
وى در ســال هاى اخیر نه تنها فعالیت خود را کاهش نداده بلکه از نظر بسیارى از 
منتقدین به باالترین درجه کیفى در عرصه بازیگرى خود رسیده است. هاپکینز سال 
2016 با سریال «وست ورلد» نمایش خیره کننده اى از خود نشان داد و به عنوان یکى 

از برترین چهره هاى تلویزیون آمریکا شناخته شد.
هاپکینز به تازگى اکران فیلم سینمایى «دو پاپ» را پشت سرگذاشته است، بسیارى 
از اهالى ســینما نام او را براى بازى در این فیلم در میان شانس هاى حضور در بخش 
اسکار بهترین بازیگر مرد قرار داده اند. وى براى همین نقش نامزد دریافت جایزه گلدن 

گلوب شده است. 

«آرنولد شوارتزنگر» در سال 2013 به «رویترز» گفت: «"کلینت ایستوود"، 
بت بزرگ من است و من همیشه دوست دارم از او یاد بگیرم.» اکنون به نظر 
مى رســد این دو نفر تصمیم گرفته اند در تعطیالت نیز با یکدیگر شریک 

شوند.
کلینت ایستوود، چهره اى افسانه اى در هالیوود است که سال ها به عنوان 
الهام بخش براى قهرمان پرورش اندام و سیاســتمدار حرفه اى پیشــین 

(آرنولد) بوده است.
اکنون ستاره «ترمیناتو» 72 ساله اســت و یکى از نزدیک ترین دوستانش 
کلینت ایستوود 89 ساله است که با یکدیگر به مناسبت تعطیالت سال جدید 
به اسکى رفته اند. شوراتزنگر ضمن انتشــار عکسى مشترك با ایستوود به 
تعطیالتشان اشاره کرده است و به نظر مى رسد کاربران اینستاگرامى نیز از 

این همراهى اسطوره هاى قدیمى بسیار خوشحالند.
دوستى شوارتزنگر و ایستوود چندین دهه به طول انجامیده است. شوارتزنگر 
در سال 2011 به «هالیوود ریپورتر» گفت: «در آینده باید نقش هاى خود را 
با سن خود سازگار کنم.کلینت ایستوود نیز به همین روش کار را انجام داده 
است. مبارزه شدید یا تیراندازى شــدید دیگر امکانپذیر نیست. مى خواهم 
بیشتر تشویق شوم. من به عنوان یک بازیگر معتقدم که مى توانم این چالش 
را مدیریت کنم. من مانند اسفنجى هستم که تمام دانش را جذب مى کند و 

همیشه مایل به یادگیرى چیزهاى جدید است.»
با وجود این واقعیت که ایستوود در ماه مِ ى 90 ساله مى شود، هیچ نشانه اى از 
ضعیف شدن نشان نمى دهد. او برنده اسکار، تهیه کننده، کارگردان و بازیگر 

است و همیشه ایده هایى جدید دارد.

 بر اســاس اخبار و شــایعات منتشر شــده، فصل جدید برنامه 
پرحاشیه «برنده باش» با اجراى محمدرضا گلزار براى شبکه نمایش 

خانگى ساخته خواهد شد.
خبر پخش فصل جدید برنامه «برنده باش» چند روزى اســت که در فضاى 
مجازى پخش شده اســت. این برنامه از ابتدا با انتخاب محمدرضا گلزار به 
عنوان مجرى با سر و صدایى بســیارى روى آنتن تلویزیون رفت و توانست 

مخاطبان بسیارى را با خود همراه کند.
«برنده باش» به تهیه کنندگى مشترك هاشم رضایت و حمید رحیمى نادى 
با شعار ترویج کتابخوانى کار خود را آغاز کرد اما هرچه پیش رفت با انتقادات 
گسترده  اى مواجه شد که البته ارتباطى با شــعار این برنامه نداشت. بسیارى 
معتقد بودند که «برنده باش» از طریق اپلیکیشــن خود به جمع آورى پول از 

مردم پرداخته و حتى جوایزى که در این برنامه به مردم داده مى شود، درصد 
کوچکى از مبلغى است که توسط عالقه مندان به حضور در این برنامه پرداخت 

شده است.
این انتقادات تا جایى ادامه داشــت که آیت ا... مکارم شیرازى از مراجع تقلید 
نسبت به آن واکنش نشان داد. این مرجع تقلید در پاسخ به استفتایى در این 
رابطه اعالم کرد که این کار قمار است و کســانى که در این برنامه شرکت 
مى کنند، مالک جوایز آن نیســتند. پس از این بود که حساسیت روى «برنده 

باش» بیشتر شد و مراجع دیگر نیز این برنامه را داراى اشکال معرفى کردند.
 دست بردن در آراء نظرسنجى جشنواره تلویزیونى جام جم که به نوعى به نفع 
برنامه برنده باش انجام شده بود، از دیگر حواشى بود که این برنامه در زمان 
پخش خود با آن مواجه شد. در نهایت این اتفاقات سبب شد تا پخش «برنده 

باش» متوقف شود. اکنون اما خبرهایى مبنى بر آغاز فصل جدید این برنامه 
در شبکه نمایش خانگى به گوش مى رسد.

یک منبع آگاه که در فصل تازه این برنامه حضور دارد، درباره ســرى جدید 
«برنده باش» به «ایلنا» گفت: هنوز مراحل تغییرات و زمان آغاز این برنامه 
مشخص نشده و باید ابتدا اسپانسر آمادگى خود را براى این موضوع اعالم کند 
و هماهنگى ها انجام شود. تغییراتى در دکور و اپلیکیشن برنامه خواهیم داشت 

و احتماًال پخش برنامه از بهمن ماه آغاز خواهد شد.
وى درباره اینکه آیا مشــکلى کــه مراجع تقلیــد با این برنامه داشــته اند،
 در سرى جدید حل شده است، توضیح داد: 100 درصد مشکل حل شده است 
چراکه به نوعى روند مســابقه تغییر کرده و دیگر هیچ مشکلى در این زمینه 

وجود ندارد.

سارا بهرامى و رضا عطاران که تجربه بازى در کنار هم 
در فیلم «هزارپا» را داشتند بار دیگر در فیلم «روشن» 
ساخته جدید روح ا... حجازى همبازى شدند. روح ا... 
حجازى کارگردانى که تجربه ســاخت فیلم «اتاق 
تاریک» را در کارنامه هنرى اش دارد در جدیدترین 
تجربه سینمایى به سراغ ساخت فیلم «روشن» رفت.

رضا عطاران اولین بازیگرى بود که به فیلم «روشن» 
پیوســت و ایفاگر نقش اصلى این فیلم است 

و ســارا بهرامى به عنــوان دومین بازیگر 
حضورش در این فیلم سینمایى قطعى شد.

«روشــن» فیلمى پربازیگر اســت که این روزها در 
مرحله پیش تولید قرار دارد و به زودى اسامى بازیگران 
جدید این فیلم معرفى خواهند شد و فیلمبردارى این 

فیلم اواخر دى ماه آغاز مى شود.
روح ا... حجازى عالوه بر کارگردانى، نویســندگى و 
تهیه کنندگى فیلم «روشــن» را نیز برعهده دارد و 
پیش از این ساخت فیلم هایى چون «اتاق تاریک»، 
«مرگ ماهى»، «هیهات»، «سبز به رنگ زمرد»، 
«زندگى خصوصى آقــا و خانم میم» و «در 

میان ابرها»  را برعهده داشته است.

شهاب حسینى بعد از چهار ســال با فیلم «آن 
شب» به جشنواره فیلم فجر بازگشته و در بخش 
«نگاه نو» به رقابت با دیگر هنرمندان مى پردازد. 
فیلم «آن شب» به کارگردانى کورش آهارى و 
تهیه کنندگى محمد درمنش به عنوان یکى از 
ده فیلم انتخابى بخش نگاه نو در سى و هشتمین 

جشنواره فیلم فجر معرفى شد.
شهاب حســینى که چهار سال پیش با 
فیلم «برادرم خسرو» در بخش نگاه نو 
جشنواره فجر حضور داشت امسال و در 
تجربه اى متفاوت با فیلم «آن شب» 

راهى جشنواره فیلم فجر مى شود.

«آن شب» اولین فیلم شهاب حسینى است که 
در آمریکا ساخته شد و «آقاى بازیگر» 
که  تجربــه هاى 

موفقى در سینماى ایران دارد در این فیلم با ژانر 
معمایى و رمزآلود تجربه اى متفاوت کسب کرد.

فیلم «آن شب» روایتگر داستان زوجى ایرانى 
است که در هتلى حبس مى شوند و در فضایى 
قرار مى گیرند که ضمن مواجه شدن با ترس ها، 

رازهایشان را برمالمى کنند.
شهاب حسینى، نیوشا جعفریان، امیرعلى 
حسینى، آرمین مهر، گلبرگ خاورى، على 
کوششى، لیال گرگانیان، لى لى ویکى، 
جرج مگوایر، الستر لیتم، مایکل گرم و 
جیا مورا بازیگران فیلم «آن شب» را 

تشکیل مى دهند.

نشریه «ایندى وایر» در نظرسنجى از 36 کارگردان 
برجسته ســینماى جهان از آنها خواسته تا هر یک 
ده فیلم برتر ســال 2019 را انتخاب کنند و «چیرو 
گوئرا»، کارگردان کلمبیایى که ساخت فیلم هاى 
مهمى چون «آغوش مار» و «پرندگان عبورى» را 
در کارنامه دارد، فیلم ایرانى «مترى شیش و نیم» به 
کارگردانى سعید روستایى را در رتبه سوم 10 انتخاب 

خود قرار داد.
گوئرا درباره انتخاب فیلم «مترى شــیش و نیم» 
نوشت:  امسال ســالى فوق العاده براى تریلرهاى 
جنایــى از «ایرلندى» اسکورســیزى تا «خائن» 
مارکو بلوچیو بود اما چــه خواهید گفت اگر بهترین 
آن از ایران باشد. به عنوان یکى از طرفداران قدیمى 
سینماى ایران، فیلم «مترى شیش و نیم» جهانى 
کامًال جدید از احتماالت را گشود، فیلمى تأثیرگذار، 

قدرتمند، پرتنش و عمیق.

تهیه کننده برنامــه تلویزیونى «خندوانه» از پخش 
فصل جدید این برنامه از نیمه اسفندماه خبر داد. این 
در حالى است که مدیر شــبکه نسیم مى گوید هنوز 

زمان پخش این فصل معلوم نیست.
على احمدى درباره آغاز فصــل جدید «خندوانه» 
گفت: فصل جدید برنامه از اســفند ماه با ساختارى 
جدید به روى آنتن خواهــد رفت. وى درباره حضور 
رامبد جوان و «جناب خان» نیــز توضیح داد: قطعًا 
برنامه با اجراى رامبد جوان و حضور «جناب خان» 
به روى آنتن خواهد رفت و تالش بر این اســت که 

بتوانیم مانند فصل هاى قبل دل مردم را شاد کنیم.
رامبد جوان امســال بــه همراه همســرش نگار 
جواهریان براى تولد فرزندش به کانادا سفر کرد که 
این سفر حاشیه هاى زیادى براى آنها به همراه آورد.

احمدى درباره شــیوه پخش «خندوانه» نیز گفت: 
هنوز برنامه ریزى کامل نشده اما اگر جدول پخش 
شبکه تغییر کند، احتماًال با شب هاى پخش بیشترى 

مهمان خانه هاى مردم خواهیم بود.

این تهیه کننــده همچنین اعالم کــرد که فصل 
جدید به روال قبل در نوروز نیز پخش خواهد شــد 
و تا ابتداى محرم به روى آنتن شــبکه نسیم خواهد 

رفت.
در همین حال محمد احســانى، مدیر شبکه نسیم 
درباره تاریخ دقیق بازگشــت «خندوانه» گفت که 
تاریــخ دقیق بازگشــت برنامه «خندوانــه» هنوز 
مشخص نیســت چون لوکیشن مشــکلى دارد که 
باعث تأخیر برنامه شده است. وى ادامه داد: برنامه در 
همان لوکیشن قبلى است اما نیاز به هماهنگى هایى 

دارد و هنوز باید دکورهاى آن آماده شود.
مدیر شبکه نسیم در ادامه درباره ویژگى هاى فصل 
جدید برنامه تصریــح کرد: باالخــره «خندوانه» 
بخش هایى ثابــت و جذاب دارد که ایــن آیتم ها و 
بخش ها تکرار خواهد شد. از طرف دیگر بخش هاى 
جدیدى هم دارد کــه در اتاق فکــر برنامه در حال 
بررسى است. در سرى جدید قرار است چهار شب در 

هفته «خندوانه»  روى آنتن برود.

تصویربردارى سریال «سلمان فارسى» به 
کارگردانــى داود میرباقرى و تهیه کنندگى 
حســین طاهرى پس از ســال ها انتظار و 
پیگیرى داو د میرباقرى در شــهداد کرمان 

آغاز شده است.
آغاز تصویربردارى این سریال از بیابان هاى 
اطراف کرمــان در حالى اســت که هنوز 
علیرضا شــجاع نورى بازیگــر اصلى این 
سریال در نقش «ســلمان فارسى» مقابل 
دوربین نرفته اســت. در سکانس هایى که 
ضبط و تصویربردارى شــده است، فرهاد 
اصالنى و محمدرضا هدایتى به ایفاى نقش 
پرداخته اند. قرار است بعد از حدود 10 الى 12 
روز تصویربردارى در کرمــان، عوامل این 

پروژه به قشم بروند و ادامه پروژه را در آنجا 
به تولید برسانند.

