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فشارخون چه بالیى سر بدن شما مى آوردانتقاد امام جمعه اردستان از برکنار شدن شهردار این شهرفقیهه سلطانى کارگردان تئاتر شدباید آبروى حرام خواران را برد 3 سپاهانى به اردوى تیم ملى رفتند سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

 زمانى که 
آبمیوه ها تبدیل به 

سرطان مى شوند 

اصفهانى ها در  حال مهاجرت هستند
2

3

3

2

تهدید جدى اصفهان با 
کوره هاى گچ

پایان رسمى طرح تقسیم 
استان اصفهان

مدیران دولتى 
قوانین را به نفع تولید 

تفسیر کنند

5

توقیف 8 دستگاه 
استخراج بیت کوین 

در اصفهان

بررسى ها حاکى از آن است مصرف میزان قابل 
توجهى از آبمیوه مى تواند خطر ابتال به سرطان 

را افزایش دهد. همچنین پیش از این محققان به 
ارتباط بین مصرف هر نوع نوشیدنى حاوى قند و 

احتمال ابتال به این بیمارى...

مدیر بازرســى و نظارت اصناف استان اصفهان 
گفت: هشت دستگاه اســتخراج ارز دیجیتال در 
بازرســى از یک واحد صنفى انبــار تخلیه بار در 

اصفهان کشف و توقیف شد. 
جواد محمدى فشــارکى در گفتگو بــا «ایرنا» 
افزود: بازرسان مبارزه با قاچاق کاال این مدیریت 
در بازرسى از یک واحد صنفى انبار تخلیه بار در 
اصفهان، هشت دســتگاه پردازش اینترنتى (ارز 
دیجیتال) خارجى به گمان قاچاق به ارزش 800 
میلیون ریال کشــف و براى انجام سیر مراحل 

قانونى توقیف کردند.
پول مجازى (بیت کوین)...
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هواى اصفهان شبیه «مکزیکالى» مى شودهواى اصفهان شبیه «مکزیکالى» مى شود
نتیجه تحقیقات ترسناك یک شرکت سوئیسى درباره گرم و خشک شدن هواى شهرهاى ایراننتیجه تحقیقات ترسناك یک شرکت سوئیسى درباره گرم و خشک شدن هواى شهرهاى ایران
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داده هاى اخیر مرکز آمار ایران از مراکز استان ها نشان مى دهد

ارسالن، زوج الزم است
ذوب آهن فصل گذشته با ترکیب دو مهاجم با سبک هاى متفاوت در 
خط حمله اش توانســت با گل هاى حساسى که به ثمر رساند عالوه 
بر ارتقا در لیگ برتر خودش را به مرحله حذفى لیگ قهرمانان آســیا 

برساند.
 ذوب آهن از نیم فصــل دوم لیگ برتر فصل گذشــته یک ترکیب 
جدید را در خط حمله اش استفاده کرد؛ ارسالن مطهرى و کریستین 

اوساگوآنا دو مهاجم با ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

«َمدَرس ابن سینا»
 با مشارکت 
جامعه پزشکى
 احیا مى شود

اصـفهان از نگاه چـینى ها
نایب رئیس شوراى شهر شانگهاى با رئیس شوراى شهر اصفهان دیدار کرد
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غریبه آشنا سورپرایز غریبه آشنا سورپرایز 
سرخ ها مى شود؟سرخ ها مى شود؟

شهردارى کمشچه در نظر دارد باستناد مجوز شماره 45 مورخ 1398/03/30 شوراى اسالمى شهر از 
طریق برگزارى مناقصه نسبت به اجراى پروژه دیوارکشى پارکینگ عمومى شهردارى اقدام نماید.

متقاضیان واجد شرایط مى توانند حداکثر تا روز شنبه مورخ 1398/05/05 به واحد دفتر فنى شهردارى 
مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

آگهى مناقصه

م الف: 520468على عباسى- شهردار کمشچه 

نوبت دوم

والدت  ثامن الحجج حضرت امام رضا(ع) را تبریک مى گوییم
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 دوست دارم  دوست دارم 
نقش  زنان قدرتمند نقش  زنان قدرتمند 
را بازى کنمرا بازى کنم

کمند امیرسلیمانى:کمند امیرسلیمانى:
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ارس
ذوب آهن فصلگ
خط حمله اش تو
ارتقا در لیگ بر بر

برساند.
 ذوب آهن از نیم
جدید را در خط ح
اوساگوآنا دو مهاج
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وزیر نفت در جلســه مبارزه با مفاسد اقتصادى گفت: 
اخیراً در فروش نفت شــاهد نفت خوارى با برند بابک 
زنجانى هستیم و وقتى ما اسم ایشان را مى آوریم یک 

عده رسانه جیره خوار به ما حمله مى کنند.
بیژن زنگنه متذکر شــد: متأســفانه حرام خوارى زیاد 
شده و باید حرام خوارها را ترســاند و مانند صاعقه بر 
ســر آنها فرود بیاییم. متأســفانه در این موضوعات 
حراست کارى نمى کند و رحمت للعالمین است. حتى 
جایى بــود که رئیس حراســت اقدام بــه نفت دزدى 
مى کرد و با حفــر چاهى 5 مترى از لولــه اصلى نفت 

را مى دزدید.

وزیر نفت با بیــان اینکــه در تخلفــات ادارى نباید 
ترحم کرد، گفت: با کســانى که به امــوال بیت المال 
دست درازى مى کنند باید برخورد جدى شود به ویژه در 
شرایطى که حرام خوارى زیاد شده است. هیئت تخلفات 
باید مانند دادگاه انقالب با فساد مبارزه کند و نباید در 
این موضوع سابقه فرد و یا خانواده او مالحظه شود، باید 
آنها را رسوا کرد و داغ ننگ را بر پیشانى آنها گذاشت. 
اینجا جاى رحمت نیست بلکه جاى شدت است. باید 
آبروى طرف را برد چون آبروى نظــام را مى برد و به 
مردم بیچاره رحم نمى کند. اگر ما به اینها رحم کنیم، 

مردم را تکه و پاره خواهند کرد.

امام جمعه اصفهان و نماینده ولى فقیه در اســتان در 
خطبه هاى نماز جمعه تصریح کرد: در حکومت اسالمى 
افرادى را مى بینیم که مى خواهند هرزه گرى کنند اما 

گویا دهانمان پر از آرد است. 
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد یادآور شد: جمعى در 
اصفهان مى آیند و در چهارباغ چهارشنبه سفید برگزار 
مى کنند و بى حیایى مــى کنند، اداره اطالعات باید به 
این موارد رســیدگى کند و با آنها برخورد جدى نماید. 
باید براى بى عفت ها پرونده تشــکیل شود.  نماینده 
ولى فقیه در اســتان گفت: مردم بایــد بدانند که اگر 
براى فرزندشــان پرونده اى سوء تشــکیل شود دیگر 

در این جامعه هر چقدر هــم که درس بخوانند به جایى 
نمى رسند. سوار شدن دختران بر دوچرخه و راهپیمایى 
آنها در این هفته بر ضد راهپیمایــى که زنان محجبه 
پیش از آن انجام دادند، تو دهن حزب ا... زدن و هنجار 
شکنى اســت. آیت ا... طباطبایى نژاد ادامه داد: نیروى 
انتظامى، سپاه، بسیج و اداره اطالعات باید جلوى این 

هنجار شکنى ها را بگیرند.
وى اضافه کرد: متأسفم که کارى جز گفتن نمى توانم 
بکنم و جلوى این فسادها در شهرمان گرفته نشده است. 
نیروى انتظامى باید جلوى کسى که روسرى اش را در 

ماشین مى اندازد بگیرد. 

باید آبروى حرام خواران را 
برد

در چهارباغ
 بى حیایى مى کنند

دستگیرى 120 سرشاخه 
هرمى 

   چمــدان |فرمانــده انتظامى مازنــدران از 
دستگیرى 120 عضو یک شرکت هرمى مرتبط 
با صنایع دستى از هفت اســتان کشور در سارى 
خبر داد. سیدمحمود میرفیضى افزود: در پى کسب 
خبرى از سوى ســربازان گمنام امام زمان (عج) 
مبنى بر فعالیت و عضوگیرى یک شرکت هرمى 
با عنوان «تلفیق مینا و هنر» با وعده ایجاد اشتغال 
براى جوانان در بخش صنایع دســتى و احتمال 
حضور اعضاى این شــرکت در استان مازندران، 
موضوع در دستور کار پلیس آگاهى این فرماندهى 

قرار گرفته بود.

ترامپ: آرنولد مرده است!
   خبر آنالین |«دونالد ترامپ» یک بار دیگر با 
گفته اى عجیب در یک مراسم رسمى مورد توجه 
قرار گرفت. رئیس جمهور آمریکا در نشســتى در 
کاخ سفید خبر مرگ «آرنولد شوارتزنگر»، هنرپیشه 
آمریکایى را اعالم کرد و گفت که شــاهد مرگ 
وى بوده است. او گفت: «"آرنولد شوارتزنگر"... 
مى دانید چیست؟ وى مرده است. من آنجا بودم.» 
گفته اى که با واکنش آرنولد شوارتزنگر روبه رو شد. 
او پس از مدتى در توییتر خود نوشت:  «من هنوز 

اینجا هستم»!

چاى گران شد
   آنــا |در ســایه عدم نظارت و کاهش عرضه 
از سوى شــرکت هاى پخش، چاى 500 گرمى 
با افزایش 100 درصدى قیمت عرضه مى شــود. 
این افزایش قیمت در حالى رخ داد که در سال 98 
مردم با مشکالت بسیارى با کمبود کاال و گرانى 
مواجه شدند و قدرت خریدشان کاهش یافته است. 
به عنوان مثال چاى 500 گرمى که با قیمت 29 
هزار تومان عرضه مى شــد اکنون با قیمت بیش 
از 60 هزار تومان آنهم با تخفیف فروخته مى شود.

ما عاشقان پالستیک!
   خبر گزارى صداوســیما |رئیس اداره 
محیط زیست انســانى اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان گفت: در ایران ساالنه سه میلیون 
تن انواع کیسه و ظروف پالستیکى تولید و مصرف 
مى شود که به دلیل هزینه  هاى سنگین، تنها یک 
درصد آن بازیافت مى شود. حمیرا صفى قلى افزود: 
وقتى پالســتیک هاى مصرفى به چرخه طبیعت 
وارد مى شوند، بین صد تا 500 سال طول مى کشد 
تا تجزیه شوند و اثرات مخرب زیست محیطى  از 

بین برود.

افت صادرات پسته ایران 
به اروپا

   ایمنا |پایگاه خبرى کمیســیون اروپا (یورو 
اســتات) از صادرات 25/4 میلیون یورویى پسته 
ایران به اروپا در چهار ماهه نخســت 2019 خبر 
داد. صادرات پسته ایران به اتحادیه اروپا در مدت 
یاد شده با افت قابل توجه 73 درصدى نسبت به 
مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. صادرات 
مغز پسته ایران به اروپا هم در این دوره با افت 56 
درصدى نسبت به مدت مشابه سال قبل به 15/8 

میلیون یورو رسیده است.  

پرواز ایرالین ترکیه به 
اصفهان

   چمدان |شرکت هواپیمایى پگاسوس ترکیه 
در بیاینه اى آورده اســت: پروازهــاى چارتر این 
شرکت هواپیمایى به دو شهر تبریز و اصفهان به 
دنبال درخواست هاى زیاد مسافران برقرار مى شود. 
پروازهاى شرکت پگاسوس روزهاى پنج شنبه هر 
هفته از تبریز به ازمیر و روزهاى یک شنبه هر هفته 

از اصفهان به مقصد ازمیر انجام خواهد شد. 

اشکال از فرستنده است!
   خبــر آنالیــن |محمد مهاجــرى در توییتى به 
حرف هاى اخیر عبدالعلى على عسگرى، رئیس رسانه 
ملى واکنش جالبى داشته اســت. این روزنامه نگار 
و فعال اصولگــرا در توییتى خطاب به او نوشــته: 
«آقاى على عســکرى گفتنــد 80 درصد محتواى 
فضاى مجازى مستهجن است، کاش ایشان بگویند 
  favorit ،وقتى سیستم شان را اســتفاده مى کنند
مرورگر کامپیوترشــان روى چه سایت هایى است؟ 
به قول صدا و سیمایى ها اشــکال از فرستنده است 

نه گیرنده.»

در چاه درددل کنید
   انتخاب |محمود صادقى، نماینده مردم تهران در 
مجلس شوراى اسالمى گفت: شاید مصلحت نباشد 
که این موضوع را باز کنم اما زمانى با دکتر ظریف یک 
گفتگو خصوصى داشتیم، ایشــان به قدرى به دلیل 
کارشــکنى ها و چوب الى چرخ برجام گذاشتن ها، 
درددل داشتند که به  ایشان گفتم باید یک چاهى را 

پیدا کنید و با آن درددل کنید.

نهادى براى مستضعفین
   دیــده بان ایــران |همزمان با انتشــار اخبارى 
مبنى بر انتصاب پرویز فتاح بــه عنوان رئیس بنیاد 
مســتضعفان در برخى رســانه ها، معاون اشتغال و 
خودکفایــى کمیتــه امداد ایــن خبر را بــه نوعى

 تأیید کرد. 
معاون پرویز فتاح گفته است که در حال آماده شدن 
براى اصالح اساســنامه بنیاد مســتضعفان است و 
موجب خواهد شد در دوره ریاست پرویز فتاح بر این 
بنیاد، با نهادى براى مستضعفین و انقالب اسالمى 
مواجه باشــیم. بنیاد مستضعفان انقالب اسالمى در 
مجموع حدود 150 شرکت و بنگاه وابسته به خود دارد 
که مهمترین آنها شرکت نفت بهران، شرکت سیمان 
تهران، بانک سینا، شرکت زمزم، موسسه مطالعات 

تاریخ معاصر ایران و... است.

دادگاه نیمه کاره تمام شد
   رکنــا |رئیــس دادگاه محمدعلــى نجفــى 
بخاطر عــدم حضور مهیــار و اولیــاى دم دادگاه را 

خاتمه داد. 
قاضى کشکولى در جلسه دیروز دادگاه نجفى گفت: با 
توجه به حضور نیافتن پسر مقتوله و اولیاى دم، دادگاه 
نیمه کاره تمام مى شــود و ادامه جلسه به چهارشنبه 

همین هفته موکول شد.

مدرك دارند ارائه کنند
   فارس |عباسعلى کدخدایى، سخنگوى شوراى 
نگهبان درباره ادعاى حذف گزارش تفصیلى شوراى 
نگهبان درباره انتخابات 88 از سایت این شورا، عنوان 
کرد: به نظر من اینها ادعاهاى مضحکى اســت که 
اصًال قابل پاسخ نیست. حرف زیاد مى زنند اما همه 
آنها را که نباید پاســخ داد. همان اطالعیه شــوراى 
نگهبان در این خصوص کفایت مى کند. اگر آقایان 
مدرکى دارنــد ارائه کنند بررســى مى کنیم. ادعاى 
مزخرفى که مطرح شــده بدتر از فیلمى اســت که 

بخواهند براى ما بسازند.

صفر تا صد «گاندو» 
   ایلنــا |پیــام دهکــردى که نقش «جیســون 
رضائیان» (مایکل هاشمیان) را در سریال «گاندو» 
بازى مى کرد گفته است: صفر تا صد پرونده «گاندو» 
دست سپاه بوده و مستندات آن هم وجود دارد؛ اینکه 
مى گویند این اطالعات چرا دست دولت نبوده را من 
نباید پاســخ دهم؛ باید مســئولین، خود این سریال 
و کســانى که صالحیت دارند دربــاره این موضوع 
صحبت کنند. من بازیگر این کارم و به عنوان بازیگر 

سعى کردم، وظیفه ام را درست انجام دهم.

خبرخوان

در سال 2050، هواى تهران شبیه سن برناردینوى کالیفرنیا، 
هواى قم شــبیه بغداد، هواى کرج شبیه قم و هواى تبریز 

شبیه هواى تاشکند خواهد بود.
به گزارش «انتخاب»، این تحقیق را یک شرکت سوئیسى 
انجام داده و با در نظر گرفتن 19 متغیر، هواى 520 شهر دنیا 
به خصوص شهرهاى داراى بیش از یک میلیون جمعیت 
را بررسى کرده است. بر اساس این تحقیق، هواى اصفهان 
شبیه شهر مکزیکالى در شــمال مکزیک نزدیک مرز با 
آمریکا، هواى مشهد شبیه کویته پاکستان، هواى کرمانشاه 

شبیه شهر فینیکس در آمریکا خواهد بود.
این گزارش حاکى اســت حداکثر افزایــش دماى هوا در 
اصفهان در گرم ترین ماه ســال در ســال 2050 چیزى 
نزدیک به 6 درجه ســانتیگراد خواهد بود. در این گزارش 
آمده که میانگین ساالنه افزایش دما 2/2 درجه سانتیگراد 

خواهد بود. 
براى آنکه کامًال برایتان روشن شــود که هواى اصفهان 
در 30 سال آینده به چه میزان افزایش مى یابد، بد نیست 
بدانید که دماى امروز هواى شهر مکزیکالى به 46 درجه 
سانتیگراد هم خواهد رسید. شهر مکزیکالى ملقب است به 
«شهرى که در تابستان خورشید را به اسارت مى گیرد»و 
در نیم قرن گذشته حتى دماى 49 و 52 درجه سانتیگراد را 

نیز تجربه کرده است.
پژوهشــگران این تحقیق مى گویند چون این پیش بینى 
«خوش بینانه » بوده بنابر این تحقیق آنها بهترین سناریوى 
ممکن را نشان مى دهد. این بررسى نشان داد که 77 درصد 
شهرهاى دنیا در سال 2050 دستخوش تغییرات شدید آب 

و هوایى شده و 22 درصد با هوایى روبه رو مى شوند که در 
حال حاضر مشابهش وجود ندارد.

شــدیدترین تغییرات در نیمکره شــمالى رخ خواهد داد و 
هواى شهرهاى این نیمکره در سال 2050 شبیه شهرهایى 
خواهد شد که در 100 کیلومترى جنوب آنها قرار دارند. در 

اروپا هواى تابســتان ها 3/5 و هواى زمستان ها 4/7 درجه 
گرم تر خواهد شد. هند خشکسالى شدید را تجربه مى کند و تا 
سال 2020، منابع آب زیرزمینى 21 شهر خشک خواهد شد.

این تحقیق نشان مى دهد که 80 درصد شهرها تغییرات 
شــدید آب و هوایى را تجربه خواهند کــرد و کمبود آب 

گریبانگیر شهرهایى خواهد شد که اکنون هواى معتدلى 
دارند. 22 درصد شهرها به خصوص شهرهایى که در مناطق 
حاره اى قرار دارند مثل جاکارتا، سنگاپور و کوآالالمپور آب 
و هوایى خواهد داشت که اکنون در هیچ شهر بزرگى در دنیا 

مشابهش وجود ندارد.

