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پیش بینى مرگ از روى دنداناصفهانى ها 14 میلیارد خرج سینما رفتن کردندبازیگرى که لوکس نیست!دلیل عجیب عدم صدور روادید براى ژیمناست ها! احتماالً آشتى بعد از کدورت تاکتیکى سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

بالى وحشتناکى 
که استفاده از 

الك ناخن بر سر 
کودکان مى آورد

ظاهر میدان امام حسین (ع) تغییر مى کند
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ایرانى ها چه تعداد خانه 
در ترکیه خریده اند؟

استقالل و سپاهان 
محکوم شدند

امام جمعه اصفهان: 
خام فروشى، خیانت به 

کشور است

5
کرونا بهتر است 

یا سربازى؟!

کودکان عالقه زیادى به استفاده از الك ناخن دارند، اما 
استفاده از این ماده آرایشى به دلیل وجود مواد شیمیایى 

در آن عوارض جانبى خطرناکى براى کودکان دارد.
تحقیقات و آزمایش ها نشان مى دهد چند ساعت پس از 

استفاده از الك ها ماده اى سمى به نام...

وعده چند روز پیش وزیر بهداشــت کشورمان 
براى بازگرداندن دانشــجویان ایرانى ســاکن 
ووهان باالخره در حال تحقق اســت؛ اما برخى 
دانشجویان چاره اى جز ماندن در چین پیش روى 

خود نمى بینند!
از همان روز هاى نخستى که خبر شیوع ویروسى 
مرگبار در شرق چین منتشر شد و همگان دریافتند 
که دولت این کشــور در گام نخست، شهر حدود 
ده میلیون نفرى ووهان را کامل قرنطینه کرده و 
مى کوشد به این وسیله بحران آغاز شده در این 
نقطه را مهار کند، اخبارى در کشورمان دست به 

دست مى شد که...
4

نخستین هایپر صنایع دستى کشور در اصفهان افتتاح شدنخستین هایپر صنایع دستى کشور در اصفهان افتتاح شد
با حضور وزیر میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرىبا حضور وزیر میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى

3

مدیرعامل سازمان طراحى و فنى مهندسى شهردارى اصفهان خبر داد

درباره «عالیجناب»
 سینماى ایران

هادى محمدى:

شادى نکردم تا ناراحتشان نکنـم
فوتبال ذوب آهن گفت: با حضور رادولوویچ مدافــع تیــم 

که به تازگــى هدایت تیــم را برعهده 
گرفتــه، مى توانیــم ذوب آهــن را به 

شخصیت و جایگاهى که داشته، برگردانیم.
هادى محمدى در مورد شکست تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان مقابل 

تراکتور در هفته هجدهم لیگ برتر...
3

7

در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

بعضى دانشجویان ایرانى مقیم ووهان چین 
نمى خواهند به کشور برگردند

اجراى طرح 
همیاران مهر 

در بانک مهر ایران

نمایشگاه بین المللى اصفهان، محلى براى توسعه اقتصاد شهرى
پیشرفت 87 درصدى ساخت محل دائمى برگزارى نمایشگاه هاى بین المللى

8
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کارى ندارم بقیه کارى ندارم بقیه 
چه گفتندچه گفتند

حمید بوحمدان:  حمید بوحمدان:  

ما 
ى

ز 

هرى
8
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نسینماىایران سینماى ایران یر ى انی نماىای س

هاد

شادى نکردم
فوتبمدافــع تیــم

شخصیت و جایگاهى که داش
هادى محمدى در مورد شکس
تراکتور در هفته هجدهم لیگ ن
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سفارت استرالیا در پاســخ به هیئت ورزشى ایران به جز 
نگرانــى از «احتمال پناهندگى ورزشــکاران» توضیح 
دیگرى نداده است. موضوعى که باعث خشم سعیدرضا 
کیخا، ستاره تیم ملى ژیمناستیک ایران شد. وى اعالم 

کرد دیگر تمرکز الزم براى ادامه تمرینات را ندارد. 
کیخا که با شرکت در رقابت هاى جام جهانى استرالیا مى 
تواند شــانس زیادى براى حضور در بازى هاى المپیک 
داشته باشد گفت: «من 20 سال زحمت کشیدم تا به اینجا 
برســم و مدت ها از خانواده ام دور بودم و تنها چند ماه در 
کنار پسر سه ساله  ام حضور داشتم. همه این سختى ها 
را به جان خریدم تا به المپیک برسم  اما عدم شرکت در 

جام جهانى ملبورن باعث مى شــود شانسم براى کسب 
سهمیه المپیک خیلى کم شود.» 

اولین بار رئیس فدراســیون ژیمناستیک روز یک شنبه 
احتمال پناهنده شــدن را دلیل رد ویزاى ورزشــکاران 
ایرانى دانســت! به گفته زهرا اینچه درگاهى، ســه ماه 
پیش اسامى سه ژیمناست به ســفارت استرالیا در ایران 
داده شده اما سفارت این کشور در تهران از صدور روادید 

خوددارى کرده است. 
در هفته هــاى اخیر برخــى از ورزشــکاران ایرانى به 
کشورهاى دیگر پناهنده شــده و یا اعالم کرده اند که 

دیگر براى تیم هاى ملى ایران بازى نخواهند کرد.

آیت ا... ناصر مکارم شیرازى از مراجع تقلید با انتقاد از برخى 
افراد کج فهم در استفاده از فناورى روز گفت: برخى افراد 
خشک مقدس و تندرو به این گونه کارها اشکال مى کنند، 
باید آنها را تحمل کرد و جاهایى که باعث حساسیت آنها 
مى شود را مراقب بود؛ نمى شود بخاطر آنها از برنامه هاى 
مفید دست کشید، بلکه باید قوى تر انجام داد.  وى افزود: ما 
در دنیایى زندگى مى کنیم که شرایط آن با دنیاى گذشته 
متفاوت شده است، سابقاً بیشتر برنامه هاى امربه معروف و 
نهى از منکر، تبلیغات دینى، مواعظ و نصایح اخالقى تنها 
منحصر به مساجد، حســینیه ها و منابر بود، اما در دنیاى 

امروز راه هاى زیادى براى ابالغ ایده ها وجود دارد.

آیت ا... مکارم شــیرازى با بیان اینکــه خطابه ها و منابر 
همچنان باید محفوظ باشند، تصریح کرد: اگر بخواهیم 
تنها به خطبه ها در مسجد و حسینیه قناعت کنیم، عقب 
مى مانیم؛ باید ببینیم دنیا از چه وسایلى استفاده مى کند 
ما هم در کنار حفظ حدود الهى از آن وســایل براى نشر 
معارف دینى استفاده کنیم. وى ابراز کرد: در زمان پیامبر 
اسالم(ص) به ایشان اطالع دادند که در طائف یک ابزار 
جدید جنگى ساخته شده است، بالفاصله حضرت دستور 
دادند به مسلمانان که بروید ببینید آن وسیله چیست شما 
هم بسازید؛ بنابراین نه تنها نباید عقب بمانیم، بلکه باید 

جلوتر هم باشیم.

دلیل عجیب عدم صدور 
روادید براى ژیمناست ها!

نمى توان از فناورى  روز 
چشم پوشید

چرا «انتگرال» حذف شد
حجت االســالم على ذوعلم،    ایسنا|
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزى آموزشى 
درباره انتقاداتى مبنى بر حــذف «انتگرال» از 
کتب ریاضى دوره متوســطه گفت: بچه ها باید 
در دانشگاه انتگرال بخوانند نه در مدرسه؛ بعضًا 
انتقادها به ما این اســت چرا دانش آموزان باید 
همه چیز را در مدرســه بخوانند؟ آنها باید براى 
زندگى آماده شــوند و بتوانند گلیم خودشان را 
از آب بیرون بکشــند. حذف برخــى مباحث از 
کتاب ریاضى درســت بــوده و چه بســا نیاز 
به حذفیات بیشــترى داشــته باشــیم. باید از 
دانش آموزان پرسید که آیا به همه آموزش ها نیاز 

دارند یا خیر؟

افزایش و کاهش 
ناگهانى دما 

  تسنیم| سازمان هواشناسى در اطالعیه 
اى از افزایش و کاهش ناگهانى دما تا روز شنبه 
آینده 19 بهمن در 27 استان خبر داد. نوع مخاطره 
این سامانه سرمازدگى، یخ زدگى در باغات، مزارع، 
گلخانه ها و دامدارى ها اعالم شده است. بر اساس 
اعالم سازمان هواشناسى، منطقه اثر این وضعیت 
آب و هوایى از روز گذشــته تا جمعه به جز نیمه 
جنوبى و جنوب شرقى، افزایش محسوس دما از 
7 تا 10 درجه و از روز شنبه کاهش ناگهانى دما 
از 9 تا 14 درجه در 27 اســتان از جمله اصفهان 

خواهد بود.

پا جاى پاى 
علیرضا افتخارى 

بارهــا گفته ایم و    روزنامه خراسان |
بار دگــر مى گوییم که محمد معتمدى مســیر 
خوبــى را انتخاب نکرده اســت. شــاید همه 
قطعه ها و آلبوم هاى او در سال هاى گذشته تولید 
نشده باشد اما انتشار بى وقفه آنها و همزمانى آن 
با تیتراژخوانى هاى مدامش در سینما و تلویزیون، 
باعث شده اســت که صداى او پاى ثابت بیشتر 
خانه ها نیز باشــد. روندى که شوربختانه پیش 
تر علیرضا افتخارى با صداى خوشــش به آن 
مبتال شــد و معتمدى هم اگر به آن ادامه بدهد، 
عاقبتى مشابه یعنى دلزدگى مخاطب در انتظارش 

خواهد بود.

تهاتر آناناسى 
صحیح نیست

  باشگاه خبرنگاران جوان | به گفته 
رئیس اتحادیه ملى محصوالت کشاورزى، صادرات 
سیب در مقابل واردات انبه، آناناس و کمپوت آناناس 
سیاست مناسبى نیست که در هیئت دولت اخیراً 
افراد به دنبال دریافت مصوبه اى مبنى بر واردات 

کمپوت آناناس هستند. 

کرونا تا بهار مى ماند
رئیس مرکز مدیریت     جام جم آنالین |
بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشت گفته است: 
پیش بینى شده است تا ماه آوریل بیمارى ویروس 
کرونا در دنیا وجود داشته باشد و باید آمادگى هاى 

الزم را کماکان داشته باشیم.

تلویزیون 
چقدر مخاطب دارد؟

   خبر آنالین | ســازمان صدا و ســیما 
اعالم کرد نظرســنجى تازه اش نشان داده که 
در میان رسانه هاى موجود در کشور، تلویزیون 
با 55/7 درصد پرمخاطب ترین رسانه میان مردم 
است. این نظرسنجى نشان مى دهد که بیشترین 
دلیــل بینندگان بــراى تماشــاى برنامه هاى 
تلویزیون هاى داخلى در درجه اول سرگرمى و 
تفریح (با 56/6 درصد) و در درجه بعدى، کسب 

خبر و اطالع (با 33/3  درصد) بوده است.

جمهورى رودربایستى! 
حجت االسالم محسن قرائتى در سومین    ایکنا|
جلسه شــوراى عالى نماز وزارت آموزش و پرورش، با 
تأکید بر اینکه باید بساط علوم غیرنافع را جمع کرد، ادامه 
داد: یک زمانى کتاب هاى شهیدان مطهرى و بهشتى در 
آموزش و پرورش تدریس مى شد، بعداً اینها را از برنامه 
درسى حذف کردند و امروز مى بینیم پست ترین مطالب 
در کتاب هاى دینى آموزش و پرورش در حوزه دینى و 
اعتقادى تدریس مى شود. هشــت سال جنگ شد، اما 
حرف مهمى از این مدت در کتاب ها نیست. بهتر است 
بگوییم ما جمهورى رودربایستى اسالمى داریم؛ قوانین 
و مدیران و اجرا مشکل دارد و رودربایستى ها باعث شده 

مهارت، سوز و عشق در کار نباشد.

اینترنت قطع نمى شود
وزیر ارتباطات و فنــاورى اطالعات برخى    پانا |
شــایعه ها درباره قطع اینترنت را تکذیــب کرد. آذرى 
جهرمى با اشاره به روند توسعه اینترنت در کشور تأکید 
کرد که جز عده اى اندك کســى به فکر قطع اینترنت 
نیســت و هیچ برنامه اى براى قطع آن در کشور وجود 

ندارد.

حمله خیلى خاص به ظریف
حجــت االســالم     خبرگزارى دانشجو |
مجتبى ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملى و سیاست 
خارجى مجلس با بیان اینکه چرا باید برخى از مسئوالن 
با حرف هاى خود ملت را ذلیل کننــد، اظهار کرد: اگر 
آقاى ظریف تنها خودش باشد دیگر اشکالى ندارد که با 
کشورها چه ارتباطى داشته باشد و حتى مى تواند برود و 
با «ترامپ» بنشیند و فالوده بخورد و یا آنکه به رستوران 
ترامپ برود و در آشــپزخانه اش کار کند لذا این مسئله 
کامًال به خودش مربوط اســت اما امروز آقاى ظریف، 
نماینده سیاست خارجى جمهورى اسالمى ایران است 
و حق ندارد ملت ایران را تحقیر کنــد و از موضع ذلت 

برخورد کند.

صلواتى
قاضى پرونده زم شد

کیفرخواست    باشگاه خبرنگاران جوان |
پرونده روح ا... زم صادر و هفته آینده دادگاه او در شعبه 
15 دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضى صلواتى برگزار 
خواهد شد. طبق شنیده ها دادگاه روح ا... زم علنى خواهد 
بود اما هنوز مشخص نشده است که دادگاه او با حضور 
رسانه ها خواهد بود یا نه! روح ا... زم (متولد 5 مرداد 1357 

در تهران) 22 مهر امسال توسط سپاه بازداشت شد.

شهادت فرمانده ارشد 
سپاه قدس

 مشرق| رزمنده مدافع حرم «اصغر پاشاپور» 
با نام جهادى «اصغر ذاکر» روز دوشــنبه در سوریه به 
شهادت رسید. این رزمنده جبهه مقاومت ساکن شهر رى 
و از اولین نفراتى بود که به همراه حاج قاسم سلیمانى به 
منظور دفاع از حرم اهل بیت (ع) به سوریه رفت و نهایتًا 
پس از گذشت یک ماه از شهادت سردار سلیمانى در حلب 
ســوریه به فرماندهان و همرزمان شهید خود پیوست. 
گفتنى است مهرماه 1395، شــوهرخواهر این شهید، 
شــهید مدافع حرم محمد پورهنگ به شهادت رسیده

 بود.

تقصیر خودمان است!
حســینعلى شــهریارى، عضو کمیسیون    آنا|
بهداشــت و درمان مجلس در خصوص صحبت هاى 
مطرح شــده در برنامه «بدون توقف» تلویزیون مبنى 
بر اینکه «در حال حاضر اختیارات از مجلس سلب شده 
است»، یادآور شد: مجلس شوراى اسالمى تنها مجلسى 
است که هیچ نهادى نمى تواند منحلش کند،  اگر بعضى 
مواقع اتفاقاتى مى افتد که مجلس به حاشیه رانده مى شود 
برمى گردد بــه عملکرد خود مجلــس، وقتى مجلس 
وظیفه اش را به درستى انجام نمى دهد و اولویت هایش 

مردم نیست باالخره این اتفاقات مى افتد.

خبرخوان

وعده چند روز پیش وزیر بهداشــت کشــورمان براى 
بازگرداندن دانشــجویان ایرانى ساکن ووهان باالخره 
در حال تحقق است؛ اما برخى دانشجویان چاره اى جز 

ماندن در چین پیش روى خود نمى بینند!
از همان روز هاى نخستى که خبر شیوع ویروسى مرگبار 
در شرق چین منتشر شد و همگان دریافتند که دولت این 
کشور در گام نخست، شهر حدود ده میلیون نفرى ووهان 
را کامل قرنطینه کرده و مى کوشد به این وسیله بحران 
آغاز شده در این نقطه را مهار کند، اخبارى در کشورمان 
دست به دست مى شــد که حکایت از حضور جمعى از 
هموطنانمان در این شهر داشت. به مرور ماجرا شفاف تر 
شد و همگان پى بردند که ایرانیان ساکن ووهان حدود 
هفتاد هشتاد نفرى هستند که در دانشگاه هاى این شهر 
مشــغول به تحصیلند و به مانند جمعیت کثیر این شهر 
و بســیارى از شــهر هاى دور و نزدیک آن در چین، در 
معرض ابتال به خطرناك ترین نســخه ویروس کرونا 

قرار گرفته اند.
به ایــن ترتیب صبــح دیروز ســه شــنبه هواپیمایى 
اختصاصى به همراه کادر پزشــکى تهران را به مقصد 
چین ترك کرده و قرار اســت امروز به همراه ایرانیان 
ساکن کانون شیوع ویروس کرونا در مسیر بازگشت به 

میهن پرواز کند.
علیرضا وهاب زاده، مشــاور وزیر بهداشت که خودش 
با این پرواز اختصاصى به ووهان اعزام شده به «ایرنا» 
گفته است: « تعدادى از پزشکان عفونى و تیم عملیات 
ویژه اورژانــس در این پرواز حضور دارند و قرار اســت 
چهارشنبه دانشجویان ایرانى ساکن ووهان با این پرواز 
به کشور بازگردند که پس از بازگشت به کشور، 14 روز 

در قرنطینه خواهند بود.»
این خبرها همه خوشــایند است اما یک اشکال اساسى 

به آن وارد اســت که مشکل همه دانشــجویان را حل 
نمى کند!

این را یکــى از دانشــجویان ایرانى مقیــم ووهان به 
«تابناك» مى گوید که مانند بســیارى از ایرانیان خارج 
از کشور مشکل سربازى دارد و بر سر دو راهى بازگشت 

به کشور و ماندن در چین قرار گرفته است. دو راهى که 
چند دانشجوى ایرانى ساکن ووهان نیز با آن مواجهند و 
بعد از ارزیابى هاى عواقب انتخاب هر راه، به این نتیجه 
رسیده اند که بمانند و بازنگردند، چون بازگشت برایشان 
اعزام به خدمت ســربازى به همــراه اضافه خدمت و 

محرومیت از تحصیل به دنبال خواهد داشت. انتخابى 
که مى شــد تغییرش داد، به ویژه زمانى که مسئوالن 
تصمیم گرفتند با حداکثر توان وارد عمل شده و در نتیجه 
پیگیرى هایشان، حاال پروازى اختصاصى به همراه تیم 

ویژه پزشکى روانه ووهان شده است. 

بعضى دانشجویان ایرانى مقیم ووهان چین نمى خواهند به کشور برگردند

کرونا بهتر است یا سربازى؟!

افزایش سرسام آور قیمت مسکن در ایران طى دو سال اخیر 
موج جدیدى را در اقتصاد ایران ایجاد کرده است؛ موج خروج 
سرمایه از ایران به بخش مسکن ترکیه. اتفاقى که تداوم آن 

مى تواند بحرانى جدى را متوجه اقتصاد ایران نماید.
مرکز آمار ترکیه در آمارى اعالم کرده ایرانى ها 763 واحد 
مسکونى تنها در ماه دسامبر 2019 در این کشور خریده اند 

که رکورد جدیدى محسوب مى شود.
ایرانى ها در سال گذشــته میالدى در حالى اقدام به خرید 
5423  واحد مسکونى در ترکیه کرده اند که این آمار بیانگر 
افزایش 50 درصدى خرید مسکن در ترکیه نسبت به سال 
2018 و افزایش 600 درصدى آن به نســبت سال 2017 

بوده است.
براســاس این آمار عراقى ها تنها خارجى هایى هستند که 

خانه هاى بیشترى نســبت به ایرانیان خریده اند و بعد از 
شهروندان ایران که در رتبه دوم قرار گرفته اند؛ شهروندان 
روسیه، عربستان، افغانســتان و کویت در رتبه هاى بعدى 
بیشــترین تعداد مســکن خریدارى شــده در ترکیه قرار 

گرفته اند.