سریال «سلمان فارسى» یکى از مهمترین 
پروژه هاى الف فاخر تلویزیون در سال هاى 
اخیر محسوب مى شود که داوود میرباقرى 
از ســال ها قبل و پیش از کارگردانى پروژه 
عظیــم «مختارنامه» مترصد ســاخت آن 
بود اما به دالیلى مدیران وقت ســیما با او 
همراهى نکردند و حاال این پروژه در ابتداى 

دى ماه 98 کلید خورده است.
میرباقرى در سریال «سلمان فارسى» سه 
دوره از زندگى این شــخصیت تاریخى را 
روایت مى کند: دوره ایران باستان، بیزانس 

و صدر اسالم.

ادامه درخشش «آنتونى هاپکینز» 
در سینما

«هانیبال لکتر»
 82 ساله شد

ى «جنگ و صلح» (1973) بازى 
جایزه آکادمى سینما و تلویزیون 
 هاپکینز در آمریکا همراه بود با 
لتلویزیونى «پرونده آدم ربایى 
ى» در کشتى بونتى که تحسین 

وان بندى محکم و ظاهر همچون 
 تاریخى و هم معاصر است. حضور، 

پرده متمایز است.
ستان به دست آورد. این بازیگر بریتانیایى 

0لسال 2000 شهروندى دوگانه بریتانیا و آمریکا 
19922 بخاطر بازى در نقش «هانیبال لکتر» در

سکار شد.
الیت خود را کاهش نداده بلکه از نظر بسیارى از 
عرصه بازیگرى خود رسیده است. هاپکینز سال  ر
ش خیره کننده اى از خود نشان داد و به عنوان یکى 

کا شناخته شد.
ایى «دو پاپ» را پشت سرگذاشته است، بسیارى 
ى در این فیلم در میان شانس هاى حضور دربخش 
ند. وى براى همیننقشنامزد دریافت جایزه گلدن

بر ش پ ربب وجو
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 بر اســاس اخبار و شــایعات
پرحاشیه «برنده باش» با اجراى م

خانگى ساخته خواهد شد.
خبر پخش فصل جدید برنامه «برنده باش
مجازى پخش شده اســت. این برنامه از
عنوان مجرى با سر و صدایى بســیارىر

کند. مخاطبان بسیارى را با خود همراه
«برنده باش» به تهیه کنندگى مشترك ه
ک با شعار ترویج کتابخوانى کار خود را آغاز
گسترده  اى مواجه شد که البته ارتباطى با
معتقد بودند که «برنده باش» از طریق اپلی

ادامه درخشش
در س

«هانیبال
ا 82

«برنده باش» سر از شبکه نمایش خانگى در مى آورد

بازگشت گلزار با برنامه جنجالى اش

سارا بهرامى، همبازى رضا عطاران در فیلم «روشن»

شهاب حسینى بعد از چهار سال به جشنواره فجر مى آیدتعطیالت برفى پیرمردها!
 فیلم «آن 
 و در بخش 
 مى پردازد. 
شآهارى و 
ان یکى از 
 و هشتمین 

ش با 
 نو 
در
«

«آن شب» اولین فیلم شهاب حسینى است که 
در آمریکا ساخته شد و «آقاى بازیگر»
که  تجربــه هاى 

موفقى در
ر معمایى و
فیلم «آن
است که د
قرار مى گی
رازهایش
شهاب
حسی
کو

بازگشت رامبد به تلویزیـــون
 پس از حاشیه هاى کانادا

ضا عطاران اولین بازیگرى بود که به فیلم «روشن» 
ســت و ایفاگر نقش اصلى این فیلم است 

ریگر ســارا بهرامىبه عنــوان دومین باز
ضورش در این فیلم سینمایى قطعى شد.

تاریک»، پیشاز این ساخت فیلم هایى چون «اتاق
««م«مرگ ماهى»، «هیهات»، «سبز به رنگ زمرد»،
«در خانم میم» و «زندگى خصوصىآقــا و

میان ابرها»  را برعهده داشته است.

«مترى شیش و نیم»سریال فاخر «سلمان فارسى» کلید خورد
 از «ایرلندى» بهتر است!
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امید نورافکن، کاپیتان تیم امید و یکى از مهمترین مهره هاى این تیم 
به حساب مى آید که قرار است در رقابت هاى انتخابى در پست متفاوتى 

به میدان برود.
بازیکن تیم ســپاهان که در نیم فصل اول یکــى از بهترین بازیکنان 
لیگ برتر در پســت هافبک بود در تیم امید در دفاع وسط بازى خواهد 
کرد. نورافکن درباره شرایط تیم امید گفت: «آخرین روز تمرینات را در 
تهران سپرى کردیم و وقتش رسیده که برویم براى انتخابى بازى هاى 

المپیک.»
او افزود: «من و همبازیانم مى دانیم که چشــم همه مــردم ایران به 

ساق هاى ماست.»
کاپیتان تیم امید همچنین گفت: «در گروه سختى قرار گرفتیم و امیدوارم 

در اولین بازى بتوانیم نتیجه خوبى بگیریم. اولین بازى در هر تورنمنتى 
مهمترین بازى است و ما هم امیدواریم در مسابقه اى که با ازبکستان 

داریم بتوانیم نتیجه خیلى خوبى به دســت بیاوریم.» نورافکن 
درباره بازى کردن در دفاع آخر هم گفت: «براى خود من 

اینگونه است و فکر مى کنم براى خیلى از بازیکنان هم 
اینطورى باشد که تمرکزمان را روى عملکرد مثبت و 
موفقیت تیم مى گذاریم. براى من موفقیت تیم مهم 
است و خودم را فداى تیم و هم تیمى هایم مى کنم.»

او در پایان گفت: «ایران با تمام مشکالتى که وجود دارد جزو قدرت هاى 
اول آسیا در فوتبال است و همه تیم هاى آسیایى از ما مى ترسند. ما هم با 

تمام قوا به مسابقات مى رویم تا براى اسم ایران بجنگیم.»

زمان برگزارى دیدار معوقه استقالل-ســپاهان از مرحله 
یک چهارم نهایى رقابت هاى فوتبال قهرمانى جام حذفى 

باشگاه هاى کشور نامشخص است. 
 این در حالى است که سازمان لیگ برنامه بازى هاى لیگ در 
هفته هاى ابتدایى را اعالم کرده است. البته اعالم این برنامه 
مخالفت باشگاه ها را به همراه داشته است. از جمله باشگاه 
فوالد که گفته در زمان تعیین شده از سوى سازمان لیگ به 

مصاف استقالل تهران نمى رود. 
غالمرضا بهروان، مشــاور ســازمان لیــگ در واکنش به 

اعتراضات سعید آذرى مى گوید: «سعید آذرى مدیرعامل 
کاربلدى اســت اما ما هم مردان کم تجربه اى نیســتیم و 
نمى توانستیم بهتر از این برنامه داشــته باشیم. با توجه به 
شرایطى که وجود دارد نمى توانستیم تغییر دیگرى در برنامه 
ایجاد کنیم. اگر خداى ناکرده مسابقات اعالم شده بنابه دلیل 
آلودگى یا شرایط نامناسب هوا لغو شود واقعًا نمى دانیم چه 
زمانى باید آن را برگزار کنیم همانطور که اکنون یک مسابقه 
از بازى هاى یک چهارم نهایى جام حذفى بین اســتقالل 
و ســپاهان باقى مانده است و مشــخص نیست چه زمانى 

مى توانیم این بازى را هم برگزار کنیم.»
گفتنى است دیدار استقالل-سپاهان به بهانه آلودگى هوا لغو 
شد در حالى که همان روزها سازمان لیگ دیدار پرسپولیس-  
نساجى را برگزار کرد. گفته مى شود دلیل لغو دیدار استقالل 
– سپاهان به دلیل حضور بازیکنان این تیم در اردوى امید 
بوده است. البته نساجى هم دو بازیکن در اردوى امید داشت 
و حتى درخواســت هم براى لغو دیدار با پرسپولیس داد اما 
در نهایت مجبور شــد به میدان برود و با پرسپولیس بازى 

کند.

استقالل-سپاهان؟ 
واقعًا نمى دانیم کى برگزار کنیم

زمان برگزارى دیدار معوقه استقالل-ســپاهان
یک چهارم نهایى رقابت هاى فوتبال قهرمانى جا

باشگاه هاى کشور نامشخص است. 
 این در حالى است که سازمان لیگ برنامه بازى هاى
هفته هاى ابتدایى را اعالم کرده است. البته اعالم ای
مخالفت باشگاه ها را به همراه داشته است. از جمل
فوالد که گفته در زمان تعیین شده از سوى سازمان

مصاف استقالل تهران نمى رود. 

واقع

 مربى تیم فوتبال ذوب آهن گفت: در شــرایط فعلــى بهترین گزینه 
بازگشــت خود منصوریان اســت، منصوریان خودش تیم را بسته و 

هیچکس به اندازه او از بازیکنان شناخت ندارد.
محمد صلصالى در گفتگویى در ارتباط بــا وضعیت فعلى تیم فوتبال 
ذوب آهن اظهار کرد: من فعًال در ذوب مربى هســتم و لیست خرید 

را  باید سرمربى به باشگاه اعالم کند. تکلیف بازیکن 
ذوب آهــن هفته سرمربى 

آینده مشخص 
اسامى که در مى شود و 

رسانه ها به عنوان لیست ورودى یا خروجى تیم اعالم مى شود از سوى 
مدیران باشگاه اعالم شده و کادر فنى که بیاید لیست خواهد داد.

وى در ادامه در خصوص اینکه گزینه خارجى براى هدایت ذوب آهن 
بهتر اســت یا داخلى تصریح کرد: فرقى نمى کند سرمربى ذوب آهن 
ایرانى باشــد یا خارجى ولى به نظرم در شــرایط فعلى بهترین گزینه 
بازگشــت خود منصوریان اســت. منصوریان خودش تیم را بسته و 
هیچکس به اندازه او از بازیکنان شــناخت ندارد. متأسفانه در مقطع 

حساسى هستیم و ذوب آهن زمان را از دست مى دهد.
مربى تیم فوتبال ذوب آهن پیرامون اینکه آیا براى نیم  فصل دوم هم در 

کادر فنى تیم حضور خواهد داشت یا خیر افزود: حضور خود من هم براى 
نیم  فصل دوم مشخص نیست و سرمربى که مى آید باید تصمیم بگیرد 

مى خواهد من در کادر فنى باشم یا نه.
صلصالى در پایان در مورد لیست بازیکنان ورودى و خروجى ذوب آهن 
خاطرنشان کرد: ذوب آهن در سه یا چهار پست به بازیکن نیاز دارد و یکى 
از این پست ها هم دروازه بان است البته این نظر من است و ممکن است 
سرمربى که مى آید نظر دیگرى داشته باشد. لیست بازیکنان ورودى و 
خروجى پس از مشخص شدن تکلیف کادر فنى، تعیین مى شود و هنوز 

فهرستى وجود ندارد.

محمدصلصالى با اشاره به لیست بازیکنان ورودى و خروجى سبزپوشان :

ذوب آهن دروازه بان الزم است

ن تیم 
تفاوتى 

یکنان 
خواهد 
ت را در 
ى هاى 

ران به 

یدوارم 

در اولین بازى بتوانیم نتیجه خوبى بگیریم. اولین بازى در هر تورنمنتى 
مهمترین بازى است و ما هم امیدواریم در مسابقه اى که با ازبکستان 

داریم بتوانیم نتیجه خیلى خوبى به دســت بیاوریم.» نورافکن 
درباره بازى کردن در دفاع آخر هم گفت: «براى خود من 

اینگونه است و فکر مى کنم براى خیلى از بازیکنان هم 
اینطورى باشد که تمرکزمان را روى عملکرد مثبت و 
موفقیت تیم مى گذاریم. براى من موفقیت تیم مهم 
است و خودم را فداى تیم و هم تیمى هایم مى کنم.»

او در پایان گفت: «ایران با تمام مشکالتى که وجود دارد جزو قدرت هاى 
اول آسیا در فوتبال است و همه تیم هاى آسیایى از ما مى ترسند. ما هم با 

تمام قوا به مسابقات مى رویم تا براى اسم ایران بجنگیم.»

کند.و ســپاهان باقى مانده است و مشــخص نیست چه زمانى واکنش به  غالمرضا بهروان، مشــاور ســازمان لیــگ در و

 نورافکن: 
خودم را فداى تیم و هم تیمى هایم مى کنم دروازه بان باتجربه تراکتور با پیشــنهادهایى از چند تیم 

لیگ برترى مواجه شــده و احتماًال بایــد جدایى اش را 
قطعى بدانیم.

 محمدرضا اخبارى یکى از دروازه بان هاى باتجربه فوتبال 
ایران محسوب مى شود که در زمان کارلوس کى روش 
سابقه دو سال پوشیدن پیراهن تیم ملى را نیز دارد. او اما 
بعد از پایان خدمت سربازى اش مجبور شد به سایپا برگردد 
و به دلیل اختالف هایى که با مسئوالن وقت باشگاه پیدا 

کرد، از شرایط بازى دور شد.
اخبارى در جدایى از سایپا دوست داشت به تیمى برود که 
نزد هوادارانش بسیار محبوب اســت. او وقتى با پیشنهاد 
تراکتور در نیم فصل لیگ هجدهم مواجه شد، با قرارداد 
سفید به تیم محبوب تبریزى رفت. اخبارى که نزد هواداران 
تراکتور به «قارتال» معروف است (فردوسى پور هم به او 
لقب گجت داد) اما با وجود شرایط بدنى خوب بازى هاى 
زیادى در ترکیب تراکتور قرار نگرفت و حاال براى خروج از 

این شرایط به دنبال جدایى است.
او بعد از نیم فصل نیمکــت نشــینى در تراکتور و فقط 
انجام دو بازى در جام حذفى از مسئوالن باشگاه خواسته 
رضایتنامه اش را براى تیم هاى دیگر صادر کنند و البته 
چند تیم خوب لیگ برتر هم به سراغش رفته اند. با توجه به 
سابقه اى که اخبارى در فوتبال ایران دارد، تیم هاى ذوب 
آهن اصفهان، پیکان تهران، گل گهر ســیرجان و یکى 

ب دو تیم لیگ برتــرى دیگر براى  جــذ
این دروازه بان اقدام کرده اند.

