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آخرین وضعیت مرمت 
آثار تاریخى در اصفهان 

کشور در آستانه خاموشى 
قرار دارد

احتمال افزایش
 یارانه نقدى 

به 75 هزار تومان
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پایتخت
 «مـوز» ایران 
چگونه تخریب شد

دانه هاى شاهدانه داراى خواص تغذیه اى فراوان و منبع خوبى از 
اسیدهاى چرب ضرورى است.شاهدانه یکى از مغذى ترین دانه هاى 

غذایى بوده که سرشار از نشاسته و چربى هاى اشباع شده، 
 E پروتئین، اسید هاى چرب، کلسیم، فیبر، ویتامین

و کلروفیل باالست. این دانه هاى سبز و زرد رنگ را...

یک کارشــناس اقتصادى ضمن انتقاد از اینکه 
در سیل سیستان و بلوچســتان، تمهیدات الزم 
قبل از وقوع سیل اندیشــیده نشد، گفت: جنوب 
بلوچستان، بیشترین آسیب را در سیل دیده است؛ 
به گونه اى که باغ هاى منطقه زرآباد بلوچستان 
که بخش اعظم موز کشور در آنجا تولید مى شود 

100 درصد تخریب شده است.
محمد رحمانى اظهار کرد: 300 میلیمتر باران در 
عرض 48 ساعت در سیستان و بلوچستان بارید 
که این حجم باران باعث راه افتادن سیل مى شود 
و در سیستان و بلوچستان مسبوق به سابقه نبوده 

است. 
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استاندار با اشاره به پروژه هاى مهم استان  مطرح کرد 

سلبریتى
 مى خواهد 
کنار مردم 
باشد

الغسانى براى قصابى رقبا آمد!
باشگاه سپاهان اعالم کرد مهاجم ملى پوش عمانى وارد ایران شده 
تا در صورت پشت سر گذاشتن تست پزشکى قراردادش را امضا کند.

سپاهان که یکى از ُپرکارترین تیم هاى نقل و انتقاالت زمستانى فوتبال 
ایران بود و توانست محمد طیبى، مهدى ترکمان و در نهایت سروش 
رفیعى را جذب کند، اکنون به دنبال عقد قرارداد با یک مهاجم خارجى 

به عنوان سهمیه آزاد فیفاست تا قدرت هجومى تیمش را باال ببرد.
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

وزارت بهداشت 
مقصر حذف سبوس 

از نان  است؟

معمارى اصفهان بدون جلفا تکمیل نمى شود
عضو شوراى شهر اصفهان:
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 ذوب آهن دیگر قابل  ذوب آهن دیگر قابل 
تحمل نبودتحمل نبود

آگهى مزایده
شهردارى زرین شهر به استناد مجوزهاى شــماره 111 مورخ 98/03/05 و 
شماره 682 مورخ 98/10/25 شــوراى اسالمى شهر در نظر دارد پالك هاى
D4 و C12 با کاربرى باربرى واقع در شــهرك حمل و نقل زرین شــهر به 
مســاحت هاى تقریبى 5000 مترمربع را از طریق مزایده عمومى به فروش 
رساند، لذا از متقاضیان دعوت به عمل مى آید جهت دریافت اسناد مزایده و 
کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى مورخ 98/11/08 به 

شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند.

نوبت دوم

م الف: 736645

میثم محمدى- ش هردار زرین شهر

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى 
همراه با ارزیابى کیفى (فشرده) شماره 98/371

مجتمع طالى موته در نظر دارد "تامین نیروى انسانى خدمات عمومى مجتمع طالى موته“ را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 2098001546000009 و با جزئیات 
مندرج در اسناد مناقصه و با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ 3/000/000/000 

ریال (سه میلیارد) به صورت (واریز نقدى یا ضمانت نامه بانکى) برگزار نماید.
- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ساعت 9 روز پنج شنبه مورخ 1398/11/03

- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 1398/11/15
- مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 14 روز شنبه مورخ 1398/12/03

- تاریخ بازگشایى پاکت ها: ساعت 10:30 روز یکشنبه مورخ 1398/12/04
عالقه مندان شرکت در مناقصه مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى با 
شماره هاى دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768- 021 و مرکز 27313131- 021 تماس حاصل 

نمایند و یا به آدرس اینترنتى www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

نوبت اول

م الف: 746231 

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى
 شماره 98/373

مجتمع طالى موته در نظر دارد "انجام خدمات مشاوره و نظارت بر عملیات بهره بردارى از معادن 
مجتمع طالى موته و طراحى و نظارت بر اکتشافات مورد نیاز محدوده هاى طالى موته و حوزه مرتبط" 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 2098001546000011 
و با جزئیات مندرج در اســناد مناقصه و با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ 
1/200/000/000 ریال (یک میلیارد و دویســت میلیون ریال) به صورت (واریز نقدى یا ضمانت نامه 

بانکى) برگزار نماید.
- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ساعت 9 روز پنج شنبه مورخ 1398/11/03

- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 1398/11/15
- مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 14 روز شنبه مورخ 1398/12/03
- تاریخ بازگشایى پاکت ها: ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 1398/12/04

عالقه مندان شرکت در مناقصه مى بایست جهت ثبت نام و دریافت  گواهى امضاى الکترونیکى با 
شماره هاى دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768- 021 و مرکز 27313131- 021 تماس حاصل 

نمایند و یا به آدرس اینترنتى www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

نوبت اول

م الف: 746207
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على الریجانى، رئیس مجلس شوراى اسالمى با اشاره 
به نزدیکى 22 بهمن و راهپیمایــى این روز گفت: نباید 
اختالف نظر هــا را در راهپیمایى نشــان داد که بحث 
کدورت شود، این روز روز وحدت و وفاق است، بنابراین 
باید از بیان شعار ها و رفتار هایى که باعث افتراق و تفرقه 

مى شود پرهیز کرد.
الریجانى گفت: نبایــد 22 بهمن تبدیــل به میتینگ 
انتخاباتى شــود، چون مردم را چند دسته مى کند نباید 
مردم احســاس کنند که براى یک گروه و دسته است. 
قدر و منزلت 22 بهمن بزرگ تر از آن است که خرج یک 
گروه و فرد شود. باید موضوع مردمى بودن راهپیمایى 22 

بهمن را رعایت کرد، نباید احساس شود دستگاه ها در این 
مراسم محور هستند.

رئیس قوه مقننه تأکید کرد: حضــور در راهپیمایى 22 
بهمن خواست قلبى مردم اســت، بنابراین نباید کسى 

سوار آن شود، چون باعث سوء استفاده دیگران مى شود.
الریجانى خطاب به برگزارکنندگان مراسم 22 بهمن و 
ایام دهه فجر اظهار کرد: به ســخنرانان کمک کنید که 
در سخنرانى هایشــان محور هایى همچون موضوعات 
اقتصادى و تأکید روى راه امام(ره) و رهبرى را مورد توجه 
قرار دهند اینکه ما در مصاف بزرگى با آمریکا قرار داریم، 

گام دوم و انتخابات هم باید مورد تأکید قرار گیرند .

عضو هیئت رئیسه مجلس از احتمال پرداخت یارانه نقدى 
75 هزار تومانى به تمامى مردم و خلق منابع جدید براى 

همسان سازى حقوق بازنشستگان خبر داد.
احمد امیرآبادى فراهانى با انتقاد از نحوه پرداخت کمک 
معیشتى به مردم، گفت: دولت در پرداخت یارانه بنزین 
عمل مناسبى نداشته است به همین دلیل افراد بسیارى 
به نمایندگان مراجعه کرده و از این روند ناراضى هستند.

نماینده مردم قم در مجلس با بیان اینکه کمیته متشکل 
از آقایان تاجگردون، محبى نیا، بنده و نمایندگان دولت 
تبصره 14 الیحه بودجه سال 99 را در روزهاى گذشته 
بررســى کردند، افزود: در این جلسه نمایندگان سازمان 

برنامه و بودجه اذعان کردند که اطالعى از لیست دریافت 
کنندگان یارانه بنزین ندارند. او پیشنهاد داد: بهتر است 
5000 میلیارد تومان از 31 هزار میلیارد تومان حاصل از 
افزایش قیمت بنزین، در اختیــار نهادهاى حمایتى قرار 
گیرد تا یارانه افراد تحت پوشش نهادهاى حمایتى بیش 

از یکصد هزار تومان شود.
این نماینده مردم در مجلــس دهم اضافه کرد: 26 هزار 
میلیارد تومان باقی مانده از درآمد حاصل از افزایش قیمت 
بنزین نیز میان 78 میلیون نفر توزیع و یارانه هر فرد 30 
هزار تومان بیشتر شود. در صورت موافقت با این پیشنهاد 

یارانه نقدى هر ایرانى 75 هزار تومان مى شود.

22 بهمن
 میتینگ انتخاباتى نشود

احتمال افزایش یارانه نقدى 
به 75 هزار تومان

300 میلیون دندان پوسیده!
رئیس دانشگاه علوم پزشکى    شفا آنالین|
شهید بهشتى با عنوان این مطلب که بیمه هاى 
پایه در کشور حداقل پوشــش بیمه اى خدمات 
دندانپزشکى را انجام مى دهند، افزود: پیش بینى 
مى شــود ایرانى ها 300 میلیون دندان پوسیده 
داشته باشند که اگر همه دندانپزشکان کشور به 
کار گرفته باشند، باز هم نمى توان اقدام مناسبى 

انجام داد. 

ورود سرماى بى سابقه 
صحت دارد؟

مدیرکل پیش بینى و هشدار سریع    تابناك|
سازمان هواشناسى گفت: خبر ورود موج سرماى 
بى سابقه در ده سال اخیر به کشــور از جمعه (4 
بهمن) درست نیست و تأیید نمى شود البته دماى 
هوا از روز جمعه بین 5 تا 10 درجه  در برخى مناطق 
کشور کاهش مى یابد. صادق ضیاییان گفت: طى 
روز شنبه 5 بهمن این کاهش دما در نیمه غربى 

اصفهان هم دور از انتظار نیست.

یک روحانى 
رئیس هیئت بیلیارد شد

مجمع انتخــاب رئیس هیئت    فارس|
بولینگ، بیلیارد و بولس خراسان رضوى با حضور 
16عضو از 17عضو مجمــع انتخابى این هیئت 
برگزار شد و حجت االســالم والمسلمین احمد 
سلطانى با کسب اکثریت آراء به مدت چهار سال 
رئیس هیئــت بولینگ، بیلیارد و بولس اســتان 
خراسان رضوى شد. سلطانى توانست با کسب ده 

رأى از مجموع 16رأى ریاست را بر عهده بگیرد.

احضار بازیگر سرشناس
ترانه علیدوستى، بازیگر سینما    برترین ها|
به اتهام فعالیت تبلیغى علیه نظام به دادســراى 
فرهنگ و رسانه احضار شد. علیدوستى پیش از 
این در پستى که در اینستاگرام منتشر کرده بود، 
از جشــنواره فیلم فجر به عنوان «پروپاگانداى 
غیرســینمایى و دولتى» نام برده و گفته بود این 

جشنواره را تحریم مى کند.

ما که سلبریتى نداریم!
ســحر زکریا، بازیگر ســابق    ایران آرت|
کارهاى مهران مدیرى در مصاحبه اى نسبت به 
رفتارهاى برخى از هنرمنــدان انتقاد کرد. زکریا 
تأکید کرده است: «چرا سلبریتى ها باید بادیگارد 
داشته باشند؟ مگه مردم مى خوان چیکار باهاشون 
بکنن؟!» او در این گفتگو اشــاره مى کند که ما 

اساساً در ایران سلبریتى نداریم!

واردات 560 ُتن مداد 
آمار مقدماتى گمرك از تجارت    میزان |
خارجى سال 97 نشــان مى دهد که در این مدت 
بالغ بر 567 ُتن مداد و مداد رنگى از کشــور هاى 
مختلف جهان وارد ایران شده است. این حجم از 
مداد و مدادرنگى از 9 کشور از جمله ترکیه، آلمان 

و ژاپن وارد ایران شده است.

صفحه مجرى «سمت خدا» 
مسدود شد!

مجرى برنامه «سمت خدا»    برترین ها|
اعالم کرد که اینستاگرام حســاب کاربرى او را 
مسدود کرده است! نجم الدین شریعتى در فضاى 
مجازى نوشــت: «ســالم قوال من رب رحیم، 
متأسفانه صفحه من توسط اینستاگرام مسدود شد. 
براى ادامه فعالیت در این فضا تردید داشته و دارم. 
اما داشتن دوستان همدلى چون شما نعمتى است 
که گذشتن از آن ساده نیســت... به قول سعدى 
علیه الرحمه: ما را سرى اســت با تو که گر خلق 

روزگار دشمن شوند و سر برود هم بر آن سریم.» 

جنتى پاسخ روحانى را داد
  فارس| آیــت ا... احمد جنتى، دبیر شــوراى 
نگهبان صبح دیروز (چهارشنبه) در جلسه این شورا با 
گالیه از اظهارات اخیر رئیس جمهور نسبت به بررسى 
صالحیت ها متذکر شد: در شرایط فعلى، کشور نیاز به 
آرامش و امید آفرینى دارد و آقاى رئیس جمهور نباید 
اظهاراتى داشته باشد که خداى نکرده افکار عمومى 
را نگران کند یا موجب یأس مردم و مورد سوء استفاده 
دشمنان قرار گیرد. براى شوراى نگهبان این جناح یا 

آن جناح فرقى ندارد و فقط به مر قانون عمل مى کند.

تأیید صالحیت آیت ا... یزدى 
با انصراف 29 نفر و ردصالحیت 26 نفر،    ایلنا|
در مجموع دو نفر براى انتخابات میاندوره اى مجلس 
خبرگان رهبــرى از حوزه انتخابیه اســتان قم تأیید 
صالحیت شدند که یکى از آنها آیت ا... محمد یزدى 
است. با درگذشت آیت ا... محمد مؤمن، نماینده مردم 
استان قم در مجلس خبرگان رهبرى، کرسى نمایندگى 
مردم این اســتان در مجلس خبرگان رهبرى خالى 

شده است.

یک نماینده و20 شاکى
ســخنگوى هیئت نظارت بر رفتار    رویداد24|
نمایندگان گفته است: در طول حدود چهار سالى که 
از مجلس دهم مى گذرد حدود 200 پرونده شکایت از 
نمایندگان در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بررسى 
شــده. در این بین نماینده اى بوده که 20 شکایت از 
او صورت گرفته اســت. جمالى نوبندگانى اظهار کرد: 
عمده شکایت ها مربوط به سخنرانى، موضع گیرى و 

توییت هاى نمایندگان است.

158 بر صفر
فیض ا... عرب ســرخى از    روزنامه اعتماد|
اعضاى سازمان مجاهدین انقالب اسالمى به استناد 
آمار وزارت کشور مدعى شــده با نظارت استصوابى، 
در 158 حوزه انتخابیه رقابتى وجــود ندارد و نماینده 
بدون رقیب نیز اصولگراست که از هم اکنون و پیش 
از برگزارى انتخابات باید او را راه یافته به مجلس تلقى 
کرد. همین آمار اولیه نشــان مى دهد، تقریبًا تکلیف 
اکثریت مجلس شوراى اســالمى دور یازدهم روشن 

است. مجلسى با اکثریت قدرتمند اصولگرا.

حداقل حقوق در سال آینده
سخنگوى کمیسیون تلفیق الیحه    خانه ملت|
بودجه سال 99 گفت: هیچ کارمند و بازنشسته اى در 
سال آینده کمتر از دو میلیون و 800 هزار تومان دریافتى 
در ماه نخواهد داشت. هادى قوامى گفت: در سال 99 
پس از اعمال افزایش حقوق به میــزان 15 درصد از 
مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینى حقوق ها از 28 

میلیون ریال کمتر نیست. 

به شدت تحت فشاریم
محمود واعظى، رئیس دفتر رئیس جمهور    ایلنا|
با اشاره به اظهارات یکى از اصولگرایان مبنى بر اینکه 
محدودیت برخى از حساب هاى کاربرى به درخواست 
دولت ایران بوده است، گفت: این کذب محض است، 
این آقا با توجه به کارهایى که در دولت قبل خودشان و 
دوستانشان مى کردن د در توهم است و فکر مى کند این 
دولت هم این کار را مى کند. بر عکس ما به شدت تحت 

فشاریم که چرا این کارها را نمى کنید.

مدارس سوریه را مى سازیم
وزیر آمــوزش  و پرورش در بــدو ورود به    ایرنا|
فرودگاه دمشــق در جمع خبرنگاران از آمادگى ایران 
براى مشارکت در بازسازى واحدهاى آموزشى سوریه 
خبر داد. محســن حاجى میرزایى اظهــار کرد: آماده 
همکارى و انتقال تجربیات به دوستان سورى در این 

زمینه هستیم.

خبرخوان

یک کارشــناس اقتصادى ضمن انتقاد از اینکه در سیل 
سیستان و بلوچستان، تمهیدات الزم قبل از وقوع سیل 
اندیشیده نشد، گفت: جنوب بلوچستان، بیشترین آسیب 
را در ســیل دیده اســت؛ به گونه اى که باغ هاى منطقه 
زرآباد بلوچستان که بخش اعظم موز کشور در آنجا تولید 

مى شود 100 درصد تخریب شده است.
محمد رحمانى اظهار کرد: 300 میلیمتر باران در عرض 
48 ساعت در سیستان و بلوچســتان بارید که این حجم 
باران باعث راه افتادن ســیل مى شــود و در سیستان و 
بلوچستان مسبوق به ســابقه نبوده اســت. وى گفت: 
جنوب بلوچستان، بیشترین آسیب را در سیل دیده است؛ 

به گونه اى که 1000 هکتار باغ موز کامل تخریب شده 
است. زیرساخت ها نیز در این مناطق زیاد تخریب شده 

است.
رحمانى افزود: قسمت اعظم موز مصرفى کشور در منطقه 
زرآباد بلوچستان تأمین مى شود؛ به نحوى که این منطقه 
را پایتخت موز ایران نامگذارى کرده اند. این باغ ها 100 
در صد تخریب شــده اند. محصوالت کشاورزى در این 

سیل آسیب جدى دیده اند.
این کارشــناس اقتصادى با بیان اینکه مردم از این سیل 
استفاده هم کرده اند، گفت: مردم در زمین هاى کشاورزى 
که آب جمع شده، حصار ایجاد کرده اند تا آب بیرون نرود 

و از این طریق آب کشاورزى خود را تأمین کرده اند.  وى 
ادامه داد: هواشناســى سه روز قبل از ســیل پیش بینى 
بارش 60 تا 90 میلیمترى را داشت. نکته اى که در اینجا 
وجود دارد این است که برخى از سدهاى بزرگ سیستان 
و بلوچستان بیش از ده سال خشک بوده اند. یکى از علل 
سیل، این بود که آب منطقه اى سیستان و بلوچستان بر 
اساس بارش 50 میلیمترى برنامه هاى خود را چیده بود.

رحمانى گفت: بــا این حال، آب هاى عبورى از ســدها 
بیش از مقدار ظرفیت آنها بوده اســت و اگر سدها قبل 
از ســیل نیز خالى مى شــدند، بازهم مشــکالت ایجاد 

مى شد. 

پایتخت «موز» ایران چگونه 
تخریب شد

در المپیاد علمى شبکه بانکى کشور که با حضور کارکنان 
14 بانک عضو کمیسیون امور آموزشى بانک ها برگزار 
شد،  بانک توســعه تعاون موفق به کسب رتبه دوم در 
شــبکه بانکى و همچنین مهدیه مختارى از امور طرح 
و برنامه این بانک موفق به کســب رتبــه اول و اکبر 
رزمى از استان آذربایجان شرقى رتبه نهم نظام بانکى 
را از بین 2600 شــرکت کننده در این المپیاد کســب 

کردند.