همه ما گاهى اوقات زورمان مى رسد کمى ماهى بخریم و 
نوش جان کنیم اما یک نوع ماهى هست که درصد بزرگى 
از جمعیت 80 میلیونى ایران آن را حتى از نزدیک هم ندیده 
اند چه برســد به اینکه آن را بخورند! این ماهى صادراتى 
فعًال کیلویى 8/5 میلیون تومان اســت آن هم اگر جایى 
پیدا شود. اما اگر نمى توانیم «خاویار» بخوریم، مى توانیم 
اطالعات دقیقى درباره آن کسب کنیم. زحمت این کار را 
عیسى گلشاهى کشیده است. او مدیرکل دفتر بهبود کیفیت 
فرآورى و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت ایران است که 
با خبرگزارى «میزان» به گفتگو پرداخته و دانسته هاى ما 

را درباره نایاب ترین نوع ماهى باال برده است.
■ دربــاره ماهى هاى خاویارى آنچــه به صورت کاالى 
تجارى از گمرکات کشور صادر مى شود حدود 380 کیلوگرم 
است و اگر مقادیرى همراه مســافر که به خارج از کشور 
مى رود را به این مقدار اضافه کنیم حدود 1300 کیلوگرم 

ساالنه صادرات خاویار بر مبناى آمار سال 97 بوده است.
■ هر مسافر مجاز است بر مبناى مقررات 125 گرم خاویار 

را با خود از کشور خارج کند.  
■ عمده صادرات خاویار به صورت تجارى به کشور امارات 
متحده عربى و کشور هاى اروپایى فرستاده مى شود، ولى 

کاال هاى مســافرى عمدتاً به کشــور هاى اروپایى صادر 
مى شود. در چرخه صادرات خاویار حدود 17 کشور مقصد 

صادرات خاویار ایرانى هستند.  
■ با توجه به میزان صادرات خاویار به طور متوســط هر 
کیلوگرم خاویار صادراتى بر اساس درجه و ارزش گذارى 
گمرك حدود 600 دالر قیمتگذارى مى شود که این رقم 
ممکن اســت با بســته بندى هاى کوچک تر با رقم هاى 
متفاوت ترى که به حــدود 1000 دالر مى رســد صادر

 شود.
■ با توجه به میانگین قیمت خاویار صادراتى ساالنه حدود 

هفت میلیون دالر درآمــد ارزى از صادرات خاویار نصیب 
کشور مى شود.

■ اگر امسال تا 15 ُتن خاویار هم تولید شود مى توانیم به 
راحتى صادرات آن را انجام دهیم.

■ برخى کشور ها در حال صادرات غیر مجاز این محصول 
هستند براى مخفى نگهداشتن موضوع معموًال اعداد و ارقام 
دقیقى را منتشر نمى کنند ضمن اینکه خاویار یک کاالى 
خاص محسوب مى شــود که به صورت تجارى و همراه 
مسافر به صورت خرد از کشور  خارج مى شود و ممکن است 

اعداد و ارقام آن در گمرك ثبت نشود. 

عجب ماهى ماهى!

محمدباقر قالیباف از نامزدهاى انتخابات مجلس شوراى 
اسالمى در مراسمى در تهران با ذکر خاطره اى از دوران 

حضورش در شهردارى پایتخت بیان کرد: 

«بعد از اداى نماز صبح در مســجد در مسیر دیدم پشت 
نانوایى زده نان نسیه داده نمى شود.گرچه اول نانوا مرا 
نشناخت اما از او خواستم تا آن مقوا که رویش نوشته نان 
نسیه داده نمى شود را بردارد. گفت من خودم پدر شهیدم 
و تا به حال هم نان نسیه مى دادم اتفاقًا افراد نیازمندى 
که مى آیند تقاضاى نسیه دارند را هم مى شناسم که واقعًا 
پول ندارند و به دلیل توان مالى پایین نمى توانند قرضشان 
را بدهند اما دیگر توان ندارم که از جیب خودم پول نان آنها 
را بدهم. گفتم مقوا را بردار هرکسى آمد نان خواست به 
او بده من خودم هفته اى یک بار مى گویم بیایند و با شما 
تسویه کنند. قالیباف ادامه داد: وقتى مردم اینقدر مشکل 
دارند چطور مى خواهیم کشور قوى شود؟ باید اول مردم 

قوى شوند.» 

محمداسماعیل اکبرى، مشاور عالى وزارت بهداشت و مدیر 
پروژه جمعیت در نشست تخصصى جمعیت گفت: بزرگ 
ترین خطاى انجام شده در مسئله کنترل جمعیت سکوت 
سیاستگذاران بود و باید این واقعیت را بپذیریم که تا چندین 

دهه آینده جزو چهار کشور پیر جهان خواهیم بود.
وى تأکید کرد: تنها یک اتفاق مى تواند این خطر بزرگ را 
دفع کند و آن افزایش فرزندآورى در کشور است. امروز به 
صورت محکم اعالم مى کنم که نرخ بارورى 2/1 درصد 
کامًال دروغ است چرا که در سال جارى، 157 هزار فرزند 

کمتر از سال 97 در کشور متولد شده است.
وى تصریح کــرد: به عــالوه در بحث هــاى جمعیتى 
موضوعات دیگرى وجود دارد و آن است که حدود 60 الى 
70 درصد دختران کشور ازدواج مى کنند و باقى ممکن است 

ازدواج نکنند. همچنین تمامى زوج ها نیز به صورت قطعى 
فرزند نمى آورند به همین دلیل براى نجات کشور و افزایش 

نرخ بارورى نیاز به تولد چهار  فرزند در هر خانوار داریم.

خاطره انتخاباتى!

ایرانى ها چه تعداد خانه در ترکیه خریده اند؟چینى ها بخاطر «عزت نفس» خفاش مى خورند!

دروغ محض درباره جمعیت

در حالى که نتایج تحقیقات نشــان داده اســت خوردن 
خفاش توسط چینى ها یکى از علل انتقال ویروس کرونا 
به انســان بوده، خبرگزارى اصولگراى «تسنیم» در در 
گفتگو با فهیمه ســروش که این خبرگزارى مى نویسد 
داراى دکتراى زبان چینى بوده و ســال ها در آن کشور 
زندگى کرده، به ریشه یابى علت شیوع ویروس کرونا در 
آن کشور پرداخته است. این خبرگزارى نوشته: «با توجه 
به شواهد و قرائن موجود علت انتقال این بیمارى مستقیم 
یا غیرمســتقیم به عادت ”همه چیزخوارى“ چینى هاى 
مربوط است. یک ضرب المثل چینى هست که مى گوید 

”یک چینى غیر از هواپیما و میز، همه چیز مى خورد“!» 
ســروش هم در این مصاحبه به «تســنیم» گفته است 
ریشــه «همه چیزخوارى»  چینى ها به  150 سال پیش 

بر مى گــردد که  ژاپن بــا حمایت آمریــکا، انگلیس و 
کشورهاى اروپایى براى تحت فشــار قرار دادن مردم 
چین، همه موادغذایى را از سطح چین جمع آورى مى کند؛ 
هدف آنها این بود که کشورى با چنین وسعتى را به واسطه 
ژاپن تحت سیطره خود درآورند، در ادامه مردم در شرایط 
گرسنگى شدیدى قرار مى گیرند وکار به جایى مى رسد 
که مردم دیگر نمى توانند خودشان را سیر کنند و در نتیجه 

به خوردن ملخ، سوسک و کرم رو مى آورند.
اما دلیــل دیگر «همه چیزخــوارى» چینى ها به اعتقاد 
کارشناس خبرگزارى «تسنیم» آن است که مردم این 
ســرزمین به دلیل «عزت نفســى» که داشتند به جاى 
بیگارى در شــرایط تحقیرآمیز، ترجیــح دادند به همه 

چیزخوارى روى بیاورند.
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رکورد بى سابقه 
سـردار مهدى معصوم بیگـى، فرمانده انتظامى اسـتان 
اصفهان گفـت: نیروى انتظامى اسـتان در سـال جارى 
40 ُتن مواد مخدر کشف کرده که یک رکورد استثنایى 
است و در طول تاریخ نیروى انتظامى در این استان فاقد 

سابقه بوده است.  

هوا امروز و فردا آلوده است
آسیه آقایى، کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان 
اصفهان با بیان اینکه جوى پایدار در اصفهان حاکم است، 
اظهار کرد: افزایش غلظت آالینده ها در مناطق مرکزى و 
صنعتى به ویژه کالنشهر اصفهان در روزهاى چهارشنبه 

و پنج شنبه (امروز و فردا) پیش بینى مى شود.

برگزارى همایش 
«زن مشارکت تولید»

مدیر مرکز بانـوان آفتاب گفت: مرکـز تخصصى بانوان 
آفتاب وابسته به سـازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شـهردارى اصفهان بـه مناسـبت روز زن، دهـه فجر و 
هفته کارآفرینى با مشـارکت دفتر امور بانوان و خانواده 
اسـتاندارى و اتـاق بازرگانـى اصفهان، همایـش «زن 
مشارکت تولید» را برگزار مى شود. لیال لندى اظهار کرد: 
این برنامه روز یک شنبه 20 بهمن ماه از ساعت 9 تا 12 

در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزى برگزار مى شود. 

نقش جهان، میزبان بازى چوگان
به مناسـبت گرامیداشـت دهـه فجر مسـابقات نمادین 
چوگان در میدان نقش جهان اصفهان برگزار مى شـود. 
رئیس هیئت چوگان استان گفت: مسابقه چوگان همراه 
با رژه چوگان بازان استان در میدان نقش جهان اصفهان 
برگزار مى شود. حسین جعفرى جبلى با اشاره به برگزارى 
این رقابت ها در هفدهم بهمن ساعت 14 در میدان نقش 
جهـان اصفهان افـزود: در ایـن مسـابقات نمادین یک 
بازى در قالـب دو تیم نقش جهان و باشـگاه اصفهان از 
چوگان بازان استان اصفهان و شهرستان اصفهان در دو 

چوکه برگزار خواهد شد.

مناسب سازى مقبره کمال
مدیرعامـل سـازمان نوسـازى و بهسـازى شـهردارى 
اصفهان از پیشـرفت 50 درصدى پروژه مناسب سـازى 
مقبره کمال خبرداد و گفت: درحال حاضر بسترسازى فاز 
دوم (پیاده روى کنار مقبره) در حال انجام اسـت. محمد 
فیض اظهار کرد: محوطه قابل اجـراى این پروژه حدود 
300 مترمربع متشـکل از 150 مترمربع سنگ هتن آباد 
مقاومت هفت سانت، بلوك فرش بتنى 20 در 20 به متراژ 

150 مترمربع است.

دوچرخه سوارى از  اصفهان تا 
فالورجان 

معاون امور عمرانى اسـتاندارى اصفهـان گفت: کلیات 
طرح راه اندازى مسیر و پیست دوچرخه سوارى از سپاهان 
شهر اصفهان تا اردوگاه شهید بهشـتى شهر ابریشم در 
شهرسـتان فالورجان به طـول 7 کیلومتر بـه تصویب 
رسیده اسـت. حجت ا... قاسمى گفت: سـپاهان شهر تا 
باغ ابریشم یکى از مسیرهایى است که دوچرخه سواران 
براى برگزارى مسابقات یا تفریح استفاده مى کنند. البته 
این مسیر بدون امکانات ایمنى و رفاهى است و کوچک 
ترین غفلت مى تواند مشکالت و خطرهایى را براى افراد 
ایجاد کند. در همین راسـتا کلیات طـرح راه اندازى این 

پیست دوچرخه سوارى به تصویب رسید.

افتتاح 25 پروژه در خمینى شهر
25 پروژه بـا اعتبار بالغ بـر 350 میلیارد ریـال در حوزه 
هاى کشاورزى، خدمات رسانى برق، ورزش، راهدارى 
و حمل و نقل جاده اى و... در خمینى شـهر به مناسبت 
دهـه فجر افتتـاح شـد. محمـود مسـلم زاده، فرماندار 
شهرسـتان خمینى شـهر اظهار کرد: در دهـه فجر 47 
پروژه با اعتبار بالغ بر 650 میلیارد ریال در خمینى شهر 

افتتاح خواهد شد. 

خبر

دومین دوره آموزش جانشینان مسئوالن مشترکین آبفاى 
استان اصفهان پایان یافت. در این دوره آموزشى 29 نفر از 
کارکنان بخش مشترکین ادارات آبفاى مناطق خودگردان 
به مدت 64 ســاعت با مباحث عمومى و تخصصى حوزه 
خدمات مشترکین و درآمد آشنا شدند. دوره آموزش جانشینان 
مسئوالن مشترکین در دو مرحله مقدماتى و تکمیلى طراحى 
شــده بود و شــرکت کنندگان با مباحثى همچون مراحل 
پذیرش و قبول درخواست، اشتراك بندى، ارزیابى، قرائت 
کنتور، ارائه خدمات از طریق درگاه هاى غیرحضورى، حقوق 
انشعاب و محاسبه آماده ســازى ها، تخفیفات و برگشتى 
آب بهــا، روش هاى وصــول درآمد، آماده ســازى و حق 

انشعاب مشترکین خاص، تاریخچه آبفاى استان اصفهان، 
اصول انجام مکاتبات ادارى، حقوق شهروندى و بیمه هاى 
مسئولیت مدنى آشنا شدند. گفتنى است این دوره آموزشى 
در ماه هاى آبان، آذر و دى ماه سال جارى در محل مجتمع 
آموزشى و پژوهشى صنعت آب و برق استان اصفهان برگزار 
و در پایان براى شرکت کنندگان، گواهینامه پایان دوره صادر 
شد. اضافه مى شود در پى برگزارى موفقیت آمیز نخستین 
دوره آموزشى جانشینان مسئوالن مشترکین در سال هاى 
1395 و1396، دومین دوره آموزشــى جانشین پرورى در 
حوزه خدمات مشــترکین شــرکت آب و فاضالب استان 

اصفهان در سال 1398 طراحى و اجرا شد.

دفتر مشترك شــرکت ســهامى ذوب آهن اصفهان و 
دانشگاه آزاد اسالمى با حضور محمدمهدى طهرانچى 
رئیس دانشگاه آزاد اسالمى، امیررضا نقش رئیس دانشگاه 
آزاد اســالمى واحد جامع نجف آباد و منصور یزدى زاده 

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان افتتاح شد.
مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان در این مراســم اظهار 
کرد: امیدواریم همکارى خوب دانشــگاه آزاد اسالمى 
و مجموعه ذوب آهــن اصفهان، خاســتگاه مجموعه 
فعالیت هاى پژوهشى شود. وى افزود: خوشبختانه این 
اراده در هر دو طرف وجود دارد و ما از نظر فضا کمبودى 
نداریم و مى توانیم فضاهاى آموزشى، تحقیقاتى و توسعه 

اى در اختیار دانشجویان و پژوهشــگران دانشگاه آزاد 
اســالمى قرار دهیم. امیدواریم با نگاه دکتر طهرانچى، 
نتیجه این حرکــت، برکت براى جمهورى اســالمى 

ایران باشد.
امیررضا نقش، رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد جامع 
نجف آباد نیز در ادامه، با اشــاره به تدوین برنامه علمى 
ذوب آهن و احصــاى چالش هاى ایــن صنعت، اظهار 
کرد: تاکنون 537 موضــوع در چهار چالش اصلى ذوب 
آهن اصفهان، احصا و در ســامانه بارگذارى شده است 
که ده دانشکده و شش مرکز تحقیقاتى واحد نجف آباد به 

پژوهش درخصوص این موضوعات مى پردازند.

افتتاح دفتر مشترك ذوب آهن 
و دانشگاه آزاد 

پایان آموزش جانشینان 
مسئوالن مشترکین آبفاى استان 

محل برپایى نمایشــگاه هاى بین المللى اســتان 
اصفهان همزمــان با دهه فجر و ســالروز پیروزى 
انقالب اســالمى میزبان نمایشگاه «دستاوردهاى 

انقالب» خواهد شد.
این نمایشگاه طى روزهاى 20 تا 23 بهمن ماه برگزار 
مى شود و به محلى براى ارائه دستاوردها، خدمات و 
گزارش هاى عملکرد دستگاه هاى دولتى، اجرایى، 
نهادهاى خدمت رسان و تشــکل ها تبدیل خواهد 

شد. در این نمایشگاه شــرایطى فراهم شده است 
تا ارگان ها و نهادهاى دولتــى و خدماتى ارتباطى 
مستقیم و بى پرده با مردم داشته باشند و آمارى جامع 

و کامل از فعالیت هاى خود به مردم ارائه کنند.
عالقه مندان به بازدید از این نمایشگاه مى توانند از 
ساعت 15 تا 21 روزهاى 20 تا 23 بهمن ماه به محل 
برپایى نمایشگاه هاى بین المللى استان واقع در پل 

شهرستان مراجعه کنند.

بانک قرض الحســنه مهر ایران در راســتاى توسعه 
وگســترش فرهنگ قرض الحسنه و همســو با نیات 
خیرخواهانه هموطنان، اقدام به تأمین مالی جمعی، به 
منظور حمایت از نیازمندان تحت عنوان «طرح همیاران 

مهر» کرده است. 
به گــزارش روابط عمومى بانک قرض الحســنه مهر 
ایران، رضا اسفندیارى، مدیرشعب استان اصفهان این 
بانک در خصوص همیاران مهر اظهار کرد: در این طرح، 
متقاضیان مبلغ مورد نظر خـود را در قـالب عقــد صلح 
و به صورت بالعوض در حسابی تعریف شده، نـزد بانک 
قرض الحسنه مهر ایران واریز می کنند. بانک نیز متعهد 
می شود مبالغ اهدا شده از ســوي خیرین را به پرداخت 
تسهیالت به اقشار نیازمند جامعه در زمینه هاي اشتغال، 

تأمین معیشت جوانان، بانوان سرپرست خانوار، درمان، 
تحصیل و همچنین بازسازي و توسعه  روستاها و مناطق 
محروم و... تخصیــص دهد. کارمــزد وام ها در طرح 

همیاران مهر بین صفر تا 2 در صد است. 
وى افزود: این طرح کارکردهاى خیرخواهانه  دیگري 
نیز در خود تعریف کرده است به نحوي که از طریق آن 
می توان با اهداي برگه  همیاران مهر در مراسم ترحیم و 
بزرگداشت درگذشتگان، تحت عنوان باقیات و صالحات 
متوفی، به جاي هزینــه خرید تــاج گل و...کار خیر و 

انسان دوستانه را گسترش داد.
اسفندیارى گفت: داوطلبان مى توانند با مراجعه به سایت 
www.qmb.ir  و یا با حضور در شعب بانک قرض 
الحسنه مهر ایران در طرح همیاران مهر مشارکت کنند.

استاندار اصفهان گفت: در اســتان اصفهان 43  سالن 
سینما وجود دارد که 33 سالن آن در شهر اصفهان است 
و طى یکسال اخیر نزدیک به یک میلیون و 500  نفر در 
ســینماهاى اصفهان حضور داشته اند و مردم اصفهان 
بیش از 14 میلیارد ریال از هزینه هــاى خود را صرف 

تماشاى فیلم در سینما کرده اند.