نتیجه تحقیقات ترسناك یک شرکت سوئیسى درباره گرم و خشک شدن هواى شهرهاى ایران

هواى اصفهان شبیه «مکزیکالى» مى شود

معاون فرهنگى و دانشــجویى دانشگاه آزاد 
درباره «آیین نامه آراســتگى» کــه در این 
دانشگاه اجرایى شده توضیحاتى ارائه کرده 
است. این آیین نامه به گفته حجت االسالم 
ابراهیم کالنتــرى درباره شــیوه برخورد با 
«هنجار شکنان» در دانشــگاه آزاد در رابطه 
با «دستور العمل آراستگى و شئون فرهنگى و 

رفتارى» در این دانشگاه است.
این دســتورالعمل در چهار گام تنظیم شده که 
نهایتًا به اخراج از دانشــگاه کشیده مى شود. 
معاون فرهنگى و دانشــجویى دانشــگاه آزاد 
 مى گویــد: «در دســتور العمل آراســتگى 
مصداق هاى هنجارشکنى آورده شده و مصداق 
هاى شکســتن ارزش هاى علم، ارزش هاى 
دانشگاه و اسالم و انقالب همه ذکر شده است.» 
حجت االســالم ابراهیم کالنترى درباره این 
چهار گام به خبرگزارى «میزان» که از جمله 

رسانه هاى قوه قضاییه است گفته است:
«گام اول شــامل تذکر محرمانه و صریح به 
افرادى که مقررات پوشش و شئون اخالقى را 
رعایت نمى کنند. اجراى گام اول توسط بخش 
انتظامات دانشــگاه البته با رعایت جنسیت و

 بر اســاس مفاد اعالمــى در تابلوى ورودى 
دانشــگاه اســت. در گام دوم و در صــورت 
بى توجهى به تذکر شفاهى، دانشجویان براى 
مشــاوره به معاونت فرهنگى و دانشجویى 
راهنمایى مى شــوند تا توســط کارشــناس 
فرهنگى (ترجیحًا همجنــس) همراه با اخذ 
تعهد کتبى، مورد مشاوره قرار بگیرند. در گام 
ســوم در صورت بى توجهى به موارد مندرج 
در تعهــد کتبى، موضوع توســط نمایندگان 
معاونت فرهنگى و دانشــجویى و حراســت 
دانشــگاه به اطالع خانواده دانشجو مى رسد. 
برخــورد انضباطى از تذکر گرفتــه تا گرفتن 
تعهد و درج در پرونــده و اخراج موقت یک تا 
دو ترم نیز مطرح اســت. گام چهارم معرفى 
به کمیته انضباطى اســت. این افراد نهایتاً به 
کمیته مرکزى انضباطى در سازمان مرکزى 
دانشگاه فرستاده مى شوند و در آنجا پرونده این 
افراد بررسى مى شود و هر واحدى نمى تواند 
بر اساس آیین نامه آراســتگى اقدام به اخراج 

دانشجو کند.»

ظاهراً باید طرح تقســیم استان 
اصفهان به دو بخش شــمالى و 
جنوبى را رسمًا پایان یافته تلقى 
کنیم. این طرحــى بود که اواخر 
ســال گذشته از ســوى نماینده 
کاشــان در مجلس مطرح شــد 
که طى آن چندین شهرســتان 
اســتان اصفهان با جدا شدن از 
این اســتان، یک اســتان جدید 
را به مرکزیت کاشــان تشکیل 
مى دادند. این طرح با مخالفت هاى زیادى از جانب ســایر نمایندگان اصفهان و از جمله 
نمایندگانى از همان شهرهایى که قرار بود در زمره استان اصفهان شمالى قرار بگیرند مواجه 
شد. حاال هم عبدالرضا رحمانى فضلى، وزیر کشور آب پاکى را روى دست طراحان (یا طراح) 
تقسیم استان اصفهان ریخته و در پاسخ به این پرسش که واکنش وزارت کشور نسبت به 
وعده هاى برخى داوطلبان احتمالى انتخابات براى تقسیمات استانى چیست؟ گفت: ما کارى 

به وعده هاى دیگران نداریم و وظیفه خود را انجام مى دهیم.
از جانب دیگر سید اسماعیل موسوى، سخنگوى ستاد انتخابات کشور هم پیش از این درباره 
احتمال دادن وعده از سوى نامزدهاى انتخاباتى به مردم براى تقسیمات کشورى به «ایسنا» 
گفته بود که وزارت کشور هیچ بنایى براى تغییرات استانى ندارد چون تقسیمات کشورى از 

اختیارات دولت است نه نمایندگان مجلس.
همچنین جاللى، مدیر کل تقسیمات کشــورى وزارت کشــور اظهار کرده بود که هیچ 
پرونده اى را نه در هیئت دولت و نه در وزارت کشــور در ارتباط با تأســیس استان جدید 
ارائه نکرده ایم و بعید به نظر مى رســد تا پایان دولت تدبیر و امید چنین ارتقایى در دستور 
کار باشــد. هر چند در مجلــس زمزمه هایى مبنى بر تشــکیل برخى از اســتان ها ارائه 
شــده اما وزارت کشــور و دولت هیچ طرح و الیحه اى را براى تأســیس استان جدید در 

دستور کار ندارد.

پایان رسمى طرح تقسیم استان اصفهان

داده هاى اخیر مرکــز آمار ایران 
در خصوص مهاجرت شهرهاى 
کشور نشــان مى دهد یک سوم 
مراکز اســتان ها در کشور داراى 
خالص مهاجرت منفى هستند و 
این بدین معناست که افراد خارج 
شده بیشــتر از افراد وارد شده به 

این شهرها هستند.
بر اساس یافته هاى این گزارش 
در بین مراکز استان هاى کشور، 
به ترتیب شهرهاى تبریز، اصفهان، قزوین، خرم آباد، اراك، اهواز، زاهدان، تهران، سارى 
و بجنورد داراى خالص مهاجرت داخلى منفى بوده اند. در این شــهرها برآیند جریان هاى 
مهاجرت داخلى در جهت کاهش جمعیت این شــهرها عمل کرده اســت. در سایر مراکز 
استان (به غیر از کرمان) خالص مهاجرت داخلى عددى مثبت است. در میان آنها به ترتیب 
شهرهاى کرج، رشت، شیراز، ســمنان و قم بزرگ ترین خالص مهاجرت داخلى (بیشتر از 

20 هزار نفر) را داشته اند.

اصفهانى ها در  حال مهاجرت هستند

دادســتان عمومــى و انقالب 
شهرســتان لنجان بــا ورود به 
موضوع آلودگــى کارخانه ذوب 
آهن اصفهان، از تشکیل پرونده 
براى این کارخانه در پى شکایت 
اداره حفاظت محیط زیست خبر 
داد و گفت: ایــن پرونده پس از 
صدور کیفرخواست در دادگاه در 

حال رسیدگى است.
به گزارش خبرگزارى «میزان»، 

سال هاست مردم لنجان از آالیندگى کارخانه ذوب آهن اصفهان گالیه کرده اند اما این بار 
در راستاى احقاق حقوق عامه و با تذکرات دادستانى، اقدامات گسترده ترى براى کاهش 
آلودگى از سوى این صنعت صورت گرفته است که به گفته مظاهرى، دادستان عمومى و 
انقالب شهرستان لنجان، 25 صفحه گزارش از اقدامات کارخانه ذوب آهن اصفهان براى 

رفع آالیندگى به دادستانى ارائه شده است اما این اقدامات کافى نیست. 
دادستان عمومى و انقالب شهرســتان لنجان با تأکید بر احقاق حقوق عامه گفت: با ورود 
مدعى العموم به موضوع آلودگى کارخانه ذوب آهن اصفهان و شکایت اداره حفاظت محیط 
زیست، پرونده قضایى تشکیل شده و پس از صدور کیفرخواست در دادگاه در حال رسیدگى 
است. وى با اشاره به اینکه مشکالت باید ریشه اى حل شود، افزود: با همت ویژه مسئوالن 
ذوب آهن اصفهان براى رفع آالیندگى، 25 صفحه گزارش از اقدامات این صنعت به دادسرا 

ارسال و بازدید هاى میدانى از سوى دادستانى از این کارخانه انجام شده است.
دادستان لنجان تصریح کرد: مقرر شده است کمیته اى در راستاى رفع آالیندگى تشکیل شود 
و افرادى که از دستگاه هاى اجرایى با این موضوع درگیر هستند پاى کار بیایند و واقعیت هاى 

موجود را از نزدیک مشاهده کنند.

ورود مدعى العموم به موضوع آلودگى 
ذوب آهن اصفهان 

4 گام براى اجراى 
«آیین نامه آراستگى» 

در دانشگاه آزاد
پنج شنبه هفته پیش تصویر بسته ساالد الویه اى که یکى از مواد تشکیل دهنده آن به گواهى 

برچسب بسته، گوشت خوك بود، به سرعت در فضاى مجازى منتشر شد.
یکى از شهروندان یزدى هنگام خرید ســاالد الویه هنگام بررسى برچسب بسته، متوجه 
استفاده از گوشت خوك در ساالد به گواهى برچسب بسته مى شود. با گرفتن تصویرى از 
این بســته و بارگذارى آن در فضاى مجازى، به سرعت این خبر در سراسر استان پیچید و 

مسئوالن حوزه معاونت غذا و داروى دانشگاه علوم پزشکى یزد را وارد عمل کرد.
مدیر نظارت بر مواد غذایى، آشامیدنى و بهداشتى معاونت غذا و داروى دانشگاه علوم پزشکى 
یزد در این زمینه اظهار کرد: بعد از انتشــار عکس و ویدیو از بسته ساالد الویه شرکتى در 
فضاى مجازى، کارشناسان این معاونت به واحد تولیدى مربوطه اعزام شدند. پس از انجام 
بازرسى مشخص شد اشتباه از چاپ کاورهایى است که روى بسته بندى ساالد الویه قرار 

گرفته و در این بسته ها به هیچ وجه گوشت خوك استفاده نشده است.
وى بیان کرد: در بازرسى از واحد تولیدى مشخص شــد 7800 کاور با چاپ مذکور اخیراً 
براى این شرکت طراحى شده که از این تعداد 3800 کاور در کارخانه همچنان موجود بوده 
که تمامًا توقیف شــد. مورکیان عنوان کرد: این کارخانه همچنین ملزم به انتشار فراخوان 

بازگشت بقیه محصوالت با این کاور از سطح عرضه شده است.
وى ادامه داد: بى دقتى در طراحى و چاپ و نیز عدم توجه واحد تولیدى در اســتفاده از آن، 

زمینه ساز بروز این اشتباه بوده است.

توزیع الویه با برچسب گوشت خوك!
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جشنى براى «پسران آفتاب» 
جشن  «پسران آفتاب»، ویژه نوجوانان پسر کانون هاى 
فرهنگى و هنرى شهرستان به مناسبت بزرگداشت دهه 
کرامت، با همکارى اداره ارشاد و سازمان رفاهى تفریحى 
شهردارى نجف آباد، در بنیاد حضرت آیت ا... خامنه اى 
نجف آباد برگزار شد. محمد قانعی فر، مسئول کانون هاى 
فرهنگى هنرى مساجد نجف آباد گفت: بعد از شناسایى 
پسـران 12 الى 16 سـال که در کانون هاى فرهنگى و 
هنرى شهرستان فعالیت دارند، از 200 نفر آنها دعوت به 

عمل آمد تا در این مراسم شرکت کنند.

گردهمایى در حمایت از حجاب
نخسـتین جشـنواره حجاب و عفاف با حضور گسترده 
بانوان انقالبى اسـتان اصفهان در گـذر فرهنگى چهار 
باغ اصفهان برگزار شد. در این گردهمایى بزرگ بانوان 
محجبه و بسیجى با شعار حجاب میراث ایرانى، گرایش 
جهانى بر حفظ حجاب و عفاف  در جامعه تأکید کردند. 
در حاشـیه این  اجتماع نخسـتین جشـنواره نمایشگاه 
حجاب و عفـاف با عنوان حجـاب قانونـى در قالب 40 
ایسـتگاه فرهنگى ، هنرى و خدماتى به منظور نمایش  
محصوالت اسـالمى و فرهنگـى این حوزه برپا شـده 

است .  

اصفهان گرم تر مى شود
کارشناس مسـئول پیش بینى هواى استان اصفهان با 
اشاره به تقویت توده هواى گرم تابستانه و افزایش دماى 
فراتـر از نرمال، گفت: تـا پایان هفته دمـاى هوا در کل 
استان به ویژه نیمه شرق، شمال و مرکز اصفهان 3 درجه 
گرم تر خواهد شد. ابراهیم هنرمند با اشاره به تداوم جوى 
ناپایدار بر روى استان طى اظهار کرد: آسمان در بیشتر 
مناطق استان به صورت قسمتى ابرى، گاهى افزایش ابر 

و وزش باد تقریباً شدید پیش بینى مى شود.

حال اقتصادى اصفهان 
اصالً مساعد نیست

معاون هماهنگى امـور اقتصادى اسـتاندارى اصفهان  
تصریح کـرد: آنچه مـن به عنـوان معـاون هماهنگى 
امور اقتصادى اسـتاندارى مى گویم این است که حال 
اقتصادى استان اصًال مساعد نیست و باید نهایت تالش 
را در این زمینه به حداکثر برسـانیم. سـید حسن قاضى 
عسگر تأکید کرد: ما در یک جنگ اقتصادى قرار داریم و 
بعضاً شاهد اقدامات ستون  هاى پنجم در استان هستیم 
و آنان نمى گذارند کارها به درسـتى پیـش رود، لذا باید 
گفت در این عرصه نیازمند مدیران پویا و جسور هستیم.

تخریب 150 هزار متر
 تغییر کاربرى  

مدیـر جهـاد کشـاورزى شهرسـتان اصفهـان گفت: 
در منطقه شـرق اصفهـان 150 هـزار مترمربـع تغییر 
کاربـرى اتفـاق افتـاده بـود که طـى برخـورد بـا آنها 
و بـر اسـاس حکـم دادگاه تخریـب آن انجـام شـد. 
احمدرضـا صادقـى دربـاره جزییـات برخورد بـا پدیده 
تغییـر کاربـرى اراضـى کشـاورزى اظهـار کـرد: 
شـنبه هفته گذشـته بـا چهـار مـورد از تغییـر کاربرى 

زمین هاى کشاورزى در برآن شمالى برخورد شد.  

مؤلفه هاي منطقه اي 
نیازسنجی شود

سـلیمان پاك سرشـت، معاون وزیر تعـاون، کار ورفاه 
اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور 
ضمن حضور در مرکز آموزش فنی و حرفه اي شهرستان 
دهاقان و بازدید از دپارتمان هـاي مهارتی این مرکز با 
آرش اخوان، مدیر کل فنى و حرفه اى اسـتان اصفهان 

گفتگو کرد. 
پاك سرشـت گفت: کمبـود منابع مالی براي سـازمان 
محدودیت هایی را ایجاد کرده که در این راسـتا مراکز 
آموزش فنـی و حرفه اي باید از امکانـات، ظرفیت ها و 
پتانسـیل  موجود در کارگاه ها بهره مند شـوند و تا حد 
امکان از امکانات کارگاه هاي مرکز اسـتان براي سایر 

مراکز استفاده شود.

خبر

مدیر کل امور مالیاتى استان اصفهان گفت: مهمترین منابع 
درآمد هر کشور از مالیات است و ثبات در این نوع درآمد به 
ثبات دولت و دستگاه هاى خدماتى در ارائه خدمت کمک 

شایانى مى کند.
بهروز مهدلو اظهار کرد: نظام مالیاتى به فرهنگ مالیاتى 
وابسته است. باید نگاه مردم نسبت به مالیات تغییر کند و 
اگر مى خواهیم کشور پیشرفت کند مالیات باید شفاف و 
دقیق باشد. وى خاطر نشان کرد: آموزش و فرهنگسازى 

نقش مهمى در پرداخت مالیات دارد. 
مهدلو ادامه داد: اینکه چرا مالیــات پرداخت مى کنیم و 
این مالیات در کجا مصرف مى شــود از جمله مهمترین 

مواردى اســت که باید براى مردم تفهیم شود. مدیر کل 
امور مالیاتى اســتان اصفهان تصریح کرد: تمام فعاالن 
اقتصادى باید در توسعه کشور ســهیم باشند و سازمان 
امــور مالیاتى به دنبال شفافســازى در اقتصاد کشــور 
است. وى یادآور شــد: قرارگیرى کارتخوان ها در دفاتر 
پزشک ها از جمله طرح هاى سازمان امور مالیاتى کشور

 است.
 مدیر کل امور مالیاتى اســتان اصفهــان تصریح کرد: 
فــرار مالیاتى باعــث منزوى شــدن مردم مى شــود 
و مبــارزه بــا فــرار مالیاتــى هیچگونه خــط قرمزى

 ندارد.

نایب رئیس اتاق بازرگانى اصفهان گفت: مدیران دولتى 
تفســیر از قانون و مقررات را به نفع تولید تفسیر کنند تا 

شاهد رونق تولید و تجارت در اقتصاد کشور باشیم.
بهرام ســبحانى در آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان تصریح کرد: 
شرایط کنونى اقتصاد کشور شرایط کامًال جنگى است 
و بخش دولتى و خصوصى بایــد آرایش جنگى بگیرند 
تا بتوان از این وضعیت عبور کنیم.  سبحانى از سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان  خواســت که  قوانین و 
مقررات را به صورت صفر و یک براى فعاالن اقتصادى 
تفســیر نکنند و تأکید کرد: با قوانیــن و مقرراتى که در 

شرایط معمولى نوشته شده نمى توان وضعیت کنونى را 
مدیریت کرد و تفسیر واقعى از قوانین مى تواند به دولت 

و بخش خصوصى در  حل مسائل اقتصادى کمک کند.
نایب رئیس اتاق بازرگانى اصفهان یادآور شــد: هزینه 
واحدهاى تولیدى در اثر نوسانات ارزى چهار برابر شده 
است و  بانک ها و سازمان هاى دولتى باید تأمین مالى 

این واحدها را مورد توجه قرار دهند.
وى خواســتار تفویض اختیارات وزارت صنعت، معدن 
و تجارت به ســازمان هاى استانى شد و گفت: مدیرکل 
سازمان، نماینده وزیر در استان است و باید از اختیارات 

الزم براى تسهیل  در امور برخوردار باشد.

مدیران دولتى، قوانین را به 
نفع تولید تفسیر کنند

مالیات مهمترین من بع درآمد 
هر کشور است

نایب رئیس شوراى شهر شانگهاى صبح دیروز در نشست 
نمایندگان شوراى شهر شانگهاى و اصفهان شرکت کرد. 

«شــا هایلین» تصریح کرد: اصفهان شــهرى با سابقه 
تاریخى است که رتبه گردشــگرى خوبى در ایران دارد و 
امیدوارم روابط شوراى شهر اصفهان و شانگهاى گسترش 
یابد، برخالف این تصورات خارجى از ایران، مردم اصفهان 
خونگرم هستند و این در بازدیدى که روز جمعه از پل هاى 
تاریخى اصفهان داشتم مشهود بود به طورى که جوانان 
آن در هنگام بازدید از این شهر با نشاط خاصى از ما استقبال 

کردند.
هایلین به نمایندگى از شوراى شهر شانگهاى اعالم آمادگى 
کرد که در آینده هرچه بیشتر طرح هاى بسیارى بین این 

دو شهر اجرا شود.
نایب رئیس شوراى شهر شانگهاى گفت: متروى اصفهان 
چینى است و مترو در شانگهاى سابقه اى چند ده ساله دارد. 
وى عنوان کرد: با وجود اینکه شــانگهاى پایتخت نیست 
اما 76 کشور دنیا در آن کنسولگرى دارند و این شهر براى 
نهمین سال به عنوان شهر برگزیده گردشگرى انتخاب شده 
است. هایلین یادآور شد: نمایشگاه صنایع دستى وارداتى با 
حضور 130 کشور در چین برگزار شد اما نماینده اى از ایران 
در آن حضور نداشــت و امیدواریم در آینده ایران در چنین 

نمایشگاه هایى شرکت کند.
در ادامه این دیــدار رئیس مرکز قوم شناســى و مذاهب 
شوراى شهر شانگهاى اظهار کرد: تعداد زیادى دانشجوى 

خارجى در چین تحصیل مى کنند که رقم آنها در شانگهاى 
از 30 هزار نفر عبور مى کند اما از این تعداد تنها 1600 نفر 
دانشجوى ایرانى هستند، در ســال 2017 برنامه اى براى 
دانشجویان خارجى  در چین برگزار شد که سه دانشجوى 
ایرانى مقام هاى باالیى را کسب کردند. «گائو دیاجى» با 
اشاره به آمادگى هیئت چینى براى گفتگو پیرامون تمامى 
زمینه هاى ممکن براى تقویت روابط تصریح کرد: هیئت 
چینى این آمادگى را دارد تا در صورت آمادگى طرف ایرانى 

در موضوعات قضایى نیز به تبادل نظر بپردازند.
به گزارش «فــارس»، در پایان این جلســه، نایب رئیس 
شوراى شهر شــانگهاى به فتح ا... معین ابریشم خالص 

چینى هدیه داد.