از این رو باشــگاه هاى خواهان 
اخبارى با مســئوالن تراکتور و خود 

این بازیکــن در حال مذاکره هســتند. 
باید منتظر مانــد و دید اخبارى که تقریباً  
جدایــى اش از تراکتور قطعى شــده در 
نهایت پیراهن کدام تیم لیگ برترى را 

برتن مى کند.

بازیکن با تجربه تیم فوتبال ذوب آهن به احتمال زیاد راهى شهرخودرو 
خواهد شد.

 یحیى گل محمدى، سرمربى تیم فوتبال شــهرخودرو نام محمدرضا 
خلعتبرى، بازیکن ســابق این تیم و هافبک ذوب آهن را در لیست خرید 

خود قرار داد و مذاکراتى نیز با این بازیکن صورت گرفت.
از مشهد خبر مى رســد که توافقات اولیه با این بازیکن صورت گرفته و 

احتماالً خلعتبرى در نیم فصل دوم براى شهرخودرو بازى خواهد کرد.
رحمان جعفرى،  مدافع راست نساجى نیز دیگر بازیکن مورد نظر شهر 
خودرو است که گفته مى شود وى نیز با این باشگاه به توافق رسیده است.

خبر خطرناك براى ذوبى ها

کلى پیشنهاد براى گجت!
مســتعفى  ماشین ســازى مورد توجه باشــگاه ذوب آهن قرار ســرمربى 

مربیگرى در اصفهان تمایل دارد.دارد و خــود نیز به 
رسول خطیبى، سرمربى ماشین سازى با انتشار 
پستى در صفحه شخصى خودش از هواداران این 
تیم خداحافظى کرده و به نوعى جدایى خود از جمع 

سبزپوشان را اعالم کرد.
اگرچه باشگاه ماشین سازى اعالم کرد با جدایى خطیبى موافق نیست و استعفاى او را قبول 
نمى کنند ولى از اصفهان خبر مى رسد که پیشنهاد همکارى به سرمربى سابق ماشین سازان 
براى حضور در ذوب آهن داده شده و ممکن است نیم فصل دوم خطیبى را روى نیمکت 

یک تیم سبزپوش دیگر ببینیم.
ذوب آهن پس از قطع همکارى با منصوریان با گزینه  هاى مختلفى براى سرمربیگرى 
صحبت کرده که تا کنون به نتیجه نرسیده و استعفاى خطیبى از هدایت ماشین سازى باعث 

شده آنها به فکر همکارى با وى بیافتند و پیشنهاد همکارى ارائه دهند.

 مدیرعامل باشگاه پرسپولیس اعالم کرد ســرمربى تیم نام دو بازیکن را در لیست مازاد 
قرار داده است.

 محمد حسن انصارى فرد بدون اینکه اسمى از بازیکنى بیاورد اعالم کرد کالدرون نام دو 
بازیکن را در لیست مازاد قرار داده است.

یکى از این بازیکنان امید عالیشاه است. با توجه به اینکه در هفته هاى اخیر در نیم فصل 
اول در فهرست سرخپوشان جایى نداشت قرار گرفتن نامش در فهرست مازاد قابل پیش 
بینى بود. عالیشاه در گفتگویى در مازندران هم اعالم کرده به صورت قرضى از پرسپولیس 
جدا مى شود.  دیگر بازیکنى که کالدرون روى او خط قرمز کشیده آدام همتى است. این 

بازیکن هم باید هر چه زودتر تکلیف خود را مشخص کند.
البته سرمربى پرســپولیس در فهرست مازاد خود اســامى دیگرى هم لحاظ کرده اما تا 
زمانى که تکلیف این تیم در نقل و انتقاالت مشخص نشــود به آنها این موضوع اعالم 

نمى شود.

محمدرضا عباسى، بازیکن ذوب آهن  درباره شــرایط این روزهاى تیمش و اینکه هنوز 
مسئوالن باشگاه سرمربى را انتخاب نکرده اند، گفت: مسئوالن باشگاه در تالش هستند تا 
تکلیف سرمربى مشخص شود. امیدوارم این پروسه هر چه زودتر تمام شود، چون ما نباید 
زمان را از دست بدهیم. به هرحال سرمربى جدید هم نیاز به زمان دارد تا تفکراتش را در تیم 

پیاده کند و براى شروع نیم فصل دوم هم زمان زیادى نداریم.
وى در مورد حمایت برخــى بازیکنان ذوب آهن از منصوریان و نظــر آنها مبنى بر اینکه 
باشگاه باید این مربى را حفظ مى کرد، تأکید کرد: من بازیکن هستم و طبیعتًا نمى توان در 
مورد تصمیم باشگاه یا تصمیم سرمربى صحبت کنم. ما در بازى هاى اخیر غیر از دیدار با 
پرسپولیس نتایج خوبى گرفتیم و روند خوبى داشتیم ولى به هرحال باشگاه و منصوریان به 

این نتیجه رسیدند که قطع همکارى صورت بگیرد.
هافبک تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان درباره وضعیت خــودش و اینکه در جمع ذوبى ها 
مى ماند یا خیر، اظهار کرد: من چند پیشنهاد دارم ولى خودم تصمیم گیرنده نیستم، چون با 

باشگاه ذوب آهن قرارداد دارم.

از این سبز به آن سبز

پرسپولیس بى همت و امید مى شود

خودم تصمیم گیرنده نیستم نشریه «االقتصادیه» عربســتان خبر داد که دادگاه عربستان، 
رئیس باشــگاه االهلى را به علت پرداخت هاى غیرمتعارف و 
خارج از قرارداد به برانکو ایوانکوویچ، سرمربى سابقشان و دنیل 
آلکســیچ، هافبک صرب این تیم، احضار کرد. بنا به گزارش ها 
باشــگاه االهلى پرداخت هایى به این افراد داشته که خارج از 
قرارداد رسمى بوده است. برانکو بعد از چهار سال مربیگرى در 
پرسپولیس در ابتداى فصل جارى راهى عربستان شد و هدایت 
االهلى را به دست گرفت اما بیش از سه ماه دوام نیاورد و به دلیل 
کسب نتایج ضعیف برکنار شد. برانکو اکنون یکى از گزینه هاى 

هدایت تیم ملى کشورمان نیز است. 

طالب ریکانى، کاپیتان تیم صنعت نفت 
آبادان که در بازى آخر تیمش از نیم 
فصل اول مقابل سپاهان، یکى از 
چهار گل تیمش را به ثمر رساند، مورد 
توجه قلعه نویى، سرمربى طالیى 

پوشان اصفهانى قرار گرفت.
همچنین باشــگاه سپاهان 
رسمى  نامه 
خود را براى 

صنعــت جذب کاپیتان 
تماس خود با نفت ارسال کرد اما اسکوچیچ با 

ریکانى از این بازیکن درخواست کرد تا در نیم فصل 
دوم هم در صنعت نفت آبادان ماندنى شود. به نظر 
مى رسد ریکانى هم با درخواست سرمربى کروات 
خود موافقت کرده و باز هم در آبادان تا پایان 
لیگ نوزدهم توپ خواهد زد. بنابراین 
حضور ریکانى در تیم سپاهان 

تقریباً منتفى خواهد بود. 

ریکانى-سپاهان؟
 فعالً نشد

پارس جنوبى سپاهان را تهدید کرد

بازیکنان تیم فوتبال اســتقالل در اقدامى جالب سرمربى 
ایتالیایى را در اینستاگرام آنفالو کردند.

به نظر مى رسد با این شرایط بازیکنان استقالل قید سرمربى 
تیم خود را زده اند و حتى اگر وى بخواهد به تهران برگردد نیز 

مى توان حدس زد کار دشوارى را در این تیم خواهد داشت.
به نظر مى رسد عمر مربیگرى استراماچونى در استقالل به 
پایان رسیده است و آ بى ها باید دنبال یک سرمربى جدید براى 
نیم فصل دوم لیگ برتر و لیگ قهرمانان فصل جارى باشند.

پروفسور همچنان دردسرسازه قیام مجازى علیه استرا

باشگاه سپاهان از دومین خرید زمستانى خود رونمایى 
کرد و با مدافع چپ پارس جنوبى جم قرارداد بست. این 
در حالى است که مدیرعامل پارس جنوبى این انتقال 

راغیر قانونى مى داند.
مهدى ترکمان که در پیش از شــروع فصل به پارس 
جنوبى جم پیوست و در نخستین سال حضور در لیگ 
برتر نمایش فراتر از انتظارى داشت و یکى از بهترین 

نفرات ایــن تیم بود، در پایــان دور رفت بخاطر عدم 
تعهدات مالى پارس جنوبى، قراردادش با این باشگاه 

را فسخ کرد.
ترکمان که با وجــود حضور در پســت مدافع چپ، 
نقش ُپررنگى در ایجاد حمالت پارس جنوبى داشت 
و ارســال هاى او از جناحین و ضربات ایســتگاهى و 
کرنر، موقعیت هاى خطرناکى براى جمى ها به وجود 
آورد، اکنــون با عقد قراردادى به ســپاهان اصفهان 

پیوست.

مهدى ترکمان در هــر 15 بازى نیم فصل براى پارس 
جنوبى به میدان رفت و در حالى که تیمش در این مدت 
10 گل به ثمر رساند و نیمى از آنها از روى نقطه پنالتى 

به ثمر رسید، توانست سه پاس گل بدهد و به نوعى 
بیشترین نقش را روى گل هاى تیمش داشته

 باشــد.این مدافع چپ 29 ســاله که 
بالفاصله پــس از پایان بازى هاى 

هفته پانزدهم قراردادش با پارس 
جنوبى جم را بخاطر عدم دریافت 
نیمى از قراردادش فســخ یک 
طرفه کرده بود، ظهــر دیروز با 
قراردادى بــه مدت یک فصل و 

نیم به عضویت باشــگاه سپاهان 
درآمد. با این حــال اما مدیرعامل 
باشــگاه پارس جنوبى معتقد است 
این بازیکن هنوز با این باشــگاه 
قرارداد دارد. مراد مــرادى درباره 
جدایى ترکمــان از این تیم اظهار 

داشت: طبق استعالمى که از فدراسیون 
فوتبال گرفتیم ترکمان نمى تواند به تیمى 

برود و با ما قرارداد دارد.
وى افزود: اگر با تیمــى قرارداد 

ببنــدد هم خــودش و هم آن 
تیم از پنجره نقل وانتقاالت 

محروم مى شوند. از این 
رو وى باید بیاید 

و قبل از هر 
ما  بــا  چیز 
مذاکره کند.
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ابالغ تجدیدنظر خواهى
تجدیدنظرخواه: غالمرضا ســهرابى زاده فرزند بهرام شغل بازنشســته نشانى: اصفهان- 
شهرك نگین- 20 مترى دانشــگاه کوچه 37 پالك 109 تجدیدنظرخوانده 1- افسرخانم 
لشکرى فرزند ستار نشــانى: فوالدشــهر- بازارچه- فاز یک- بنگاه امالك مجتهد زاده 
2- تیمور کارگر فرزند سلطان نشانى: فوالدشهر A 4 پالك 528 (فعال مجهول المکان) 
3- افسر مردانى فرزند سلطان محمد نشانى: فوالدشهر A 4 پالك 528 وکیل: عبدا... اختر 
فرزند حسین شــغل: وکیل دادگسترى نشــانى: اصفهان- خ ارباب- نبش کوچه 12 دفتر 
وکالت تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره 168 مورخ 98/4/19 در پرونده کالسه 548/97 
شــعبه هفتم حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان و نقض حکم صادره دالئل و منضمات 
دادخواست:الیحه پیوست- عنداللزوم استماع شهادت شهود و کارشناسى ریاست محترم 
دادگاه حقوقى شهرســتان لنجان اینجانب نســبت به دادنامه صادره  شــماره 168 مورخ 
98/4/19 شعبه 7 شوراى حل اختالف لنجان که در تاریخ 98/9/6 به موکل ابالغ شده است 
درخواست رسیدگى مجدد مى نمایم. ضمنا رونوشت دادنامه بدوى و الیحه اعتراضیه و سایر 
مدارك که جمعًا سه برگ مى باشد پیوســت دادخواست تقدیم مى گردد. م الف: 712477 

عبدا... اختر- وکیل پایه دادگسترى و مشاور حقوقى /10/196
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- مهدى ســنجرانى دادخواستى به مبلغ 
سه میلیون تومان  بطرفیت داریوش غضنفرى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم 
و به کالسه 206/98 در شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به 
علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز دوشــنبه مورخ 98/11/28 ساعت 3 
عصر 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 رســیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا 
رســیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 713994 شعبه هشتم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /10/197
ابالغ اجراییه