عباس رضایى در آیین افتتاحیه دهمین جشنواره فیلم 
فجر اصفهان با اشــاره به همتراز بودن جشنواره فیلم 
فجر اصفهان با تهران افزود:  افتتاحیه چندین پردیس 
سینمایى در سال هاى اخیر و ورود بخش خصوصى در 
حوزه سینما یک افتخار اســت چرا که ثمره آن توسعه 
زیرساخت هاى هنرى و رویدادهاى فرهنگى خواهد بود.

به گزارش روابط عمومــی مرکز آموزش فنى و حرفه 
اى شهرستان شاهین شهر و میمه، در راستاي اجراي 
طرح ملی توانمندســازي مهارتی دانشجویان و فارغ 
التحصیالن دانشگاهی با رویکرد اشتغال و به همت 
مرکز آموزش فنى و حرفه اى شهرستان شاهین شهر و 
میمه، تفاهمنامه اي بین اداره کل آموزش فنی و حرفه 
اي اســتان اصفهان به مدیریت  آرش اخوان طبسی 
و مؤسســه آموزش عالی نور دانش به ریاست فاطمه 

حیدریان به مدت سه سال منعقد شد.
از اهداف مهم این تفاهمنامه، توانمندسازي دانشجویان 
و دانش آموختگان دانشگاهی در راستاي برآوردن نیاز 
کشور به منابع انســانی کارآمد و داراي تجارب فنی، 
مهارتی و حرفه اي، فراهم ســازي بسترهاي اشتغال 
مولد دانش آموختگان رشته هاي مختلف دانشگاهی و 
استفاده از ظرفیت هاي آموزشی و پژوهشی طرفین در 

راستاي مأموریت ها و تکالیف سازمانی است.

نمایشگاه دستاوردهاى انقالب
 در اصفهان برپا مى شود

اجراى طرح همیاران مهر در بانک مهر ایران

اصفهانى ها 14 میلیارد خرج سینما رفتن کردند

امضاى تفاهمنامه همکارى بین فنى و حرفه اى و 
مؤسسه نور دانش میمه

مدیرعامل ســازمان طراحى و فنى مهندســى شهردارى 
اصفهان در نشســت خبرى با اصحاب رسانه با بیان اینکه 
60 درصد پروژه هاى طراحى شده در این سازمان در عرصه 
حمل و نقل است گفت: در سازمان فنى مهندسى شهردارى 
اصفهان 14 طرح در رینگ حفاظتى، 22 طرح پیاده روسازى 
و ده طرح در زمینه اتوبوس هاى تندرو انجام شده است و این 

تنها بخشى از فعالیت هاى این سازمان محسوب مى شود.
ســعید کورنگ بهشتى در همین راســتا خاطرنشان کرد: 
سال گذشــته 16 درصد طرح هاى سازمان طراحى و فنى 
مهندسى شهردارى اصفهان به حوزه خدمات شهرى تعلق 
داشت که امسال به 25 درصد رسیده است و توانسته ایم در 
9 ماهه سال جارى 261 طرح از سوى سازمان فنى مهندسى 
شــهردارى اصفهان را تکمیل کنیم که به سازمان  هاى 

مربوطه ابالغ شده است.
وى از افزایش 97 درصدى طرح هاى سازمان طراحى و فنى 
مهندسى شهردارى نسبت به سال گذشته خبرداد و اظهار 
کرد: طرح هاى مختلفى در سرتاسر اصفهان در حال انجام 
است که از مهمترین آنها طرح شهید سلیمانى در نزدیکى 
کارخانه قند اصفهان در منطقه شرق را مى توان نام برد که 
17 هزار متر مربع پل سازى در این طرح که بخشى از رینگ 

چهارم حفاظتى شهر مى باشد طراحى شده است.
کورنگ بهشتى تقاطع آفتاب در بزرگراه شهید اردستانى با 
5000 متر پل سازى را از دیگر طرح هاى سازمان طراحى 
و فنى مهندسى شــهردارى اصفهان عنوان کرد و گفت: 
طراحى شبستان گلستان شــهداى اصفهان، رینگ سوم 
شــهر اصفهان، مرکز کنترل ترافیک، میدان امام على(ع) 
تقاطع دفاع مقدس و زیرگذر شهید آقاخانى از دیگر طرح 
هاى انجام شده در ســازمان فنى مهندســى شهردارى 

اصفهان است.
مدیرعامل ســازمان طراحى و فنى مهندســى شهردارى 
اصفهان از اتمام طراحى کیلومتر صفر تا 7 رینگ حفاظتى 
شــهر اصفهان خبرداد و تصریح کرد: این طرح اکنون در 
مرحله آزادسازى است که این موضوع بر عهده مناطق 14 و 
15 شهردارى اصفهان است، همچنین پروژه بلوار فرزانگان 
حد فاصل میدان بعثت تا اتوبان فرودگاه اصفهان با بیش از 
6 کیلومتر طول طراحى شده است که مى تواند مانع تردد 
خودروهاى سنگین در محور عاشــق اصفهانى شود. وى 
پل شهید ستارى را یکى از منحصر به فردترین نقاط رینگ 
سوم حلقه حفاظتى اصفهان دانست که تعریض آن از سوى 
سازمان طراحى و فنى مهندسى شهردارى اصفهان طراحى 
شده است و اظهار کرد: 18 پروژه پیاده روسازى به طول 20 

هزار متر در این سازمان انجام شده است و امیدوار هستیم در 
ادامه سال جارى و سال آینده اجرایى شود.

کورنگ بهشتى با اشاره به طراحى 9 ایستگاه آتش نشانى در 
سازمان طراحى و فنى مهندسى شهردارى اصفهان تصریح 
کرد: ایستگاه  هاى آتش نشانى چهارباغ پایین و ناژوان از 
جمله ایستگاه هایى اســت که طراحى کرده ایم و نوسازى 
آتش نشانى خیابان الهور نیز از سوى سازمان طراحى و فنى 

مهندسى شهردارى اصفهان انجام شده است.
مدیرعامل ســازمان طراحى و فنى مهندســى شهردارى 
اصفهــان از طراحى حــدود 4000 مترمکعــب مخزن 
آب در نقاط مختلف شــهر خبر داد و گفــت: این مخازن 
در حال اجراســت و عالوه بر آن خطوطى بــراى انتقال 
پســاب آب در مناطــق 14 و یک شــهردارى اصفهان 

طراحى شده است.
کورنگ بهشــتى در ادامه طراحى جدید براى میدان امام 
حسین(ع) را از فعالیت هاى مهم و نو سازمان طراحى و فنى 
مهندسى شــهردارى اصفهان عنوان کرد و افزود: پس از 
اجراى ایستگاه هاى خط یک قطار شهرى اصفهان طرحى 
براى میدان امام حســین(ع) آماده شــده است که باعث 
مى شود شاهد وجود میدانى زیبا باشیم و سنگ فرش ها قرار 

است جاى آسفالت را در این میدان بگیرد.

مدیرعامل سازمان طراحى و فنى مهندسى شهردارى اصفهان خبر داد

ظاهر میدان امام حسین (ع)
 تغییر مى کند

نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگى اصفهان با تأیید کم 
شدن لوازم خانگى خارجى در بازارگفت: قیمت لوازم 
خانگى دیگر کشــش افزایش بیش از این را ندارد، 

چراکه قدرت خرید مردم کاهش یافته است.
حسین عبدلى در گفتگو با «ایســنا»، در خصوص 
آخرین وضعیت بازار لوازم خانگى، اظهار کرد: تاکنون 
آثارى از افزایش قیمت آنچنانى لوازم خانگى وجود 
نداشــته و قیمت ها طى چند ماه گذشته  ثابت مانده 
است. وى با تأیید کم شدن لوازم خانگى خارجى در 
بازار، تأکید کرد: در حال حاضر کمبود لوازم خانگى 
خارجى در بازار احساس مى شود و اگر هم باشد، به 

نوعى جنس قاچاق است.
نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگى اصفهان دلیل کم 
شــدن لوازم خانگى خارجى را جلوگیرى از واردات 
آن عنوان کرد و ادامه داد: به طور قطع تولید کاالى 
داخلى نمى تواند جوابگوى بازار باشد و هنوز در بازار 

جاى خالى لوازم خانگى خارجى احساس مى شود. 
عبدلى گفت: در شــرایط موجود بازار لوازم خانگى 
ایرانى کیفیت باال نیز وجــود دارد و متقاضیان باید 

بسته به نیازشان از بین آنها انتخاب و خرید کنند.
وى همچنیــن در رابطه با طرح شناســه دار کردن 
کاالها که از 16 بهمن ماه قرار اســت اجرایى شود، 
گفت: امیدواریم این طرح انجام شود و دستورالعمل 
هــاى مشــخص آن بــه اتحادیه هاى کشــور

 ابالغ شود.
نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگى اصفهان  همچنین 
با تأکید بر اینکه خرید لوازم خانگى باید از فروشگاه 
هاى معتبر و داراى پروانه باشد، در خصوص برگزارى 
نمایشگاه لوازم خانگى، گفت: نمایشگاه لوازم خانگى 
اصفهان باوجود شلوغى بسیار، اما با استقبال بسیار 
پایین خرید مردم مواجه بود و نتوانست انتظارات را 

برآورده کند.

جاى خالى لوازم خانگى خارجى
 در بازار احساس مى شود

محیا حمزه

نخستین هایپر صنایع دستى کشور با عنوان «شهر هنر» با 
حضور وزیر میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى در 

اصفهان افتتاح شد.
وزیر میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى در حاشیه 
افتتاح این هایپر گفت: با بهره بردارى از این هایپر شهر هنر 
با ایجاد محیط مناسبى براى ارائه صنایع دستى هنرمندان 
اصفهانى به گردشــگران خارجى زمینه اشتغالزایى حدود 
500 نفر  فراهم شده  است. على اصغر مونسان شرایط تولید 
صنایع دستى را در کشور مطلوب ارزیابى کرد و افزود: براى 
تولید صنایع دستى فاخر الزم است به سمت صنعتى شدن 
این حرفه برویم. مصطفى حصارى، مدیرعامل شــهر هنر 
(اولین هایپر صنایع دستى کشور) هم گفت: این هایپر که 

به صورت پایه در اصفهان، در یک مرحله و 70 مترمربع زیر 
بنا با حدود 11 مغازه تجهیز و افتتاح شــد. وى با بیان اینکه 
اجناس و صنایع دســتى با اصالت، با کیفیت، شناسنامه دار 
و با قیمت مناســب و تولید داخل در این هایپر وجود دارد، 
بیان کرد: قرار اســت این فروشگاه هاى زنجیره اى در تمام 
نقاط کشور و سه شــعبه در خارج از کشور ایجاد شود و این 
دیدگاه براى عالقه مندان ایجاد شود که در هر شهر صنایع 
دستى را از هایپرهاى شهر هنر تهیه کنند. مدیرعامل شهر 
هنر اصفهان اظهار کرد: تمامى حوزه هاى صنایع دستى از 
جمله چوب، قلم زنى، فیروزه کوبى، سفال مدرن و سنتى، 
چرم، میناکارى و لباس هاى دست دوز در اولین هایپر صنایع 
دستى کشور هنرهاى خود را در معرض دید عالقه مندان قرار 

داده اند. وى با اشاره به طرح توسعه اولین هایپر صنایع دستى 
کشور خاطرنشان کرد: براى توسعه این هایپر برنامه هایى در 
دست اقدام بوده و قرار است تمامى این پاساژ سه طبقه در 
فازهاى بعدى به طبقات هایپر اضافه شوند. نخستین هایپر 
صنایع دستى و هنرهاى سنتى کشور با نام «شهر هنر» در 
خیابان سپه اصفهان، روبه روى در چهلستون در سه طبقه 
احداث شده است که طبقه اول آن امروز با حضور مونسان 
به بهره بردارى رسید. 80 درصد محصوالت این هایپر نیز 
تولید هنرمندان صنایع دســتى فعال در شهرستان هاست 
چراکه هنرمندان شهرســتانى در بحث مارکتینگ نیازمند 
حمایت بیشتر هستند. قرار است 14 شعبه این هایپر مارکت 

صنایع دستى در سراسر کشور احداث شود.

با حضور وزیر میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى

نخستین هایپر صنایع دستى کشور در اصفهان افتتاح شد

طى بازدید کارشناسان پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار 
فرهنگى- تاریخى از درختان کهنسال نطنز و به ویژه چنار 
1000 ساله این شهرستان، ارائه گزارش آسیب شناسى و 
طرح حفاظتى براى این درختان در دستور کار قرار گرفت.

ماندانا طیبى، کارشناس پژوهشــکده حفاظت و مرمت 
آثار فرهنگى- تاریخى با بیان اینکه این بازدید بیشتر به 
علت بررسى شرایط درخت کهنسال واقع در مرکز محله 
رهن نطنز صورت گرفت تصریح کرد: این درخت در کنار 
مسجد جامع رهن و بر روى مســیر قنات قرار گرفته و از 
نکات قابل توجه درباره چنار رهــن، مى توان به قدمت 

حدود 1000 ساله و عظیم الجثه بودن آن اشاره کرد.
این کارشناس افزود: داخل این چنار که در تاریخ 11/9/ 
1397 با شماره 499 به ثبت ملى رسیده به قطر حدود 5 
متر از باال تا پایین خالى بوده که این خود بر جذابیت آن 

افزوده است.
در ادامه ایــن بازدید تعدادى دیگر از درختان کهنســال 
این شهرســتان نیز مورد بررسى قرار گرفتند و در نهایت 
مقرر شد گزارش آسیب شناســى و ارائه طرح حفاظتى 
براى درختان یاد شده توسط خوشنویس به اداره میراث 

فرهنگى نطنز ارائه شود.

چنار 1000 ساله نطنز طرح حفاظتى گرفت
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على نصیریان، بازیگر، نویســنده و کارگردان ســینما، 
تئاتر و تلویزیون ایرانــى در پانزدهمین روز از بهمن ماه 
سال 1313 در تهران چشــم به دنیا گشود.  خبرگزارى 
«ایرنا» به مناســبت زادروز این پیشکسوت دنیاى هنر 
گزارشى تهیه کرده است که در ادامه بخش هایى از آن 

را مى خوانید.
على نصیریان کــه در میان اهالى ســینما و مطبوعات 
به «عالیجناب» شــهرت دارد از جمله نــوادر بازیگرى 
سینماى ایران به شمار مى آید که در هر سه عرصه تئاتر، 
سینما و تلویزیون آثار فاخر و ماندگارى خلق کرده است. 
او در سال 1380 به  عنوان چهره  ماندگار ایرانى در رشته 
بازیگرى تئاتر و سینما شناخته شــد و نشان درجه  یک 

هنرى را دریافت کرد.
على نصیریان با بیش از شــش دهــه تجربه بازیگرى 
همچنان در مقام بازیگرى برجســته در مقابل دوربین 
ظاهر مى شود و کارشناسان این حوزه از او در مقام یک 
بازیگر ممتاز ایرانى در عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون یاد 
مى کنند. نصیریان که در زمینه بازیگرى، نویسندگى و 
کارگردانى تئاتر، اسم و رســمى ماندگار از خود به جاى 
گذاشته، دوران کودکى سختى را پشت سر نهاده است اما 
این سختى ها سبب شد تا در آینده ، اتفاقات خوشایندى 
براى وى رقم بخــورد. چنانچه او در ســال 1380 در 
بیستمین جشنواره تئاتر فجر مورد تجلیل قرار گرفت و 
یکسال بعد به عنوان چهره  ماندگار معرفى شد. همچنین 
در سال 1384 به عنوان چهره  برگزیده فرهنگستان هنر 
در جشن نام آوران فرهنگستان هاى کشور برگزیده و در 
همین سال موفق به دریافت نشان درجه  یک فرهنگ و 
هنر شد. نصیریان درباره شروع کارش در عرصه بازیگرى 
مى گوید: «از سال دوم دبیرستان به شکل جدى کار خودم 
را شروع کردم. در دبیرستان دوستى داشتم به نام بهمن 
فرسى که یکى دو سال از ما بزرگ تر بود. او یک روز به 
من گفت که مى خواهم تئاتر کار کنم. من هم رفتم و با 

او همکارى کردم.»

نصیریان و تئاتر
کارهاى صحنه اى نصیریان از اوایل دهه 30 آغاز شــد 

و با اســتخدام در اداره تئاتر در ســال 1336، او و دیگر 
همکارانش در سالن کوچک آن اداره، کارهایشان را بر 
روى صحنه مى بردند. نصیریان در سال 1359 از اداره 
تئاتر بازنشسته شد و چون دیگر گروهى در اختیار نداشت، 
تصمیم گرفت که دیگر کارگردانى نکند اما با وجود این، 
آخرین کارگردانى نصیریان اجراى نمایش «ســلطان 
سیاه» در جشــنواره تئاتر آیینى سنتى بود که بعد هم در 

سنگلج اجرا شد.
نصیریان که سال ها در حوزه تئاتر ایرانى کارگردانى کرده 
در این باره معتقد است: «تئاتر ایرانى یک نوع کار نیست. 
کارهاى تازه و تجربى را هم شــامل مى شود. کارهاى 
ایرانى مى تواند انواع گوناگونى داشته باشد. هر چقدر به 
موقعیت ما نزدیک تر باشد، بهتر است. حتى اگر بخواهیم 
فرم هاى غربى را اجرا کنیم هر چه براى خودمان شود، 
بهتر است. این بهتر است که اداى غربى هاى را درنیاوریم. 
نمى خواهم بگویم، سنت گرا باشیم. باید نوگرایى کنیم، 

منتها مجذوب و شیفته یکسرى کارهاى جذاب آنها 
نشویم. البته جذاب هم هســت اما براى 

آنهاست و ریشــه در فرهنگ خودشان 
دارد اما متناسب با فرهنگ ما نیست، 
بنابراین باید ما خودمان بسازیم و از 

خودمان در بیاوریم.»

نصیریان و تلویزیون
ایفاى نقش «کریم بوســتان» 

در مجموعــه تلویزیونــى 
«برادرجان» و «بزرگ آقاى 
دیوان ساالر» در مجموعه 
شــبکه نمایــش خانگــى 

«شهرزاد»، آخرین هنرنمایى هاى 
على نصیریان تاکنون در قــاب تلویزیون بوده 

است.
نصیریان درباره شــروع فعالیت بازیگرى در 
تلویزیــون و ورود خود به ایــن عرصه گفته 
است: «در ســال 1337 تلویزیون خصوصى 
ایران راه اندازى شــد و دو سال بعد همکارى 

اداره هنرهاى دراماتیک با تلویزیــون در قالب اجراى 
نمایــش هــاى زنــده تلویزیونــى شــکل گرفت. 
براى ایــن اجراها شــش گــروه انتخاب شــد و من 
هــم کــه از 1336 بــه اســتخدام اداره هنرهــاى 
زیبــا درآمــده بــودم، سرپرســتى یکــى از ایــن 
گروه ها را برعهده گرفتم و نمایش هــاى زیادى را در 

کردم که ســبب شد تلویزیون اجرا 
مردم مرا بشناسند. 

در مجموع بیــش از 50 تئاتر تلویزیونــى در مقام بازیگر 
یا کارگردان داشــتم و همزمان با افتتاح تاالر ســنگلج، 

کارگردان یا بازیگر اجراهاى صحنه اى نیز بودم.»