نایب رئیس شوراى شهر شانگهاى با رئیس شوراى شهر اصفهان دیدار کرد

اصـفهان از نگاه چـینى ها

مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان 
وجود کوره هاى گچ و بیابانزایى در شرق اصفهان را 
تهدیدى براى این شهر دانست و گفت: باید فضاى 
سبز مناسب در شرق ایجاد کرد تا اصفهان از حمله 

کویر در امان بماند.
محمد حسین شــاملى در گفتگو با «ایمنا» اظهار 
کرد: براى حفظ تمدن و فرهنگ کالنشهر اصفهان 
عالوه بــر توجه به تأسیســات داخلــى، زیبایى و 
مبلمان شهرى، نباید از اطراف این شهر غافل شد، 
کانون هاى گرد و غبار اطراف اصفهان باید تثبیت و 
معادن گچ و آجرپزى بیرون شهرى تعطیل شود، باید 

فضاى سبز مناسب را در مناطق شرقى اصفهان ایجاد 
کرد تا اصفهان از حمله کویر در امان بماند. شاملى 
خاطرنشــان کرد: در حال حاضر شــاید بسیارى از 
شهروندان به دلیل وجود ریزگردها روزى یک نوبت 
منازل را خاك گیرى کنند، اگر این ریزگردها با ذرات 
گچ همراه باشد عالوه بر آلودگى محیط  بر دستگاه 

تنفسى انسان بسیار اثرگذار است.
وى افــزود: هرکدام از این کوره هــاى گچ و آهک 
اطراف اصفهان در هر نوبت فعالیت یک کیلو گرد و 

غبار تولید مى کند.
مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان 
با تأکید براینکه نباید از توســعه و حفظ فضاى سبز 
اصفهان غافل شد، گفت: فضاى سبز چه در ناژوان 
چه در شــرق نباید نابود شود و از ســوى دیگر باید 
از فعالیت کوره ها و معادن جلوگیرى کرد تا شــهر 

اصفهان مورد هجوم طوفان گرد و غبار قرار نگیرد.
شــاملى با اشــاره به تغییرات اقلیم و گرم تر شدن 
زمین گفت: هر یک درجه اى که دماى زمین گرم تر 
مى شود بر بارندگى ها و پوشش گیاهى تأثیر گذار 
است بنابراین همه این مسائل باید مدیریت شود تا 

شهر را بتوان از هجوم ریزگردها حفظ کرد.

امام جمعه اردستان گفت: با توجه به مطالبات مردم 
در فضاى مجازى و جامعه، شــوراى شهر اردستان 

بهتر است پاسخگوى عملکرد خود باشد.
حجت االسالم و المسلمین حســن دهشیرى در 
خطبه هاى نماز جمعه در مســجد جامع اردستان با 
اشاره به اختالفات شوراى شهر و شهردارى اردستان 
گفت: هر تصمیمى که در شهردارى و شوراى شهر 
گرفته مى شــود باعث واکنش در جامعه مى شود. 
شوراى شهر که با خدمات عمومى جامعه در ارتباط 
است تصمیماتش باید با مراعات بیشترى انجام شود 

و از صاحب نظران مشورت بگیرند. 
خطیب جمعه اردستان با بیان اینکه اعضاى شوراى 
شــهر مصلحت حال و آینده شهر را در نظر بگیرند، 
افزود: مردم سئوال مى کنند شهردارى که هنوز دو 
سال از انتصابش نگذشته چه اشکال بزرگى داشت 
که با این عجله برکنار شد. مگر نه اینکه تا نفر بعدى 

بیاید شش ماه از زمان را از دست دادیم.

وى با بیان اینکه مصلحت اقتضا مى کند که جامعه 
نگر باشیم، گفت: شهر را بدون شهردار گذاشتن اصًال 
صالح نیست. شوراى شهر ســرعت همراه با دقت 
داشته باشــد و به گونه اى عمل نکنند که هرکس 

بخواهد بیاید شهردار اردستان شود.
حجت االسالم  دهشــیرى با اشــاره به اظهارات 
مطالبات مردمى و افکار عمومى در فضاى مجازى 
گفت: اینکه شهردار اردستان در روز شهردارى برکنار 
شود سئوال برانگیز است. شوراى شهر حداقل اجازه 
مى داد خود ایشان در جمع مردم حضور پیدا مى کرد 
و گزارش عملکرد مى داد. با توجه به فعالیت 20 ماه 
شهردار حداقل ارزش آن تالش ها باید حفظ مى شد. 
گفتنى است شهردار اردستان در نشست 12 تیرماه 
با دریافــت کارت زرد اعضاى شــوراى شــهر، از 
ســمتش کناره گیرى کرد. محسن حیدرى از مهر 
1396 به سمت شهردارى اردســتان انتخاب شده

 بود.

شــهردار اصفهان بــا اشــاره به معضــل ورود 
موتورســواران بــه پارك هاى ســطح شــهر به 
ویژه حاشــیه رودخانه زاینــده رود، تصریح کرد: 
از موتورســواران شــهر انتظار مى رود از ورود به 
پارك هــا کــه محلــى بــراى تأمیــن آرامش، 
آســایش و رفاه شــهروندان اســت، خــوددارى 

کنند.
قدرت ا... نوروزى خاطرنشان کرد: با معاون خدمات 
شــهرى و معاون حمل ونقل و ترافیک مذاکراتى 

انجام و تأکید شد در اولین فرصت براى تأمین امنیت 
و آسایش هر چه بیشتر مردم، اقدامات الزم را براى 
جلوگیرى از ورود موتورســیکلت ها به پارك هاى 

شهر انجام دهند.
نوروزى ابــراز امیدوارى کرد شــهروندان به ویژه 
موتورسواران همکارى الزم را انجام دهند تا پارك ها 
تبدیل به محلى براى آرامش و تفریح مردم به ویژه 
کودکان و ســالخوردگان در تمام روزهاى سال به 

ویژه در ایام تابستان شود. 

مدیر بازرسى و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: 
هشت دستگاه استخراج ارز دیجیتال در بازرسى از 
یک واحد صنفى انبار تخلیه بار در اصفهان کشف و 

توقیف شد. 
جواد محمدى فشارکى در گفتگو با «ایرنا» افزود: 
بازرسان مبارزه با قاچاق کاال این مدیریت در بازرسى 
از یک واحد صنفى انبار تخلیه بار در اصفهان، هشت 

دستگاه پردازش اینترنتى (ارز دیجیتال) خارجى به 
گمان قاچاق به ارزش 800 میلیون ریال کشــف و 

براى انجام سیر مراحل قانونى توقیف کردند.
پول مجازى (بیت کوین) پیش از این با اســتفاده 
از رایانه هاى خانگى تولید مى شــد اما در سال هاى 
اخیر دستگاه هاى مخصوص تولید این پول مجازى 
(ماینر) ساخته شــده که واردات و استفاده از آنها در 

ایران غیرمجاز است.
اســتخراج ارزهــاى دیجیتال به خصــوص نوع 
بیت کوین نیاز به مصرف باالى برق دارد به گونه اى 
که براى استخراج هر واحد بیت کوین نیاز به تولید 
72 مگاوات ساعت برق است؛ با توجه به قیمت نازل 
برق در ایران، بسیارى از استخراج کنندگان اقدام به 
استخراج ارز دیجیتال با برق ارزان مى کنند این در 
حالى اســت که ارز دیجیتال تولید شده با این برق 
رایگان به باالترین نرخ در جهــان خرید و فروش 

مى شود.

تهدید جدى اصفهان با کوره هاى گچ

انتقاد امام جمعه اردستان از 
برکنار شدن شهردار این شهر

جلوگیرى از ورود موتور به پارك ها

توقیف 8 دستگاه استخراج بیت کوین در اصفهان 
رئیــس هیئــت عامــل ایمیــدرو در جریــان بازدید از 
شرکت فوالد امیرکبیر کاشان گفـــت: بومى ســــازى 
نیازمندى هاى فوالد مبارکه  در این شــرکت محصول 

همبستگى است که باعث افتخار است.
خداداد غریب پور افزود: در شـرایط تحریـم بیش از پیش 
به این همبسـتگى، اعتماد عمومـى و در کنـار هم بودن 

که به واقع سـرمایه اجتماعى اسـت، نیازمندیم. 

در ایـــن بازدیـد، مهنـــدس حمیدرضـــا عظیمیـان، 
مدیرعامـل فـوالد مبارکـه نیـز بـا اشـاره بـه افزایـش 
ظرفیـت انجام شـده در شـرکت فـوالد امیرکبیـر کاشـان 
در ســـال جدید گفت: طـرح توســـعه فوالد کاشـان بر 
اسـاس طـرح جامـع فـــوالد مبارکـــه برنامه ریـزى  
450هزار تن شـده اسـت و بـه زودى بـه تولیـد مى رسـد. 
مدیرعامـل فـوالد مبارکـــه گفـت: طرح هـاى توسـعه 

فـوالد مبارکـه بـا نـــگاه ملـى و بـــا مطالعـه  دقیـق 
ظرفیت هـاى موجـود در بخش هـــاى مختلف کشور 
طراحى شده است که از آن جمله مى تـوان به توسـعه هاى 
هرمـزگان، سـنگ آهن و گندله سـازى اسـتان خراسـان، 
افزایـش ظرفیـت در اسـتان چهارمحـال و بختیـارى و 
همچنیـن  افزایـش ظرفیت هـــاى زیـر سـقف فـوالد 

مبارکـه اشـاره کـرد.

محور روستایی جندق-مصر از جمله محورهاي گردشگري 
و بوم گردي از توابع شهرستان خوروبیابانک است که به دلیل 
وجود مناطق گردشگري و حضور توریست در این منطقه 

احداث و تکمیل عملیات راهسازي آن حائز اهمیت است.
رئیس اداره نظارت بر ساخت راه هاي فرعی و روستایی اداره 
کل راه وشهرسازي استان در این باره گفت: طول کل این 
محور 40 کیلومتر است که 12 کیلومتر آن طی سال هاي 

گذشته به بهره برداري رســیده و 10 کیلومتر دیگر نیز با 
اعتبار 50 میلیارد ریال در حــال اجراي عملیات خاکریزي 

و خاکبرداري است.
سعید خدابخشی از جمله مشکالت پیش رو براى احداث و 
تکمیل این پروژه را عدم تخصیص اعتبارات مکفی دانست 
و اظهار کرد: احداث و تکمیل این محور روستایی به دلیل 
تردد توریست و گردشگران بسیار در طول سال از آن و به 

عنوان قطب گردشگري در منطقه بسیار حائز اهمیت است 
و عدم تخصیص اعتبارات الزم عاملی بر به تعویق افتادن 

تکمیل پروژه شده است.
خدابخشی افزود: میزان اعتبار الزم براي احداث و تکمیل 
18 کیلومتر باقیمانده با احتساب 10 کیلومتر در حال انجام، 
160 میلیارد ریال است که در صورت تأ مین و تخصیص در 

اولویت احداث قرار خواهد گرفت.

بومى سازى در فوالد مبارکه محصول همبستگى و مایه افتخار است

تکمیل یک محور روستایى مهم در انتظار اعتبار

مدیرکل میراث فرهنگى صنایع دستى و گردشگرى اســتان اصفهان با اشاره به مرمت بناى 
تاریخى «َمدَرس ابن سینا» اظهار کرد: احیا و مرمت «َمدَرس ابن سینا» و حمام شیخ بهایى در 
دستور کار اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان قرار گرفته است.

فریدون اللهیاى در گفتگو با «تسنیم» افزود: در مدرس کار زیادى نداریم، دنبال این بودیم که 
به عنوان طرح «طبیب وطن بر بالین میراث کهن» عده اى از پزشکان و متخصصان ورود پیدا 

کنند، پیشنهاد شده احیاى بناى «َمدَرس ابن سینا» با مشارکت جامعه پزشکى انجام شود.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى اســتان اصفهان گفت:  براى احیاى بنا 
پیشنهادى مطرح شده بود که مرمت آنجا فعالیت و کاربرى متناسب با طب و پزشکى با نام ابن 

سینا آمیخته شود، مقدمات این کار فراهم شده است.
وى بیان کرد: اگر به جمع بندى برسیم با عالقه مندانى که با این انگیزه وارد شده اند فعالیت شروع 

مى کنیم در غیر این صورت خودمان کار را انجام مى دهیم.
به گزارش «تسنیم»، «مَدرَس ابن ســینا» قدیمى ترین مدرسه طب در دنیا ست که در محله 
دردشت خیابان ابن سینا اصفهان واقع شده و در سال 1383 در فهرست آثار ملى ایران به ثبت 

رسیده است. 

«َمدَرس ابن سینا» با مشارکت جامعه پزشکى احیا مى شود
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فقیهه سلطانى، بازیگر جوان سینما و تلویزیون در جدیدترین 
تجربه هنرى اش به ســراغ کارگردانى تئاتر رفت. این بانوى 
هنرمند که بازیگرى را با فیلم «روســرى آبى» ساخته پوران 
درخشنده آغاز کرد یکى از چهره هاى سرشناس دنیاى سینما 

و تلویزیون است.
فقیهه سلطانى در اولین تجربه کارگردانى اش در تئاتر از بازى 

نورا هاشمى دختر مهدى هاشمى و گالب آدینه استفاده کرد.
نمایش «یه گاز کوچولو» به کارگردانى فقیهه سلطانى و تهیه 
کنندگى مهدى خان احمدى اولین تجربــه کارگردانى خانم 

بازیگر است.
فقیهه سلطانى با انتشار پســتى به تبلیغ از نمایشش پرداخت 
و نوشــت: «یه گاز کوچولو در میان گرگ هــا به روى صحنه 
مى رود!» فقیهه سلطانى با انتشار پست هایى پى در پى خبر از 

کارگردانى نمایش «یه گاز کوچولو» داد و به معرفى بازیگران 
این نمایش پرداخت که از اول مردادماه در پردیس شــهرزاد 

روى صحنه مى رود. نورا هاشمى، حمیدرضا جوکار، مهسا 
مهجور، گیلدا حمیدى، فرزانه سهیلى و افشین غیاثى 

بازیگران نمایش «یــه گاز کوچولو» را 
تشــکیل مى دهند. فقیهه سلطانى 

بازیگرى را در کالس هاى گالب 
آدینــه آموخت و حــاال بعد از 

گذشــت چندین سال از این 
ماجرا با نورا هاشمى دختر 

خانم بازیگر در نمایشى 
به کارگردانى خودش 

حضور دارد.

اگر برایتان جالب است که بدانید کدام یک از زوج هاى 
هنرى سینماى ایران بعد از سال ها زندگى مشترك هنوز 
طعم پدر و مادر شدن را نچشــیده اند ادامه این مطلب را 

از دست ندهید.
بچه دار شدن و چشیدن طعم شــیرین پدر و مادر بودن 
یکى از بزرگ ترین لذت هاى زندگى اســت که خداوند 
به بنده هایش عطا کرده است اما بسیارى از انسان ها به 
دلیل مشکالت جسمى از داشتن فرزند محروم مى شوند 
و حسرت داشتن فرزند تا پایان زندگى مشترك همراه آنها 
خواهد ماند. اما مســئله بچه دار نشدن همیشه هم یک 
مشکل جسمى نیست و گاهى زوج ها با اتفاق نظر تصمیم 
مى گیرند که تا پایان عمر بدون بچه دار شــدن زندگى 
دونفره شــان را ادامه دهند و در واقع بین بودن و نبودن 

بچه، نبودن را انتخاب مى کنند.
در میان زوج هاى سینماى ایران هم چنین حکایتى صدق 
مى کند و برخى از آنها با وجود گذشت سال هاى زیادى از 
عمر زندگى مشترکشان فرزندى ندارند و گویا درباره بچه 

دار نشدن با هم به توافق رسیده اند.
افسانه چهره آزاد و شاهرخ فروتنیان

افسانه چهره آزاد و همسرش شاهرخ فروتنیان هم از آن 
زوج هاى هنرى هستند که چیزى نزدیک به 40 سال از 
عمر زندگى مشترکشان مى گذرد اما هرگز طعم بچه دار 
شدن را نچشیده اند و طبق گفته خود خانم بازیگر از همان 
ابتداى ازدواج تصمیم گرفتند که عشقشان بین خودشان 
بماند و هرگز آن را با وجود بچه تقســیم نکنند و زیر بار 

مسئولیت بچه دار شدن نرفتند.
مهوش وقارى و محسن قاضى مرادى

مهوش وقارى و محســن قاضى مــرادى زوج هنرى 
پیشکسوتى هستند که سال هاى زیادى از عمرشان را 
در کنا هم سپرى کردند و هنوز هم وفادارانه در کنار هم 
زندگى مى کنند و خانم بازیگر در روزهاى بیمارى و پیرى 

پرستار همسرش است. مهوش وقارى در یک مصاحبه 
اعالم کرد که دوبار باردار شده است اما باردارى او با مشکل 

مواجه شد و این زوج فرزندى ندارند.
رضا عطاران و فریده فرامرزى

رضا عطاران و فریده فرامرزى یکى از زوج هاى هنرى 
قدیمى سینما هستند که سال 73 زندگى مشترکشان را 
آغاز کردند و با وجود گذشت ســال هاى زیادى از عمر 
زندگى مشترکشان هرگز بچه دار نشدند و طبق خبرهاى 
منتشر شده از مصاحبه آقاى بازیگر توافق این زوج از ابتدا 

بر بچه دار نشدن بوده است.
فرهاد آئیش و مائده طهماسبى

فرهاد آئیش و مائده طهماسبى هم یکى دیگر از زوج هاى 
هنرى سینماى ایران هستند که با وجود گذشت سال هاى 
زیادى از عمر زندگى مشترکشان (بیش از 20 سال) هرگز 
به بچه دارشدن فکر نکرده اند و به گفته فرهاد آئیش، آزادى 
هاى دوران جوانى را با تنهایى هاى پیرى تاخت زده اند و با 

یکدیگر بر سر بچه دار نشدن به توافق رسیده اند.
امین حیایى و نیلوفر خوش خلق

امین حیایى و نیلوفــر خوش خلق یکى دیگــر از زوج 
هاى هنرى هســتند که بیش از 20 سال از عمر زندگى 
مشترکشان مى گذرد و بدون داشتن فرزند روزهاى خوبى 
را در کنار هم سپرى مى کنند. نیلوفر خوش خلق همسر 
دوم امین حیایى است و آقاى بازیگر از ازدواجش اولش با 

مونا بانکى پور یک پسر به نام دارا دارد.
سحر ولدبیگى و نیما فالح

سحر ولدبیگى و نیما فالح یکى دیگر از زوج هاى هنرى 
هستند که نزدیک به 20 سال از عمر زندگى مشترکشان 
مى گذرد اما فرزنــدى ندارند. این زوج وفــادار یکى از

 موفق ترین و بى حاشیه ترین زوج هاى هنرى هستند که 
از آنها مى توان به عنوان زوج خوشحالى که همیشه در 

کنار هم هستند نام برد.

