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تایپ با گوشى همراه، ممنوعکشف محموله بزرگ کاالى ساختمانى احتکار شده کى منتظر سریال جدید کارگردان «پایتخت» باشیم؟تأیید لغو 80 درصد سفر گردشگران به ایران  تى تى ها و عشق دوباره به یک ژاپنى سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

4 مزیت شگفت انگیز 
غذاهــاى 

پر ادویه و تند

کشفیات تازه در چهاربـاغ
3

2

3

7

متخصص ارتوپدى
 به جراحى رایگان محکوم شد

چرا بعضى کودکان
 از بازى کردن مى ترسند؟

رد صالحیت نمایندگان 
به دالیل اقتصادى
شیر تولیدى 5 درست نیست

در اصفهان 
آفالتوکسین ندارد

یک مطالعه منتشر شده در سال 2017، میزان مرگ و میر 
کمترى را در اثر بیمارى قلب و عروق، سکته قلبى و سکته 

مغزى در بین افرادى که فلفل قرمز مصرف 
کرده اند نشان داد. در حالى که علت آن اثبات نشده 
است، دیگران پیشنهاد کرده اند که ادویه جات و ...

اظهارات یک کارشــناس در یــک برنامه زنده 
تلویزیونى که پرده از وجود سم «آفالتوکسین» 
در شیرهاى پاستوریزه برداشت، موجى از نگرانى 
در بین خانواده ها ایجاد کرده است. البته این ادعا 
موجب اعتراضات فعاالن صنایع لبنى و همچنین 
مراجع بهداشتى کشور شــده  و روز گذشته هم 
معاون کل وزارت بهداشت خواستار عدم حذف 
شیر از سفره مردم شــد. او البته وجود این سم در 
شیر را تأیید کرد ولى این را هم گفت که میزان آن 

به قدرى کم است که ...
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بودجه شهر اصفهان در سال بودجه شهر اصفهان در سال 9999؛ شش هزار میلیارد تومان؛ شش هزار میلیارد تومان
شهردار اصفهان صورت دخل و خرج شهر را به شوراى شهر تقدیم کردشهردار اصفهان صورت دخل و خرج شهر را به شوراى شهر تقدیم کرد

3

پس از یک ماه کار باستانشناسى در خیابان چهارباغ، نتایج جالبى از وضعیت این خیابان در دوران صفویه و قاجار به دست آمده است

وقتى پلیس جوان
 «سوپر استار» 
مى شود

غول بزرگ از صحنه خارج شد
 در روزهاى حضور تاج در فدراســیون فوتبال اعضاى هیئت رئیسه دور هم 
نشستند و گفتند اگر قرار به حضور مربى خارجى باشد برانکو بهتر است چرا 
که فوتبال ایران را خوب مى شناســد در حالى که اگر قرار به حضور مربى 
خارجى جدیدى باشد باید زمان زیادى را صرف شناخت از فوتبال ایران کند و 
ممکن است به این دلیل در یکى از چهار بازى آینده ببازد و ایران براى صعود 

به جام جهانى با چالش جدى ترى مواجه شود. 
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در صفحه3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

تکذیب اظهارات یک کارشناس 
در برنامه زنده تلویزیونى

به واحد تجارى 
خیابان هاى 

حاشیه زاینده رود
 مجوز ندهید 

مذاکرات سّرى براى توافق بین ایران و آمریکا
ادعاى روزنامه کویتى درباره نقش قطر در کاهش بحران در منطقه

2

سال شانزدهم /شماره

5

یک گام یک گام 
تـــاتـــا

 بوندسلیگا بوندسلیگا

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت ساخت آزمون نقش جهان سهامى 
خاص به شماره ثبت 39370 و شناسه ملى 10260570251 دعوت به عمل 
مى آید تا در جلسه مجمع عمومى فوق العاده شرکت که در ساعت 12 مورخ 
98/11/10 در آدرس: اصفه ان- خیابان جابر انصارى نرســیده به چهارراه 
رزمندگان جنب زبانســرا پالك 394 کدپســتى 8138999541 تلفن 

34417374 تشکیل مى گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1- اصالح ماده 4 اساسنامه

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده 
شرکت ساخت آزمون نقش جهانشرکت ساخت آزمون نقش جهان

هیئت مدیره شرکت ساخت آزمون نقش جهان

موضوع: فاز دو تکمیل ســوله استخر، احداث ســاختمان داخلى، کاسه اســتخر، تونل نفررو و موتورخانه 
(بدون اجراى تأسیسات و نازك کارى)

نام و نشانى مناقصه گر: اصفهان- میمه- دهیارى روستاى ازان             مدت انجام کار: شش ماه
مبلغ کل برآورد اولیه: 11/200/000/000 یازده میلیارد و دویســت میلیون ریــال و مبلغ تضمین در مناقصه 
560/000/000 پانصد و شصت میلیون ریال از طریق ضمانت نامه بانکى یا واریز به حساب سپرده هاى دهیارى ازان 

به شماره حساب 0215464501004
محل توزیع اسناد مناقصه: شاهین شهر و میمه- میمه- ازان خیابان عالمه-دهیارى ازان

توضیحات: هزینه درج آگهى بر عهده برنده مناقصه است.
1- احداث اسکلت بتنى ساختمان داخلى سوله استخر 2- احداث اســکلت بتنى موتورخانه با زیربناى 170 
مترمربع 3- دیوارچینى سوله استخر و اجراى پوشش سقف سوله موجود 4- اجراى کاسه استخر و تونل نفررو

در صورتى که برنده اول، دوم یا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان به نفع دهیارى 
ضبط و وصول خواهد شد. ضمناً این آگهى از تاریخ درج تا آخر وقت ادارى روز پنج شنبه مورخه 98/11/10 جهت 

دریافت و تحویل مدارك مهلت دارد.
شماره تماس: 09134027252 عبدلى

آگهى مناقصه عمومى نوبت اولآگهى مناقصه عمومى نوبت اول

م الف: 740127 داود عبدلى- دهیار روستاى ازان

یسجوقتى پلیس ج ىپ و
اسوپر «سوپر اس ا «سوپر اس«سوپر
ىممىمى

و میر 
سکته 

ک
خ
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رئیس مجلس شوراى اســالمى گفت: مطلبى از جانب 
سخنگوى شــوراى نگهبان از سوى رســانه ها منتشر 
شد که علت رد صالحیت را سوء استفاده اقتصادى بیان 

مى کرد. این مطلب درست نیست.
على الریجانى در نشست علنى دیروز یک شنبه مجلس 
ادامه داد: البته برخى اینگونه بوده، حال چرا باید مطلب 
درست منعکس نشــود که بیگانگان از آن سوءاستفاده 

کرده و نظام را متهم به فساد کنند؟ 
رئیس قوه مقننه کشــورمان افزود: اگر سیســتم هاى 
اطالعاتى در مورد نمایندگان مجلس مطالبى داشتند، 
اولى آن بود که در طول این مدت چهار سال اطالعات را 

با ما در میان مى گذاشتند تا این مسائل اصالح شود، نه 
اینکه در زمان انتخابات آن را یکجا مطرح کنند.

وى ادامه داد: البته وزارت اطالعــات در چند مورد که 
شــاید در حد انگشتان دست هم نباشــد، مطالبى را در 
مورد برخى به اینجانب دادند و بنده هم به افراد متذکر 
شــدم و آنها نیز پیگیرى موضــوع را از طریق وزارت 
اطالعات انجام دادند تا صحت مسائل روشن شود. اما 
به هیچ وجه در این حد و انــدازه نبوده و حداقل به بنده 
منتقل نکردند، لذا بزرگنمایى اشکاالت اقتصادى، هم 
خســارت حیثیتى به افراد زده و هم به کشور لطمه وارد 

مى کند. 

رئیس جامعه هتلداران ایران گفت: مى توانیم گردشگرانى 
از هند و چین را با اروپایى ها جایگزین کنیم.

جمشید حمزه زاده با تأیید لغو 80 درصد سفرهاى ورودى 
گردشگرى از کشورهاى اروپایى و آمریکایى پس از وقوع 

حوادث اخیر به ایران گفت: این شرایط موقتى است.
حمزه زاده درباره راهکارهایى براى بهبود گردشــگرى 
گفت: مهیا کردن شرایط ورود دیگر گردشگران خارجى 
مانند چینى ها،  روس هــا و هندى ها به ایــران یکى از 
روش هایى است که مى  تواند بخشى از خسارت لغو شدن 
تورهاى اروپایى را کاهش دهد. کشــورهاى ذکر شده 
جمعیت زیادى دارند و قطعًا میزان زیادى از شهروندان 

این کشورها ساالنه به ســفرهاى خارجى مى روند که 
ایران مى تواند مقصد مناسبى براى آنها باشد.

حمزه زاده پیش از این با اشــاره به ضررهــاى وارده به 
هتل ها ب خاطر حجم رزروهاى ابطال شــده، گفته بود: 
خسارت ســنگینى به اقامتگاه ها وارد شده است، هم از 
ناحیه ابطال مسافران داخلى پس از سهمیه بندى بنزین 
و هم پس از حوادث اخیر که حجم لغو رزرو مســافران 
خارجى را افزایش داده است. بررسى هاى اولیه در هتل ها 
نشان مى دهد بیش از 80 درصد رزرو گردشگران اروپایى 
و آمریکایى در یکى دو ماه آینده لغو شده است. این لغوها 

تا پایان فروردین ماه سال 99 ادامه دارد.

رد صالحیت نمایندگان به 
دالیل اقتصادى درست نیست

تأیید لغو 80 درصد 
سفر گردشگران به ایران 

معیارى به نام شهاب!
  برترین ها |روزنامه «کیهــان» از زبان 
داریــوش ارجمنــد نوشــت: «هنرمندى که 
وطنش را ترك مى کند، بَرده است» و در خبرى 
دیگر هم نوشــت: «مخالفان انقالب، حتى به 
فرزندان "شهاب حســینى" هم رحم نکردند!» 
جالب اینجاست که شهاب حســینى در حالى 
فعالیت هاى هنرى خــود را در آمریکا پیگیرى 
مى کند که حضورش در ایران بســیار کمرنگ 

شده است./1162

توضیحات دوپهلوى
 آقاى شهردار

  سینما روزان | بعد از تأییــد حمایت 
شــهردارى از جشــنواره فجر، حاال شــهردار 
تهران هم با جمالتى دوپهلو و بدون مشخص 
کردن مبلغ، این حمایت را تأیید کرده اســت. 
پیروز حناچى گفت: «شهردارى همواره به این 
جشنواره ها کمک مى کرده و کمک شهردارى 
صرفاً مالى نیست بلکه مى تواند تبلیغات یا اجاره 
سالن ها باشد.» شهردار تهران امسال با مستند 
«زمستان است» در جشنواره حضور دارد ضمن 
اینکه برادرزاده اش خاطره حناچى هم با مستند 

«دختران فروغ» وارد جشنواره شده است!

حواشى کاله گیسى!
شــهرام کرمى، رئیــس مرکز    میزان |
هنر هاى نمایشى درباره استفاده از کاله گیس در 
نمایش هاگفته است: از نظر من از کاله گیس سوء 
استفاده شد وگرنه از همان اول انقالب اسالمى 
از کاله گیس استفاده مى شد و حساسیتى روى 
آن نبود، اما متأسفانه از زمانى که کاله گیس ها از 
شرایط نرمال خود خارج و تبدیل به آرایش شدند 
حواشــى هم به وجود آمد. امروزه کاله گیس ها 
بسیار طبیعى شده اند و هیچ فرقى با موى طبیعى 
ندارند و توان تشخیص آن بسیار سخت مى شود. 
اگر اســتفاده از کاله گیــس در چارچوب عرف 
باشد مشکلى نیست اما متأســفانه با وجود سوء 
استفاده هاى اخیر حواشــى فراوانى در این مورد 

ایجاد شده که ما در صدد رفع آن هستیم./1163

تعیین تکلیف
 3 برنامه جنجالى

طبق تصمیم گیرى جدید مدیران    فرارو |
سازمان صداوسیما بناست از این به بعد سه برنامه 
«جهان آرا»، «عصرانه» و «ثریا» دیگر «زنده» 
به روى آنتن نروند. اینها ســه برنامه تلویزیونى 
گفتگومحور در شبکه هاى افق و یک سیما بودند 
که به صورت زنده و در قالب گفتگوهایى صریح 
و چالشى به مسائل روز جامعه مى پرداختند. گفته 
شده بر اثر فشار دولتى ها و به ویژه حسام الدین 
آشنا، مشــاور رئیس جمهور و در پى تذکرهاى 
پیاپى به مدیران رســانه ملى، بناســت این سه 

برنامه از حالت زنده خارج شوند.

على ضیاء ممنوع کار شد؟ 
شنیده ها حاکى است،    رصد اقتصادى |
بعد از انتقاد على ضیاء از کارشناس جنجالى شبکه 
افق، مدیران صداوسیما ضمن توبیخ على ضیاء، 
پخش زنــده برنامه «فرمول یــک» را متوقف 
کردند. این برنامه تــا اطالع ثانوى، زنده پخش 
نخواهد شــد. واکنش على ضیاء بــه اظهارات 
جنجالى مجرى شبکه افق جالب بود. او خطاب 
به زینب ابوطالبى گفت که سند این کشور به نام 
کسى نخورده و به نام همه ایرانیان است./1164

 فاجعه
از حدود 10/5 میلیون جوان 15 تا 24    رکنا|
ساله ایرانى، 30 درصد آنان نه در حال تحصیل 
هستند، نه مشغول مهارت آموزى و نه در جایى 
مشغول به کار هستند . این میزان در کشورهاى 

توسعه یافته حدود 2 تا 10 درصد است./1165

جعبه سیاه همینجاست
درحالى کــه منابع خارجى از بررســى    ایرنا |
جعبه ســیاه هواپیما در «کى یــف» پایتخت اوکراین 
خبر مى دهند، مدیر کل دفتر بررســى سوانح سازمان 
هواپیمایى، اعالم کرد: جعبه سیاه هواپیما اکنون در محل 
سازمان هواپیمایى قرار دارد. حسن رضایى فر گفت: سعى 
مى کنیم جعبه سیاه هواپیماى سانحه دیده اوکراینى در 
ایران خوانده شود و گزینه هاى بعدى ما کشور اوکراین 
و فرانسه است اما هنوز تصمیمى براى ارسال به کشور 
دوم نداریم. وى پیش تر گفته بود ایران تکنولوژى دانلود 

اطالعات جعبه سیاه این هواپیما را ندارد./1167

ناگفته هاى احمدى نژاد 
کتاب «ناگفته هاى احمدى نژاد»    انصاف نیوز |
چاپ شــد. کانال تلگرامى نزدیک به احمدى نژاد این 
کتاب را «بسیار مهم» خوانده است. کانال دولت بهار در 
اینباره نوشت: کتاب مصاحبه  بى پرده و مفصل محمدرضا 
تقوى فرد با دکتر محمود احمدى نژاد، حاوى بخشى از 
ناگفته هاى دوران هشت سال ریاست جمهورى او طى 
سال هاى 84 تا 92 است که براى نخستین بار منتشر 
مى شود. این کانال مى گوید که اطالعات تکمیلى درباره  
این کتاب، زمان و نحــوه رونمایى و توزیع آن به زودى 

اعالم خواهد شد.

قابل توجه آقاى «مکرون»
سخنگوى وزارت امور خارجه به    آفتاب  نیوز |
استفاده رئیس جمهور فرانسه از نامى جعلى براى خلیج 
فارس واکنش نشان داد. موسوى در توییتر نوشت: «به 
جناب "مکرون" یادآور مى شــوم خلیجى که در جنوب 
ایران واقع است تنها یک نام دارد و آن خلیج فارس است. 
حضور نظامى شما در خلیج فارس به اندازه اشتباه شما 
در نامیدن آن اشتباه است. هر دو اشتباه بزرگ اما قابل 

جبران است.»

بازداشت مدیرعامل سابق 
  میزان | رئیس کل دادگسترى استان هرمزگان 
از بازداشت مدیرعامل سابق پست بانک استان هرمزگان 
به اتهام اخذ رشــوه خبرداد. على صالحى در تشــریح 
جزئیات این پرونده اظهار کرد: متهم در دوره مسئولیت 
خود، در ازاى دریافت رشوه مبادرت به پرداخت تسهیالت 
بانکى کرده است. وى گفت: میزان رشوه دریافتى که تا 
این لحظه کشف شده اســت مبلغ 482 میلیون تومان 
است. در یکى از این موارد، متهم یک دستگاه خودروى 
تویوتا RAV4 خریدارى کرده که بخشى از وجه خریدارى 

این خودرو توسط مشتریان بانک پرداخت شده است.

از حاال نتیجه روشن است!
على جنتى، وزیر ارشــاد اســبق و فرزند    بهار |
آیت ا... احمد جنتى، دبیر شوراى نگهبان در انتقاد از رد 
صالحیت هاى صورت گرفته توسط شوراى نگهبان در 
حساب توییترى خود نوشت: «صدها نفر از نامزدهاى 
انتخابات مجلس به دلیل عدم التزام عملى به اســالم 
یا عدم اعتقاد به نظام ردصالحیت شده اند. در بین آنان 
بسیارى از شخصیت هاى متدین، کارآمد و معتقد به نظام 
دیده مى شــوند که از حضور در این رقابت بازمانده اند. 
وقتى داوران مسابقه همگى از طرفداران تیم رقیب باشند 

پیشاپیش نتیجه مسابقه روشن است.»

مفتى فربه داعش دستگیر شد
مفتــى فربه داعش که دســتور    رویداد24  |
منفجر کردن مرقد یونس پیامبر (ع) و اعدام شمارى 
از مخالفان این گروه تروریستى را صادر کرده بود، در 
موصل دستگیر شــد. نیرو هاى امنیتى روز پنج شنبه 
موفق شدند مفتى چاق و فربه داعش را که ملقب به 
«ابوعبدالبارى» بود، بازداشت کنند. او که بیش از 200 
کیلو وزن داشــت به حدى فربه و چاق بود که براى 
انتقالش از وانت استفاده کردند. خطبه هاى تحریک 
آمیز این مفتى فربه علیه نیرو هاى امنیتى معروف بود. 
او افراد را به پیوســتن به داعش و بیعت با آن تشویق 
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خبرخوان

«نعیم درویش»  در روزنامه کویتى «القبس» نوشــت: 
این روزها، قطر فعالیت گســترده اى براى جلوگیرى از 
شعله ور شدن درگیرى نظامى ویرانگر در منطقه، میان 
ایران و ایاالت متحده دارد. ایــن تحرکات دیپلماتیک 
قطر، به صورت مســتقیم، پس از ترور سردار سلیمانى 
توسط آمریکا آغاز شد. در ادامه، وزیر خارجه قطر، «شیخ 
محمد بن عبدالرحمن» به تهران رفت تا فتیله جنگ را 

خاموش کند.
در ادامه این مطلب آمده اســت: منابع آگاه در گفتگو با 
«القبس» تأکید کرده اند که ایــن تحرکات، با موافقت 
ایران، آمریکا و عراق، صورت گرفته و برخالف آنچه در 
رسانه ها مطرح مى شود، فضاى مثبت و آرامى در تهران 

در این باره وجود دارد.
مدیر دفتر تبلیغات در وزارت خارجه قطر، «احمد بن سعید 
الرمیحى»، به «القبس» گفت: دخالت مســتقیم دوحه، 
پس از ترور سردار سلیمانى انجام شد؛ چرا که ادامه این 
تنش ها مى توانست منطقه را به سمت نتایجى ویرانگر 
هدایت کند. در همین رابطه، «شــیخ تمیم بن حمد ال 
ثانى» تماس هاى بین المللى متعــددى با طرف هاى 
بحران داشته و شخصًا به تهران سفر کرد. این در حالى 
است که منابع عراقى مى گویند وزیر خارجه قطر روز سه 
شنبه هفته گذشــته به بغداد رفت تا در مورد آتش بس و 
جلوگیرى از وقوع درگیرى مستقیم، گفتگو کند. به ویژه 
آنکه عراق معتقد است قطرى ها به دلیل رابطه خوبى که 
با دو طرف بحران دارند، مى توانند نقش میانجى را ایفا 
کنند. تحلیلگران معتقدند اقدام دوحه ناگهانى نیست؛ چرا 
که پیش از این نیز دوحه نقش میانجى و آتش نشــان را 
در پرونده هاى متعددى ایفــا کرده که از مهمترین آنها، 

مذاکره بین ایاالت متحده و طالبان است.