نصیریان و سینما
فیلم «گاو» ساخته داریوش مهرجویى نخستین فعالیت 
ســینمایى على نصیریان در مقام بازیگر بود. وى درباره 
حضورش در ســینما با فیلم «گاو» مى گوید: «ســال 
1342 نمایشــى را به نام «گاو» در تلویزیون به صورت 
زنده اجرا کردیم که در 1348 غالمحســین ســاعدى 
نویســنده این کار، داریوش مهرجویــى را به ما معرفى 
کرد و گفت: «در حال نوشــتن فیلمنامه اى با همین نام 
و موضوع هستم.» قصدشان این بود تا کارى تازه و سوا 
از سینماى رایج بسازند. گروه ما در این فیلم، بازى 
کرد و من نقش «مش اسالم» را داشتم. در 
آن زمان 34 ساله بودم. بعد از «گاو» به 
پیشــنهاد آقاى مهرجویى، سناریوى 
«آقاى هالو» را نوشتم که فیلم دوم من 
بود. «آقاى هالــو» تنها تجربه من در 
زمینه فیلمنامه نویسى بود و با توجه به
عالقه ام به کار اجرا، دیگر فیلمنامه نویسى 
را ادامه ندادم. «پســتچى»، «دایــره مینا» و 
«حیاط پشتى مدرسه آفاق» که بعدها نامش به «مدرسه اى 
که مى رفتیم» تغییر کرد از جمله فیلم هایى بود که گروه ما 
با مهرجویى همکارى کرد.»   «کفش هاى میرزا نوروز»، 
«شیر ســنگى»، «ناخدا خورشــید»، «هزاردستان»، 
«ســال هاى خاکســتر»، «بوى پیراهن یوسف» و 
«مسخره باز» از دیگر آثار شاخص وى در دوران 

بازیگرى در سینما محسوب مى شوند.
على نصیریان در 84 سالگى در سى و هفتمین 
دوره جشنواره فیلم فجر (1397)، سیمرغ 
بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد 
را براى بازى در فیلم «مســخره باز» 
کســب کرد و تبدیل به مسن ترین 
فردى شد که این جایزه را دریافت 

کرده است.

علیرضا کمالى، بازیگر فیلم «آبادان یازده 60» در 
نشســت خبرى این فیلم در جشنواره سى وهشتم 
فجر گفت: «در خصوص این سئوال که مى گویند 
چرا ستاره در  فیلم نیســت؟ باید بگویم ما لوکس 

نیستیم.»
یکى از پرسش هاى مطرح شده در نشست خبرى 
فیلم «آبادان یازده 60» درباره اســتفاده نکردن از 
بازیگران به اصطالح ســتاره بود. حسن کالمى، 
تهیه کننده این فیلم ســینمایى درباره اســتفاده 
نکردن از بازیگران چهره در این فیلم توضیح داد: 
«ستاره هایى در سینما هستند که به فروش کمک 
مى کنند اما آنها به تعداد انگشــتان یک دست هم 
نمى رسند و قیمتشان هم باالست و قرار نبود فیلم 
ما گران تمام شــود. دنبال این نبودیم که ســتاره 
بیاوریم. ما به دالیل مالى و فنى به سراغ ستاره ها 
نرفتیم، ِرنجى را براى خودمان انتخاب و طبق آن 

عمل کردیم.»
در ادامه علیرضا کمالى، بازیگر «آبادان 

یــازده 60» هم به این پرســش 
واکنش داشــت. او گفت: « باید 
بگویم ما لوکس نیســتیم و ذات 
فیلم هم به دنبال نشان دادن آدم ها 

و شخصیت ها و قهرمان سازى از آنها نبود. در این 
فیلم انتخاب بازیگران بر اساس شهرت براى فروش 
نبود. همچنین ســازندگان فیلم به دنبال شخص 

محورى نبودند.»
به گفتــه مهرداد خوشــبخت، کارگــردان فیلم، 
«آبادان یازده 60» با نگاه بــه رویدادهاى واقعى 
و براســاس 40 روز نخست جنگ تحمیلى ساخته 
شده است. خوشبخت گفت: «واقع گرا بودن فیلم 
و شخصیت هاى آن براى ما خیلى اهمیت داشت 
و بازى آنها نباید به چشــم مى آمد. ما به دنبال این 

بودیم که گریم بازیگرها خیلى به چشم نیاید.»
«آبادان یازده 60» فیلمى است به کارگردانى مهرداد 
خوشبخت، نویسندگى مهرداد خوشبخت و حسین 
تراب نژاد و تهیه کنندگى حسن کالمى که در بخش 
سوداى سیمرغ سى و هشتمین دوره جشنواره فیلم 

فجر حضور دارد.
علیرضا کمالى، حســن معجونى، نادر ســلیمانى، 
حمیدرضا محمدى، ویدا جوان، شــبنم گودرزى، 
یاسین مسعودى، حسین پوریده، افشین طایى 
و رضا مسعودى از جمله بازیگرانى هستند 
که در این فیلم سینمایى به ایفاى نقش 

«نمایش ترومن» و بازى «جیم کرى» در این فیلم در پرداخته اند.
زمان خودش به اندازه کافى دیده نشد.

جیم کرى در گفتگوى تازه اى در پاســخ به این سئوال 
که کدام یک از نقش هایى را که در گذشته بازى کرده 
دوســت دارد دوباره مرور کند، بــازى اش در «نمایش 
ترومن» را برگزیده اســت. کمــدى درام علمى خیالى 
«نمایش ترومن» («پیتر ویر»، 1998) بر اســاس 
ایده و فیلمنامه درخشــانى از «اندرو نیکول»، از آن 
دست فیلم هایى اســت که در زمان اکران، به اندازه 
ارزش هایش دیده نشد و قدر ندید؛ موضوعى که بازى 
جیم کرى را هم شامل مى شود که در سال 1998 فقط 

در جوایز گلدن گلوب به او توجه شــد و جایزه بهترین 
بازیگر فیلمى درام به او اهدا شد. البته «نمایش ترومن» 

در رشته هاى بهترین کارگردانى، فیلمنامه اورجینال و 
بازیگر نقش مکمل (اد هریس) نامزد جوایز اسکار شد.

جیم کرى در ایــن گفتگو در خصــوص اهمیت فیلم 
در ایــن روزگار چنین توضیح داده اســت: «حاال همه 
کانال مشترك پذیر خودشان را دارند و هر کسى دنیاى
 ”نمایش ترومن“ کوچک خــودش را دارد. اغلب فکر 
مى کنم و از من سئوال هم مى شود که در دنیاى بیرون 
دیوارها چه اتفاقى براى «ترومن» افتاد؟ مدتى زمان برد 
تا به این نتیجه برسم که او واقعًا تنها مى ماند چون همه 
مى خواهند به داخل همان دنیا برگردند. همه مى خواهند 

در آن گنبد باشند.» 

معاون ســیما از پخش فصل تازه «خندوانه» در نوروز 99 خبر داد و تأکید 
کرد سرى تازه برنامه «عصر جدید» هم در مراحل پیش تولید قرار دارد.

مرتضى میرباقرى در حاشیه نشســت رونمایى از انیمیشن جدید سازمان 
صداوسیما، به پرسش هاى خبرنگاران پاسخ داد.

او در بخشى از این نشســت، درباره تولید و پخش فصل تازه «خندوانه» 
گفت: براى تولید «خندوانه» مذاکره شــده و قرار اســت این برنامه براى 

نوروز روى آنتن برود.
میرباقرى با اشــاره به اینکه پخش «دورهمى» هم به خاطر ایام فاطمیه 
متوقف شده است، توضیح داد: چهار برنامه ضبط شده «دورهمى» را داریم و 
این برنامه هم مسیر عادى خود را طى مى کند. این برنامه نیز در حال حاضر 

به صورت هفتگى روى آنتن خواهد رفت.
معاون سیما درباره «عصر جدید» هم گفت: این برنامه در مراحل پیش تولید 

جدى است و فکر مى کنم تا یک ماه دیگر بتواند به پخش برسد.
گفتنى است ثبت نام حضور در اســتودیوى «عصرجدید» نیز آغاز شده و 
کسانى که تمایل براى حضور در فصل دوم «عصرجدید» به عنوان تماشاگر 
را دارند، مى توانند براى ثبت نام اقــدام کنند. عالقه مندان مى توانند براى 
حضور در استودیوى «عصر جدید» به ســایت asrejadid.ir مراجعه 

کنند.

تهیه کننده «پنج ستاره» بیان کرد که ضبط این مسابقه 
از این هفته شروع مى شود و با پایان دهه فجر روى آنتن 

مى رود.
محمد قنبرى، تهیه کننده «پنج ستاره» با اشاره به شروع 
ضبط این مسابقه بیان کرد: از این هفته ضبط مسابقه را 
شروع مى کنیم و پنج شنبه و جمعه مسابقه ضبط مى شود.

وى با اشاره به اســتودیوى ضبط مســابقه یادآور شد: 
استودیوى ضبط ما همان استودیوى سابق «خندوانه» 
است که با همکارى شــهردارى تهران در اختیار ما قرار 
گرفته است. این استودیو مناســب دکور ماست و در هر 

برنامه صد نفر مهمان داریم.
قنبرى با اشاره به جزئیات مســابقه نیز گفت: مسابقه با 
ســرى قبل تفاوتى بنیادین دارد در هر قســمت دو نفر 
شــرکت کننده با هم رقابت دارند. ساختار اصلى مسابقه 
کامل تغییر کرده اســت اما محتوا همگن است و همان 

اطالعات عمومى است.
وى درباره جوایز مســابقه نیز بیان کرد: جوایز به شکل 
خدمات و کاالهاى مصرفى اهدا مى شــود و دیگر این 

گونه نیست که به شکل مستقیم پول پرداخت شود.
این تهیه کننده گفت: اگر مشکلى پیش نیاید از هفته بعد، 
پس از دهه فجر پخش داریم و هر هفته پنج شنبه و جمعه 

مسابقه روى آنتن شبکه 5 مى رود.

درباره «عالیجناب» سینماى ایران

ى سنتى بود که بعد هم در 

اتر ایرانى کارگردانى کرده 
یرانى یک نوع کار نیست. 
شــامل مى شود. کارهاى 
ى داشته باشد. هر چقدر به 
ر است. حتى اگر بخواهیم 
چه براىخودمان شود، ر

ى غربى هاى را درنیاوریم. 
اشیم. باید نوگرایى کنیم، 

ى کارهاى جذاب آنها
ـت اما براى 

 خودشان 
 نیست، 
یم و از

«

ى
ب تلویزیون بوده

یت بازیگرى در 
ـن عرصه گفته 
زیون خصوصى 
ل بعد همکارى 

کردم که ســبب شد تلویزیون اجرا 
بمردم مرا بشناسند. 

ســینمایى على نصیریان
ف حضورش در ســینما با
1342 نمایشــى را به نام
8 8زنده اجرا کردیم که در
نویســنده این کار، داریو
کرد و گفت: «در حال نوش
و موضوع هستم.» قصدش
از سینماى رایج بسا

کرد و من نقش
آن زمان
پیشــ
«آقاى
بود. «
ف زمینه
عالقه امب
را ادامه ندادم.
«حیاط پشتى مدرسه آفاق
که مى رفتیم» تغییر کرد از
با مهرجویى همکارى ک
«شیر ســنگى»، «ناخ
«ســال هاى خاکس
«مسخره باز» از
بازیگرى در سین
على نصیریان
دوره جشنو
ب بلورین
را برا
کس
فرد
کرده اس

فقدان مدارك
کارت خودرو، برگ سبز و برگ کمپانى 
خودرو سوارى شــورولت تیپ مونت 
کارلو مــدل 1976 بنزینى به شــماره 
موتور 0641686 و شــماره شاســى 
641686 به شماره پالك 648/53ق 34 
متعلق به بهرام صالحى به شماره ملى 
6219795581 فرزنــد ناصرقلــى 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

مى باشد. 

کاره
در ادامه علیرضا کمالى، بازیگر «آبادان 

60» هم به این پرســش یــازده
واکنش داشــت. او گفت: « باید 
بگویم ما لوکس نیســتیم و ذات 
فیلم هم به دنبال نشان دادن آدم ها 

حمیدرضا محمدى، ویدا جوان، شــبنم گودرزى، 
یاسین مسعودى، حسین پوریده، افشین طایى 
و رضا مسعودى از جمله بازیگرانى هستند 
که در این فیلم سینمایى به ایفاى نقش 

«نماپرداخته اند.
زمان
جیم
که ک
دوسـ
تروم
«ن
اید
دس
ارز
جیم

بازیگرى که لوکس نیست!

زمان پخش  «خندوانه»، 
«عصر جدید» و «دورهمى» مشخص شد 

بازگشت حمید گودرزى با
 «پنج ستاره» به جعبه جادو 

محبوب ترین نقش «جیم کرى» از نظر خودش

آگهى تجدید مزایده مرحله چهارمآگهى تجدید مزایده مرحله چهارم
شهردارى طالخونچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 481 مورخ 98/07/28 شوراى اسالمى 

شهر تعدادى پالك زمین در شهر طالخونچه به شرح زیر از طریق مزایده به فروش رساند.

1) مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخه 1398/12/03
2) نشانى محل دریافت اسناد: طالخونچه ابتداى بلوار امام (ره) ساختمان شهردارى- امور مالى

م الف: 760953

مشخصات:
آدرسقیمت کارشناسى هر مترمربعمساحت (مترمربع)شماره پالكردیف

خیابان انقالب بن بست 10 مترى3/000/000 ریال مسکونى165شماره 18
خیابان انقالب بن بست 10 مترى3/000/000 ریال مسکونى157شماره 29
خیابان انقالب بن بست 10 مترى3/000/000 ریال مسکونى180شماره 318
خیابان انقالب بن بست 10 مترى3/000/000 ریال مسکونى180شماره 419
خیابان ولى عصر10/000/000 ریال تجارى26شماره 520
خیابان ولى عصر10/000/000 ریال تجارى26شماره 621
خیابان ولى عصر3/600/000 ریال مسکونى187شماره 73

نوبت اول

سید محمد اطیابى- شهردار طالخونچه 

مراسم اهداى جوایز بفتا با اجراى «گراهام نورتون» همراه 
با کنایه هاى «برد پیت» به «برگزیت» و «مگزیت» برگزار 
شــد و همانطور که قابل  پیش بینى بود، «1917» ستاره 

مراسم بود. یک ایرانى هم جایزه گرفت.
بفتاى 2020 جاى درخشــش فیلم جنگــى «1917» به 
کارگردانى «ســم مندس» بود. این فیلــم هفت جایزه 
از جملــه جایزه بهتریــن فیلم و بهترین فیلم ســینماى 
انگلستان را از آن خود کرد. جایزه بهترین کارگردانى براى 
ســم مندس، بهترین فیلمبردارى براى «راجر دیکینز» و 
بهترین طراحى صحنه از دیگر جوایز اهدا شده به «1917» 
بود. فیلم «جوکر» هم ســه جایزه از جمله جایزه بهترین 
بازیگر مرد را به دســت آورد. «انگل» هم جوایز بهترین 
فیلمنامه غیراقتباسى و بهترین فیلم غیرانگلیسى زبان را 

از آن خود کرد.
«روزى روزگارى در هالیوود»، فیلم تحسین شده «کوئنتین 
تارانتینو» در این مراســم به جایزه بهتریــن بازیگر مرد 
نقش مکمل براى برد پیت قناعت کرد. برد پیت که خودش 
در مراسم حضور نداشت به شوخى به ماجراى خروج بریتانیا 

از اتحادیه اروپا پرداخت و آن را با طالق خودش از «آنجلینا 
جولى» مقایسه کرد و خطاب به بریتانیا گفت: «به کلوب 

مجردها خوش آمدى».
«مارگو رابى» که به جاى برد پیت بــراى دریافت جایزه 
روى صحنه حاضر شده بود، پیام برد پیت را خواند که البته 
بخشــى از آن هم کنایه اى به خروج «شاهزاده هرى» از 
خانواده سلطنتى انگلستان بود که در میان مردم انگلیس به 
«مگزیت» مشهور شده است. او گفت که این جایزه را هرى 
مى نامد چون خیلى مشتاق است زودتر آن را با خودش به 

آمریکا برگرداند!
تا اینجاى فصل فیلم سینمایى «1917» مهمترین جوایز 
سال از جمله گلدن گلوب و بفتا را دریافت کرده است و به 
نظر نمى رسد که در اسکار هم شاهد رویدادى غیر از این 
باشیم. بفتا یکى از معتبرترین جوایز سینمایى جهان است 
که با فاصله اندکى پیش از اسکار به برترین هاى سینما در 
سال گذشته اهدا مى شــود. در این دوره از جوایز بفتا یک 
ایرانى هم در میان برندگان دیده مى شد. مریم مهاجر،  براى 

انیمیشن کوتاه «پدربزرگ عاشق پیشه» جایزه گرفت.

شوخى «برد پیت» با «برگزیت» 
در شب درخشش «1917»
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آگهى مزایده عمومىآگهى مزایده عمومى
شهردارى کوهپایه در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 28 مورخ 1398/11/15 شوراى 
محترم اسالمى شهر کوهپایه نسبت به فروش یک دستگاه کامیون کمپرسى ایسوزو مدل 
1397 و یک دستگاه بیل بکهو مدل 1387 خود از طریق انتشار آگهى مزایده عمومى و بر 
اساس قیمت پایه کارشناس رسمى دادگسترى اقدام نماید. پیشنهاد دهندگان مى توانند 
جهت بازدید از خودروى فوق الذکر و دریافت مدارك مزایده حداکثر تا آخر وقت ادارى 
روز چهارشنبه مورخ 1398/11/30 و در ساعات ادارى به شهردارى کوهپایه مراجعه نمایند 
و پیشنهادات خود را در پاکت الك و مهر شــده که با عدد و حروف نوشته شده است به 
دبیرخانه شهردارى تحویل نمایند. ((الزم به ذکر است کلیه هزینه هاى آگهى، کارشناسى 

و... به عهده برنده مزایده مى باشد))

نوبت اول

م الف: 761721محسن علیخانى- شهردار کوهپایه 

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن گفت: با حضور رادولوویچ که 
به تازگى هدایت تیم را برعهده گرفته، مى توانیم ذوب آهن 

را به شخصیت و جایگاهى که داشته، برگردانیم.
هادى محمدى در مورد شکســت تیم فوتبال ذوب آهن 
اصفهان مقابــل تراکتور در هفته هجدهــم لیگ برتر، 
اظهار کرد: بازى خوبى بود. ما با مربى و یک سیســتم و 
تاکتیک جدید وارد زمین شدیم. سیستم ما 1-5-4 بود و 

با تاکتیک هاى تدافعى کار را آغاز کردیم.
هادى محمدى افزود: در نیمــه اول، موقعیت چندانى به 

حریف ندادیم و رقابت پایاپایى داشتیم، اما در نیمه دوم 
گل بدى دریافت کردیم که شــرایط بازى تغییر کرد؛ 
هرچند بعد از این گل، حمالت خود را شروع کردیم و بازى 
را به تساوى کشاندیم. پس از گل مساوى، بازهم بازى را 
در اختیار داشتیم و فشار زیادى روى دروازه حریف آوردیم، 
اما روى یک صحنه گل بعدى را خوردیم تا دوباره شرایط 
عوض شود. البته ما در تیممان بازیکنان جوانى داریم که 
نیاز به تجربه دارند تا خود را در زمین پیدا کنند. همچنین 
یک مهاجم خارجى به تیم مان اضافه شده که نیاز به زمان 

دارد تا با دیگر بازیکنان هماهنگ شود.
هادى محمدى، بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن در خصوص 
برخورد با مهاجم تراکتور تصریح کرد: روى یک صحنه، 
تراکتور صاحب موقعیت ضدحمله شد. ساسان انصارى 

نزدیک بود از من عبور کرده و فضاى گلزنى پیدا کند. به 
همین دلیل مجبور به خطا روى او شــدم. البته بازیکنان 
تراکتور هم فیزیکى و محکم فوتبال بازى مى کردند و این 
برخورد در زمین کامًال طبیعى بود؛ نه تسویه حسابى در 
کار بود و نه من مى خواستم ساسان را مصدوم کنم. بعد از 
این اتفاق هم از او عذرخواهى کردم، چون ما با یکدیگر 
دوست صمیمى هســتیم. البته در همان صحنه، کارت 

زرد هم گرفتم.
هادى محمدى که تنها گل ذوب آهن در تبریز را به ثمر 
رساند، در مورد اینکه چرا شادى پس از گل نداشت، گفت: 
ما تالش کردیم تا از تراکتور در اطراف محوطه جریمه اش، 
ضربه ایستگاهى بگیریم. وقتى این اتفاق رخ داد، برنامه 
تاکتیکى را اجرا کردیم و من هم ضربه آخر را زدم. البته 

این گل، مزد زحمات همه اعضاى تیم بود. بعد از گل هم، 
به خاطر آنکه مورد لطف هواداران تراکتور بودم و دوران 
خدمت ســربازى را در این تیم گذراندم، شادى نکردم تا 

باعث ناراحتى طرفداران این تیم نشوم.
هادى محمدى در مــورد آینده تیم فوتبــال ذوب آهن 
خاطرنشــان کرد: تیم مــا از نفــرات بســیار خوب و 
تاکتیک پذیرى بهره مى برد. البته با توجه به شرایطى که 
در این فصل براى ما پیش آمد، تا حدى از روز هاى خوبى 
که داشــتیم، فاصله گرفتیم، اما امیدوارم به لحاظ فنى 
بتوانیم به روز هاى خوب مان برگردیم و هفته به هفته بهتر 
شویم. بدون شک با حضور رادولوویچ که به تازگى هدایت 
تیم را برعهده گرفته، مى توانیم ذوب آهن را به شخصیت و 

جایگاهى که داشته، برگردانیم.