رؤیا تیموریان و مسعود رایگان
رؤیا تیموریان و همســرش مسعود رایگان یکى دیگر از 
زوج هاى هنرمند سینما هستند که با وجود گذشت بیش 
از 15 سال (ازدواج در سال 82 ) از عمر زندگى مشترکشان 
فرزندى ندارند البته ناگفته نماند کــه رؤیا تیموریان از 

ازدواج اولش دو دختر به نام دنیا و درنا مدنى دارد.
بهنوش بختیارى و محمدرضا آرین

بهنوش بختیارى و محمدرضا آرین یکى دیگر از زوج هاى 
هنرى هستند که بیش از ده سال از عمر زندگى مشترکشان 
مى گذرد اما فرزندى ندارند. بهنــوش بختیارى در یک 
برنامه تلویزیونى اعالم کرد که دیگر بچه دار نمى شــود 
و چند ســال قبل قصد قبول فرزندخواندگى یک دختر را 

داشتند که به سرانجام نرسید.
حدیث فوالدوند و رامبد شکرآبى 

رامبد شکرآبى و همسرش حدیث فوالدوند را هم مى توان 
در لیست زوج هاى هنرى که فرزند ندارند قرار داد. این زوج 
که سال 89 زندگى مشترکشان را آغاز کردند نزدیک به ده 
سال اســت که در کنار هم زندگى آرام و بدون حاشیه اى 
دارند و براى ادامه زندگى شمال کشور را به زندگى در تهران 

ترجیح داده اند.
■■■

از میان زوج هاى هنرى ســینماى ایران که مدت زمان 
کوتاهى از زندگى مشترکشان مى گذرد و هنوز صاحب 
فرزند نشــده اند مى توان به الیــکا عبدالرزاقى و امین 
زندگانى، صبا راد و مانى رهنما، اشکان خطیبى و آناهیتا 
درگاهى، نرگس محمدى و على اوجى، سمانه پاکدل و 
هادى کاظمى، حدیث میرامینى و مجتبى رجبى اشــاره 
کرد که چند ســالى اســت زندگى مشترکشــان را آغاز

 کرده اند و باید منتظر ماند دید آیا بعد از گذشت بیش از ده 
سال از زندگى مشترك نامشان در لیست باال قرار مى گیرد 

یا پدر و مادر بودن را تجربه خواهند کرد.

«تپلى و من» هشتمین فیلم سینمایى حسین قناعت که درونمایه اى شاد اما روانشناسانه 
دارد، از چهارشنبه این هفته (26تیر) اکران مى شود.

«تپلى و من» عنوان آخرین ســاخته حسین قناعت است و هشــتمین فیلم او پس از 
«الزانیا» است، این فیلم درونمایه اى متفاوت نسبت به تجربیات قبلى قناعت دارد و از 

روز چهارشنبه به اکران عمومى درخواهد آمد.
«تپلى و من» مضمونى خانوادگى با تم شــاد اما روانشناســانه دارد که به اختالالت 
شخصیتى افراد با نگاهى به آسیب هاى دوره نوجوانى مى پردازد و در آن سعى شده عالوه 
بر وجود جذابیت براى کودکان و نوجوانان، حرف هایى با پدر و مادرها و بزرگســاالن 

نیز داشته باشد.
در این فیلم حسن معجونى، میتراحجار، یوســف تیمورى، سیروس گرجستانى، نادر 
سلیمانى و رامین ناصر نصیر، سامیار محمدى، مرتضى زارع، عباس محبوب و حسین 

پوراسماعیل بازى کرده اند.
«تپلى و من» برنده پروانه زرین بهترین بازیگر کودك از سى و یکمین دوره جشنواره 

بین المللى کودك نوجوان اصفهان در سال1397 شد.

در خالصه این فیلم آمده است: «زندگى "رامین"، فیلمنامه نویس 40 ساله  تنها و ناموفق 
با ورود پسرى هشت ساله به نام "تپلى" دگرگون مى شود. چهره  "تپلى" اما براى مرد 

بیش از حد آشناست...»

آگهى مزایده

مجید صفارى- شهردار بادرود

شهردارى بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شوراى اسالمى شهر، طى تشریفات مزایده عمومى و حسب ضوابط 
و مقررات آیین نامه مالى شهرداریها، قطعه زمین شماره 16 از مجموعه واگذارى یاسرى (به مساحت 189 مترمربع) 
واقع در بلوار مصطفى خمینى را به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان، اشخاص حقیقى و حقوقى درخواست 
مى گردد از تاریخ 98/04/16 جهت بازدید از محل هاى موردنظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به شهردارى 

مراجعه نمایند.
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.

2- هزینه انتشار آگهى و هزینه کارشناسى بر عهده برنده مزایده مى باشد.
3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 
5- پیشنهاد دهندگان مى بایست 5 درصد مبلغ پایه زمین موردنظر را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به 
صورت ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شماره 106682190001 نزد بانک ملى بادرود 

واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

م الف: 522659 

نوبت دوم

  زوج ھای ھنری   
  سینمای ایران که   

  بچه ندارند  
چند سال پیش پسرى درشــت هیکل  پا به انیمیشن هاى 
راهنمایى و رانندگى گذاشت و با شیطنت ها و کارهایى که 
از روى هیجان مى کرد همیشه سرش به سنگ مى خورد و 
همین هم باعث مى شد تا پیام مثبت این انیمیشن از تنبه او به 
مخاطب برسد تا اشتباه هاى او را تکرار نکند. «سیا ساکتى» 
نام این شخصیت محبوب انیمیشنى بود که با صداى مرحوم 
مجید باقى در زمان شروع پخش با استقبال  بسیارى از سمت 
مردم مواجه شد. حاال و با گذشت پنج سال از نبود مرحوم 
باقى، ابراهیم شفیعى دوبلور و بازیگر شناخته شده کشور که 
در مجموعه تلویزیونى «خنده بازار» هم حضور داشت، به 
جاى «سیا ساکتى» دوبله مى کند. دوبلور شخصیت «سیا 
ساکتى» در مجموعه انیمیشن هاى راهنمایى و رانندگى، 
گفت که بعد از فوت مرحوم باقى که به جاى «سیا ساکتى» 
صحبت مى کرد، سعى کردم شخصیت او را براى خود کنم.

شما عالوه بر اینکه بازیگرى مى کنید 
دوبله را هم به طــور حرفه اى انجام 
مى دهید. بعد از فــوت مرحوم باقى 
شما دوبله کاراکتر «سیا ساکتى» را 
عهده دار شــدید. دوبله شخصیتى 
که مردم ســال ها با یک صدا او را 

مى شناختند.
در سرى اول این انیمیشن ها همه شخصیت ها را آقاى باقى 
مى گفتند و سازندگان این مجموعه انیمیشن بعد از فوتش 
باید از طریقى این انیمیشن ها را احیا مى کردند و به همین 
دلیل به سراغ دوبلورهایى رفتند. از طرف شرکت «حور» که 
سازنده انیمیشن هاى راهنمایى رانندگى است از من و عده اى 
دوبلور تست صدا گرفتند تا ببینند کدام صدا به صداى «سیا 

ســاکتى» نزدیک تر اســت و در این تست من 
شــبیه ترین صدا به صداى او بودم. در کنار 
«سیا ساکتى» صداى شخصیت «فرخ» را 

هم دوبله مى کنم.
تفاوت در صداى شما و 

مرحوم باقى براى 
مخاطبان هم 

مـشهود 
بود؟

خب قطعــًا آنهایى 
کــه پیگیــر دوبله 

و صداپیشــگى هســتند 
مى دانستند که آقاى باقى فوت کردند 

و قطعًا دوبلور دیگــرى جاى او صحبت 
مى کند، اما مردم عام طبیعى اســت که توجه 

زیادى به این ماجراها نداشته باشند.
در ادامه چطور جزییات این 

صدا را تغییر دادید؟
من سعى کردم شخصیت «سیا ساکتى» را براى 
خودم کنم و مخصوصًا در قسمت هاى اول سعى 
کردم که شبیه به صداى آقاى باقى باشد اما در ادامه 

کم کم تیپى که براى خودم بود را استفاده کردم 
که نزدیک به تیپى بود کــه آقاى باقى براى 

صدایش ساخته بود. ابتدا خیلى سر در گم بودم و برایم مشکل 
بود و طى صحبت هایى که با ابراهیم ساکتى کارگردان این 
مجموعه انیمیشن ها داشــتم با کمک هایشان توانستم از 
عهده این کار برآیم. در صحبت هایمان گفتم سعى مى کنم 
صدا را شبیه کنم اما در نهایت تیپى است که خودم مى سازم 
و لحن، کشش کلمات، تکه کالم ها را به مرور زمان براى 
خودم کردم. االن هم اگر بخواهیم ادامه این انیمیشن ها را 

بسازیم دیگر به گذشته فکر نمى کنم.
بخشــى از دوبله به صدا و بخشى 
ازآن به تیپ ساختن توسط گوینده 
برمى گردد. شما چطور صداى «سیا 
ساکتى» را از آن خود کردید؟ به هر 
حال «سیا» پســر جوانى است که 
عالوه بر اینکه همیشــه سرش به 
سنگ مى خورد، شــیطنت هایى هم 

دارد.
به طور معمول دوبلورهایى که تیپ سازى مى کنند بخشى از 
صداى شخصیت را از وجود خود الهام مى گیرند و بعد مى آیند 
صداســازى مى کنند که البته جداى از هم نیست. برخى از 
گوینده ها که کارشان خیلى مورد پسند قرار نمى گیرد، صرفًا 
به کپى سازى از تیپى که قبًال بوده مى پردازند و کارشان هم 
زیاد به دل نمى نشیند. اما شبیه سازى کردن و صدا را مال خود 
کردن و از خصوصیات خودت استفاده کردن و لحن گفتار 
و جمله هاى فانتزى مى تواند به جذابیت کاراکتر کمک کند 
و آن کاراکتر را براى مردم دلنشین کند. قبول کردن اینکه 
بخواهم به جاى فرد دیگرى صداپیشگى کنم، کار سختى 
بود چراکه مردم طى چندین سال به تیپ قبلى «سیا 
ساکتى» عادت کرده بودند و گفتن این تیپ 

ممکن بود هر چقدر هم شبیه 
صداى قبلى باشد اما جذابیت 
«سیا ساکتى» قبلى را نداشته 
باشد. به همین علت دیدم که 
بهترین کار براى باقى ماندن جذابیت 
این کاراکتر این اســت که کاراکتر را 
براى خودم کنم و شــبیه به آن صداى 
قبلى باشد که مردم را خیلى از تیپ قبلى 
دور نکند و در کنار آن چیزى جدید ارائه 
دهم و حاال اینکه چقدر موفق شــدم را 

مردم باید بگویند.
از بازخوردها راضى بودید؟

بلــه در جاهایى که شــنیدم مردم 
دوست داشتند.

با نزدیک شدن به میانه هاى فصل تابستان، گمانه زنى ها 
در خصوص حضور کارگردانان و آثار مختلف در سى و 
هشتمین جشنواره فیلم فجر آغاز شده و عالقه مندان به 
سینما مشتاق حضور فیلمساز مورد عالقه خود در این 

رویداد سینمایى هستند.
فیلم سینمایى «زنبور کارگر» از جمله آثارى است که 
مى تواند با توجه به عوامل و بازیگران از شــانس هاى 
این دوره از جشنواره فیلم فجر باشد. فیلمبردارى فیلم 
سینمایى «زنبور کارگر» به نویسندگى سعید نعمت ا... و 
تهیه کنندگى و کارگردانى افشین صادقى چندى پیش 

در تهران آغاز شده و همچنان در حال انجام است.
حمید فرخ نژاد، ســعید آقاخانى، شبنم مقدمى، حسین 
مهرى، علیرضا آرا، مارال فرجاد، مجید نوروزى و ستایش 
موسوى  گروه بازیگران متفاوت این درام اجتماعى را 
تشکیل مى دهند. خشایار موحدیان نیز تدوین همزمان 

فیلم را آغاز کرده است.
همکارى مشترك سعید آقاخانى و حمید فرخ نژاد یکى از 
نکات جذاب این فیلم براى هواداران سینماست، عالوه 
بر این دو بازیگر حضور شبنم مقدمى که به نوعى دوران 
اوج خود را ســپرى مى کند هم از دیگر جذابیت هاى 

اثر است. 
حسین مهرى، ستایش موســوى و مجید نوروزى به 
تازگى جلوى دوربین این فیلــم رفته اند. مهرى پیش 
از این در سریال «زیر هشت» و نوروزى نیز در سریال 
«لبخند رخساره» از نوشته هاى ســعید نعمت ا.. بازى 

داشته اند.
در خالصه قصه این فیلم آمده اســت: «"بیوك" که 
ســال ها پیش زنش را به دلیل اهمال پزشکى از دست 
داده، در نزاعى کشته مى شــود. حاال دختر او درصدد 
قصاص قاتل اســت. در این میان تنها شاهد، دوست 

دختر قاتل است...»
«زنبور کارگر» بعد از «حوالى اتوبان» و «طاووس هاى 
بى پر»، سومین فیلم سینمایى سعید نعمت ا... در مقام 
سناریست به شمار مى رود. افشین صادقى نیز دو فیلم 
سینمایى «داشتن و نداشتن» و «مقلد شیطان» و بیش 
از 30 فیلم تلویزیونى را در جایگاه کارگردان در کارنامه 
خود دارد. «مقلد شــیطان» در زمان اکران در سال 89 

نقد هاى مثبتى از سوى منتقدان گرفت.

سرنوشت «سیا ساکتى» پس از فوت دوبلورش

فقیهه سلطانى کارگردان تئاتر شد

همکارى حمید فرخ نژاد و 
سعید آقاخانى 

میترا حجار با «تپلى و من» به سینما مى آید

فرهنگفرهنگ

 نمنمایش «یه گاز کوچولو» داد و به معرفى بازیگران 
پرداخت که از اول مردادماه در پردیس شــهرزاد 

جوکار، مهسا همى رود. نورا هاشمى، حمیدرضا
لدلدا حمیدى، فرزانه سهیلى و افشین غیاثى

ممایش «یــه گاز کوچولو» را 
ممى دهند. فقیهه سلطانى 

کالسهاىگالب د در
خخت و حــاال بعد از
چنندین سال از این
 هاشمى دختر 

رر در نمایشى 
ىى خودش 

ددان تئاتر شد

وزهازهاى بیمارىا و پیرى در رد خانمخان بازازیگرگ تنتننزندگزندگى مى کننکنند ود هم هسه کنکنار ها

ببط
عع)
تت

كك" که 
 ددست

ررصدد 
ووست

سس هاى 
رر مقام 
وو فیلم 
ووبیش 
کاارنامه 
9ال89

کمند امیرســلیمانى، بازیگر ســریال هاى «پدرساالر» و 
«ملکوت» که این اخیراً ســریال «گاندو» از او روى آنتن 
شبکه 3 تلویزیون رفت درباره انتخاب نقش و جذابیت هایى 
که او را به برگزیدن یک پــروژه ترغیب مى کند، گفت: 
همیشه نقش منفى براى من جذابیت داشت؛ یک علت 
آن این است که نقش منفى پیچیدگى ها و الیه هاى 
بیشترى در قیاس با نقش مثبت دارد و بازى کردن 

آن هم چالش برانگیز است.
وى افزود: از طرفى شاید نقش منفى به این دلیل براى 
من جذاب است که معموًال به من پیشنهاد نمى شود. به 
دلیل ویژگى هاى ظاهرى بیشتر نقش مثبت به من پیشنهاد 
مى شود؛ بنابراین نقش کوتاهى که در این مجموعه داشتم را 

با کمال میل پذیرفتم.
این بازیگر که طى ســال هاى اخیر در ســریال هاى «در 

جستجوى آرامش»، «هیئت مدیره»، «دل دار» و «سارق 
روح» ایفاى نقش کرده اســت درباره نقش خود در سریال 
«گاندو» گفت: من به قدرت فکرى و جسمى خانم ها خیلى 
اعتقاد دارم. زنانى که صاحب فکر و قدرت باشــند براى من 
جذاب هستند و دوست دارم نقش شان را بازى کنم. در این 
سریال هم یک خانم مغز متفکر عده اى مرد است که کارهاى 

مهمى انجام مى دهند و از این نظر نقش را دوست داشتم.
امیرســلیمانى درباره شــخصیت پردازى محــدود «مهتا 
سلطان آبادى»، جاســوس و نقاش این ســریال گفت: با 
توجه به 30 قسمتى بودن ســریال و تعدد خرده داستان ها و 
شخصیت ها جاى مانور بیشــترى براى شخصیت پردازى 
نقش مهتا ســلطان آبادى نبود و بیشــتر از این نمى شد به 
شخصیت بسط داد. اگر سریال 90 قسمتى تهیه مى شد قطعًا 

جاى کار داشت.

کمند امیرسلیمانى:

 دوست دارم نقش  زنان قدرتمند را بازى کنم

هایى رفتند. از طرف شرکت «حور» که 
ىراهنمایى رانندگى است از من و عده اى 
فتند تا ببینند کدام صدا به صداى «سیا 

تر اســت و در این تست من 
ه صداى او بودم. در کنار
ى شخصیت «فرخ» را

در صداى شما و 
 باقى براى 

ن هم 
د

ى
له

ســتند 
ى باقى فوت کردند 

ـرىجاى او صحبت 
طبیعى اســت که توجه  ام

ها نداشته باشند.
چطور جزییات این  ه

تغییر دادید؟
صیت«سیا ساکتى» را براى 
در قسمت هاى اول سعى  صًا
داىآقاى باقى باشد اما در ادامه 

ى خودم بود را استفاده کردم 
کــه آقاى باقى براى  بود

آن کاراکتر را براى مردم دلنشین کند. قبول کردن اینکه و
بخواهم به جاى فرد دیگرى صداپیشگى کنم، کار سختى
بود چراکه مردم طى چندین سال به تیپ قبلى «سی
ساکتى» عادت کرده بودند و گفتن این تیپ

ممکن بود هر چقدر هم شبیه
صداى قبلى باشد اما جذابیت
«سیا ساکتى» قبلى را نداشته
باشد. به همین علت دیدم که
بهترین کار براى باقى ماندن جذابیت
ر این کاراکتر این اســت که کاراکتر
براى خودم کنم و شــبیه به آن صداى
قبلى باشد که مردم را خیلى از تیپ قبلى
دور نکند و در کنار آن چیزى جدید ارائه
ر دهم و حاال اینکه چقدر موفق شــدم

مردمباید بگویند.
از بازخوردها راضى بودید؟

بلــه در جاهایى که شــنیدم مرد
دوست داشتند.
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ذوب آهن فصل گذشته با ترکیب دو مهاجم 
با سبک هاى متفاوت در خط حمله اش 
توانســت با گل هاى حساسى که به 
ثمر رســاند عالوه بر ارتقا در لیگ 
برتر خودش را به مرحله حذفى لیگ 

قهرمانان آسیا برساند.
 ذوب آهن از نیم فصل دوم لیگ 
برتر فصل گذشــته یک ترکیب 
جدیــد را در خــط حمله اش 
اســتفاده کرد؛ ارسالن 
مطهرى و کریستین 
نا  آ گو وســا ا
دو مهاجــم با 
ســبک هــاى 
متفــاوت بازى 
در کنار هم توانســتند 
نقش مهمــى در موفقیت هاى این 
تیم بازى کنند. اوساگوآنا یک مهاجم 
هدف با قدرت بدنــى باال و نیروى 

جنگندگى و ارســالن مطهرى مهاجمى ســرعتى و 
زهردار در کنار هــم ترکیب موفقــى را در خط حمله 
ذوب آهن به وجود آوردند. مطهرى در 12 بازى لیگ 
شش  گل زد و دو پاس گل داد و در لیگ قهرمانان چهار 
گل براى ذوبى ها به ثمر رساند. اوساگوآنا در لیگ برتر 
یک گل زد امــا در لیگ قهرمانان آســیا دو گل براى 

ذوب آهن زد.
ذوب آهن اما در فصل جدید کریســتین اوساگوآنا را تا 
این زمان به همراه نداشــته و تمرینات پیش فصل را 
بدون او آغاز کرده است. این تیم در بازى دوستانه اى 
که روزگذشته در برابر فجرسپاسى انجام داد این کمبود 
را در خط حمله اش احســاس مى کرد و به نوعى خط 
تهاجمى این تیم به اندازه نیــم فصل دوم زهردار نبود
 و در نهایت نتوانســت دروازه حریف لیگ یکى اش را 

باز کند.
منصوریان که برنامه هایش با ذوب را از نیم فصل دوم 
آغاز کرده براى ادامه این مسیر به دنبال یک مهاجم با 
ویژگى هایى نزدیک به اوساگوآنا براى خط حمله است 
و آنطور که از باشــگاه ذوب آهن خبر مى رسد ظرف 

یکى دو روز آینده این تیم با یک مهاجم خارجى قرارداد 
خواهد بست.