کریم میرزاخانى، مدیــر مرکز آموزش و پژوهش بانک 
توسعه تعاون با اعالم این خبر اظهار کرد: این آزمون به 
ابتکار کمیسیون امور آموزشى بانک ها و با تأیید شوراى 
هماهنگى مدیران عامل بانک ها طراحى و اجرا شــد و 
مرکز آموزش و پژوهش در مدت بیش از یکسال با یک 
برنامه حرفه اى و تخصصى 60 نفر از همکاران را براى 

شرکت در این المپیاد آماده کرد.
شایان ذکر است در رتبه هاى برتر تک درس ها؛ معصومه 

راجى (امور فناورى اطالعات و ارتباطات) حائز رتبه اول 
در درس بازاریابى، زینب على بابایــى و مرتضى عمو 
(مدیریت شعب اســتان اصفهان) به صورت مشترك 
حائز رتبه اول در حقوق بانکى، رحیم شگفت  (مدیریت 
شعب اســتان آذربایجان شــرقى) حائز رتبه سوم در 
رویکردهاى نوین در صنعت بانکدارى و مرتضى عمو 
(مدیریت شــعب اســتان اصفهان) حائز رتبه سوم در 

بانکدارى بین الملل شدند.

کسب رتبه دوم در
 المپیاد علمى شبکه بانکى 
توسط بانک توسعه تعاون

نایب رئیس انجمن علوم و فنــون غالت اصفهان با 
تأکید بر ضرورت بهینه سازى نان هاى سنتى کشور 
تصریح کرد: طبق اعالم انجمن آسیاب داران کشور، 
ساالنه 1/5 میلیون ُتن سبوس از گندم ها گرفته و دور 
ریخته مى شود! یعنى در واقع به دام ها داده مى شود و 

در تهیه آرد از آن استفاده نمى شود.
محمدرضا خواجه با بیان اینکه در کشور باید چهارنوع 
آرد مختلف براى مصارف گوناگون تولید شود، یادآور 
شد: آرد 7 در صد مخصوص سنگکى ها، آرد 12 در صد 
مخصوص تافتون هــا، آرد 18 درصد مخصوص نان 
بربرى و فانتزى و آرد باالى 18 درصد یا «آرد نول» 
مخصوص مصارف قنادى و کیک پزى هاست اما در 
اثر اشتباهات وزارت بهداشــت و وزارت بازرگانى، در 
نانوایى هاى سنگک پز از آرد مخصوص فانتزى پزى 
استفاده مى شــود که این مســئله، دشمن سالمت 

مردم است.
خواجه تصریح کرد: یکى از اشتباهات بزرگ وزارت 
بهداشت این اســت که به  جاى چاره اندیشى با سایر 
نهادهاى مربوطه براى افزایش کیفیت گندم، فقط از 
نانوایان مى خواهد که میزان نمک موجود در نان را به 
400 گرم در هر کیسه آرد کاهش دهند؛ در حالى که 
این راهکار، مناسب نیست و منجر به افزایش ضایعات 
نان مى شود؛ کاهش میزان نمک موجود در نان، زمانى 
باید صورت بگیرد که کیفیــت گندم آرد افزایش پیدا 
کند، نه اینکه وزارت بهداشت به بهانه حفظ سالمت 
مردم، بدون توجه به کیفیت گنــدم آردها و پیگیرى 
آن، صرفاً نانوایــان را مجبور به کاهش نمک موجود 

در نان ها کند!

وزارت بهداشت 
مقصر حذف سبوس 

از نان  است؟

این روز ها بــازار خرید و فروش میوه هــاى ممنوعه در 
فضاى مجازى حسابى داغ شده است در حالى که طى ماه 
هاى اخیر کمتر خبرى از این میوه ها به گوش مى رسید.

بســیارى از مســئوالن بر این باورند که کیفیت باالى 
میوه هاى ممنوعه نشــان مى دهد کــه واردات آنها از 

مسیرهاى کولبرى و قاچاق صورت نگرفته و از آنجا که 
عمده میوه هاى قاچاق مربوط به نیم کره جنوبى است، به 
نظر مى رسد این میوه ها از طریق هواپیما به کشور وارد 
شدند که با وجود این، مسئوالن امر باید پاسخگو باشند تا 

با ورود آفات و بیمارى ها تولید داخل آسیب نبیند.

اسدا... کارگر، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزى 
تهران درباره آخرین وضعیت عرضه میوه هاى ممنوعه در 
بازار اظهار کرد: در حال حاضر واردات هر گونه میوه به 
جز چهار قلم موز، آناناس، انبه و نارگیل به کشور ممنوع 
است و در صورت ورود قاچاق تلقى مى شود.  وى افزود: 

به طور کلى فروش میوه در فضاى مجازى ممنوع است 
مگر آنکه عرضه کننده از اتحادیه مربوط یا اتاق اصناف 
مجوز دریافت کرده باشد که این امر شامل میوه قاچاق 
نیســت چرا که امکان دریافت مجوز براى میوه قاچاق 

وجود ندارد.

«فرانسوا فیلیپ شامپانى»، وزیر امور خارجه کانادا گفت: 
نخستین پیکر یک کانادایى که در سانحه هواپیماى اوکراینى 
جان باخته بود به کانادا بازگشــت چرا که کانــادا از ایران 
خواســت به مطالبه افرادى که مى خواهند عزیزانشان در 

نزدیکى خودشان به خاك سپرده شوند احترام بگذارد.
وى ادامه داد: تعدادى از قربانیان بنا به خواست خانواده هاى 
خود در ایران به خاك سپرده شده اند. بازگرداندن اجساد به 
کانادا سخت اســت زیرا ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت 
نمى شناســد و اینکه فردى در ایران متولد شــود را ایرانى 

مى داند. 
«جاستین ترودو»، نخست وزیر کانادا نیز در این باره گفت: 
ما این را مى دانیم که به رسمیت نشناختن دو تابعیتى بودن 
از جانب ایران، یک چالش است اما تمرکز ما براى حمایت از 
خانواده ها این بوده است که اطمینان حاصل کنیم به خواسته 
خانواده ها درباره خاکسپارى ها و سایر مراحل احترام گذاشته 
شود. احترام گذاشتن به خواسته خانواده ها با مسئله تابعیت 
یک کشور در یک ردیف نیست بلکه با قوانین بین المللى، 

عرف و اصول خاکسپارى اسالمى همردیف است.

قاچاق میوه  با هواپیما! 

پیکر اولین کانادایى قربانى سانحه سقوط هواپیما 
به خانه اش رفت

«الیف شافاك»، نویسنده مشهور ترکیه اى که در ایران 
هم بسیار معروف است در گفتگویى از زندگى شخصى 
و ادبى اش گفته است. خالق رمان «ملت عشق» چندى 

پیش با نشریه «نیویورك تایمز» به گفتگو نشست. 
شافاك در پاسخ به این ســئوال «نیویورك تایمز» که 
اگر قرار بود نویســنده اى را مالقات کنید چه زنده و چه 
درگذشته چه کســى را انتخاب مى کردید؟ گفته است: 

دوست داشــتم «باروخ اســپینوزا»  (فیلسوف مشهور 
هلندى) را مالقات کنم. طرز فکر او حیرت آور است. بى 
 نظیر است که بتوانم «جیمز بالدوین» را نیز مالقات کنم. 
زمانى که آثارش را مطالعه مى کنم یا به صدایش  گوش 
مى دهم احساساتى مى شــوم. و در آخر دوست داشتم 
«شــمس تبریزى» را مالقات کنم. حضور هر سه آنها 

کنار هم بى نظیر خواهد بود.

«الیف شافاك»: دوست داشتم «شمس» را مالقات کنم معاون تأمین و توزیع شــرکت ملى پخش فرآورده هاى 
نفتى با هشدار اینکه به علت ســرماى هوا و باال رفتن 
مصرف گاز خانگى، کشور در آستانه خاموشى قرار دارد، 
از هموطنان درخواست کرد انرژى کمترى مصرف کنند 
چرا که در دى ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 
مصرف گاز خانگى 250 میلیون لیتر افزایش داشته است.

اکبر اکبرى افزود: از ابتداى امسال تا دى ماه 52 میلیارد 
مترمکعب گاز طبیعى و 11 میلیــارد و 600 میلیون لیتر 

سوخت مایع در کشور مصرف شده است یعنى 64 میلیارد 
مترمکعب در مجموع نفت و گاز و گاز طبیعى به مصرف 

رسیده است.
وى اظهار کرد: با سرد شــدن هوا مصرف گاز در بخش 
خانگى افزایش یافته و در شرایط فعلى کاهش آن ممکن 
نیست براى همین تمام ذخایر سوخت مایع نیروگاه ها رو 
به اتمام است.  اکبرى تأکید کرد: این ارقام نشان مى دهد 
منابع انرژى به صورت بى رویه در کشور مصرف مى شود.

کشور در آستانه 
خاموشى قرار دارد
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چند شعبه اخذ رأى
 برپا مى شود؟

دبیر ستاد انتخابات اســتان اصفهان گفت: تعرفه ها 
و ملزومات برگزارى انتخابــات بین تمام حوزه هاى 
انتخاباتى استان ارسال و توزیع شــد. رفیعى نژاد با 
بیان اینکه براى برپایى هر چه باشکوه تر یازدهمین 
دوره انتخابات مجلس شوراى اســالمى در استان 
15حوزه اصلى و یک حوزه ویژه ارامنه جنوب ایران 
شامل ارامنه خوزستان، فارس و اصفهان برپا خواهد 
شد افزود: به این منظور 2836 شعبه اخذ رأى در روز 

انتخابات فعالیت مى کنند.

روایت هایى از
 عصارخانه شاهى 

کارســوق چهارم از برنامه اصفهــان گرد با موضوع 
«چگونه کاشــف روایت و ســازنده موزه هاى شهر 
باشیم؟» در موزه عصارخانه شاهى وابسته به سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شــهردارى اصفهان 
با حضور رضا ســرابى، موزه ســاز و بــزرگ ترین

 مجموعه دار خصوصى آذربایجان امروز پنج شنبه از 
ساعت 14 و30 دقیقه تا 17 برگزار مى شود. شرکت در 

این برنامه براى عموم آزاد و رایگان است.

اجراى گروه موسیقى 
«ناقوس»

اجراى صحنه اى همنوازى گروه موسیقى «ناقوس» 
امروز پنج شنبه از ساعت 18 در هنرسراى خورشید 
وابســته به ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شــهردارى اصفهان برگزار مى شود. نوازندگان این 
کنسرت على شیربچه، حسین کاشف، حسین نوریان، 
مجید شریفى، ناصر کاظمى، جواد روستا، محمدرضا 
کمالى، رضا باغبان و ابراهیــم رضایى و خواننده آن 

جواد موسوى است.

جمع آورى 280 میلیارد ریال 
زکات 

رئیس ستاد زکات استان گفت: در سال جارى تاکنون 
280 میلیارد ریال کمک هاى مردمى در قالب زکات 
جمع آورى شده اســت. حجت االسالم و المسلمین 
غالمحسین رنجبر گفت: زکات جمع آورى شده در 
طرح هاى عمرانى همچون مرمت مساجد، ساخت 
خانه عالم و نمازخانه مدارس، کمک به کتابخانه ها و 

کمک به فقرا هزینه شده است.

آغاز برنامه هاى سوگواره 
یاس نبوى 

برگزارى سوگواره یاس نبوى در 350 امامزاده و بقعه 
استان اصفهان آغاز شد. معاون فرهنگى، اجتماعى 
اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان گفت: 
این ســوگواره  تا دهم بهمن همزمان با ایام فاطمیه 
در امامزادگان و بقاع متبرکه استان برگزار مى شود. 
حجت االســالم ولى ا... روان افزود: در برنامه هاى 
ســوگواره یاس نبوى،110 مبلغ بومــى و 19 مبلغ 
اعزامى از قــم در خصوص فضائــل اخالقى و ابعاد 

شخصیتى حضرت فاطمه (س) سخنرانى مى کنند.

پیشرفت 80 درصدى 
مرکز همایش ها

پیشرفت فیزیکى ســاخت مرکز همایش هاى بین 
المللى امام خامنه اى اصفهان به 80 درصد رســید. 
معاون عمران شــهرى شــهردارى اصفهان با بیان 
اینکه 200 تا 300 نفر شــبانه روزى در این طرح کار 
مى کنند گفت: طرح هم اکنون، 16 برابر نســبت به 
سال قبل پیشرفت داشته اســت. ایرج مظفر با اشاره 
به اینکه از سال 1390 (شــروع کار) تاکنون، 20 تا 
25 میلیارد تومان قرارداد تکمیل شده و در حدود 280 
میلیارد هم قرارداد در دســت اقدام داریم افزود: قرار 
است تا پایان ســال آینده، این طرح که 670 میلیارد 

تومان هزینه دارد تکمیل شود.

خبر

مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان گفت:عــدم توازن در 
زنجیره تولید، فوالدسازان کشور را دچار مشکل کرده 

است.
منصور یزدى زاده در همایش و نمایشــگاه چشم انداز 
صنعت فوالد و سنگ آهن ایران با بیان اینکه در توسعه 
صنعت فوالد کشــور زنجیره تولید فوالد به هم خورده 
است، اظهار کرد: ذوب آهن اصفهان تنها مصرف کننده 
ســنگ آهن دانه بندى در کشور اســت و این شرکت، 
تنها فوالدساز کشــور اســت که از انرژى بدون یارانه 
اســتفاده مى کند و یارانه هم مى پردازد. وى حیات و 
زنده ماندن معادن کشــور را در گرو فعالیت هاى ذوب 

آهن دانست و افزود: اگر ذوب آهن بخواهد توسعه پیدا 
کند، زغال ســنگى ها باید در کنار ذوب آهن اصفهان

 باشند.
یزدى زاده با یادآورى این نکته که به دلیل واگذارى هاى 
انجام شده، سنگ آهن از ذوب آهن جدا شد، تأکید کرد: 
ابتداى شکل گیرى ذوب آهن، معادن کشور به عنوان 
زنجیره کامل دیده شد اما پس از واگذارى ها این توازن 
به هم خورد و این امر باعث مشــکالتى در تولید فوالد 

کشور شده است. 
 وى اظهار کرد: معادن را به ذوب آهن نمى دهند چون 

براى معادن اقتصادى نیست.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعى استان اصفهان گفت: 
تاکنون 300 هزار خانوار اصفهانى درخواســت دریافت 
کمک حمایت معیشــتى داده اند که هنوز  مشــخص 
نیست با درخواست چند نفر موافقت شده است.محسن 
نیرومند افزود: کسانى که تا پایان مهلت اعالم شده در 
شب گذشــته، ثبت کردند در صورت بررسى و مشمول 
طرح قرار گرفتن تا دهم بهمن که سومین مرحله پرداخت 
سبد حمایتى است نامشان در پرداختى ها قرار مى گیرد.
وى  با بیان اینکه شرایط دریافت کمک معیشتى با یارانه 
ماهیانه متفاوت اســت، گفت: خانواده یک نفره با درآمد 
کل  چهار میلیون تومان، خانواده پنج نفره اگر از هشت 

میلیون تومان افزایش پیدا نکنــد، خانواده هایى که به 
صورت همزمان واحد مســکونى، شغل و خودرو داشته 
باشند، خانوارهایى با امالك و مستغالت با ارزش 900 
میلیون تومان در استان اصفهان، خانوارهایى که خودروى 
ســوارى آنها بیش از 300 میلیون تومان و یا خودروى 
عمومى آنها بیش از 400 میلیون تومان قیمت داشته باشد 
مشمول طرح نمى شوند.به گفته نیرومند کارفرمایانى که 
داراى بیش از سه نفر بیمه پرداز باشند، خانوارهایى که 
بیش از سه  سفر خارجى غیر زیارتى داشته باشند و افرادى 
که تسهیالت بانکى جمعًا 300 میلیون تومانى گرفته و 

در حال بازپرداخت اقساط باشند نیز مشمول نمى شوند.

300 هزار خانوار 
 متقاضى حمایت معیشتى

 مشکل بزرگ 
فوالدسازان کشور

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: نهضت ویژه اى در بخش مرمت 
بناهاى تاریخى با سرمایه گذارى بخش خصوصى آغاز 
شده که عمدتًا در تبدیل خانه هاى تاریخى به تأسیسات 

گردشگرى در استان است. 
فریدون اللهیارى در گفتگو با «فارس» اظهار کرد: تعداد 
زیادى از آثار باستانى اصفهان در قالب پروژه مرمتى در 
حال احیا و مرمت هســتند و از حدود پنج سال گذشته، 
بیش از 4000 پرونده مرمتى در استان داریم. وى افزود: 
از این 4000 پروژه مرمتى، بیش از 1300 کارگاه مربوط 
به اداره کل میراث فرهنگى اســتان بوده که به  صورت 
مستقیم انجام شده و چیزى حدود 340 پروژه مشارکتى 
با مردم و صاحبان خانه هاى خصوصى مرمت شــده و 
چیزى بالــغ  بر 2500 پروژه توســط بخش خصوصى، 
شــهردارى ها، دهیارى ها و بخش هاى عمومى انجام  

شده است.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان عنوان کرد: نهضت ویژه اى در بخش 
مرمت بناهاى تاریخى با سرمایه گذارى بخش خصوصى 
آغاز شــده که عمدتًا در تبدیل خانه هــاى تاریخى به 
تأسیسات گردشــگرى از جمله هتل، بوتیک، اقامتگاه 
سنتى و اقامتگاه بوم گردى در استان است.  اللهیارى  با 
اشاره به اینکه مرمت تمام شــدنى نیست و بعضى بناها 
ممکن است تمام شــده و به بهره بردارى رسیده باشند، 
تصریح کرد: تعداد زیادى پروژه در حال مرمت هستند، 
پروژه هاى ســایت میراث اصفهان که ملى و متعلق به 
دولت است در این ســایت فعال هستند و پایگاه میراث 
ملى در سطح استان اصفهان، در کنار پروژه هاى بخش 
خصوصى که بیش از 50 پروژه اســت، در حال فعالیت 

هستند.

شــهردار گلپایگان گفت: 200 اصله درخت خشــک و 
کهنسال و آفت زده که دچار مرگ کالبدى بود و احتمال 

خطر مالى و جانى براى شهروندان داشت قطع شد.
پیمان شکرزاده اظهار کرد: بعضى درختان شهر به دلیل 
آفت زدگى و بیمارى از داخل پوك و پوسیده شده بود که  
طبق اصول گیاه پزشکى شاخه هاى آلوده هرس یا قطع 

و معدوم شــد تا منبع انتقال آلودگى حشرات چوبخوار از 
بین برود.

شــهردار گلپایگان گفت: هر ســاله به مناســبت روز 
درختــکارى 2000 اصله نهال در شــهر گلپایگان بین 
شهروندان براى کاشت توزیع شده  و در دو سال گذشته 

بالغ بر 12 هزار اصله نهال کاشت شده است.

در راستاى اجراى تفاهمنامه منعقده بین سازمان نظام 
پزشکى و اداره کل امور مالیاتى استان و به منظور اجراى 
صحیح و منظم فرایندهاى مربوط به آموزش، مشاوره 
و اطالع رسانى در خصوص ثبت صندوق فروشگاهى 
الکترونیکى جهت مجموعه پزشــکان ســازمان نظام 
پزشکى اســتان، تســهیالت ثبت نام وآموزش منظم 
در روزهاى جمعــه از 4 بهمن ماه به صــورت متوالى 
(4-11-18-25 بهمــن ماه) در محــل اداره کل امور 
مالیاتى استان برگزار مى شود. در این دوره هاى آموزشى 
که با حضور کارشناســان معاونت فناورى اطالعات و 
حسابرســان مالیاتى مرتبط با خدمات مالیاتى پزشکان 
برگزار مى شــود عــالوه بر آمــوزش ثبت دســتگاه 
کارتخوان، چگونگى اســتفاده از حداکثر تشــویقات و 

تسهیالت قانونى از جمله بخشــودگى جرایم موضوع 
بند 2 تفاهم نامه فوق الذکر نیز آموزش و اطالع رسانى 

مى شود. 