نظر به اینکه در پرونده کالســه 740/98 اجراى احکام شوراهاى حل اختالف شهرستان 
لنجان حسب مفاد دادنامه شماره 1052- 98/7/30 صادره از شعبه چهارم حقوقى محکوم 
علیه مصطفى بهزادى محکوم به انتقال سند خودرو سوارى پژو به شماره 731/81 ب 36 به 
نام خواهان و پرداخت 1/315/000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق محکوم له حسن شبانى 
گردیده است و حسب محتویات پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان مى باشد علیهذا 
مراتب یک نوبت آگهى میگردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به 
اجراء مفاد حکم اقدام نماید و اال وفق مقررات اقدام میگردد. م الف: 712431 شعبه چهارم 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)  /10/198
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139803902004000342 تاریخ آگهى: 1398/10/09 شــماره پرونده: 
8904002004000278 آگهــى مزایده پرونده اجرایى به شــماره بایگانى: 8900478- 
ششدانگ یک دستگاه کاشانه پالك 15193/2820 به انضمام شش دانگ انبارى پالك 
2860 فرعى و شش دانگ پارکینگ پالك 2872 فرعى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
آدرس: اصفهان خیابان مشــتاق دوم کوچه شهید هوایى کوچه پنجم مجتمع رز پالك 32 
طبقه دوم واحد جنوب شرقى که سند مالکیت آن در صفحه 250 دفتر 402 امالك و با شماره 
چاپى 081805 ثبت و صادر شده است با حدود آپارتمان: شماًال در شش قسمت که قسمت 
یک مورب غربى و 3 غربى و 5 شرقى است دیوارى است اشتراکى به کاشانه 2819 فرعى به 
طولهاى 0/60 و 2/38 و 0/55 و 2/87 و 0/62 و 0/99 متر شرقًا اول دیواریست اشتراکى با 
کاشانه 2819 فرعى به طول 0/10 متر دوم در 11 قسمت که قسمت 2 و 6 شمالى و 4 و 7 و 
10 جنوبى است پنجره و دیوار و دیوار کوتاهى است به فضاى پیاده روى خیابان به طولهاى 
0/61 و 0/10 و 1/85 و 0/10 و 0/61 و 1/0 و 2/99 و 0/58 و 3/95 و 0/10 و 6/03 جنوبًا 
در 3 قسمت که قسمت 1 منحنى شکل و دوم شرقى است پنجره و دیوارى است به فضاى 
حیاط مشاعى به طولهاى 5/71 و 0/63 و 3/37 متر غربًا اول دیوارى است به فضاى حیاط 
مشاعى به طول 0/29 متر دوم در 5 قسمت که قسمت 2 شمالى و 4 جنوبى است دیوارى 
است اشتراکى با کاشانه 2821 فرعى به طولهاى 2/15 و 0/51 و 2/46 و 0/14 و 0/18 متر 
سوم در 5 قست که قسمت 1 و 3 شمالى 5 جنوبى پنجره و دیوار است به نورگیر مشاعى به 
طولهاى 0/96 و 0/51 و 1/26 و 1/44 و 2/22 متر چهارم در 2 قسمت که قسمت 1 جنوبى 
دیوارى است اشتراکى با کاشــانه مذکور به طولهاى 0/31 و 4/24 متر 5 در دو قسمت که 
قسمت اول شمالى دیوارى است به راهرو و راه پله و آسانسور مشاعى به طولهاى 2/05 و 
0/59 ششم در 2 قسمت که قسمت 1 شمالى و 2 مورب جنوبى است پنجره و دیواریست به 
داکت مشاعى به طولهاى 1/61 و 1/54 متر 7 در دو قسمت که قسمت 1 مورب شمالى و 2 
مورب جنوبى است درب و دیواریست به راهرو و راه پله و آسانشور مشاعى به طولهاى 2/63 
و 0/56 متر به ارتفاع 2/75 حدود پارکینگ: شــماًال خط فرضى است به محوطه مشاعى 
پارکینگ به طول 2/5 متر شرقًا خط مستقیم مفروض است به محوطه مشاعى پارکینگ به 
طول 5 متر جنوبًا خط مستقیم مفروض اســت به طول 2/5 متر غربًا خط مستقیم مفروض 
است به محوطه مشاعى پارکینگ به طول 5 متر. حدود انبارى: شماًال اول دیوارى است به 
رامپ مشاعى به طول 0/58 متر دوم دیواریست اشــتراکى با انبارى 2858 فرعى به طول 
0/92 متر شرقًا اول در دو قسمت که قسمت 2 شمالى است دیوارى است اشتراکى با انبارى 
2859 به طول 3/0 و 0/05 دو درب و دیواریست به راه پله و آسانسور مشاعى به طول 1/03 
متر جنوبًا دیواریست اشتراکى با انبارى 2861 فرعى به طول 1/55 متر غربًا دیواریست به 
رامپ مشاعى به طول 4/03 متر به ارتفاع 2/30 متر به مساحت 156/53 مترمربع که مقدار 
3/63 مترمربع آن تراس مى باشد حقوق ارتفاقى له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاست 
که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق یک دستگاه آپارتمان مسکونى واقع در مجتمع 
مسکونى 26 واحده با قدمت ساخت حدوداً 12 سال به مساحت 156/53 مترمربع با اسکلت 
بندى بتن آرمه و ســقف تیرچه بلوك داراى انشــعابات برق اختصاصى آب و گاز مشترك 
سیستم اعالم حریق 2 دستگاه آسانسور نفربر و به انضمام پارکینگ و انبارى که شماًال به 
گذر (کوچه هوایى) شــرقًا به پیاده رو گذر کندرو اتوبان و جنوبًا و غربًا به پالك محدود مى 
گردد مشخصات مجتمع مسکونى در 9 طبقه شامل: 2 طبقه زیرزمینى با کاربرى پارکینگ 
و انبارى، طبقه همکف به صورت 2 واحد مســکونى و طبقات اول الى ششم به صورت 4 
واحدى با کاربرى مسکونى احادث گردیده است داراى 2 دستگاه آسانسور نفربر و سیستم 
اعالم حریق و فاقد سیستم اطفاء حریق مى باشد نماهاى شمالى شرقى و جنوبى از نوع آجر 
و سنگ پوشش کف پارکینگ از نوع سنگ بدنه ها بتن اکسیوز و سقف رنگ پالستیک کف 
و بدنه محوطه البى سنگ سقف پوشــش کناف و نورپردازى و پوشش بدنه هاى ورودى 
هاى واحدها دستگاه پله از نوع سنگ و نرده ها فلزى و مشخصات ساختمانى آپارتمان: کفها 
سنگ بدنه تاق ها رنگ روغنى و سقف رنگ پالســتیک بدنه هاى پذیرایى کاغذ دیوارى 
و سقف رنگ پالســتیک بدنه هاى پذیرایى کاغذ دیوارى و سقف رنگ پالستیک ورودى 
آپارتمان ام دى اف آشــپزخانه داراى کابینت ام دى اف کف سنگ بدنه ها کاشى دربهاى 
داخلى چوبى درب تراس و پنجره ها یو پى وى سى سرویسهاى بهداشتى کف و بدنه کاشى 
و کامل سیستم گرمایش پکیج سیستم سرمایش اسپیلت و داراى تراس مسقف و پارکینگ و 
انبارى مى باشد ملکى آقاى محمود فضیلى نژاد که طبق سند رهنى شماره 8598- 87/9/9 
تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 152 اصفهان در رهن بانک سرمایه شعبه شیخ صدوق 
اصفهان واقع مى باشــد و طبق اعالم بانک بیمه نامه مورد وثیقه تا تاریخ 99/2/30 اعتبار 
دارد و 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 شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ 
طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 18/750/000/000 ریال (هجده 
میلیارد و هفتصد و  پنجاه میلیون ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد 
و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى 

گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/10/12 
درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا 
جهت شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى 
فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه 
اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمناً برنده 
مزایده باید مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص پرداخت 

نماید. م الف: 715522 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /10/205
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139803902004000341 تاریخ آگهى: 1398/10/09 شــماره پرونده: 
139604002004000239 و 139604002004000783 آگهــى مزایــده پرونده هاى 
اجرایى کالســه: 9602772/2 و 9600865/2- مورد مزایده: 1- شش دانگ اعیانى یک 
دستگاه آپارتمان به پالك ثبتى 16 فرعى تماما مجزى شده از پالك 707/1 و 919 بخش 
یک و قدر السهم از عرصه و کلیه مشاعات با قید اینکه حق استفاده از حیاط مشاعى پالك 
5 فرعى از این آپارتمان سلب شــده اســت، واقع در اصفهان خیابان شمس آبادى مقابل 
بیمارستان سینا کوى شهید انصارى (شماره 32) کوى مجلسى بن بست اسالمى انتهاى بن 
بست مجتمع سرو طبقه اول واحد غربى است اسکلت آپارتمان فلزى، سقف تیرچه بلوك، 
نماى سمت حیاط و کوچه از نوع آجرى، مجتمع فاقد آسانسور، کف واحد موزاییک، دیوارها 
گچ و رنگک روغنى، آشپزخانه ام دى اف کف و بدنه سرویس سرامیک و کاشى، شیرآالت 
ایرانى، گرمایش بخارى، آب گرم با آبگرمکن دیوارى و سرمایش با کولر آبى تامین شده، 
قدمت حدود 25 سال، داراى انشعاب آب و گاز مشــترك و برق مجزى، داراى پارکینگ و 
انبارى و در زمان بازدید داراى سکنه بوده، مساحت ملک مطابق سند 135/7 مترمربع که 
داراى یک جلد سند چاپى به شماره 956180 داراى سابقه ثبت در صفحه 352 دفتر امالك 
152به شماره ثبت 26629 به نام اصغر یزدخواستى با حدود: شماال: در سه قسمت که قسمت 
دوم شرقى است اول بطول 5/36 متر دیواریست اشتراکى با آپارتمان پالك 18 فرعى طبقه 
اول شمالى دوم و سوم بطول هاى 0/93 متر و 0/95 متر کال دیورایست به نورگیر شرقا" در 
پنج قسمت که قسمت هاى دوم و چهارم جنوبى است اول بطول 3/72 متر درب اختصاصى 
و دیواریست اشــتراکى با راه پله مشــاعى پالك 2 فرعى دوم بطول 0/50 متر دیوارست 
اشتراکى با راه پله مزبور ســوم و چهارم بطول هاى 1/101 متر و 1/81 متر دیواریست به 
نورگیر پنجم بطول 13/52 متر دیواریست اشتراکى با آپارتمان پالك 15 فرعى نیم طبقه 
اول جنوب شرقى جنوبا" در 7 قسمت که قسمت هاى دوم و چهارم غربى و قسمت ششم 
مایل به غرب است بطول هاى 3/41 متر و 2/59 متر و 0/24 متر و 0/34 متر و 1/48 متر 
و 0/37 متر کال پنجره و دیواریست به فضاى حیاط مشــاعى پالك 5 فرعى غربا" بطول 
2/12 متر درب اختصاصى و دیواریست اشــتراکى با پارکینگ سه فرعى و حقوق ارتفاقى 
له و علیه طبق قانون تملک آپارتمان هاست که طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى به 
مبلغ 6/187/500/000 قیمت گذارى شده اســت. و طبق سند رهنى شماره 2760 مورخ 
1382/11/18 و 51874 مورخ 1389/12/26 دفترخانه سناد رسمى 129 اصفهان در رهن 
بانک تجارت واقع مى باشد و طبق اعالم بانک بستانکار ملک داراى بیمه مى باشد. مزایده 
پالك مزبور از مبلغ پایه شش میلیارد و صد و هشتاد و هفت میلیون و پانصد هزار ریال آغاز 
و به باالترین قیمت پیشنهادى واگذار مى گردد. 2- ششدانگ آپارتمان واقع در طبقه اول 
داراى پالك شماره بیست و ســه فرعى از دو هزار و هجده اصلى به مساحت 200/45 متر 
مربع به انضمام قدرالسهم از عرصه مشاعى و سایر مشاعات که عبارتند از پارکینگ مشاعى 
20 فرعى و حیاط مشاعى 21 فرعى و راه پله مشاعى 24 فرعى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان 
به آدرس: اصفهان- چهارراه نقاشى- ابتداى خیابان فلسطین- کوچه حسن آباد(14)- نبش 
جنوبى کوچه ادب- پالك 22- طبقه اول که ســند مالکیت آن در صفحه 203 دفتر 216 
امالك به شماره ثبتى 45080 و با شماره چاپى 497049 ثبت و صادر شده است ملکى به 
نام آقاى ابراهیم کالهدوزان فرزند رضا و خانم مریم باطنى (بالسویه) سابقه ثبت و مالکیت 
دارد با حدود: شماال: اول دیوار و پنجره است به فضاى کوچه 4/70 مترى به طول 14/30 
متر دوم دیوارى است به شکل پخ به کوچه مزبور به طول 2/50 متر شرقا: اول دیوار و پنجره 
است به فضاى خیابان 9/5 متر به طول 3/7 متر دوم در سه قسمت درب و دیوارى است به 
راه پله مشاعى پالك 24 فرعى به طول هاى 3/5 متر و 3/5 متر و 3/5 (قسمت اول جنوبى 
و سوم شمالى است) سوم دیوار و پنجره است به خیابان مزبور به طول 4/9 متر جنوبا: اول 
در دو قسمت دیوار و پنجره است به فضاى حیاط مشاعى 21 فرعى به طول هاى 4/9 متر و 
1/02 متر (قسمت دوم شرقى است) دوم در سه قسمت دیوار و پنجره است به فضاى تراس 
به طول هاى 5/2 و 0/55 و 5/4 متر (قســمت دوم غربى است) غربا دیوارى است به دیوار 
خانه پالك 2014/47 به طول 13/70 متر. طبق نظر کارشناس رسمى آپارتمان مذکور در 
زمان بازدید با اسکلتى فلزى، سقف تیرچه بلوك، نما آجرنما، هر طبقه یک واحد، سه خوابه 
به مساحت 200/45 مترمربع بانضمام پارکینگ مشاعى که بعلت شیب تند رمپ استفاده نمى 
گردد، آشپزخانه مجهز به کابینت چوبى، کف موزاییک، داراى تراس، فاقد آسانسور، دیوارها 
گچ کارى، گرمایش بخارى، سرویس و حمام کاشــى کارى و امتیازات آب مشترك، برق 
مجزى و گاز مشترك مى باشد و طبق سند رهنى شماره 2760- 1382/11/19 و 51874- 
1389/12/26 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 129 اصفهان در رهن بانک تجارت 
واقع مى باشد و تا تاریخ 01 /1398/08 داراى بیمه مى باشد. مزایده پالك مزبور در تاریخ 
یکشنبه از مبلغ پایه چهار میلیارد و ســیصد میلیون ریال اغاز مى شود و به باالترین قیمت 
پیشنهادى واگذار مى گردد. مزایده هر دو پالك فوق در روز یکشنبه مورخ 1398/11/06 
در شعبه رهنى اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان به آدرس اصفهان خ هشت بهشت شرقى 
چهارراه شهید صداقتى (چهارراه اول)، ابتداى خ الهور سمت چپ اداره اجراى اسناد رسمى 
طبقه سوم با رعایت مقررات و آیین نامه اجرا برگزار خواهد شد. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى 
که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن 
آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختــى بابت هزینه هاى فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان 
چاپ اصفهان مورخ 1398/10/12 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده 
به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شــرکت در جلسه مزایده باید مبلغ پایه مزایده 
پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت 
پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت 
شناسایى معتبر الزامى اســت. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى 
همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اســناد و امالك سپرده نماید. م الف: 