اگر سرمربى ذوب آهن به دنبال زوج سازى با ارسالن 
باشــد مى تواند حدس زد که مهاجــم مدنظرش یک 
مهاجم هدف بلند زن با قدرت تخریب و فشار روى خط 
دفاعى حریف است. مهاجمى که بتواند براى ارسالن 
مطهرى فضاى مناســب براى ضربه زدن به حریف را 

به وجود بیاورد.
ذوب آهــن تنهــا نماینده ایــران در مرحلــه حذفى

 رقابــت هاى لیــگ قهرمانــان این فصل اســت و 
نزدیک بــه 20 روز دیگر در یک دیدار ســخت باید به 
مصاف االتحاد عربســتان برود. آن ها البتــه در مرحله 
گروهى النصــر قهرمان رقابت هاى لیگ عربســتان
را حذف کردند و این توانایــى را دارند که یکى دیگر از 
تیم هاى مطرح فوتبال عربستان را از پیش رو بردارند. 
منصوریان براى رسیدن به این هدف به دنبال 
زوج تکمیل کننده ارسالن مطهرى در خط 

حمله است.

ارسالن، زوج الزم است
ذوبآهن فصل گذشته با ترکیب
با سبک هاى متفاوت در خط

توانســت با گلهاىحساس
بر ارتق ثمر رســاند عالوه
برتر خودش را به مرحله حذ

قهرمانان آسیا برساند.
 ذوب آهن از نیم فصل

برتر فصل گذشــته یک
جدیــد را در خــط
اســتفاده کرد؛
مطهرى و ک
وس ا
دو
ســ
متفــاو
در کک کک ک ک ک کنار هم تو
نقش مهمــى در موفقیت

تیم بازى کنند. اوساگوآنا یک
هدف با قدرت بدنــى باال

ارس

روزنامه الکترونیکى هواداران ســپاهان به بهانه وداع 
محســن بنگر از دنیاى فوتبال به عنوان بازیکن وى 
را کنایه باران کــرد و خطاب به او نوشــت که همه 

جام هایت را مدیون سپاهان هستى.
محســن بنگر در حالى هفته گذشته رســمًا از دنیاى 
فوتبال بــه عنوان بازیکن خداحافظــى کرد که یکى 
از ســتارگان ســپاهان در دهه 80 و ابتداى دهه 90 
بود و در آن دوران به دلیل تعصب باال به ســپاهان و 
مصاحبه هاى آتشــینش علیه پرسپولیس و استقالل 
معروف شده بود اما به یکباره از عشق دوران جوانیش 

به پرسپولیس سخن گفت و به این تیم پیوست.
وى با ترك ســپاهان  و در آغاز حضور در پرسپولیس 
از عادت خود به قهرمانى سخن گفت و مدعى شد که 
حاال دیگر قرار است قهرمانى هایش را با پیراهن سرخ 
تکرار کند ولى با وجود چند سال حضور در پرسپولیس 
در حســرت جام با این تیم ماند تــا در نهایت برانکو 

ایوانکویچ نام او را در لیست خروج تیمش قرار دهد.

بنگر پس از پرســپولیس به تراکتور پیوست و فرجام 
حضورش در این تیــم تبریزى  بدون کســب جام، 
اخراج از سوى قلعه نویى سرمربى وقت تراکتورسازى 
بود تــا در ادامه در تیم هایى متوســط بــه فوتبالش 
ادامه دهــد و یادش بمانــد همه افتخــارات بزرگ 
و مدال هایى که بــه آن مى بالد را مدیون ســپاهان

است.
او هفته گذشــته از دنیــاى فوتبال با انتشــار متنى 
خداحافظى کرد در حالى که نه ســپاهانى ها به دلیل 
مواضع پرسپولیســى اش او را اســطوره تیمشــان

مى دانند و نه پرسپولیســى ها وى را یک پیشکسوت 
بزرگ براى تیمشان قلمداد مى کنند. روزنامه «صداى 
ســپاهان» خطاب به او همچنین نوشته: «به هر حال 
بابت زحماتش در سپاهان که بنا بر تأکید خودش به او 
ثروت و شهرت بخشید از وى سپاسگزاریم. ولى بداند 
که تا ابد افتخارات و جام هایــش را مدیون حضور در 

سپاهان است.» 

عملکرد تیم فوتبال ســپاهان در فصل نقل و انتقاالت 
هنوز نتوانسته اســت هوادارانش را راضى کند چرا که 
تاکنون تغییر بزرگى چــه در ترکیب اصلى و چه روى 
نیمکت در این تیم رخ نداده و اگر بازیکنان خوبى هم 
جذب این تیم شده باشــند در همان پست ها بازیکنان 

خوبى از تیم بیرون رفته اند.
عملکرد نقل و انتقاالت تیم فوتبال ســپاهان در این 
فصل، آنچنان که باید هنوز  بــاب میل هواداران این 
تیم نیست. شاید اگر ســپاهان به مانند چند فصل قبل 
در لیگ نتایــج قابل قبولى نمى گرفــت و راهى لیگ 
قهرمانان آسیا نمى شد مى شــد عملکرد مدیران را در 
یارگیرى تقریبًا مطلوب ارزیابى کــرد، هر چند براى 
تیم پرطرفدارى مثل ســپاهان که هوادارانش همیشه 
از آنها قهرمانى مى خواهند حتى بدون حضور در لیگ 
قهرمانان و فقط براى شــرکت در لیــگ ایران، این 

عملکرد نمى تواند هواداران را راضى کند.
حاال نکته مهم اینجاست که سپاهان فصل گذشته در 
لیگ برتر به مقام دوم رســید و باید به عنوان نماینده 
ایران در لیگ قهرمانان آسیا شرکت کند. هوادارانى که 
در این سال ها طعم قهرمانى هاى گذشته خود را کمتر 
چشــیده اند در فصل پیش رو انتظارى به جز قهرمانى 
در لیگ ایران و حداقل صعود از گروه تیمشان در آسیا 

را ندارند.
تیم هایى که چنین اهدافى دارند و خود را مدعى جام ها 
مى دانند با شــروع فصل نقل و انتقاالت در ابتدا سعى 
مى کنند شــاکله اصلى تیم خود را حفظ کنند و سپس 
تیم خــود را هم از نظــر کیفیت و هــم از نظر کمیت 

توسعه دهند.
با مرور لیست خروجى ها و ورودى هاى باشگاه سپاهان 
متوجه مى شویم تا اینجاى کار خروجى هاى زردپوشان 

یک نفر بیشتر از ورودى ها بوده است. 
لیســت خروجى: مهرداد محمدى، ســیاوش یزدانى، 
حســن جعفرى، محمد ابراهیمى، محمد مسلمى پور، 
خالد شــفیعى، بختیار رحمانى، جالل على محمدى و 

میالد سرلک.
لیست ورودى: گئورگى ولسیانى، مرتضى منصورى، 

محمدرضا حســینى، علیرضا نقى زاده، رضا میرزایى، 
محمد محبى، محمد زینالى و ابوالفضل بابادى عکاشه.
ســپاهان تا اینجاى کار چهار مدافع، سه هافبک و دو 
مهاجم از دســت داده و دو مدافع، ســه هافبک و سه 

مهاجم جذب کرده است.
به جز خط دفاع زردپوشان در دو پست دیگر به همراه 
پست دروازه بانى از نظر کمیت تقریبًا تغییرى نکرده اند. 
آنها به جاى مهرداد محمدى، محمدرضا حســینى، به 
جاى سیاوش یزدانى، ولسیانى و به جاى حسن جعفرى 
مرتضى منصورى را به خدمت گرفته اند. البته با خروج 
بازیکنان بــا تجربه اى مثل بختیــار رحمانى و جالل 
على محمدى، بازیکنان جوانى مثــل محمد محبى و 
محمد زینالى به سپاهان آمده اند که تجربه زیادى در 
بازى در سطح اول فوتبال ایران را ندارند. البته نمى توان 
بازیکنان را فقط با این معیار قضــاوت کرد کما اینکه 
بازیکنى مثل محمد کریمى در فصل قبل از لیگ یک 
به ســپاهان آمد و جزو بهترین هافبک هاى فصل بود 

و بیشترین پاس گل را در لیگ به نام خود ثبت کرد.
از طرف دیگر مدیران سپاهان هنوز با کى روش استنلى، 
آقاى گل فصل قبل به توافق نرســیده اند که افزایش 
قیمت ارز کار را براى مدیران ســپاهان سخت تر کرده 
است. آنها براى تقویت خط حمله با گزینه هاى دیگرى 
هم صحبت کردند.  احمدزاده و امیرى که به پرسپولیس 
رفتند و رضایى هم به نظر مى رسد قصد ندارند به باشگاه 

سپاهان بپیوندند.
هنوز مهلت زیادى تا پایان نقل و انتقاالت باقى مانده و 
مدیران سپاهان مى توانند تیم را براى حضور پر قدرت 
در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا آماده کنند. سپاهان 
با ترکیب کنونى اش مى تواند باز هم جزو مدعیان لیگ 
برتر باشــد اما با وجود تیم هاى قدرتمند آســیایى که 
میلیون دالرى براى جذب بازیکن هزینه مى کنند حتى 
صعود از گروه نیز مى تواند براى نماینده ایران دشــوار 
باشــد. به نوعى مى توان گفت ایــن عملکرد مطلوب 
حریفان آنها در آسیاست و البته هنوز رضایت هواداران 
باشگاه در نقل و انتقاالت جلب نشده است. آنها در این 

فصل فقط قهرمانى مى خواهند.

3  بازیکن ســپاهان با ترك اردوى این تیم به تیم 
ملى پیوستند.

در حالى که اردوى ســپاهان روزهاى پایانى خود 
را در کرج و در مرحله دوم آماده سازى تیم پشت 
سر  گذاشت، سعید آقایى، محمد کریمى و محمد 
محبى اردوى تیم را ترك کردند تا خود را به کادر 

فنى تیم ملى معرفى کنند.
تمرینات تیم ملى از  دیروز شنبه در زمین شماره 2 

مرکز ملى فوتبال آغاز شد.

سپاهانى ها بنگر را کنایه باران کردند

هواداران از سپاهان
 امسال فقط قهرمانى مى خواهند

محسن کدخدایى

3 سپاهانى به اردوى 
تیم ملى رفتند

لیگ نوزدهم 
کمک داور ویدیویى 

نـــدارد

 باشــگاه پرســپولیس براى لیگ نوزدهم 
نیاز به تقویت در فاز هجومــى خود دارد. در 
روزهاى گذشته نام هاى متفاوتى براى حضور 
در پرسپولیس مطرح شــده اند و باشگاه هم در 
اطالعیه اى به هواداران پرسپولیس اعالم کرد 
در روزهاى آینده خبرهاى خوبى در مورد جذب 
بازیکن در فاز هجومى پرسپولیس شنیده مى شود. 
بعد از اطالعیه باشگاه پرســپولیس، در فضاى 
مجازى میان هواداران این باشگاه گمانه زنى هاى 
زیادى در مورد بازیکن یــا بازیکنان مورد نظر 
پرســپولیس مطرح شــده و اکثر هواداران هم 
خواهان بازگشــت آقاى گل اســبق لیگ برتر 

مهدى طارمى به این باشگاه شدند.
با وجود خواســت هواداران و مطرح نشدن نام 
مهاجم خارجى اى از سوى مســئوالن باشگاه 
پرسپولیس، به نظر مى رســد مهاجم مورد نظر 
سرخپوشــان، مهدى طارمى است و مسئوالن 
باشگاه در تالش هســتند تا مهاجم ملى پوش 
باشگاه الغرافه قطر را به خدمت بگیرند. در صورتى 
صحبت از بازگشت طارمى به پرسپولیس مطرح 
شــده اســت که این بازیکن بارها در چند وقت 
گذشته خبر حضور دوباره در پرسپولیس را تکذیب 
کرده و گفته اســت هدفش حضور در لیگ هاى 
اروپایى اســت. مدیر برنامه هاى طارمى هم در 
روزهاى گذشــته در مورد حضور این بازیکن در 
پرسپولیس سکوت کرده و در تالش است طارمى 

فوتبالش را در اروپا دنبال کند. 

سعید نظرى
برخى همکاران ورزشــى نویس بعــد از دو مصوبه لغو 
عضویت مدیرعامل در هیئت مدیره ذوب آهن و ممنوع 
المصاحبه کــردن آذرى (که البته دوامى نداشــت) به 
شوخى گفته اند که با توجه به پست هاى اینستاگرامى 
رگبارى مدیرعامل، حاال مصوبــه احتمالى بعدى آنها، 

قطع اینترنت آذرى است!
غــر و لند هــاى رســانه اى و مجازى ایــن روزهاى 
مدیرعامل ذوب آهن به قول سایت «ورزش سه» پایان 
ناپذیر است. سعید آذرى همچنان دل پرى از برخوردها با تیم 
ذوب آهن دارد و مى گوید همه بســیج شده اند که ذوب 

آهن در مصاف با االتحاد برنده از میدان خارج نشود!
ذوب آهن تنها تیم باقیمانــده ایرانى در لیگ قهرمانان 
آسیاســت. تیمــى که یــک بار بــا هدایــت منصور 
ابراهیم زاده و درخشــش بازیکنانى چون محمد رضا 
خلعتبرى به دیــدار پایانى این مســابقات راه پیدا کرد.
 ســعید آذرى در تازه ترین یادداشــتى که در صفحه 
شخصى اش منتشــر کرده به پرداخت نشدن مطالبات 
باشگاه ذوب آهن از سوى کنفدراسیون فوتبال آسیا اشاره 

کرده و همچنین قصه تکرارى سه بازیکن 
ســرباز ذوب آهن که در پادگان هستند و 
احتماًال قادر بــه همراهى این تیم در بازى 

با ذوب آهن نخواهند بود.
در یادداشت سعید آذرى مى خوانیم: «زمین 

و زمان متحد شــده اند تا ذوب آهــن در مقابل 
االتحاد عربســتان ســعودى حذف شــود. تازه ترین

 شــاهکار عدم پرداخــت مطالبات ذوب آهن توســط 
کنفدراسیون فوتبال آسیاســت، در فدراسیون فوتبال 
ما هم هیچ تالشــى بــراى کمــک بــه ذوب آهن
نمى شــود. از ســویى با تمام توان تالش مى شــود 
ســه بازیکن ارزنده ذوب را کــه در تبریز در پادگان 

هستند آنجا نگهدارند تا نقل و انتقاالت تمام شود 
و هر روز شایعه اى جدید مى سازند. فریادمان و 

تالشمان به جایى نمى رسد، مانده ایم این همه 
حجم بى توجهــى چگونه مــى تواند علیه 
تنها نماینده ایران در لیگ قهرمانان آســیا 
هم سو تالش کنند براى حذفش از بازى  هاى 

حذفى. شما بگویید راه حل چیست؟»

مصوبه احتمالى هیئت مدیره ذوب آهن

م فصل دوم 
ک مهاجم با 
حمله است 
رسد ظرف 

منصوریان براى رسیدن به این هدف به دنبال 
زوج تکمیل کننده ارسالن مطهرى در خط 

حمله است.

ب محســن
را کنایه بار
جام هایتر
ب محســن
فوتبال بــه
از ســتارگا
بود و در آن
مصاحبه ها
معروف شد

به پرسپولیس
وى با ترك
از عادت خو
ق حاال دیگر
و تکرار کند
در حســرت
ن ایوانکویچ مقابل 

. تازه ترین
ن توســط 
ون فوتبال 
 ذوب آهن
مى شــود 
ر پادگان 

م شود 
ان و
مه 

ه 

قطع اینترنت سعیــد آذرى!

 باشــگاه پرســپولیس براى لیگ نوزدهم 
نیاز به تقویت در فاز هجومــى خود دارد. در 
روزهاى گذشته نام هاى متفاوتى براى حضور 
در پرسپولیس مطرح شــده اند و باشگاه هم در 
اطالعیه اى به هواداران پرسپولیس اعالم کرد 
در روزهاى آینده خبرهاى خوبى در مورد جذب 
بازیکندر فاز هجومى پرسپولیس شنیده مى شود. 
بعد از اطالعیه باشگاه پرســپولیس، در فضاى

مجازى میان هواداراناین باشگاه گمانه زنى هاى 
زیادى در مورد بازیکن یــا بازیکنان مورد نظر 
پرســپولیس مطرح شــده و اکثر هواداران هم 
خواهان بازگشــت آقاى گل اســبق لیگ برتر 

مهدى طارمى به این باشگاه شدند.
با وجود خواســت هواداران و مطرح نشدن نام 
مهاجم خارجى اى از سوى مســئوالن باشگاه 
مى رســد مهاجم مورد نظر پرسپولیس، به نظر

سرخپوشــان، مهدى طارمى است و مسئوالن 
باشگاه در تالش هســتند تا مهاجم ملى پوش 
باشگاه الغرافه قطر را به خدمت بگیرند. در صورتى 
صحبت از بازگشت طارمى به پرسپولیس مطرح 
شــده اســت که این بازیکن بارها در چند وقت 
گذشته خبر حضور دوباره در پرسپولیس را تکذیب 
کرده و گفته اســت هدفش حضور در لیگ هاى 
اروپایى اســت. مدیر برنامه هاى طارمى هم در 
روزهاى گذشــته در مورد حضور این بازیکن در 
پرسپولیس سکوتکرده و در تالش است طارمى 

فوتبالش را در اروپا دنبال کند. 

ر ی ل ب و یون ر وى ز ن وب لچیب ر ویی ب ى

غریبه آشنا 
سورپرایز 
سرخ ها
 مى شود؟

کاپیتان تیم ذوب آهن در شــانزدهمین سال حضورش 
در این تیم یکى از آماده ترین بازیکنان در اردوى آماده 
ســازى و این فصل مى تواند بازهم یکى از سال هاى 

درخشان او باشد.
قاســم حدادى فر روز جمعــه و قبل از بازى دوســتانه 
ذوب آهن برابر فجرسپاســى شــمع ســى و شــش 
ســالگى اش را فوت کــرد. او بى تردید در 16 ســال 
حضورش یکى از مهمترین بازیکنــان فوتبال ایران و 
البته چهره شــاخص تیم ذوب آهن بوده اســت. او از 
سومین دوره لیگ برتر و در حالى که بیست سال داشت 
به فوتبال ایران معرفى شد و ویژگى هاى فنى و 
شــخصیتى اش از او بازیکنى ممتاز براى فوتبال 
اصفهان ســاخت. حدادى فر در تمام این سال ها تنها 
دوســال را خارج از اصفهان بوده و لباســى غیر از ذوب 
آهن را پوشــیده اســت. او در فصل 94-95 یک سال 
را در صنعــت نفت آبادان و در لیگ یک ســپرى کرد و 
دومین بار نیز در سال 90 بود که به خاطر خدمت سربازى 
به تیم تراکتورســازى پیوســت. به غیر از این او تمام 
سال ها بازیکن ذوب آهن بوده و از پیشنهادهاى نجومى 
تیم هاى بزرگ ایرانى گذشته اســت.  آخرین پیشنهاد 
جدى حدادى فر زمانى بود که علیرضا منصوریان در لیگ 
شانزدهم هدایت اســتقالل را به عهده گرفت و حدادى 
فر را تا یکقدمى اســتقالل هم کشاند اما او بازهم هرگز 

نشد لباس ذوب آهن را میل خودش از تنش خارج کند.
او در حالى شمع کیک ســى و شش سالگى اش را فوت 
کرد کــه در برنامه آماده ســازى ذوب آهن براى فصل 
دشــوارى که پیش رو دارد یکى از بهترین وآماده ترین 
بازیکنان است. این بى تردید خبر خوبى براى ذوب آهن 
است که بازى هاى حساســى چون مرحله حذفى لیگ 

قهرمانان آسیا را برابر االتحاد عربستان دارد. 

فصل آینــده فوتبــال ایران بــدون کمک داور 
ویدیویى برگزار خواهد شد.