یک منبع آگاه به «القبس» گفت: اکنون، مذاکرات سّرى 
در حال انجام اســت، تا به توافق جدیــدى بین ایران و 
آمریکا، منجر شود. ضمن آنکه تهران به دنبال رسیدن به 

توافقى است که به نفع همه باشد. 
یک منبع آگاه از کشــورهاى حاشــیه خلیج فارس به 

«القبس» گفت: حوادث اخیر، باعث شد همه طرف ها در 
منطقه به دنبال دور کردن منطقه از زبان جنگ و رسیدن 
به صلح و سازش باشند و اقدام قطر در این راستا مقدمه اى
 براى خاموش کردن بحران شــعله ور شده است. حتى 
در آمریکا نیز جمهورى خواهان و دموکرات ها، خواهان 

ورود به جنگى تازه نیســتند. این منبــع تصریح مى کند 
که تحرکات دیپلماتیک توسط قطر شــروع نشد؛ بلکه 
این عمان بود که موفق به ایجاد شکاف در دیوار موانع و 
رسیدن به توافق هسته اى شد و در این باره، بین عمان و 

قطر، هماهنگى وجود دارد.

ادعاى روزنامه کویتى درباره نقش قطر در کاهش بحران در منطقه

مذاکرات سّرى براى توافق بین ایران و آمریکا

آنطور که روزنامه «دیلى میل» انگلستان گزارش داده 
است، کارگاهى در خمینى شهر مسئول تولید پرچم هایى 
اســت که در مناســبت هاى مختلف در ایران سوزانده 
مى شود. پایگاه اطالع رسانى «آفتاب نیوز» که برگردان 
گزارش این روزنامه انگلیســى را باز نشــر داده است، 
تصاویرى از خط تولید این کارگاه را منتشر کرده که در 
آن زنان و مردان جوانى به چشم مى خورند که در حال 
تولید این پرچم ها هســتند. آنطور کــه در این گزارش 
آمده، یک عــکاس ایران اجازه پیدا کــرده تا از مراحل 
تولید پرچم در این کارگاه بازدیــد کند. در عکس هاى 
او چگونگــى کار قالب گیــرى و چاپ پرچم مشــاهده 

مى شود.
«دیلى میل» نوشــته که این کارخانه ســاالنه بیش از 
1/5 میلیون پرچم براى بازار داخلى ایران تولید مى کند 
که بخش اعظم ایــن پرچم ها متعلق به کشــورهاى 
آمریکا، بریتانیا و رژیم صهیونیســتى هستند که توسط 
تظاهرکنندگان در راهپیمایى هاى متعدد در خیابان هاى 
شــهرهاى مختلف ایران سوزانده مى شــوند. البته در 
تصاویر منتشر شده از این کارگاه، خط تولید پرچم هاى 

ایران هم به چشم مى خورد.
این روزنامه مى نویسد: پرچم هاى دیگرى که سوزانده 
نمى شوند از گروه هاى مورد حمایت ایران از جمله پرچم 

حزب ا...  لبنان هستند./1161

پرچم هایى که براى سوزانده شدن تولید مى شود

چرا نام سریال هاى شبکه یک تغییر مى کند

هادى غفارى: جواب همسرم را چه بدهم؟! 

مواجهه داریوش ارجمند با پیرزن فرانسوى

لیدرهاى استکبار جهانى 

آن دیوار خوب بود، این دیوار بد است!

دستکم پنج عنوان از مجموعه هاى شبکه یک سیما در 
سال جارى، با تغییر نام در آستانه پخش روى آنتن رفته اند.

تغییر نــام فصــل دوم مجموعه «محکومیــن 2» به 
«سرگذشت»، این مجموعه را به پنجمین سریال شبکه 
یک سیما در سال 98 تبدیل کرد که در آستانه پخش از 

تلویزیون با تغییر نام مواجه شده است.
سریال هاى «پناه آخر» با نام قبلى «مجلس حیرانى»، 
«ترور خاموش» با نام قبلى «مــرگ خاموش» و «به 
رنگ خاك» با نام قبلى «دردانه هاى خلیج فارس» دیگر 
مجموعه هایى بوده اند که با تغییر نام در سال جارى از 

شبکه یک سیما پخش شده اند.
عجیب تریــن مورد نیــز مجموعه «بوى بــاران» بود 
که از ابتدا بــا همین نام جلوى دوربیــن رفت، در میانه 
تصویربردارى به «عروس تاریکى» تغییر نام داد و پس 
از پخش قســمت اول، نام آن دوباره به «بوى باران» 

تغییر کرد!
گویى مدیران شبکه یک سیما  نسبت به این تغییر نام ها 
بى تفاوت هستند که این رویه عالوه بر بى حاصل ماندن 
تبلیغات گروه سازنده و روابط عمومى سریال، سردرگمى 

مخاطب را نیز در پى دارد.

یک فعال سیاســى اصالح طلب گفت: اگر من با چند متر 
عمامه و بیش از چهل و چند سال سابقه امام جماعت، التزام 
عملى به اسالم ندارم، بگویند حداقل من جواب همسرم که 

40 سال پشت سر من نماز خوانده است،را چه بدهم.
هادى غفارى در رابطه با علت ردصالحیت خود اظهار کرد: 
به دلیل عدم التزام عملى به اســالم، عدم اعتقاد به نظام 

جمهورى اسالمى و والیت مطلقه فقیه ردصالحیت شدم.
این عضو شــوراى مرکزى مجمع نیروهاى خط امام(ره)  
افزود: من نمى دانم و عقلم نمى رسد اسالم مدنظر اینها چه 
جور اسالمى اســت. البته در این مورد اعتراض نوشتم اما 
مستندى براى دالیل ردصالحیت نخواستم چراکه فایده 

ندارد و تصمیمى است که از قبل گرفته شده است.

رئیس جمهور آمریکا از طرح پیشــنهادى ساخت یک 
دیوار براى محافظت از شهر نیویورك در برابر طوفان ها 
انتقاد کرده و این طرح را «احمقانه» و «پرهزینه» خواند.

 اخیراً رســانه ها گزارش دادند،  ساخت یک دیوار بزرگ 
در محل بندر نیویورك و در فاصله چند مایلى از ساحل، 
به عنوان یکى از پروژه هاى مهندسى ارتش آمریکا به 
هدف محافظت از این شهر در برابر طوفان هاى مکرر 
مطرح شده اســت. با این حال، هزینه احداث این دیوار 
بالغ بر 119 میلیارد دالر برآورد شده و مدت زمان الزم 

براى ساخت آن نیز 25 سال در نظر گرفته شده است.
«دونالد ترامپ» در توییتر نوشــت: «طرح ساخت یک 
دیوار دریایى عظیــم 200 میلیــارد دالرى در اطراف 
نیویورك به منظــور محافظــت از آن در برابر طوفان 
هاى نادر، یک طرح پرهزینه، احمقانه و به لحاظ محیط 

زیستى نامطلوب است که احتماًال در همان زمانى که به 
آن نیاز پیدا کنیم هیچ فایده اى نخواهد داشت. این دیوار 
همچنین ظاهر وحشتناکى خواهد داشت. متأسفم، شما 
مجبور هستید سطل ها و زمینشوى  هاى خود را آماده 

نگه دارید!»
این در حالى اســت که رئیس جمهور آمریــکا قبل از 
انتخابات ریاســت جمهورى 2016 وعــده داده بود تا 
در محل مرز کشــورش با مکزیک دیوارى را به هدف 
جلوگیرى از ورود مهاجران غیرقانونى به خاك آمریکا 
احداث کند. با این حال، پروژه ســاخت ایــن دیوار در 
ســال هاى 2018 و 2019 باعث ایجــاد یک بحران 
بودجه اى شد. در نتیجه این بحران ترامپ نتوانست همه 
بودجه درخواستى خود براى ساخت این دیوار را از کنگره 

دریافت کند.

داریوش ارجمنــد، بازیگر تلویزیون و ســینما با تاختن به 
«وطن فروشان» از تحقیر توســط یک پیرزن فرانسوى و 

سگش، حرف زده است.
داریوش ارجمند با اشاره به سال هاى تحصیل در خارج به 
«ســینماپرس» گفت: «من هم آن طرف آب بودم، درسم 
که تمام شد، آمدم. من هم مى توانستم آن طرف باشم. یک 
بخور و نمیر بگیرم و دلقک بازى در بیاورم؛ مثل بقیه اى که 
مى روند و مى آیند و ایــن کار را مى کنند. مثل آنهایى که از 
اینجا بلند مى شــوند مى روند در آغوش آمریکایى ها تئاتر 

مى گذارند، بعد مى آیند مى گویند ما در نیویورك تئاتر اجرا 
کردیم. کدام نیویورك؟ کدام آمریکا؟ کدام تئاتر؟ اینها مرا به 
خنده وادار مى کند!» ارجمند با بیان خاطره اى از سال هاى 
فرنگ نشینى گفت: «من در فرانسه زندگى مى کردم و درس 
مى خواندم. روزى که زن و بچه ام از ایران آمده بودند فرانسه، 
وقتى سوار آسانسور شدیم، پیرزنى با سگش وارد شد. کاله 
خود را برداشت و روى صورت سگش گذاشت. گفتم مادام 
چرا اینکار را مى کنى؟ گفت: سگ من از بچه هاى سرسیاه 

خوشش نمى آید!» 

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى خاطرنشان 
کرد: این تعداد اندکى که به بهانه هاى مختلف و با اهداف 
سیاسى خاص دست به تجمعات مى زنند ملت ایران نیستند 
بلکه اینها لیدرهاى آموزش دیده اســتکبار جهانى اند که 
شکست هاى متعددى را از نظام جمهورى اسالمى و ملت 
ایران متحمل شده اند و آمریکا به دنبال این است که از این 
لیدرها استفاده کند و یک اغتشاش داخلى در ایران ایجاد کند 

و به خیال خود براندازى نظام را رقم بزند.
احمد ســالک کاشــانى افزود: اینها یک عده افراد معدود 

هستند که نظام جمهورى اسالمى با آنها برخورد مى کند 
و مردم ما صفشــان از این مزدوران جداســت. ملت ایران 
همان هایى هستند که در مراسم تشییع پیکر حاج قاسم و 
هم رزمانش حضور میلیونى داشتند و یا در نماز جمعه تهران 

شرکت کردند.
عضو فراکسیون روحانیت مجلس در پایان گفت: اگر این 
تعداد معدود قابل هدایت باشــند نظام آنها را هدایت کند و 
اگر قابل هدایت هم نیســتند، طبق ضوابط قانونى باید با 

آنها برخورد شود.

مانى مهدوى
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نامگذارى پل هاى رینگ چهارم 
به نام شهید سلیمانى

الیحه دو فوریتى شهردارى اصفهان مبنى بر نامگذارى 
مجموعه پل هاى ورودى رینــگ چهارم اصفهان به نام 
شهید سردار ســلیمانى در یکصد و دهمین جلسه علنى 
شوراى شهر اصفهان مورد بررســى قرار گرفت. بر این 
اساس با موافقت حداکثرى اعضاى شوراى شهر اصفهان 
مجموعه پل هاى ورودى رینگ چهــارم اصفهان رو به 

روى کارخانه قند به نام "شهید سلیمانى" نامگذارى شد.

توجه ذوب آهن
 به محیط زیست 

کالس آموزشــى مبانى محیط زیســت ویژه مدیران و 
سرپرستان شرکت به مناسبت 29 دى ماه روز هواى پاك  
با حضور محســن نوروزى، مدرس و عضو هیات علمى 
دانشگاه خوراسگان در تاالر تشریفات ذوب آهن اصفهان 
برگزار شد. نوروزى با اشــاره به این که هدف این دوره ، 
ایجاد نگرش جدید به مسایل زیست محیطى است، گفت:  
برگزارى این دوره ها توجه مسئولین ذوب آهن به مسایل 
محیط زیستى را نشان مى دهد که در پروژه هاى توسعه اى 

خود نگاه ویژه اى به مسایل زیست محیطى دارند.

درخشش بانوى آبفا 
با توجه به برگزارى سیزدهمین دوره مسابقات سراسرى 
آمادگى جسمانى و دومیدانى  خواهران  وزارت نیرو کشور 
به میزبانى شهر مشهد، آرزو سلطانى از پرسنل آبفا منطقه 
تیران و کرون عضو تیم آمادگى جســمانى آبفا اســتان 
اصفهان، موفق به کســب دومقــام اول و مدال طال در 
رشــته هاى دو ســرعت 200 متر و همچنین آمادگى 
جسمانى ، در رده سنى 20 تا 30 سال گردید. گفتنى است 
در این رده ســنى ورزشــکاران صنعت آب و برق استان 
فارس، صنعت آب و برق استان یزد و آذربایجان نیز موفق 

به کسب مقام هاى دوم و سوم شدند.

میزبانى از"حیران"
سومین کنسرت رسمى گروه موسیقى "حیران"، اول و 
دوم بهمن ماه در هنرسراى خورشید برگزار مى شود. این 
گروه عصر سه شنبه اول بهمن ماه ساعت 18 و 20:30 و 
عصر چهارشنبه دوم بهمن ماه ساعت 19:30 در هنرسراى 
خورشید وابسته به ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى 

شهردارى اصفهان به اجراى برنامه مى پردازد.

اهداى تخم مرغ به سیل زده ها
سرپرست شبکه دامپزشکى شهرستان گلپایگان ازاهداى 
9 تن تخم مرغ توسط مرغداران این شهرستان به مناطق 
سیل زده در سیستان و بلوچســتان خبر داد. امیرمسعود 
شهبازى افزود: این محموله کمک غیر نقدى بر اساس 
وظیفه اخالقى و انسانى براى کمک به مردم مناطق سیل 

زده در سیستان و بلوچستان اهدا شد.

امواج ناپایدار تا امروز هستند
کارشناس مســئول پیش بینى هواى اســتان اصفهان 
گفت: امواج ناپایدار بارش زا تا اواسط روز دوشنبه(امروز) 
در مناطق غرب، جنوب و ارتفاعات استان اصفهان فعال 
است. آســیه آقایى  گفت: دماى هوا بین یک تا 3 درجه 

سردتر مى شود.

برگزارى 60کارگاه
 در هفته پژوهش

مدیر پژوهش واحد مبارکه - مجلسى از برگزارى 60کارگاه و 
دروه آموزشى در هفته پژوهش این دانشگاه خبر داد. مجتبى 
آقاجانى گفت: امسال به مناسبت هفته پژوهش و فناورى 
که  با شعار پژوهش اثربخش، فناورى ارزش آفرین و رونق 
تولید نام گذارى شده بود بالغ بر 60 کارگاه و دوره آموزشى 
و پژوهشى کاربردى ویژه دانشــجویان و استادان برگزار 
شــد. وى گفت :در این هفته همچنین با همکارى باشگاه 
پژوهشگران جوان و انجمن هاى علمى دانشگاه  مسابقات 
علمى مهارتى از جمله  ارائه ایده هاى خالقانه و بازدیدهایى 

از صنایع و موسسات براى دانشجویان انجام گردید.

خبر

شهردار اصفهان الیحه بودجه 6هزار میلیارد تومانى سال 
99 شهردارى را تقدیم شوراى شهر کرد.

شهردار اصفهان در یکصد و دهمین جلسه علنى شوراى 
اسالمى  و پس از تقدیم الیحه بودجه سال 99 شهردارى 
گفت: درحالى بودجه سال 98 ،چهار هزار و100میلیارد 
تومانى تصویب شــد و دنبال تحقق صــد درصدى آن 
بودیم که تا شــش ماهه اول امســال 50 درصد آن را 
محقق کردیم. قدرت ا... نــوروزى با بیان اینکه در نیمه 
دوم امســال دچار چالش هاى اقتصادى و رکود شدیم 
(اتفاقات آبان ماه) و روند ســرعتى تحقق بودجه شش 
ماهه اول را از دست دادیم افزود: امسال هم دنبال تحقق 

90 درصدى بودجه هستیم و البته تالش داریم این رقم 
بیشتر هم شود. وى گفت: حرکت ما به سوى بودجه ریزى 
منطبق با عملکرد است و پول را جایى هزینه مى کنیم که 
آنجا طرحى اجرا شده است. نوروزى گفت: در این بودجه 
بر روى طرحهاى نیمه تمام تمرکز شــده است. شهردار 
اصفهان با اشــاره به اینکه 71 درصد بودجه مربوط به

 طرح هاى عمرانى است افزود: 40 درصد بودجه مربوط 
به طرح هاى عمرانى شاخص فراشهرى ، 9درصد بودجه 
مربوط به فرامنطقه اى است. 5 درصد بودجه هم مربوط 
به طرح هاى منطقه اى اســت .29 درصد بودجه هم به 

اعتبارات جارى مربوط است./1169

مدیر عامل فوالد مبارکه گفت: تولید تختال ویژه ورق هاى 
موردنیاز انتقال نفت و گازترش رخداد مهمى در تاریخ تولید 

محصول هاى جدید این شرکت است.
حمیدرضا عظیمیان در جلســه کمیته مدیریت و در جمع 
معاونان و مدیران شرکت اظهار کرد: تحریم دوباره شرکت 
فوالد مبارکه مسلمًا شــرایط را سخت تر از پیش مى کند 
اما همه کارکنان شــرکت فوالد مبارکه بــا تمام وجود 
ایستاده اند، چراکه توان و قدرت فوالد مبارکه در شرایط 

سخت است که خودنمایى مى کند. 
اهمیت تولید محصوالت ویژه در فــوالد مبارکه بخش 
دیگرى از سخنان مدیرعامل فوالد مبارکه در این جلسه 

بود. وى در این خصوص گفت: تولید تختال ویژه ورق هاى 
مورد نیاز انتقال نفت و گازترش رخداد مهمى در تاریخ تولید 
محصول هاى جدید این شرکت است، چراکه دستیابى به 

این موفقیت بزرگ، کشور را از واردات بى نیاز مى کند.
وى در همین خصوص ادامه داد: با تولید این محصوالت 
خط لوله اى به طول  1100  کیلومتر و به قطر 42 اینچ جهت 
انتقال یک میلیون بشــکه نفت خام در روز از پایانه نفتى 
گوره واقع در شمال غرب اســتان بوشهر به غرب منطقه 
جاسک در سواحل دریاى عمان احداث شده که مشارکت 
در انجام این پروژه جزو افتخارات شــرکت فوالد مبارکه 

محسوب مى شود.

توان فوالد مبارکه در شرایط 
سخت خودنمایى مى کند

بودجه شهر اصفهان در سال 99؛ 
شش هزار میلیارد تومان

مدیرکل تعزیرات حکومتى استان اصفهان از محکومیت 
پزشــک جراح متخصص ارتوپدى به 50 عمل جراحى 

رایگان و ویزیت صد نفر بى بضاعت خبر داد.
به گزارش «ایسنا» به نقل از سازمان تعزیرات حکومتى، 
غالمرضا صالحى اظهار کرد: با گزارش دانشــگاه علوم 
پزشکى اصفهان و تأیید کمیســیون ماده 11 تعزیرات 
حکومتى امور بهداشــتى و درمانى، پرونده تخلف یک 
پزشــک جراح و متخصص ارتوپدى مبنــى بر دریافت 
مبالغى بیشــتر از تعرفه قانونى بابت جراحى بیماران با 
شکایت شاکى خصوصى در شعبه ششم بدوى رسیدگى 
به تخلفات بهداشتى و درمانى تعزیرات حکومتى اصفهان 

مورد رسیدگى قرار گرفت.
مدیرکل تعزیرات حکومتى اســتان اصفهــان افزود: با 
عنایت به اینکه دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه ممنوع 
است  و گرانفروشى محسوب مى شود، تخلف این پزشک 
توسط رئیس شعبه مذکور مورد رسیدگى قرار گرفت و با 
توجه به عدم دفاع مؤثر و مستندات موجود، تخلف براى 
شعبه محرز و پزشک متخلف به پرداخت جریمه در حق 
دولت و به جاى درج در پرونده پزشکى با عنایت به جلب 
رضایت شاکى و نداشتن ســابقه محکومیت تعزیراتى، 
پزشــک متخلف به انجام 50 عمل جراحــى رایگان و 
ویزیت رایگان صد نفر از مددجویان تحت پوشش کمیته 

امداد حضرت امام خمینى (ره) محکوم شد.   