715521 قویدل- کفیل اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /10/206
فقدان سند مالکیت

شماره: 23018456- 98/10/9 سند مالکیت یک- هشتم دانگ مشاع از ششدانگ پالك 
ثبتى 340 واقع در بخش سه ثبت اصفهان بنام خانم مرضیه اشراقى فرزند اصغر با کدملى 
6609245592 ثبت در صفحه 368 دفتر 161 ذیل شماره ثبت 25542 ثبت و سند بشماره 
060525 صادر و تسلیم گردیده و  اکنون درخواست صدور سند مالکیت المثنى، ملک فوق را 
نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهى میشود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 715439 صفائى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك منطقه مرکزى اصفهان /10/209
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002003006161/1 شماره بایگانى پرونده: 9708614/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000505 تاریخ صدور: 1398/10/07 آگهى ابالغ اجرائیه 
کالسه: 139704002003006161: بدینوسیله به آقاى سیامک بهبهانى فرزند علیرضا به 
شماره شناسنامه 605 و شماره ملى 0064668185 متولد 1361/02/08 به نشانى مندرج 
در متن سند اصفهان منازل هوانیروز 20 دســتگاه بلوك 1 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 215313 مورخ 1396/04/03 عهده بانک سپه کد 006 اصفهان 
مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل طلب به آقاى وحید تاج بدهکار مى باشید که بر اثر عدم 
پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده، پس از تشریفات قانونى اجرائیه صادر 
و به کالسه 139704002003006161 و شماره بایگانى 9708614 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 است و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد 
و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنج ســاله ششم اقتصادى، اجتماعى و  فرهنگى 
جمهورى اسالمى ایران، ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام، در غیر 
اینصورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد 

شد. م الف: 715367 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /10/210
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002003003522/1 شماره بایگانى پرونده: 9804948/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000484 تاریخ صدور: 1398/10/01 آگهى ابالغیه ى 
اجرائیه کالســه: 139804002003003522/1- بدین وسیله به حسین ملکوتى خواه نام 
پدر: ماشاله تاریخ تولد: 1300/01/01 شماره ملى: 1292695153 شماره شناسنامه: 16698 
به نشانى: اصفهان خیابان جى خیابان ا... اکبر کوچه شهید ملکوتى بن بست خرداد پالك 
70 ابالغ مى شود که مرتضى بابائى نام پدر: ابوالقاســم تاریخ تولد: 1363/12/17 شماره 
ملى: 5418739190 شماره شناســنامه: 388 جهت وصول  وجه چک شماره 3/742494 
مورخ 1396/07/10 بر عهده بانک سپه میدان شهدا اصفهان به مبلغ: 21/000/000 ریال 
(بیســت و یک میلیون ریال)، علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 
139804002003003522 و شماره بایگانى 9804948 در این اداره تشکیل شده و طبق 
گزارش مورخ 98/8/22 مامور، محل اقامت شما به شرح متن ســند شناخته نشده، لذا بنا 
به تقاضاى بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه 
نصف جهان آگهى مى شود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 
اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت بیست روز از تاریخ این 
آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات 
اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 715364 قویدل- سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان /10/213
 اخطار اجرایى

شماره 506/98 به موجب راى شــماره 506/98 تاریخ98/7/15 حوزه 5 امیر آباد شوراى 
حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- کیانوش حسینى 
2- على شیاسى ارانى به نشــانى1- تهران انتهاى خ اشرفى اصفهانى خ متین بن میخک 
پ 41 طبقه 3 1477773646 -  2-مجهول المکان محکوم است به صورت تضامنى به 
پرداخت مبلغ هفده میلیون تومان بابت اصل خواسته  و مبلغ سه میلیون و دویست هزار ریال 
بابت هزینه هاى  دادرسى و خسارت  تاخیردرتادیه از تاریخ 97/6/30 لغایت اجراى حکم  و 
حق الوکاله وکیل و پرداخت  نیم عشردولتى در حق صندوق دادگسترى نجف آباد که توسط 
اجراى احکام محاسبه مى گردد .محکوم له: مجتبى سفرى با وکالت آقاى مجتبى حقیقى 
و سمیه رستمى به نشانى: نجف آباد کوى ارشاد مقابل حسینیه ارشادماده 34قانون اجراى 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند 
که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید715175/م الف-شعبه پنجم شوراى حل اختالف 

نجف آباد/10/207
 ابالغ راى

راى شورا- شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 865/9 دادنامه 
1035/98 – 98/9/5 تاریخ رسیدگى 98/8/30 مرجع رســیدگى شعبه اول شوراى حل 
اختالف نجف آباد خواهان: ندا هنگامى نشــانى نجف آباد ویالشهر بل باهنر خ پاسداران 
خ انصار پالك 18 کد پستى 46311-85817 خوانده: سید عدنان موالى  نشانى: مجهول 
المکان، به خواســته: مطالبه نفقه معوقه زوجه و فرزندان مشترك  گردشکار: پس از ارجاع 
به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دادخواست خانم 
ندا هنگامى فرزند کریم  به طرفیت آقاى ســید عدنان موالى فرزند عبدالکریم به خواسته 
مطالبه نفقه از معوقه تاریخ 95/2/1 لغایت صدور حکم و نفقه حال و آتیه فرزندان مشترك 
به نامهاى ســید محمد امین 12 ساله و سیده پارمیدا 6 ســاله از تاریخ تقدیم دادخواست و 
جداسازى یارانه ها  به انضمام هزینه هاى دادرســى ، با عنایت به احراز علقه زوجیت دائم 
فى ما بین طرفین و نیز احراز رابطه پدر و فرزندى مابین خوانده و سید محمد امین و سیده 
پارمیدا موالى حسب رونوشت سند ازدواج و شناســنامه و با عنایت به اظهارات خواهان در 
جلسه رســیدگى و عدم حضور خوانده على رغم ابالغ وقت رسیدگى از طریق نشر آگهى ، 
لذا شورا خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 1199،1111،1107،1106 قانون 
مدنى 515 و 519 قانون آیین دادرسى   مدنى خوانده را به پرداخت ماهیانه سیصد و چهل 
هزار تومان در سال 95 از تاریخ 95/2/1 لغایت پایان سال 95 ، ماهیانه سیصد و شصت هزار 
تومان در سال 96 و ماهیانه سیصد و هشتاد هزار تومان در سال 97 و نیز ماهیانه چهار صد 
و پنجاه هزار تومان در سال 98 تا 98/8/30 بابت نفقه هاى معوقه خواهان از تاریخ 95/2/1 
لغایت 98/8/30 و همچنین ماهیانه سیصد و بیست هزار تومان بابت نفقه فرزند برزگتر به نام 
سید محمد امین و سیصد هزار تومان بابت نفقه فرزند کوچکتر به نام سیده پارمیدا از تاریخ 
ثبت دادخواست (98/6/28 ) که نفقه فرزندان هر ساله از ابتداى سال 99 متناسب با شاخص 
تورم بانک مرکزى افزایش مى یابد به انضمام هزینه هاى دادرسى که در زمان اجرا محاسبه 
مى گرد ، درحق خواهان محکوم مى نماید. و در خصوص جدا سازى یارانه ها با توجه به عدم 
صالحیت شورا و اینکه موضوع در صالحیت فرماندارى مى باشد لذا شورا باتکلیفى مواجه 
نمى باشد راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در شورا و 
ظرف  مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهیددر محاکم عمومى شهرستان نجف 

آباد مى باشد715007/م الف، قاضى شوراى حل اختالف نجف آباد  شعبه اول/10/211
ابالغ راى

راى شورا- شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 579/98 شماره دادنامه 
711/98 – 98/10/7 تاریخ رسیدگى : 98/9/27مرجع رسیدگى شعبه ششم شوراى حل 
اختالف نجف آباد خواهان: فاطمه کرداریان فرزند حسنعلى نشانى نجف آباد  خوانده: نجف 
آباد امیرآباد خ طالقانى ك شکرالهى پالك 64  ، خوانده : ابراهیم میر عباسى فرزند نصراله 
نشانى : مجهول المکان به خواسته: فک پالك گردشکار: پس از ارجاع به این شورا و ثبت 
به کالسه فوق و اخذ نظریه مشــورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعواى خواهان خانم فاطمه 
کرداریان فرزند حسنعلى  به طرفیت ابراهیم میر عباسى فرزند نصراله بخواسته فک پالك 
یک دستگاه خودرو پراید به شــماره انتظامى 43 ایران 152 م 34 و تقاضاى مطالبه کلیه 
خســارت وارده هزینه هاى دادرســى از توجه به محتویات پرونده و نظر به استعالم انجام 
شده از پلسى راهور مورخه 1398/8/8 و نیز مبایعه نامه خودرو مورخ 92/4/16 که حاکى از 
مالکیت خواهان است ، لذا خواسته خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به ماده 219 قانون 
مدنى حکم بر محکومیت خوانده به 1- فک پالك یک دستگاه خودروى پراید مدل 86 به 
شماره انتظامى 43- 152 م 34 2- پرداخت مبلغ صد و هفتاد و هشت هزار و هفتصد تومان 
به عنوان هزینه هاى دادرســى و ابطال تمبر از باب تسبیب رادرحق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین 
شعبه و پس از انقضاء این مهلت ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى 
نزد محاکم عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد است.714090/م الف، قاضى شوراى حل 

اختالف نجف آباد شعبه ششم/10/212 
ابالغ اجرائیه

 شماره پرونده : 139804002121000108/1 – شماره بایگانى 9800128 شماره آگهى 
ابالغیه 139803802121000094 – تاریخ صدور 1398/10/08 - آگهى ابالغ اجراییه 

پرونده اجرائى 9800128 بدین وسیله به خانم نسرین فداکار نام پدر عبداهللا شماره شناسنامه 
7089 به نشانى اصفهان فالورجان شــهر بهاران محله آبنیل خیابان حافظ کوى آزادگان 
پالك 210 ابالغ مى شــود که خانوم نســیم مانده على جهت وصول 1-  هدیه یک جلد 
کالم اهللا مجید یک صد هزار ریال 2-  مهرالسنه حضرت زهرا 262/53  3- یک جام آینه 
و شمعدان یک میلیون ریال 4-  تعداد دویســت و چهارده عدد سکه تمام بهار آزادى طرح 
جدید 5- مقدار بیست مثقال طالى 18 عیار ساخته شده 6- یک شاخه نبات ده هزار ریال 
7- مبلغ 4 میلیون ریال بابت شــیربها 8-  یک تخته فرش 12 مترى ماشینى سه میلیون 
ریال  9- بهاى یک دانگ و نیم زمین مسکونى 50 عدد سکه تمام بهار آزادى 10-تعداد یک 
یکصد و هشتاد عدد سکه تمام بهار آزادى به قیمت روز به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج 
شماره 1347-26-1388/06 دفترخانه ازدواج 512 درچه استان اصفهان علیه شما اجراییه 
صادر نموده و پرونده اجرایى به بایگانى 9800128 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
مورخ 1398/07/16مامور ابالغ واقعى به شما به علت عدم حضور مقدور نبوده است . لذا بنا 
به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجراى مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در روزنامه 
آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت بیست روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب 
مى گردد نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام نمایید عملیات اجرایى جریان خواهد یافت . 