کمک داور ویدیویى در لیگ هجدهم به شــکل 
آزمایشى بررسى شد و به نظر مى رسید این فناورى 
در لیگ نوزدهم در دسترس خواهد بود.  اما طوالنى 
بودن زمان صدور مجوز اســتفاده از کمک داور 
ویدیویى باعث شــد تا لیگ ایران در نوزدهمین 
دوره خــود نیز، از این تکنولوژى محروم باشــد. 
بنابراین حضور فناورى وى اى ار در لیگ نوزدهم 

غیرممکن است.

روزهاى فوق العاده 
در شانزدهمین سال 
حضور در ذوب



0606آگهىآگهى 3533 سال شانزدهمیک شنبه  23 تیر  ماه   1398

 آگهى مفاد آراء صادره توسط هیأت حل اختالف موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه 
نظر به اینکه طبق آراء صادره توســط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزى یا مشاعى افراد 
مشروحه ذیل به استناد اسناد مالکیت رسمى مشاعى یا قباله انتقال عادى مورد تأیید قرار 
گرفته است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رســمى ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو روزنامه رویداد امروز  و 
نصف جهان  چاپ و منتشــر مى گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصى نسبت به آراء مذکور 
معترض باشند از تاریخ انتشــار نوبت اول آگهى روزنامه موخراالنتشار ظرف مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمایدو 
گواهى تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در اینصورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بــود .و چنانچه اعتراض در مهلت قانونى واصل 
نگردد یا معترض ، گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند، اداره ثبت 
محل مبادرت به صدور سند مالکیت بنام متصرف مى نماید. لیکن صدور سند مالکیت جدید 

مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .   
« امالك و ابنیه واقع در بخش  8 و9 ثبت اصفهان 

1- رأى شماره 139860302009000523 مورخ 1398/02/31 آقاى على ندافى قهنویه 
فرزند صفرعلى ، در ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 272/50مترمربع مجزا شده از  
پالك7 فرعى از 19 -اصلى بخش8 انتقالى با واســطه از مالکین رســمى حبیب کرمى و 

محمد منصوریان و شکراله ندافى قهنویه
2- رأى شــماره 139860302009000268 مــورخ 1398/01/29 خانم رقیه احمدى 
طالخونچه فرزند فرج اله ، در ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 113/27مترمربع مجزا شده 

از  پالك  11-اصلى بخش8 انتقالى از مالک رسمى محمود پریشان نهچیرى 
3- رأى شماره 139860302009000497 مورخ 1398/02/30  خانم پرى رضایى فرزند 
سرفراز ، در ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 179/56مترمربع مجزا شده از  پالك  595 
فرعى از 19 -اصلى بخش8 انتقالى با واسطه  از مالک رسمى ابراهیم و حسین خدارحمى  
4- رأى شــماره 139860302009000255 مورخ 1398/01/29 آقــاى مجید عقیلى 
فرزند قربانعلى ، در ششدانگ یکباب ســاختمان  به مساحت 278/50مترمربع مجزا شده 
از  پالك  622 فرعى از19 -اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى 

شکراله ندافى قهنویه  
5- رأى شــماره 139860302009000254 مورخ 1398/01/29 آقــاى مجید عقیلى 
فرزند قربانعلى ، در ششدانگ یکباب ســاختمان  به مساحت 178/50مترمربع مجزا شده 
از  پالك  622 فرعى از19 -اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى 

شکراله ندافى قهنویه  
6- رأى شــماره 139860302009000413 مــورخ 1398/02/17 خانــم اکرم باقرى 
خولنجانى فرزند شــکراله ، در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه   به مساحت 
174/20مترمربع مجزا شــده از  پالك1041 فرعى از دو -اصلى بخش9انتقالى بموجب 

قباله عادى  از مالک رسمى طلعت صریریان  
7- رأى شــماره 139860302009000414 مــورخ 1398/02/17  خانم اعظم باقرى 
خولنجانى   فرزند شــکراله ، در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه   به مساحت 
174/20مترمربع مجزا شــده از  پالك1041فرعى ازدو -اصلى بخش 9 انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى طلعت صریریان  
8- رأى شماره 139460302009006958 مورخ 1394/11/28 آقاى غالمرضا یزدانى 
دیزیچه   فرزند احمد، در ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 187/70مترمربع مجزا شده از  
پالك 377/1 -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى  از مالک رسمى حسین کریمى

9- رأى شــماره 139860302009000526 مورخ 1398/02/31 آقاى سعید شریفیان    
فرزند حشمت اله ، در ششدانگ یکباب خانه   به مســاحت 249/20مترمربع مجزا شده از  

پالك 12- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى  از مالک رسمى رضا باروتى
10- رأى شماره 139860302009000280 مورخ 1398/01/31 آقاى على اکبر آقایارى 
فرزند رحمت اله ، در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 25/65مترمربع مجزا شده از  پالك 

یک -اصلى بخش9انتقالى  بموجب قباله عادى از مالک رسمى رجبعلى ایرانپور
11- رأى شماره 139860302009000277 مورخ 1398/01/31 آقاى على اکبر آقایارى 
فرزند رحمت اله ، در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 331/35مترمربع مجزا شده از  
پالك 819 فرعى از دو -اصلى بخش9انتقالى  با واسطه از مالکین رسمى رضا، نعمت اله 

و اسداله کاویان
12- رأى شماره 139860302009000279 مورخ 1398/01/31 آقاى على اکبر آقایارى 
فرزند رحمت اله ، در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 26/40مترمربع مجزا شده از  پالك 

یک -اصلى بخش9انتقالى  بموجب قباله عادى از مالک رسمى رجبعلى ایرانپور
13- رأى شماره 139860302009000278 مورخ 1398/01/31 آقاى على اکبر آقایارى 
فرزند رحمت اله ، در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 199/64مترمربع مجزا شده 
از  پالك یک -اصلى بخش9انتقالى  بموجب قباله عادى از مالک رسمى رجبعلى ایرانپور

14- رأى شماره 139860302009000720 مورخ 1398/03/26 آقاى جعفر خدابخش 
فرزند عوضعلى ، در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 112/40مترمربع مجزا شده از  پالك 

یک -اصلى بخش9انتقالى  بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسین ایرانپور
15- رأى شماره 139860302009000761 مورخ 1398/04/02 آقاى قاسمعلى دانش  
فرزند مصطفى ، در شــش دانگ یک باب خانه به مساحت 143/65مترمربع مجزا شده از  

پالك 1 -اصلى بخش9 انتقالى  بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسین ایرانپور
16- رأى شماره 139860302009000667 مورخ 1398/02/23 خانم اشرف نصوحى 
فرزند عباســعلى ، در ششدانگ یکباب خانه   به مســاحت 50/ 337مترمربع مجزا شده از  

پالك  یک -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رجبعلى ایرانپور
17- رأى شــماره 139860302009000495 مورخ 1398/02/30 آقاى جواد ایرانپور 
مبارکه فرزند مرتضى  ، در دو و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 10/ 
156مترمربع مجزا شده از پالك یک -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى یداله عطارى
18- رأى شماره 139860302009000494 مورخ 1398/02/30 خانم صدیقه عباسى 
پور مبارکه فرزند عباس  ، در نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه   به مساحت 10/ 
156مترمربع مجزا شده از پالك یک -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى یداله عطارى
19- رأى شــماره 139860302009000496 مورخ 1398/02/30 خانم مژگان ایرانپور 
مبارکه فرزند مرتضى  ، در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه   به مساحت 10/ 
156مترمربع مجزا شده از پالك یک -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى یداله عطارى
20- رأى شــماره 139860302009000721 مورخ 1398/03/26 خانم صدیقه امیرى 
فرزند ابراهیم  ، در ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 240/50مترمربع مجزا شده از پالك   

یک -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى  از مالک رسمى بختیار دهقانى
21- رأى شــماره 139860302009000712 مورخ 1398/03/26 خانم اعظم شریفى 
سرارودى فرزند حسن  ، در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 203مترمربع مجزا شده از 
پالك   16 -اصلى  واقع در مزرعه على اباد و عنایت اباد بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى  

از مالک رسمى کریم باقریان سرارودى
22- رأى شــماره 139860302009000737 مورخ 1398/03/28 خانم اعظم صفایى 
فرزند  حسین  ، دردو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب سوله  به مساحت 348/35مترمربع 
مجزا شده از پالك 198 فرعى از  328 -اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى خلیل اله موسوى
23- رأى شماره 139860302009000736 مورخ 1398/03/28 آقاى مهرداد صفایى 
فرزند  حسین  ، درچهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب سوله  به مساحت 348/35مترمربع 
مجزا شده از پالك 198 فرعى از  328 -اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 
رسمى خلیل اله موسوى تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/4/23 تاریخ انتشار نوبت دوم : 7 

/1398/5 م الف: 528346 مظاهر نصرالهى - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 
مبارکه/ 4/303 

وقت اجراى قرار تحریر ترکه
بدینوســیله اعالم مى نماید به موجب درخواست رضا کرباســیان به طرفیت اسماعیل- 
فاطمه- معصومه- مهناز- بنفشه- مریم- اسماعیل- ابراهیم و رمضانعلى همگى کرباسیان 
قرار تحریر ترکه مرحوم نورعلى کرباسیان طى شــماره 461/98 در شوراى حل اختالف 
شعبه چهارم زرین شهر صادر و وقت اجراى قرار ساعت 11 مورخه 98/5/23 تعیین گردیده 
است لذا از ورثه یا نماینده قانونى آنها بســتانکاران و مدیونین به متوفى و کسان دیگرى 
که حقى بر ترکه متوفى دارند دعوت مى شــود در موعد مذکور در محل این شورا واقع در 
شهرستان به آدرس جنب دادگسترى زرین شــهر حاضر شوند. عدم حضور مدعوین مانع 
اجراى قرار نخواهد بود. م الف: 527752 شعبه چهارم شوراى حل اختالف شهرستان لنجان 

(م جتمع شماره یک) /4/287
ابالغ

احترامًا عطف به پرونده کالســه 172/98 موضوع دادخواست خانم زینت محمدى فرزند 
محمدتقى 52 ساله بازنشسته- علیه آقاى ناصر سلیمانى فرزند حسینعلى 51 ساله بخواسته 
مطالبه نفقه معوقه زوجه به استحضار عالى مى رساند. اینجانبه کارشناس منتخب در موعد 
مقرر در دفتر آن شــعبه محترم حاضر و پس از مطالعه پرونده مطروحه با خواهان و خوانده 
مذاکره نموده، نظرات ایشان استماع گردید. علیهذا با توجه به مطالب فوق و بررسى هاى 
الزم و مالحظه مندرجات پرونده و شئونات زوجه و جمیع جهات و عوامل موثر در قضییه 
بدینوسیله نفقه زوجه منطبق با قرار کارشناسى آن شعبه محترم به شرح ذیل تعیین و برآورد 
میگردد. نفقه زوجه: 1- از تاریخ 97/9/1 لغایت 97/12/29 روزانه 185/000 ریال، ماهیانه 
5550/000 ریال و جمعًا 22/015/000 ریال 2- از تاریخ 98/1/1 لغایت 98/4/20 روزانه 
210/000 ریال، ماهیانه 6300/000 ریال و جمعًا 23/730/000 ریال نتیجه گزارش: نفقه 
زوجه خانم زینت محمدى فرزند محمدتقى از تاریخ 97/9/1 لغایت 98/4/20 به مبلغ کل 
45/745/000 ریال تعیین و در صورت برقرارى شرایط فعلى و استحقاق زوجه نفقه وى تا 
پایان سال جارى ماهیانه 6300/000 ریال تعیین و برآورد میگردد. ضمنا در صورت پرداخت 
مبالغى بابت نفقه توســط زوج  به زوجه با ارائه مدرك معتبر و مستدل که مورد تایید مقام 
قضایى محترم قرار گیرد از مبالغ برآوردى فوق کسر مى گردد. م الف: 527739 شعبه ششم 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /4/288
حصر وراثت

على ملکى دیزیچه فرزند غالمحسین داراى شماره شناسنامه/ ملى 163 بشرح دادخواست 
مطروحه به کالسه پرونده 98/262 شورا، درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که غالمحســین ملکى دیزیچــه فرزند نعمت اله ملکى دیزیچه به شــماره 
شناسنامه 196 و به شماره ملى 5418830120 در تاریخ 1387/04/15 در اقامتگاه دائمى 
خویش فوت نموده و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 
1- ابراهیم ملکى دیزیچه فرزند غالمحسین شماره شناسنامه یا کدملى 2217 نسبت به 
متوفى فرزند 2- على ملکى دیزیچه فرزند غالمحســین شماره شناسنامه یا کدملى 163 
نســبت به متوفى فرزند 3- مهدى ملکى دیزیچه فرزند غالمحسین شماره شناسنامه یا 
کدملى 5419490277 نسبت به متوفى فرزند 4- محمد ملکى دیزیچه فرزند غالمحسین 
شماره شناسنامه یا کدملى 5419737345 نسبت به متوفى فرزند 5- فاطمه ملکى دیزیچه 
فرزند غالمحسین شماره شناســنامه یا کدملى 51 نسبت به متوفى فرزند 6- طیبه ملکى 
دیزیچه فرزند غالمحسین شماره شناسنامه یا کدملى 72 نسبت به متوفى فرزند 7- بتول 
ملکى دیزیچه فرزند غالمحسین شماره شناسنامه یا کدملى 2690 نسبت به متوفى فرزند 
8- رقیه ریاحى درچه فرزند امراله شماره شناســنامه یا کدملى 5419277581 نسبت به 
متوفى همسر  اینک با انجام تشــریفات مقدماتى، درخواست مزبور را یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد، در غیر این صورت گواهى صادر خواهد 
شد. م الف: 520371 علیرضائى- رئیس شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

مبارکه /4/289
حصر وراثت

لیال چوپانى نهچیرى فرزند محمود داراى شماره شناســنامه/ ملى 10 بشرح دادخواست 
مطروحه به کالسه پرونده 98/266 شورا، درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که محمود چوپانى نهچیرى فرزند قدمعلى به شماره شناسنامه 8 و به شماره 
ملى 5419405997 در تاریخ 1397/10/04 در اقامتگاه دائمى خویش فوت نموده و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ردیف هاى جدول ذیل: 1- امیرحسین چوپانى 
نهچیرى فرزند محمود شماره شناسنامه یا کدملى 5410221664 نسبت به متوفى فرزند 
2- طاهره چوپانى نهچیرى فرزند محمود شماره شناسنامه یا کدملى 918 نسبت به متوفى 
فرزند 3- زینب چوپانى نهچیرى فرزند محمود شــماره شناسنامه یا کدملى 23 نسبت به 
متوفى فرزند 4- اعظم چوپانى نهچیرى فرزند محمود شــماره شناسنامه یا کدملى 372 
نسبت به متوفى فرزند 5- فاطمه چوپانى نهچیرى فرزند محمود شماره شناسنامه یا کدملى 
1160131899 نســبت به متوفى فرزند 6- لیال چوپانى نهچیرى فرزند محمود شــماره 
شناسنامه یا کدملى 10 نســبت به متوفى فرزند 7- زهرا چوپانى نهچیرى فرزند محمود 
شماره شناسنامه یا کدملى 184 نسبت به متوفى فرزند 8- سکینه سجادى فرزند سید حسین 
شماره شناسنامه یا کدملى 6 نسبت به متوفى همســر اینک با انجام تشریفات مقدماتى، 
درخواست مزبور  را یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى 
از متوفى نزد او مى باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد، 
در غیر این صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف: 520405 علیرضائى- رئیس شعبه اول 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان مبارکه /4/290
حصر وراثت

زهرا مختارى مبارکه فرزند رمضان داراى شــماره شناسنامه/ ملى 416 بشرح دادخواست 
مطروحه به کالسه پرونده 98/269 شورا، درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که محمد بهرامى فرزند عزیزاله به شــماره شناســنامه 49 و به شماره ملى 
5419727005 در تاریخ 1398/03/10 در اقامتگاه دائمى خویش فوت نموده و ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ردیف هاى جدول ذیل: 1- امیرحسین بهرامى فرزند 
محمد شماره شناسنامه یا کدملى 5410398343 نسبت به متوفى فرزند 2- طاها بهرامى 
فرزند محمد شماره شناســنامه یا کدملى 5410554116 نسبت به متوفى فرزند 3- زهرا 
مختارى فرزند رمضان شماره شناسنامه یا کدملى 416 نسبت به متوفى همسر 4- سکینه 
بهرامى فرزند محمد شماره شناسنامه یا کدملى 1 نسبت به متوفى مادر 5- عزیزاله بهرامى 
فرزند رضا شماره شناسنامه یا کدملى 121 نســبت به متوفى پدر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى، درخواســت مزبور  را یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا 
وصیتنامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به این شورا 
تقدیم دارد، در غیر این صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف: 520428 علیرضائى- رئیس 

شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان مبارکه /4/291
 اخطار اجرایى

شماره 1491/97 به موجب راى شماره 1491/97تاریخ 98/2/9 حوزه 5 امیر آباد شوراى 
حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- نعمت اله چمن 
سرا 2- امید بران به نشــانى هردو مجهول المکان محکوم اســت به صورت تضامنى به 
پرداخت مبلغ یازده میلیون و پانصد هزار تومان  بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ دویست 
و پنجاه و سه هزار تومان  بعنوان هزینه  دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ 97/4/25 
به مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار تومان و مورخ 96/11/25 به مبلغ هفت میلیون تومان 
لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل و پرداخت نیم عشردولتى در حق صندوق دادگسترى 
نجف آباد که توسط اجراى احکام محاســبه مى گردد.محکوم له: مجتبى سفرى با وکالت 
آقاى مجتبى حقیقى به نشانى: نجف آباد شهرك آزادگان مسکن مهر ورودى اول مجتمع 
مسکونى هســتى طبقه چهارم واحد 15 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 

صریحًا اعالم نماید. 525959/م الف-شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد /4/293
 اخطار اجرایى

شماره 1407/97 به موجب راى شماره1407/97 تاریخ 98/1/18 حوزه 5 امیرآباد شوراى 
حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه نوراله عباسى به 
نشــانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ بیســت میلیون تومان بابت اصل 
خواسته وپرداخت مبلغ دویســت و پنجاه هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت 
تاخیردرتادیه از مورخ سررسید95/3/20 و 95/2/20 هر یک به مبلغ ده میلیون تومان لغایت 
اجراى حکم و حق الوکاله وکیل و پرداخت نیم عشــر دولتى در حق صندوق دادگسترى 
نجف آباد که توسط اجراى احکام محاسبه مى گردد. محکوم له: مجتبى سفرى با وکالت 
آقاى مجتبى حقیقى به نشانى: نجف آباد شهرك آزادگان مسکن مهر ورودى اول مجتمع 
مســکونى هســتى طبقه چهارم واحد 15 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهــد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 525961/م الف-شعبه پنجم  شوراى حل اختالف نجف 

آباد /4/294
 اخطار اجرایى

شماره 1385/97 به موجب راى شماره 65تاریخ 98/1/28 حوزه دوم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه احسان شیاسى به نشانى مجهول 
المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ پنجــاه و پنج میلیون ریال  بابت اصل خواســته 
وپرداخت مبلغ 1/770/000 ریال بعنوان هزینه  دادرســى و پرداخــت حق الوکاله وکیل 
و پرداخت خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررســید1396/10/20 لغایت اجراى حکم و 
همچنین محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 2/750/000 ریال  بعنوان نیم عشر دولتى 
مى باشد.محکوم له: مجتبى ســفرى با وکالت آقاى مجتبى حقیقى به نشانى: نجف آباد 
شهرك آزادگان مسکن مهر ورودى اول مجتمع مســکونى هستى طبقه چهارم واحد 15 
ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى 
که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 525966/م الف-شعبه 