استاندار اصفهان گفت: سازمان جهاد کشاورزى، محیط 
زیســت و آب منطقه اى با اعطاى مجوزهایى به انتقال 
واحدهاى گاودارى به بیرون از شهرها و روستاها کمک 

کنند.
عباس رضایى افزود: در گذشــته به برخى گاودارى ها 
مجوز احداث داده  شده است اما با گذشت زمان و وسعت 
محدوده شــهرها و روســتاها، این واحدهاى دامى در 

نزدیکى روستا و شهر قرار گرفته اند.
وى با اشاره به اینکه مسئله بهداشت محیط و خانواده ها 
و سالمت افراد از هر چیزى مهمتر است، اضافه کرد: این 

واحدهاى دامى به دلیل وجود فضوالت خود و انباشــت 
حشرات در ماه هاى گرم ســال، موجب انتقال بیمارى 
مى شــوند؛ بنابراین انتقال آنها به بیرون شهرها و روستا 

ضرورى است.  
وى واحدهاى بزرگ گاودارى را تولیدکننده گاز متان و 
ُمضر و ناســازگار با محیط زیست برشمرد و خاطرنشان 
کرد: مقرر شد در کنار این گاودارى ها، واحدهاى دیگرى 
نیز احداث شــود تا عالوه بر تولید گوشت دام و شیر، در 
راستاى حفظ محیط زیســت و جلوگیرى از آلودگى هوا 

اقدامات مفیدى صورت پذیرد. 

اظهارات یک کارشناس در یک برنامه زنده تلویزیونى که 
پرده از وجود سم «آفالتوکسین» در شیرهاى پاستوریزه 
برداشت، موجى از نگرانى در بین خانواده ها ایجاد کرده 
است. البته این ادعا موجب اعتراضات فعاالن صنایع لبنى 
و همچنین مراجع بهداشتى کشور شده  و روز گذشته هم 
معاون کل وزارت بهداشــت خواستار عدم حذف شیر از 
سفره مردم شد. او البته وجود این سم در شیر را تأیید کرد 
ولى این را هم گفت که میزان آن به قدرى کم است که 

باعث بیمارى نخواهد شد.
این موضوع در اصفهان هم حساسیت هایى را برانگیخته 
است. روز گذشته مقامات مسئول در این صنعت در گفتگو 
با حداقل دو خبرگزارى نسبت به وجود سم آفالتوکسین 

در شیرهاى پاستوریزه واکنش نشان دادند.
امیر زرگران، مدیرعامل اتحادیه دامداران استان اصفهان 
در گفتگو با «ایرنا»گفت: شیر تولیدى در اصفهان سالم 
و عارى از هرگونه آلودگى است و نهادهاى متعددى بر 
ســالمت این ماده غذایى نظارت دارند. وى اظهار کرد: 
بیان مطالبى از این دست به شدت باعث تشویش اذهان 
عمومى و بى اعتمادى به تولیدکننده داخلى مى شــود و 
حواشى زیادى را براى دامدار تا کارخانه دار به دنبال خواهد 
داشت. مدیرعامل اتحادیه دامداران استان اصفهان اضافه 
کرد: اگرچه امکان وجود هر نوع آلودگى در هر مواد غذایى 
مانند شیر را نمى توان به طور کلى رد کرد، اما تعمیم آمار 
و ارقام به کل صنعت تولید شیر و همه نشان هاى تجارى 
نادرست و اشتباه است. تاکنون هم مورد خاصى از وجود 
سم آفالتوکســین در شــیر تولیدى در استان اصفهان 

گزارش نشده است.
دبیر انجمن صنایع لبنى اســتان اصفهان هم در گفتگو 
با «ایســنا» در خصوص صحبت هاى کارشناس صدا 

و سیما معتقد اســت: جاى این صحبت ها در تلویزیون 
نیست، بلکه این اعالم نظرها باید بعد از انجام آزمایش و 
تحقیقات از سوى سازمان ملى استاندارد، معاونت غذا و 

دارو و... مطرح شود.
هومان امیرى تأکید کرد: صحبت هاى یک کارشناس 
در صدا و سیما و تأیید مجرى جوان آن برنامه و تأکید بر 

اینکه مردم شیر خریدارى نکنند، موجب ضرر میلیاردى 
به سرمایه هاى کارخانجات صنایع لبنى کشور مى شود. 
وى با بیان اینکه در وجود ســم آفالتوکسین در برخى 
مواد غذایى شکى نیست، توضیح داد: آفالتوکسین یک 
نوع قارچ و کپک در نان هاى خشک شده کپک زده و یا 

خوراك آلوده دام و... است.

مدیر عامــل اتحادیه صنایع لبنى پاســتوریزه اصفهان 
با بیان اینکه در فرایند پاســتوریزه شــدن شــیر تمام 
بیمارى هاى شــناخته شده بین انســان و دام به غیر از 
افالتوکسین از بین مى رود، اظهار کرد: اگر در کارخانجات 
شیر موردى از سم آفالتوکسین پیدا شود مرجع بررسى آن 
معاونت غذا و دارو و استاندارد است که در آزمایشگاه هاى 

مجهز در اصفهان، شیراز و تهران این نمونه گیرى انجام 
مى شود و در صورت مثبت بودن با آن برخورد مى شود. 
امیرى تصریح کرد: سم آفالتوکسین در فرایند پاستوریزه 
و استرلیزه از بین نمى رود اما این تأیید به معناى وجود 
سم آفالتوکسین در شیر نیســت. مدیر عامل اتحادیه 
صنایع لبنى پاســتوریزه اصفهان تصریــح کرد: تا این 
لحظه موردى از وجود سم آفالتوکسین در 25 کارخانه 
صنایع لبنى اصفهان گزارش نشده و هیچ کارخانه اى به 

این دلیل تعطیل نشده است.
مدیر کل استاندارد استان اصفهان هم در خصوص وجود 
سم آفالتوکسین در شــیر و دیگر صنایع لبنى گفت: تا 
امروز با هیچ نمونه جواب مثبت ســم آفالتوکسین در 

صنایع لبنى و پاستوریزه اصفهان مواجه نبوده ایم.
غالمحسین شــفیعى با اشــاره به اینکه اداره استاندارد 
هر چند مــاه یکبار بــه صــورت دوره اى و ســرزده 
نمونه بردارى هاى مربوط به مــواد غذایى به خصوص 
ســم آفالتوکســین را انجام مى دهد، تصریح کرد: در 
صورت وجود مشکل براساس نتیجه آزمون با آن واحد 
تولیدى برخورد مى کنیم، اما تا امروز در اصفهان با مورد 

آفالتوکسین برخورد نکرده ایم.
مدیر کل استاندارد اســتان اصفهان با بیان اینکه وجود 
آفالتوکسین در شیر و مواد لبنى به غذایى که دام مصرف 
مى کند برمى گردد، تأکید کرد: با توجه به صحبت هاى 
این کارشــناس در برنامه زنده تلویزیونى در نظر داریم 
سریعاً از تمام واحدهاى تولیدى شیر پاستوریزه به صورت 
ســرزده نمونه بردارى هاى مربوط به آفالتوکســین را 
انجام دهیم که بعد از آزمایشات، جواب نهایى آن را اعالم 
خواهیم کرد.  وى تأکید کرد: در آخرین نمونه بردارى هاى 
مربوط به سم آفالتوکســین از 35 واحد تولیدى شیر و 
صنایع لبنى اصفهان، این واحدها هیچ مشکلى نداشتند.

تکذیب اظهارات یک کارشناس در برنامه زنده تلویزیونى

شیر تولیدى در اصفهان آفالتوکسین ندارد
آرمان کیانى

متخصص ارتوپدىواحدهاى دامى به بیرون از شهرها منتقل شوند
 به جراحى رایگان محکوم شد

محموله بزرگ کاالى ساختمانى احتکار شده به ارزش 
300 میلیارد ریال در اصفهان کشف و توقیف شد.

فرمانده انتظامى استان گفت: کارآگاهان پلیس امنیت 
اقتصادى فرماندهى انتظامى استان با اطالع از احتکار 
محموله سنگینى از کاال و لوازم ساختمانى بوسیله یکى از 
عمده فروشان تأسیسات ساختمانى، موضوع را در دستور 

کار قرار دادند.
ســردار مهدى معصوم بیگى با بیان اینکه در تحقیقات 
مشخص شد متهم به بهانه نامعلوم بودن قیمت کارخانه 

از فروش کاال خوددارى کرده افزود: این محموله در شش  
سوله و یک منزل مسکونى سه طبقه نگهدارى مى شد.

وى با بیان اینکه تمام انبارها حاوي مقادیر بسیار زیادي 
کاال و اجناس تأسیساتی و ساختمانی است گفت: متهم 
اطالعات سوله و موجودي آنها  را در سامانه ثبت انبارها 

درج نکرده است.  
ســردار معصوم بیگى ارزش این کاالها را 300 میلیارد 
ریال اعالم کرد و افزود: در بازرســى از این انبارها تعداد 

زیادى پکیج و رادیاتور کشف شد.

مسابقات قهرمانى آمادگى جسمانى بانوان کارگر کشور 
روزهاى 26 لغایت 27 دى ماه  در مشهد مقدس برگزار 

شد.
این مســابقات با حضور 63 ورزشــکار از استان هاى 
گلســتان، اردبیــل، گیــالن، کرمــان، اصفهــان، 
خراســان جنوبــی، خراســان شــمالی، خراســان 
رضوي، مازنــدران، چهارمحال و بختیارى،ســمنان، 
تهــران، همــدان، یــزد و مرکــزي و 12 داور بــه 
میزبانــی هیئــت ورزش کارگرى اســتان خراســان 
رضوي در شــهر مقدس مشــهد برگــزار و در پایان
استان هاى  اصفهان، خراسان رضوي  وگیالن به ترتیب 
مقام هاى اول تا سوم این رقابت ها را کسب کردند. عاطفه 
الیقى، الهه اسدى، مریم کیانى قلعه، فاطمه شمس به 
مربیگرى و سرپرستى مریم الســادات  شیخان در این 

رقابت ها حضور داشتند.

رئیس کمیسیون پایش و نظارت شوراى شهر اصفهان 
گفت: جلوگیرى از صدور مجوز در خیابان هاى حاشیه 
رودخانه زاینده رود بایــد مورد توجه باشــد و تعداد 
واحدهاى تجارى ایجاد شــده در خیابان هاى شمال 
و جنوب رودخانه زاینده رود طى یک دهه اخیر اعالم 

شود.
فتح ا... معین دیروز در یکصد و دهمین جلســه علنى 
شوراى اسالمى شهر در بخش تذکرات با بیان اینکه 
تعداد واحدهاى تجارى شــهر اصفهــان از میانگین 
کشورى باالتر است، افزود: همچنین تعداد واحدهاى 
تجارى اصفهان از میانگین شهرهاى سایر کشورهاى 
دنیا نیز باالتر اســت لذا در دوره هاى گذشته شوراى 

شهر به خصوص در دوره چهارم و سوم ایجاد واحدهاى 
تجارى در برخى از خیابان هاى اصفهان ممنوع شد.

رئیس کمیسیون نظارت و پایش شوراى اسالمى شهر 
اصفهان ادامه داد: نه تنها این محدودیت در خیابان هاى 
جدید رعایت نشد بلکه در خیابان هایى که فاقد واحد 

تجارى بودند نیز  تعداد زیادى ایجاد شد.
وى با بیان اینکه احداث واحد تجارى در خیابان هاى 
حاشــیه رودخانه زاینده رود ممنوع بود و این در حالى 
است که شــاهد انبوه این واحدها در شمال و جنوب 
رودخانه زاینده رود هســتیم، افزود: از انتهاى مشتاق 
دوم تا بعد از پل وحید همه اینها وضعیت نامناسبى را در 

حاشیه رودخانه ایجاد کرده است.
معین گفت: جلوگیرى از صدور مجوز در خیابان هاى 
حاشیه رودخانه زاینده رود باید مورد توجه باشد و تعداد 
واحدهاى تجارى ایجاد شده در خیابان هاى شمال و 
جنوب رودخانه زاینــده رود طى یک دهه اخیر اعالم 
شود؛ همچنین مشخص شود که آیا این واحدها پروانه 
دارند یا خیر و اگر ندارند شــهردارى هاى مناطق چه 

برخوردى با این واحدهاى متخلف داشته اند.

سرپرست هیات باستان شناسى خیابان تاریخى چهارباغ 
اصفهان از مشــخص شــدن بخش هاى باقى مانده از 
کف سازى هاى تاریخى آجر فرش و سنگفرش دوره هاى 
صفوى و قاجار در این خیابان و در روند کاوش ها خبر داد.

محســن جاورى توضیح داد: پس از آغاز کف سازى در 
بخش شمالى خیابان تاریخى چهارباغ و تأیید لزوم انجام 
کاوش باستان شناسى به منظور مستندسازى داده هاى 
باستان شــناختى احتمالى کف تاریخى ایــن خیابان 
قبل از مدفون شــدن زیر الیه کف سازى در حال اجرا، 
پیشنهاد انجام یک کاوش باستان شناسى به پژوهشکده 
باستان شناسى ارائه شــد که باصدور مجوز پژوهشگاه 
میراث فرهنگى و گردشــگرى، ایــن برنامه  کاوش با 

تشکیل یک هیات شش نفره آغاز شد.
این عضو هیئت علمى گروه باستان شناســى دانشگاه 
کاشــان با بیان اینکه اعتبار این مطالعه  باستان شناسى 
توسط سازمان نوسازى و بهسازى شهردارى اصفهان 
تأمین شده، اضافه کرد: در این برنامه پنج کارگاه براى 
انجام کاوش انتخاب شده اند که پس از یک ماه به نتایج 

جالبى از وضعیت کف تاریخى چهارباغ رسیده ایم.
او با توضیح اینکه در 60 ســال گذشــته (دهه1350 تا 
زمان حاضر) با عبور دادن تأسیسات شهرى مانند شاه 
لوله آب، چندین غالف کابل برق، مخابرات، فیبر نورى، 
خاکبردارى هاى عمقى با عرض نسبتًا زیاد، جدول کشى 
لبه خیابان و زیر سازى هاى مربوط با سنگ و بتن مکررا 
این کف تاریخى تخریب شــده و حتى بخش هایى از 
شواهد و مســتندات تاریخى را از بین برده است، گفت: 
با این وجود بخش هاى باقى مانده از کف ســازى هاى 

تاریخى این خیابان در روند کاوش مشخص شدند.
وى با اشــاره به اینکــه در کارگاه شــماره 6 دو دوره 
کف ســازى، یعنى کف ســازى آجر فرش و کف سازى 
سنگفرش متعلق به دوره هاى صفوى و قاجار و دو مسیر 
آبراه سنگ چین عمود بر هم بدست آمده است، گفت: 
این داده ها و نشان دادن دو دوره تاریخى این خیابان و 
چگونگى نقش عبور آب یا بــه عبارت دیگر بازى با آب 
به منظور مفرح کردن هرچه بیشــتر این خیابان در این 

بخش مهم و مرکزى آن اهمیت دارد.
او بــا تأکید بر اینکــه این بخش در طرح کف ســازى 
بصورت یک ویترین شیشــه اى پــس از پایان کاوش 
براى همیشه به نمایش گذاشــته مى شود، اظهار کرد: 
در کارگاه هاى دیگر نیز وضعیت کف سازى در دو دوره 
صفوى و قاجار به دست آمد که البته بشدت بر اثر عبور 
تأسیسات شــهرى دچار آسیب شــده اند و بخش هاى 

کمى از آنها باقى مانده که در امتداد کف سازى امروزى 
به تشــخیص شــوراى فنى وزرات میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى کشور احتماًال در قسمت هاى 
دیگرى بــه صــورت ویترین شیشــه اى بخش هاى

 قابل توجه و در خور حفاظت به نمایش گذاشته خواهد 
شد.

این باســتان شــناس با بیان اینکه در کارگاه شماره 2 
در منتهى الیه جنوبى خیابان چهارباغ پنج عدد ســنگ 
لبه خیایان با قدمت صفوى به دســت آمد که در طرح 
کف سازى فعلى درجاى خود مکان گذارى خواهند شد، 
گفت: از این کاوش تعداد قابل توجهى داده هاى باستانى 
مانند قطعات سفال از دوره هاى مختلف، قطعات شکسته 
کاشى، قطعات فلز و آبگینه نیز تاکنون بدست آمده که 

بطور جداگانه مطالعه مى شوند.
به گفته  جاورى  این برنامه کاوش تا دو هفته  آینده براى 
تکمیل اطالعات و مستندســازى هرچه بیشتر بقایاى 

تاریخى این خیابان ادامه دارد.

کشفیات تازه در چهارباغ 

اصفهان، قهرمان مسابقات 
آمادگى جسمانى بانوان کارگر

به واحد تجارى خیابان هاى حاشیه زاینده رود مجوز ندهید 

کشف محموله بزرگ کاالى ساختمانى احتکار شده 
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کمپانى سینمایى «مارول» در ادامه ساخت آثار ابَرقهرمانى خود به دنبال شخصیتى 
منفى رفته و براى اکران در سال 2020 پروژه سینمایى «موربیوس» با بازى «جرارد 

لتو» را آماده کرده است.
«موربیوس» یک فیلم در ژانر ترسناك، مهیج و ابَرقهرمانى براساس ضدقهرمانى به 

همین نام در کتاب هاى کامیک منتشر شده توسط «مارول کامیکس» است.
«موربیوس» یا همان «خون آشــام زنده» یک شخصیت خیالى است و اولین حضور 
این شخصیت در «مرد عنکبوتى شگفت انگیز شماره 101» (اکتبر 1971) به عنوان 
یک شخصیت هماورد بود. «موربیوسِ» خون آشام در فهرست بهترین شخصیت هاى 

هیوالى «مارول کامیکس» در سال 2015 در رتبه 10 قرار گرفت.
فیلم سینمایى «موربیوس» به کارگردانى «دنیل اســپینوزا» براساس فیلمنامه اى 
نوشته «مت سازما» و «بورك شاپلس» اکران بین المللى خود در سینما هاى جهان را 

از 31 ماه ژوالى سال 2020 آغاز خواهد کرد.
«جرارد لتو»، بازیگر برنده اســکار در نقش «خون آشام» این فیلم ظاهر خواهد شد، 
عالوه بر لتو بازیگرانى همچون «آدریا آرجونا»، «مت اســمیت»، «جرد هریس» و 

«ترسى گیبسون» در فیلم سینمایى «موربیوس» به ایفاى نقش پرداخته اند.