فرمانده انتظامى استان اصفهان گفت: از ابتداى امسال، 
103 باند سرقت در سطح استان اصفهان شناسایى و با 

آنها برخورد شده است.
ســردار مهدى معصــوم بیگــى صبح روز گذشــته 
(چهارشنبه) در حاشــیه رونمایى از کشــفیات پلیس 
آگاهى اســتان اصفهان، اظهار کرد: تعداد متهمان به 
ســرقت که طى ده ماهه گذشته در اســتان اصفهان 
دستگیر شده اند، حدود 12 درصد نسبت به مدت مشابه 

سال قبل افزایش دارد.

وى به افزایش 6 درصدى قدرت کشف در پلیس آگاهى 
فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان نســبت به مدت 
مشابه سال قبل اشاره کرد و این افزایش قدرت کشفیات 
را دســتاورد قابل توجهى براى پلیس آگاهى اســتان

 دانست.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان اعــالم کرد: میزان 
اموال مسروقه کشف شده از ابتداى سال جارى تاکنون 
در اســتان اصفهان حدود 550 میلیــارد تومان برآورد 
شده است. وى افزود: در عملیات اخیر که تحت عنوان 

عملیات ظفر 120 در فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
طراحى و به مدت یک هفته عملیاتى  شد، دستاوردهاى 
خوبى رقم خورد، در این عملیات هفت باند فعال سرقت 
که برخى در چند استان فعال بودند و سرقت مى کردند، 

شناسایى و منهدم شدند.
سردار معصوم بیگى با اشــاره به دستگیرى 23 سارق 
در عملیات ظفر 120، تصریح کــرد: عمده تمرکز  این 
عملیات بر باندهاى ســرقت منزل، داخــل خودرو و 

احشام بود.

وى با اشاره به اینکه مجموع اموال مکشوفه از این هفت 
باند در این عملیات بالغ بر شش میلیارد تومان ارزیابى 
شده است، خاطرنشان کرد: عملیات ظفر 120 یکى از 
عملیات هاى بسیار موفق پلیس آگاهى استان در سال 

جارى بوده است.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان در پایان به سارقان 
هشدار داد که فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان با 
هوشیارى و سرعت عمل، اجازه سرقت اموال مردم را با 
آنها نداده و با سارقان به صورت جدى برخورد مى کند.

به موازات خبر برخورد با 103 باند سرقت از ابتداى امسال تا کنون اعالم شد

کشف  550 میلیارد تومان
 اموال مسروقه در استان اصفهان

رئیس کمیســیون عمران، معمارى و شهرسازى 
شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: ترکیب بندى 
سازه هاى شهرى بدون ارامنه و محله جلفا تکامل 
نمى یافت و این سبک معمارى نه تنها در اصفهان، 

در شهرسازى جهان تأثیر بنیادین داشته است.
شــیرین طغیانى در دیدار مدیران شهرى اصفهان 
با رئیس شــوراى خلیفه گرى ارامنــه اصفهان و 
جنوب ایران در کلیســاى وانــک اصفهان، اظهار 
کرد: حضور ارامنه در حوزه شهرســازى اصفهان 
آنقدر مورد اهمیت بوده که در دانشــگاه ها همواره 
به آن مى بالیم و محله جلفا به عنوان یکى از توسعه  
یافته ترین محالت شهر در بسیارى از پایان نامه ها 
مثالى شایســته در خصوص بهســازى و نوسازى 
محالت محسوب مى شود. وى محله جلفا را یکى از 
موقعیت ها و مکان هاى مهم فراغتى مردم اصفهان 
دانست و افزود: ترکیب بندى ســازه هاى شهرى 
بدون ارامنه و محله جلفا تکامــل نمى یافت و این 
ســبک معمارى نه تنها در اصفهان، در شهرسازى 

جهان تأثیر بنیادین داشته است. 
 طغیانى با تأکید بر اینکه بخاطــر نمایندگى ارامنه 
مانند سایر شــهروندان در شوراى شــهر به خود 
مى بالیم، اضافه کرد: در طول تاریخ اصفهان پیوند 
عمیق میان مسلمانان نه تنها با ارامنه بلکه در برخى 
محالت با یهودیان نشــان از صلح طلبى مردم این 
شهر داشته و این صلح مى تواند میراثى براى فرداى 

اصفهان باشد.

معمارى اصفهان
 بدون جلفا تکمیل نمى شود

آخرین وضعیت مرمت آثار تاریخى در اصفهان 

تسهیالت ثبت نام دستگاه هاى کارتخوان
 سازمان نظام پزشکى

قطع 200  درخت در گلپایگان

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: 230 کیلومتر از مسیر رودخانه هاى 
استان آزادسازى و 150 کیلومتر نشانه گذارى شده است.

منصور شیشه فروش به آزادسازى 450 هکتار از حریم زاینده رود اشاره کرد و افزود: 140 
کیلومتر از مسیر رودخانه هاى اســتان اصفهان در مجموع دیوارکشى، نشانه گذارى و 

الیروبى شده که 70 کیلومتر آن مربوط به زاینده رود است.
وى با اشــاره به انجام مطالعه در 1900 کیلومتر از مجموع 2500 کیلومتر رودخانه  در 
اولویت استان اصفهان اضافه کرد: 20 کیلومتر پهنه بندى سیالب نیز در رودخانه هاى 
اردستان صورت گرفته و تعیین حریم و بستر همه رودخانه هاى این شهرستان انجام شده 
است. مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان یادآور شد: بیشتر خسارت وارد شده 
از سیل به تأسیسات و اماکن، ناشى از ساخت و سازها در حریم و بستر رودخانه ها بود که 
لزوم آزادسازى حریم رودخانه را در اولویت قرار مى دهد و ضرورت دارد تا 15 روز همه 
مراکز جمعیتى شهرستان و وضعیت سیل بندها از سوى دستگاه هاى مسئ ول مشخص و 

موانع با همکارى قوه قضاییه برطرف شود.

همزمان با هفته پژوهش نشستى با حضور دانشجویان و اعضاى هیئت علمى این واحد 
دانشگاهى در سالن آمفى تئاتر دانشگاه آزاد اسالمى واحد مبارکه – مجلسى برگزار شد. 
سرپرست دانشگاه آزاد واحد مبارکه-مجلسى در این نشست با توضیح مأموریت هاى 
دانشگاه هاى نسل اول و دوم گفت: دانشگاه هاى نســل سوم در تجارى سازى علم و 
ورود به عرصه هاى تولید و فعالیت هاى اقتصادى ورود کرده اند و اکنون نســل چهارم 
دانشگاه ها با عنوان مسئله محور تعریف شده اند که فلسفه شکل گیرى این دانشگاه ها 
پاسخگویى به نیازهاى جامعه است که در مباحث متعدد مانند مسائل زیست محیطى، 

مصرف انرژى، رکود اقتصادى، بیکارى و سایر معضالت اجتماعى باید ورود کند.
محمد گلنارى عباسى در ادامه با توضیح در خصوص طرح «هر دانشجو یک مهارت» 
گفت: دانشگاه ها از نیازهاى واقعى فنى و حرفه اى فاصله گرفته اند و نمى توانند امروزه 
نیازهاى بازار کار را تأمین کنند و یکى از کارهایى که مقدمه ساز حرکت دانشجویان در 
مسیر کارآفرینى است توانمندسازى آنها در مرکز مهارت آموزى دانشگاه است که در این 

طرح امیدواریم بتوانیم هر دانشجو رادر رشته خود به یک مهارت فنى برسانیم. 

 استاندار اصفهان خواستار کمک و حمایت سیســتم بانکى کشور از سرمایه گذاران به 
خصوص در طرح هاى انتقال آب و پروژه هاى ریلى استان شد.

عباس رضایى در دیدار مدیرعامــل بانک ملت و معاونان وى اظهــار کرد: با وجودى 
که اصفهان بزرگ ترین اســتان صنعتى کشور اســت، اما به دلیل تفکر برخوردارى و
 نصف جهان بودن این شهر همواره در ابعاد مالى و تخصیص بودجه مورد کم لطفى قرار

 مى گیرد.
وى با اشاره به پتانسیل استان اصفهان در بخش هاى مختلف تولید و صنعت، تأکید کرد: 
80 درصد واحدهاى نساجى و 91 درصد واحدهاى قطعه سازى کشور در استان اصفهان 
هستند که نیازمند حمایت هستند، اما متأسفانه برخى سختگیرى هاى بانکى مشکالتى 

براى واحدهاى تولیدى ایجاد کرده است.
اســتاندار اصفهان کارگروه تسهیل و همچنین شــوراى حل اختالف بانکى را نسخه 
رفع این مشکالت دانست و تصریح کرد: اســتان اصفهان در شرایط فعلى نیاز به ورود 

سرمایه گذاران دارد. وى خواستار ســرمایه گذارى بانک ملت در استان اصفهان شد و 
گفت: بزرگ ترین و اصلى ترین معضل اصفهان، موضوع آب است که حل آن خواسته 

تمام مردم استان است.
رضایى به دو طرح مهم آبى اصفهان اشاره کرد و توضیح داد: طرح بهشت آباد به طول 
65 کیلومتر اکنون داراى مجوز بوده و مطابق ماده 23 قانون و تبصره 19 از شوراى عالى 
اقصاد، به دنبال جذب سرمایه گذار براى احداث است. وى همچنین با اشاره به سامانه 
دوم آبرسانى اصفهان بزرگ، اظهار کرد: این سامانه نقش پدافند غیرعامل اصفهان در 

تأمین آب شرب استان را دارد، چرا که این استان اکنون یک خط انتقال آب شرب دارد.
اســتاندار اصفهان افزود: در صورت ســرمایه گذارى در این طرح، دولت مى تواند هر 
مترمکعب آب را 1212 تومان خریدارى کند به ایــن نحو که 250 تومان آن از مردم در 

قالب قبوض دریافت مى کند و بقیه را دولت تقبل خواهد کرد.
وى همچنین به پروژه قطار سریع السیر اصفهان-تهران اشاره کرد و گفت: با راه اندازى 
این قطار با سرعت320 کیلومتر، مسیر اصفهان- تهران به مدت یک ساعت و 20 دقیقه 

طى خواهد شد.
رضایى بــا بیان اینکه در حــال حاضر چینى ها بــراى این طــرح 13/6 میلیارد یوآن 
سرمایه گذارى کرده و خط ال سى آن باز شده است، اظهار کرد: قرارگاه خاتم انبیا(ص) 
با هفت پیمانکار در حال کار کردن بر روى این پروژه است و 85 درصد زیرسازى پروژه 
قطار سریع السیر اصفهان- تهران انجام شده است، اما براى سال آینده نیاز به سرمایه 
گذارى دارد. وى همچنین بر برخى طرح هاى ریلى و کوچک استان اشاره کرد و افزود: 
پروژه هاى قطار حومه اى اصفهان-شاهین شهر و اصفهان-نجف آباد با داشتن مجوز از 
شــوراى عالى ترافیک و مســکن آماده کار اســت، اما براى اجرا نیازمند اعتبارات و 

سرمایه گذارى بانک هاست.
استاندار اصفهان از بانک ملت خواستار سرمایه گذارى و یا حمایت از سرمایه گذاران براى 

ورود به این طرح ها شد.

استاندار با اشاره به پروژه هاى مهم استان  مطرح کرد 

نسخه نجات  طرح هاى ریلى و آبى اصفهــان 

فلسفه تعریف نسل چهارم دانشگاه هاآزادسازى مسیر رودخانه هاى استان
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هنرپیشــه خوش تیــپ ســال هاى دور و 
ســتاره پیشکســوت این روزهاى 
سینما. بازمانده از نسل فردین و 
ملک مطیعى. بازیگرى که مثل 
خیلى از همکارانش چندســالى 
تن به هجرت اجبارى داد و بعدتر 
براى همکارى بــا ناصر تقوایى و 
بعد «دوئــل» احمدرضا درویش به 
ایران برگشت. ســعید راد گفتگویى 
بــا «خبرآنالین» انجام داده اســت که 

خالصه شده آن را مى خوانید.
شــما تجربه بازیگرى پیش از 
انقــالب را دارید، این 
اغلب  روزهــا 
هــا  یگر ز با
ه  ر بــا ر د
ئل  مســا
اجتماعى و 

اظهــار  مختلــف  رویدادهــاى 
نظــر مى کننــد، آن دوره هم این 

موضعگیرى ها بود؟
من مسائل االن را با قبل از انقالب نمى سنجم. تفاوت 
جمعیت قبل و بعد از انقالب را ببینید، هر دوره مقتضیات 
خود را دارد. آن زمان هم گله گذارى و نارضایتى بود. یک 
مصاحبه از شادروان آقاى فردین به یاد دارم که گفته بود 

چرا گوشت کیلویى فالن تومان شده؟ 
آقاى فردین نســبت به مســائل 

اقتصادى اعتراض داشت؟
بله. ایشان و خیلى هاى دیگر.

پس آن زمــان هم ســلبریتى ها 
اعتــراض مى کردنــد ولــى االن 
بعضى ها مى گویند آنها حق ندارند 

در این مسائل دخالت کنند. 
فردى که بخاطر هنرش درآمدى دارد، مى خواهد کنار 
مردم باشــد و بگوید من مى خواهم صداى شما باشم. 
چیزى که اینجا مد شده و شــاید هیچ جاى دنیا نباشد 
این است که من ندیدم سیل بیاید، زلزله بیاید و... همه 
جا هنرمندها در صحنه باشند. این راهش نیست. اینکه 
هنرمند بخواهد کنار مردمش باشد یک بحث است، اما 
اینکه بخواهد خودش را نشان بدهد بحث دیگرى است. 

البته اهالى سینما، هم مشکالت زیادى دارند.
شــما در جریــان انصراف هــاى 
جشــنواره فیلــم فجر هســتید؟ 
رویکردتان نســبت به این ماجرا 

چیست؟
ایــن واکنش هــا محصول بینش شــخصى اســت، 
گروهى تفکرشان این اســت که با انصراف از جشنواره 
همراهى شان با مردم را نشان مى دهند. شاید من هم اگر 
فیلم داشتم واکنش نشان مى دادم. من نه مى گویم این 
کار غلط است و نه مى گویم درست است. هر تصمیمى 
گرفته مى شــود تصمیم  فردى و آزادانه اســت. نتیجه 
استقالل فکرى. متأسفانه ما جایى قرار گرفتیم که 
فقط با گوشــى موبایل به هــم توهین مى کنیم، 
جامعه ما به دلیل تحریم هاى ناعادالنه و بسیارى 
مشکالت اقتصادى، خســته و آسیب پذیر شده، 
مردم خشمشان را از طریق این گوشى ها نشان 

مى دهند و نتیجه این وضع تخریب جامعه است. 
به گذشــته برگردیم. شما پیش از 
انقالب تعدادى فیلم اعتراضى کار 
کردید. با آقــاى کیمیایى، تقوایى و 
نادرى که از بدنه روشنفکرى سینما 
بودند، همکارى کردید. آن زمان این 
فیلم ها تأثیرگذار بودند. االن چنین 

فیلم هایى داریم؟
فیلم «سفر سنگ» که داستان «سنگ و سرنا»ى آقاى 
بهزاد فراهانى بود را با آقاى کیمیایى کار کردیم که یک 

فیلم انقالبى بود. 
مى گوینــد آن فیلــم انقــالب را 

پیش بینى کرده بود.
بله. به هر حال فیلمســاز باید جلوتر از خودش را ببیند. 
من وقتى فیلم را براى نمایش به تبریز بردم، در ســالن 
ســینما  دیدم که مردم حیرت کردند که چطور این فیلم 
ســاخته شــده. فیلم اجازه نمایش هم نداشت و وقتى 
تظاهرات مردمى در همه شهرها فراگیر شد اجازه اکران 
پیدا کرد. فیلم هاى ما آن زمان انتقادى بود. من معتقدم 

این همه ســوژه درباره جنگ 
داریم که مى تواند خیلى 

چیزها بــه جوان ها 
بگوید. شما یادتان 
هنگامه  نمى آید 
جنگ، جوان هایى 
که جبهه مى رفتند 
حیرت انگیز بودند. 

چنین عشقى هیچ 
جاى دنیــا ندیده ام 

که جــوان از خانه اش 
فرار کند تا به جبهه برود، 

چیزى در او تــکان خورده 
بود. عرق ملى خیلى بها 

داشــت. فیلم 
«دوئل» 

را بــا 

آقاى درویــش کار کردم. چرا این مــدل فیلم ها دیگر 
ساخته نمى شود؟ ایشان هم جلوتر از زمانه خود را دیدند. 
االن متأسفانه بخش مســتقل بودجه ندارد و فیلم هاى 
آپارتمانى تولید مى کند که فیلم هاى بدى نیســتند، اما 
قدرت اعتراض در آنها نیســت. این رویکرد غلط است 
و مردم خودشــان باید قضــاوت کنند. اگر قرار باشــد 
فکر کنیم سیســتم از دو فیلم لطمه مى خورد، شوخى 
اســت. مردم ما در تنگناى اقتصادى هســتند و اینها 
عکس العمل هاى کوچکى نیست. ما باید احساساتمان را 
براى پیروزى هایمان خرج کنیم. این خیلى بد است که 

ورزشکارهاى ما به کشورهاى دیگر مى روند. 
مهاجرت را در کارگردان هایمان هم 
داریم. شما با امیر نادرى کار کردید 
و ســینماى ایران سال هاست او را 

ندارد.
امیر نادرى نابغه است. یکى از بزرگ ترین فیلمسازهاى 
دنیاســت، اما رفته. چرا آقاى بیضایى رفت؟ چرا آقاى 
تقوایى فیلم نمى ســازد؟ باید چک بکشند براى آقاى 
تقوایى و بگویند ده ســال بعد فیلمت را بیاور. من وقتى 
از خارج برگشتم اولین فیلمم در قشــم با ناصر تقوایى 
بود. نادرى دومــى نخواهد داشــت، او هنرمندى 
خودساخته است. امیر استاد من است و هر چه در 
سینما بلدم از او یاد گرفته ام. مثل این مى ماند که 
«اسکورسیزى» بخواهد در ایران فیلم بسازد و 
نمى تواند. ما هم آن طــرف نمى توانیم موفق 
باشیم. نادرى تنها کســى است که هیچوقت 
ندیدم دروغ بگوید. آن طرف دنیا هم مصیبت 
کم نکشیده. آقاى تقوایى و آقاى بیضایى را هم 
نداریم. االن فیلمسازهاى ما خیلى خوب شدند. 
بازیگرها هم همینطــور اما غیبت بعضى ها 

تلخ است. 

هنرپیشــه خوش تیــپ ســال هاى دور و 
ســتاره پیشکســوت این روزهاى

سینما. بازمانده از نسل فردین و 
ملک مطیعى. بازیگرى که مثل

خیلى از همکارانش چندســالى 
تن به هجرت اجبارى داد و بعدتر 
براى همکارى بــا ناصر تقوایى و 
بعد «دوئــل» احمدرضا درویش به 
گفتگویى ایران برگشت. ســعید راد

بــا «خبرآنالین» انجام داده اســت که 
خالصه شده آن را مى خوانید.