دوم شوراى حل اختالف نجف آباد /4/295
 اخطار اجرایى

شماره 1386/97 به موجب راى شماره 64 تاریخ 98/1/28 حوزه دوم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه حمداهللا عباسى به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال  بابت اصل خواسته وپرداخت 
مبلغ 3/600/000 ریال بعنوان هزینه  دادرســى و پرداخت حــق الوکاله وکیل و پرداخت  
خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید1395/9/31لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم 
علیه محکوم به پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال  بعنوان نیم عشر دولتى مى باشد.محکوم 
له: مجتبى ســفرى با وکالت آقاى مجتبى حقیقى به نشــانى: نجف آباد شهرك آزادگان 
مســکن مهر ورودى اول مجتمع مسکونى هســتى طبقه چهارم واحد 15 ماده 34قانون 
اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در صورتى که خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 525967/م الف-شعبه دوم شوراى حل 

اختالف نجف آباد /4/296
 اخطار اجرایى

شماره 1421/97 به موجب راى شماره 55 تاریخ 98/1/28 حوزه دوم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه نوراله عباسى به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال  بابت اصل خواسته وپرداخت 
مبلغ 1/395/000 ریال بعنوان هزینه  دادرســى و پرداخت حــق الوکاله وکیل و پرداخت  
خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررســید95/4/20 لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم 
علیه محکوم به پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال  بعنوان نیم عشر دولتى مى باشد.محکوم 
له: مجتبى ســفرى با وکالت آقاى مجتبى حقیقى به نشــانى: نجف آباد شهرك آزادگان 
مســکن مهر ورودى اول مجتمع مسکونى هســتى طبقه چهارم واحد 15 ماده 34قانون 
اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در صورتى که خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 525983/م الف-شعبه دوم شوراى حل 

اختالف نجف آباد /4/297
 اخطار اجرایى

شماره 1387/97 به موجب راى شماره 66 تاریخ 98/1/28 حوزه دوم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه هاشم شاکرى به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ سى و پنج میلیون ریال  بابت اصل خواسته وپرداخت 
مبلغ 1/550/000 ریال بعنوان هزینه  دادرســى و پرداخت حــق الوکاله وکیل و پرداخت  
خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید1391/5/30لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم 
علیه محکوم به پرداخت مبلغ 1/750/000 ریال  بعنوان نیم عشر دولتى مى باشد.محکوم 
له: مجتبى سفرى با وکالت آقاى مجتبى حقیقى به نشانى: نجف آباد شهرك آزادگان مسکن 
مهر ورودى اول مجتمع مسکونى هستى طبقه چهارم واحد 15 ماده 34قانون اجراى احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که 
اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 525988/م الف-شعبه دوم شوراى حل اختالف 

نجف آباد/ 4/298
 اخطار اجرایى

شماره 1408/97 به موجب راى شماره 1408/97تاریخ 98/1/18 حوزه 5 امیر آباد شوراى 
حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه نوراله عباسى به 
نشانى  مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ دوازده میلیون و پانصد هزار تومان  
بابت اصل خواســته وپرداخت مبلغ دویســت و هفتاد و هفت هزار تومان  بعنوان هزینه  
دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ 95/5/20  لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل 
و پرداخت نیم عشردولتى در حق صندوق دادگســترى نجف آباد که توسط اجراى احکام 
محاسبه مى گردد.محکوم له: مجتبى سفرى با وکالت آقاى مجتبى حقیقى به نشانى: نجف 
آباد شهرك آزادگان مســکن مهر ورودى اول مجتمع مسکونى هستى طبقه چهارم واحد 
15 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى 
که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 525989/م الف-شعبه 

پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد /4/299
 اخطار اجرایى

شماره 1492/97 به موجب راى شــماره 142/97تاریخ 98/2/9 حوزه 5 امیر آباد شوراى 
حل اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیــه 1- نعمت اله 
چمن سرا 2- امید بران به نشانى هردو مجهول المکان محکوم است به صورت تضامنى 
به پرداخت مبلغ ســیزده میلیون و پانصد هزار تومان  بابت اصل خواســته وپرداخت مبلغ 
دویست و هشتاد و نه هزار تومان  بعنوان هزینه  دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ 

97/5/25 به مبلغ چهل و پنج میلیون ریــال و مورخ 97/3/25 به مبلغ چهل و پنج میلیون 
ریال  و 97/2/25 به مبلغ چهل و پنج میلیون ریال لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل 
و پرداخت نیم عشردولتى در حق صندوق دادگســترى نجف آباد که توسط اجراى احکام 
محاسبه مى گردد.محکوم له: مجتبى سفرى با وکالت آقاى مجتبى حقیقى به نشانى: نجف 
آباد شهرك آزادگان مســکن مهر ورودى اول مجتمع مسکونى هستى طبقه چهارم واحد 
15 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى 
که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 525990/م الف-شعبه 

پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد /4/300
 اخطار اجرایى

شماره 97/853 به موجب راى شــماره 2208 تاریخ 97/11/10 حوزه هفتم شوراى حل 
اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1-صدیقه حسنى دره 
بیدى2-محمدرضاعربى به نشانى1-ملک شــهر خ مطهرى خ آزادگان انتهاى آزادگان 
8196687315 2-مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 32/000/000 ریال 
بابت اصل خواســته و مبلغ 480/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل 
تعرفه خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/7/17 لغایت اجراى حکم در حق 
خواهان و نیم عشر  دولتى.محکوم له: مهدى محمدى با وکالت مجید محمدى به نشانى: 
جوزدان خ امام کوى عدل پ 3 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم 

نماید. 526134/م الف-شعبه هفتم شوراى حل اختالف نجف آباد /4/301
اخطار اجرایى

شماره 97/851به موجب راى شماره 964 تاریخ 97/9/6 حوزه هفتم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1-میکائیل قنبرى 2- سیف اله 
آرزم به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/550/000 ریال بابت هزینه دادرسى و  مبلغ 1/500/000 
ریال بابت هزینه نشرآگهى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ 
سررسید چک  93/3/30 لغایت اجراى حکم در حق خواهان و نیم عشر.محکوم له: مهدى 
محمدى با وکالت مجید محمدى به نشانى: جوزدان خ امام کوى عدل پ3 ماده 34قانون 
اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در صورتى که خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 526135/م الف-شعبه هفتم شوراى حل 

اختالف نجف آباد /4/302
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به آقاى حسن پورمشــیر خواهان اقاى مرید بندانى 
دادخواستى مبنى بر الزام به حضور دفترخانه به طرفیت شــما  به این شورا تقدیم نموده و 
به کالسه 98 / 111 ش 9 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 23 / 5/ 98ساعت 5/30  عصر  
تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م 
از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رســیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد 
شد 528390 /م الف. مسئول دفتر شعبه 9 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 4/305 

ابالغ وقت رسیدگى 
آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به آقاى رضــا ایزدى خواهان اقــاى مرید بندانى 
دادخواستى مبنى بر الزام به حضور به طرفیت شما  به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 
/ 111 ش 9 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 23 / 5/ 98ساعت 5/30  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 نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا 
مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد 528700 /م الف. 

مسئول دفتر شعبه 9 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 4/306 
فقدان سند مالکیت 

شــماره: 139885602030003930 آقاى مصطفى پاینده بشماره شناسنامه 598 فرزند 
محمد رضا باستناد دو برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده 
مدعى شدند که سند مالکیت یکدانگ و یکصد و سه هزارم دانگ مشاع از ششدانگ پالك 
ثبتى 1438 واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 523 دفتر 355 
امالك ذیل ثبت 87243 بنام عصمت تدین نجف آبادى مســبوق به ثبت و سند مالکیت 
بشماره 88500  بوده که مع الواسطه مقدار یکدانگ و یک – پنجم آن را به مصطفى پاینده 
انتقال شده و طى سند انتقال قطعى بشــماره 22836 مورخ 1390/12/24 دفترخانه 199 
مقدار نود و هفت – هزارم دانگ مشاع از ششــدانگ به امیر قادرى فرزند اکبر انتقال داده 
و برایش مقدار یکدانگ و یکصد و ســه – هزارم دانگ مالکیت باقى مانده و سند مذکور 
مفقود شده است.صادر و تســلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم 
شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى 
ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1398/04/23، 530001/م الف- ابوالفضل 
ریحانى محمد زاده مدیر واحد ثبتى حوزه ثبــت ملک نجف آباد  از طرف زهرا لطفى نجف 

آبادى/ 4/307 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به عماد آراسته پور دادخواستى به خواسته الزام به تنظیم 
ســند خودروبه طرفیت خواندگان 1 – محمد کرم پیش بین 2 - امید شیخى 3 – نصرت 
اله سهرابى به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 201 ش 4 ح ثبت و وقت رسیدگى 
به تاریخ 4 / 6 / 98 ساعت 6 عصر تعیین گردیده اســت 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 نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق 
مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد 528716 /م الف. مدیر دفتر شعبه 4 حقوقى شوراى 

حل اختالف شاهین شهر/  4/308 
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى مجتبى نیکبخت خواهان اقاى حسن معصومى 
دادخواستى مبنى بر الزام به تنظیم انتقال سند به طرفیت شما  به این شورا تقدیم نموده و به 
کالسه 98 / 181 ش 9 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 26 / 5/ 98ساعت 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 نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این 
شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد 528707 /م 

الف. مسئول دفتر شعبه 9 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 4/309 
ابالغ تجدیدنظر خواهى

باسالم در خصوص پرونده کالســه 28/97 ت ج فى ما بین على عسگر قربانى فر و رحیم 
شالى چنانچه آقاى رحیم شالى در خصوص تجدید نظر خواهى الیحه وارسى ظرف یک 
هفته ارائه فرمائید.520469/ م الف- رئیس شــوراى حل اختالف شــعبه چهارم حقوقى 

شهرستان نجف آباد/4/292
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دندان هاى خراب به دلیل درد شــدید جویدن غذا را به 
طور ناقص انجام مى دهد و همین موضوع کار معده را 
در هضم غذا دو برابر مى کند و باعث ایجاد مشــکل در 

سیستم گوارش مى شود.
باکترى هاى دندانى که خراب شــده است، مى تواند به 
وسیله مواد غذایى وارد معده و سپس وارد گردش خون 
شود و همین مسئله باعث معده درد و بروز بیمارى هاى 
مختلف گوارشــى مى شــود. دندان در جذب و هضم 
و همچنین جویدن مواد غذایى بســیار مؤثر اســت به 
طورى که اگر این عضو دچار مشکل شود، هضم غذا با 

مشکالت مختلفى روبه رو مى شود.
در دستگاه گوارش دندان به عنوان اولین عضو محسوب 
مى شود و اگر دندان فردى خراب باشد، کار جویدن مواد 
غذایى و به تبع آن هضم و جذب غذا با مشــکل روبه رو 

مى شود و معده کارایى خود را از دست مى دهد. افرادى 
که دندان هاى خرابى دارند، به خوبــى مواد غذایى در 
معده شــان آماده هضم و جذب نمى شــود، این افراد 
به ناچــار در طوالنى مدت به مصــرف غذاهاى نرم و 
فاقد فیبر روى مى آورند و همین مســئله باعث بر هم 
خوردن متابولیسم بدن و حتى مواد غذایى و آنزیم هاى 
مورد نیاز معده و دســتگاه گوارش مى شود و در نتیجه 
کارایى معــده را تضعیــف مى کند. عفونت ناشــى از 
دندان هاى خراب باعث بروز عفونت در سیستم گوارش 

مى شود.
دندان هاى خراب به دلیل درد شــدید جویدن غذا را به 
طور ناقص انجام مى دهد و همین موضوع کار معده را 
در هضم غذا دو برابر مى کند و باعث ایجاد مشــکل در 

سیستم گوارش مى شود.

تحقیقات نشــان داده اســت که نقاشى کردن 
تعامل میان نواحى مختلف مغز را زیاد کرده و در 
عین حال از سرعت پیر شــدن مغز به شدت کم 
مى کند؛ دانشمندان تأثیر هنر را روى افراد 62 تا 
70 ساله مورد بررسى قرار دادند؛ نیمى از این افراد 
در کالس هاى تاریخ هنر و نیمى دیگر از آنها در 
کالس هاى نقاشى شرکت کردند، کالس هاى 
نقاشى در مقایسه با کالس هاى تاریخ هنر، تأثیر 

بسیار بیشترى بر عملکرد مغز داشتند.

خوش بینى پیش و بیش از آنکه یک امر هیجانى و احساسى 
باشد نوعى نگرش انسان اســت به خود و محیط. هر یک 
از نگرش هاى خوش بینى یا بدبینى بر خود انســان و نوع 
زندگى او تأثیر مى گذارد. انســان هاى خوش بین از 
سالمت جسمانى و روانى بیشترى برخوردارند، از زندگى 
رضایت بیشترى دارند، با دیگران سازگارترند، به زندگى امید 
بیشترى دارند و در رویارویى با تنش هاى زندگى سازگارى 

بیشترى از خود نشان مى دهند.
همچنین رابطه مستقیمى بین خوش بینى و سالمت روان 
وجود دارد. به این معنا که خوش بینى امنیت روانى فرد را 
(که یکى از نیازهاى اساســى است) افزایش مى دهد و هر 
چه امنیت روانى بیشتر شود سالمت روان تضمین شده تر 
است. ناگفته پیداست که ســالمت روان هم به نوبه خود 
منجر به سالمت رفتار و بروز رفتارهاى مناسب در مواجهه 

با دیگران مى شود.

قطعًا یکى از اشتباهات بزرگ انســان در زندگى مى تواند 
بدبینى باشد. الزم است از خود بپرســیم که آیا به راستى 
قرارگرفتن در وضعیــت بدبینى حال و روز مــا را از اینکه 
هستیم بهتر مى کند؟ اگر بهتر مى کند پس بهتر است که 

بدبین باشیم.
نکته دیگر اینکه مثبت اندیشــى و خوش بینى به معناى 
ســاده لوحى یا بى تفاوتى نســبت به بدى هــا، نواقص، 
کژى ها و ناهنجارى ها نیست. خوش بینى حماقت نیست، 
بلکه خوش بینى همانا دیدن واقعیت ها، به انضمام باور و عزم 
به برنامه ریزى و اقدام مثبت و امیدوارانه براى راست کردن 
کژى ها و ترمیم کاستى ها و اصالح ناهنجارى هاست. اساسًا 
تفاوت خوش بینى و بدبینى، تفاوت فعالیت و انفعال است. 
انسان خوش بین فعاالنه، پرتالش و امیدوار مسیر زندگى را
مى پیماید ولى انسان بدبین منفعالنه و شکاکانه، افسرده و 

بى انرژى زمان مى گذراند.

از آنجا که انســان بدبین، غیر از خود به همه بدبین است از 
لحاظ اخالقى گرفتار نوعى غرور و خودبینى هم هست و 
همین خودبینى باعث مى شــود که نتواند روابط اجتماعى 
مناســبى با دیگران برقرار کند. اینکه ســایر انسان ها را 
بدبینانه موجودات بــدى تلقى کنیم، خود بــه خود مانع 
رابطه اى صمیمانه با آنها مى شــود. برخوردارى از نگرش 
مثبت و خوش بینانه نسبت به سایر انسان ها و باور کردن 
گفته ها و رفتار هایشان، باب گفتگو و تعامل با آنها را باز نگه 
مى دارد. اگر شما نسبت به کســى نگرش بدبینانه داشته 
باشید به این معنى که او سراســر بد و اندیشه هایش همه 
باطل؛ طبیعى است که هیچگاه مایل به گفتگو و تعامل با 
وى نخواهید بود. انسان خوش بین نه تنها خود را ارزشمند 
مى داند و از فروتنى برخوردار اســت بلکه دیگران را هم 
ارزشــمند مى داند و همین نگرش خوش بینانه راه روابط 

صحیح با دیگران را باز مى کند.

بررسى ها حاکى از آن است مصرف میزان قابل توجهى 
از آبمیوه مى تواند خطر ابتال به سرطان را افزایش دهد. 
همچنین پیش از این محققان به ارتباط بین مصرف هر 
نوع نوشــیدنى حاوى قند و احتمال ابتال به این بیمارى 

پى برده بودند.
در این مطالعه محققان فرانسوى به ارتباط خاص بین قند 
و سرطان دست پیدا کردند. نوشیدنى هاى حاوى قند از 

جمله نوشابه و نوشیدنى هاى انرژى زا با چاقى در ارتباط 
هستند که خود عامل مؤثر در بروز بیمارى سرطان است، 
هرچند در این بررســى محققان فرانسوى اظهار کردند 
دالیل دیگرى وجود دارد که نشان مى دهد قند در خطر 

ابتال به سرطان نقش دارد.
در این بررســى آمده اســت: مصرف آبمیــوه همچون 
دیگر نوشــیدنى هاى حاوى قند با افزایش خطر ابتال به 

سرطان مرتبط است و عامل اصلى این ارتباط مواد قندى
 است.

به گفته محققان فرانسوى کاهش مصرف تمامى انواع 
نوشــیدنى هاى حاوى قند در کنار اعمال محدودیت در 
تبلیغات این محصوالت و اخذ مالیات مى تواند در کاهش 

تعداد مبتالیان به بیمارى سرطان مؤثر باشد.
 محققان فرانسوى با بیان اینکه نمى توان با قطعیت اظهار 

کرد که مواد قندى عامل ابتال به سرطان هستند، تأکید 
کردند الزم است تحقیقات بیشترى در این رابطه انجام 
شــود. همچنین مکانیزم هاى زیست شناختى دیگرى از 
قبیل تأثیر مواد قندى بر چربى احشایى ذخیره شده اطراف 
اندام هاى حیاتى همچون کبد و پانکراس، سطح قند خون 
و شاخص هاى التهابى وجود دارد که تمامى آنها با خطر 

سرطان در ارتباط هستند.

پزشکان انگلیسى هشدار دادند مصرف مسکن هاى 
محلول در آب و قرص هاى جوشان به دلیل اینکه 
حاوى مقدار زیادى نمک هستند، سالمت مصرف 

کنندگان را به خطر مى اندازد.
این پزشکان در بررسى هاى خود به مقایسه تأثیر 
مصرف داروهاى حاوى نمــک و فاقد نمک روى 
بیماران پرداخته و دریافتند داروهاى محلول در آب 
به دلیل نمکى که دارند، احتمال ابتال به سکته قلبى، 
سکته مغزى یا مرگ ناشى از مشکالت عروقى را 
تا یک پنجم افزایش مى دهند. همچنین احتمال 
ابتالى این افراد به فشــارخون بــاال هفت برابر 

افزایش مى یابد.
«جاکوب جورج»، محقق ارشد این مطالعه گفت: 
مى دانیم که مصرف نمک بــاال موجب افزایش 
فشارخون مى شود که فشارخون باال نیز به نوبه خود 
عامل حمله قلبى و سکته مغزى است. بسیارى از 
قرص هاى جوشان حاوى نمک هستند زیرا براى 
آنکه قابلیت حل شدن در آب را داشته باشند، حاوى 
ماده اى به نام بى کربنات هســتند که با ســدیم 

ترکیب مى شود.
در این مطالعه، 24 قرص تجویزى جوشان شامل 
مسکن هاى رایج همچون استامینوفن و آسپرین و 

برخى مکمل ها مورد بررسى قرار گرفتند.
بسیارى افراد بدون داشتن نسخه اقدام به خرید و 
مصرف این داروها مى کنند و این مصرف کنندگان 
باید از خطرات احتمالى این داروها بر سالمت خود 

مطلع شوند.