اولین حضور «خون آشام زنده» در 
سینماى هالیوود

امیر آقایى با نقشى متفاوت در فیلم سینمایى 
«شــناى پروانه» راهى ســى و هشتمین 

جشنواره فیلم فجر مى شود.
«شناى پروانه» به کارگردانى محمد کارت 
و تهیه کنندگى رسول صدرعاملى یکى از 
فیلم هاى بخش نگاه نو در سى و هشتمین 
جشنواره فیلم فجر است که با بازى بازیگران 
سرشناس تا چند روز دیگر به رقابت با دیگر 

آثار جشنواره امسال مى پردازد.
امیر آقایى، بازیگر فیلم «شــناى پروانه» در نقشــى متفاوت و عجیب در این فیلم 
سینمایى به ایفاى نقش پرداخت و صفحه رسمى این فیلم، ویدیویى از بازى متفاوت 
او را به اشتراك گذاشت. در ویدیوى منتشر شده در صفحه فیلم «شناى پروانه» آمده 
اســت: «رونمایى از نقِش عجیب و متفاوِت امیرآقایى در "شناى پروانه"... ویدیویى 
غیرمتعارف از "شناى پروانه"، نخستین فیلم سینمایى محمد کارت به تهیه کنندگى 
رسول صدرعاملى و سرمایه گذارى محمدصادق رنجکشان منتشر شد. در این فیلم 
که در بخش سوداى سیمرغ و نگاه نو سى و هشتمین جشنواره فیلم فجر رونمایى 
مى شود، اغلب بازیگران نقش هاى متفاوت از آن چیزى که قبًال اجرا کرده اند را 
ایفا مى کنند. امیر آقایى نیز با یک شخصیت گنده الت امروزى در محله اى جنوب 
شهرى، نقش تازه اى را تجربه مى کند. کاراکترى که در کارنامه این بازیگر وجه 

تمایز بسیار زیادى دارد.»
فیلم شناى پروانه اولین تجربه محمد کارت در فیلمسازى است که در روز دوم 
جشنواره فجر یعنى 13 بهمن ماه در ســانس اول در سینماى رسانه به نمایش 
در مى آید. در خالصه داستان فیلم «شناى پروانه» آمده است: «در جنوب شهر، 

شناى پروانه طوفان به پا مى کند...»
در این فیلم سینمایى جواد عزتى، طناز طباطبایى، پانته آ بهرام، على شادمان، مه لقا 
باقرى، مهدى حسینى نیا، ایمان صفا، ناهید مسلمى، نیلوفر شهفرى، نادر شهسوارى 

و با معرفى آبان عسکرى به ایفاى نقش مى پردازند./1159

نقش عجیب و متفاوت امیر آقایى
 در «شناى پروانه»

«آل پاچینو»، هنرپیشه مشهور سینما که امسال براى بازى در فیلم «آیریشمن»، نامزد 
بهترین بازیگر مرد مکمل اسکار شده است در تاك شوى «جیمى کیمل» حاضر شد.

آل پاچینو در این برنامه گفت از اینکه بعد از این همه ســال دوباره نامزد اسکار شده، 
خوشحال است. پاچینو گفت با وجود اینکه جوایز متعدد سینمایى برگزار مى شود اما 

اسکار چیز دیگرى است.
آل پاچینو درباره خاطرات حضورش در اســکار صحبت کرد و گفت اولین بار با فیلم 
«سرپیکو» در مراسم اسکار شرکت کرده است. اما یکى از جالب ترین خاطراتش از 
اسکار مربوط به زمانى است که براى فیلم «پدرخوانده 2» نامزده شده بود. پاچینو در 
این ویدیو مى گوید در این مراسم «جف بریجز»، بازیگر مشهور هالیوود کنار او نشسته 
بوده و پاچینو که او را با فیلم هایش مى شناخته ولى هیچگاه از نزدیک مالقاتش نکرده 
بود، به او سالم مى کند. پاچینو با خنده تعریف مى کند که «جف بریجز» فیلم هاى او را 

ندیده بوده است و او را نمى شناخته و جواب داده: «بله؟ سالم. اوکى!»
آل پاچینو در این تاك شوى صمیمى گفت: «داشتم از شــو لذت مى بردم پس به جف 
بریجز گفتم فکر کنم به بخش جایزه مردان نمى رســند! یک ســاعت گذشته و به آن 
بخش نرســیدند.» پاچینو گفت هیچ وقت نگاه جــف بریجز یادم نمــى رود که انگار 

مى پرسید تو دیگر از کجا آمده اى؟! تو دیگر کى هستى؟ بهم جواب داد: «سه ساعته!»

خاطره جالب «آل پاچینو»
 از مراسم اسکار

سریال «سلمان فارسى» به کارگردانى داود میرباقرى از پروژه هاى عظیم رسانه ملى 
به شمار مى آید. پیش تولید این سریال از یکسال پیش شروع شد و طبق برنامه ریزى ها 

پیش رفت.
تصویربردارى این سریال فاخر، در کرمان آغاز شد و مدتى مشغول به کار بودند و این 
روزها عوامل راهى قشم شده اند تا ادامه تصویربردارى را انجام بدهند. تصویربردارى 
سریال «سلمان فارســى» تا اسفند ماه در ایران انجام مى شــود؛ البته به دلیل تعدد 
لوکیشــن هاى تاریخى، کشــور ترکیه هم یکى از مقاصد عوامل این سریال براى 
تصویربردارى است. عوامل در سال 99 راهى ترکیه مى شوند؛ البته کرمان، خراسان، 

بخشى از تهران و قم هم از جمله لوکیشن هاى قطعى این سریال هستند.
طبق اعالم گروه به دلیل ملى بودن این پروژه، از ظرفیت همه بازیگران استان هاى 
کشور استفاده مى شود. علیرضا شجاع نورى براى ایفاى نقش میانسالى و کهنسالى 
«سلمان فارسى» انتخاب شده اســت و على دهکردى و فرهاد اصالنى براى بازى 
در این پروژه انتخاب شده اند. هنوز علیرضا شــجاع نورى بازیگر اصلى این سریال 
در نقش «سلمان فارســى» مقابل دوربین نرفته است و در حال حاضر به جوانى این 

شخصیت مى پردازند.
با توجه به شخصیت منحصر به فرد «سلمان» و ســیرى که در جغرافیاى آن زمان 
اسالم داشته اســت، به نظر مى رســد این مجموعه یکى از جذاب ترین و مؤثرترین 
مجموعه هاى تلویزیونى بشود. قرار اســت از تولد تا فوت «سلمان فارسى» در این 

پروژه به تصویر کشیده شود.
حدود 12 هزار دست لباس براى تولید این سریال طراحى و تولید شده است. با توجه به 
تاریخى بودن سریال از طراحى خاص صحنه، ابزارآالت و لباس ها براى نشان دادن 
اصالت تاریخى اثر استفاده شده اســت. لوکیشن هاى تیسفون، جى و حجاز در قالب 
30 کارگاه دکورسازى از طراحى کشــتى گرفته تا تمامى ظرافت هاى هنرى دوران 

ساسانى، بیزانس و پیامبر اسالم (ص) ساخته مى شوند.

مقصد بعدى تصویربردارى سریال 
«سلمان فارسى» 

فیلم سینمایى «سه کام حبس» در اولین روز آغاز جشنواره فجر به نمایش در مى آید 
و در واقع آغازگر جشنواره فجر 38 است.

فیلم سینمایى «سه کام حبس» به کارگردانى سامان سالور و تهیه کنندگى ساسان 
سالور یکى از فیلم هاى راه یافته به بخش سوداى سیمرغ سى و هشتمین جشنواره 
فیلم فجر است. «سه کام حبس» شنبه 12 بهمن ماه همزمان با آغاز جشنواره فجر در 
اولین سانس به نمایش گذاشته مى شود تا داوران و مردم به تماشاى این فیلم بنشینند 

و مورد قضاوت قرار بگیرد.
«سه کام حبس» با بازى پریناز ایزدیار و محسن تنابنده یکى از فیلم هاى قابل توجه 

در جشنواره امسال است که بازیگرانش شانس دریافت سیمرغ جشنواره را دارند.
محسن تنابنده، پریناز ایزدیار، علیرضا مهران، سمیرا حسن پور، متین ستوده، مریم 
بوبانى، محمود نظرعلیان، یدا... شادمانى، محمد اشکان فر و... بازیگران فیلم «سه 

کام حبس» را تشکیل مى دهند.
این ساخته سامان سالور با مضمونى اجتماعى داستانى جسورانه را به تصویر مى کشد 

اما جزئیات زیادى از داستان این فیلم سینمایى ارائه نشده است.

کدام فیلم جشنواره فجر را 
آغاز مى کند؟ 

سریال «خواب زده» اولین ساخته سیروس مقدم در شــبکه نمایش خانگى، از فردا 
توزیع مى شود.

سیروس مقدم، کارگردان سریال هایى چون «پایتخت» و «مدینه» براى اولین بار در 
شبکه نمایش خانگى سریال «خواب زده» به نویسندگى سعید نعمت ا... و تهیه کنندگى 
الهام غفورى را ساخته است. «خواب زده» اولین اثر مقدم براى شبکه نمایش خانگى 
است که از اول بهمن ماه هر سه شنبه توزیع مى شود. در خالصه داستان سریال آمده: 
«رها و هماى قصه با دیدن یک خواب مشــترك با هم آشــنا مى شن و این شروع 
ماجراهاى عشقى و ورودشان به زندگى یکدیگر است...» علیرضا شجاع نورى، الدن 
مستوفى، سیما بابایى، امیرعلى دانایى، مهدى سلطانى، پریوش نظریه، ایرج نوذرى، 
آدرینا توشه فرید، سجادى حسینى، کورش سلیمانى، مارال فرجاد، ندا عقیقى، باران 
حاج رضایى، مجتبى طباطبایى، فرهاد مهدوى، نازنیــن فالحى و عرفان ابراهیمى 

بازیگران این سریال هستند.

کى منتظر سریال جدید 
کارگردان «پایتخت» باشیم؟

شهاب حسینى از آن دسته بازیگرانى اســت که سینما را با نقش هاى متفاوت 
تجربه کرده است.

در مرور کارنامه شهاب حسینى، کارها آنقدر متنوع است که تقریبًا ردى از هر 
هنرى پیدا مى شود. از اجرا و موسیقى گرفته تا بازیگرى. مرورى که یادآور روزگار 
مجرى بودن او در برنامه هاى تلویزیونى است تا روزى که با نخل طالى کن 

روى صحنه رفت.
وقتى شهاب حسینى، پلیس جوان و خوش تیپ سریال سیروس مقدم شد تازه 
اول راه بود اما در همان شروع، خوب دیده شد. حسینى خیلى زود به سینما آمد 
و با فیلم هاى «رخساره» ساخته امیر قویدل، «واکنش پنجم» به کارگردانى 
تهمینه میالنى، «شمعى در باد» ساخته پوران درخشنده و... خیلى جدى قدم در 
این راه گذاشت. حسینى در همین حضور کوتاه، چند بار نامزد دریافت جایزه از 
جشنواره فیلم فجر و جشن خانه سینما شد تا اینکه بازى در فیلم «سوپراستار»، 
سیمرغ بلورین فجر را برایش به پرواز درآورد. او از اینجا به بعد بیشتر در قامت 

یک سوپراستار با اخالق دیده شد.
دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول مرد براى «درباره الى» و «محیا»، دیپلم 
افتخار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد براى «جدایى نادر از سیمین» در کنار 

چندبار نامزدى براى دریافت جایزه، از موفقیت هاى 
او در جشــنواره فیلم فجر است. درکنار 

جشنواره فیلم فجر، دریافت جوایزى 
از «جشن خانه سینما»، «جشنواره 
بیــن المللى فیلــم مقاومت»، 
«انجمن منتقدان و نویسندگان 
ســینماى ایران»، «جشنواره 
بین المللى فیلم شــهر» و... از 
دیگر موفقیت هاى جشنواره اى 

شهاب حسینى است.

اما درخشش شــهاب حســینى تنها خالصه در ایران نشــد و او توانست در 
جشنواره هاى معتبر خارجى هم خوش بدرخشد. خرس نقره اى جشنواره بین 
المللى فیلم برلین براى «جدایى نادر از ســیمین» و جایزه بهترین بازیگر مرد 
از جشنواره کن براى بازى در فیلم «فروشنده» مهمترین جوایزى است که او 

تاکنون دریافت کرده است.
آنچه در ادامه مى آید هفت نقش متفاوت با بازى شهاب حسینى است.

   «شــمعى در باد»/ 1382/کارگردان: پوران درخشــنده / 
شخصیت: «بابک»/ جوان خوشگذران و معتاد

جوان معتادى که داروهاى روانگردان و توهم زا استفاده مى کند. او ابتدا به زندان 
مى افتد، کمى بعد متوجه مى شود که مبتال به ایدز شده و نهایتًا هم کارش به 

جنون و آسایشگاه روانى مى کشد.
   «سوپراستار»/ 1387/ کارگردان: تهمینه میالنى / شخصیت: 

«کورش زند»/ بازیگر مشهور سینما
«کورش زند» به ســمت یک زندگى بى بندوبار پیش مى رود، اما دخترى که 
مدعى است دختر همسر سابق اوست وارد زندگى اش مى شود و او را متحول 

مى کند.
   «درباره الى»/ 1387 / کارگردان: اصغر فرهادى/ شخصیت: 

«احمد»/ جوان تحصیلکرده و آرام
شهاب حســینى در نقش جوان از فرنگ برگشته و تحصیلکرده اى ظاهر 
مى شــود که آمدن «الى» به سفر شمال به واســطه درخواست او اتفاق 

مى افتد و تا پایان ماجرا با همان چهره آرام در مسیر داستان نقش دارد.
   «جدایى نادر از سیمین»/ 1389/ کارگردان: اصغر فرهادى 

/ شخصیت: «حجت»/ کارگرى از طبقه پایین اجتماعى
«حجت» یــک کارگر از طبقه فرودســت اجتماعى اســت که درگیر 
گرفتارى شدید مالى شــده. او متوجه مى شود همسرش بدون اطالع او 
پرستارى از پیرمردى را برعهده داشته و در درگیرى با پسر پیرمرد فرزندش 

سقط شده است.
   «حوض نقاشــى»/ 1391 / کارگردان: مازیار میرى/ 

شخصیت: «رضا»/ معلول ذهنى
«رضا» یک معلول ذهنى است و همسرش هم در همین 
وضعیت است؛ شهاب حسینى با چهره اى دفرمه و لحن و 

بیانى متفاوت خود را شبیه معلوالن ذهنى مى کند.
   «برادرم خســرو»/ 1394 / کارگردان: 
احسان بیگلرى/ شــخصیت: «خسرو»/ 

بیمار روانى
«خسرو» از آسایشــگاه روانى مرخص مى شود 
و در منزل برادرش زندگى مى کند. او با فرزند 
برادرش رابطه دوستانه خوبى دارد و این از نظر 
والدین آن کودك خطرناك است. کم کم میان 
او و خانواده بــرادرش درگیرى هاى مختلف 

پیش مى آید.
   «فروشنده»/ 1394 / کارگردان: 
اصغر فرهادى / شخصیت: «عماد»/ 

بازیگر تئاتر
«عماد» و همسرش بازیگر تئاتر هستند، در 
جریان جا به جایى منزلشان، داستان زندگى 
زنى بدنام، زندگى آنها را تحت الشــعاع خود 
قرار مى دهد و آنها را وارد یک موقعیت سخت 

و پیچیده مى کند. 
«دل شکســته»، «پرســه در مــه»، «دوران 
عاشــقى»، «هزارتــو» و حضــور در فیلم هاى 
متنوع دیگر، شــخصیت هاى متفاوتى است که 
شهاب حسینى ایفاگر آنها بوده و نشان از توانایى 
و هنرمندى او در عرصه بازیگرى دارد. باید منتظر 
ماند و دید شهاب حســینى که بعد از چند دوره غیبت 
در جشــنواره فیلم فجر، امســال با فیلم «آن شــب» در 
جشنواره حاضر شده، در سى وهشتمین جشــنواره فیلم فجر چه 
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7 نقش متفاوت از شهاب حسینى به بهانه حضور او در جشنواره فیلم فجر 
بعد از چند دوره غیبت

وقتى پلیس جوان
 «سوپر استار» مى شود
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چندبار نامزدى براى دریافت جایزه، از موفقیت هاى 
او در جشــنواره فیلم فجر است. درکنار 

جشنواره فیلم فجر، دریافت جوایزى 
از «جشن خانه سینما»، «جشنواره 
بیــن المللى فیلــم مقاومت»، 
«انجمن منتقدان و نویسندگان 
ســینماى ایران»، «جشنواره 
فیلم شــهر» و... از بین المللى

دیگر موفقیت هاى جشنواره اى 
شهاب حسینى است.

7«درباره الى»/ 1387 / کار »
«احمد»/ جوان تحصیلکرده
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سقط شده است.
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مهمانى بازیگران مرد فصل جدید از مجموعه «شــام ایرانى» با حضور یک 
خواننده مهمان فیلمبردارى شد.

گروه اول «شام ایرانى» شامل پوریا پورســرخ، نیما شاهرخ شاهى، سامان 
گوران و «امره تتیکل»، بازیگر ترکیه اى با یکدیگر رقابت کردند.

اولین لوکیشن تولید این سریال خانه یکى از بازیگران پروژه بود و مهدى مقدم 

خواننده شناخته شده پاپ نیز مهمان پورسرخ در این قسمت بود.
همچنین عوامل و بازیگران «شــام ایرانى» براى ضبط قســمت بعدى نیز 
به ترکیه خواهند رفت. شبنم قلى خانى، ســیما تیرانداز، مارال فرجاد، نگین 
معتضدى و حامد آهنگى در کنار «گلشــن قیزى»، بازیگر آذربایجانى دیگر 

چهره هایى هستند که در «شام ایرانى» حضور دارند.

رقابت پوریا پورسرخ و بازیگر ترکیه اى!
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 در روزهاى حضور تاج در فدراسیون فوتبال اعضاى هیئت رئیسه دور هم نشستند و گفتند اگر قرار 
به حضور مربى خارجى باشد برانکو بهتر است چرا که فوتبال ایران را خوب مى شناسد در حالى که 
اگر قرار به حضور مربى خارجى جدیدى باشد باید زمان زیادى را صرف شناخت از فوتبال ایران کند و 
ممکن است به این دلیل در یکى از چهار بازى آینده ببازد و ایران براى صعود به جام جهانى با چالش 
جدى ترى مواجه شود. با رفتن مهدى تاج این سیاست کمى تعدیل شد و بحث انتخاب مربى 
ایرانى به طور جدى مطرح شــد و حاال که برانکو با تیم ملى عمان قرارداد بسته 
است، به نظر مى رسد تنها راه پیش روى تیم ملى انتخاب مربى ایرانى باشد.

جدى ترین گزینه بــراى هدایت تیــم ملى على دایى اســت. با او 
صحبت هاى الزم از سوى فدراسیون فوتبال صورت گرفته است. 
براى این انتخاب موافقت مدیران باالدستى هم نیاز است. اگر على 
دایى فصل گذشته علیه مدیر تیم سایپا صحبت نمى کرد، شاید 
اکنون انتخاب او به عنوان سرمربى تیم ملى قطعى شده بود. با 
این حال خیلى ها انتظار دارند وقتى پــاى منافع ملى به میان 
مى آید اختالفات فردى کنار گذاشته شود. امیر قلعه نویى هم 
یکى از گزینه هاى جدى فدراسیون فوتبال براى هدایت تیم ملى 
است. با او از درون جلســه هیئت رئیسه صحبت شده است. در 
این بین موضوع سپاهان مى ماند. سپاهان با تفکرات امیر قلعه 
نویى بسته شده و اگر قرار به جدایى این مربى باشد شرایط تیم 
براى قهرمانى درلیگ برتر ســخت خواهد شد. مى گویند امیر 
قلعه نویى بحث حضور همزمان در تیم ملى و سپاهان را مطرح 
کرده است که طبیعتاً اهالى فوتبال و رسانه ها حضور توأمان در 
سپاهان و تیم ملى را قبول نخواهند کرد. و جواد نکونام، دستیار 
کارلوس کى روش در تیم ملى که رفته رفته در حال تبدیل 
شدن به یکى از مربیان باتجربه است. شانس جواد نکونام به 
مراتب کمتر از على دایى و امیر قلعه نویى است. انتخاب على 
دایى به عنوان سرمربى تیم ملى براى فدراسیون فوتبال کم 
دردسر است به این علت که او در حال حاضر هدایت تیمى 
را برعهده ندارد. هر چند صحبت هایى با على دایى شده که 
در صورت انتخاب به عنوان سرمربى تیم ملى باید در چینش 
دستیارانش تجدید نظر جدى داشته باشد که سرمربى سابق 
سایپا این را قبول کرده است. طبق وعده فدراسیون فوتبال باید 

در هفته جارى مربى تیم ملى انتخاب شود.