شــما تجربه بازیگرى پیش از 
انقــالب را دارید، این
اغلب روزهــا 

هــا  یگر ز با
ه  ر بــا ر د
ئل مســا

اجتماعى و 

من مس
جمعیت
خود را
مصاحب
چرا گو

بله. ایش
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اینکهب
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ن همه ســوژه درباره جنگ 
ریم که مى تواند خیلى

یزها بــه جوان ها 
گوید. شما یادتان 
هنگامه  ى آید 
نگ، جوان هایى 
ه جبهه مى رفتند 
یرت انگیز بودند. 

نین عشقى هیچ 
دنیــا ندیده ام ى

ه جــوان از خانه اش 
ار کند تا به جبهه برود، 

یزى در او تــکان خورده 
د. عرق ملى خیلى بها 

شــت. فیلم 
دوئل» 

 بــا 

از خارج برگشتم اولین فیلمم در قشــم با ناصر تقوایى 
بود. نادرى دومــى نخواهد داشــت، او هنرمندى 
خودساخته است. امیر استاد من است و هر چه در 
سینما بلدم از او یاد گرفته ام. مثل این مى ماند که 
«اسکورسیزى» بخواهد در ایران فیلم بسازد و 
نمى تواند. ما هم آن طــرف نمى توانیم موفق 
کســى است که هیچوقت باشیم. نادرى تنها

ندیدم دروغ بگوید. آن طرف دنیا هم مصیبت 
کم نکشیده. آقاى تقوایى و آقاى بیضایى را هم 
نداریم. االن فیلمسازهاى ما خیلى خوب شدند. 
بازیگرها هم همینطــور اما غیبت بعضى ها 

تلخ است. 

ناگفته هاى بازیگر «تنگنا» از فیلمى که انقالب را پیش بینى کرد، امیر نادرى و تقوایى

سعید راد: سلبریتى مى خواهد کنار مردم باشد سید وحید حسینى، مجرى و تهیه کننده برنامه «دستپخت» از احتمال ساخت سرى جدید آن 
خبر داد.

حسینى در خصوص میزان اســتقبال مخاطبان از فصل جدید این برنامه گفت: بر اساس آمار 
روابط عمومى سازمان صدا و سیما، «دستپخت» جزو پربیننده ترین برنامه هاى تلویزیون است.

وى افزود: ضبط این برنامه به پایان رسیده است و پخش آن تا هشت قسمت دیگر ادامه دارد.
تهیه کننده «دســتپخت» بیان کرد: احتمال دارد پس از پایان این فصل، ضبط سرى جدید را 
براى پخش در ایام نوروز آغاز کنیم. البته این موضوع تا زمانى که به تأیید مدیران شبکه نرسد، 

هیچ قطعیتى ندارد.
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لیال بلوکات بیشتر با بازى در سریال هاى تلویزیونى 
شناخته مى شود ولى خودش مى گوید کارش را با تئاتر 

آغاز کرده است.
او که طبق آنچه خود مى گویــد پیش از آنکه بازیگر 
تلویزیون و سینما شود، بازیگر تئاتر بوده است گفت: 
من مخالف این هســتم که چهره هاى سینمایى و 
تلویزیونى صرفًا براى جذب تماشاگر به بازى در یک 
تئاتر دعوت شوند، چیزى که تجربه ثابت کرده این 

است که شــاید آن گروه نمایشى توانسته 
باشــد در هفته اول و دوم اجرا سالن را 

به همین واسطه پر کند اما در ادامه 
ایرادات کار به چشم آمده و سالن هم 

خالى مانده است.
بلوکات ادامــه داد: ورود من به 
عرصه بازیگرى بــا تئاتر بود اما 
در مقطعى ده ساله آنقدر پیشنهاد 

کار تصویر داشتم که جا ماندم 
و دیگر نتوانستم بازى در 

تئاتر را بپذیرم ولى بعد 
از آن ده ســال، بازى 
ً به  در تئاتر مجــددا
دغدغه ام تبدیل شد 
و اتفاقًا این مسئله 
زمانى رخ داد که از 
سوى مردم شناخته 
شده بودم. از سال 

91 مجدداً بودن روى 
صحنه را شــروع کردم و 
االن اولویتم تئاتر اســت، 
یعنى اول به بازى در تئاتر 
فکر مى کنم، بعد ســینما و 

بعد تلویزیون.
این بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون در پایان افزود: 
شروع کار من در سال 75 با تئاتر بود و اگرچه نگاهم 
این گونه بود که روى صحنه تئاتر آنقدر تمرین کرده 
باشم که بتوانم جلوى دوربین هم عرض اندام کنم اما 
قسمت اینطور بود که اول با کار تصویر شناخته شوم 
و نه تئاتر. زمانى که مى خواستم بعد از ده سال مجدداً 
کار تئاتر کنم این گارد در فضاى تئاترى نسبت 
به من وجود داشت و کسى نمى دانست 
عقبه من در تئاتر چه بوده اســت و 
بعد به ســمت دنیاى تصویر رفته ام 
و حاال مجدداً به تئاتر برگشــته ام. 
همه گمان مى کردند تازه وارد تئاتر 

شده ام. 
وى افزود: همین االن هم یکسرى 
از دوستانم به من مى گویند چقدر خوب 
است که دارى تئاتر کار مى کنى و من 
انگار ناچارم براى شان توضیح دهم 
که 14 سالم که بود روى صحنه 
تئاتــر بودم. بعد از بازگشــت 
دوبــاره ام و بــازى در چند 
نمایش باالخره توانستم 
به دوستانى هم که صرفًا 
کار تئاتر مى کنند آنچه 
را هســتم بقبوالنم 
و در حــال حاضــر 
پیشنهاداتم براى کار 
تئاتر از پیشنهادات 
نــــى  یو یز تلو
ســینمایى ام  و 

بیشتر است.

درحالى که فیلم «مغز استخوان» به کارگردانى حمیدرضا قربانى براى حضور در بخش مسابقه جشنواره فجر 
آماده مى شود، نخستین عکس مشترك از بابک حمیدیان و پریناز ایزدیار در این فیلم منتشر شد.

روز دوشنبه همین هفته، همایون اسعدیان از اعضاى هیئت  انتخاب سى و هشتمین جشنواره فیلم فجر، پریناز 
ایزدیار را به عنوان بهترین بازیگر زن فیلم هاى امسال معرفى کرده بود.

پریناز ایزدیار و بابک حمیدیان از بازیگران اصلى «مغز استخوان» به کارگردانى حمیدرضا قربانى هستند که در 
کنار بهروز شعیبى، نوید پورفرج و جواد عزتى با این فیلم در بخش مسابقه سینماى ایران جشنواره حضور دارند.

«مغز استخوان»، دومین فیلم حمیدرضا قربانى است که به تهیه کنندگى حسین پورمحمدى و با فیلمنامه اى از 
على زرنگار جلوى دوربین رفته است. این فیلم موضوعى اجتماعى دارد.

در خالصه داستان فیلم آمده است: «االن مسئله  شما چیه؟! مى خواین بگین قانونى نیست؟! یعنى اینجا همه چى 
همیشه قانونى اتفاق مى افته؟! هممون درستیم؟! هیچکى هیچ غلطى نکرده تا حاال؟!»

ســریال تلویزیونى «میعاد در سپیده دم» از دیشب 
چهارشنبه به روى آنتن شبکه آى فیلم رفته است.

«میعاد در سپیده دم» به کارگردانى سعید سلطانى و 
تهیه کنندگى اسماعیل عفیفه است.

داستان این سریال در ســال 57 زمان شکل گیرى 
انقالب اتفــاق مى افتد. «حامد»، مبارز مســلمان 
ایرانى جهت انجام مأموریتى ویژه به ایران مى آید 
و همزمان با او «الیاس» یــک مأمور مخفى رژیم 
صهیونیستى نیز وارد ایران مى شود و درگیرى میان 
این دو و نیز اتفاقات دیگر، قصه ســریال را تشکیل 

مى دهند.
مجید مظفرى، محمود عزیزى، گوهر خیراندیش و 
انوشیروان ارجمند از جمله بازیگران این سریال 17 

قسمتى هستند.
ســریال تلویزیونى «میعاد در ســپیده دم» هر روز 
ساعت 16 راهى آنتن مى شود. بازپخش آن نیز در 

ساعت 12 بامداد و 8 صبح خواهد بود.

به گفته کمپانى «نتفلیکس» فیلم سینمایى «شش زیرزمینى» با بازى پیمان 
معادى 83 میلیون بازدید داشته است.

«شش زیرزمینى» فیلم اکشن و پرهزینه «مایکل بى» با نقش آفرینى «رایان 
رینولدز» و پیمان معادى در چهار هفته ابتدایى که نمایش خود را آغاز کرده، 

توسط 83 میلیون نفر از اعضاى دنبال کننده این شرکت دیده شده است.

نحوه اندازه گیرى مخاطبان «نتفلیکس» به این صورت است که این کمپانى 
کسانى را که حداقل دو دقیقه از یک فیلم یا ســریال را تماشا کرده باشند، در 
بین مخاطبان فیلم یا ســریال قرار مى دهد. در گذشته درصورتى که اعضاى 

این شبکه استریم 70 درصد از یک فیلم را تماشا مى کردند، جزو مخاطبان آن 
محسوب مى شدند. هنوز امکان محاســبه بازدیدکنندگانى که از یک حساب 

کاربرى یکسان استفاده مى کنند، فراهم نشده است.
به دلیل تغییر در نحوه محاسبه، مقایسه آمار فیلم «شش زیرزمینى» با دیگر 
محصوالت «نتفلیکس» سخت شده اســت و عده اى معتقد هستند که هنوز 
فیلم ســینمایى «جعبه پرنده» پربازدیدترین فیلــم اورجینال این 
کمپانى است. فیلم سینمایى «شش زیرزمینى» که گفته مى شود 
150 میلیون دالر بودجه براى ساخت آن صرف شده، براى اولین بار 
در تاریخ 10 دسامبر براى نمایش از «نتفلیکس» منتشر شد. کمپانى 

«اسکایدنس» این فیلم را تولید کرده است.
گفتنى اســت «نتفلیکس» آمار بازدید فیلم «مــرد ایرلندى» به 
کارگردانى «مارتین اسکورسیزى» و داستان ازدواج به کارگردانى 
«نوا بامباك» را که هر دوى آنها در اســکار رقابت مى کنند، اعالم 
نکرده اســت. با این حال میزان بازدید انیمیشن «کالوس» اولین 
انیمیشن بلند این کمپانى به کارگردانى «سرجیو پابلوس» که براى 
بخش انیمیشن اسکار رقابت مى کند، مشخص و در حدود 40 میلیون 
در 28 روز نمایشش اعالم شده است. «نتفلیکس» در مورد قانون دو دقیقه اى 
براى اندازه گیرى میزان بازدید مى گوید که منصفانه تر است و راهى است براى 

آنکه با فیلم هاى کوتاه و بلند به طرز یکسانى برخورد شود.

یک گزارش از کارگردان هایى که در جشنواره فجر حضور ندارند؛ از مهرجویى 
و نعمت  ا... و مکرى تا درمیشیان و ایرج زاد و کمال تبریزى.

عنکبوت
«عنکبوت» به کارگردانى ابراهیم ایرج زاد در انتهاى لیست رزرو جشنواره قرار 
داده شده و عمًال از جشنواره بیرون گذاشته شده است. این فیلم درباره «سعید 
حنایى» قاتل سریالى است که از مرداد 1379 تا مرداد 1380، شانزده زن فاحشه 
را در مشهد به قتل رساند و در نهایت پس از فرار قربانى هفدهم، دستگیر شد و 
به دار مجازات آویخته شد. فضاى محافظه کارانه کنونى مشخص است که با 

نمایش فیلمى با چنین مضمون ملتهبى همراهى نمى کند.
قاتل و وحشى

«قاتل و وحشى» ساخته حمید نعمت  ا... از دیگر آثارى است که عدم حضورش 
در جشنواره، تأسف برانگیز اســت. فیلم تازه نعمت ا... به واسطه دعوا بر سر 
مالکیتش، با چالش جدى مواجه شد. دبیرخانه جشنواره اعالم کرد پس از رفع 
این دعواى صاحبان فیلم، هیئت انتخاب جشنواره آماده است که این فیلم را 
به لحاظ احترام به کارگردانش ببیند و دربــاره آن تصمیم گیرى کند، اما این 
دعوا آنچنان به درازا کشید که نعمت ا... گفت فرصت تکمیل این فیلم تا زمان 

جشنواره نیست.
المینور

«المینور» به کارگردانى داریوش مهرجویى از دیگر آثار کنجکاوى برانگیزى 
بود که در این رویداد حضور ندارد و احتماًال تنها اثر مهمى اســت که خود فرم 
ثبت را پر نکرده است؛ غیبتى که ظاهراً در اعتراض به عدم حمایت مالى سازمان 
سینمایى براى تولید این اثر در ماه هاى گذشته رخ داد. هرچند ممکن است این 
شائبه ایجاد شــود که با توجه به مضمون حساس این فیلم پیرامون موسیقى 
زنان، سازندگانش ترجیح داده اند آن را مستقیمًا اکران عمومى کنند و امکان 

نقد هاى مخرب که ممکن است زمینه ساز توقیف فیلم نیز شود را با نمایش فیلم 
در جشنواره فراهم نکنند.

مجبوریم
«مجبوریم» به کارگردانى رضا درمیشــیان از دیگر فیلم هایى اســت که از 
جشنواره جا ماند و از ســوى هیئت انتخاب رأى الزم را نیاورد؛ هرچند با توجه 
به اعتراض هاى مکرر درمیشیان در مقام تهیه کننده «المینور» نسبت به عدم 
حمایت از فیلم مهرجویى و در نهایت بیرون نگهداشتن آن فیلم، طبیعى است 
این شائبه مطرح شود که با درمیشیان تسویه حساب شده است. هرچند داستان 
فیلم درمیشیان مشخص نیست، اما با توجه به جنس فیلم هاى این فیلمساز 
جوان، کنجکاوى نسبت به فیلم قابل توجه بود و حاال باید صبر کرد و این فیلم 

را در اکران عمومى تماشا کند.
جنایت بى دقت

«جنایت بى دقت»، تازه ترین اثر شهرام مکرى از دیگر فیلم هایى است که انتظار 
مى رفت بتوان روى پرده بزرگ جشنواره فجر تماشا کرد، اما این اتفاق رخ نداد. 
آن گونه که عنوان شده مضمونى مرتبط با سینما دارد و درباره تماشاگرانى است 
که قبل از شروع اکران فیلمى در سینما درباره آن حرف مى زنند و با شروع ماجرا 

بر پرده سینما، داستان آنها و قصه فیلم با هم یکى مى شود.
و چند اثر دیگر...

«دســت انداز» به کارگردانى کمال تبریزى، «ســتاره بــازى» اثر هاتف 
علیمردانــى، «دینامیت» به کارگردانى مســعود اطیابى، «ســگ بند» به 
کارگردانى مهران احمدى، «سبز سفید قرمز» به کارگردانى محمد حسین 
لطیفى، «سلفى با دموکراســى» به کارگردانى على عطشانى، «آفتاب نیمه 
شب» اثر شهریار بحرانى، از جمله دیگر آثارى هستند که به دالیل مختلف 

پذیرفته نشده اند.

ع تا زمانى که به تأیید مدیران شبکه نرسبراى پخش در ایام نوروز آغاز کنیم. البته این موضوع
هیچ قطعیتى ندارد.

همزمان با نمایش فیلم ســینمایى «ســلفى با دموکراســى» بــه کارگردانى و 
تهیه کنندگى على عطشانى در بخش بازار جشــنواره فیلم برلین، پوستر این فیلم 

رونمایى شد.
این فیلم روز یک شــنبه 4 اســفند ماه برابر با 23 فوریه ســاعت 13 در ســالن 

Cinemaxx17 برلین براى نخستین بار روى پرده مى رود.
حجم باالى جلوه هاى ویژه کامپیوترى «ســلفى با دموکراسى» که توسط فرید 
ناظرفصیحى و تیم ویژوئال طراحى و اجرا شــده، تجربه جدیــدى در خاورمیانه 

محسوب مى شود.
پوالد کیمیایى، پژمان بازغى، آتیال پسیانى، سیما تیرانداز، امیرعباس گالب، دنیا 
مدنى، نیما شاهرخ شــاهى، مهدى صبایى، قاســم زارع و کورش تهامى از جمله 

بازیگرانى هستند که در این فیلم به ایفاى نقش پرداخته اند.
«سلفى با دموکراسى» داستانى ماورائى دارد و روایت متفاوتى است از کسانى که 
در جنگ ایران و عراق حضور داشته اند و داســتان آن تقریبًا در ادامه داستان فیلم 

«دموکراسى تو روز روشن» اتفاق مى افتد.

«سلفى با دموکراسى» راهى برلین شد

پریناز ایزدیار و بابک حمیدیان در «مغز استخوان» تمام آثارى که جایشان در جشنواره امسال خالى است

بازدید فیلم «شش زیرزمینى» 83 میلیونى شد

روایت لیال بلوکات از گاردى که علیهش گرفتند

مجید مظفرى در زمان انقالب!

ین ر ب جرب چیزى
توانسته  آن گروه نمایشى

ول و دوم اجرا سالن را 
پر کند اما در ادامه 
شم آمده و سالن هم 

داد: ورود من به 
بــا تئاتر بود اما 
پیشنهاد ه آنقدر

که جا ماندم
بازى در 

بعد لى
 بازى 
ً به  ا
شد
له 
 ز

ه 
ل 

روى
ع کردم و 
ر اســت، 
ى در تئاتر

 ســینما و 

ى ر ر ین م ر ر
به من وجود داشت و کس
عقبه من در تئاتر چه
بعد به ســمت دنیاى
و حاال مجدداً به تئا
همه گمان مى کردن

شده ام. 
وى افزود: همین اال
دوستانمبه من مى گو از
کا است که دارى تئاتر
انگار ناچارم براى ش
ب که 4که 14 سالم
ب تئاتــر بودم.
و دوبــاره ام
نمایش با
به دوستا
کار تئات
را هس
و در
پیشن
تئات
تلو
و
ب
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 خرید حبابى تى تى ها وداع کرد

باشگاه سپاهان اعالم کرد مهاجم ملى پوش عمانى وارد ایران شده تا در صورت پشت 
سر گذاشتن تست پزشکى قراردادش را امضا کند.

ســپاهان که یکى از ُپرکارترین تیم هاى نقل و انتقاالت زمستانى فوتبال ایران بود و 
توانست محمد طیبى، مهدى ترکمان و در نهایت سروش رفیعى را جذب کند، اکنون به 
دنبال عقد قرارداد با یک مهاجم خارجى به عنوان سهمیه آزاد فیفاست تا قدرت هجومى 

تیمش را باال ببرد.
 طالیى پوشان که در حال حاضر نفرات خطرناك زیادى در خط حمله از جمله کى روش 
استنلى، سجاد شهباززاده، على قربانى و... را دارند، با محسن الغسانى وارد مذاکره شده 
و به توافق نهایى با این مهاجم 22 ساله تیم ملى عمان رسیده اند. محسن الغسانى که 
عضو باشگاه السویق، تیم نهم جدول لیگ حرفه اى عمان است، در این فصل با به ثمر 
رساندن شش گل، بهترین گلزن تیمش بوده و عالوه بر آن در تیم ملى این کشور نیز 

عملکرد تقریباً خوبى داشته است.
این مهاجم که جزو ســهمیه هاى زیر 23 سال محسوب مى شــود، در فصل 2019 
رقابت هاى AFC Cup موفق به زدن دو گل در دو مسابقه براى السویق شده و در 
مرحله مقدماتى جام جهانى نیز دو گل براى تیم ملى عمان در دیدار با افغانستان و هند 

به ثمر رسانده است.
 محسن الغسانى در جام ملت هاى 2019 نیز در دو مسابقه براى تیم ملى عمان به میدان 

رفت و توانست دو گل برابر ازبکستان و ترکمنستان بزند.
 این مهاجم در مرحله یک هشتم نهایى جام ملت هاى آسیا 88 دقیقه مقابل تیم ملى 
ایران بازى کرد و توانســت در ثانیه 55 آن مســابقه که با برترى 2 بر صفر شاگردان 
کارلوس کى روش همراه بود، یک پنالتى از ســید مجید حسینى بگیرد؛ پنالتى اى که 

احمد مبارك آن را هدر داد.