هادى محمدى: 

شادى نکردم تا ناراحتشان نکنـم
مدافع تیم فوتبال ذوب آهن گفت: با حضور رادولوویچ که 
برعهده گرفته، مى توانیمذوب آهن به تازگى هدایت تیم را

را به شخصیت و جایگاهى که داشته، برگردانیم.
هادى محمدى در مورد شکســت تیم فوتبال ذوب آهن 
اصفهان مقابــل تراکتور در هفته هجدهــم لیگ برتر، 
مربى و یک سیســتم و  اظهار کرد: بازىخوبى بود. ما با
1تاکتیک جدید وارد زمین شدیم. سیستم ما 1-5-4 بود و

با تاکتیک هاى تدافعى کار را آغاز کردیم.
در نیمــه اول، موقعیت چندانى به هادى محمدى افزود:

تقابل مهدى تارتار و قلعه نویى در هفته نوزدهم یکى از جذاب ترین اتفاقات لیگ برتر است.
نفت مسجدسلیمان در شرایطى روز پنج شنبه (فردا) از سپاهان اصفهان پذیرایى مى کند که تقابل مهدى تارتار و امیر 
قلعه نویى جالب خواهد بود. این دو مربى که همواره رابطه صمیمانه اى باهم داشتند و بارها از یکدیگر تمجید کرده بودند، 

در هفته چهارم لیگ برتر نوزدهم وقتى جدال تیم هایشان به تساوى بدون گل انجامید درگیرى رسانه اى پیدا کردند.
بعد از آن مسابقه امیر قلعه نویى ضمن گالیه از مهدى تارتار او را متهم به فوتبال تدافعى و اعالم کرد فوتبالى که تیمش 
بازى مى کند در حد لیگ برتر نیســت. بعد از آن مصاحبه تارتار نیز در کمال احترام جواب این مربى را داد و چند روزى 

اهالى فوتبال درگیر این موضوع شدند.
با گذشت چند هفته از این ماجرا اما وقتى قلعه نویى دچار آنفلوآنزا شده بود، تارتار طى تماسى تلفنى احوال او را جویا شد 
تا به نوعى کدورت پیش آمده میان این دو مربى محبوب به پایان رسیده باشد. در چنین شرایطى تارتار و قلعه نویى فردا 
با گذشت 140 روز از دیدار رفت، در مسجدسلیمان مقابل یکدیگر قرار مى گیرند و به احتمال فراوان قبل از شروع بازى 

هم شاهد خوش و بش و آشتى کنان رسمى آنها خواهیم بود.
دیدار نفت و سپاهان اصفهان فردا ساعت 16  در ورزشگاه شهید بهنام محمدى مسجدسلیمان برگزار مى شود.

در خبرهاى دیروز آمده بود سرمربى تیم فوتبال سپاهان 
براى تصمیم گیرى براى قبول پیشــنهاد فدراســیون 

فوتبال فرصت 24 ساعته خواست.
 امیر قلعه نویى در حال حاضر تنها گزینه فدراســیون 
فوتبال بــراى هدایت تیــم ملى فوتبال اســت. با این 
حال بــراى نهایى شــدن این موضــوع چالش هاى 
مختلفى پیش روى دو طرف هست. از یک سو باشگاه 
ســپاهان و پیرو آن شــرکت فوالد مبارکــه مخالف 
جدایــى ســرمربى تیمشــان هســتند و از ســویى 

فدراسیون فوتبال اصرار بر جذب قلعه نویى دارد.
در آخرین مذاکره اى که بیــن طرفین صورت گرفته با 
توجه به شرایط حساسى که سپاهان در لیگ برتر و لیگ 
قهرمانان آســیا دارد قلعه نویى از فدراسیون خواسته با 
حضور همزمان او در سپاهان و تیم ملى تا پایان اسفند 
موافقت کند اما فدراسیون فوتبال با حضور همزمان تا 

پایان بهمن موافق است.
در همین زمینه سرمربى سپاهان فرصت 24 ساعته اى 
خواسته تا تصمیم خود را براى قبول این شرایط بگیرد. 

طبــق پیگیــرى هــاى خبرنــگاران در صورتى 
که قلعه نویــى با خواســته فدراســیون موافقت کند 
تــازه مذاکــرات وارد فاز جــدى ترى مى شــود و دو 
طــرف بایــد پــاى میــز مذاکــره بابــت مســائل 
مــادى و دیگــر مــوارد الزم بــراى توافق جلســه 

بگذارند. 
از سویى راضى کردن باشگاه سپاهان هم در میان  است 
که هنوز فدراســیون فوتبال به طور جدى وارد این فاز 

نشده است.

بعد از مخالفت هاى ســفت و ســخت باشــگاه 
سپاهان و کارخانه فوالد مبارکه سپاهان اصفهان 
با جدایى امیر قلعه نویى شایعاتى درباره احتمال 
منتفى شدن حضور این مربى در تیم ملى مطرح 
شــد. در این خصوص گفته مى شــود که وحید 
هاشمیان به عنوان ســرمربى موقت هدایت تیم 
ملى را برعهده مى گیــرد و مقابل هنگ کنگ و 
کامبوج روى نیمکت مى نشــیند و در این مدت 
حشــمت مهاجرانى مدیریت فنى تیم را برعهده 

خواهد داشت.
حشمت مهاجرانى که در سال هاى دور سرمربى 
تیم ملى بوده و افتخارات زیادى نیز به دست آورده 
اما از حضورش در ســمت مدیریت فنى تیم ملى 
بى خبر اســت. او در تماس با خبرنگاران در این 
باره گفت: «هیچ صحبتى با مسئوالن فدراسیون 
فوتبال نداشتم و از اینکه مدیرفنى تیم ملى شوم، 
بى خبر هستم. با این حال اگر پیشنهادى به دستم 
برســد روى آن فکر مى کنم و پاسخم را اعالم 

مى کنم.» 

 حمید بوحمدان، هافبک دفاعى تیم فوتبال ذوب آهن درباره آخرین وضعیت این تیم 
و باخت مقابل تراکتورسازى گفت: در بازى با تراکتور که یک بازى سنگین و سخت 

بود، حق ما باخت نبود. ما پیش از این بازى تیم حریف را آنالیز کرده بودیم و در نیمه 
نخست نیز بازى بسیار خوبى را ارائه کردیم و از حریف پیش افتادیم. اما در نیمه 

دوم و بر روى یک غافلگیرى گل خوردیم کار براى ما سخت شد.
 وى افزود: من کارى ندارم افراد دیگر چه چیزى گفتند؛ شــرایط و کیفیت 

زمین در روز بازى خوب نبود و این موضوع در کیفیت بازى تأثیرگذار بود.
چمن خیلى بد بود.

 بازیکن سابق فوالد خوزستان در بخش دیگرى از صحبت هایش با اشاره 
به حضور در این تیم عنوان کرد: تنها دو هفته از آمدن رادولوویچ به ایران 
مى گذرد و طبیعى است که هر مربى براى پیاده کردن تفکرات فنى خود 
نیاز به زمان دارد. در ذوب آهن همه بازیکنان مصمم هستند که بتوانیم 
با تالش مضاعف نتایج نیم فصل نخست را جبران کنیم و باید به کادر 
فنى اجازه و وقت دهیم تا تفکرات خود را در تیم پیاده کند و در این راه به 

حمایت همیشگى هواداران دلسوز ذوب آهن نیازمندیم.
 مدافع  فوتبال ذوب آهن در پایان صحبت هایــش درمورد بازى این 
هفته مقابل صنعت نفت آبادان اظهار کرد: صنعت نفت تیم بسیار خوبى 
اســت اگرچه در دو بازى اخیر خود نتیجه نگرفته اما نفت از تیم هاى 
باالى جدول است که مقابل پرســپولیس هم بازى خوبى ارائه کرد و 
در بســیارى از دقایق صاحب توپ و میدان بود اما ما در فوالد شهر با 
توجه به میزبانى و حمایت هواداران به امید خدا براى کســب 3 امتیاز 

به میدان مى رویم.

در تازه ترین آراء صادره از سوى کمیته تعیین وضعیت 
محرومیــت هاى تــازه اى براى باشــگاه 

استقالل و ســپاهان در نظر گرفته شده 
است.

در تــازه تریــن آراء صادره از ســوى 
کمیته تعیین وضعیــت آمده؛ در پرونده 

شکایت هومن صمیمى از باشگاه استقالل 
تهران، این باشــگاه محکوم به پرداخت مبلغ 

200 میلیــون ریال بابت اصل خواســته و 
مبلغ چهــار میلیون و 360 هــزار ریال 
بابت هزنیه دادرسى در حق خواهان شد. 
همچنین با توجه به شکایت جالل الدین 
على محمدى از باشگاه ســپاهان، این 
باشگاه به پرداخت مبلغ سه میلیارد و 660 
میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام 

پرداخت مبلغ 79 میلیون و 788 هزار ریال بابت 

هزینه دادرسى محکوم شد.
متأســفانه فیر پلــى مالــى در هیچیک از
باشــگاه هاى ایرانى رعایت نمى شود و 
در پایان هر فصل پرونده هاى متعددى 
علیه باشگاه ها از سوى بازیکنان شکل 
مى گیرد. در فوتبال حرفه اى این اتفاق 
سال هاى سال اســت که حل شده است. 
تیم در پایان هر فصل باید تسویه حساب ها را 
تحویل دهد؛ در غیر اینصورت، مجوز حضور 
در بازى هاى آتى را پیــدا نخواهد کرد. 
از ســویى همه تیم ها در لیگ حرفه اى 
مجبور به ارائ ه تضمین هاى معتبر براى 
پرداخت دستمزدها هستند تا در صورت 
بر خوردن به مشکالت مالى فدراسیون 
فوتبال کار تسویه حســاب با بازیکنان و 

دیگر اعضاى تیم را انجام دهد.

آخرین وضعیت این تیم  باره
تتسخت یک بازى سنگین و 
هههیمه یز کرده بودیم و در ن
هههیمه ش افتادیم. اما در ن

ت شد.
شــرایط و کیفیت
ى تأثیرگذار بود.

ت هایش با اشاره
نننننننننننرانن ولوویچ به ای
ددخوددد کرات فنى 
تند که بتوانیم
 و باید به کادر
و در این راه به 

ورد بازى این 
م بسیار خوبى 
ت از تیم هاى 
بى ارائه کرد و 
 فوالد شهر با 
3ســب 3 امتیاز 

حمید بوحمدان:  
کارى ندارم بقیه چه گفتند

احتماالً آشتى 
بعد از 
کدورت 
تاکتیکى

باشگاه نفت مسجد سلیمان با ارسال نامه اى به سازمان 
لیگ، خواســتار تعویق دیــدار تیمش برابر ســپاهان 
شــده اســت. هفته نوزدهم رقابت هاى لیگ برتر در 
شرایطى از امروز و با مســابقه دو تیم فوالدخوزستان و 
شهرخودرو در اهواز آغاز مى شــود که در روز پنج شنبه 
طبق برنامه قرار است استقالل و پرسپولیس از ساعت 
15 و 30 دقیقه در ورزشگاه آزادى و نفت مسجد سلیمان
 و سپاهان از ســاعت 16 در ورزشــگاه بهنام محمدى 
مســجد ســلیمان به مصاف هم بروند و در نهایت پنج 

مسابقه دیگر هم روز جمعه برگزار خواهد شد.
حاال باشگاه نفت مسجد سلیمان که باید تقریباً به صورت 
همزمان با دربى 92 از سپاهان میزبانى کند، با ارسال نامه 
اى به سازمان لیگ از آنها خواسته تا زمان بازى تیمشان 
را به روز جمعه 18 بهمن ماه ساعت 15 و30 دقیقه منتقل 
کنند یا در همان تاریخ یعنى 17 بهمن ماه با دو ســاعت 
تأخیر از ساعت 17 و 30  دقیقه برگزار کنند، تا هواداران 
این تیم که به صورت توامان دوســت دار پرســپولیس 
و اســتقالل هم هســتند، بتوانند هر دو بازى را تماشا 
کنند؛ درخواستى که هنوز کمیته برگزارى 
مسابقات فوتبال به آن واکنشى نشان 

نداده است.

درخواست تعویق دیدار با سپاهان بخاطر دربى

نتیجه هوادار بازار مشترك همینه

شکایت مهاجم هندوراسى سابق ذوب آهن 
به فیفا مورد قبول این نهــاد قرار نگرفت و 

رد شد.
ادى ارناندز گابریــل مهاجمى بود که فصل 
گذشــته با نظر امید نمازى به تیم فوتبال 
ذوب آهن پیوســت اما نتوانست انتظارات 
را برآورده کند و از این تیم کنار گذاشته شد. 
این بازیکن بعد از اخراج از ذوب آهن به فیفا 
شکایت کرد تا بلکه بتواند بابت مدت زمان 
حضورش در این تیم ایرانى غرامت بگیرد. 
در واقع ارناندز راهــى را رفت که تقریباً هر 
مربى و بازیکن خارجى بعد از جدایى از تیم 

هاى ایرانى در پیش گرفتند.
هرچند که مسئوالن ذوب آهن سال 
گذشــته تأکید کرده بودند خطرى 
متوجه باشــگاه نخواهد بود چون 
قرارداد ارناندز به نحوى است که 
این بازیکن امکان گرفتن غرامت 
نخواهد داشــت. این ادعا 
داشــت  هم  واقعیت 
و فیفــا در نامه خود 
تأکید کرده است که 
شکایت ارناندز از 
ذوب آهــن رد 

شده است.
واقــع  در 
قــرارداد او به 
طــور عملکردى 
بــوده و بــازى به 
بازى از ذوب آهن 
مى گرفته  پــول 
 و به همیــن دلیل 
شکایت او از ذوبى ها 
از ســوى فیفا مورد قبول واقع 

نشده است.

تو دیگه چى میگى گابریل!

ــگاران در صورتى
راســیون موافقت کند 
دى ترى مى شــود و دو 
کــره بابــت مســائل

 بــراى توافق جلســه 

دها هستند تا در صورت 
شکالت مالى فدراسیون 
ه حســاب با بازیکنان و 

جام دهد.

هرچند که مسئوالن ذوب آه
گذشــته تأکید کرده بودند
متوجه باشــگاه نخواهد
قرارداد ارناندز به نحوى
این بازیکن امکان گرفتن
نخواهد داشــت.
د هم  واقعیت 
ن و فیفــا در
تأکید کرده
شکایتا
ذوب آه
شده اس

در
قــرار
طــور عم
بــوده و بـ
بازى از ذ
م پــول 
 و به همیــ
شکایت او از
از ســوى فیفا مورد قب

نشده است.

بزرگـــوار در مخمصــه

اگر پیشنهاد بدهند 
فکر مى کنم

استقالل و سپاهان محکوم شدند

اجــراى قانون منــع به کارگیــرى بازنشســتگان در
 حوزه هــاى مختلــف عملیاتى شــد، امــا در فوتبال 
به ســد محکمى مثل فدراســیون برخورد کــرد که با 
بازنشسته هاى مصمم و سختکوش همچنان با قاطعیت 

از اجراى قانون خوددارى مى کرد.
باالخــره با رفتــن ســاکت، اصفهانیان و کفاشــیان 
همچنیــن در نهایت اســتعفاى مهدى تــاج نیمى از 
بازنشســته هاى فوتبال کناره گیــرى کردند اما حیدر 
بهاروند و عبدالکاظم طالقانى همچنــان بر این عقیده 
هســتند کــه فوتبــال نهــاد مســتقل غیــر دولتى 
اســت کــه مــى توانــد برابــر قانــون تمکیــن 

نکند.
با این استدالل گزینه نخست ســاختمان سئول براى 
انتخابات فوتبال کسى نیســت به جز حیدر بهاروند که 

همچنان به حضور در انتخابات تمایل نشــان 
مى دهد و به احتمال زیاد یکى از کسانى است 
که تا قبل از روز یک شنبه رسمًا وارد انتخابات 

فوتبال مى شود.
با وجود اعتقاد قاطــع بهاروند به امکان حضور 
بازنشسته ها در ســمت هاى اجرایى فوتبال 
باید دید در مراحل تأیید صالحیت کاندیداها 
معیار مورد نظر قانون کشور است یا استقالل 

فوتبال؟
رد صالحیت بازنشســته ها در انتخابات 

شــاید آخرین گام در مسیر بازنشسته 
زدایى از فدراسیونى باشد که بیش از 
هر زمان دیگرى به نیروهاى تازه نفس 

فوتبال نیاز دارد.