غول بزرگ از 
صحنه خارج شد

قرار است به زودى یک بازیکن جدید به جمع شاگردان امیر 
قلعه نویى در تیم فوتبال سپاهان اصفهان اضافه شود.

 در شــرایطى که مهلت نقل وانتقاالت نیم فصل لیگ برتر 
فوتبال به پایان رســیده، اما باشگاه ســپاهان قصد دارد از 
یک سهمیه بازیکن آزاد خود که برایش باقى مانده، استفاده 
کند. در همین ارتباط، مذاکرات با گزینه هاى مدنظر صورت 
گرفته و احتماًال طى دو سه روز آینده یک بازیکن جدید به 
جمع شاگردان امیر قلعه نویى اضافه مى شود. این بازیکن که 
در پست مهاجم و پشــت مهاجم توانایى بازى دارد، شنیده 
مى شود با مسئوالن باشگاه سپاهان به توافق اولیه رسیده و 
به زودى تکلیفش مشخص مى شود. این مهاجم به صورت 
آزاد راهى سپاهان اصفهان مى شود و قرار است یک سهمیه 

باقیمانده بازیکن خارجى آسیایى این تیم را پر کند.

آخرین خارجى در راه 
ارتش زرد

پیام نیازمند، سنگربان تیم فوتبال سپاهان و بازیکن تیم ملى 
در گفتگویى کوتاه که در مورد گرفتن میزبانى بازى هاى لیگ 
قهرمانان آسیا از نماینده هاى فوتبال ایران داشت، گفت: من 
به عنوان بازیکن تیم ملى معتقدم نباید فوتبال با سیاســت 
قاطى شود. ایران در امنیت کامل است.  او ادامه داد: همیشه 
مسابقات بین المللى در کمال آرامش و امنیت کامل برگزار 
شده و در آینده هم چیزى غیر از این نخواهد بود. امیدوارم 
مسئوالن فوتبال آسیا این حق را از تیم هاى ایرانى نگیرند 
و آن را پایمال نکنند و اجازه بدهند که رقابت ها در فضایى 

سالم و به دور از سیاست زدگى برگزار شود.

این 2 تا را قاطى نکنید

یک سایت بلژیکى خبر داد که ستاره جوان ژاپنى مورد توجه مسئوالن تراکتور ایران قرار گرفته است.
 مسئوالن باشگاه تراکتور بعد از جدایى کوین فورچونه، یوکیا سوگیتا و مازوال سه بازیکن خارجى شان به دنبال 
پر کردن جاهاى خالى لیست خود با نفرات خارجى جدید هستند. آنها در اولین گام حمزاوى، مهاجم الجزایرى 

را به خدمت گرفتند و حاال مى توانند دو بازیکن خارجى دیگر را از طریق سهمیه فیفا وارد لیست خود کنند.
در این خصوص سایت  بلژیکى خبر داده که مدیران تراکتور با یک بازیکن ژاپنى وارد مذاکره شده اند و احتمال 
دارد او را جذب کنند. یوما سوزوکى وینگر 23 ساله ژاپنى که سابقه بازى در کاشیما آنتلرز ژاپن را دارد و سال 
گذشته همراه با این تیم براى دیدار با پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان آسیا نیز به ایران سفر کرد، بازیکنى 

است که سایت بلژیکى اعالم کرده مورد نظر مسئوالن تراکتور است.
سوزوکى البته چند ماهى است از کاشیما آنتلرز راهى سنت ترویدن بلژیک شده و در ترکیب این تیم پنج گل هم 
به ثمر رسانده است. سایت بلژیکى در خصوص پیشنهاد تراکتور به او نوشته است: «باشگاه تراکتور ایران در 
حال برنامه ریزى براى ارائه پیشنهادى پنج میلیون یورویى به این مهاجم ژاپنى است. تا به امروز هنوز پیشنهاد 
رسمى به این بازیکن داده نشده؛ البته به نظر نمى رسد سوزوکى 23 ساله قصدى براى ترك سنت ترویدن آن 

هم درست چند ماه پس از پیوستنش به این تیم داشته باشد.» 
باید منتظر ماند و دید طى روزهاى آینده چه اتفاقاتى در این خصوص رخ مى دهد و آیا مسئوالن تراکتور اقدامى 

براى جذب سوزوکى خواهند کرد یا خیر.

تى تى ها و عشق دوباره به یک ژاپنى
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 حمیدرضا گرشاسبى، مدیر عامل سابق پرسپولیس درباره ماجراى پرسپولیسى شدن مهدى ترابى حرف هاى 
جالبى زده است او گفته: ترابى چند ماه قبلش با تراکتور به توافق رسیده بود که بعد از پایان فصل به عنوان بازیکن 
سرباز راهى این تیم شود و حتى از این تیم چک پیش پرداخت هم دریافت کرده و از دانشگاه هم انصراف داده بود. 
حاال من باید تمام این مشکالت را مدیریت مى کردم. دو ماه خدمت او را عقب انداختم و مجدداً کار بازگشت او به 
دانشگاه را انجام دادم تا بتواند امروز براى پرسپولیس خوش بدرخشد. ترابى تنها یک نمونه است و ما این مشکالت 
را براى جذب رفیعى، شریفى، مهدى شیرى و حتى ســعید کریمى که به عقیده من در آینده یک بازیکن بزرگ 
مى شود هم داشتیم و با انرژى هواداران و دعاى خیر آنها توانستیم سربلند از آن خارج شویم. در باشگاه هیچ کس 
خبر نداشت که با ترابى صحبت کرده ام. نه تنها ترابى بلکه هیچ کدام از بازیکنان را به افراد داخل باشگاه اطالع 
نداده بودم و تنها براساس لیست برانکو خرید مى کردم. روزى که ترابى به باشگاه آمده بود تا قراردادش را امضا 
کند همه کارمندان دنبال من مى گشتند تا اطالع بدهند که ترابى به باشگاه آمده و از هم سئوال مى کردند که چه 
کارى مى تواند داشته باشد؟ هیچ کس نمى دانست که با او توافق کرده ام و خبیرى وقتى متوجه این موضوع شد 
گریه مى کرد! شوکه شده بودند. گفتم بروید لباس باشگاه را بیاورید تا عکس یادگارى بیاندازد و آنجا باورشان شد 

که ترابى واقعاً پرسپولیسى شده است.

ستاره 26 ساله خط دفاع ایران و باشگاه ترکیه اى تنها یک گام با کوچ به یکى 
از پنج لیگ معتبر اروپا فاصله دارد.

دقیقًا از یک هفته قبل بود خبرهایى پیرامون کنار گذاشــته شدن نام مجید 
حسینى از فهرست بازیکنان این تیم براى دور برگشت سوپرلیگ ترکیه به 
گوش رسید. این خبر در شرایطى تعجب همگان را برانگیخت که ستاره ایرانى 
در دور رفت یکى از ستاره هاى ترابزون در ساختار تدافعى بود و «بوردو-ماوى 

ها» با درخشش این بازیکن توانستند در زمره مدعیان باقى بمانند.
با کنکاش بیشتر رسانه هاى ترکیه مشخص شد عدم تمدید قرارداد مدافع 

ایرانى با باشــگاه یکى از مهمترین دالیل این تصمیم سرمربى جدید 
ترابزون است. این اتفاق بار دیگر شایعات در خصوص آینده ملى 

پوش ایرانى را به اوج خود رســاند تا جایى که هر روز خبرهاى 
ضد و نقیضى در خصوص تیم آتى حسینى به گوش مى رسد از 

جمله اینکه او تنها یک گام با حضــور در یکى از پنج لیگ معتبر اروپا 
فاصله دارد.

به نوشته  سایت «Haberts» ترکیه سران باشگاه ترابزون وقتى از تمدید 
قرارداد با حسینى ناامید شدند شروع به بررسى پیشــنهادات این بازیکن از 
باشــگاه هاى خواهان کردند که در حال حاضر هرتابرلیــن آلمان با یورگن 
کلینزمان مشهور نزدیک ترین تیم به ستاره ایرانى قلمداد شده است. به نوشته 
سایت ترکیه اى پیشنهادهاى رســمى براى جذب مجید حسینى به باشگاه 
ترابزون رسیده است. بازیکن ایرانى که در فصل گذشته به عضویت این تیم 
درآمد حاال در پى انجام  کارهاى انتقال به یک باشگاه بزرگ در لیگى معتبر 
است. «Haberts» ترکیه نوشت: در پیشنهادهاى حسینى گزینه انتقال 
قرضى تا پایان فصل با امکان خرید در پایان فصل مطرح شــدند که مورد 
پذیرش باشگاه ترابزون  اسپور قرار نگرفت. این در حالى است که سران این 
باشگاه در قبال فروش قطعى مجید حسینى خواهان دریافت پنج میلیون یورو 

هستند تا به واسطه آن دو بازیکن جدید را جذب کنند.

یک گام تا بوندسلیگا
ی

پ

د
د
گ

س

ح

ه

 کوچ به یکى 
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قتى از تمدید 
ین بازیکن از 

اوج هیجان در دور رفت مرحله یک چهارم پایانى لیگ برتر 
فوتسال هواداران در شــهرهاى مختلف را به وجد آورد تا 
براى برگزارى دیدارهاى دور برگشــت مرحله یک چهارم 
نهایى لحظه شمارى کنند. رقابت هاى لیگ برتر فوتسال 
در دور برگشت مرحله یک چهارم پایانى با چهار دیدار امروز 
دوشنبه در حالى ادامه خواهد یافت که شاهد اوج هیجان در 
دیدارهاى دور رفت بودیم؛ دیدار مس ســونگون و حفارى 
از ســاعت 18 و 30 دقیقه آغاز خواهد شــد ولى سوت سه 
دیدار دیگر ساعت 17 به صدا در خواهد آمد. در یکى از این 
مسابقات، گیتى پسند میزبان سوهان محمد سیما خواهد بود. 
شاگردان حمید بیغم با 54 امتیاز به عنوان دومین تیم صعود 
کننده به مرحله پلى آف راه پیدا کردند و شاگردان غیاثى نیز 
در پایان مرحله مقدماتى در رده هفتم جدول رده بندى قرار 
گرفتند تا یک هفته پیش از پایان دور مقدماتى صعود خود را 
به مرحله پلى آف قطعى کنند. شاگردان بیغم هفته گذشته 
تنها میهمانى بودند که توانستند با یک پیروزى شیرین به 
خانه برگردند و با نتیجه 6 بــر 2 میزبان قمى خود را در هم 

شکستند تا براى حریفانشان خط و نشان بکشند.  

گیتى پسند در آستانه 
صعود شیرین
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مجموعه اتفاقاتى که اخیراً در پرسپولیس و استقالل رخ 
داده، باعث شــده بار دیگر زمزمه حمایت وزیر ورزش از 
پرسپولیس یا استقالل شدت بگیرد و به سوژه جنگ هاى 
مجازى تبدیل شــود. مسعود ســلطانى فر هم مصاحبه 
کرده و گفته: «من تعلــق خاطرى به هیچ یک از دو تیم 
پرسپولیس و استقالل ندارم.» بنده خدا تصور کرده االن 
با این جمله، کل غائله ختم مى شــود و میلیون ها هوادار 
دو تیم یکصدا در مقابــل وزارت ورزش فریاد مى زنند: 
«آقاى وزیر، ما قبول کردیم که بى طرف هســتید و به 
این وســیله بابت اتهامى که به شــما زدیم عذرخواهى 
مى کنیم!» طبیعتًا چنین اتفاقى رخ نخواهد داد. پیشنهاد 
ما به ســلطانى فر اما واگذارى قطعى، واقعى و سریع دو 
تیم است. قول مى دهیم اینطورى مشکالت از بین برود 
و او هم خالص شود، اما هم ما و هم آقاى وزیر مى دانیم 

سرخابى ها تا نیم قرن دیگر هم خصوصى نخواهند شد.

حاال کل غائله ختم 
مى شود؟ این روز ها خبر احتمالى انتقال مهدى طارمى به تیم پورتو ســر 

زبان هاست. تیم فوتبال پورتو یکى از قدرت هاى اصلى لیگ برتر 
پرتغال به شمار مى آید. 

تنها خرید تابستانى در خط حمله تیم زه لوییس بود که تا اینجاى 
فصل در 12 بازى، هفت بار موفق به گلزنى شــده اســت. دو 
بازیکن اصلى خط حمله تیم پورتو موسى مارگا اهل کشور مالى 
و فرانسیسکو (تکینیو) سوارز برزیلى هستند. در صورت جدایى 
ســوارز و انتقال طارمى به پورتو، احتماًال طارمى جایگزین این 

بازیکن خواهد شد. 

روى نیمکت پورتو نیز سه مهاجم دیگر حضور دارند که مى توانند 
تهدیدى براى حضور ثابت مهدى در ترکیب پورتو باشــند: زه 
لوییس، ابوبکر و فابیو ســیلوا. ابوبکر 27 ســاله در سال 2014، 
با به ثمر رســاندن 13 گل بهترین مهاجم پورتو در لیگ بود، اما 
پس از آن به بشیکتاش منتقل شــد و بعد از بازگشت به پورتو با 
مصدومیت هاى متعدد مواجه شد و اکنون در شرایط بدنى خوبى 
قرار ندارد و اکثراً در جام حذفــى و به عنوان بازیکن تعویضى به 
زمین رفته است. فابیو سیلوا 17 ســاله و جوان هم مانند ابوبکر 
اکثراً در جام حذفى و دقایقى کوتاه فرصت خودنمایى پیدا کرده 
است. زه لوییس شاید تنها خطر اصلى براى حضور ثابت طارمى 
در ترکیب پورتو باشد. وى در ابتداى فصل بارها در ترکیب ثابت 
حضور داشت، ولى در ادامه به علت مصدومیت، جاى خود را به 

سوارز داد.

بنفیکا در 17 بازى نیم فصل اول 16 بار پیروز از زمین خارج شده 
و تنها یک شکست مقابل پورتو را تجربه کرده است. با توجه به 
ضعف ســایر تیم ها، حتى اســپورتینگ، به نظر مى رسد بنفیکا 
تا انتهاى این فصل شــاید تنها 3 امتیاز بازى مقابل پورتو را از 
دســت بدهد و بتواند یک قهرمانى دیگر در لیگ را به فهرست 

افتخاراتش اضافه کند.
با این شــرایط حضور احتمالى مهدى طارمى در پورتو شاید در 
این فصل کمکى به قهرمانى این تیم در لیگ نکند. در صورتى 
که طارمى در این مقطع به پورتــو بپیوندد، مهدى حتى فرصت 
بازى در مرحله حذفى لیگ اروپــا مقابل لورکوزن را هم خواهد 
داشــت. این شــرایط مى تواند ســکوى پرتاب مناسبى براى

 طارمى باشد.

بررسى نقش احتمالى 
مهدى طارمى در پورتو

خبیرى گریه مى کرد
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مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام شعبه ســیزده اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص کالسه 
اجرایى 971031 ج/13 له خانم زهره على دایى و علیه آقاى محســن فروغى ابرى مبنى 
بر مطالبه 150 عدد ســکه بهار آزادى و 70 مثقال طال که در روز مزایده ارزیابى مى گردد 
و ســایر مطالبات بابت محکوم به در مورخ 98/11/15 ساعت 9:30 صبح در محل اجراى 
احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 6500 سهم مشاع 34/054 
ملکى به پالك ثبتى شماره 5 فرعى از 12811 اصلى بخش 5 اصفهان ملکى آقاى محسن 
فروغى ابرى و اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه مى باشــد با مشــخصات مندرج در 
نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده است و توســط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح 
ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از اعتراض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین 
خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشــانى اصفهان خیابان جى خ ابر ك 
شهید فروغى روبروى مدرسه آمنه کدپستى 8159683886 مراجعه و از ملک بازدید و با 
همراه داشتن 10 درصد در روز مزایده به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه 
اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى ثمن را ظرف 
حداکثر یک ماه پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک 
مورد مزایده: احتراما عطف به ابالغ 1/23110/00 مورخ 98/7/3 در معیت خواهان از محل 
مورد نظر بازدید که ضمن بررسى مدارك و اســناد ابرازى و معاینه و اندازه گیریهاى الزم 
گزارش به شــرح ذیل تقدیم مى گردد: پالك فوق بصورت یک خانه قدیمى دو طبقه که 
داراى 84 متر مربع ســاخت در طبقه همکف و حدود 60 متر مربع در طبقه اول و یک اتاق 
در طبقه زیرزمین حدود 12 مترمربع میباشــد که عرصه پالك فوق طبق سند حدود 135 
مترمربع مى باشد. مشخصات ساختمان: اسکلت بصورت نیمه فلزى و دیوار آجرى و باربر 
و سقف از نوع طاق ضربى و با اجر و آهن بدنه داراى اندود گچ و سفیدکارى و رنگ امیزى و 
کهنه و قدیمى، کابینت از نوع فلزى و دریهاى خارجى از نوع پروفیل فلزى و درب هاى داخلى 
از نوع سه الیه چوبى قدیمى، سیستم گرمایش از نوع بخارى گازى و سرمایش از نوع کولر 
آبى و داراى آبگرمکن جهت تولید آب گرم مصرفى مى باشد. نماى ساختمان از نوع سنگ و 
کف حیاط با موزائیک اجرا گردیده و داراى اشتراکات اب و برق و گاز و داراى قدمتى بیشتر 
از 30 سال مى باشد. در خاتمه ارزیابى کل ساختمان با توجه به جمیع جهات با توجه به مقدار 
عرصه و اعیان موجود و اشتراکات آب و برق و گاز جمعا برابر 4/107/000/000 ریال برابر 
با چهارصد و ده میلیون و هفتصد هزار تومان براورد و اعالم مى گردد. که سهم محکوم علیه 
از پالك 2/050/000/000 ریال برابر با دویست و پنج میلیون تومان ارزیابى مى گردد. م 

الف: 716593 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان/10/245
مزایده