م الف: 715432   رئیس اداره ثبت اسناد و امالك خمینى شهر نبى اهللا یزدانى /10/215
اخطار اجرایى

شماره 2279/97 مشخصات محکوم علیه 1- عاتکه امیرحسینى اردکانى فرزند میرفضایلى 
2- فاطمه ابوطالبى گوشکنو فرزند محمد 3- مبینا کمالى اردکانى فرزند على 4- مرضیه 
کمالى اردکانــى فرزند على 5 – مریم کمالــى اردکانى فرزند على  مجهــول المکان   - 
مشخصات محکوم له محسن ریاحى فالورجانى فرزند نوروزعلى با وکالت خانم طال عابدى 
به نشانى فالورجان ابتداى خیابان امام مغازه رنگ و ابزار محکوم به- به موجب رأى شماره 
724 تاریخ 98/05/30 حوزه 3حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان که قطعیت 
یافته است محکوم علیه محکوم است به انتقال رسمى سند خودرو سمند به شماره 653 ب 
67 ایران 13 و پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت خسارات دادرسى و حق 
الوکاله وکیل در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت . ماده  34 
قانون اجراى احکام همینکه اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم است ظرف 10 روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند 
که اجراى حکم و استیفاى 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 صریح اعالم نماید . م الف: 715865 دفتر شعبه سوم مجتمع شماره یک 

شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان./10/216
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139803902004000343 تاریخ آگهى: 1398/10/09 شــماره پرونده: 
139704002004000381 و 139704002004000382 و 139704002004000380 
آگهى مزایده پرونده اجرایى شماره بایگانى: 9702900 و 9702898 و 9702899 – تمامت 
ششدانگ اعیانى آپارتمان واقع در طبقه سوم شرقى پالك 8049 فرعى به مساحت 98/42 
که مقدار 5/42 مترمربع آن مساحت تراس است بانضمام ششدانگ انبارى واقع در زیرزمین 
قطعه هفت فرعى به مساحت 2/22 مترمربع بانضمام ششدانگ پارکینگ واقع در زیرزمین 
قطعه پنج فرعى یه مساحت 10/96 مترمربع مجزى شده از 15177/37 باقیمانده واقع در 
بخش 5 اصفهان با قدرالحصه از عرصه مشــاعى و سایر مشــاعات که عبارتند از راه پله و 
آسانسور مشاعى در زیرزمین 33/71 مترمربع و در همکف 17/17 مترمربع و در اول و دوم 
و سوم هر کدام 15/88 مترمربع و یک البى و یک حیاط و یک رمپ واقع در طبقه همکف 
به مســاحت هاى 24/75 و 66/94 و 45 متر و یک محوطه مشاعى به مساحت 110/88 
مترمربع در طبقه زیرزمین واقع اســت آدرس: اصفهان اتوبان چمــران خیابان آل محمد 
کوچه ارغوان (شماره 5) کوچه شهیدان قربانى شماره پالك شهردارى و کدپستى مشاهده 
نگردیده مجتمع مسکونى ستایش که سند مالکیت آن قبل از تفکیک در یک جلد به شماره 
چاپى 152990 صادر و در صفحه 399 دفتر 328 امالك به شماره ثبتى 53208/س ثبت و 
صادر شده است با حدود: شماًال: بطول 8/60 متر دیوار و پنجره به فضاى بام آپارتمان 8047 
فرعى شرقا بطول 12/90 متر دیوار به فضاى پالك 2174 فرعى جنوبا در دو قسمت اول 
پخ بطولهاى 1/55 و 4/60 متر دیوار و دیوار کوتاه به فضاى رمپ و حیاط مشــاعى غربا در 
ده قسمت که دوم شمالى و چهارم و ششم و هشتم و دهم جنوبى بطولهاى 3/85 و 0/40 
و 1/10 و 0/30 و 0/60 و 0/40 و 1 و 1/90 و 0/60 و 0/50 متــر درب و دیوار به راه پله و 
آسانسور مشاعى 2 در دو قسمت که اول جنوبى به طولهاى 0/20 و 7/20 متر دیوار اشتراکى 
به آپارتمان 8048 فرعى حدود انبارى شماال بطول 1/20 متر دیوار به محوطه مشاعى شرقا 
بطول 1/85 متر دیوار به راه پله مشــاعى جنوبا 1- بطول 1/05 متر درب و دیوار به راه پله 
مشاعى 2- بطول 15 متر دیوار به محوطه مشــاعى غربا بطول 1/85 متر دیوار به محوطه 
مشاعى حدود پارکینگ شــماال بطول 2/20 متر دیوار به فضاى پالك 2164 فرعى شرقا 
بطول 5 متر خط مفروض با پارکینگ قطعه ششم فرعى جنوبا بطول 2/20 متر خط مفروض 
به محوطه مشاعى غربا بطول 5 متر خط مفروض به محوطه مشاعى به انضمام اشتراکات 
منصوبه در محل مورد معامله اعم از اشتراك برق و آب و گاز که خریداران متعهد پرداخت 
بدهى ناشى از اشتراکات مذکور (بقدرالسهم) گردید که طبق نظر کاشناس رسمى مجتمع 
مذکور که در پى چند سال گذشته بصورت اساسى نیاز به تعمیر نداشته است در چهار طبقه 
مسکونى همکف (داراى یک البى مختصر با شیشه سکوریت) و اول تا سوم و هر طبقه در 
2 طبقه واحد مسکونى و یک طبقه زیر همکف پارکینگ (ورودى از حیاط) با رمپ سنگى و 
انبارى و داراى انشعابات برق و گاز و تلفن (مستقل) و آب و فاضالب نماى داخل حیاط آن 
آجر و سنگ (نماى کوچه با گذر در دو قســمت 3 متر سنگ و مابقى آجر سه سانتى) و نرده 
حفاظ فلزى روى آن حیاط با سنگ فرش شده و پله ها سنگى و بدنه آن با سنگ و داراى نرده 
فلزى داراى منبع ذخیره آب و داراى آیفون تصویرى سیستم اطفاء حریق و آسانسور بوده و 
در داخل آپارتمان ها درب هاى ورودى و واحده هاى چوبى و درب پارکینگ و حیاط فلزى 
پنجره ها آلومینیوم سرویسهاى بهداشتى ایرانى و فرنگى و با کف و بدنه سرامیک و کاشى 
آشپزخانه اپن با سرامیک و کاشــى داراى کابینت دیوارى و زمینى و داراى اسکلت بتنى و 
سقف تیرچه بلوك و ساختمان داراى گچبرى و نقاشى شده و در قسمت هایى کاغذ دیوارى 
و سیستم سرمایش آن کولر ابى و گرمایش با پکیچ و داراى قدمت حدود 10 سال که پروانه 
ساختمان آن در سال 86 اخذ و پایان کار آن به شماره 7/87/28041 مورخ 1387/11/16 
صادره از شهردارى منطقه 7 اصفهان و مساحت آپارتمان مورد نظر که در طبقه سوم شرق 
واقع گردیده سند برابر 98/42 مترمربع که 5/42 تراس مى باشد و داراى یک واحد پارکینگ 
مسقف و داراى 1 واحد انبارى مى باشد ملکى آقاى سید حمیدرضا مسافر و خانم منصوره 
شب انگیز بالسویه هر یک نسبت به سه دانگ مشاع از شــش دانگ پالك فوق که طبق 
اسناد رهنى شماره 13294 مورخ 1395/1/8 و 13326 مورخ 1395/1/18 و 13295 مورخ 
95/1/8 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شــماره 246 اصفهان در رهن بانک ملت واقع 
مى باشد و طبق اعالم بانک بستانکار ملک مورد وثیقه فاقد بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 
12 روز دوشنبه مورخ 98/11/7 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 3/200/000/000 ریال (سه میلیارد و دویست 
میلیون ریال) شروع و به هر کس خریدار باشــد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى 
شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا 
حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و 
عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى 
بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد ضمنا این آگهى در 
یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/10/12 درج و منتشر مى گردد و 
در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه 
مزایده باید مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه 
اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى 
به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید مابقى 
مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصــوص پرداخت نماید. م الف: 
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یکى از دغدغه هــاى ما در زمان خرید یا آشــپزى با 
تخم مرغ این اســت آیا تاریخ تولیــد و انقضاى درج 
شده روى تخم مرغ ها واقعى اســت یا خیر؟ یا اینکه 
بر اثر نگهدارى در یخچال یا مغازه ها یا حتى در محل 
بسته بندى تخم مرغ، ممکن است جوهر مورد استفاده 
براى درج تاریخ ها پخش شــده باشد و نتوانیم برآورد 
دقیقى از تازگى تخم مرغ داشــته باشــیم. همچنین 
گاهى برخى فروشــندگان، تخم مــرغ هاى کهنه و 
تازه را با یکدیگر مخلوط مى کنند و تخم مرغ هایى با 
تازگى متفاوت را به دست مشترى مى دهند. از آنجا که 
تازگى تخم مرغ معیار بسیار مهمى در ارزیابى ایمنى 
آن محسوب مى شود، در این یادداشت چند روش ساده 
براى تشــخیص تخم مرغ هاى کهنه از تازه آموزش 

داده مى شود.
تمامى تخم مرغ ها در سر پهن خود داراى یک کیسه 
هوا هستند. پوســت تخم مرغ نیز داراى روزنه هایى 
بسیار ریز است که محل تبادل گازها از فضاى داخل به 
خارج یا بر عکس است. به تدریج طى نگهدارى تخم 
مرغ، حجم کیسه هوا بر اثر تجمع برخى گازها افزایش 
مى یابد و همین تغییرات پایه و اساس یک روش ساده 

براى تشخیص تازگى تخم مرغ است.

زمانى که تخم مرغ تازه در آب انداخته مى شود، چون 
حجم کیســه هوا بسیار کوچک اســت تخم مرغ در 
کف ظرف به صورت افقى قرار مى گیرد. رفته رفته با 
گذشت زمان، حجم کیسه هوا افزایش یافته و سر پهن 
تخم مرغ به دلیل سبک تر بودن به سطح آب نزدیک 
مى شود طورى که تخم مرغ بعد از 20 روز نگهدارى 
حالت قرار گرفتن آن در ظرف پر از آب کامًال عمودى 
خواهد شد. با این روش به طور تقریبى مى توانید عمر 

نگهدارى تخم مرغ را حدس بزنید.
زمانى که مشغول آشپزى هستید هیچگاه تخم مرغ را 
به صورت مستقیم داخل موادى نظیر کیک یا هر غذاى 
دیگر نریزید. ابتدا تخــم مرغ ها را در یک ظرف مجزا 
شکسته و چند نکته را بررســى کنید؛ اول اینکه تخم 
مرغ هاى کهنه بوى نامطبوعى دارند که ناشى از آزاد 
شدن ترکیبات گوگردى است و به مرور طى نگهدارى 

شدت این بو افزایش مى یابد.
دوم اینکه با بررســى شکل ظاهرى ســفیده و زرده 
مى توانیــد تخمین خوبى از تازگى تخم مرغ داشــته 
باشید و از تخم مرغ هاى کهنه استفاده نکنید. زرده در 
تخم مرغ تازه پس از شکستن به صورت کامًال برجسته 
است و در مرکز سفیده قرار مى گیرد و توسط یک الیه 

نازك پروتئینى به نام ویتلین از ســفیده جدا مى شود. 
سفیده در تخم مرغ تازه از دو بخش تشکیل شده، یک 
بخش غلیظ در اطــراف زرده و یک بخش رقیق تر در 

اطراف سفیده غلیظ.
هر چه از روزهاى نگهدارى تخم مــرغ بگذرد، الیه 
ویتلین حالت خود را از دســت مى دهد در نتیجه زرده 
در تخم مرغ شکسته رفته رفته پهن تر مى شود و دیگر 
حالت محدب ندارد و حتى در آخرین روزهاى نگهدارى 

پس از شکستن کامًال پخش مى شود.
از طرفى سفیده غلیظ نیز به دلیل تغییراتى که در ساختار 
پروتئین هاى آن رخ مى دهد، رقیق و آبکى شده و پس 
از شکستن کامًال در ظرف پخش مى شود. از آنجا که 
باکترى هاى بیمارى زا به تدریــج در حین نگهدارى 
تخم مــرغ از طریق روزنه ها وارد آن مى شــوند، پس 
بهتر است تخم مرغ هاى داراى عالیم کهنگى شدید 

را مصرف نکنید.
در کل همیشه از پخت کامل تخم مرغ اطمینان حاصل 
کنید. زرده حاوى مواد مغذى بیشــترى براى رشــد 
میکروارگانیسم خطرناکى با نام سالمونالست و بیشتر 
 مستعد آلودگى است. از مصرف تخم مرغ هاى کهنه و 

حتى تازه، به صورت خام و عسلى پرهیز کنید.