قاســم حدادى فر، کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن پیرامون آخرین وضعیت این تیم و حضور سرمربى جدید الغسانى براى قصابى رقبا آمد!الغسانى براى قصابى رقبا آمد!
گفت: پس از پایان نیم فصل ما حدود یک هفته استراحت کردیم. در حال حاضر نیز سه هفته است تمرینات 
خود را پیگیرى مى کنیم. در دو هفته نخست صلصالى تیم را تمرین مى دادند و یک هفته است رادولوویچ، 

سرمربى جدید کار را در دست گرفته است و تیم در شرایط مناسبى به سر مى برد.
وى در ادامه پیرامون خروجى هاى این تیم نیز عنوان کرد: نمى توان کتمان کرد بازیکنان خوبى از تیم رفته اند 
و واقعًا حیف شد. اما جا دارد ضمن تشکر از زحمات آنها و البته کادر فنى قبلى براى همه دوستان در ادامه 

کار آرزوى موفقیت کنم. ما بازیکنانى را نیز جذب کردیم که آنها در حال هماهنگ شدن با تیم هستند.
هافبک خالق ذوب آهن در بخش دیگرى از صحبت هایش اظهار کرد: ما در چند سال گذشته همواره در 

نتایج بهترى نسبت به نیم فصل اول کسب کرده ایم و امیدواریم طبق سنوات قبل نیم فصل دوم 
بتوانیم این کار را در نیم فصل دوم انجام دهیم. از همه تماشاگران باز هم به 
دلیل نتایج نیم فصل اول عذرخواهى مى کنم و تمام تالشمان را براى 

خوشحالى آنها انجام خواهیم داد.

قاسم حدادى فر:

 حیف شد که رفتید ولى از شما ممنونیم!

 میالد فخرالدینى، مدافع راست جدید تراکتور و خرید این 
تیم در پنجره زمســتانى از بازگشت به تبریز و تالش براى 
تکرار خاطرات خوب گذشته در این تیم صحبت مى کند. او 
انگیزه باالیى دارد تا با درخشش دوباره خودش را به عنوان 
یکى از برترین  هاى لیگ جا بیاندازد و البته خأل تراکتور در 
پست خودش را به طور کامل پوشش دهد. گفتگوى او را با 

خبرگزارى «ایلنا» مى خوانید:
 جدایــى از ذوب آهن و پیوســتن به 
تراکتــور در این مقطع یــک تصمیم 
چالشى بود. چه شــد که از اصفهان 

رفتى؟
اول باید بگویم که من چند سال خیلى خوب در ذوب آهن 
داشــتم و در آنجا خیلى راحت بودم و دوست نداشتم از این 
تیم جدا شوم ولى واقعاً شرایط باشگاه جورى بود که نمى شد 
تحمل کــرد. واقعًا این را مى گویم کــه ذوب آهن تا زمان 
حضور سعید آذرى باشــگاه بود و بعد از آن اوضاع خیلى به 
هم ریخته بود. ما حتى پیراهن تمرین هم نداشتیم و پنج ماه 
با یک دست پیراهن تمرین مى کردیم و آن را مى شستیم و 

دوباره مى پوشیدیم. من ذوب آهن را دوست داشتم و ارتباط 
خوبى با هواداران دارم و امیدوارم از دست من ناراحت نشوند 
و خودشان هم مى دانند که تا چه حد اوضاع باشگاه به هم 

ریخته است.
راحت توانستى جدا شوى؟ مشکلى سر 

رضایتنامه نداشتى؟
مشکل که نداشــتم چون بدهى خودم را بخشیدم و بابت 
آن رضایتنامه گرفتم. االن هم کــه مى گویند بخاطر پول 
به تراکتور آمدم دروغ اســت قرارداد من با تراکتور کمتر از 
قراردادى است که با ذوب آهن داشتم و انتخاب تراکتور بر 

اساس معیارهاى دیگر بود نه پول.
دالیل تراکتورى شدنت چه بود؟

من سه سال و نیم در تراکتور حضور داشتم و سراسرش برایم 
خاطرات خوب بود و ارتبــاط خوبى هم با هواداران این تیم 
داشتم و آمدم تا روزهاى خوبى که در گذشته اینجا داشتم 
را تکرار کنم. تراکتور همیشه از بهترین هاى لیگ بوده و در 
کورس قهرمانى اســت و انتظار زیادى از این تیم مى رود و 

چالش جذابى براى من است.

یکى از مواردى که در موردت مطرح 
مى شود این اســت که چون 

در ذوب آهــن باید با دانیال 
رقابــت  اســماعیلى فر 
مى کــردى ترجیح دادى 
جدا شــوى و به تیمى 
بروى که رقیب جدى 

نداشته باشى.
نه، من هیچ وقــت از رقابت فرارى 
نبودم و اتفاقًا بــه نظرم در جایى که 
رقیب داشته باشــى بیشتر تالش 
مى کنــى و بــه نفعت اســت. در 
تیم هایى که در آن بازى کردم نگاه 
کنید همیشــه به جز من یک دفاع 

راســت خوب دیگر هم وجود داشــته 
اســت. االن هم اینطور نیست که 100 

در صد فیکس باشم و باید براى رسیدن به 
ترکیب اصلى تالش کنم.

 که در موردت مطرح   
ســت که چون 

 باید با دانیال 
رقابــت 
جیح دادى 
به تیمى 
ب جدى 

 فرارى
یى که 
تالش 
ت. در 
م نگاه 
ک دفاع 

 داشــته 
ت که 100

ى رسیدن به 

 

 میالد فخرالدینى: 

ذوب آهن دیگر قابل تحمل نبود

هافبک تیم فوتبال سپاهان گفت: در حوزه 
فوتبال احساس خوبى دارم و جو فوتبالى 

در اینجا را دوست دارم.
والدمیر کومان در گفتگو با «فارس» با 
اشاره به حاشیه سازى اخیر کنفدراسیون 
فوتبال آسیا درباره عدم اعطاى میزبانى 
ایران در مســابقات جام باشگاه هاى 
آســیا اظهار کرد: در حال حاضر من 
در ایران احســاس امنیت مى کنم؛ 
صادقانه باید بگویــم در مدت یک و 

نیم فصل حضورم در ایران شــاهد اتفاقات 
متعدد بودم.

هافبک تیم فوتبال ســپاهان ادامــه داد: در حوزه 
فوتبال من احســاس خوبى دارم و جو فوتبالى در 
اینجا را دوســت دارم؛ اما در مورد زندگى مسائل 
قدرى برایم متفاوت است چرا که من کامًال از یک 
محیط فرهنگى دیگر به اینجا آمده ام، اما خود را با 

این موضوع نیز تطبیق داده ام.
وى درباره جو حاکــم در فضــاى فوتبالى ایران 
تصریح کرد: چیزى که باید بگویم این است که جو 
حاکم بر فوتبال ایران عالى است و بازى ها سخت 
و با رقابت همراه است؛ تماشــاگران ایرانى عالى 

هستند و بیشتر مردم ایران با من دوست هستند.
کومان درباره تصمیم کنفدراســیون فوتبال آسیا 
مبنى بر عــدم میزبانى تیم هــاى ایرانى گفت: ما 
مى خواهیــم در ورزشــگاه خود بــازى کنیم، اما 
ببینید که آنها چه تصمیمى بــراى ما گرفته اند؛ ما 
آماده ســازى خوبى داشــته ایم و آماده ایم تا براى 

هدفمان بجنگیم.

هافبک مجارستانى سپاهان:

 در ایران
 احساس امنیت 

مى کنم
سپاهان گفت: در حوزه 
ى دارم و جو فوتبالى 

رم.
گفتگو با «فارس» با 
ىاخیر کنفدراسیون 
دم اعطاى میزبانى
 جام باشگاه هاى 
حاضر من حال ر
 امنیت مى کنم؛ 
در مدت یک و  ـم

ایران شــاهد اتفاقات  ر

ســپاهان ادامــه داد: در حوزه 
س خوبى دارم و جو فوتبالى در 
اما در مورد زندگى مسائل  رم؛
 است چرا که من کامًال از یک 
به اینجا آمده ام، اما خود را با  گر

قداده ام.
در فضــاى فوتبالى ایران  ـم
که باید بگویم این است که جو 
ن عالى است و بازى ها سخت 
تماشــاگران ایرانى عالى  ت؛

 ایران با من دوست هستند.
م کنفدراســیون فوتبال آسیا 
نى تیم هــاى ایرانى گفت: ما 
اما ازىکن ب خود گاه ش

ستانى سپاهان:

 خرید ح

 ایران
سامنیت 

ى کنم

شــاید اگر یکســال پیش به هواداران فوتبال 
می گفتى سال آینده على دایى سرمربى تیم ملى 
خواهد بود، حسابى به این حرف مى خندیدند، اما 
اساسًا در فوتبال ما هیچ چیز غیرممکن نیست 
و در همین راستا گفته مى شــود به زودى دایى 
روى نیمکت تیم ملى خواهد نشست. فدراسیون 
در این شــرایط ســخت اقتصادى و اجتماعى، 
بعد از کى روش فقط یک شــانس براى تداوم 
دوران مربیان بــزرگ در تیم ملى داشــت که 
آن را ناشــیانه پاى ویلموتس هدر داد. حاال ما 
مانده ایم با گزینه هایى محدود که على دایى یک 
از آنهاست. به هر حال اگر ایشان انتخاب شدند 
براى شــان آرزوى موفقیت مى کنیم، اما کاش 
اخوى گرامى شــان را دیگر به تیم ملى نیاورند. 
البته که انتخاب دستیاران از اختیارات سرمربى 
است، اما بد نیست جناب شهریار حداقل در تیم 
«ملى» از مناسبات فامیلى عبور کنند. فقط ببینید 

سقف توقعاتمان چقدر پایین آمده!

اخوى گرامى را نیاورید

 ماجراهاى این شــماره 7 پرســپولیس هم انگار قرار نیســت تمام شود. 
سال هاســت این شــماره را هر از گاهى به یکى از بازیکنان پرسپولیس 
مى دهند تا شاید خاطره بازى هاى على پروین را براى هواداران پرسپولیس 
زنده کند اما از بخت بد پروین، هر کس که این پیراهن را پوشــیده 
چنان گندى زده که صداى همه را درآورده است. به این نام ها 
توجه کنید: کورش لرستانى، حامد کاویانپور، محمد 
پروین، میثم ســلیمانى، حســین بادامکى، 
حمیدرضا على عســکرى، سروش 
رفیعى و جونیور براندائو و البته 

یکى دو نفر دیگر! 

شماره 7 على پروین بر تن تک تک اینها رفت اما هیچکدام حتى به اندازه یک دهم على 
پروین هم لیاقت پوشیدن این پیراهن را نداشتند. مثًال کاویانپور که فوتبالش به دوپینگ 
هم گره خورد و حتى بعد از پایان دوران فوتبالش کلى ماجراهاى عجیب و غریب را پشت 
سر گذاشت. یا حسین بادامکى که در بیشتر بازى هاى پرسپولیس یک بازیکن کامًال 
معمولى بود، على عسکرى هم که سرنوشتى مثل بادامکى داشت و سروش رفیعى که 
فقط یک نیم فصل پیراهن 7 را پوشید. این آخرى جونیور براندائو را که حرفش را نزنیم 
بهتر است. حاال کار به جایى رسیده که مدیران پرسپولیس متوجه شده اند براى جلوگیرى 
از خرابکارى بیشتر باید این پیراهن شماره 7 را بایگانى کنند. على پروین هم که انگار 
حسابى دلش از دست جونیور و قبلى ها خون شده گفته: «واسه على پروین خیلى مهم 
نیس که بخوان حاال پیرهن ما رو بایگانى کنن یا نه، فقط من میگم کسى شماره 7 رو 
بپوشه که بتونه آبرودارى کنه! طفلکى این برزیلیه که اصًال فوتبالیست نبود. آخرش هم 
که جوابش کردن و رفت.»  البته ما به على آقا پیشنهاد مى کنیم بایگانى کردن پیراهن 
شماره 7 را قبول کند. این پیراهن براى پسر على آقا هم پیراهن نشد. تازه همه مى گفتند 
که او جانشین خلف على آقاست و بهترین گزینه براى پوشیدن پیراهن او! اما پسر سلطان 
قبل از 30 سالگى فوتبالش تمام شد و ترجیح داد وارد کار نان(!) شود. پس شاید بهتر باشد 

على آقا کوتاه بیاید و به بایگانى شدن این پیراهن رضایت بدهد.

سوشا مکانى براى چندمین بار در یک ماه اخیر از هواداران تیم نفت خداحافظى کرد و اعالم کرد که 
دیگر در این تیم حاضر نخواهد بود.

 تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان در نیم فصل اول مسابقات بدون باخت کارش را ادامه داد و از این حیث 
رکورددار شد. سوشا مکانى که پس از بازى با استقالل در هفته ســوم رقابت هاى لیگ برتر به جمع 

شاگردان تارتار اضافه شد، در این موفقیت نقش بسزایى داشت.
 دروازه بان سابق تیم ملى که در یک ماه اخیر خبرهاى زیادى مبنى بر بازگشت و یا جدایى اش از نفت 
مسجدسلیمان شنیده مى شد با انتشار پست اینستاگرامى از هواداران نفت مسجدسلیمان خداحافظى 
کرد و البته در قامت یک پهلوان آنها را نصیحت کرد! سوشــا در این پست نوشت: «نوکرى مردمان 
پاکى مثل شما براى من افتخارى بود که از برکت این افتخار خیر و برکت به زندگیم بازگشت، مى دونم 
برادرتون رو از دعاى خیرتون بى نصیب نمى ذارید، به هر دلیلى این افتخار نصیبم نشد بیشتر بهتون 

خدمت کنم، فقط یک درخواست از شما دارم که فارغ از هر نتیجه اى 
که به دست میاد پشت بچه هاى تیم و کادر فنى رو خالى نکنید، به 

امید دیدار شاید یک روزى، یک جایى.»

خدمت کنم، فقط یک درخواست از شما دارم که فارغ از هر نتیجه اى 
که به دست میاد پشت بچه هاى تیم و کادر فنى رو خالى نکنید، به

امید دیدار شاید یک روزى، یک جایى.»

جهان پهلوان سوشا!

فصل دوم  نتایج بهترى نسبت به نیم فصل اول کسب کرده ایم و امیدواریم طبق سنوات قبل نیم
بتوانیم این کار را در نیم فصل دوم انجام دهیم. از همه تماشاگران باز هم به 
را براى تمام تالشمان نتایج نیم فصل اول عذرخواهى مى کنم و دلیل
خوشحالى آنها انجام خواهیم داد.

این شماره بعد از شما باعث آبروریزیه!

بازیکــن سرشــناس و دو 
ملیتى که بیشــتر فرانسوى 
قلمداد مى شــد بعــد از آخرین 
قرارداد حرفه اى با باشگاه تراکتور 
مجبور به خداحافظــى زودهنگام از 

دنیاى فوتبال حرفه اى شد.
باشــگاه تراکتور فصل گذشــته در نقل 
و انتقاالت پر ســر و صداى خــود بعد از روى 
کار آمدن جان توشاك موفق شــد با ستاره سابق 
باشگاه هاى میالن، جنوا، بولونیا و ترابزون اسپور 

قــرارداد امضا کند و کوین کنســتانت 
را به تبریز بکشاند. این بازیکن 

سرشناس که قابلیت بازى در چند 
پست را داشت اما اســیر بدشانسى 

بزرگى شد تا مصدومیت کهنه به کابوسى 
بزرگ براى او تبدیل و عمًال حسرت بازى 
مقابل طرفداران پرشــمار تبریــزى براى 

همیشه به یادگار بماند. کنســتانت که بدون یک دقیقه بازى براى تراکتورى ها 
قراردادش را فسخ کرد و دوباره به فرانسه بازگشت تا روند 
درمانى خود را طى کند بعد از گذشت چند ماه به یکباره از 
تصمیمى بزرگ در راه خداحافظى از دنیاى فوتبال حرفه 
اى پرده برداشت. این بازیکن 32 ساله با انتشار پیامى این 
موضوع را رسمى کرد تا نامش در صدر اخبار روز فوتبال 

اروپا و جهان قرار بگیرد.
کوین کنســتانت با ثبت بیش از 105 بازى در ســرى 
A ایتالیا که 45 بازى آن با پیراهن میالن در سال هاى 
2012 تا 2014 بود توانســت نام خود را به عنوان یکى 
از خارجى هاى مشهور در ایتالیا ثبت کند 
ضمن اینکه در ترابزون اســپور نیز 
روزهاى خوشى را گذراند اما ورودش 
به تبریز توأم شد با یک مصدومیت 
سهمگین و کابوس وار تا تراکتورى 
ها شــاهد هنرنمایــى او در ترکیب 

تیمشان نباشند.