 مقاومت ساختمان سئول مى شکند؟



0606استاناستان 3691 سال شانزدهمچهارشنبه  16 بهمن  ماه   1398

مزایده اموال منقول
اجراى احکام حقوقى شعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 971082 ج4 له آقاى امید رضایى علیه 1- آقاى مهدى مختارى 2- عارف 
کبیریان مبنى بر مطالبه مبلغ 713997634 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق 
االجراى دولتى در تاریخ 98/12/3 ساعت 10:30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى 
اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 خیابان شهید نیکبخت جهت فروش اموال توقیفى که توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده نظریه وى مصون از تعرض طرفین 
واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى 
اصفهان شهرك صنعتى محمودآباد- خیابان 26- فرعى 26- سنگبرى عدل بلورى مراجعه 
و از اموال بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین 
شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد 
گرفت و هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. و مابقى ثمن ظرف حداکثر یک 
ماه پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد.  لیست اموال مورد مزایده: 
طبق اظهارات آقاى مهدى مختارى و صورتجلسه مورخ 98/08/21 سنگ هاى معرفى و 
توقیف شده، از نوع سنگ فرشى گرانیت نهبندان طولى به عرض 40 سانتى متر و به مقدار 
حدود 1100 مترمربع، موجود در سالن تولید سنگبرى عدل بلورى واقع در شهرك صنعتى 
محموداباد خیابان 26 فرعى 26 مى باشــد، با توجه به نوع، کیفیت و ابعاد، ارزش ریالى هر 
مترمربع سنگ معرفى شده به مبلغ 650/000 ریا ل و در مجموع ارزش ریالى 1100 مترمربع 
سنگ مذکور به مبلغ 715/000/000 ریال (هفتاد و یک میلیون و پانصد هزار تومان برآورد 
و اعالم مى گردد). م الف: 743913 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان/11/183

مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه ششم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 960361 ج/6 له آقاى محسن سامى علیه آقاى احسان وفایى مبنى بر مطالبه 
مبلغ 500/000/000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى که 
خانم عفت میر سید حســینى ملک خود را جهت وثیقه مرخصى محکوم علیه معرفى و به 
علت عدم معرفى طرف مهلت قانونى دستور ضبط وثیقه صادر شده است در تاریخ 98/12/5 
ساعت 9/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت 
214  سهم مشاع از 6 سهم از سى سهم ملکى به پالك ثبتى شماره 2834 فرعى 

1000 فروش 
از 118 اصلى بخش 14 اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده 
است ملکى خانم عفت میر سید حسینى و اکنون در تصرف استیجارى آقاى مجید مجیدى 
مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون 
از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از 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 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: ملک واقع در خیابان امام 
خمینى خیابان شهداى لمجیر کوچه شــماره 15 جنب مجتمع مسکونى میالد 1 اینجانب 
در تاریخ 98/7/25 ضمن مراجعه به شــعبه و مطالعه پرونده و بررسى گزارشات کارشناس 
محترم ثبتى (آقاى مهندس مهدى قمیان) و کارشناس نقشه بردارى (آقاى مهندس مهدى 
خلیلى) و نیز کارشناس راه و ساختمان (آقاى مهندس پیشگاهى) در خصوص وضعیت موجود 
پالك به همراه خواهان آقاى محسن سامى، به پالك مذکور مراجعه و بازدید به عمل آورده 
و نتیجه را به شرح ذیل حضورتان تقدیم مى گردد: ملک مورد بازدید به صورت یک زمین 
محصور (دیوارکشى آجرى) به متراژ 712/6 مترمربع است و از شمال به گذر، از شرق به زمین 
کشاورزى، از جنوب به گذر و از غرب به ساختمانى قدیمى محدود مى باشد. مطابق با مدارك 
موجود در پرونده اجراى احکام، این ملک با پالك ثبتى 18/2834 در بخش 14 ثبت اصفهان 
تحت شماره ثبت 8820 در صفحه 247 از دفتر 64 به مقدار 6 سهم مشاع از 30 سهم شش 
دانگ ملک با حق الشرب از مادى، سابقه ثبت و صدور سند مالکیت دارد و طبق سند انتقال 
شماره 2656 مورخ 1380/1/25 دفتر اسناد رسمى 112 اصفهان بنام خانم عفت میر سید 
حسینى فرزند سید مصطفى مى باشد طبق پرونده ثبتى، ششدانگ پالك 18/2834 بخش 

14 ثبت اصفهان به مساحت سه جریب در سال 1315 هجرى شمسى سابقه ثبت داشته و 
کًال به 30 سهم تقسیم گشته است و داراى مالکین متعدد مى باشد حدود شش دانگ ملک 
در پرونده به صورت ذیل تعریف گشته است: شــماًال در امتداد جاده صحرایى به طول 46 
گز، شرقًا مرز مشترك با ملک 2835 به طول 74 گز، جنوبًا به گل انداز شاه جوى صحرایى، 
غربًا به مرز مشترك با ملک 2833 به طول 73 گز، مشخصات ساختمانى: اعیانى موجود در 
ملک شامل یک ساختمان دو طبقه در قسمت شمالى و یک ساختمان یک طبقه در قسمت 
میانى است. ساختمان شمالى در دو طبقه جمعًا حدود 710 مترمربع مساحت دارد و داراى 
اسکلت بتون مسلح و سقف تیرچه بلوك و دیوارهاى آجرى فشارى است. درب و پنجره هاى 
آن آهنى، سقف در قسمتى اندود گچ و خاك و قســمتى بدون اندود، کف سازى موزائیک، 
دیوارهاى پالستر سیمان مى باشد. شایان ذکر است که این ساختمان در دو مرحله با قدمت 
حدود 13 سال (بخش شمالى) و 10 سال (بخش جنوبى) ساخته شده است. ساختمان میانى 
یک طبقه است و حدد 100 مترمربع مســاحت دارد اسکلت آن بتونى سقف تیرچه بلوك و 
دیوار آجرى با درب و پنجره خارجى آهنى، کف سازى موزائیک، پوشش سقف گچ و خاك و 
بدنه داخلى و خارجى پالستر سیمان است. دیوارهاى دور با ارتفاع بلند و از جنس آجر فشارى 
و داراى شناژ بتونى هستند که در قســمتى یک طرف و قسمتى دو طرف آنها اندود سیمان 
شده است کف سازى حیاط آسفالت بوده و انشعابات شهرى آب و برق موجود است. در زمان 
مباشرت به امر کارشناسى قســمتهاى مختلف ملک به چندین نفر اجاره داده شده و در آن 
مشغول ساخت مبلمان و مصنوعات چوبى بوده اند. با توجه به مشخصات عرصه و اعیان، 
قدمت بنا و کیفیت مصالح و ساخت و سایر عوامل دخیل در قیمت گذارى ملک، قیمت عرصه 
و اعیان 6 سهم از 30 سهم پالك ثبتى 18/2834، 14/000/000/000 ریال (معادل یک 
214  سهم 

1000 میلیارد و چهارصد میلیون تومان) ارزیابى و اعالم مى گردد. در نتیجه ارزش 
مشــاع آن به مبلغ 500/000/000 ریال ارزیابى مى گردد. م الف: 753883 مدیر و دادورز 

اجراى احکام مدنى  اصفهان/11/192
ابالغ رأى

شماره پرونده: 323/98 شماره دادنامه: 731- 98/9/24 مرجع رسیدگى: شعبه سوم حقوقى 
شوراى حل اختالف لنجان خواهان: مهرداد بیگى ریزى- نشانى: زرین شهر خ امام جنوبى 
فروشگاه ایران خوانده: عباس شمس- نشانى: مجهول المکان خواسته: پرداخت وجه چک 
گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتى اعضاء 
ختم رســیدگى را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت بصدور رأى مینماید. رأى قاضى شورا: در 
خصوص دادخواست آقاى مهرداد بیگى ریزى بطرفیت عباس شمس به خواسته صدور حکم 
مبنى بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ 27/000/000 ریال و 5/000/000 ریال به استناد چک 
شماره 398682 و 1062/398683 عهده بانک ملت با احتساب خسارت دادرسى و خسارت 
تأخیر تأدیه شورا با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق چک مذکور و گواهینامه عدم 
پرداخت صادره از سوى بانک محال علیه و با توجه به اینکه وجود چک در ید خواهان ظهور 
در اشتغال ذمه و مدیونیت خوانده دارد و خوانده در جلسه رسیدگى حضور نیافته و الیحه اى 
از جانب ایشان واصل نگردیده است، خواسته خواهان را ثابت تشخیص، لذا مستنداً به مواد 
198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 
310 و 313 قانون تجارت و ماده واحده استفساریه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون اصالح 
موادى از قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ 27/000/000 
ریال و 5/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 400/000 ریال بابت خسارت 
دادرسى و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک (86/6/5) لغایت زمان وصول 
محکوم به وفق شــاخص اعالمى از ناحیه بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه 
از شورا و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى 
شهرستان لنجان مى باشد./ش م الف: 753881 ابراهیم وحدتى- قاضى شعبه سوم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان  /11/235
ابالغ افراز

شــماره: 139821702023003686- 98/11/13 آگهى دعوت به افــراز- نظر به اینکه   
خانم مژگان صرامى فرزند یدا... طى درخواست وارده 2023003686 مورخ 1398/11/08. 
تقاضاى افراز سهم مشــاعى خود را از پالك 1944/65 واقع در بخش یک اصفهان ثبت 
اصفهان را نموده و به علت مشــخص نبودن اقامتگاه خواندگان به شرح: 1- جعفر حاجى 

حیدرى فرزند على 2- ملوك نوروزتولى فرزند رمضانعلى از طریق صدور و انتشــار آگهى 
به منزله ابالغ را نموده است لذا به استناد ماده 3 و قسمت اخیر ماده 6 آئین نامه قانون افراز 
و فروش امالك مشــاع مصوب آذرماه 1357 از نامبردگان باال دعوت به عمل مى آید در 
تاریخ 1398/12/14 در ساعت 8 صبح جهت افراز سهم مشاعى خواهان فوق الذکر در محل 
وقوع ملک مذکور حضور به هم رسانید. متذکر میگردد برابر نظریه مشورتى اداره حقوقى 
قوه قضائیه به شــماره 2454/7 مورخ 7/6/61 که بدین شرح اعالم میگردد و اصوًال عدم 
حضور شرکاء و مالکیت هاى مشاعى مانع از انجام عملیات افراز نخواهد بود. لذا این آگهى 
وفق ماده 18 آئین نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا و به کلیه اشخاص ذینفع ابالغ 
تا در صورتى که بین شرکاء و مالکین مشاعى مهجور (صغیر، مجنون، غیررشید) و یا غائب 
یا مفقود االثر وجود دارد به استناد ماده 313 قانون امور حسبى و طبق رأى وحدت رویه به 
شماره 3530 مورخ 15/1/60 هیئت عمومى دیوان عالى کشور مراتب توسط نمایندگان آنان 
به اداره ثبت محل اعالم تا تصمیم مبنى افراز یا رد افراز به شایستگى دادگاه محل وقوع ملک 
صادر شود این آگهى فقط یک نوبت منتشر و ظرف مدت 10 روز پس از انتشار در ساعت 9 
صبح عملیات افرازى انجام خواهد شد. م الف: 758697 صفایى نائینى- رئیس ثبت منطقه 

مرکزى اصفهان /11/236
مزایده

شــماره آگهى: 9810463742200024 تاریــخ تنظیم: 1398/11/08 شــماره پرونده: 
9509980424200720 شماره بایگانى پرونده: 970144 احترامًا نظر به اینکه در پرونده 
کالسه اجرایى 971127 شعبه شانزدهم اجراى احکام مدنى شهرستان اصفهان (مجتمع 
قضائى بهارستان) له آقاى مهرداد داتلى بیگى فرزند بهار على علیه آقاى مسعود هاشمیان 
جعفرآبادى فرزند حیدر که به شماره 970144 در اجراى احکام حقوقى دادگاه باغبهادران 
ثبت گردیده دستور استیفاء محکوم به از محل وثیقه ملکى تحت پالك ثبتى 454 فرعى از 
296 اصلى بخش 9 ثبتى اصفهان ملکى وثیقه گذار آقاى على نوروزیان چم یوسفعلى صادر 
شده است الزم به ذکر است مبلغ محکوم به برابر با 1/270/000/000 ریال در حق محکوم 
له و مبلغ 63/500/000 ریال بابت حق االجرا دولتى در حق صندوق دولت مى باشــد که 
مشخصات ملک فوق طبق نظریه هیئت سه نفره کارشناسى به شرح ذیل مى باشد: ملک 
مورد نظر داراى سند تک برگى به شماره ملک 454/296 و شماره چاپى سند 25661648 
به شماره ثبت 1396203015002900 به نام آقاى على نوروزیان بصورت ششدانگ عرصه 
و اعیان که در قسمت جنوبى یک ســاختمان قدیمى با سقف تیرچوبى و به مساحت حدوداً 
86 متر مربع و در قسمت شمالى که ســاختمان با نما سیمانى، پنجره هاى پروفیل آهنى و 
کف سیمان و دیوارها با زبره و گچ و رنگ و سرویس بهداشتى و حمام کاشى و سرامیک مى 
باشد. یک ساختمان در یک سقف به صورت اسکلت بتونى که با سقف تیرچه و بلوك در حد 
اسکلت بتونى اجرا گردیده است به مساحت حدوداً 195 مترمربع و دیوارهاى بیرونى آجر زبره 
که دو درب آهنى دارد و به شماره کدپستى 33701- 533/84951  و 33704- 535/84951 
داراى دو درب آهنى خودرو رو سه مترى و داراى انشعابات آب و برق و گاز مى باشد و عرصه 
432/71 مترمربع میباشــد. با توجه به محل، موقعیت محلى، عرف محلى و تمامى عوامل 
موثر در قضیه قیمت گذارى به قیمت عرصه و اعیان و مستحدثات به مبلغ 2/470/000/000 
برابر دو میلیارد و چهارصد و هفتاد میلیون ریال برابر دویست و چهل و هفت میلیون تومان 
برآورد مى گردد. که همان قیمت پایه مزایده مى باشد. لذا این اجرا در نظر دارد جهت فروش 
ملک فوق جلسه مزایده اى به تاریخ 1398/12/10 برابر با دهم اسفند ماه سال نود و هشت 
راس ساعت 10 صبح در محل دفتر اجراى احکام حقوقى دادگاه باغ بهادران برگزار نماید 
طالبین مى توانند 5 روز قبل از برگزارى مزایــده جهت بازدید از ملک موصوف به این اجرا 
مراجعه تا ترتیب بازدید داده شود و برنده شــخص یا اشخاصى خواهند بود که سه روز قبل 
از برگزارى مزایده ده درصد از کل مبلغ را به حساب سپرده دادگاه باغ بهادران واریز نمایند 
و باالترین قیمت را پیشنهاد دهند. م الف: 757552 شعبه اجراى احکام مدنى دادگسترى 

بخش باغ بهادران/11/240
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139885602015004751 تاریخ ارسال نامه: 1398/11/14 نظر به اینکه آقاى 
علیرضا خاشعى نسب فرزند یداله به استناد 2 برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضاء 
شهود رسمًا گواهى شده، مدعى است که ســند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین پالك 
331 فرعى از 579- اصلى واقع در اراضى مزرعه طمــع آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان 

که در صفحه 292 دفتر 34- امالك این اداره به نام وى، ثبت و ســند مالکیت به شــماره 
چاپى 0348447 صادر و تســلیم گردیده و  معامله دیگرى انجام نشده و به علت جابجایى 
مفقود شده است لذا چون نامبرده درخواســت صدور سند مالکیت المثنى نموده،طبق ماده 
120 اصالحى آئین نامه قانون ثبت، مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى  انجام معامله 
نسبت به ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 
10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارك مثبت تسلیم نماید و 
چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا سند معامله 
ارائه نشود، اداره ثبت، المثناى سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسلیم خواهد 
کرد. م الف: 759793 محمدرضا رئیسى زاده- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک زرین شهر 

(لنجان) از طرف مصطفى شمسى /11/241
ابالغ رأى

شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 1478/97 دادنامه 733-
98/8/19 مرجع رسیدگى شعبه یازدهم شوراى حل اختالف نجف آباد- تاریخ رسیدگى : 
98/8/12خواهان: اسماعیل مطلبى نشانى: نجف آباد پلیس راه سنگبرى کبیر وکیل : مرجان 
منتظرى نشانى : نجف آباد خ امام مجتمع پرشــیا طبقه 5 واحد 26  خواندگان : 1- مسعود 
رحیمى 2- عباس طاهرى راد نشــانى: 1- نجف آباد خ فرخى کوى ســعادت کد پستى 
8514759131 – 2- مجهول المکان خواســته: مطالبه  مبلغ یکصد و شصت و نه میلیون 
ریال بابت صدور دو فقره چک به انضمام هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر 
در تادیه گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى 
دروقت مقرر جلسه اى شــورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات 
پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا 
درخصوص دعواى اسماعیل مطلبى با وکالت مرجان منتظرى  به طرفیت 1- مسعود رحیمى 
2- عباس طاهرى راد به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت که 
داللت بر استقرار دین به میزان خواسته برعهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور 
در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه ى خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه را دارد، لذا خوانده ردیف اول علیرغم ابالغ قانونى در جلســه حاضر نگردیده و الیحه 
دفاعیه ارسال ننموده و خوانده ردیف دوم علیرغم نشــر آگهى در جلسه حاضر نگردیده و 
الیحه دفاعیه ارسال ننموده لذا استناد به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى 
مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم 
بر محکومیت خواندگان به  نحو تضامنى به پرداخت مبلغ یکصد و شصت و نه میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/337/500 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و حق 
الوکاله وکیل و پرداخت خســارات تاخیر و تادیه  چک مورخ 97/11/15 به مبلغ یکصد و 
شصت میلیون ریال در تاریخ سررســید و چک مورخ 97/4/10  به مبلغ نه میلیون ریال از 
تاریخ دادخواســت 98/12/8  درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى 
در همین شورا و  پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد 
محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد.757217/م الف، قاضى شوراى حل 

اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد/ 11/242
 حصروراثت 

محمد سلیمان نژاد داراى شناسنامه شماره 38933 به شرح دادخواست به کالسه 1747/98 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد 
سلیمان نژاد بشناسنامه 503 در تاریخ 98/7/14 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. عباس سلیمان نژاد ش ش 808 ، 2. محمد 
سلیمان نژاد ش ش 38933 ، 3. لیلى سلیمان نژاد ش ش 623 ، 4. سمیه سلیمان نژاد ش ش 
2415 ، 5. طاهره سلیمان نژاد ش ش 38932  ، 6. حسین سلیمان نژاد  ش ش 32471 ، 7. 
فاطمه سلیمان نژاد  ش ش 546، 8. زهرا سلیمان نژاد  ش ش 2741، 9. زهره سلیمان نژاد  
ش ش 2742(فرزندان متوفى)، 10. طیبه زمانه نجف آبادى ش ش 879 (همسر متوفى)، 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

758551/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 11/243

با پیگیرى هاى مســتمر حمیدرضا فرهنگ، شــهردار 
شاهین شــهر و تشکیل کمیســیون ماده 5، بعد از یک 
وقفه طوالنى، راه حل مشکالت هزاران خانوار شاهین 

شهرى حاصل شد. 
شهردار شــاهین شهر گفت: کمیســیون ماده 5 استان 
که مرجع قانونى بررســى و تصویــب تغییرات در طرح 
هاى توسعه شهرى است پس از وقفه اى چهارماهه و با 
پیگیرى معاون شهرسازى و معمارى شهردارى شاهین 
شهر و همکارى مدیران استان، روز یک شنبه 13 بهمن 
ماه در استاندارى تشکیل و با موارد پیشنهادى شهردارى، 
موافقت شــد.وى با اشــاره به اینکه در این جلسه، به 

مواردى که بیش از پنج سال، در سیستم بالتکلیف بودند، 
رسیدگى و جمع بندى شد، بیان کرد: آرمان شهردارى، 
قانونگرایى و حل مسائل و مشکالت در بسترى شفاف 
و سریع است که با توجه به رویکرد مثبت ایجاد شده در 
اســتان برآنیم روال هاى مازاد را کاهش دهیم و شهر را 
به سمت توسعه و تعالى پیش ببریم که در نهایت به نفع 

شهروندان عزیز خواهد بود.
فرهنگ، شاهین شهر را شــهرى با ظرفیت هاى متعدد 
و پتانسیل شهرى باال دانست و عنوان کرد: در سال آتى 
پروژه هایى شروع خواهد شد که بى شک، در کشور کم 

نظیر خواهد بود.