آگهى انحالل
شرکت شایا ابنیه آذرنگ سهامى خاص به شماره 
ثبت 63211 و شناسه ملى 14008658915 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1398/09/24: شــرکت مذکور منحل 
اعالم گردید و شــهرام صابرى به شماره ملى 
1270534874 به ســمت مدیرتصفیه براى 
مدت دو سال انتخاب شد. آدرس مدیرتصفیه و 
محل تصفیه اصفهان چهارباغ باال کوچه فرشادى 
کوچه امیرى پالك 19 کدپستى 8173756533 
اعالم گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى اصفهان (714958)

آگهى تغییرات
شــرکت عمران بعثت ســپاهان سهامى 
خاص به شــماره ثبت 61223 و شناسه 
ملــى 14007861851 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فــوق العاده 
مورخ 1398/09/27 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : نام شرکت به " عمران سلولز سپاهان" 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه 
اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (717617)

آگهى تغییرات
شرکت آسان ارقام ســپاهان سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 15133 و 
شناســه ملــى 10260361139 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1398/08/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
طبق اختیار تفویض شده از مجمع عمومى 
فوق العــاده مــورخ 1398/06/28 در 
خصوص افزایش سرمایه به هیئت مدیره، 
سرمایه شرکت از محل واریز نقدى، صدور 
سهام جدید و افزایش ارزش ریالى هر 
ســهم از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 
2500000000 ریــال افزایش یافت و 
ماده 5 اساسنامه بدین شرح اصالح شد: 
سرمایه شــرکت مبلغ 2500000000 
ریال نقدى است منقسم به 2500 سهم 
1000000 ریالى با نام عادى که تماماً 
پرداخت شده است. ضمنا سرمایه تعهدى 
قبال پرداخت شده اســت. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(715823)

آگهى تغییرات 
شــرکت نوید ســپهر ســالمتى با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 57143 و شناسه ملى 
14006244866 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مــورخ 1398/08/10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت به استان اصفهان 
، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان، محله بزرگمهر ، کوچه شــهید محمد 
شمندى ، خیابان هشــت بهشت غربى ، پالك 
-342 ، ساختمان فدك ، طبقه اول ، واحد 106 
کدپســتى 8154858655 تغییر یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(715780)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسین کاشف کار سپاهان سهامى 
خاص به شــماره ثبت 39070 و شناسه ملى 
10260567010 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/09/02 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد ذیل به موضوع 
شرکت الحاق شد: انجام امور خدماتى از قبیل 
طراحى ، محاسبه ، اجراء ، مشاوره و نظارت در 
زمینه احداث تصفیه خانه هاى فاضالب و شبکه 
هاى آب و جمع آورى فاضالب ، نصب انشعابات 
، نصب تجهیزات الکتریکى و مکانیکى و بهره 
بردارى از تصفیه خانه ها و شــبکه هاى آب و 
فاضالب ، مخازن آب ،پمپاژهاى آب و فاضالب 
مشاوره و انجام کلیه آزمایشات مربوط به آب و 
فاضالب و تجهیزات آزمایشگاهى و تامین نیروى 
انســانى موقت در موارد فوق . انعقاد قرارداد 
با کلیه ارگان ها ، ادارات و اشــخاص حقیقى و 
حقوقى و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى 
و خصوصى . تاسیس ، راه اندازى و بهره بردارى 
از دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومى، 
غیر دولتى و دفتر ارتباطات و فناورى اطالعات 
روســتایى.ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمى باشد. در صورت لزوم پس 
از کسب مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(715814)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسین کاشــف کار سپاهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 39070 
و شناســه ملــى 10260567010 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1398/09/02 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد :ناصر کاظمى زاده به شماره ملى 
1816702978 به سمت رئیس هیئت 
مدیره - سعید شــفیعى به شماره ملى 
1292608307 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیــره - عبدالرضا شــفیعى به 
شمارملى 1199557595 به سمت مدیر 
عامل و عضو هیئت مدیره به مدت دوسال 
انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شــرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها و عقوداسالمى با امضاء 
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره همراه با 
مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(715812)

آگهى تغییرات
شــرکت مهندسین کاشــف کار سپاهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 39070 و 
شناسه ملى 10260567010 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1398/09/02 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : ناصر کاظمى زاده به شماره 
ملى 1816702978 - ســعید شفیعى به 
شماره ملى 1292608307 - عبدالرضا 
شفیعى به شــماره ملى 1199557595 
بعنوان اعضاى هیئت مدیــره براى مدت 
دو سال انتخاب شــدند. بتول رضائى به 
شــماره ملى 1287886329 به ســمت 
بازرس اصلى - زهرا شــفیعى به شماره 
ملى 1271321866 به ســمت بازرس 
على البدل براى مدت یکسال مالى انتخاب 
شــدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهت نشر آگهى هاى شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (715811)

آگهى تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بهداد ماشین نوید درتاریخ 1398/09/26 به شماره ثبت 
63718 به شناسه ملى 14008846303 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به 
شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید، فروش، صادرات و واردات 
خودروهاى لوکس خارجى و ایرانى بصورت نقدى – تعمیرات و تامین قطعات انواع خودرو – آموزش 
تعمیرات خودرو – تامین نیروى انسانى موقت و متخصص صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت 
– ترخیص کاال از گمرکات داخلى، خارجى و بین المللى – خرید، فروش، صادرات و واردات کلیه 
کاالهاى مجاز بازرگانى – شــرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى در داخل و خارج از 
کشور – شرکت در نمایشگاه هاى داخلى، خارجى و بین المللى – اخذ وام و تسهیالت از بانک ها و 
موسسات دولتى و خصوصى در داخل و خارج از کشور صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت – عقد 
قرارداد با ارگان هاى دولتى و خصوصى – اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله 
حسین آباد ، کوچه شهیدمحمدصادقى[45] ، بن بست الهام ، پالك- 7 ، طبقه اول ، واحد 2 کدپستى 
8175994153 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100000000 ریال نقدى میزان 
سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم سانیا رابحى به شماره ملى 1828101761 دارنده 100 ریال 
سهم الشرکه آقاى سید نوید طاهرى قهفرخى به شماره ملى 4610151782 دارنده 99999900 
ریال سهم الشرکه مدیر عامل آقاى سید نوید طاهرى قهفرخى به شماره ملى 4610151782و 
به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : حق امضاء وکلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهدآور شرکت از قبیل چک ســفته بروات قرار دادها و عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى را 
با امضاى مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (715804)

آگهى تاسیس
تاسیس شرکت سهامى خاص کساء بنیان اسپادانا درتاریخ 1398/10/08 به شماره ثبت 63816 به شناسه ملى 14008877424 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه عملیات ریسندگى، بافندگى، رنگرزى ، تکمیل، 
تاسیس، تامین، اداره، توسعه و بهره بردارى، تولید و توزیع انواع منسوجات خانگى، پوشاك، کف پوش ها، منسوجات بى بافت، چادر، دستکش جوراب، 
کاالى خواب وکلیه ى منسوجات فنى و محصوالت چرمى مى باشد. خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کاالهاى بازرگانى و قطعات ماشین آالت نساجى، 
سرمایه گذارى داخلى و خارجى منسوجات ، شرکت در نمایشگاه هاى ملى و بین المللى، اخذ نمایندگى از شرکت هاى داخلى و خارجى، اعطاى نمایندگى 
به سایر اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت و مشارکت در سایر شرکت هاى داخلى و خارجى با خرید سهام انعقاد قرارداد، شرکت در مناقصات و مزایدات 
خصوصى و دولتى، اخذ وام و اعتبار از بانک ها و موسسات مالى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت و نیز انجام طراحى، محاسبه، نظارت و اجراى کلیه پروژه 
هاى عمرانى و ساختمانى و تاسیس آزمایشگاه بتن. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر قهجاورستان، محله سروش ، کوچه تختى ، خیابان کارآفرین ، پالك 2 ، طبقه 
همکف کدپستى 8376113178 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 
سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 92429/1020 مورخ 1398/09/28 نزد بانک ملت شعبه سروش 
با کد 92429 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى محمد رئیسى فر به شماره ملى 1282457659و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال 
آقاى على رئیسى فر به شماره ملى 1292511370و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى محمدجواد حاج رسولیها به شماره ملى 1292578866و 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى جلیل حاج رسولیها به شماره ملى 1292693959و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و 
ادارى با امضاء دو نفر از چهار نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم سارا 
فیض بخشان به شماره ملى 1271342553 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى آقاى محمد تحویلیان به شماره ملى 1293411027 به 
سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (715798)

مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهى 139803902004000349 تاریخ آگهى: 1398/10/11 شــماره پرونده: 
139504002004000212 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى: 9500571- 
شش دانگ پالك شماره سه هزار و سیصد و شــصت و نه فرعى مجزا شده از چهارصد و 
پنجاه و هشت فرعى از بیست و شــش اصلى واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به مساحت 
305 مترمربع به آدرس: اصفهان خیابان شهید باهنر نرسیده به تقاطع رباط بن بست حاج 
صادقى پالك انتهایى سمت راست که اسناد مالکیت آن در صفحات 286 و 527 الى 542 
دفتر 397 و 920 امالك ذیل شماره هاى 168986 و 168988 و 168990 و 168992 و 
168994 و 168996 و 47964 و با شماره هاى چاپى 547832 و 547833 و 547834 و 
547835 و 547836 و 547837 و 547831 ثبت و صادر شده است با حدود: شماًال به طول 
16/80 متر مرز اشتراکى با قطعه زمین 3369- 458 شرقاً به طول 19/80 متر به دیوار قطعه 
باقیمانده 458 جنوبًا اول به طول 11/20 دیوارى است به پالك 457 که قبًال مرز اشتراکى 
بوده دوم به طول 1/50 متر درب و به راهرو و غربًا به طول 17/50 متر دیوارى اســت که 
قبًال مرز اشتراکى بوده به ملک 459 حقوق ارتفاقى ندارد مالک بهاء ثمنیه اعیانى اشرف 
شهبازى مى باشد که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق به صورت واحد مسکونى در 
دو طبقه بر اساس سند مالکیت داراى 305 مترمربع عرصه و حدود 370 مترمربع اعیانى در 
طبقه 1/8 متر و طبقه روى آن به صورت دوبلکس با اسکلت بتنى سقف تیرچه بلوك کفها 
سرامیک دیوارها گچ و رنگ و بعضًا ابزارزنى نما و پله سنگ گرانیت و سنگ سفید درب و 
پنجره آلومینیومى و فلزى دربهاى داخلى چوبى کابینت هر دو طبقه ام دى اف سرویسهاى 
بهداشتى و آشپزخانه با کاشى و ســرامیک کمدهاى چوبى در اتاقهاى خواب سرمایش با 
اسپیلت و کولر گرمایش به صورت پکیج و رادیاتور انبارى با سقف گالوانیزه روى پشت بام 
حیاط و پارکینگ به صورت تونلى در ادامه حیاط با سنگ دو تیشه در کف و آجر نماى سه 
سانتى و سنگ و ورودى با درب آهنى، ورودى به طبقه 1/8 با پله و پاگرد با سنگ گرانیت 

انشعابات با آب و برق و گاز و کًال ساختمان با توجه به قدمت ساخت بازسازى شده مى باشد 
ملکى آقاى عباسعلى شیروانى دستگردى بوده که فوت نموده است و ورثه وى عبارتند از: 
یک عیال دائمى به نام اشرف شهبازى و هفت فرزند به نامهاى محمد و محمود و على و 
حسین و گوهر و بتول و صدیقه شهرت همگى شیروانى دستگردى مى باشد که طبق قانون 
ارث مالک مى باشند و طبق سند رهنى شماره 69034 – 92/5/30 تنظیمى در دفتر اسناد 
رسمى شماره 129 اصفهان در رهن بانک تجارت اصفهان واقع مى باشد و طبق اعالم بانک 
ملک مذکور فاقد بیمه نامه مى باشد و از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 98/10/30 در 
اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول شهید 
صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از 
مبلغ پایه 14/700/000/000 ریال  (چهارده میلیارد و هفتصد میلیون ریال) شروع و به هر 
کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشــنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف 
در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه 
هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنًا این آگهى در یک نوبت در 
روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 1398/10/12 درج و منتشر مى گردد و در صورت 
تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده باید 
مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى 
اسناد رسمى بابت پرونده کالســه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه 
تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى اســت. ضمنًا برنده مزایده باید مابقى مبلغ 
خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص پرداخت نماید. م الف: 718834 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /10/233

راه هاى تشخیص تخم مرغ سالم  مصرف ویتامین D باید فقط تحت کنترل پزشک انجام شود. در غیر اینصورت ممکن است باعث آسیب به کلیه ها شود.
ویتامین D باید با کنترل سطح کلسیم و فسفر در بدن مصرف شــود. به گفته «نادیا فرولووا»، معاون رئیس بیمارستان کلینیکى 
مسکو، در صورت سطح باالى کلسیم در بدن، کلیه ها مى توانند دچار آسیب جدى شوند. در اینصورت تأثیر ویتامینD بر کلیه ها 

سمى خواهد بود.
ویتامینD در بسیارى از خوراکى ها از جمله ماهى ها، تخم مرغ، شیر هاى فرآورى شده و روغن کبد ماهى کاد یافت مى شود. 

همچنین نور خورشید تولید روزانه ویتامینD در بدن را افزایش مى دهد. 
دو فرم مهم براى انسان ها ویتامین D2 که توسط گیاهان و ویتامین D3 که توسط پوست بدن انسان (زمانى که در برابر 

آفتاب هستیم) ساخته مى شوند، هستند. خوراکى ها معموًال با ویتامین D2 یا D3  غنى مى شوند.
مصرف زیاد ویتامین D، مى تواند باعث از دست دادن اشتها، ادرار پى در پى و کاهش وزن شود. همچنین میزان زیاد این 

ویتامین مى تواند باعث ایجاد مشکالت کلیوى و قلبى شود.
بهترین منبع طبیعى ویتامین D، نور خورشید است. ویتامین D، همچنین در کره، تخم مرغ، ماهى ها از جمله سالمون و ُتن یافت 

مى شود. بعضى از غذا هاى غنى شده همچون شیر و سایر غذا ها نیز حاوى ویتامین D هستند .