ملیتى که بیشــتر فرانسوى 
قلمداد مىشــد بعــد از آخرین

رارداد حرفه اى با باشگاه تراکتور 
ور به خداحافظــى زودهنگام از 

فوتبال حرفه اى شد.
 تراکتور فصل گذشــته در نقل

 ســر و صداى خــود بعد از روى 
وشاك موفق شــد با ستاره سابق 
الن، جنوا، بولونیا و ترابزون اسپور 

کند و کوین کنســتانت 
اند. این بازیکن 

چند ازى در
بدشانسى 

 کابوسى 
ت بازى
راى 

قراردادش را فسخ کرد
درمانى خود را طى ک
ر تصمیمى بزرگ در
اى پرده برداشت. این
موضوع را رسمى کر
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کوین کنســتانت با
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیــأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139860302023000854 مورخ 98/09/28 آقاى ابراهیم 
جابرى زاده انصارى به شماره شناســنامه 6412 کدملى 1287405452 صادره از اصفهان 
فرزند محمدعلى نسبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 268/67 
مترمربع مفروزى از پالك شماره 3574- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى 

مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 2- برابر رأى شماره 139860302023000856 مورخ 98/09/28 آقاى محمدعلى 
جابرى زاده انصارى به شماره شناســنامه 1163 کدملى 1286540119 صادره از اصفهان 
فرزند على نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 268/67 مترمربع 
مفروزى از پالك شــماره 3574- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت 

رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است.
ردیف 3- برابر رأى شــماره 139860302023000858 مورخ 98/09/28 خانم شــهناز 
رناسیان به شماره شناسنامه 52709 کدملى 1280951079 صادره از اصفهان فرزند مهدى 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 268/67 مترمربع مفروزى 
از پالك شــماره 3574- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى 
مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/10/18 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 11/03 /1398 م الف: 722840 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالك مرکزى اصفهان /10/293
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیــأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139860302023000860 مورخ 98/09/28 آقاى على آقادادى 
به شماره شناسنامه 56565 کدملى 1281662674 صادره از اصفهان فرزند حسن نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 147/64 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1 و 2 فرعى 
از 3410- اصلى و پالك 3410- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت 
رسمى مشــاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1398/10/18 تاریخ انتشار نوبت دوم: 11/03 /1398 م الف: 724140 صفائى- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /10/296
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه یازده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 980678 ج/11 له خانم ســمیه کریمى و علیه آقاى امید پهلوانى مبنى بر 
مطالبه مبلغ 300 عدد سکه بهار آزادى و 310 مثقال طال که در روز مزایده ارزیابى مى گردد 
و ســایر مطالبات دیگر بابت محکوم به در تاریخ 98/11/20 ساعت 12/30 صبح در محل 
اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 36 حبه مشاع از 72 
حبه شش دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره 11728 فرعى از 14874 اصلى بخش 5 اصفهان 
با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده است ملکى امید پهلوانى و اکنون 
در تصرف مالکانه محکوم علیه (خالى از سکنه) مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
به شرح ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. 
طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک 
بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک 
ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى 
ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. 
اوصاف ملک مورد مزایده: نشــانى: اصفهان- اتوبان چمران- خ کاوه- بلوار برزیده- بلوار 
بعثت- خیابان مجموعه الهیه- کوچه فرعــى 13- پالك 203 طبقه دوم 1- عرصه ملک: 
ملک مذکور با عرصه مساحت 199,09 مترمربع بوده که بر روى آن یک ساختمان 3 طبقه 
احداث گردیده است. 2- مشــخصات اعیانى: آپارتمان مذکور با پالك ثبتى 11728 فرعى 
از پالك 14874 اصلى بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 119,92 مترمربع به ثبت رسیده 
است و سه دانگ سند مشاعى طى نامه تاییدیه اداره ثبت اسناد و امالك اصفهان به شماره 
139885602026008862 مورخ 1398/8/18 آن بنام آقاى امید پهلوانى قهجاورســتانى 
با شماره ملى 1272070663 مالک 3 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیانى داراى سند 
مالکیت اصلى با شماره چاپى 018335 سرى ج سال 97 به نفع خانم سمیه کریمى، در دفتر 
بازداشتى و پرونده ثبتى و سند مالکیت قید گردیده است 3 دانگ دیگر آپارتمان در مالکیت 
خانم سمیه کریمى مى باشــد. آپارتمان مذکور در یک ساختمان 3 طبقه شامل همکف و 2 

طبقه روى زمین بوده و در طبقه دوم روى زمین قرار دارد. آپارتمان به مســاحت 119/92 
مترمربع که 4/06 مترمربع آن تراس مسقف است شامل 2 اتاق خواب و یک سالن پذیرایى و 
آشپزخانه اوپن و سرویس و حمام مى باشد. یک اتاق خواب با کف سرامیک و داراى کتابخانه 
چوبى بوده و داراى درب مجزا به راه پله مى باشد و کف اتاق خواب دوم کفپوش طرح چوب 
و کف پذیرایى از سرامیک و دیوار اتاق و پذیرایى و ســقف آنها سفیدکارى و رنگ و پنجره 
ها از پروفیل آلومینیومى و درب ورودى از چوب اعال و درب اتاقها چوبى و آشــپزخانه بدون 
کابینت و بدنه کاشى و سفیدکارى و کف آن با سرامیک پوشیده شده است. سیستم سرمایش 
کولر آبى و سیستم گرمایش بخارى گازى و داراى انشعاب برق و گاز مستقل مى باشد. نماى 
خارجى آجر 3 سانتى بوده و داراى یک واحد پارکینگ به مساحت 11,52 مترمربع در طبقه 
همکف مى باشد. ملک داراى 2 سند مالکیت مشاعى تفکیکى بود ه که براى مالکین مشاع 
صادر گردیده است. 3- نظریه کارشناس: با توجه به موارد فوق الذکر و موقعیت ملک و در نظر 
گرفتن جمیع جهات موثر در ارزیابى، ارزش روز شش دانگ عرصه و اعیان ملک مذکور به 
مبلغ 4/400/000/000 ریال معادل چهارصد و چهل میلیون تومان تعیین و اعالم مى گردد. 

م الف: 729361 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان/10/373
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 980640 ج/3 له بانک صادرات ایران علیه آقاى احمد صائبى مبنى بر مطالبه 
فروش پالك ثبتى 41/15200 بخش 5 اصفهان در تاریخ 1398/11/20 ساعت 9:30 صبح 
در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش شش دانگ 
ملکى به پالك ثبتى شماره فوق با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده 
اســت ملکى طرفین و اکنون در تصرف مالکانه طرفین مى باشد. توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار 
نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از 
ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در 
وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شــرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى ثمن را 
ظرف حداکثر یک ماه پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف 
ملک مورد مزایده: واقع در اصفهان: خیابان عالمه امینى- خیابان بازارچه- کوچه شهید پرویز 
آبکار- بن بست شکوفه با مســاحت 163/7 مترمربع مى باشد که میزان پنجاه و یک ممیز 
پنج هزار و صد و هجده هزارم سهم مشــاع از هفتاد و دو سهم عرصه و اعیان آن بنام بانک 
صادرات ایران با شماره شناسنامه یا ثبت 3833 و با شناسه ملى 10861736062 تاریخ ثبت 
1331/06/16 و انتقال قطعى شــماره 82963 تاریخ 1396/09/28 توسط دفترخانه اسناد 
رسمى شماره 85 شهر اصفهان، استان اصفهان ســند از نوع انتقال اجرایى مى باشد. وضع 
موجود: ملک مذکور واقع در انتهاى بن بست، داراى زیرزمین سفت کارى شده به مساحت 
108 مترمربع با ارتفاع 2/8 متر با اسکلت بتن آرمه و اجراى ستون هاى سقف طبقه همکف 
با ارتفاع 5. 2 متر به انضمام اجراى قالب بندى و بلوك گذارى سقف طبقه همکف که مدت 
مدیدى است رها شــده و به مرور زمان قالب بندى غیرقابل اســتفاده شده است. نتیجه: با 
عنایت به توضیحات فوق و شرایط روز بازار و با در نظر گرفتن کلیه عوامل موثره هفتاد و دو 
سهم (شش دانگ) ملک مذکور مبلغ 11/234/500/000 ریال معادل یک میلیارد و یکصد 
و بیست و سه میلیون و چهارصد  پنجاه تومان برآور و اعالم مى گردد. مطابق استعالم انجام 
شده بانک مالک 51/5118 سهم مشــاع و آقاى احمد صبانى مالک 20/4882 سهم مشاع 
بوده و وفق ماده 10 آیین نامه فروش امالك مشاع وجوه حاصل از فروش پس از کسر هزینه 
عملیات اجرایى به نسبت سهم هر یک از مالکین تقسیم خواهد شد. م الف: 728684 مدیر و 

دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان/10/375 
مزایده (نوبت اول)

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالســه 972120 جلســه 
مزایده اى در روز دوشنبه مورخ 98/11/28 رأس ساعت 9 صبح و به منظور وصول محکوم 
به در حق محکوم له و به جهت فروش 1- تعداد 200 عدد ادکلن STR که در کشور امارات 
متحده عربى تهیه و توسط شــرکت رایحه باران کیش وارد ایران گردیده هر کدام به ارزش 
1/730/000 ریال جمعاً به مبلغ 346/000/000 ریال 2- تعداد 20 عدد ادکلن تیرى مافون هر 
کدام به ارزش 120/000 ریال جمعاً به مبلغ 22/400/000 ریال 3- تعداد 12 عدد کاله مانکن 
با مو ساخت کشور چین هر کدام به ارزش 1/135/000 ریال جمعاً به مبلغ 13/620/000 ریال 
4- تعداد 1000 عدد رنگ موى سارى 3 ساخت کشور ایران، داراى سیب سالمت و تولیدى 
شرکت آرایشى بهداشتى رمضانى هر عدد به ارزش 83/500 ریال جمعاً به مبلغ 83/500/000 
ریال 5- تعداد 200 عدد رنگ موى تى رى دى ساخت کشور ایتالیا که توسط شرکت آریان 
کیانپخش گردیده و تاریخ انقضاء آنها سال 2023 مى باشد هر کدام به ارزش 265/000 ریال 
جمعًا به مبلغ 53/000/000 ریال 6- تعداد 350 عدد الك دروایس ســاخت کشــور ایران 
(شــرکت دروایس دارو) هر کدام به ارزش 78/000 ریال جمعًا به مبلغ 27/300/000 ریال 
7- تعداد 100 عدد رژ لب رمى رز جامد ساخت کشور ایران هر کدام به ارزش 142/500 ریال 
جمعًا به مبلغ 14/250/000 ریال 8- تعداد 150 عدد رژ لب رمى رز مایع ساخت کشور ایران 
هر کدام به ارزش 150/000 ریال جمعًا به مبلغ 22/500/000 ریال 9- تعداد 50 جعبه مژه 
مصنوعى دان ساخت کشور چین هر جعبه به ارزش 113/000 ریال جمعًا به مبلغ 650/000 
ریال 10- تعداد 30 عدد مژه مصنوعى چى ول ساخت کشور چین هر کدام به ارزش  940/000 
ریال جمعًا به مبلغ 2/820/000 ریال 11- تعداد 200 عدد الك آوایى کاخت کشــور ایران 
(شرکت توبا گل) هر کدام به ارزش 60/000 ریال جمعًا به مبلغ 12/000/000 ریال که کلیه 
اقالم مذکور توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 603/040/000 ریال ارزیابى گردیده 
است، در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند به 
مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از اقالم مذکور واقع در زرین شهر، خیابان شریعتى، مغازه لوازم 
آرایشى بهداشتى آفرودیت دیدن نموده و ســپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت 
نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 10 درصد قیمت 
کارشناسى را نقداً پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 30 روز پرداخت نمایند. 

م الف: 741270 اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان /11/106
ابالغ رأى

شماره پرونده: 386/98 شماره دادنامه: 528- 98/10/14 مرجع رسیدگى: شعبه هفتم حقوقى 
شوراى حل اختالف لنجان خواهان: شهریار امجدى فرزند على محمد- نشانى: فوالدشهر 
ب 3 پارکینگ 4 ورودى 405 ط 2 پ 228 خوانده: جواد چیوائى فرزند غالمرضا- نشــانى: 
فوالدشهر سى 1 مجتمع مسکونى شالو ط 2 خواسته: مطالبه خســارت گردشکار: شورا با 
بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتى اعضاء ختم رسیدگى را 
اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأى مینماید. رأى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى 
شــهریار امجدى فرزند على محمد به طرفیت آقاى جواد چیوائى فرزند غالمرضا بخواسته 
مطالبه خسارت عدم تخلیه ملک به ازاى هر روز 500/000 ریال به مدت چهل روز مقوم به 
مبلغ 20/000/000 ریال به این شــرح که خواهان بیان داشته که یک باب منزل مسکونى 
در بهمن ماه سال 97 به خوانده اجاره داده اســت که نامبرده اجاره بها را یک ماه پرداخت و 
از پرداخت اجاره بها خوددارى نموده است و در بنگاه متعهد شده است که منزل را در تاریخ 
98/5/1 تخلیه نماید و چنانچه تخلیه ننمود روزانه به مبلغ پانصد هزار ریال تا زمان تخلیه بابت 
خسارت پرداخت نماید که درخواست صدور حکم به شرح خواسته را دشارد شورا با توجه به 
اوراق و محتوى پرونده از جمله اجاره نامه مورخ 97/10/23 که بیانگر اجاره نمودن یک باب 
منزل مسکونى توسط خوانده از خواهان دارد و تعهد خوانده بر تخلیه ملک در تاریخ 98/5/1 
و چنانچه ملک تخلیه نگردید روزانه مبلغ 500/000 ریال بابت خسارت به خواهان پرداخت 
نماید و اظهارات شهود خواهان که داللت بر تخلیه ملک در تاریخ 98/7/12 دارد و دفاعیات 
غیرمؤثر خوانده دعوى خواهان را ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 198 و 515 قانون آیین 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 10 و 220 قانون مدنى حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان 
محکوم مى نماید. رأى صادره حضورى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
این شورا و پس از انقضاء مهلت واخواهى ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر 
خواهى در محاکم حقوقى لنجان مى باشد. د/10/7 م الف: 740865 بهمن شریفى- قاضى 

شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان  لنجان /11/107
ابالغ رأى

شماره پرونده: 210/98 شــماره دادنامه: 333- 98/10/18 مرجع رسیدگى: شعبه هشتم 
حقوقى شوراى حل اختالف لنجان خواهان: محمد کوراوند- ســاکن: فوالدشهر- محله 
ب 3- خیابان البرز 2- پالك 355 خوانده: عظیم هارون رشیدى- ساکن: مجهول المکان 
خواسته: مطالبه گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه 
مشورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأى مینماید. رأى قاضى 
شورا: در خصوص دادخواســت آقاى محمد کوراوند فرزند نعمت اله به طرفیت آقاى عظیم 
هارون رشــیدى فرزند میرزا قلى مبنى بر مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه سفته ها به 
شماره هاى 0405054 و 0405055 و 0405056 و 0405057 به انضمام مطلق خسارات 
دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه، شــورا با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق سفته 
مذکور که به دلیل عدم واخواست ســند عادى تلقى مى گردد و با توجه به اینکه خوانده در 
جلسه رسیدگى شورا حضور نیافته و دفاع و ایرادى ننموده اند و الیحه اى از جانب ایشان مبنى 
بر پرداخت دین واصل نگردیده است و با نظر به اینکه به موجب امضاى هر کس بر روى سند 
یا ن وشته اى بر علیه آن شخص دلیل است خواسته ى خواهان را محرز تشخیص لذا مستنداً 
به مواد 198، 502، 519 و 522 قانون آیین دادرسى تشکیل دادگاه هاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى و ماده 307 قانون تجارت و ماده 1301 قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان 
تقدیم دادخواست 98/08/13 لغایت زمان وصول محکوم به وفق شاخص اعالمى از ناحیه 
بانک مرکزى و پرداخت مبلغ 655/000 ریال بابت خسارات دادرسى 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 سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى 
شهرستان لنجان مى باشد. م الف: 740874 زیبا یوسفى- قاضى شعبه هشتم حقوقى شوراى 

حل اختالف لنجان (مجتمع شماره یک) /11/108
حصروراثت 

صفدر مهدور داراى شناسنامه شــماره 6 به شرح دادخواست به کالســه 1673/98 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نهال مهدور 
بشناســنامه 1081348585 در تاریخ 98/3/31 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. صفدر مهدور ش ش 6 (پدر متوفى )، 2. 
زهرا دوســتى موگوئى ش ش 74(مادر متوفى ) ، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 743238/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد /11/109
 حصروراثت 

اکبر جعفرى میر آبادى  داراى شناســنامه شماره 24420 به شــرح دادخواست به کالسه 
1666/98 از این دادگاه درخواســت گواهــى حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شــادروان مهرداد جعفرى میر آبــادى  بشناســنامه 1080177221 در تاریخ 98/10/11 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. 
اکبر جعفرى میر آبادى  ش ش 24420 ( پدر متوفى ) ، 2. ســیمین پورعزیزى نجف آبادى 
ش ش 24756 (مادر متوفى ) ، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 742435/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد /11/110
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان محمد حرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده 1- داود 

غضنفرى 2- محمد رضا على نقى بیگى به شوراى حل اختالف شعبه ششم شهرستان نجف 
آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 676/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
98/12/5 ساعت 3/30 عصر 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. 

744723/ م الف شعبه ششم شوراى حل اختالف نجف آباد/11/111 
حصر وراثت

مژگان رجبى به شماره شناســنامه 1328 با استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت  
شناسنامه ورثه ، درخواستى بشماره 98 / 789 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است 
که شادروان حمیدرضا عمورى نژاد  فرزند مطرود  بشناسنامه شماره 871 در تاریخ 19/ 6 / 
1397 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از1 – سهیل عمورى نژاد  نام پدر 
حمیدرضا شماره شناسنامه 1270147757 نسبت با متوفى فرزند 2- ساغرعمورى نژاد  نام 
پدر حمیدرضا  شماره شناسنامه 5100072891 نسبت با متوفى فرزند3- مژگان رجبى نام 
پدر ایرج شماره شناسنامه 1328 نسبت با متوفى همســراینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهى صادر خواهد گردید . 741317/م الف –شاه نظرى. شعبه ویژه حصر وراثت شاهین 

شهر /11/113 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به خانم صباح منگل پور و آقــاى امین رضا آقاجانى 
دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 
398 ش 7 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 4 / 12 / 98 ساعت 5 عصر تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود 
، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه 
نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شــد 743558 /م الف. مدیر 

دفتر شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 11/115 
ابالغ قرار تأمین

قرارتامین خواسته- کالسه پرونده :98 / 522 ش 5 ح شــماره قرار: 520- 27 / 9 / 98 در 
خصوص درخواست اقاى عبدالرسول شاهرجبیان بنشانى شاهین شهر خ فردوسى بین فرعى 
5 و 6 شــرقى تزئینات گلباران  خوانده خانم فرح بویراحمدى مجهول المکان گردشکار : با 
برسى محتویات پرونده در وقت فوق العاده و اینکه خواهان ضمن تقدیم دادخواست درخواست 
تامین خواسته نیز نموده است با توجه به مراتب فوق و مالحظه نظریه مشورتى اعضاى شورا 
ختم رسیدگى اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار مى نماید . به خواسته صدور قرار 
تامین خواسته با توجه به محتویات پرونده و نظریه مشورتى شورا به شرح صورتجلسه مورخ 
و مالحظه مستند درخواست خواهان که عبارت اســت از دو فقره چک به شماره331395 
مورخ 10 / 12 /96 و 331397 مورخ 1 / 10 / 96 عهده بانک سپه نظر به مبلغ 000 / 000 
/ 30 ریال که در مهلت مقرر قانونى برابر مقررات قانون تجارت تنظیم و واخواست گردیده 
درخواست وى وارد تشخیص و مستندا به ماده 11 قانون شوراهاى حل اختالف مصوب 29 
/ 2 /87 مجلس شوراى اسالمى و ماده 108 و ماده 115 و 116 قانون آئین دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى قرار تامین و توقیف معادل مبلغ سى میلیون ریال از اموال 
بالمعارض خوانده صادر و اعالم مى دارد قرار صادره ظرف مدت ده روز از ابالغ قابل اعتراض 
در این شعبه مى باشد این قرار پس از ابالغ قابل اجرا مى باشد 741262/م الف قاضى شعبه 

پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 11/117 
مزایده اموال منقول

شــماره : 972172- اجراى احکام دادگاه حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 
972172 اجرائى  موضوع علیه شرکت احسان شیمى و له آقاى سعید درون جاللى  در تاریخ 
98ْ/11/16 به منظور فروش بونکر سیستم کاپاشــى تى سریال 0504 مدل 1391 ساخت 
شرکت تولیدى صنعتى حنیفرام نماینده انحصارى شرکت یورك در ایران و تعداد 2 محور 8 
چرخ فاقد موتورپنگ تایرها 9 حلقه از ساعت  از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر 
اجراى احکام دادگاه حقوقى فالورجان اتاق 318 ا برگزار نماید . اموال موضوع مزایده توسط 
کارشناس رسمى دادگســترى به مبلغ 120/000/000 ریال ارزیابى شده است . متقاضیان 
خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند 
. مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده 
شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را به حساب 2171290288005 ایداع 
نموده باشند و در صورت انصراف برنده ده درصد ایداعى به نفع صندوق دولت ضبط میگردد 

م/الف :  745056 دادورز احراى احکام حقوقى دادگسترى فالورجان/11/126 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره: 1529/98 ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- مرتضى  کرباسیان 
دادخواستى به مبلغ مطالبه وجه ریال بطرفیت شهرام حیدرى که اعالم شده مجهول المکان 
است تقدیم و به کالسه 1528/98 در شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت 
گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شــود در روز مورخ 98/12/11 ساعت 9 در 
جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ 
تصمیم خواهد نمود. م الف: 741355 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان (مجتمع شماره یک) /11/105