شــماره مزایده: 139804302003000047 تاریخ ثبــت: 1398/10/15 آگهى مزایده 
 GLXI 405 پرونده به شماره بایگانى: 9701990- ششــدانگ تاکسى پژو تیپ لوگان
مدل 1388 رنگ زرد خورشیدى با نوار شطرنجى مشــکى روغنى به شماره انتظامى 13 
 CA 89 E 012937  ایران 564 ت 34 و شماره موتور 12487272905 به شماره شاسى
NAAM 11 ظرفیت جمعا 4 نفر تعداد محور 2 تعداد چرخ 4 تعداد سیلندر 4 نوع سوخت 
بنزین- گاز (دوگانه سوز) به آدرس: اصفهان، خیابان پروین، خیابان صباحى، کوچه شهید 
(سپنتا) مجتمع طاها پالك 29 متوقف مى باشد که طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى 
در بازدید از خودرو، در هنگام بازدید اتاق از نظر وضعیت ظاهرى خوب و سالم و جلو و عقب 
سالم و اتاق فابریک مى باشد موتور وگیربکس و دیفرانسیل ســالم ولى مستعمل، چهار 
حلقه الستیک سالم و حدود 70٪ سالم مى باشد شیشــه ها و آینه ها، برف پاك کن، سپر 
و جلو و پنجره ها سالم بود روکش صندلى ها ســالم ولى مستعمل بود چون حدود دو سال 
است که خودرو متوقف مى باشد باترى خراب شــده و نیاز به باترى دارد ولى بیمه نامه ان 
تمدید شده و اعتبار دارد متعلق به حسین دارالضیائى فرزند محمدعلى که بموجب مهریه 
مندرج در سند ازدواج شماره 5575 مورخ 1392/6/21 تنظیمى دفترخانه ازدواج شماره 11 
اصفهان در قبال قسمتى از طلب خانم نیره محمد شفیعى و حقوق دولتى بموجب نامه شماره 
77159/51319504- 1397/05/21 پلیس راهنمائى و رانندگى اصفهان بازداشت گردیده 
از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 1398/11/23 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 
واقع در خیابان هشت بهشت شرقى- چهارراه اول شــهید صداقتى ابتداى خیابان الهور 
سمت چپ طبقه چهارم برگزار مى شــود. مزایده از مبلغ پایه 450/000/000 ریال معادل 
چهل و پنج میلیون تومان شــروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى 
نقدا فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به خودرو در صورتى که 
مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى، هزینه پارکینگ 
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 ضمنا این آگهى در یک نوبت در 
روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/10/30 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 را در صورت اطمینان از برگزارى مزایده طى فیش ســپرده به شماره 
حساب: IR 090100004061013207670192 بنام تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت 
اسناد و امالك کشور با شناسه واریز 998108561161070070570000000000 نزد 
بانک مرکزى 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 مابقى مبلغ 
خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص پرداخت نماید. م الف: 725655 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /10/348
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 980597 ج/4 له 1. الهه انالوئى 2. محمدعلى نورى نکوئى و علیه 1. ماندانا 
نورى نکوئى 2. على نورى نکوئى 3. بهرام نورى نکوئى 4. سوسن معتقد 5. زهره عظیمى 
6. سعید عظیمى 7. حمید عظیمى مبنى بر فروش پالك ثبتى 4794/133 بخش 5 اصفهان 
در تاریخ 98/11/16 ساعت 8/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه 
زیرزمین اتاق 18 جهت فروش شــش دانگ ملکى به پالك ثبتى 34794/133 بخش 5 
اصفهان با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده است ملکى طرفین 
و اکنون در تصرف مالکانه طرفین (خالى از ســکنه) مى باشد توســط کارشناس رسمى 
دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 
برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه 
و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین 
شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد 
و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخــت واال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط 
خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزایده: اصفهان- دروازه شــیراز- بلوار دانشگاه- کوچه 
فرهاد- پالك 6 بازدید بعمل اورد و پس از معاینه فنى محل نظریه کارشناســى ذیل تهیه 
و حضورتان ایفاد مى گردد. طبق سند مالکیت ابرازى به شماره دفترچه مالکیت 561758 
ب/ 85،  4 حبه مشاع از 72 حبه 6 دانگ قطعه زمین پالك 4794/133 مجزى شده از 70 
فرعى واقع در اراضى هزار جریب بخش 5 اصفهان به مساحت 559/70 مترمربع با حدود و 
مشخصات شماًال پى است به زمین 132 فرعى بطول 19/20 متر شرقًا پى است به خیابان 
10 مترى بطول 29 متر جنوبًا بطول 19/30 متر پى به پى زمین 4794/70 غربًا پى است به 
زمین 4794/67 بطول 29 متر مى باشد و طى معامله قطعى به شماره ثبت 174136 مورخ 
87/6/6 دفترخانه 71 اصفهان بنام خانم الهه انالوئى داراى سابقه ثبت که طى معامله رهنى 
به شماره 3453 مورخ 1394/4/25 دفترخانه 289 اصفهان بانضمام بقیه تا 8 حبه مشاع در 
قبال مبلغ 6/000/000/000 ریال با ممنوعیت از انجام معامله قبل از فک رهن به مدت 3 
ماه در رهن خانم لعبا انالوئى چادگانى قرار گرفته است. ساختمان ملک با قدمت باالى 30 
سال ساخت شــامل 2 طبقه روى پیلوت هر یک 2 واحد مسکونى (1 واحد غربى و 1 واحد 
شرقى) و طبقه 60٪ داراى 1 واحد مســکونى و 2 واحد سوئیت در سرسرا (1 واحد غربى و 
1 واحد شرقى) و موتورخانه و یک اتاق و آشپزخانه نگهبان و پارکینگ و حیاط در همکف 

مى باشد واحدها هر یک داراى چهار اتاق و سالن با شومینه و راهرو و تراس مسقف و غیره 
با پوشش کف ها سنگ، موزاییک و سیمان و بدنه و رنگ و سقف گچبرى، درب و پنجره 
فلزى شیشه خور، نماى خارجى آجرى، دســتگاه پله با نرده هاى چوبى و داراى انشعابات 
آب و فاضالب و گاز و 6 برق تک فاز مى باشد. بر اساس سیســتم یکپارچه شهرسازى و 
درآمد شهردارى اصفهان کاربرى مصوب مجاز ملک مسکونى و طبق نقشه داراى مساحت 
545/77 مترمربع و میزان باقیمانده 544/36 مترمربع مى باشد. با عنایت به مراتب فوق و 
بررسى جمیع جهات دخیل و با  لحاظ نمودن کلیه اوضاع و احوال و مولفه هاى موثر در قضیه 
منجمله متراژ، وضعیت ثبتى، نوع کاربرى، وضعیت ساخت، موقعیت محلى و دسترسى به 
شبکه شوارع و معابر، ارزش کل 6 دانگ ملک (صرفنظر از دیون و بدهى هاى احتمالى و 
مبالغ بازداشتى) به مبلغ 150/000/000/000 ریال معادل پانزده میلیارد تومان ارزیابى مى 
گردد. مطابق اســتعالم ثبتى آقاى حمید عظیمى 24 حبه و سعید عظیمى 20 حبه مشاع و 
زهره عظیمى 20 حبه مشاع و الهه انالوئى 8 حبه مشاع مالک بوده و وفق ماده 10 آیین نامه 
فروش امالك مشاع وجوه حاصل از فروش پس از کســر هزینه عملیات اجراى به نسبت 
سهم هر یک از مالکین تقسیم خواهد شــد. م الف: 723840 مدیر و دادورز اجراى احکام 

حقوقى اصفهان/10/354
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139803902004000368 تاریخ آگهى: 1398/10/24 شماره پرونده: 
139504002004000889 و 139504002004000890 آگهى مزایده پرونده اجرایى 
به شماره هاى بایگانى: 9502927 و 9502928- تمامى ششدانگ یک باب مغازه پالك 
بیست و یک فرعى از شــش هزار و پانصد و هفتاد و نه اصلى (6579/21) واقع در بخش 
2 ثبت اصفهان به مســاحت 152/46 مترمربع به آدرس: اصفهان خیابان چهارباغ پائین، 
خیابان جامى شــرقى (پاچنار) مجتمع تجارى گل نرگس کدپســتى 8137763183 در 
زیرزمین اول که سند مالکیت آن در صفحه 472 دفتر امالك جلد 214 ذیل شماره 79064 
به مالکیت آقاى على حیدرى ثبت و ســند مالکیت شماره 671835 صادر گردیده است. با 
حدود و مشخصات: شماال: به طول 16/40 متر دیوار با پنجره فوقانى به معبر شرقًا به طول 
10/27 متر دیوارى اســت به درز انقطاع مورد ثبت که ماوراى آن پالك 2 فرعى از 6579 
قرار دارد جنوبًا به طول 16/80 متر دیوار با پنجــره فوقانى به معبر غربًا به طول 8/22 متر 
دیوار به دیوار است به ملک مجاور شماره 6580 اصلى و طبق نظر کارشناس رسمى پالك 
فوق پالك مورد نظر به مســاحت 152/46 مترمربع در زیر زمین اول مجتمع تجارى گل 
نرگس مى باشد و با راه پله به خیابان مرتبط است. کف آن سرامیک و بدنه سرامیک پله ها از 
نوع سنگ درب ورودى آهنى، پنجره هاى فوقانى آهنى با شیشه معمول برق مستقل و آب 
مشترك و انشعاب و فاقد سیستم سرمایش و گرمایش است. اسکلت ساختمان بتونى، سقف 
ها تیرچه و بلوك و سقف گچ کارى و قدمت ساختمان حدود 15 سال مى باشد که طبق اسناد 
رهنى شماره 33712 و 33715 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 183 اصفهان در 
قبال بدهى آقایان على حیدرى و محمد کریمى در رهن بانک مهر اقتصاد واقع مى باشــد 
و فاقد بیمه نامه است و از ســاعت 9 الى 12 روز شــنبه مورخ 98/11/26  در اداره اجراى 
اسناد رســمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شــرقى چهارراه اول شهید صداقتى 
ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 
3/800/000/000 ریال (سه میلیارد و هشتصد میلیون ریال) شروع و به هر کس خریدار 
باشد 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 مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ 
اصفهان مورخ 98/10/30 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 پس از اخذ شناسه 
واریز از این اداره طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق 
به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید 
کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت 
اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 736333 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /10/416

مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهى: 139803902004000366 تاریخ آگهى: 1398/10/24 شماره پرونده: 
139704014024000807 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى: 9706897/2- 
همگى و تمامت ششــدانگ عرصه و اعیان پالك شماره 5000/24184 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان، آپادانا دوم، کوچه الفت پالك 5 به استحضار میرساند که 
اسناد مالکیت آن با شــماره ثبت 44619 و 206019 به ترتیب ملکى آقاى مهدى جمدى 
بمیزان 3 دانگ و خانم مریم غزل گو بمیزان 3 دانگ ثبت و صادر گردیده اســت با حدود 
و مشخصات: شماال پى حفر شده اســت به پالك 5000/7267 بطول 10/50 متر شرقا 
دیواریســت به قطعه شــانزده بطول 30/75 متر جنوبا دیوار به دیوار قطعه چهارده بطول 
10/50 متر غربا اول پى حفر شده است به پالك 5000/7269 بطول 28/75 متر دوم پى 
حفر شده است به کوچه بطول دو متر و فاقد حقوق ارتفاقى است. که طبق نظر کارشناس 
رسمى ساختمان احداثى بر روى زمینى مذکور قدیمى با قدمت باالى سى سال در همکف 
داراى اســکلت اجر و آهن، سقف آهن و آجر، کف ســنگ و بدنه گچ و خاك سفید و رنگ 
با درب و پنجره خارجى فلزى، دربهاى داخلى چوبى، داراى ســرویس بهداشتى، حمام و 
آشپزخانه با کابینت مى باشد نماى خارجى ساختمان ســنگى و سیستم گرمایش بخارى 
گازى و سیستم سرمایش کولر آبى میباشد ســاختمان داراى یک پارکینگ سرپوشیده و 
انشعابات آب و برق و گاز دایر مى باشد. معابر دسترسى پالك مذکور کال" آسفالت و جدول 
گذارى گردیده که طبق سند رهنى شماره 20183 مورخ 1391/11/02 و سند رهنى شماره 
28425 مورخ 1397/12/27 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شــماره 105 شهر سامان در 
رهن بانک کشاورزى مى باشد طبق اعالم بانک مورد وثیقه فاقد بیمه مى باشد از ساعت 9 
الى 12 روز شنبه مورخ 1398/11/26 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 شــود. مزایده از مبلغ پایه 43/385/000/000 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 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 1398/10/30  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: 734910 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /10/417
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139803902004000367 تاریخ آگهى: 1398/10/24 شماره پرونده: 
9000400200400688 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى: 9001760/2- 
همگى و تمامت ششدانگ عرصه و اعیان پالك شماره 2187/6139 واقع در بخش 6 ثبت 
اصفهان به آدرس: اصفهان بهارســتان خ آزادى کوچه مینو مینوى ششم پالك 338 که 
سند مالکیت آن به شماره ملک 6139/2187 و شماره چاپى سند 053006 الف/79، شماره 
ثبت 31887 صفحه 479 دفتر 106 واقع در بخش 6 اصفهان به مالکیت خانم ثریا احمدیان 
با سهم مالکیت شش دانگ ثبت و صادر گردیده اســت با حدود و مشخصات: آن شماال" 
بطول 10/5 متر پى است به پالك شــرقا" بطول 24 متر پى است به پالك جنوبا" در دو 
قسمت که قسمت دوم پنج است به طولهاى 8/70 متر و 2/54 متر پى است به محوطه و 
میدان غربا" بطول 22/20 متر پى اســت. که طبق نظر کارشناس رسمى مساحت عرصه 

مندرج در سند 250/38 متر مربع و ساختمان احداثى بر روى زمین مذکور قدیمى با اسکلت 
آجر و آهن در یک طبقه زیرزمینى بمساحت 90 مترمربع و همکف روى آن بمساحت 140 
مترمربع بوده و نماى خارجى ســاختمان و دیوار محوطه آجر نما مى باشد. درب و پنجره 
هاى بیرونى آلومنیوم و دربهاى داخلى چوبى مى باشد. در طبقه همکف، کف موزازائیک 
بدنه سفید و رنگ که داراى همان پذیرایى، دو اطاق خواب با ارتفاع حدود 1/20 متر باالتر از 
کف پذیرایى، آشپزخانه مجزا با کف سرامیک و بدنه کاشى و سرویس بهداشتى و حمام مى 
باشد و طبقه زیرزمینى بصورت نیمه تمام بوده و به عنوان انبارى استفاده مى شود دیوارهاى 
جداکننده زیرزمینى در حد دیوار آجرى بدون گچ و خاك اجرا شــده. کف حیاط موزائیک 
و داراى انشــعابات آب و برق و گاز مى باشد. سیســتم گرمایش بخارى گازى و سیستم 
سرمایش کولر آبى است و در زمان بازدید توسط مستاجر بهره بردارى میشده. که طبق سند 
رهنى شــماره 7700 مورخ 1386/06/24 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 105 شهر 
سامان در رهن بانک کشاورزى مى باشد طبق اعالم بانک مورد وثیقه فاقد بیمه مى باشد از 
ساعت 9 الى 12 روز یکشنبه مورخ 1398/11/27 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 9/363/300/000 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 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 1398/10/30  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: 734909 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /10/418
وقت اجراى قرار تحریر ترکه

بدینوسیله اعالم مى نماید به موجب درخواست تحریر ترکه به طرفیت احترام، زهرا، ناهید، 
اسماعیل، سیاوش طاهرى قرار تحریر ترکه مرحوم احمدرضا طاهرى طى شماره 475/98 
در شــوراى حل اختالف باغبادران صادر و وقت اجراى قرار ساعت 4:30 مورخ 98/12/3 
تعیین گردیده اســت، لذا از ورثه یا نماینده قانونى آنها، بستانکاران و مدیونین به متوفى و 
کسان دیگرى که حقى بر ترکه متوفى دارند تقاضا مى شود در موعد مقرر در محل این شورا 
واقع در  باغبادران به آدرس خیابان امام حسین(ع) حاضر شوند. عدم حضور مدعوین مانع 
اجراى قرار نخواهد بود. م الف: 737208 حمید کریمى- رئیس شعبه 1 حقوقى شوراى حل 

اختالف بخش باغبادران (مجتمع شماره یک) /10/445
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- رضا شــجاع فالورجانى دادخواستى 
به مبلغ ســه فقره چک 11/400/000 ریال بطرفیت کامران آزاد  که اعالم شده مجهول 
المکان است تقدیم و به کالسه 301/98 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 دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز دوشنبه مورخ 98/12/12 
ساعت 3 عصر در جلسه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى 
و شورا غیابًا رســیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 736942 شعبه هشتم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /10/446
ابالغ وقت رسیدگى

شماره: 98- 598 ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- آقاى احمد ملکى 
دادخواستى انتقال ســند خودروى پى کى آبى مدل 85 به شماره شهربانى 85764 ج 33 
بطرفیت آقاى سید هادى هاشمیان- محمدحسن قرقچیان  که اعالم شده مجهول المکان 
است تقدیم و به کالسه 597/98 در شعبه یک حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت 
گردیده و به علت مشــخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شــورا و بنا به 
تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز شنبه مورخ 98/12/10 
ساعت 3 عصر در جلسه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و 
شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 736938 شعبه اول حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /10/447
ابالغ رأى

تصمیم قاضى شــورا در تاریخ 98/09/05 در وقت فوق العاده جلسه شعبه ششم حقوقى 
شوراى حل اختالف فالورجان به تصدى اینجانب قاضى شورا تشکیل است پرونده کالسه 
97/593 تحت نظر است قاضى شــورا با توجه به محتویات پرونده و پس از مالحظه نظر 
اعضاى شورا ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان 
به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید .راى شورا در خصوص دعوى خواهان آقاى 
رسول شرافت فرزند محمود به طرفیت خوانده آقاى حســین میاح فرزند لفته به خواسته 
صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلــغ یکصد و چهل میلیون ریال بابت یک 
فقره چک به شماره 394670و تاریخ 96/01/10 عهده بانک ملت به انضمام کلیه خسارات 
قانونى وارده و تأخیر تأدیه نظر به اینکه وجود اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره 
از بانک محال علیه در ید و تصرف خواهان ظهور در اشــتغال ذمه خوانده دارد و امضاى 
مشارالیه در زیر چک مستند دعوى مصون از هرگونه تعرض وى مانده است و مطابقت آن با 
نمونه امضاء موجود در بانک مورد تایید بانک محال علیه در گواهینامه عدم پرداخت مذکور 
قرار گرفته است و با توجه به اینکه خوانده دعوى با وصف ابالغ قانونى در جلسه دادرسى 
حاضر نگردیده و الیحه اى را در جهت اثبات بى اعتبارى ادعاى خواهان و مستندات وى 
وبالطبع برائت مافى الذمه خود تقدیم و ارسال ننموده است لذا قاضى شوراى دعوى خواهان 
را وارد و محمول به صحت تشخیص داده و به استناد مواد 198 515 519 و 522 از قانون 
آیین دادرسى مدنى و مواد 313 310 320 از قانون تجارت و ماده واحده قانون استفساریه 
تبصره الحاقى به ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صــدور چک مصوب 77/09/21 
مجمع محترم تشــخیص مصلحت نظام و ماده 9 از قانون شوراهاى حل اختالف مصوب  
94/09/16 حکم بر محکومیت خوانده دعوى به پرداخت مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و هفتصدوپنجاه هزار ریال به عنوان هزینه دادرسى 
و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا اجراى کامل حکم بر مبناى نرخ شاخص 
تورم بهاى کاال و خدمات اعالمى از طرف بانک مرکزى که حساب و دریافت آن از خوانده 
و بر عهده اجراى احکام مدنى میباشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره 
غیابى و در اجراى مقررات ماده 27 قانــون اخیرالذکر ظرف مدت 20 روز بعد از ابالغ قابل 
واخواهى در این شورا و پس از آن ظرف مدت مشابه قابل اعتراض تجدید نظر خواهى در 
دادگاه محترم عمومى حقوقى شهرستان فالورجان میباشد. م الف: 736541 قاضى شعبه 

ششم حقوقى شوراى حل اختالف فالورجان/ 10/428 
اصالحى مفاد آرا

هیات موضــوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند 
رسمى- آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139760302035000214 
– 1397/10/5هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان 
هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى آقاى عباســعلى جعفریان جزى فرزند محمد رحیم بشماره شناسنامه 
7785 صادره از اصفهان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 28 /352 
متر مربع به پالك 675 فرعى از 301  اصلى قید گردیــده بود  که پالك صحیح آن 675 

فرعى از 437 اصلى مى باشد  لذا پالك به شماره 675 فرعى از 437 اصلى واقع در بخش 
16 به آدرس گز خ فردوسى خ جمهورى اسالمى خریدارى شده  ازمالک رسمى خانم اقدس 
عرفانى  محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در یک نوبت آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدورســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد . م الف 739350 تاریخ چاپ 98/10/30 عباسعلى عمرانى 

رییس ثبت اسناد و امالك  شاهین شهر/ 10/448 
اخطار اجرایى

محکوم علیه زهرا کولى وند مجهول المکان و محکوم له فرامرز دانشمند فرزند سیف اله 
بنشانى شاهین شهر شهرك میالد خ معراج فرعى 3 شرقى پالك 8 به موجب راى شماره 
432 تاریخ 11 / 8 / 98 حوزه 5حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم 
علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 60 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000 
/ 750 ریال هزینه دادرســى و پرداخت خســارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک 
مرکزى با محاسبه دایره اجراى احکام از تاریخ دادخواست 11 / 2 / 98 لغایت زمان پرداخت 
در حق محکوم له و حق الوکالــه وکیل طبق تعرفه در حق محکوم لــه و پرداخت هزینه 
دادرسى و هزینه عملیات اجرایى و نیم عشر دولتى نیز به عهده محکوم علیه است ماده 34 
قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر 
به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت 
اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید   736937 /م الف.  مجتبى رضوانى  