نماینده ولى فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان در 
جلسه با مسئوالن ذوب آهن و آیین رونمایى از یادمان 
شــهداى گمنام در کارخانه ذوب آهن بــا بیان اینکه 
افزایش تولید با توجه به کاهــش ورودى مواد اولیه به 
کارخانه در 9 ماهه سال جارى نشان از مدیریت صحیح 
و علمى در کارخانه ذوب آهن است، گفت: خام فروشى 
با وجود ایجــاد ارزش افزوده در صنعــت، کار عاقالنه 
اى نیســت و تبدیل این مواد معدنــى به محصوالت 
نهایــى، ایجاد و رشــد اشــتغال پایــدار در جامعه را

 رقم خواهد زد.
آیت ا... طباطبایى نژاد افزود: با وجود صنایع تبدیلى و 

سرمایه گذارى در صنایع بزرگ و کوچک، خام فروشى 
مواد خیانت به کشور اســت. وى در ادامه، پیشرف روز 
افزون علم و صنعت در طول دوران انقالب اســالمى 
را نتیجه اعتماد به جوانان کشــور برشــمرد و گفت: 
امروز دنیاى دوقطبــى مابین جهان اســالم و دنیاى 
استکبار اســت که باید با تمام ظرفیت خود و تکیه بر 
دانش جوانــان در همه زمینه هاى علمــى فناورى و 
صنعتى خودکفا شویم و اقتصاد خود را دربرابر دشمنان

 واکسینه کنیم. 
در این آیین از یادمان شهداى گمنام کارخانه ذوب آهن 

رونمایى شد.

مشکالت هزاران خانوار 
شاهین شهرى برطرف شد

امام جمعه اصفهان: خام 
فروشى، خیانت به کشور است

اهمیت شهرستان اصفهان 
در انتخابات

معاون سیاسى امنیتى استاندارى اصفهان گفت: قریب 
به 40 درصد از واجدین شـرایط شـرکت در انتخابات در 
شهرسـتان اصفهان، متمرکز هسـتند؛ از ایـن رو حوزه 
انتخابیه اصفهان از اهمیت و جایـگاه ویژه اى برخوردار 
است. حیدر قاسمى افزود: بیش از یک سوم از نامزدهاى 
اسـتان که تأیید صالحیت شـده انـد، از حـوزه انتخابیه 

شهرستان اصفهان هستند.

«خواب شیرین» 
روى صحنه است

تئاتر شاد «خواب شیرین» تا 30 بهمن با همکارى خانه 
کودك وابسته به سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شهردارى اصفهان در دو سانس 9 تا 12 صبح و 18 تا 20 

در خانه کودك اجرا مى شود. 

کسب رتبه چهارم توسط 
مخابرات 

طبق اعالم نظر معاونت راهبرد و توسـعه کسـب و کار 
شـرکت مخابرات ایران مبنى بر ارزیابى فصلى معاونت 
هـا و ادارات کل سـتادى از مناطـق، مخابـرات منطقه 
اصفهان توانسـت در ارزیابى فصل پاییـز رتبه چهارم را 
در بین مناطق مخابراتى کشور در زمینه تنظیم مقررات 

کسب کند.

خبر

وزیر میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى، شامگاه 14 
بهمن ماه پس از افتتاح نخستین هایپر صنایع دستى کشور در 
سراى عمادالملک خیابان سپه، در معیت فریدون اللهیارى، 
مدیرکل میراث فرهنگى صنایع دستى و گردشگرى اصفهان؛ 
حیدر قاسمى، معاون سیاسى، امنیتى و اجتماعى استاندارى و 

جمعى دیگر تا ابتداى خیابان چهارباغ پیاده روى کرد.
على اصغر مونسان، پس از مکث کوتاهى در بخشى از حریم 
سنگفرش شده ســایت موزه کاخ جهان نما، که مدتى است 
دورتادور آن با دیوارهاى فلزى بلند پوشــانده شده، در محور 
میانى چهارباغ قــدم زد و از دیدن ســنگفرش هایى که دور 
درخت هاى این بخش را احاطه کرده بودند، ابراز نگرانى کرد. 
او یکى از خیابان هاى تهران را مثال زد که با اجرایى شــدن 
چنین طرحى درخت هاى آن خشک شده بودند و از اطرافیان 
خود خواست با مدیرعامل فضاى سبز و پارك هاى شهردارى 
اصفهان دراین باره صحبت کنند. اطرافیان به مونسان اطمینان 
دادند که شهردارى اصفهان سیستم آبرسانى به این درختان 
را از زیر فعال کرده و وزیر با شنیدن این سخنان گفت که اگر 
چنین باشد مشکلى نیست، چون در تهران آبرسانى زیرزمینى 
انجام نشــده بود و به همین دلیل براى درخت ها مشکل به 

وجود آمد.
مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى اصفهان، 
درباره چهارباغ به مونسان گفت که مجوزات الزم تا سر خیابان 
آمادگاه اخذ و پروژه سنگفرش اجراشده، از آمادگاه تا انقالب 
نیز باستان شناسى انجام  شده و بر اساس آن طرح پیشنهادى 
ارائه شده است. برخى از یافته هاى باستان شناسى این محدوده 

نیز روى سطح به شکل موزه اى نمایش داده مى شود.

اللهیارى ابراز امیدوارى کرد که تا نوروز امسال پروژه محور 
میانى چهارباغ از سوى شهردارى اصفهان به اتمام برسد.

مونسان با دیدن صندلى هایى که مغازه هاى فروش فست فود 
در پیاده راه چهارباغ چیده بودند توضیح داد که در تهران ابتدا 
نسبت به بیرون گذاشتن صندلى ها سخت مى گرفتند اما در 
اروپا ممانعتى به عمل نمى آورند و این را سد معبر محسوب 
نمى کنند بلکه از آنها اجاره نیز دریافت مى کنند. وى یادآور شد 
که این کار براى شهرهاى گردشگرپذیر الزم است و گردشگر 

از اینکه بتواند در چنین فضایى غذا میل کند لذت مى برد. وزیر 
میراث فرهنگى خاطر نشان کرد که در اروپا باکس هایى براى 
کنترل کردن صندلى ها استفاده شده و اینطور نیست که هر 
کس هر صندلى دلش خواست جلوى مغازه اش قرار بدهد. وى 
پیشنهاد کرد که سطح مبلمان چهارباغ باالتر برود و همچنین 
غرفه هاى سیار براى فروش صنایع دستى حداقل یک روز در 

هفته در چهارباغ حضورداشته باشند.  
وزیر میراث فرهنگى که فقط چند ده قــدم از بخِش مرتب 

و سنگفرش شده چهارباغ را دیده بود، به پیشنهاد اطرافیان 
براى بازدید از بخش باقیمانده آبراهه  تاریخى اى که در مترو 
حفظ شده بود به سمت میدان امام حسین (ع) برگشت و وارد 

ایستگاه مترو امام حسین (ع) شد.
مونســان با دیدن ســازه تاریخى اى که در سقف مترو، بین 
تأسیســات جدید خودنمایى مى کرد، درخواســت کرد که 
تمهیداتى براى اطالع رسانى الزم در جهت معرفى این سازه به 
رهگذران اندیشیده شود و امیرى، مدیر روابط عمومى میراث 
فرهنگى اصفهان به وزیر گفت که  فقط دو هفته است روى 
این مسیر بازشده و حتماً براى آن فکرى خواهد شد. مدیرکل 
میراث فرهنگى اصفهان نیز اظهار کرد که این بخِش تاریخى 
بازمانده، تجربه خوبى از حفاظت اثر در عین همگامى با توسعه 
شهرى است. امیرى به وزیر گفت که مى تواند ایستاده در این 
تونل تاریخى راه برود و اطالع داد که این سازه احتماًال مسیر 

اصلى عبور آب بوده است.
 اللهیارى نیز یادآور شــد که بخش هایى از این سازه، سال ها 
پیش حین ساخت ارگ جهان نما تخریب شده اما حین احداث 
ایســتگاه مترو به دلیل حضور باستان شــناس مقیم، طرح 

شهردارى اصالح و این اثر حفظ شده است.
مدیر روابط عمومى میراث فرهنگى اصفهان از طرح این ایده 
گفت که به احتمال زیاد عالوه بر مادى هاى بیرونى، اصفهان 
یک شبکه آبرسانى زیرزمینى نیز داشته که چهار تاى آن در 
این محدوده بوده است. مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنایع دســتى اصفهان نیز ابراز امیدوارى کرد که در آینده 
گردشــگران بتوانند از این تونل بازدید کنند و ســفال هاى 

کشف شده در این ایستگاه به نمایش گذاشته شود.

چهارباغ گردى وزیر میراث فرهنگى

رئیس پلیس امنیت عمومی استان اصفهان گفت: 
یک پزشک جراح زیبایى که از انجام خدمات پزشکى 

محروم شده بود حین عمل جراحى دستگیر شد.  
سرهنگ محمدحسن اسماعیلی اظهار کرد: مأموران 
پلیس امنیت عمومى اصفهان با اشراف اطالعاتى 
باالیى که داشتند از انجام خدمات پزشکى و درمانى 
توســط یک پزشــک جراح که از خدمات پزشکى 
محروم شده بود مطلع و وارد عمل شدند. در بررسى 
هاى تخصصى مشخص شــد این پزشک به دلیل 
محکومیت قضایى به مدت ده سال از انجام خدمات 

پزشکى و درمانى در کل کشور محروم شده است.
این مقام انتظامى بیان کرد: مأموران پلیس امنیت 
عمومى یک مطب پزشــکى را که این پزشک در 
آنجا خدمات ارائه مى داد شناســایى و حین عمل 
جراحى زیبایى بینى، او را دستگیر کردند. سرهنگ 
اسماعیلى با اشاره به پلمب شدن مطب این پزشک 
اظهار کرد: در این رابطه پرونده تشــکیل و پزشک 
متخلف نیز براى اقدامات قانونى به مراجع قضایى 

تحویل داده شد.

دستگیرى حین عمل 
جراحى زیبایى 
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به این چند سئوال، صادقانه پاسخ دهید. چند قلم دارو در منزل 
دارید که آنها را به توصیه دیگران خریده اید؟ چند قلم دارو براى 
دیگران تجویز کرده اید؟ اطالع دارید که بعد از مصرف آن چه 
اتفاقى براى آنها افتاده؟ تا به حال چند بار بدون مراجعه مجدد 
به متخصص، داروى مصرفى را قطع کرده اید؟ و چند بار در اثر 
مصرف دارو هایى که دیگران براى شما تجویز کرده اند، دچار 

دردسر شده اید؟ 
درحال حاضر شاهد تجویز 300 قلم داروى بدون نسخه هستیم. 
عالوه بر اینکه مردم ما بى پروا دارو مصرف کرده و از طرفى از 
مصرف دارو هراس دارند. این صحبت ها نشان مى دهد هرکدام 
از ما به شکلى در به هم زدن تعادل دارویى کشور نقش داریم. 

شش دارو، در فهرســت پرمصرف ترین دارو ها در کشور قرار 
دارند، اما غافل از عارضه آنها، دارو ها را مصرف مى کنیم. براى 
یک بار هم که شــده، باید درباره این داروها، اثر واقعى و سوء 
مصرف آنها صحبت کرد که در اینجا شــش مــورد از آنها را 

بررسى مى کنیم.

1- استامینوفن کدئین؛ یار همیشگى
استامینوفن کدئین، مســکنى براى درد هاى خفیف تا تقریبًا 
شدید اســت. اســتامینوفن در کاهش درد و تب مؤثر بوده و 
کدئین نیز مسکنى اســت که براى کاهش درد هاى متوسط 
تا شدید کاربرد دارد. به همین دلیل آن را براى درمان سردرد، 
دندان درد، کمردرد، آرتروز، سرماخوردگى، آنفلوآنزا و... تجویز 

مى کنند.
عوارض جانبى مصرف نامناســب این دارو ابتال به یبوست، 
سرگیجه، خواب آلودگى، خشکى دهان، برافروختگى، کاهش 

اشتها، تهوع و مشکل یا درد به هنگام ادرار و تعریق است.
این دارو با آرام بخش هاى عضالنى و دارو هاى ضد افسردگى 
تداخل داشــته و مصــرف طوالنى مدت و دوز هــاى باالى 
استامینوفن مى تواند اثرات دارو هاى ضدانعقاد مانند وارفارین و 
هپارین را افزایش دهد. ترکیب این دارو ها به این طریق، ممکن 

است منجر به خونریزى شود.

2- رانیتیدین؛ پیشنهاد همه
به طور معمول رانیتیدین براى کاهش اســید معده در درمان 
مشکالت گوارشى ناشى از افزایش اســید استفاده مى شود، 
اما براى درمان زخم هاى فعال دوازدهــه یا زخم هاى فعال و 
خوش خیم معده و بیمارى ریفالکس معده به مرى و سوزش 

سردل هم کاربرد دارد.
مصرف این دارو مى تواند باعث ایجاد درد قفسه سینه، تب، گلو 
درد، احساس کوتاه شدن تنفس، احساس ضعف غیر عادى، 
کند یا تند شدن سرعت ضربان قلب، مشکالت بینایى، سرخى 
و تاول پوستى، کاهش اشــتها، زردى پوست و چشم، کاهش 

توانایى جنسى، خستگى، خواب آلودگى، کاهش فشار خون، 
بثورات پوستى، استفراغ، اسهال و کدر شــدن ادرار و مدفوع 
شــود؛ به ویژه اگر به شکل خودســرانه مصرف شود. مصرف 
همزمان کتوکونازول، دارو هاى ضددیابتى خوراکى، نیفیدیپین 
و فنى توئین، وارفارین و میدازوالم و رانیتیدین عوارضى را به 

دنبال دارد.

3- امپرازول؛ پیشنهاد همیشگى
امپرازول، ترشــح اســید معده را مهار مى کند. این دارو براى 
درمان رفالکس معده، درمان زخم معده یا زخم اثنى عشــر و 
عفونت هاى معده ناشى از وجود باکترى هلکیوباکتر پیلورى 
استفاده مى شود. تهوع، استفراغ، بى اشتهایى و کاهش وزن، 
خشکى دهان، نارسایى کبدى، کاهش شدید منیزیم، ضربان 
قلب نامنظم یا بسیار تند، نارســایى قلبى، لرزش، اضطراب، 
احساس ضعف ماهیچه، گرفتگى دست و پا، انقباض یا درد هاى 

ماهیچه اى، گرفتگى صدا و حنجره از عوارض این دارو است.
کمبود ویتامین B12، بى حسى یا سوزش در دست ها و پاها، 
هماهنگى ضعیف عضالت و اسهال نیز از دیگر عارضه هاى 
امپرازول است. از سوى دیگر مصرف همزمان امپرازول همراه 
با بعضى دارو ها مى تواند عوارضى به دنبال داشته باشد. براى 
مثال کاهش اثربخشى داروى کلوپیدوگرل و ایجاد لخته خون 

در بدن.
مصرف امپــرازول همراه بــا دارو هایى مانند دیگوگســین، 
وارفارین، فنى توئین، متوتروکســات، سیتالوپرام و دیازپام نیز 

عوارضى را به دنبال دارد.

4- آسپیرین؛ پیشنهادى از قدیم تا کنون
این دارو که به آن به اختصار آ. اس. آ. مى گویند. ُمسّکن، تب بُر، 
ضد التهاب و ضدپالکت است. این دارو براى درمان درد هاى 
خفیف تا متوسط، تب، رماتیسم، آرتروز و تسهیل شرایط درمان 

بعد از سکته قلبى کاربرد دارد.
مصرف آسپیرین، داراى عوارض جانبى مانند؛ تهوع، استفراغ، 
خونریزى و افزایش زمان خونریزى، بى اشــتهایى، نارسایى 
کلیوى، هپاتیــت، افزایش ضربان قلــب، ادم ریوى، کاهش 
شنوایى، کهیر، خون مردگى، عوارض عصبى نظیر سرگیجه، 

وزوز گوش، تشنج، افسردگى، سردرد و توهم زایى است.
به دلیل گسترش مصرف باید به موارد منع مصرف نیز اشاره 
کنیم. مصرف آسپیرین در زنان در ســه ماهه سوم باردارى، 
کودکان زیر 12 ســال، خونریزى گوارشــى، وجود یا سابقه 
کمبود ویتامین K، حساسیت به ســایر دارو هاى ضدالتهاب 
غیراستروئیدى (NSAIDs)، کاهش پالکت، پولیپ بینى 

و خونریزى داخل جمجمه ممنوع است.
مصرف همزمان آســپیرین بــا دارو هایى ماننــد وارفارین، 

تیکلوپیدین، کلوپیدگرول و ســایر دارو هــاى ضد انعقادى، 
پنى سیلین ها، کورتیکواســتروئید ها و NSAIDs، الکل، 
فوروزماید، فنى توئین، والپروئیک اســید، نیتروگلیسیرین و 

اسپیرونوالکتون تداخل دارد.

5- کلرودیازپوکساید؛ اعتیادآور
یکى از دارو هایــى که بــراى بازگرداندن آرامــش به روان 
خســته مان مى خوریم، کلرودیازپوکساید است. دکتر ساروى 
درباره این دارو مى گوید: این دارو، اولین دارو از خانواده معروف 
بنزودیازپین هاست که معموًال براى کنترل اختالالت اضطرابى 
یا براى تسکین کوتاه مدت عالئم اضطراب تجویز مى شود. اما از 

عوارض آن نباید غافل شد.
خواب آلودگى روز بعد از مصرف، گیجى و عدم تعادل (به ویژه 
در افراد مسن)، فراموشى، وابستگى، تحرك پذیرى غیرعادى 
و در برخى موارد سردرد، ســرگیجه، افت فشار خون، افزایش 
ترشحات بزاق و درد در ناحیه شــکم، بثورات جلدى، اختالل 
بینایى، اختالل در دفع ادرار، اختالالت خونى، یرقان، تغییرات 
نوار قلبى، اِِدم و افزایش ضربان قلب از عوارض مصرف به ویژه 

مصرف بى رویه و بدون نسخه آن است.
مصرف آن در دوران باردارى، شیردهى و کودکان کمتر از شش 
سال، افراد مبتال به حساسیت مفرط به بنزودیازپین ها و ابتال به 

آب سیاه با زاویه بسته ممنوع است.

6- دگزامتازون؛ براى توان مجدد
این جملــه را زیاد شــنیده ایم «حالت بده، دگــزا بزن، خوب 
مى شى» و شاید خود ما هم از تجویزکنندگان حرفه اى این دارو 
باشــیم. دگزامتازون از دارو هاى خانواده کورتیکواستروئید ها 
یا کورتون هاست که براى درمان طیف گسترده از بیمارى ها 
استفاده مى شــود. اما از موارد مصرف شاخص آن مى توان به 
درمان جایگزین در نارســایى غدد فوق کلیه، درمان عالمتى 
اختالالت التهابى و حساسیتى و براى سرکوب کردن عملکرد 
نابه جاى سیستم ایمنى و اِِدم مغزى اشاره کرد. اما این دارو هم 
عوارض خودش را دارد. ضمن اینکه براى بعضى افراد، دریافت 

این دارو ممنوع است.
خونریزى دستگاه گوارش، اسهال، تهوع، عفونت هاى قارچى، 
آب مروارید، کاهش یا تارى دید، افزایش فشــار داخل چشم، 
تکرر ادرار، پرنوشى، آکنه، ترمیم نامناسب زخم ها، افزایش فشار 
خون، کاهش پالکت هاى خون، افزایش ضربان قلب، آمبولى، 
افسردگى، برافروختگى، تعریق، بى خوابى، تشنج و استئوپروز 

از عوارض جانبى مصرف این دارو است.
دریافت این دارو همزمان با دارو هایى مانند ریفامپین، دارو هاى 
ضدصرع، دیگوگســین، ُمِدرها، ضدباردارى هاى خوراکى و 

کتوکونازول تداخل دارد  و نباید همزمان مصرف شوند.