 شــرکت تاکســى تلفنى ســروش نوید رهنان با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 29252 و شناسه 
ملى 10260499189 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ1398/10/07 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین شد. 
- نعمت اله کاظمى به شماره ملى 1289937877، 
عفت بهرامیان رنانى به شماره ملى 1290029921 
و محسن کاظمى به شــماره ملى 1292285958 
به عنوان اعضاى هیئت مدیره براى مدت نامحدود 
انتخاب شــدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (743517)

شرکت تاکســى تلفنى ســروش نوید 
رهنان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
29252 و شناسه ملى 10260499189 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مــورخ1398/10/07 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شد: - محســن کاظمى به شماره 
ملى 1292285958 بسمت رئیس هیئت 
مدیره، عفت بهرامیان رنانى به شــماره 
ملى 1290029921 بسمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و نعمت اله کاظمى به شماره 
ملى 1289937877 بسمت مدیرعامل 
براى مدت نامحدود انتخاب شدند. - کلیه 
اوراق و اســناد مالى و بهادار و تعهدات 
و ســایر اوراق ادارى و عادى شرکت با 
امضاى مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت 
معتبر مى باشد. - ضمناً مدیرعامل مجرى 
مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (743515)

شرکت تاکسى تلفنى ســروش نوید رهنان 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 29252 
و شناســه ملى 10260499189 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فــوق العاده 
مــورخ1398/10/07 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: ماده 5 اساسنامه بدین شرح اصالح شد: 
مدت فعالیت شرکت به نامحدود تغییر یافت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (743323)

 شــرکت خدماتى درمانى یکتــا محبوب 
سالمت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
45160 و شناســه ملى 10260630780 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العــاده مــورخ1397/08/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : منصور محمدى 
هفشجانى به شماره ملى 4622627418 
و ســید حمزه صدیقى رنانى به شماره ملى 
1290531544 و الهام کاظم پور به شماره 
ملى 1755095074 به عنوان اعضاى هیئت 
مدیره براى مدت دو ســال و سید مسعود 
میرعالئى به شــماره ملى 1289605459 
به سمت بازرس اصلى و محمدرضا براتى به 
شماره ملى 1158977123 به سمت بازرس 
على البدل براى مدت یک سال مالى انتخاب 
شــدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهت نشر آگهى هاى شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (742682)

 شرکت خدمات مسافرت هوایى جهانگردى 
و زیارتى عرشیان پرواز نقش جهان سهامى 
خاص به شماره ثبت 54609 و شناسه ملى 
14005166428 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ1398/08/18 
و نامــه شــماره98/13/5765 مــورخ 
1398/8/19 اداره حــج و زیــارت و نامه 
شــماره98/123/8844 مورخ1398/8/

ااره میــراث فرهنگى و گردشــگرى و نامه 
شماره 51656 مورخ1398/10/21 سازمان 
هواپیمایى تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه 
شرکت از طریق تبدیل مطالبات حال شده و 
صدور ســهام جدید از مبلغ یک میلیون ریال 
به مبلغ پانصد و ســى میلیون ریال افزایش 
یافت و ماده مربوطه در اساســنامه بشــرح 
زیراصالح شد:سرمایه شرکت مبلغ پانصد و 
سى میلیون ریال نقدى است که به پنجاه و سه 
هزار سهم بانام عادى ده هزار ریالى منقسم 
گردیده و تماما پرداخت شده است. اداره کل

 ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(742043)

 شرکت کشــت و صنعت گلزار طبیعت 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
25615 و شناسه ملى 10260463764 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مــورخ1397/03/12 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : 1. آقاى حبیب اله بصیرى 
اصفهانى به کد ملى 1284307301 به 
ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
2. خانم مریم زیبا اندام رادى به کد ملى 
0050483420 به ســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره 3. آقاى مجید بصیرى به کد 
ملى 1282843710 به سمت عضو هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند . 
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک ، ســفته ، بروات ، قراردادها 
و عقوداســالمى با امضــاء مدیرعامل 
منفردا همراه با مهر شــرکت معتبر مى 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (742042)

آگهى تغییرات آگهى تغییرات آگهى تغییرات آگهى تغییرات

آگهى تغییرات

آگهى تغییرات 
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داشتن مو هاى سالم فقط بســتگى به استفاده از شامپو 
یا نرم کننده مناسب ندارد. اسرارى براى سالمت مو ها 

وجود دارد که به آنها اشاره مى کنیم.
■ دو تا ســه بار در هفته مو هاى خود را بشویید. آب از 
میزان روغن طبیعى و رطوبت مو ها مى کاهد و مو ها را 

شکننده و آسیب پذیر مى کند.
■ همه شامپو ها براى ســالمتى مو هاى شما مناسب 
نیســتند. برخى از شــامپو ها حاوى مواد شــوینده اى 

هستند که بســیار آسیب رسان تر از ســایرین هستند. 
واقعیت این اســت که تمام شــامپو ها عناصرى دارند 
که روغن و رنگ مو ها را تغییر مى دهــد. هنگام خرید 
شــامپو دقت کنید موردى را انتخاب کنید که آسیب ها 
را ترمیم کنــد و حاوى پروتئین هایى بــراى تقویت مو 

باشد.
■ خوردن غذا هاى ســالم نقش اساسى در سالم سازى 
مو هاى شما دارد. غذا هاى سرشــار از ویتامین ها و مواد 

مغذى مانند روغن ماهى، روى و آهن بخورید.
■ محصوالت شیمیایى مفید هستند، اما در دراز مدت 
مى توانند مضر باشــند. این محصوالت حــاوى مواد 
شیمیایى سمى هستند که مو ها را بسیار ضعیف مى کنند، 

بنابر این منجر به شکستگى آنها مى شوند.
■ از خشک کردن مو هاى خود در تمام مدت خوددارى 
کنید، زیرا باعث ضعف مو هاى شما مى شود. این مى تواند 

باعث شکستگى شود.
■ نوشــیدن آب کافى، به ویژه آب گرم، براى داشتن 
سالمتى بهتر به طور کلى ضرورى است. عالوه بر این به 

طور مستقیم با سالمت پوست و مو ارتباط دارد.
■ ماساژ پوست سر در طوالنى مدت باعث افزایش قابل 
توجه مو هاى سالم مى شود. ماساژ پوست سر باعث بهبود 
گردش خون در پوست سر مى شود و این باعث تحریک 

سلول هاى تضمین رشد و سالمتى مى شوند.
■ بالش هاى ابریشمى سبب کاهش درهم و برهم شدن 

مو ها مى شود.
■ مو هاى مرطــوب خود را با یک شــانه دندان بزرگ 

شانه کنید.
■ خورشید مو هاى شما را اکسید مى کند و آنها را خشک 
مى کند. به همین دلیل اســت که هــر وقت در معرض 

آفتاب هستید، باید کاله بپوشید.
■ به طورمنظم مو ها را کوتاه کنید. 

■ استفاده از ماسک هاى مناسب مو.

اگر تجربه زیادى در گرفتن رژیم داشــته اید، قطعًا اسم رژیم هاى 
مختلفى را شنیده اید که یکى از بهترین آنها رژیم غذایى متناسب با 

سن هر فرد است.
بزرگ ترین افسانه اى که بیشتر مردم به طمع مى افتند این است که 
اعتقاد به وجود چیزى با عنوان «رژیم غذایى کامل» دارد. بدن هیچ 
دو انسان یکسان نیست و ممکن است بهترین رژیم براى یک فرد 
براى دیگرى مناسب نباشد. با وجود این، بسته به سن شما، برخى از 
مواد غذایى وجود دارد که باید از آنها پرهیز کنید و برخى مواردى که 
باید در رژیم غذایى روزانه خود قرار دهید تا سالم بمانید. در هر سن 

چه رژیم غذایى بگیریم؟

1. در سال هاى نوجوانى
در این مرحله بدن شما در حال رشــد و توسعه است به همین دلیل 
به مواد مغذى زیادى احتیاج دارید. ایــن نیز اتفاق مى افتد که مردم 
صبحانه را از دست بدهند یا غذایى بخورند که عمدتًا از مواد غذایى 

مضر تشکیل شده، که اشتباه است.
اگر در این گروه سنى هستید، هر روز صبحانه میل کنید. الزم نیست 
که از میان وعده هاى مورد عالقه خود دست بکشید، اما مقدار آن را 
کاهش دهید. غذاهاى حاوى کلســیم، پروتئین و غنى از آهن را در 

رژیم غذایى خود قرار دهید. 

2. در دهه 20 سالگى
وقتى در 20 سالگى هستید، زمان آن رسیده است که غذاهاى مضر را 

سالم کنید! چیپس سیب زمینى را با پاپ کورن یا سیب زمینى شیرین، 
شیر کاکائو را با شکالت تلخ، بستنى را با ماست جایگزین کنید و مرغ 
پخته شده را با سبزیجات مصرف کنید. غذاهاى سرشار از چربى هاى 
امگا 3 و اســید فولیک را به رژیم هاى غذایى خود اضافه کنید مانند 
سبزیجات برگدار، نان، ماکارونى، گردو، ماهى قزل آال و دانه هاى 

چیا را به رژیم خود وارد کنید.

3. در دهه 30 سالگى
براى تقویت بدن از تغییراتى که در این سن اتفاق مى افتد، غذاهایى که 
باعث ایجاد ماهیچه مى شوند و استخوان هاى شما را قوى تر مى کنند به 
رژیم غذایى خود اضافه کنید. مواد غذایى غنى از پروتئین مانند تخم مرغ، 
دانه، آجیل، محصوالت سویا، سینه مرغ و کینوآ دوستان شما هستند. 
شیر و ماست براى تقویت استخوان ضرورى هستند اما در صورت لزوم، 

مصرف مکمل هاى کلسیم و پروتئین را در نظر بگیرید.

4. در دهه 40 سالگى
براى تنظیم سطح قند خون و تقویت سوخت و ساز بدن، در این مرحله 
مطمئن شوید که فیبر را در رژیم غذایى خود بگنجانید. مواردى مانند 
کلم بروکلى، غالت کامل و سیب زمینى با پوست به راحتى آن را به 
شما مى دهند. از مصرف غذاهاى مضر خوددارى کنید اما به عنوان 
یک درمان، شما مى توانید همبرگر سبزیجات داشته باشید! آنها سالم 
و سرشار از فیبر مورد نیاز بدن هستند. به جاى سفارش، سعى کنید 
برگرهاى سالم خود را در خانه درست کنید. ســایر مواد غذایى که 

مى توانید مصرف کنید، ساندویچ خانگى سالم، لبنیات بدون چربى 
و انواع میوه و سبزیجات هستند. در هر وعده غذایى، حتمًا پروتئین 

مصرف کنید.

5. در دهه 50 سالگى
با افزایش سن، میزان متابولیسم ما کاهش مى یابد، به همین دلیل 
توصیه مى شود مواد غذایى را مصرف کنید که در بدن ما به راحتى 
هضم شــود. هنگامى که در دهه 50 هستید، باید شیر را با شیر بادام 
و غالت معمولى خود با انواع مختلف عارى از طعم دهنده و شــکر 
جایگرین کنید. به جاى آن مى توانید عســل بــه آن اضافه کنید. 
براى کاهش عالئم پیرى، آووکادو، کلم بروکلى، زغال اخته، آجیل 
و اسفناج مصرف کنید. خوردن ســیب مى تواند به شما در کاهش 

کلسترول و مبارزه با دیابت کمک کند. 

6. در دهه 60 سالگى
هنگامى که شما در این مرحله هستید، مطمئن شوید که هر روز پنج 
قسمت از سبزیجات و دو قسمت از میوه را در رژیم غذایى خود قرار 
دهید. اقالم سرشار از آهن مانند اسفناج، عدس و لوبیا را مصرف کنید. 
دانه هاى سویا و سبزیجات برگدار به شما کمک مى کنند که تناسب 
اندام خود را حفظ کنید. عالوه بر این موارد، میزان مصرف نمک خود 
را نیز کاهش دهید. قبل از خرید موادغذایى نمک اضافه شده را نیز 
در آنها بررسى کنید. آب بیشترى بنوشید و از مصرف غذاى شیرین تا 

حد امکان پرهیز کنید. 

از آنجایى که یک بینایى سنج مى تواند عالیم اولیه مشکالت چشمى را مدت ها قبل از 
اینکه فرد متوجه تغییراتى در بینایى خود شود تشخیص بدهد، بهتر است هر فردى به طور 

منظم دستکم هر دو سال یک بار معاینه چشم داشته باشد.
افراد باالى 40 سال یا داراى سابقه خانوادگى مشکالتى مانند آب مروارید یا دیابت باید 
ساالنه آزمایش چشم انجام بدهند. بینایى سنج همچنین مى تواند شرایطى مانند فشار 

خون باال را تشخیص دهد.
استعمال ســیگار خطرى براى سالمت چشــم است. تحقیقات نشــان مى دهد افراد 

استحمام و شستشو، آلودگى هاى بسیارى مانند انواع و اقسام عفونت ها 
و حتى مــواد مضرى را کــه از محیط روى پوســت قــرار مى  گیرد،
 از روى پوســت پاك مى کند و قدم اول بهداشت پوست محسوب 

مى   شــود، اما آداب حمام رفتن ســنتى که افراد ســاعت ها در 
حمام هاى عمومــى  و خصوصى ســپرى مى   کردند و زمان 

بســیارى صرف لیف زدن و کیســه کشــیدن مى   شد، با 
شرایط جدید که حمام در دســترس است، فرق مى کند. 
متخصصان پوســت مى گویند امروزه استحمام طوالنى 

توصیه نمى شود.
دفعات اســتحمام به پوســت افــراد و نــوع فعالیت 
آنهــا بســتگى دارد، مثــًال افــرادى که پوســت 
چربى دارند، زمان تعریق ممکن است بوى نامطبوعى 

از بدنشــان متصاعــد شــود. بنابرایــن به خصــوص 
در فصل گرما باید بیشتر استحمام کنند. نقطه مقابل آنها

 افراد با پوست خشک هستند که به خصوص در فصل پاییز 
و زمستان که هوا خشک است، بهتر است کمتر و هفته اى یک بار حمام بروند. افراد با 

پوست معمولى نیز مى   توانند یک یا دو روز در میان، استحمام کنند.
حاال اگر افرادى که به علت نوع شغل خود مجبورند استحمام بیشترى داشته باشند، 
پوستى خشک دارند. لذا باید هر بار استحمامشان، در حد رفع آلودگى از روى بدن و 
شستشــوى نواحى اى که امکان دارد به علت تعریق، بوى نامطبوعى داشته باشند، 
باشد، چراکه مصرف روزانه صابون، خشکى پوست و به دنبال آن امکان بروز اگزماهاى 

پوستى را به دنبال خواهد داشت.
معموًال بهترین شیوه استحمام آن اســت که محیط حمام طورى گرم باشد که فرد 
مدت زمان زیادى زیر دوش نماند و ظرفى محتوى آب براى شستشوى سر، صورت و 
بدن استفاده شود. در این صورت فقط دو دقیقه زیر دوش ماندن کافى است. اگر زمان 
طوالنى زیر دوش آب بمانید، عالوه بر آنکه آب زیادى هدر مى   رود و در دوره بحران آب 

این کار منطقى نیست، براى 
سالمت پوست هم ضرر دارد. دراز کشیدن در 
وان یا ماندن زیر دوش باعث آرامش مى   شود، اما در 

طوالنى مدت باعث خشک شدن پوست هم خواهد شد، 
چراکه آبى که به خورد پوســت مى رود و به پوست نفوذ مى   کند، 

هنگام خشک شدن، معموًال باعث مى شود آب بیشترى تبخیرشود. 
کودکان پوست خشــکى دارند و طوالنى شدن اســتحمام و تماس 
با آب مى   تواند باعث خشــکى بیشــتر پوســت آنها و التهاب پوســت
 یــا اگزماهــاى پوســتى شــود. ایــن بیمــارى معمــوًال خــود

 را به شــکل خارش، قرمزى و پوسته ریزى نشــان مى   دهد. با افزایش 
ســن به خصوص در افرادى که دچار اضافه وزن هســتند، پوست کف

 و پاشنه پا تقریباً ضخیم مى شود. ضخیم شدن پوست مشکلى ندارد، اما از 
آنجا که مستعد بروز ترك کف پاست و امکان بروز عفونت و درد ترك ها وجود 
دارد، الزم است براى پیشگیرى و حتى درمان در زمانى که ضخامت پوست 

در حمام بر اثر رطوبت نرم شده، با سنگ پا آن را نرم تر کرد.
نکته مهم اینکه سنگ پاها چه طبیعى، چه مصنوعى یا پالستیکى، یک 
وسیله شخصى اند و هر فرد باید سنگ پاى جداگانه داشته باشد، چراکه 
بسیارى از بیمارى هاى قارچى، میکروبى و به خصوص زگیل با سنگ پا 
قابل انتقال هستند.  ممکن اســت برخى افراد به علت خارش پوست 
ترجیح دهند لیفى انتخاب کنند که الیاف زبرترى داشــته باشد اما لیف باید 

حتماً نخى، لطیف و نرم باشد.
از آنجا که لیف خیس کانون عفونت ها و قارچ هایى اســت که مى   توانند در 
محیط مرطوب رشد کنند، در افرادى که بیمارى هاى قارچى و عفونى دارند، 
باید بعد از استحمام، لیف را کامًال شست و حتماً جلوى آفتاب خشک شود

 و در صورتى که این کار امکانپذیر نباشد، باید لیف را 
بعد از شستن کامًال باز کرد و داخل حمام آویزان کرد 

تا در اسرع وقت خشک شود. درب حمام  را بعد از 
اســتحمام باز بگذارید تا داخل آن خشک شود، 

زیرا محیط خیس حمام جاى مناسبى براى رشد 
قارچ هاى بیمارى زا خواهد بود.

شرکت سهامى خاص خدمات مهندســى و آزمایشگاهى شاخص صنعت 
مهام درتاریخ1398/08/25 به شــماره ثبت 63511 به شناســه ملى 
14008765514 ثبت و امضا ذیــل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به 
شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ارائه و انجام 
خدمات فنى آزمایشگاهى انواع آهن آالت شامل فوالدهاى کربنى، فوالد زنگ 
نزن، فوالد آلیاژى، چدن، بتن، استیل، آلومینیوم – خدمات فنى آزمایشگاهى 
انواع محصوالت الستیکى، انواع رنگ و پوشش هاى حفاظتى، فرآورده هاى 
هیدرو کربنى، پلیمرى شامل محصوالت پلى اتیلن، پلى پروپیلن، یو پى وى 
سى - بازرســى کاال و کنترل کمى و کیفى محصوالت بتنى، فوالدى، چدنى، 
اســتیل، آلومینیوم، پلیمرى و التروپمپ - بازرسى و کنترل کیفى تجهیزات 
مورد نیاز آب و فاضالب – ارائه خدمات مشاوره، کارشناسى و ارزیابى فنى، 
کمى، کیفى و اقتصادى استاندارد – کمک به ارتقاء کمى و کیفى محصوالت 
بتنى، فوالدى، چدنى، استیل و آلومینیوم، پلیمرى، الستیکى، رنگ و پوشش 
هاى محافظ با انجام آزمایشات مربوطه مطابق استاندارد هاى مرجع – ارائه 
خدمات آزمایشگاهى مشتقات نفتى – شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى 
و خصوصى – خرید، فروش، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهــاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، دهستان کرارج ، روستا کوى راه حق، محله ندارد 
، خیابان شهید مفتح [خلیج فارس 5] ، بن بست 8 ، پالك 314 ، طبقه منفى 
1 کدپستى 8143363654 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 
5000000 ریال نقدى منقسم به 100 ســهم 50000 ریالى تعداد 100 

ســهم آن با نام عادى مبلغ 1750000 ریال توسط موسسین طى گواهى 
بانکى شــماره 9255-118 مورخ1398/08/11 نزد بانک ملت شــعبه 
سپاهان شهر اصفهان با کد9255/1 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد 
صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى سعید اله دادیان فالورجانى 
به شماره ملى 1100010963و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال خانم سمیه شــفیعى فالورجانى به شماره ملى 1111906548و به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
آقاى جواد اله دادیان فالورجانى به شماره ملى 1111910911و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت 2 ســال خانم رویا حاجیعلیزاده به شــماره ملى 
3131076178و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اســناد تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قرارداد عقود اسالمى با امضا مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت یا دو نفر 
از اعضاى هئیت مدیره متفقاً همراه با مهر شــرکت و کلیه نامه هاى عادى و 
ادارى با امضا مدیر عامل منفرداً و یا هر یــک از اعضاى هئیت مدیره منفرداً 
همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان آقاى شاهین کریمیان شمس آبادى به شماره ملى 1292823496 
به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى خانم سلماز سلطانى به شماره 
ملى 1960167316 به ســمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (743158)

تاسیس 

یب زمینى شیرین، 
یگزین کنید و مرغ 
رشار از چربى هاى 
د اضافه کنید مانند 
زل آال و دانه هاى 

ى افتد، غذاهایى که 
 قوى تر مىکنند به 
ین مانند تخم مرغ، 
ستان شما هستند. 
 اما در صورت لزوم،

ید.