-  قاضى شعبه پنجم  حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 10/449 
ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 772/98 دادنامه 952/98-
98/10/21 مرجع رسیدگى شعبه پنجم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مهران 
کاظمى  نشــانى: نجف آباد خ آیت جنوبى تزئینات ساختمان دارکوب وکیل خواهان : سید 
حسین شریعتى نشانى نجف آباد خ قدس مرکزى دفتر وکالت خوانده: احمد کرمى  نشانى: 
مجهول المکان موضوع: مطالبه چک گردشــکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى مهران 
کاظمى  به طرفیت احمد کرمى بــا موضوع مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ  هشــت 
میلیون تومان عهده بانک صادرات نجف آباد  به شماره 336613 و خسارت تاخیر تادیه از 
زمان 98/7/8به انضمام هزینه هاى دادرسى نظر به بقا  اصول مستندات در ید خواهان که 
حکایت از  اشــتغال ذمه خوانده و  نظر به عدم حضور خوانده على رغم ابالغقانونى و عدم 
ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن دعوى لذا دعواى مطروحه  مقرون 
به صحت تلقى و مستنداً به مواد 198 و 512 و 515 و 522 قانون آیین دادرسى  دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشت میلیون 
تومان  بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یسیصد و بیســت هزارتومان  هزینه دادرسى و 
خســارات تاخیر و تادیه از مورخ 98/7/8 لغایت اجراى حکم و حــق الوکاله وکیل  وحق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم 
عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد736349/م الف، قاضى شوراى حل اختالف نجف 

آباد شعبه پنجم/ 10/450
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 768/98 دادنامه 951/98-
98/10/21 مرجع رسیدگى شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: اسماعیل 
حبیب الهى  نشانى: نجف آباد خ شــیخ بهایى جنوبى کوچه عطارد پ 6  وکیل خواهان : 
سید حسین شریعتى نشانى نجف آباد خ قدس مرکزى دفتر وکالت خوانده: یوسف صادقى  
نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه چک گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم 
رســیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص 
دعواى اسماعیل حبیب الهى  به طرفیت یوسف صادقى با موضوع مطالبه وجه چک به مبلغ  
یک میلیون هشتصد و هشتاد هزار تومان  ریال عهده بانک ســپه خمینى شهر به شماره 
3/037222 و خسارت تاخیر تادیه از زمان 96/9/20 به انضمام هزینه هاى دادرسى نظر به 
بقا  اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از  اشتغال ذمه خوانده و  نظر به عدم حضور 
خوانده على رغم ابالغقانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن 
دعوى لذا دعواى مطروحه  مقرون به صحت تلقى و مســتنداً به مواد 198 و 512 و 515 و 
522 قانون آیین دادرسى  دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیون و هشتصد و هشتاد هزار تومان  بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ یکصدو چهل و دو هزار تومان  هزینه دادرسى و خسارات تاخیر و تادیه از مورخ 
96/9/20 لغایت اجراى حکم وحق خواهان صــادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد736353/م الف، 

قاضى شوراى حل اختالف نجف آباد شعبه پنجم /10/451
 ابالغ رأى

کالسه پرونده:525/98  شــماره دادنامه: 778-98/10/7 تاریخ رســیدگى: 98/9/27 
مرجع رسیدگى کننده: شعبه چهارم شــوراى حل اختالف نجف آباد-یزدانشهر خواهان: 
حمید آرمان فرد نشانى اصفهان عشق آباد خ گلزار شهدا پالك 46 ك پ 8195673881 
خوانده: 1- محسن بهرامى راد  نشانى نجف آباد یزدانشهر کوچه تختى پ 28 وراستان 44 
پ 14 2- على جمشید بیگى مجهول المکان 3- میالد یاسمى مجهول المکان خواسته: 
الزام به تنظیم سند رســمى اتومبیل با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى اعالم و 
به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دادخواست حمید آرمان 
فرد بطرفیت 10 محسن بهرامى راد 2- على جمشــید بیگى 3- میالد یاسمى به خواسته 
الزام خواندگان به تنظیم سند رسمى خودرو از نوع سوارى پراید به شماره انتظامى 695-98 
پ 82 مقوم به 97000/000 به انضمام خســارات دادرسى و حق الوکاله بدین توضیح که 
(وکیل) خواهان دردادخواست تقدیمى اظهارداشته است. اینجانب خودرو فوق را از آقاى 
محســن بهرامى راد خریدارى نموده و خودرو مذکور متعلق به آقاى على جمشــید بیگى 
مى باشد که با واسطه آقاى میالد یاسمى خریدارى شــده لذا تقاضاى الزام مالک خودرو 
به انتقال سند مالکیت را دارد خوانده ردیف اول با وصف ابالغ قانونى درجلسه حضور پیدا 
نکرده و نسبت به مســتندات ابرازى خواهان دفاعى (دفاع موثرى) معمول نداشته اند، لذا 
خوانده ردیف دوم  نیز با وصف ابالغ قانونى در جلسه حضور پیدا نکرده و نسبت به مستندات 
ابرازى خواهان دفاعى (دفاع موثرى ) معمول نداشته اند. شورا نسبت به مالکیت خواندگان 
از پلیس راهور استعالم، که کتبا اعالم نموده است خوانده ردیف دوم مالک رسمى خودرو 
موصوف مى باشد ، لذا شورا با احراز رابطه معاملى بین متداعیین و استعالم مذکور دعواى 
مطروحه را ثابت و صحیح دانســته، ضمن رد دعوى مذکور به استناد بند 4 ماده 84 و 89 
از قانون آیین دادرسى مدنى نســبت به خوانده ردیف اول  و ســوم به استناد مواد 219 و 
220 و 221 قانون مدنى خوانده ردیــف دوم را به تنظیم سندرســمى خودرو موصوف با 
حضور دریکى از دفاتر اسنادرســمى درحق خواهان محکوم مى نماید و به اســتناد قاعده 
تسبیب و مواد 515 و 519 از قانون آئین دادرســى مدنى خواندگان را مشترکا به پرداخت 
هزینه دادرســى به مبلغ 1/413/000 ریال ( و حق الوکاله برابر تعرفه ) که محاسبه آن با 
اجراى احکام اســت درحق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره نســبت به خواندگان 
ردیف 1و2و3 غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل اعتراض دراین شعبه و بیست 
روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى درمحاکم عمومى دادگسترى 
نجف آباد مى باشد.و نسبت به خوانده ردیف سوم حکم بر بى حقى خواهان صادر و اعالم 
مى نماید. 736385/م الف محمدحسن قلى زاده-قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف 

نجف آباد /10/452



سالمتسالمت 07073679 سال شانزدهمدوشنبه  30 دى  ماه   1398

 ابالغ وقت دادرسى
خواهان ابراهیم مصطفایى  دادخواستى به خواسته الزام خوانده …… به طرفیت خوانده 
رضا اندروا فرزند ابراهیم به شوراى حل اختالف شعبه ســوم شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شماره 98/803 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/12/6 
ســاعت 3/20 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهــول المکان داراى آدرس و 
نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى 
شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى 
تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى 
نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشــد 
فقط یک نوبت درج خواهد شد. 736903/ م الف شعبه ســوم شوراى حل اختالف نجف 

آباد/ 10/453
 مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 970168 ج/3 له خانم مریم محسنى و علیه اقاى محمد ابوالقاسمى مبنى 
بر فروش پالك ثبتى 1986 واقــع در بخش یک اصفهان در تاریخ 98/11/16 ســاعت 
12:30 صبح در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 خیابان 
شهید نیکبخت جهت فروش شــش دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره فوق با مشخصات 
مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است ملکى طرفین و اکنون در تصرف مالکانه 

(خالى از سکنه) طرفین مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى 
شده نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند 
ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با 
همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى 
احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. و مابقى ثمن معامله ظرف 
حداکثر یکماه پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک 
مورد مزایده: ملک به نشــانى اصفهان: خیابان شهید شمس آبادى- کوچه پارس- مقابل 
اورژانس- بیمارستان عیسى بن مریم- بن بست نسرین- انتهاى بن بست در ضلع شمالى 
پالك 8 بازدید و معاینه بعمل آمد و ضمن استماع اظهارات و دریافت مدارك ابرازى، گزارش 
کارشناسى به شــرح ذیل به حضور ایفاد مى گردد. مورد بازدید عبارت است از یک زمین 
مسکونى تخریب شده با مساحت عرصه حدود 280 مترمربع و ابعاد تقریبى 14 در 20 متر 
که بر اساس تصویر نامه شماره 139785602023001832 مورخ 97/07/19 مدیر واحد 
ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان موجود  در پرونده، شش دانگ پالك ثبتى 
1968 در بخش یک ثبت اصفهان برابر سند 90234 مورخ 81/11/28 دفتر 19 به نام آقاى 
محمد ابوالقاسمى و مریم محسنى (بالمناصفه) مسبوق مى باشد. نظریه کارشناسى: با توجه 
به موقعیت محل، مساحت عرصه، کاربرى، شرایط عرضه و تقاضا در بازار و در نظر گرفتن 
کلیه عوامل مؤثر در قضیه ارزش شش دانگ پالك ثبتى 1986 بخش یک ثبت اصفهان 
مبلغ 40/000/000/000 ریال معادل چهار میلیارد تومان برآورد و اعالم مى گردد. م الف: 

736916 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان/10/454

زهرا امام روانشناس و مشاور درباره نقش 
مردان در شاد نگهداشــتن محیط خانه، 
اظهار کرد: خانواده یکــى از ارکان اصلى 
جامعه است که شخصیت افراد ابتدا در آن 
شکل مى گیرد و سپس آنها وارد محیطى 

بزرگ تر مانند جامعه مى شوند.
این روانشناس با بیان اینکه مردان براى 
شاد نگهداشــتن محیط خانه ابتدا باید 
مسئولیت پذیر باشند، گفت: مردان باید 

وظایف خود را به عنوان یک مرد بدانند. 
وى افـــزود: زنـــان از مــــردان 
در خانــــواده تــــوقع اقتـــدار و 
مســئولیت پذیرى دارند، آنها دوســت 
دارند که همسرشــان نظم(دیسیپلین) 
داشــته باشــد، البتــه این بــه معناى 
آن نیســت کــه مــردان در خانــواده 
پرخاشــگرى کنند و ســختگیرى هاى 

بى مورد داشته باشند.
این روانشــناس ادامه داد: مــردان باید 
فضاى امنى بــراى خانواده خــود ایجاد 
کنند، همچنیــن آنها بایــد همانند زنان 
ضمن داشــتن برنامه اى مشخص براى 
زندگــى در حوزه کار، رســیدگى به امور 
خانــه، همســر و فرزنــدان، ورزش 
را نیــز در برنامــه خــود جــاى دهند و 
تفریحات ســالم و مشــترك با خانواده 
خود داشــته باشــند.  وى گفت: مردان 
باید موضوعاتــى که باعــث عصبانیت 
آنها مى شود را لیســت کنند و تا جایى که 
ممکن اســت از میزان وقوع آنها بکاهند، 
همچنین مراقب افسردگى ها باشند و در 
کنار آن با همسرشان در زندگى مشترك 
تنوع ایجاد کنند تا از حالــت یکنواختى 

خارج شود.
این روانشناس افزود: نکته مهمى که زنان 
و مردان براى شاد نگهداشتن محیط خانه 
در زندگى مشترك باید بدانند آن است که 
تزئینات خانه را هر چند وقت یکبار تغییر 
دهند و اگر توانایى نگهدارى از گل و گیاه در 
خانه را دارند، حتماً این کار را انجام دهند، 
همچنین در فضاى خانه از موسیقى هایى 
که باعث آرامش روح و روان مى شــود، 

استفاده کنند.

یکى از اساتید برجسته پزشکى در دانشگاه تورنتو معتقد 
اســت که هیچ مدرکى وجود ندارد که ادویه ها براى 

سالمتى مضر باشند.

مفید براى سالمت قلب
یک مطالعه منتشر شده در سال 2017، میزان مرگ و 
میر کمترى را در اثر بیمارى قلب و عروق، سکته قلبى 
و ســکته مغزى در بین افرادى که فلفل قرمز مصرف 
کرده اند نشــان داد. در حالى که علت آن اثبات نشده 
است، دیگران پیشنهاد کرده اند که ادویه جات و فلفل 
مى تواند سطح کلســترول LDL را در بدن کاهش 
دهد. مطالعات دانشمندان نشان مى دهد که لذت بردن 
از عطر و طعم تند راهى مهم بــراى کاهش مصرف 
نمک و فشار خون، بدون توجه به نوع غذا و میزان مواد 

غذایى است.

سوزاندن کالرى بیشتر
براساس مطالعه دانشگاه پوردو، با خوردن فلفل قرمز 
افراد کالرى بیشــترى مى ســوزانند و بعد از خوردن 
فلفل قرمز اشــتهاى آنها کم مى شــود. این تأثیر به 
ویژه در افرادى که به طور منظم غذاهاى تند مصرف 
نمى کنند، بسیار قوى تر است. اما به خاطر داشته باشید 
که یک مــاده تند به تنهایى بــراى کاهش وزن مؤثر 
نیست. این تیم تحقیقاتى خاطرنشان کردند: پاشیدن 
گاه به گاه فلفــل قرمز در وعده غذایى مــى تواند در 

صورت همراه شدن با رژیم غذایى سالم و شیوه زندگى 
فعال مفید باشد.

پیشگیرى از سرطان
کپسایســین، ماده اى که فلفــل قرمز را تنــد و داغ مى 
کند، از نظر برخــى از متخصصــان داراى خاصیت ضد 
ســرطانى اســت و همان تأثیرات برخــى از داروهاى 
سرطانى را روى بدن دارد. با این حال، این فواید به دلیل 
یافته هاى متناقض در ادبیات پزشــکى مورد بحث قرار 
مى گیرد. طبق تحقیقات ســرطان انگلستان، زردچوبه 
نیز در آزمایشــات اولیه بالینى براى جلوگیرى از رشــد 
سلول هاى سرطانى نتایج امیدوارکننده اى نشان داده است.

تسکین درد
کپسایسین همچنین ممکن اســت با کنسل شدن یا 
از بین رفتن هرگونه احساس درد در بدن همراه باشد. 
مکانیسم موجود با هدف قرار دادن یک ماده شیمیایى 
مغز موســوم به «ماده P» کار مى کند کــه در موارد 
آسیب و آسیب نقش مهمى دارد. این توضیح مى دهد 
که چرا حتى فلفل قرمز مى تواند به عنوان ماده اى در
 کرم هاى ضد درد و داروها استفاده شود. برخى مطالعات 
همچنین نشان داده اند که با کشته شدن باکترى هاى 
معروف به H پیلــورى، رژیم غذایى بــا مقادیر باالتر 
کپسایسین ممکن است در برابر زخم ها اثر محافظتى 

داشته باشد. 

یک متخصص پوســت، نســبت به احتمال ابتال به 
سرطان پوســت در اثر ساطع شــدن حرارت از طریق 

وسایل گرمایشى، هشدار داد.
سید حسن اعتمادزاده گفت: افرادى که در محیط هاى 
باز و سرما مشغول کار هستند و براى گرم شدن در کنار 
وسایل گرمایشى قرار مى گیرند، نباید این مدت زمان 

گرم شدن طوالنى شود.
وى افزود: مشــاغلى مثل مکانیکى ها، نجارى ها و…، 
که مجبورند در فضاى باز کار کنند، براى گرم شدن در 
هواى سرد، مدت زیادى در کنار وسایل گرمایشى قرار 
مى گیرند که ساطع شدن طوالنى مدت حرارت مى تواند 

پوست را به خصوص قسمت ساق پاها را تهدید کند.
این متخصص پوســت ادامه داد: قرار گرفتن طوالنى 
مدت در معرض مستقیم حرارت اگر تکرار شود، مى تواند 
تبدیل به زخم شــود و این زخم ها عاملى براى ابتال به 

سرطان پوست خواهد بود.
اعتمادزاده افزود: اشــعه مادون قرمــز در اثر حرارت 
مستقیم و طوالنى مدت باعث تغییراتى در پوست شده 
و حالت مرمرى ایجاد مى کند که اگر تکرار شود، منجر 
به زخم خواهد شد و همین زخم ها دوره ایجاد سرطان 

پوست را تسریع مى کنند.
وى با عنوان این که موارد زیادى از ایــن قبیل افراد را 
داریم که در اثر قــرار گرفتن طوالنى مــدت در کنار 
وســایل گرمایشــى دچار چنین زخم هایى شده اند، 
گفت: این تابش حــرارت نباید مســتقیم در ارتباط با 

بدن باشد.
اعتمادزاده افزود: بروز چنین مشــکالتى فقط متوجه 
آقایان و افراد شاغل در محیط هاى باز نیست، بلکه به 
طور کلى نباید بدن را در مجاورت مســتقیم و طوالنى 

مدت وسایل گرمایشى قرار داد.

افراد به دلیل نظرات مختلفى که دانشــمندان در مورد 
مضرات یا فواید مصرف گوشت مى دهند، گیج شده اند و 
نمى دانند کدام یک از نظرها صحیح تر است. در ادامه به 

چند باور غلط در مورد گوشت اشاره شده است:

باور 1: مفید بودن گوشت قرمز

بررسى هاى مختلف روى بیمارى هاى قلبى، سرطان ها 
یا مرگ هاى زودرس نشــان داده اســت که عواملى 
چون کلســترول باالى خون، گلوکز و التهاب در ابتال 
به این بیمارى ها دخیل هستند و مصرف گوشت قرمز، 
به ویژه فرآورى شــده این خطرات را افزایش مى دهد. 
در ضمن خطر ابتــال به بیمارى هــاى دیابت نوع2 یا 
ســرطان روده بزرگ هم باال مى رود. گوشــت هاى 
کم چرب هم نمى توانند از خطر ابتال به این بیمارى ها 

بکاهند.

باور2: رژیم کامالً گیاهى
رژیم کامًال گیاهى هم نمى تواند سالمت کامل فرد را 
تعیین کند. گوشت تمام حیوانات مضر نیست. به طور 
مثال گوشت ســفید و همچنین لبنیات و البته غذاهاى 

دریایى مى توانند به بدن فایده  برسانند. همچنین برخى 
از خوراکى هاى گیاهى مانند برنج سفید سالمت بدن را 

به خطر مى اندازند.

باور3: گوشت هاى گیاهى
بســیارى بر این باورند که گوشــت هاى گیاهى مانند 
همبرگر گیاهى بهتریــن انتخاب اند. البتــه این نوع 
گوشت ها براى محیط زیست بهتر هســتند اما اثرات 
مفید آن روى ســالمتى چندان مشــخص نیست. در 
تولید این نوع گوشت ها هم از موادى استفاده مى شود 
که تغییر ژنتیکــى یافته اند و هنوز عــوارض این نوع 
خوراکى ها کامًال مشــخص نشــده اســت. بنابراین 
نمى توان گفت این نوع گوشــت حتمًا براى بدن مفید 

است.
اگرچه نظرات در مورد گوشــت متغیر است اما به طور 
کلى دانشــمندان مى گویند، از مصرف گوشــت هاى 
فرآورى شــده اجتناب کرده و از گوشــت هاى سفید 
و به ویژه دریایى اســتقبال کنیــد. همچنین مصرف 
انواع ســبزى، میوه، آجیل، حبوبات، غــالت کامل و 
روغن هاى گیاهى بهترین انتخاب براى حفظ سالمتى 

هستند. 