کــودکان عالقه زیادى به اســتفاده 
از الك ناخــن دارند، اما اســتفاده از 
این ماده آرایشــى به دلیل وجود مواد 
شــیمیایى در آن عــوارض جانبى 

خطرناکى براى کودکان دارد.
تحقیقات و آزمایش ها نشان مى دهد 
چند ساعت پس از استفاده از الك ها 
ماده اى سمى به نام ترى فنیل فسفات 
در ناخن ها دیده مى شــود، ترى فنیل 
فســفات موجــود در الك ها موجب 
آسیب رسانى به سیستم هاى عصبى 
و سیســتم هورمونى کودکان شده و 
باعث نابارورى آنها مى شود. همچنین 

این ماده شــیمیایى آلرژى زاســت و موجب تحریک 
پوست ها و چشم مى شود.

الك ها همچنین سرشــار از ماده اى به نــام فرمالدئید 
است که سرطان زاست و باعث ایجاد آسم، تنگى نفس و 

مشکالت ریوى در کودکان مى شود.
تولوئن در الك ها نیز موجب بروز اختالالتى در رشــد 
کودکان و تحریک پوستشان مى شــود، کودکانى که 

ناخن هــاى خود را مى جونــد به دلیــل ورود این ماده 
شیمیایى به بدنشان احساس خستگى، سرگیجه، ضعف 

و رفتار هاى نامتعادل مى کنند.
فتالیت ها یکى دیگر از مواد شیمیایى موجود در الك ها 
هستند، این ماده شیمیایى براى براق کردن الك مورد 
استفاده قرار مى گیرد، فتالیت موجود در الك ها موجب 
کاهش ضریب هوشــى کودکان مى شــود. همچنین 
وجود این ماده شــیمیایى در الك ها بر ترشح هورمون 

تیروئیدى مادران بــاردارى که به طور 
همیشــگى از الك ها استفاده مى کنند 
اثر گذاشته و باعث اختالل رشد مغزى 

جنین آنها مى شود.
الك پاك کن ها همانند الك ها مضراتى 
براى ناخن کــودکان دارند که در ادامه 
این مطلب با برخى از مضرات آن آشنا 
مى شــویم. استفاده از اســتون و الك 
پاك کن ها به مــدت طوالنى بر روى 
ناخن  کودکان باعث ایجاد بیمارى هاى 
کبدى، قلبى و تنفسى مى شود این ماده 
آرایشى- بهداشتى به دلیل وجود مواد 
شــیمیایى در خود باعــث تندخویى و 

عالئم عصبى در کودکان مى شود. 
استفاده از پد هاى الك پاك کن و استون براى مادران 
باردار مضراتى مانند مشکالت ریوى و تنفسى به همراه 
دارد. همچنین این مواد براى مادر و جنین سرطان زاست. 
این عوارض و مضرات در الك پاك کن ها، استون ها و 
الك هاى انقضا شده که مورد استفاده قرار مى گیرد ده 

برابر است. 

احتمال مــرگ زودهنگام افرادى کــه دندان هاى نیش 
کج دارند به دلیل اینکه بیشتر مبتال به بیمارى مى شوند، 

بیشتر است.

اگر بچه شما دندان نیش کج دارد، مى تواند مسئله بسیار 
مهمتر از آن چیزى باشد که فکر مى کنید چرا که نه تنها 
بچه شما در سنین باالتر زیاد به دندانپزشکى مراجعه کند، 

بلکه باید از مرگ زودهنگام هراس داشته باشد.
محققان بر این عقیده هســتند که بر خالف یک دندان 
نیش که با دیگر دندان ها هماهنگ نیســت و مسئله اى 
به وجود نمى آورد، افرادى که از این نوع دندان ها دارند، 
بیشتر در معرض استرس ناشــى از بیمارى هایى مانند 
دیابت، بیمارى هاى قلبى و سرطان که بعدها به آنها دچار 

مى شوند، خواهند بود.
محققان حوزه سالمت کمبود وزن در بدو تولد را هم به 
عنوان دیگر دلیل بیمارى هاى زودهنگام در افراد یاد کردند 
چرا که این نشــانه از کمبود مصرف مواد غذایى در رحم 
مادر است و عالوه بر این مى تواند نشانه اى بر اختالالت 
ژنتیکى و مشکالت در رحم باشد که بعدها مى تواند منجر 

 به ابتال به بیمارى هاى مزمن در افراد شود.
محققان دانشگاه واشــنگتن اعتقاد دارند که یک دندان 
نیش که با کجى فک رشــد کرده باشد، مى تواند تهدید 

جدى ترى براى سالمتى افراد باشد.

آگهى تغییرات
شــرکت بازرگانــى حدید مبین آســیا 
سهامى خاص به شــماره ثبت 57408 و 
شناســه ملى 14006364517 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1398/01/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
نام شرکت به "حدید مبین آسیا " تغییر یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (756955)

آگهى تغییرات
شرکت ســرمایه گذارى و معدنى پویا عقیق 
سپاهان شرکت ســهامى خاص به شماره 
ثبت 84 و شناسه ملى 10260539437 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1398/08/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : منوچهر کیانى به شماره ملى 
4621281259 وکدپستى 8161194778 
و علیرضــا کیانــى بــه شــماره ملــى 
1286903270 وکدپستى 8161194778 
و حیدر على سعیدى اصفهانى به شماره ملى 
1140968467 وکدپستى 8161194778 
بعنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدنــد. مهناز عزیزى 
کوهانســتانى به کد ملى 1271342812 و 
کد پستى 8161194778 و مجید کدخدایى 
الیادرانى کــد ملــى 1287853145 و کد 
پســتى 8161194778 به ترتیب به سمت 
بازرســان اصلى و بازرس على البدل شرکت 
براى مدت یکســال انتخاب شدند. روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان به منظور درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى زواره (758774)

آگهى تغییرات
شرکت تولیدى و صنعتى اصفهان فام مبتکران شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 56435 و شناسه ملى 
14005949475 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1398/10/02 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : على بوستان به شماره 
ملى 1754264476 به سمت بازرس اصلى و مهدى 
دردکشــان 1286872901 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یک ســال انتخاب شدند.روزنامه 
نصف جهان جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (758826)

آگهى تغییرات
شرکت ســرمایه گذارى و معدنى پویا 
عقیق سپاهان شــرکت سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 84 و شناســه ملى 
10260539437 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1398/08/20 
تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد : منوچهر 
کیانى به شــماره ملى 4621281259 
وکدپســتى 8161194778 بســمت 
رئیس هیأت مدیــره و علیرضا کیانى به 
شماره ملى 1286903270 وکدپستى 
8161194778 بســمت نایب رئیس 
هیأت مدیره و حیدرعلى سعیدى اصفهانى 
به شماره ملى 1140968467 وکدپستى 
8161194778 بســمت مدیر عامل و 
عضو اصلى هیات مدیــره براى مدت دو 
سال انتخاب شدند . . کلیه اوراق و اسناد 
مالى و بهادار و بانکى تعهدات شرکت با 
امضاء مدیرعامــل و رئیس هیات مدیره 
متفقاً با مهر شــرکت معتبر است (مدیر 
عامل) مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد 
بود اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى زواره (758783)

اگر مثل نقل و نبات دارو مصرف مى  کنید، بخوانید

خـودکشى 
                                     با 6 دارو

 حصروراثت 
فریبا نادر نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 527 به شرح دادخواست به کالسه 1740/98 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رجبعلى 
نادر نجف آبادى بشناسنامه 8 در تاریخ 98/9/20 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. فروزان نادر نجف آبادى ش ش 697 ، 2. 
محمد صادق نادر نجف آبادى ش ش 1354 ، 3. فریبا نــادر نجف آبادى ش ش 527 ، 4. 
فاطمه نادر  ش ش 9503 ، 5. ســهیال نادر نجف آبادى ش ش 672 ، 6. فرشته نادر نجف 
آبــادى ش ش 253 (فرزندان متوفى)، 7. صدیقه کاظمى دارافشــانى ش ش 3 (همســر 
متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شد. 759466/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف 

آباد/ 11/244
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مهرداد لطفى جالل آبادى دادخواســتى به خواســته الزام خوانده انتقال سند یک 
دستگاه خودرو به شــماره انتظامى 567 ن 45 ایران 33 به طرفیت خوانده جعفر اسکندرى 
گنگدوکى به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از 
ارجاع به شماره 1068/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/12/24 ساعت 10 صبح 
تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به 
تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر 
آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم 
حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه 
نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 759537/ م الف شعبه 11 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 11/245
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 139885602030013308   وراث آقاى نعمت اله عباسى قلعه شاهى  فرزند عباس 
بشماره شناسنامه 18153 باســتناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما 
گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت یکدانگ مشــاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 
13 فرعى از 454 اصلى  واقع در قطعه 6 نجف آباد بخــش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 

138 دفتر 227 امالك ذیل ثبت 50667 بنام نامبرده مسبوق  به ثبت و سند مالکیت بشماره 
219547 بوده و مفقود شده است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابه جایى منزل 
مسکونى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى 
انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشــده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
1398/11/16 - 759636/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از 

طرف زهرا لطفى نجف آبادى/11/246
 مزایده

شماره پرونده : 9809983869400240 در پرونده کالسه 981090 اجرایى و به نیابت صادره 
از شعبه چهارم اجراى احکام مدنى شهرکرد محکوم علیه اجرایى آقاى مصطفى شمس ریزى 
فرزند جمال محکوم است به پرداخت 1/125/262/485 ریال  بابت محکوم به و هزینه هاى 
دادرسى و غیره در حق محکوم له فرشــید کوهى و مبلغ 30950000 ریال نیم عشر دولتى 
درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف 
و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقایان مانده على بارانى و حسین پیرمرادیان 
به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: تمامت ششدانگ پالك ثبتى 466 فرعى از 224 مجزى 
شده از 395 ثبت اصفهان که محدوده ششدانگ آن از این قرار است شماًال به طول 25 متر 
مرز اشتراکى با پالك 463 شرقًا به طول 40 متر مرز اشتراکى با پالك 465 و جنوبًا به طول 
25 متر مرز و غربًا به طول 40 متر مرز اشــتراکى به پالك 468 به مجموع مساحت 1000 
متر مربع به مبلغ 750/000/000 ریال ارزیابى گردیده است. باتوجه به مراتب فوق و عدم 
اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى 
نجف آباد درتاریخ 1398/12/11 ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. 
برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 
10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت 
مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت 
ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از 
مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 758556/م الف مدیراجراى احکام حقوقى 

دادگسترى نجف آباد / 11/247

بالى وحشتناکى که استفاده از الك ناخن بر سر کودکان مى آورد پیش بینى مرگ از روى دندان



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

ستایش خداوندى را سزاست که حمد و ســتایش را به نعمت ها و 
نعمت ها را به شــکرگزارى پیوند داد! خداى را بر نعمت هایش 
آنگونه ســتایش مى کنیم که بر بالهایش. و براى به راه آوردن 
نفس سرکش که در برابر اوامر الهى سستى مى کند و در ارتکاب 
زشتى ها که نهى فرمود شــتاب دارد، از خدا یارى مى خواهیم و 
از گناهانــى که علم خدا بــه آنها احاطــه دارد و کتابــش آنها را 

موال على (ع)برشمرده و ثبت کرده، طلب آمرزش مى کنیم.
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ر عااملل سازازماان عمراان زازاینندهد روددحمیدرضا جوادى-مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود -مدید ضاضا جواادىد حمیدرد

آگهى  تجدید مزایدهآگهى  تجدید مزایده چاپ دوم

سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معامالت سازمان و مصوبه هیأت مدیره محترم در نظر دارد نسبت به اجاره اصطبل و مانژ سوارکارى و پرورش اسب خود واقع در دهکده 
فرهنگى تفریحى زاینده رود چادگان  بر اساس صرفه و صالح سازمان از طریق مزایده عمومى اقدام نماید. 

بدین وسیله از کلیه متقاضیان حقیقى و حقوقى دعوت مى شود در صورت تمایل و دارا بودن شرایط الزم با در نظر گرفتن مراتب زیر در مزایده شرکت نمایند.
1-موضوع تجدید مزایده عبارت است از اجاره اصطبل و مانژ سوارکارى و پرورش اسب طبق جدول زیر:

2  -محل دریافت اسناد مزایده دفتر امور حقوقى و قراردادهاى سازمان: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى است.
3- زمان دریافت اسناد مزایده از تاریخ  نشر آگهى در روزنامه تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ98/11/29 است.

1-3- پیشنهاد دهندگان براى دریافت اسناد، نقشه و مشخصات مبلغ 1,000,000 ریال به     حساب شماره 0105526752002 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه 
را به امور مالى سازمان ارائه تا اسناد، نقشه و مشخصات مربوطه تحویل گردد.

4-تسلیم پیشنهادها: پیشنهاددهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان وقت  اداري روز سه شنبه  مورخ 98/11/29 به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، 
ساختمان ادارى سازمان به دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند. 

5- تاریخ گشایش پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت درساعت  15 روزچهارشنبه مورخ 98/11/30 جهت گشایش پیشنهادها در محل دفتر مدیر عامل سازمان تشکیل مى شود.
6- مبلغ تضمین شرکت در هر کدام از مزایده ها ى مذکور معادل 5٪ درصد قیمت کل پایه کارشناسى ( سه ساله ) مزایده مربوطه مى باشد که باید  به حساب شماره 0108615001000 

نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را طبق دستورالعمل  داخل پاکت (الف) اسناد مزایده قرار دهند.
7- به پیشنهادهاى فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کم تر از میزان مقرر، چک شخصى و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8-کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه  پیشنهادها مختار است.
9- سایر  اطالعات و جزییات در  اسناد مزایده مندرج است.

10- هزینه آگهى به عهده برنده مزایده است. 
11-این آگهى تابع قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى مصوب دیماه 1337 مى باشد.

info@sozi.ir :ایمیل سازمان       www.sozi.ir  :آدرس سایت سازمان
تلفن سازمان: 32673080- 32673010

مدت قراردادمبلغ کل پایه  کارشناسى سه ساله (ریال)مبلغ کل پایه  کارشناسى یکسال (ریال)موقعیتنوع کاربرىردیف

سه سال770,000,0002,310,000,000ورودى دهکده دوماصطبل و مانژ سوارکارى و پرورش اسب1

آگهى آگهى 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد شاهین شهر در نظر دارد " امور خدمات و فضاى سبز " ، " انجام امور تاسیساتى " و" سیستم اعالم و اطفا حریق اتاق سرور " را از طریق مناقصه عمومى و همچنین 
"بوفه غذاى آزاد و کافى شاپ" و " انتشارات و کافى نت"  خود را از طریق مزایده به شرکت ها و یا افراد واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعــوت مى شود جهت خرید و دریافت اسناد 

به حراست واحد مراجعه و حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ انتشار این آگهى نسبت به تسلیم اسناد به دبیرخانه دانشگاه اقدام نمایند.
شرایط به این شرح مى باشد:    1- هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مى باشد.       2 - دانشگاه در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادات مجاز است.

پروژه در حال ساخت نمایشگاه بین المللى اصفهان که به محل دائمى برپایى رویدادهاى نمایشگاهى این شهر تبدیل خواهد شد، به پیشرفت فیزیکى 87 درصد رسیده است. این پروژه که اکنون یکى از فعال ترین 
پروژه هاى کالنشهر اصفهان به شــمار مى رود، با دقیق ترین و به روزترین استانداردهاى نمایشگاهى در سطح جهان ساخته مى شــود و براى طراحى و اجراى آن، از نمایشگاه هاى هانوفر، پاریس و فرانکفورت 

الگوبردارى شده است. 
مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى اســتان اصفهان با اشاره به ویژگى هاى این پروژه بزرگ اقتصادى مى گوید: محل فعلى برپایى نمایشــگاه هاى اصفهان قدیمى و فرسوده شده و نیازهاى روزافزون 
مردم این شهر را پاسخ نمى دهد؛ بنابراین از مدت ها قبل برنامه ریزى هاى الزم براى ساخت یک پروژه بزرگ و همراه با استانداردهاى به روز صنعت نمایشگاهى انجام شده بود و اکنون در آستانه تکمیل قرار دارد. 

على یارمحمدیان با بیان اینکه روند ساخت این طرح طى دو سال اخیر سرعت بسیار زیادى به خود گرفت، مى افزاید: این پروژه، از پروژه اى متوقف شده که فقط 15 درصد پیشرفت فیزیکى داشت، به یک پروژه زنده 
با پیشرفت فیزیکى 87 درصد تبدیل شد. یارمحمدیان با اشاره به ویژگى هاى پروژه نمایشگاه بین المللى اصفهان تصریح مى کند: این پروژه یکى از معدود طرح هاى عمرانى است که در آن تونل هاى تأسیساتى نفررو 
اجرا شده و در آینده براى اضافه کردن هرگونه تکنولوژى جدید در بخش آى.تى، برق و مکانیک، نیاز به تخریب و حفارى نیست و به همین شکل مى توان از این کانال ها براى به روز کردن یا بهره گیرى از تکنولوژى 
روز تأسیسات استفاده کرد. مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان ادامه مى دهد: مهمترین بخش فاز نخست پروژه، سالن امیرکبیر است که 15 هزارمترمربع فضاى مسقف نمایشگاهى دارد 
و قادر خواهد بود به طور همزمان سه نمایشگاه را برگزار کند. وى با بیان اینکه در پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان پیاده روها و سواره روهاى بسیار مناسبى در نظر گرفته شده است، مى گوید: پارکینگ هاى جنوبى 
سالن امیرکبیر و قسمت غربى پروژه با گنجایش 1600 خودرو در نظر گرفته شده که تا 2000 جاى پارك قابل افزایش است. یارمحمدیان تأکید مى کند: فضاى جدید نمایشگاهى اصفهان در آینده نزدیک به قطب 

برپایى نمایشگاه هاى منطقه مرکزى و جنوب کشور تبدیل خواهد شد.

پیشرفت 87 درصدى ساخت محل دائمى برگزارى نمایشگاه هاى بین المللى

نمایشگاه بین المللى اصفهان، محلى براى توسعه اقتصاد شهرى

آگهى اعالم عمومى آگهى اعالم عمومى 
قابل توجه شهروندان محترم شهر سده لنجان

به اطالع مى رساند باستناد تبصره یک ماده 50 
قانون مالیات بر ارزش افزوده تعرفه هاى الحاقى 
و همچنین تعرفه هــاى جدید عوارض محلى 
شهردارى بنا به پیشنهاد شماره 786/ش/98 
مورخ 98/10/21 شــوراى محترم اســالمى 
شهر طى نامه شــماره 20/1/106319 مورخ 
1398/11/14 استاندارى محترم استان اصفهان 
تصویب و به شهردارى ابالغ و از ابتداى سال 

1399 قابل اجرا خواهد بود.

حسین ناظم الرعایا- شهردار سده لنجان 
م الف: 761294

دانشگاه آزاد اسالمى واحد شاهین شهر