 بدن، در این مرحله 
انید. مواردى مانند 
 به راحتى آن را به 
 کنید اما به عنوان 
ته باشید! آنها سالم 

مى توانید مصرف کنید، ساندویچ خانگى سالم، لبنیات بدون چربى 
انواع میوه و سبزیجات هستند. در هر وعده غذایى، حتمًا پروتئین  و

مصرف کنید.

0. در دهه 50 سالگى 5
با افزایش سن، میزان متابولیسم ما کاهش مى یابد، به همین دلیل 
توصیه مى شود مواد غذایى را مصرف کنید که در بدن ما به راحتى 
0هضمشــود. هنگامى که در دهه 50 هستید، باید شیر را با شیر بادام 
غالت معمولى خود با انواع مختلف عارى از طعم دهنده و شــکر  و
بــه آن اضافه کنید.  جایگرینکنید. به جاى آن مى توانید عســل
براى کاهش عالئم پیرى، آووکادو، کلم بروکلى، زغال اخته، آجیل 
و اسفناج مصرف کنید. خوردن ســیب مى تواند به شما در کاهش 

کلسترول و مبارزه با دیابت کمک کند. 

0. دردهه 60 سالگى 6
پنج روز هنگامىکه شما در این مرحله هستید، مطمئن شوید که هر

قسمت از سبزیجات و دو قسمت از میوه را در رژیم غذایى خود قرار 
دهید. اقالم سرشار از آهن مانند اسفناج، عدس و لوبیا را مصرف کنید. 
دانه هاى سویا و سبزیجات برگدار به شما کمک مى کنند که تناسب 
اندام خود را حفظ کنید. عالوه بر این موارد، میزان مصرف نمک خود 
نیز  خرید موادغذایى نمک اضافه شده را را نیز کاهش دهید. قبل از

آ آ

دانه هاى شاهدانه داراى خواص تغذیه اى فراوان و منبع خوبى از 
اسیدهاى چرب ضرورى است.

شــاهدانه یکى از مغذى ترین دانه هاى غذایى بوده که سرشار از 
نشاسته و چربى هاى اشباع شده، پروتئین، اسید هاى چرب، کلسیم، 
فیبر، ویتامین E و کلروفیل باالست. این دانه هاى سبز و زرد رنگ 
را معموًال در ســاالد و از حالت خام آن در شکالت، به جاى تخم 

آفتابگردان استفاده مى کنند.

زمانى که احســاس گرســنگى کردیــد حتمًا کمى شــاهدانه 
بخورید، زیــرا موجب ســیرى موقتى فرد مى شــود، به طورى 
که بعــد از مصــرف مقــدارى شــاهدانه، نیازى بــه خوردن 
میان وعده نخواهید داشــت. مصرف شاهدانه راهى براى کنترل 
میل به مصرف نشاسته و کربوهیدرات هاى نامناسب است. میزان 
فیبرباال موجود در ایــن دانه ها براى مقابله با یبوســت نیز مفید 

است.
معموًال در دوران باردارى از شاهدانه براى جلوگیرى حالت تهوع 
شدید مى توان اســتفاده کرد. این گیاه در بهبود درد هاى پس از 
زایمان مؤثر است و آنها را التیام مى بخشــد. البته زیاده روى در 
مصرف آن در دوران باردارى خطرناك است. ترکیبات شیمیایى 
که در شاهدانه وجود دارد سبب جلوگیرى از گسترش سلول هاى 

سرطانى به ویژه سرطان سینه مى شود، درواقع سیستم ایمنى بدن 
را تقویت خواهد کرد.

شاهدانه مسهل است و در درمان یبوست کاربرد دارد. به طور کلى 
دانه هاى کامل شاهـدانه حاوى فیبر محلول و نامحلول هستند که 

باعث سالمت دستگاه گوارش مى شوند.
اســتفاده از روغن شــاهدانه براى درمان اگزما و بهبود سطوح 
خون موجود در بدن بــه دلیل وجود اســید هاى چرب ضرورى 
و مفید اســت. مواد مؤثر موجود در این دانه باعث رفع خشــکى 

پوست مى شود.
شاهدانه براى رفع اضطراب، اختالالت خواب، 

افسردگى، صرع، پارکینسون و ام اس مفید 
است. همچنین مصرف شاهدانه باعث 

مى شود خواب آرام ترى در شب داشته باشید. افرادى که از درد هاى 
عصبى رنج مى برند، مى توانند از شاهدانه به عنوان تسکین دهنده 

درد و کاهش آن استفاده کنند.
افــرادى که بــه بیمارى هاى قلبى مبتال  هســتند بایــد قبل از 
مصرف این گیاه با پزشــک مشــورت کنند. زیرا مصرف بیش 
از انــدازه  آن باعث افت فشــار خــون، افزایش ضربــان قلب 
و خطر هاى بعد از آن مى شود. همچنین مصرف بیش از حد این 
گیاه سبب تارى دید، درد معده و سر درد مى شود. مصرف بیش از 
اندازه و درازمدت این دانه، بى تفاوتى و اختالل شخصیت 

مى آورد.

سلطان دانه هاى مغذى را 
بشناسید

در هر سـن چه رژیم غـذایى بگیریم؟

آ ا ا ذ

0. در دهه 20 سالگى 2
0وقتى در20 سالگى هستید، زمان آن رسیده است که غذاهاى مضر را

و سرشار از فیبر مورد نیاز بدن هستند. به جاى سف
در خانه درست کنید. ســایر مواد غذایى که  حد امکان پرهیز کنید. برگرهاىسالم خود را
در آنها بررسى کنید. آب بیشترى بنوشید و از مصرف غذاى شیرین تا فارش، سعى کنید 

ک کا ا

حمام کردن آنقدرها هم
 آسان نیست!

مانند انواع و اقسام عفونت ها 
ى پوســت قــرار مى  گیرد،
هداشت پوست محسوب 

ه افراد ســاعت ها در 
 مى   کردند و زمان 

یدنمى   شد، با 
فرق مى کند. 
حمام طوالنى 

ـوع فعالیت 
ه پوســت 
 نامطبوعى 

ن به خصــوص 
طه مقابل آنها

ص در فصل پاییز 
متر و هفته اى یک بار حمام بروند. افراد با 

ر میان، استحمام کنند.
مجبورند استحمام بیشترى داشته باشند، 
مشان، در حد رفع آلودگى از روى بدن و 
لت تعریق، بوى نامطبوعى داشته باشند، 
پوست و به دنبال آن امکان بروز اگزماهاى 

که محیط حمام طورى گرم باشد که فرد 
حتوى آب براى شستشوى سر، صورت و 
یقه زیر دوش ماندن کافى است. اگر زمان 
ب زیادى هدر مى   رود و در دوره بحران آب 

این کار منطقى نیست، براى 
دارد. دراز کشیدن در سالمت پوست همضرر

وان یا ماندن زیر دوش باعث آرامش مى   شود، اما در 
طوالنى مدت باعث خشک شدن پوست هم خواهد شد، 

چراکه آبى که به خورد پوســت مى رود و به پوست نفوذ مى   کند، 
هنگام خشک شدن، معموًال باعث مى شود آب بیشترى تبخیرشود. 

کودکان پوست خشــکى دارند و طوالنى شدن اســتحمام و تماس
با آب مى   تواند باعث خشــکى بیشــتر پوســت آنها و التهاب پوســت
 یــا اگزماهــاى پوســتى شــود. ایــن بیمــارى معمــوًال خــود
 را به شــکل خارش، قرمزى و پوسته ریزى نشــان مى   دهد. با افزایش
ســن به خصوص در افرادى که دچار اضافه وزن هســتند، پوست کف

پاشنه پا تقریباً ضخیم مى شود. ضخیم شدن پوست مشکلى ندارد، اما از   و
آنجا که مستعد بروز ترك کف پاست و امکان بروزعفونت ودردترك ها وجود
زمانى که ضخامت پوست الزم است براى پیشگیرى و حتى درمان در دارد،

در حمام بر اثر رطوبتنرمشده، با سنگ پا آن را نرم ترکرد.
نکته مهم اینکه سنگ پاها چه طبیعى، چه مصنوعى یا پالستیکى، یک 
وسیله شخصى اند و هر فرد باید سنگ پاى جداگانه داشته باشد، چراکه 
بسیارى از بیمارى هاى قارچى، میکروبى و به خصوص زگیل با سنگ پا 
قابل انتقال هستند.  ممکن اســت برخى افراد به علت خارش پوست 
ترجیحدهند لیفى انتخاب کنند که الیاف زبرترى داشــته باشد اما لیف باید

لطیف و نرم باشد. حتماً نخى،
از آنجا که لیف خیس کانون عفونت ها و قارچ هایىاســت که مى   توانند در
محیط مرطوب رشد کنند، در افرادى که بیمارى هاى قارچى و عفونى دارند،
باید بعد از استحمام، لیف را کامًال شست و حتماً جلوى آفتاب خشک شود

 و در صورتى که این کار امکانپذیر نباشد، باید لیف را 
بعد از شستن کامًال باز کرد و داخل حمام آویزان کرد 

تا در اسرع وقت خشک شود. درب حمام  را بعد از 
اســتحمام باز بگذارید تا داخل آن خشک شود، 

زیرا محیط خیس حمام جاى مناسبى براى رشد 
قارچ هاى بیمارى زا خواهد بود.

نقدرها هم
یست!

چطور از چشم هاى 
خود مراقبت کنیم؟

سیگارى چهار برابر بیشتر از افراد غیرسیگارى به دژنراسیون ماکوال یا تباهى لکه زرد که 
مشکلى مرتبط با افزایش ســن اســت و به تدریج دید مرکزى را از بین مى برد مبتال 

مى شوند.
سیگار کشیدن در شرایطى که فرد مبتال به دیابت اســت مى تواند به رتینوپاتى دیابتى 
یا همان بیمارى شبکیه منجر شــود. در این حالت، افزایش قند خون به شبکیه آسیب 

مى رساند و مى تواند باعث نابینایى شود.
قرار گرفتن در معرض نور ماوراى بنفش نیز به چشم ها  آسیب مى رساند. برخى مطالعات 
نشان مى دهد اشعه هاى UVA و UVB مى تواند خطر ابتال به  آب مروارید را افزایش 
دهد. براى جلوگیرى از آســیب این اشعه ها بهتر اســت از عینک ها یا لنزهاى تماسى 

استفاده کنید که داراى فیلتر UV داخلى هستند.
براى محافظت از چشم در برابر آفتاب هم بهتر است از عینک آفتابى استفاده شود. یک 
رژیم غذایى سالم و متعادل به ویژه رژیم میوه و سبزیجات تازه براى سالمت بلند مدت 

چشم ها مفید است.
این نوع رژیم غذایى در کنار ورزش منظم اهمیت زیادى دارد، زیرا عامل عمده برخى از 
مشکالت چشمى شرایط ناسالم قلبى و عروقى است. مشکالت گردش خون مى تواند 
خطر انسداد عروق شبکیه را افزایش دهد. وجود یک انسداد در رگ هاى خونى چشم به 

از دست دادن بینایى منجر مى شود.

12 راهکار براى داشتن مو هاى سالم
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8 نوع سبزى براى کاهش قند خون دیابتى ها
گل کلم: این نوع ســبزی سرشــار از ویتامین ث، فیبر، پتاسیم و فوالت 
است. به عالوه مصرف روزانه ١٢٢ گرم از این سبزی در روز تا ١۴ درصد خطر 

ابتال به دیابت نوع دو را کاهش می دهد.

مارچوبه: این گیاه نیز در هر فنجان تنها ٢٧ کالری و ۵ گرم کربوهیدرات دارد و 
سرشار از ویتامین های آ و کا است. هنگام خرید مارچوبه تالش کنید ساقه های 
سبز روشن آن را انتخاب کنید. مصرف منظم مارچوبه سبب کنترل میزان قند 

خون و افزایش تولید انسولین در بدن می شود.

اســفناج: این ســبزی کم کربوهیــدرات انتخاب 
عاقالنه ای برای مبتالیان به دیابت نوع دو و حاوی 
فوالت، بتاکاروتــن و ویتامین کا اســت. محققان 
حتی اعالم کرده اند کــه رژیم غذایی سرشــار از 
سبزیجات برگ سبز تیره مانند اسفناج خطر ابتال 

به دیابت را تا حدود زیادی کاهش می دهد.

کلم بروکلی: عــالوه بر این کــه کربوهیدرات کمی دارد، سرشــار از 
ویتامین های آ، ث و کا، فیبر و آهن است.

کلــم: خــوردن کلــم یــک راه ارزان بــرای اضافــه کــردن 
ویتامین های کا و ث به رژیم غذایی است البته به عالوه آنتی 

اکسیدان ها، فیبر، منگنز و ویتامین ب ۶.

خیار: یک فنجان خیار خرد شده تنها ۵ گرم 
کربوهیدرات دارد و شما در صورتی که مبتال 
به دیابت باشــید، بدون هیچ گونه نگرانی 
می توانیــد مقادیــر زیــادی از آن را مصرف 
کنیــد. خیار یک منبــع عالــی از ویتامین کا، 

پتاسیم و ویتامین ث نیز محسوب می شود.

کلــم بروکســل: این نــوع کلــم نیز 
سرشــار از ویتامیــن آ، ث و فــوالت 
و فیبــر اســت و محققــان بــر ایــن 
باورند که عــالوه بر فوایــدش برای 
دیابتی ها، می تواند برخی سرطان ها 

را دفع کند.

گوجه فرنگی: حاوی ویتامین ث و یک منبع عالی از ویتامین 
آ و پتاسیم محسوب می شود. هر فنجان آب گوجه فرنگی 
تنها ٣٢ کیلوکالری دارد. گوجه فرنگی حاوی لیکوپن و آنتی 
اکسیدان های قوی اســت که در برابر بیماری های قلبی، 
سرطان پروســتات و ... محافظت ایجاد می کند ضمن این 

که برای دیابتی ها یک خوراکی کم کربوهیدرات است.
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 انتخاب سبزیجات کم کربوهیدرات یک گام هوشمند در کنترل قند خون 
مبتالیان به دیابت نوع 2 است. این نوع سبزیجات حاوى ویتامین ها، مواد 
معدنى و فیبر و در عین حال کم کالرى هستند. بهترین گزینه هاى گیاهى 

براى کنترل قند خون دیابتى ها از این قرار است: الش کنید ساقه های 
بب کنترل میزان قند
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مسجد جامع نایین به عنوان یکى از 
قدیمى ترین مساجد کشور و وجود 

ویژگى هاى خاص و معمارى موجود 
درآن ، این مسجد را در ردیف مهمترین 
بناهاى تاریخى مساجد کشور قرارداده 

است .
بناى اولیه مسجد جامع نایین متعلق به 

قرون دوم تا چهارم هجرى مى باشد 
در کتاب مرأه البلدان ذکر گردیده ، 

این بناى تاریخى به دستورعمربن 
عبدالعزیزاموى ساخته شده است . 
سبک ساخت این مسجد شبستانى و 
بسیار شبیه و قابل مقایسه با مسجد 

تاریخانه دامغان مى باشد.
این مسجد به شماره 144 در سال 

1310 در فهرست آثار ملى ایران به 
ثبت رسیده و سالیانه بیش از هزاران 

گردشگر داخلى و خارجى از آن 
بازدید مى نمایند.

این مسجد ۶ ورودی داشــته که یکی از ورودی های اصلی آن دارای تزئینات 
بســیار زیبایی بوده که متعلق به دوره ایلخانی می باشــد.در شمال مسجد 
شبستان زیبایی وجود دارد که بادر نظرگرفتن معماری دوره های قبلی در دوره 

قاجار با معماری کامال متفاوت به این مسجد الحاق و اضافه گردیده است .

شکل کلی بنا شامل صحن یا حیاط در مرکز بوده و ستون ها و رواق ها در اطراف 
آن می باشد. از ویژگی های مهم معماری مسجد می توان به ستون های متنوع 
آن با اشکال مختلف استوانه، مربع، چند ضلعی و … یاد نمود که در سراسر 

مسجد قابل مالحظه می باشد .

ســاخت منبر از تکنیک کام و زبانه و چفت و بست استفاده شده و هیچ گونه 
میخ فلزی در آن بکار نرفته است البته در دوره های بعدی بست های فلزی را 

در بعضی نقاط آن می توان مالحظه نمود .

گچبری های بسیار زیبای محراب ، باالی محراب و سه ستون روبروی آن که این 
گچبری ها الگوی گچبری ایرانی بوده و تأثیر معماری ایرانی بر هنر اسالمی را 
می توان درگل های دوازده پر، ســتون های تزیینی و نقــوش گیاهی و هنری 

موجود در آن مشاهده نمود.

گچبری های موجود مســجدمتعلق به دوران آل بویه بوده و حدوداً هزار سال 
بدون هیچ دخل و تصرفی هنوز هر بازدیدکننده را به خود جذب می نماید.

در قســمت باالی محراب و در گچبری های آن دوکتیبه را به خط کوفی مشجری 
می توان مالحظه نمودکه آن شامل آیات قرآنی سوره نمل و توبه می باشد

از ویژگیهای مهم معماری مسجد زیر زمین و یا سرداب مسجد بوده که در ساخت 
آن از تکنیک کنداستفاده شده و تماماً در دل زمین حفرگردیده است .

از دیگر بخشــهای معماری مســجد وجود پایاب ووضوخانه بوده که در قدیم از 
طریق آب قنات تأمین می شده است .

سبک ساخت مسجد جامع نایین معروف به سبک شبستانی و ستونه ای بوده و 
فاقد ایوان و گنبد و به صورت تک مناره می باشد. که با بیش از ٢٨ متر ارتفاع 
به صورت هشت ضلعی از دورترین نقاط اطراف شهر قابل مشاهده می باشد .

منبر چوبی و تزیین شده با هنر منبت وبسیار زیبا در مجاورت محراب می باشد.
در ســمت چپ منبر و در قســمت فوقانی آن کتیبه ای وجود دارد با نام شــاه 
محمود کرمانی و واقف آن به نام ملک التجار دیده می شود و تاریخ منبر متعلق 

به ٧١١ هجری قمری(  قرن هشتم و حدوداً هفتصد سال ) می باشد.
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