پوست ما همانند قلب همواره درحال فعالیت است و از مواد معدنى و شــیمیایى گوناگون مانند: آب، پروتئین و لیپید ساخته شده است. پوست انسان پر از 
منافذى است که با عرق کردن و ترشح چربى باعث جداشدن سلول هاى مرده و سایر آالینده ها از پوست شده و رطوبت پوست ها را افزایش 
خواهد داد. هدى عین اللهى، متخصص پوست، مو و زیبایى درباره مضرات خوابیدن با آرایش صورت گفت: مواد آرایشى هنگام 
خواب کل سطح پوست را مى پوشانند، اجازه تبادل حرارتى و تعریق در هنگام خواب را به پوست نمى دهند و آن را دچار اختالل 
مى کنند که با انسداد منافذ و روزنه هاى سطح پوست انواع مشکالت دیگر مانند جوش زدن رخ مى دهد که در اکثر مواقع 

این جوش ها چرکى وابسته به ریشه مو هستند.
او افزود: با بروز تعریق هنگام خواب مواد آرایشى بر روى پوست حساسیت نیز ایجاد مى کند. به صورتى که حتى ممکن 
است مالیده شــدن این مواد به پتو آلودگى ایجاد کند و ماندگارى آن در طوالنى مدت خصوصاً  در مواد آرایشى بدون 

کیفیت و ارزان منبع آلودگى، عفونت و آلرژى باشد.
این متخصص پوست، مو و زیبایى با اشاره به آلودگى مواد آرایشى اظهار کرد: آلودگى هایى که در مواد آرایشى وجود 

دارند باعث شکسته شدن الیه هاى پوستى، پیرى زودرس، چین و چروك در ناحیه پوست مى شوند.
عین اللهى تصریح کرد: پاك کردن کرم پودر و تمام کرم هاى آرایشــى حتى ضدآفتاب یا رژ لب با توجه به جنس پوست 
و استفاده از کرم مرطوب کننده، کرم شب یا کرم دور چشــم مالیم قبل از خواب باعث پاك شدن آلودگى ها، تنفس پوستى و 

باز شدن منافذ پوست مى شوند که کمک زیادى به شادابى پوست خواهد کرد.

D خطرات مصرف ویتامین

مضرات خوابیدن با آرایش 

همانطور که مى دانید هنگام شب، بزاق کمترى نسبت به طول روز تولید مى شود، به همین دلیل، دندان ها نسبت به 
اسیدى که از باکترى هاى باقی مانده در دهان تولید مى شود، آسیب پذیرترند. 

برخى متخصصان توصیه مى کنند زمانى که مسواك مى زنید، سعى کنید کف خمیر دندان را از دهانتان خارج کنید تا 
نیاز به شستشوى زیاد نباشد چرا که با شستن دهان بعد از مسواك زدن در واقع فلوراید را بیرون مى ریزید. خوب است 

بدانید که نشستن دهان بعد از مسواك زدن، پوسیدگى دندان را تا 25 درصد کاهش مى دهد.

شستن دهان 
بعد از مسواك زدن، 
ممنوع
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همانــا تقــوا و تــرس از خــدا، داروى بیمــارى هــاى دل هــا، 
روشــنایى قلب ها و درمان دردهاى بدن ها، مرهــم زخم جان ها، 
پاك کننده پلیدى هاى ارواح و روشــنایى بخش تاریکى چشم ها 
و امنیت در ناآرامى ها و روشــن کننده تاریکى هاى شماست. پس 
اطاعت خدا را پوشــش جان، نه پوشــش ظاهرى، قــرار دهید و 
با جان، نه با تن، فرمانبردار باشید تا اعضا و جوارح بدنتان درهم 
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در مراسم افتتاح اولین دفتر تسهیلگرى و توسعه محلى شهردارى اصفهان عنوان شد

دفاتر تسهیلگرى مردم  را براى گفتگو به میدان مى آورند
شهردار اصفهان از افزایش نقش مداخله گرى و تصمیم سازى شهروندان 
در سرنوشت شهر با راه اندازى دفاتر تسهیلگرى خبر داد و گفت: دفاتر 
تسهیلگرى محالت سدى در برابر آسیب هاى اجتماعى ایجاد مى کند.

قدرت ا... نوروزى در مراســم افتتاح اولین دفتر تسهیلگرى و توسعه 
محلى شهردارى اصفهان در محله هفتون در منطقه 10 شهر اصفهان 
اظهار کرد: راه اندازى این دفاتر ایجاد راه براى انجمن هایى اســت که 
عالقه مند به کمک در این عرصه هستند از همین رو راه اندازى این دفاتر 
مأموریت جدیدى براى شهردارى نیست که نگران هزینه ها و تأمین 

نیروى انسانى آن باشیم.
وى ادامه داد: سیاستگذارى و تبیین راهکار براى جلب مشارکت مردم 
براى رفع مسائلى که منجر به آسیب اجتماعى مى شود، از جمله مزایاى 

راه اندازى دفاتر تسهیلگرى است.
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه براساس مصوبه دولت دفاتر تسهیلگرى 
در حوزه کالبدى در سال هاى اخیر راه اندازى شده است تا بافت هاى 
فرسوده احیا شود، گفت: دفاترى که از سوى مدیریت شهرى راه اندازى 

مى شود، درصدد رفع فقر اجتماعى و شهرى است.
وى ادامه داد: اصفهان به دلیل حاشــیه نشینى در برخى مناطق داراى 
ساکنانى است که ممکن است خود را در سرنوشت شهر دخیل نبینند که 

این دفاتر مى تواند در این زمینه هم تسهیلگرى کند.
نوروزى با تأکید بر اینکه عدم دسترسى به مسئوالن براى افرادى که 
در حاشیه شهرها زندگى مى کنند، سبب ایجاد انگیزه در مدیران براى 
راه اندازى این دفاتر شده اســت، گفت: با راه اندازى دفاتر تسهیلگرى 
مشــارکت همگانى به عنوان یک اصل رکین در جمهورى اسالمى و 
قانون اساسى، فارغ از طبقات اجتماعى، اقتصادى در نظر گرفته شده 
است و همه مى توانند نقش مداخله گرى و تصمیم سازى در محالت 

داشته باشند. 
وى با بیان اینکه دفاتر تسهیلگرى باعث مى شود تا مردم براى گفتگو 
به میدان بیایند، افزود: با فعالیت هاى این دفاتر افرادى که به دلیل برخى 
مشکالت و فشار کالبدى دچار آسیب هاى اجتماعى شده است از آسیب 

مصون مى مانند.
شهردار اصفهان تصریح کرد: جلوگیرى از بروز آسیب ها با شعار مشارکت 
همگانى از دیگر اهداف دفاتر تسهیلگرى و توسعه محلى است تا شاهد 

رشد و شکوفایى مناطق باشیم. 
■■■

معاون امور آسیب ها و مسائل اجتماعى سازمان امور اجتماعى وزارت 
کشور هم در این مراسم با اشاره به اینکه ایجاد دفاتر تسهیلگرى از دو 
سال پیش در کشور آغاز شده است، گفت: دفاتر تسهیلگرى محالت در 

212 محله راه اندازى شده است.
رضا محبوبى اظهار کرد: مدیریت شــهرى اصفهان اهتمام نسبت به 
موضوع محالت کمتر برخوردار دارد و حضور ما براى راه اندازى این دفتر 

نشان از این تالش دارد. وى با بیان اینکه دفاتر تسهیلگرى اجتماعى از 
دو سال پیش در کشور راه اندازى شده است، تصریح کرد: زمستان سال 
گذشته پیشنهادى از سوى شــهردارى اصفهان براى راه اندازى اولین 
دفتر در شهر اصفهان به وزارت کشور ارسال شد تا این دفاتر به صورت 
مشارکتى در این شهر هم اجرایى شود. این اقدام نشان از هوشمندى 

مدیریت شهرى براى شناسایى یک فعالیت مؤثر دارد.
معاون امور آسیب ها و مسائل اجتماعى سازمان امور اجتماعى وزارت 
کشور با اشاره به اینکه حاشیه نشینى در کشور ما به سبب جمعیتى که در 
این حوزه درگیر هستند، یکى از مسائل مهم ما به شمار مى رود، گفت: در 
دنیا مؤثرترین رویکرد براى کنترل حاشیه نشینى، تسهیلگرى اجتماعى 

و توسعه محلى است که بر مشارکت ساکنان محالت تمرکز دارد.
وى با بیان اینکه در وزارت کشور موفق شدیم از 1000 محله 212 محله 
را درگیر راه اندازى دفاتر تسهیلگرى کنیم، افزود: این تعداد محله سه 

میلیون ساکن را در خود جاى داده است. 

محبوبى اظهار کرد: فعالیت در دفاتر تسهیلگرى یک اقدام تخصصى 
است و نباید هر اقدامى که در محالت انجام مى شود را پاى تسهیلگرى 
گذاشت. توسعه محلى باید براساس پروتکل مشخص باشد و افرادى که 

در این دفاتر فعالیت مى کنند باید ملتزم به این اصول باشند.
وى با بیان اینکه فلسفه دفاتر تســهیلگرى، جلب مشارکت همگانى 
است و اولین دستاورد این دفاتر، ایجاد حس تعلق در ساکنان محالت 
است، تصریح کرد: یکى از وظایف تسهیلگرى مطالبه گرى از مردم و 
کارگزاران است اما اگر این نقش بدون توجه به جلب سهم ساکنان باشد، 

تأثیرگذار نخواهد بود.
معاون امور آسیب ها و مسائل اجتماعى سازمان امور اجتماعى وزارت 
کشور ادامه داد: کل منابع ســازمان امور اجتماعى وزارت کشور 400 
میلیارد تومان اســت که 75 درصد این منابع براى برنامه هاى حاشیه 
نشینى اختصاص داده مى شود. شــهردارى ها هم باید در این زمینه 

بخشى از منابع خود را به این کار اختصاص دهند.

وى با بیان اینکه کنترل حاشیه نشینى رسالت مدیریت شهرى است و 
وزارت کشور ســاز و کارى براى این امر وجود ندارد بلکه وزارت کشور 
مى تواند حامى ارگان ها براى تسهیل امور باشــد، اظهار کرد: افتتاح 
دفتر تسهیلگرى در شهردارى منطقه 10 اصفهان الگویى براى دیگر 
شهردارى هاى کشور است و انتظار داریم همه استان ها در این زمینه 
ورود پیدا کنند چراکه این کار یک طرح برد - برد براى مســئوالن و 

مردم است.
محبوبى بیان کرد: ســناریوى ما بعد از راه اندازى دفاتر تســهیلگرى 
باید خروج از محالت بعد از توانمندســازى ســاکنان باشد، گفت: این 
کار تخصصى مؤسسات مشاور مادر اســت که باید در این زمینه به ما 

کمک کنند.
وى افزود: امیدواریم سال آینده تعداد دفاتر تسهیلگرى شهر اصفهان از 
هشت به 20 مورد افزایش پیدا کند و تا سه سال آینده این دفاتر را تعطیل 

کرده و به دیگر محالت براى انجام امور دیگر برویم.

■■■
رئیس شوراى شهر اصفهان هم گفت: دفاتر تسهیلگرى محالت حق 
زیســت را براى همه شــهروندان فراهم مى کند و این پیام را دارد که 
در شوراى شهر و شــهردارى اصفهان عزم براى استفاده حداکثرى از 

مشارکت مردم جزم است.
علیرضا نصر اصفهانى با بیان اینکه راه اندازى دفاتر تسهیلگرى محالت 
جبران قصور تقصیرهایى است که ما مدیران در گذشته در رابطه با برخى 
مناطق داشته ایم، اظهار کرد: براى حل آسیب هاى اجتماعى به جاى 
اینکه انگشت اشاره را به سوى دیگران نشانه رویم باید آن را به سوى 
مسئوالن بگیریم چراکه اگر مسئوالن کوتاهى نکرده بودند، اوضاع در 

برخى نقاط به گونه اى دیگر رقم مى خورد.
وى ادامه داد: نامى که براى این دفاتر انتخاب شده است مؤید این است 

که مدیریت شهرى به صورت جدى نیازمند مشارکت مردم است.
رئیس شوراى شهر اصفهان اظهار کرد: مدیریت شهرى اصفهان بر این 
باور بوده است که هر بار دست کمک به سوى مردم دراز کند حتماً در آن 
عرصه ها موفق مى شود و طرح هایى با ناکامى مواجه مى شود که بدون 

مشارکت مردم اجرا مى شود.
وى ادامه داد: دفاتر تسهیلگرى حق زیست را براى همه شهروندان فراهم 
مى کند و این پیام را دارد که در شوراى شهر و شهردارى اصفهان عزم 

براى استفاده حداکثرى از مشارکت مردم جزم است.
نصر اصفهانى افزود: وقتى در کنار تسهیلگرى توسعه مطرح مى شود، 
موضوعاتى مانند رشد و پیشرفت هم متفاوت مى شود و توسعه در همه 

ابعاد مدنظر است.
وى با بیان اینکه قرار است این اتفاق از محله هفتون رقم بخورد، تصریح 
کرد: با راه اندازى این دفاتر در امور اقتصادى - اجتماعى و توانمندسازى 

اهالى محل ورود پیدا خواهیم کرد.
رئیس شوراى شهر اصفهان افزود: شهردارى و شوراى شهر اصفهان 
سال گذشته به این موضوع پرداختند و راه اندازى چهار دفتر تسهیلگرى 
و توسعه محلى در شهر اصفهان را در بودجه مدنظر قرار دادند. وى ادامه 
داد: امیدواریم با تالش مدیریت شهرى و کمک استاندارى اصفهان، تا 
پایان سال جارى شاهد راه اندازى سه دفتر تسهیلگرى و توسعه محلى 
دیگر هم باشیم تا با فعالیت هایى که از ســوى کارشناسان و مردم در 
این دفاتر براى افزایش آگاهى مردم صورت مى گیرد، شــاهد کاهش 

مأموریت هاى نیروى انتظامى باشیم.
■■■

محمد عیدى، معاون فرهنگى-اجتماعى شــهردارى اصفهان هم در 
سخنان کوتاهى در این مراسم بیان کرد: براساس سیاست هاى شوراى 
شهر، شهردارى باید تسهیلگر و زمینه ساز فعالیت هاى مدنى باشد که در 
همین راستا با دستور ابالغى شهردار اصفهان، دفاتر تسهیلگرى زمینه 

کنشگرى فرهنگى-اجتماعى را در شهر اصفهان فراهم مى کند.