رئیس انجمن علمى فیزیوتراپى ایران، تایپ زیاد با گوشى 
همراه را براى سالمت ستون فقرات مضر خواند و گفت: 

گوشى تلفن همراه، وسیله مناسبى براى تایپ نیست.
احمد مؤذن زاده افزود: تایپ طوالنى مدت و مکرر با گوشى 
همراه به انگشتان، گردن و چشم فشار وارد مى کند. عالوه 
برآن مطالعه و خم شدن زیادى روى گوشى همراه و لپ 
تاپ نیز به گردن فشار مى آورد و موجب بروز مشکالتى 

براى ستون فقرات مى شود.

وى خاطرنشان کرد: هنگام تایپ در گوشى همراه، سر و 
گردن خم مى شود و باید توجه داشت هر 15 تا 20 درجه 
خم کردن ستون فقرات گردنى، میزان فشار به مهره هاى 

گردن را به دو برابر  افزایش مى دهد.
رئیس انجمــن علمى فیزیوتراپــى ایران دربــاره تأثیر 
فیزیوتراپى براى رفع مشــکالت مربوط به ستون فقرات 
گفت: فیزیوتراپى در چند مرحلــه مى تواند نقش ایفا کند 
که  یکى از این مراحل نقش پیشــگیرانه از بروز بیمارى 
دارد. در این مرحله مى توان آموزش هاى الزم را به آحاد 

مردم ارائه داد.

حمیدرضا خدایى، روانپزشک و متخصص مغز و اعصاب 
درباره ترس هاى کودك و راه هاى مقابله با این ترس ها 
اظهار کرد: والدین باید متوجه تفاوت خود با کودکانشان 

در عقیده، تفکر، تجزیه و تحلیل شوند.
خدایى ادامه داد: کودکان با تحلیل و منطق کار ها را انجام 
نمى دهند؛ همین امر موجب عصبانیت والدین مى شود و 

در پى این خشم ها ترس  به وجود مى آید.
این متخصص روانپزشــک دربــاره تــرس از رؤیا ها و 
کابوس ها گفت: این نوع ترس منشــأ رؤیا ها و کابوس ها 
در خواب و بیدارى دارد به طورى که کودك در روز رؤیا ها 
و یا کابوس هایــى را تحلیل و تجزیــه مى کند که آن را 
در خــواب مى بیند و باعث واکنش هایــى مانند ترس در 

خواب مى شود.
خدایى افزود: ترس دیگرى که در کــودکان وجود دارد، 
اختالل ترس در خواب است. ویژگى اصلى این اختالل 
دوره هاى مکررى از رفتار هــاى پیچیده حرکتى در حین 
خواب شــامل بلند شــدن، قدم زدن، صحبت کردن یا 
رفتار هاى نامناسب است. در این وضعیت فرد هوشیارى، 
پاسخ دهى اندك و نگاهى خیره دارد در برقرارى ارتباط با 
دیگران نیز بى تفاوت است. در این اختالل فرد مبتال به 
طور مکرر و ناگهانى با فریاد ناشى از وحشت و یا در حال 

گریه از خواب مى پرد.
او گفت: نوعى ترس دیگر که در کودکان وجود دارد، ترس 
از جدایى اســت. 

ترس از جدایى زمانى رخ مى دهد که کودکان وارد جمعى 
مانند مهدکودك، پیش دبستانى و دبستان مى شوند. در 
این حالت کودك گمان مى کند با حضور در جمع، والدین 

او را ترك مى کنند و او تنها مى ماند.
او افزود: در این نوع ترس نشانه هایى همچون مشکالت 
گوارشى (تهوع، استفراغ، دل درد) اضطراب، احساس تپش 

قلب و مدام گریه کردن در آنها دیده مى شود.
خدایى افزود: زمانى که کودك با اسباب بازى خود، بازى 
مى کند در بازى خــود به حدى غرق مى شــود که فرق 
واقعیت و بازى را متوجه نمى شود و  ناخودآگاه از وسایلى 
که با آن  بازى مى کند، مى ترســد. در ایــن زمان والدین 

مى توانند در نقش مربى ظاهر شوند.
او درباره ترس ناشى از  باد و طوفان تصریح کرد: 

این نوع ترس در بزرگســاالن 
به نــام فوبیــا (ترس هاى 

بیمارگونه) یاد مى شود. 
زمانى کــه برگ 
درختــان بــا باد 
تکان  مالیــم 
و  مى خــورد 
یا رعــد و برق 

مى زنــد و باران 
مى بارد کودك، 
گمــان مى کند 

که سیل ایجاد مى شود و به دنبال آن خویشاوندان نزدیک 
خود را از دست مى دهد.

خدایى بیان کرد: ترس هاى دیگرى نیز در کودکان وجود 
دارد که ممکن است در بزرگسالى نیز ادامه یابد مانند ترس 
از ارتفاع (رفت و آمد پل هاى هوایى)، ترس از فضاى بسته 
(آسانسور)، ترس از حیوانات (حیوانات خانگى مانند جوجه 
و حیوانات خیابانى مانند گربه)، فضا هاى تاریک (اتاق هایى 

با برق خاموش).
او یادآورى کرد: ترس هاى القایــى و اجتماعى نیز وجود 
دارد که بــر اثر تنبیــه و تربیت خانواده ایجاد مى شــود. 
ترس القایى به دلیل ترســاندن فرزند از اقســام خارجى 
و ترس از اجتماعى شــدن او در مواجهه با 
افــراد غریبه بــه  وجود 

مى آید.

کمبود ویتامین B12 یکى از شایع ترین کمبودهاى مواد 
مغذى در جهان به ویژه میان افراد میانسال است.

ویتامین B12 در حفظ سالمت عصب ها و سلول هاى 
خونى مؤثر است و نبود میزان کافى از آن در بدن مى تواند 
آســیب زننده باشــد. این ویتامین در تولید DNA  و 
RNA نقش حائز اهمیتــى دارد. همچنین همچون 
دیگر انواع ویتامین B در تبدیل کربوهیدرات ها به انرژى 

تأثیرگذار است.
خوشــبختانه کمبــود ویتامین B12 بــه راحتى قابل 

شناسایى و تشخیص است. همچنین نشانه ها و عالئم 
خاصى وجود دارد که مى توانــد در تعیین ابتالى فرد به 
این عارضه کمک کننده باشــد. برخى از این نشانه ها را 

مى توان با معاینه چشم ها تشخیص داد.
به گفته کارشناسان، زردى چشــم ها مى تواند یکى از 
نشــانه هاى کمبود این ویتامین در بدن باشد. همچنین 
اسپاسم پلک ها و انقباض چشم ها از نشانه هایى هستند 
که به کمبود این ویتامین اشــاره دارند. در برخى موارد 
آسیب هاى عصب چشــمى ممکن است به از بین رفتن 

قدرت بینایى منجر شود.
کمبود ویتامین B12 با تزریق آمپول و مصرف مکمل ها 
جبران پذیر است. عالئم و نشانه هاى این عارضه ممکن 
اســت به طور ناگهانى یا به تدریج ظاهر شود. به همین 
دلیل بهتر است بیمار عالئم خود را تحت کنترل داشته 

باشد.
 تأمین این ویتامین از طریق رژیم غذایى نیز امکانپذیر 
است. گوشــت و فرآورده هاى جانبى آن منبع خوبى از 

ویتامین B12  هستند.

در مواردى از دســتمال کاغذى یا کاغذ هاى نازك در سرشیر، 
ماست و شیر استفاده مى شود تا با حفظ ظاهر و ایجاد ضخامت 
و انسجام در مواد لبنى، مشتریان زیادى به مصرف آن ترغیب 

شوند.
مواد سلولزى موجود در کاغذ و دستمال کاغذى به هیچ عنوان 
قابلیت هضم را ندارند و جذب بدن نمى شود، بنابراین مشکالت 
گوارشى ناشــى از مصرف این گونه مواد جبران ناپذیر است  و 

مى تواند منجر به بروز انواع سرطان ها و تومور در بدن شود!

تایپ با گوشى همراه، ممنوعرویه ماست را نخورید

4 مزیت شگفت انگیز غذاهاى پر ادویه و تند

تبعات کار در محیط سرد

باورها در مورد مصرف گوشت

چرا بعضى کودکان از بازى کردن مى ترسند؟

نقش مردان 
در شاد نگهداشتن 

محیط خانه 

چشم ها از کمبود ویتامین خبر مى دهند
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پانزدهمین دوره المپیاد ورزشى سازمان تأمین اجتماعى 
در رشــته بدمینتون مردان در دو رده انفرادى و تیمى به 
میزبانى مدیریت درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان 

برگزار شد.
مدیر درمان  تأمین اجتماعى اســتان اصفهان در مراسم 
افتتاحیه پانزدهمین دوره المپیاد ورزشى بدمینتون سازمان 
تأمین اجتماعى با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سپهبد 
قاسم سلیمانى و تسلیت به بازماندگان هواپیماى اوکراینى 
و خیر مقدم به ورزشکاران و مربیان تیم هاى شرکت کننده 
در این دوره از مسابقات گفت: ما عالوه بر اینکه موظف 
هستیم کودك درون خود را همواره زنده نگه داریم، باید 
توجه داشته باشیم که ورزش نیز مقدمه اى براى تعالى روح 
به شمار مى رود که امید است اینگونه ورزش ها همگانى 

شده و در کل سازمان، تعمیم داده شوند.
دکتر على اعتصام پور با بیان اینکه ما 3500 نفر پرسنل 
در بخش هاى مختلف داریم که شغل هاى آنها فرسایشى 
اســت، یکى از راه هاى غلبه بر این فرسایش را پرداختن 
به ورزش دانســت و خطاب به کارکنان سازمان تأمین 
اجتماعى به آنان توصیه کرد ورزش را بخاطر ورزش و نه 
کسب قهرمانى دنبال کنند چرا که هدف در نهایت انجام 

یک مسابقه و بازى است.
مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان ایجاد نشاط 
و شــادى، ترویج ورزش در بین کارکنان و... را از اهداف 
اینگونه مسابقات برشمرد و گفت: امید است دستاورد این 
مسابقات که به میزبانى مدیریت درمان تأمین اجتماعى 
در اصفهان برگزار مى شود، انجام ورزش کارکنان قبل از 
آغاز هر روز کارى و انجام حرکت هاى کششى و... باشد تا 

ورزش در سطح کارکنان تسرى یابد.
دکتر اعتصام پور خطاب به ورزشکاران شرکت کننده گفت: 

ما شما را دعوت به بازى مى کنیم تا کودك درونتان زنده 
نگه داشته شود و ســعى کنید در این فرصت در اصفهان 

گردش کنید و با این شهر صمیمى تر شوید.
وى ادامه داد: ما در سیل خوزستان، معین اول بودیم و در 
سرپل ذهاب کانکس کمک کردیم و مسئوالن و کارکنان 
ما در سیستان و بلوچســتان یاریگر بودند که امیدواریم 

همدلى و هم افزایى بیشترى ایجاد شود.
مدیر درمان تأمین اجتماعى اســتان اصفهان براى همه 
شــرکت کنندگان و مهمانان در این دوره از مســابقات، 

آرزوى موفقیت و روزهایى پرنشاط کرد. 
***

معاون رفاه، تربیت بدنى و پشــتیبانى ســازمان تأمین 
اجتماعى نیز بــه عنوان مهمان ویــژه پانزدهمین دوره 
المپیاد ورزشى بدمینتون مردان سازمان تأمین اجتماعى با 
قدردانى و تشکر از مدیریت درمان تأمین اجتماعى و همه 

همکارانشــان و هیئت بدمینتون استان اصفهان گفت: 
اصوًال برگزارى مسابقات کار بسیار سختى است که الزم 
مى دانم از مدیرعامل و معاونین سازمان تأمین اجتماعى 

کشور که براى این مسابقات مجوز دادند تشکر کنم.
عبدا... ابوالقاسمى سالمت جســم و روان را بسیار مهم 
خواند و گفت: سازمان تأمین اجتماعى در راستاى افزایش 
ســالمت جســم و روان که بسیار مهم اســت اینگونه 

مسابقات را برپا مى کند و حتى ما در بین پنج وزارتخانه، در 
پرداختن به ورزش پیشتاز و سرآمد بودیم.

وى ادامه داد: ما در ورزش حرفــه اى، آماتور و همگانى 
فعالیت مى کنیــم و اخالق مدارى در ورزش از ســوى 
ورزشکاران در این مسابقات براى ما بسیار مهم است که 

باید رعایت شود.
معاون رفاه، تربیت بدنى و پشــتیبانى ســازمان تأمین 

اجتماعى به ورزشکاران مژده داد که از سال آینده براى 
تک تک ورزشکاران شناسنامه ورزشى صادر مى شود و 

آنان صاحب این شناسنامه خواهند شد.
ابوالقاســمى همچنیــن خطــاب بــه ورزشــکاران و 
شــرکت کنندگان در این المپیاد یادآور شد: سعى کنید 
در مدت ســه روز برگزارى این مسابقات مهمانان خوبى 
براى میزبان و سفراى خوبى براى ترویج ورزش در بین 
کارکنان تأمین اجتماعى در ســطح اســتان هاى کشور 

باشید.
***

مسئول برگزارى پانزدهمین دوره المپیاد ورزشى سازمان 
تأمین اجتماعى در رشته بدمینتون مردان نیز به «نصف 
جهان» گفت: در این دوره از مســابقات 21 تیم در قالب 
حدود 90 نفر ورزشــکار، مربى و سرپرست از 21 استان 
کشــور در دو مرحله با هم به رقابــت مى پردازند که در 

مرحله اول مسابقات به صورت دوره اى و در مرحله دوم به 
صورت حذفى خواهد بود.

شهرام حسنى اظهار کرد: این مسابقات به صورت انفرادى 
و تیمى برگزار مى شود.

وى با بیان اینکه قرار بود 22 اســتان در این مســابقات 
شرکت کنند که در لحظات پایانى استان خراسان جنوبى 
انصراف داد، گفت: در این دوره از مسابقات ورزشکارانى 
از استان هاى خراسان رضوى، خراسان شمالى، سمنان، 
قم، بوشهر، البرز، قزوین، کردستان، هرمزگان، مرکزى، 
یزد، کرمان، آذربایجان غربى، فــارس، همدان، تهران، 
خوزستان، لرستان، اردبیل، کرمانشاه و اصفهان با هم به 

رقابت مى پردازند.
وى از هیئــت بدمینتــون اســتان اصفهــان بخاطر 
همکارى هاى بسیار مطلوب براى برگزارى این مسابقات 
قدردانى کرد و گفت: براى برگزارى این مسابقات همه 

مسئوالن و دست اندرکاران حمایت کردند.
***

محمود شفیعیون مسئول کمیته داوران پانزدهمین دوره 
المپیاد ورزشى سازمان تأمین اجتماعى در رشته بدمینتون 
مردان که در ســالن شهید ســجادى اصفهان در حال 
برگزارى است هم به «نصف جهان» گفت: این مسابقات 
از روز یک شنبه به مدت سه روز در سالن بدمینتون شهید 
سجادى برگزار مى شود که در دو رشته انفرادى و تیمى 
است  و با انجام 34 بازى تیمى و 21 بازى انفرادى، نفرات 
برتر شناخته مى شوند و ده داور بومى هم این بازى ها را 

داورى مى کنند.
شفیعیون با بیان اینکه هیچ مشکلى براى برگزارى این 
بازى ها نبود، گفت: مراسم قرعه کشى مسابقات با حضور 
مسئوالن و سرپرســتان در هتل عالى قاپو به نحو بسیار 

مطلوبى برگزار شد.

با حضور 21 استان در ورزشگاه شهید سجادى اصفهان

المپیاد ورزشى سازمان تأمین اجتماعى در رشته بدمینتون آغاز شد
ساسان اکبرزاده

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان در شانزدهمین 
کنفرانس بین المللى روابــط عمومى ایران به دلیل 
تاســیس خانه فرهنگ آب و ایجاد بســتر مصرف 
بهینه آب در جامعه موفق به کســب جایزه فرهنگ 

سازى شد.
مدیر روابط عمومــى و آموزش همگانى شــرکت 
آب وفاضالب اســتان اصفهان گفت: شــرکت آب 
وفاضالب استان اصفهان  تنها شــرکتى در کشور 
مى باشــد که خانه فرهنگ آب را باهــدف ترویج 

مصرف بهینه آب در جامعه راه اندازى نمود.
سیداکبر بنى طبا اعالم کرد: در چند سال اخیر عالوه 
براینکه در خانه فرهنگ آب با اســتفاده از ظرفیت 
مربیان مجرب کودکان در نوجوانان در مقاطع مختلف 
تحصیلى تحــت آموزش مصرف درســت آب قرار 
مى گیرند ازظرفیت هنرمندان و اصحاب رســانه در 

راستاى ترغیب همه مردم بهره مند شده است.
وى با اشــاره به تولیدات هنرى که باهدف فرهنگ 
سازى مصرف بهینه آب در دســتور کار قرار گرفت 
اعالم کرد:در سال جارى تولید 80 انیمیشن و فیلم 
کوتاه  بیش از 70  پوســتر ،طرح هــاى گرافیکى و 
کاریکاتور و  10 جلــد کتاب بــا مضامین راههاى 

مصرف درست آب براى تمام گروههاى سنى انجام 
گرفت.

بنى طبا مصرف درســت منابع را یکى از مولفه هاى 
توسعه یافتگى برشمرد و خاطر نشان ساخت:ایران به 
لحاظ اقلیم آب و هوایى گرم وخشک در دستیابى به 
منابع آب شیرین بسیار محدود است این درحالیست 
که فرهنگ درست مصرف منابع بستر توسعه کشور 
را در زمینه هاى مختلف فراهم مى کند، هرچند که 
آموزه هاى دینى ما هم به پرهیز از اسراف تاکید نمود.
مدیر روابط عمومى و آموزش همگانى شــرکت آب 
وفاضالب اســتان اصفهان گفت: شناخت و کشف 
راههاى جدید  و به دور از کلیشــه بســیار موثر در 
ترغیب مردم به مصرف صحیح مى باشــد چرا که   
امروزه با پیشــرفت زندگى صنعتى و رشد جمعیت، 
مصــرف آب افزایش یافتــه و بحــران آب در اکثر 

کشورهاى جهان رو به گسترش است.
وى با بیان اینکه در این سالها صرفه جویى در مصرف 
آب یکى از اصلى ترین دغدغه هاى کشورمحسوب 
مى شود عنوان کرد: در سالهاى اخیر  مسئوالن امر 
براى دورى از خطر کمبود آب در فکر استفاده بهینه 
و مدیریت مصرف آب بوده اند زیرا بررسى ها حاکى 

از آن اســت  یکى از عوامل محدود کننده توســعه 
فعالیت هاى اقتصادى مى تواند کمبود آب باشد.

بنى طبا ء به ارتباط مستقیم میزان مصرف سرانه  آب 
با فرهنگ و ارتقاى سطح بهداشت مردم پرداخت و 
تصریح کرد:متأسفانه در کشور هنوز فرهنگ سازى 
الزم در زمینه  اســتفاده مطلــوب از آب به صورت 
گســترده انجام نگرفته ،، عمدتًا اقداماتى  در زمینه 
مدیریت تولید و عرضه آب بوده و کمتر به مدیریت  

مصرف توجه گردیده است.
مدیر روابط عمومــى و آموزش همگانى شــرکت 
آب وفاضالب اســتان اصفهان  شناسایى و معرفى 
روش هاى مختلف و مناسب، جهت کنترل مصرف 
آب و اســتفاده بهینه را یکى از اولویت ها دانست و 
بیان داشت: در چند سال اخیر  بهینه سازى مصرف 
آب شرب و روش هاى اصالح الگوى مصرف مورد 
توجه   شــرکت آبفا اصفهان  قرار گرفته که  در این 
زمینه  شناسایى عوامل مؤثر بر اصالح الگوى مصرف 
از جمله خانــواده، آموزش و پرورش و رســانه هاى 
جمعى مورد توجه قــرار گرفتند  و از ظرفیت هر یک 
با توجه به جایگاهى که در جامعه دارند در راســتاى 

فرهنگ سازى مصرف بهینه آب استفاده شد .

کسب جایزه فرهنگ سازى توسط 
شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

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