آنتى بیوتیک ها از جمله رایج ترین داروهاى تجویزى 
در جهان هستند. این داروها براى درمان عفونت هاى 
باکتریایى استفاده مى شوند که بر خالف عفونت هاى 

ویروسى، معموًال به خودى خود بهبود نمى یابند.
اگرچه مصرف آنتى بیوتیک ها بیش از حد افزایش دارد و 
براى برخى بیماران که حتى نیازى به مصرف آن ندارند، 
تجویز مى شود اما زمانى که به درستى از آنها استفاده 
شــود، بخشــى فوق العاده مهم و اغلب نجات دهنده 

زندگى از پزشکى مدرن محسوب مى شوند.
همانند تمام داروها، آنتــى بیوتیک ها مى توانند داراى 
عوارض جانبى باشــند. بیشــتر آنها زندگى انسان را 
در معرض خطر قرار نمى دهند و بیمــاران مى توانند 
اغلب از پزشک خود براى پیشگیرى یا مدیریت 
عوارض ناخوشایند مانند اسهال و عفونت هاى 

ثانویه کمک بگیرند. اما برخى عوارض جانبى مصرف 
آنتى بیوتیک مى توانند جــدى و در مواردى عجیب و 

غریب باشند.
مصرف داروهاى آنتى بیوتیک با بروز نشانه هاى اولیه 
بیمارى آنفلوآنزا مى تواند احتمال اینکه نوع خفیف این 

بیمارى به نوع کشنده آن تبدیل شود، را افزایش دهد.
به گفته متخصصان یافته هاى به دســت آمده شواهد 
بیشترى ارائه مى دهد که داروهاى آنتى بیوتیک نباید به 

سرعت تجویز شده یا مصرف شوند.
به گزارش روزنامه «ایندیپندنت»، سیستم سالمت در 
تمام نقاط جهان با چالش تهدید فزاینده مقاومت آنتى 
بیوتیکى روبه رو است که موجب شــده تا داروها وارد 
«دوره اى تاریک» شــده و بیمارى ها و جراحت هاى 

ساده به عاملى کشنده تبدیل شوند.

رئیس گروه پیشگیرى و کنترل بیمارى هاى غیرواگیر 
دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى با اشاره به شیوع 
باال و ارتباط نزدیک فشــارخون با بیمارى هاى قلبى و 
عروقى، اظهار کرد: فشــار خون باال به عنوان یکى از 
مهمترین مشکالت سالمت عمومى در جهان و به ویژه 
در کشورهاى در حال توسعه مطرح شده و هرچه میزان 
فشار خون باالتر باشد، احتمال بروز سکته هاى قلبى، 
نارسایى هاى قلبى، سکته مغزى و بیمارى هاى کلیوى 

بیشتر مى شود.
دکتر فرزانه فربخش با بیــان اینکه به علت ضربان دار 
بودن پمپ خون توسط قلب، فشار خون بین دو سطح 
حداقلى و حداکثرى با عنوان سیســتول و دیاستول در 
نوسان است، اظهار کرد: فشارخون طبیعى باید کمتر از 
120 و روى 80 میلیمتر جیوه باشد که این رقم در افراد 
مبتال به بیمارى هاى قلبى، کلیوى، سکته هاى مغزى 
و دیابت باید کمتر از 130 روى 80 باقى بماند؛ در حالى 
که در افراد عادى فشار خون باال 140 روى 90 در نظر 

گرفته مى شود.

وى بــا بیان اینکه فشــار خون تحــت عوامل زیادى 
ایجاد مى شــود، گفــت: فعالیت بدن، مغز، سیســتم 
گوارشــى و عضالنى، تحریکات عصبــى و دردناك، 
دما و صداى محیط، مصرف دخانیــات، الکل، قهوه، 
چاى و داروهــا بر روى فشــار خون فــرد تأثیرگذار

 است.
فربخش با اشاره به وجود دو نوع فشار خون باال، تصریح 
کرد: براى نوع اولیه فشار خون باال که 95 درصد موارد 
را شامل مى شود، در حقیقت علت مشخصى وجود ندارد 
و عواملى همچون سن باال، جنس مرد، مصرف باالى 
نمک، چاقى، دیابت و ســابقه خانوادگى در ایجاد آن 
تأثیرگذار است. فشار خون ثانویه که 5 درصد باقیمانده 
را تشــکیل مى دهد نیز به دنبال اختــالل هورمونى 
و یا اختــالل در غدد کلیــوى یا فوق کلیــوى ایجاد
 مى شود. البته شــایع ترین علت فشــار خون ثانویه، 
مصرف قرص هاى جلوگیرى از باردارى و مشــکالت 

هورمونى از جمله تیروئید است.
وى با بیان اینکه فشــارخون اولیه ســال ها مى تواند 

بدون عالمت باشــد، تصریح کرد: فشــارخون اولیه 
زمانى عالمت دار مى شود که بر اندام هاى حیاتى مانند 
مغز، چشم، کلیه و قلب تأثیر گذاشــته باشد و گاهى با 
عالئمى از جمله ســردرد ناحیه پس سرى، سرگیجه، 
تارى و اختــالل دید، خســتگى زودرس، تپش قلب، 
تنگى نفس شبانه و گاهى درد قفسه ســینه بروز پیدا 

مى کند.
رئیس گروه پیشگیرى و کنترل بیمارى هاى غیرواگیر 
با بیان اینکه فشــارخون باعث تســریع فرایند تصلب 
شرایین درعروق مى شــود، ادامه داد: با بروز این اتفاق 
در عروق تغذیه کننده قلب، ســکته قلبى ایجاد شــده 
و در برخى مواقع حتى مى توانــد باعث پارگى رگ ها، 
خونریزى مغزى و در نهایت مرگ ناگهانى یا اختالل در 

حرکت، بینایى و تکلم شود.
فربخش با بیان اینکه درمان فشــار خــون اثر مفیدى 
بر بهبود این عوارض دارد، خاطرنشــان کرد: کاهش
 هر 10 میلیمتر جیوه فشار خون، تا 15 درصد مرگ هاى 
بیماران دیابتى، 12 درصد عوارض دیابت و 11 درصد 

سکته قلبى را کاهش مى دهد.  
وى با تأکید بــر اینکه تــرك دخانیات 

بخش مهمــى در امر پیشــگیرى 
اولیه بیمارى هاى قلبى و عروقى 
محسوب مى شود، عنوان کرد: 
مسئله مهم و قابل توجه این 
اســت که بیمار داراى فشار 
خون در تمام طول عمر نیاز به 
درمان داشته و باید فرد مبتال و 

خانواده وى در خصوص بیمارى، 
عوارض، درمان، نحــوه مراقبت و 

پیگیرى آموزش ببینند.
وى با بیان اینکــه یکى از علل اصلــى ناکامى در 

درمان فشــار خون بــاال بى عالمت بودن آن اســت، 
عنوان کرد: متأســفانه جامعه و به ویــژه بیماران نیز 
نسبت به این بیمارى و عوارض ناشى از آن اطالعات 
کافى ندارند؛ این در حالى اســت که یکى از مهمترین 
شــیوه هاى درمان این بیمارى در کنار درمان دارویى، 

ترویج ســبک زندگى ســالم و تغییر الگــوى زندگى 
و تغذیــه اى ماننــد کاهش مصرف روغــن، مصرف 
بیشــتر ســبزیجات، میوه ها، کاهش مصرف نمک، 
پخــت غــذا ترجیحــًا بــه روش آب پــز و بخارپز، 
افزایش فعالیت بدنى، تــرك دخانیات و کاهش وزن 

است.
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علل اصلــى ناکامى در 
ىعالمت بودن آن اســت، 
و به ویــژه بیماران نیز  عه
رض ناشى از آن اطالعات 
ســت که یکى از مهمترین 

ترویج ســبک زندگى ســالم و تغییر الگــوى زندگى
و تغذیــه اى ماننــد کاهش مصرف روغــن، مصرف 
بیشــتر ســبزیجات، میوه ها، کاهش مصرف نمک، 
پخــت غــذا ترجیحــًا بــه روش آب پــز و بخارپز، 
افزایش فعالیت بدنى، تــرك دخانیات و کاهش وزن 

فشارخون چه بالیى سر بدن شما مى آورد
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پژوهشگران ژاپنى هشدار دادند که مصرف زیاد سیب زمینى 
سرخ کرده باعث ریزش مو و کچلى خواهد شد.

در آزمایشات انجام شده بر روى موش هاى آزمایشگاهاى 
ترکیب ســیب زمینى با 99 درصد از روغن هاى موجود 

باعث تضعیف پیاز مو مى شود. به طور طبیعى با ریزش 
هر تار مو موى جدیدى رشــد مى کند اما این ترکیب 
باعث کند شدن رویش مو مى شود و در نتیجه شخص 
دچار ریزش مو مى شــود؛ همچنین این ترکیب باعث 

اختالل در هورمون ها و ایجاد بیمارى دیابت مى شود که 
نقش مهمى در ریزش مو دارد.

 مصرف سیب زمینى ســـرخ کرده 
منجر به ریزش مو مى شود

 خطر قرص هاى جوشان
 براى قلب و عروق 

برخى مکمل ها مورد بررسى قرار گرفتند.
بسیارى افراد بدون داشتن نسخه اقدام به خرید و 
مصرف این داروها مى کنند و این مصرفکنندگان

باید از خطرات احتمالى این داروها بر سالمت خود 
مطلع شوند.

صحیحبا دیگران را باز مىکند.بى انرژى زمان مى گذراند.گران مىشود. با دیگ

 نقاشى کنید
 تا جوان بمانید
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شدت کم 
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11 درصد  است.رى در کنار درمان دارویى، شــیوه هاى درمان این بیمارت و

د
 یک هشدار جدى درباره مصرف آنتى بیوتیک ها

ش بین باشید تا 
 خو

خوش زندگى کنید 

 زمانى که آبمیوه ها تبدیل به سرطان مى شوند 
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 گذر فرهنگى چهاربــاغ در روزهایى که به نام دهه کرامت 
مزین شــده بود، در روز ملى عفاف و حجاب حال و هواى 
متفاوتى را تجربه کرد. ویژه برنامه نخستین جشنواره عفاف و 
حجاب با عنوان «حجاب قانونى“ به مناسبت روز ملى عفاف 

و حجاب در گذر فرهنگى چهارباغ اصفهان برگزار شد.
در این جشنواره که با مشارکت بخش هاى گوناگون حال 
و هواى متفاوتى را در این گــذر تاریخى رقم زده بود، دفتر 
تخصصى خانواده ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شــهردارى اصفهان، بانوســراى آفتاب و انتشارات این 
سازمان نیز با برپایى غرفه هاى جداگانه به سهم خود دغدغه 
شهروندان در حوزه عفاف و حجاب و خانواده را پاسخ گفتند.
در نیمه هاى خیابان چهارباغ عباســى به نمایشگاه شئون 
آراستگى مى رسیم که به همت دفتر تخصصى بانوان آفتاب 
وابسته به سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 

اصفهان برپا شده است.
مدیر این دفتر تخصصى، تقویت عزت نفس زن در جامعه، 
ایفاى نقش مادرى، مدیریت خانواده، فعالیت هاى اجتماعى 

و اقتصادى جهت رشــد فرهنگى، علمى روانشــناختى و 
اخالق اسالمى بانوان شهر اصفهان را از مهم ترین اهداف 
و رسالت هاى بانوسراى آفتاب دانست و درباره رونمایى از 
نخستین منشور پوشش و لباس شهر اصفهان اظهار داشت: 
هدف از رونمایى از این طرح اصالح فرهنگ صحیح پوشش 
با رعایت معیارهاى ایرانى و اســالمى، اســتفاده بهینه از 
پتانسیل هاى مغزافزارى، سخت افزارى و نرم افزارى موجود 
و ایجاد بستر مناسب جهت شناسایى، ساماندهى و حمایت 

طراحان لباس بود.
لیال لندى اصفهانى افزود: برگزارى سلسله گردهمایى هاى 
هنرجویان و طراحان لباس و تربیت نیروهاى متخصص در 
حوزه طراحى لباس از جمله برنامه هاى اجراشده و برگزارى 
جشنواره لباس فجر و نمایشــگاه هاى فصلى و موضوعى 
لباس از جمله برنامه هاى آینده دفتر تخصصى بانوان آفتاب 

در این خصوص است.
وى حفظ هویت ملى، نداى فطرت، آزادى فکر، استحکام 
حریم خانواده، احترام به روابط اجتماعى، دستیابى به حیا، 

تفاوت روانشناختى میان زن و مرد و حفظ سالمت جسم و 
روح را از جمله شئون آراستگى دانست.

مدیر دفتر تخصصى بانوان آفتاب با بیان اینکه هویت ایرانى 
همواره براى زن ارزش قائل بوده است، درباره الزامات عقلى 
عفاف و حجاب گفت: عقل مى گوید آزادى فردى تا جایى 
محترم است که حقوق دیگران را پایمال نکند و برهنگى، 

ضایع کننده حقوق دیگران است.
لندى با بیان اینکه در تمام جوامع، هر مراســم و مناسبتى 
لباس خاص خود را دارد، ادامه داد: انتخاب پوشش مناسب 

نشان از شخصیت سالم است.
وى رشد عقلى، حفظ ارزش زن، کاهش خشونت نسبت به 
زن، آرامش روانى، انعطــاف روحى زن، رضایت زن و مرد، 
کاهش جرایم و رعایت ارزش هاى فردى و عمومى را نیز از 

شئون آراستگى از منظر روانشناختى دانست.
”در اسالم زن ریحانه اســت»؛ این عبارتى است که روى 
یکى از حدود 40 تابلویى که در نمایشگاه دفتر تخصصى 
خانواده ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 

اصفهان در گذر فرهنگى چهارباغ خودنمایى مى کند.
مدیر این دفتر تخصصى درباره برپایى این نمایشگاه گفت: 
سیر نمایشگاهى ریحانه شامل حدود 40 تابلوى گرافیکى 
از فرمایشات مقام معظم رهبرى در حوزه خانواده، ازدواج، 

زنان، حجاب و عفاف در سال هاى اخیر است.
سیدمحمدصادق سجادزاده افزود: کم رنگ شدن حجاب 
و عفــاف، بى حیایــى و دورى از ارزش هاى اســالمى از 
مهم ترین عوامل افزایش طالق و همچنین معضل خیانت 
در خانواده ها اســت و حفظ حجاب و عفاف و بازگشت به 
ارزش هاى واالى خانواده مى تواند به کاهش این آسیب ها 

کمک کند.
وى «اشتباهات خطرناك در ازدواج»، «تربیت معتادپرور» 
و «ریحانه» را از جمله ســیرهاى نمایشگاهى دانست که 
توسط دفتر تخصصى خانواده سازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى اصفهان و به مناسبت هاى گوناگون در 

سطح شهر برپا شده است.
به گفته ســجادزاده انتقال مفاهیم اجتماعى و فرهنگى در 

قالب هاى تصویرى و گرافیکى تأثیــرى به مراتب بهتر و 
بیشتر از ارائه آنها در قالب هاى ســنتى مانند سخنرانى و 
برگزارى سمینار دارد و به همین دلیل مورد تأکید معاونت 
اجتماعى و دفتــر تخصصى خانواده ســازمان فرهنگى، 

اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان قرار دارد.
وى اضافه کرد: از طرف دیگر این طرح ها به ســهولت در 
فضاى مجازى منتشر و بازنشر شــده و بارها اتفاق افتاده 
که بدون اطالع ما شاهد بازنشــر آنها بوده ایم. همچنین 
سازمان هاى گوناگون از سایر شهرستان هاى استان و حتى 
سایر استان هاى کشور خواستار برپایى این نمایشگاه ها بودند 
که در این زمینه همکارى هاى الزم انجام شده و با استقبال 

مخاطبان نیز مواجه شده است.
در قســمت دیگــرى از جشــنواره عفــاف و حجاب به 
نمایشــگاهى از تابلوهاى آبرنگ از چهره مادران شــهدا 

مى رسیم.
روح اله براتى خالق این آثار پشــت میز کوچکى ایستاده و 
قلم مو به دست، چهره مهربان اما پرصالبت مادر شهیدى 

دیگر را نقاشى مى کند.
براتى که 20 سال است نقاشى را به صورت حرفه اى دنبال 
مى کند، تالش خود را بر اعتالى هنر انقالب اســالمى و 
نقاشى از مادران شهدا متمرکز کرده و مى گوید: به نظر من 
هنر بهترین ابزار براى رساندن پیام ها و مفاهیم معنوى است. 
این هنرمند نقاش که تا به حال موفق به برپایى نمایشگاه 
نشده از عدم حمایت از آثارش نیز گالیه دارد و ادامه مى دهد: 
متأسفانه ارگان هایى که مى توانند در این زمینه تأثیرگذار 

باشند حمایت الزم را از این هنر انجام نمى دهند.
براتى که تکنیک هاى دیگر مثل مدادرنگى و ســیاه قلم را 
هم تجربه کرده مى گوید درست است که کار با آبرنگ در 
مقایسه با سایر تکنیک ها سخت تر است اما لطافت خاصى 
دارد و قدرت بیان آن، ذهن مخاطب را بیشتر درگیر مى کند.

غرفه هاى مشــاوره خانــواده و ازدواج، معرفــى کتاب و 
محصــوالت فرهنگى در باب عفاف و حجاب، نقاشــى و 
سرگرمى کودکان و ملزومات حجاب از دیگر بخش هاى 

جشنواره حجاب قانونى بود.

از شئون آراستگى تا سیر نمایشگاهى ریحانه 

حال و هواى گذر چهارباغ در روز ملى عفاف و حجاب

 بانــک رفاه کارگــران در ششــمین دوره 
مسابقات جهانى کارگران در شهر تورتوساى 
اسپانیا با دســتیابى به دو عنوان قهرمانى 
جهانى توسط تیم هاى دو و میدانى و کاراته 
و کسب 45 مدال خوش درخشید و موفق به 

ثبت افتخارى دیگر در این رقابت ها شد.
در این دوره از رقابت هــاى جهانى ورزش 
کارگرى از مجموع 138 مدال رنگارنگ که 
توسط کاروان طالیه داران رونق تولید کسب 
شد، بانک رفاه ضمن حمایت هاى مادى و 
معنوى از تیم هاى کارگرى در قالب دو تیم 
ورزشى دو و میدانى و کاراته و در مجموع با 
کسب 45 مدال موفق شد در کنار جامعه معزز 
و پر تالش کارگرى برگ زرین دیگرى در 

عرصه جهانى ثبت کند.
در این دوره از مســابقات تیم دو و میدانى 
کاروان ایران از سوى بانک رفاه به مسابقات 
اعزام شد و تحت عنوان تیم بانک رفاه نیز 
با حریفان بــه رقابت پرداخــت و در پایان 
مسابقات با 19 مدال طال، 10 نقره و 6 برنز و 
در مجموع با کسب 35 مدال موفق به کسب 

قهرمانى این دوره از رقابت ها شد.
تیم کاراته نیز در نخســتین حضور خود در 
این رقابت ها با هدایت عبدالرضا صحرانورد 
با 6 مدال طال، 2 نقره و 2 برنز و در مجموع 
با کســب 10 مدال، قهرمان ششمین دوره 

بازى هاى جهانى کارگران اسپانیا شد.
ششمین دوره مسابقات جهانى کارگران در 
شهر تورتوساى اسپانیا درحالى برگزار شد که 
عالوه بر مدال آورى قابل تقدیر ورزشکاران 
کارگر کشــورمان، بانک رفاه نیز عالوه بر 
اعزام یک تیم در قالــب دوومیدانى حضور 

فعال و اثر بخش تبلیغاتى نیز داشت.
بانک رفاه نیز همراســتا با مسئولیت هاى 
اجتماعى خــود و همچنین تعلــق به بدنه 
اجتماعى کشــور به ویژه کارگران معزز و 

پرتــالش، همانند دوره هــاى قبل حامى 
کاروان ورزشى کشور بود و به صورت مادى 
و معنوى پشتیبانى از تیم ها را در دستورکار 

خود داشت.
■■■

دکتر محمد على سهمانى مدیر عامل بانک 
رفاه کارگــران در پیامــى موفقیت کاروان 

ورزش کارگرى را تبریک گفت.
در بخشــى از این پیام آمده اســت: حضور 
مقتدرانه بــرادران و خواهران ورزشــکار 
جامعه کارگرى و کسب دستاوردهاى مثال 
زدنى این عزیــزان و همچنین اهتزاز پرچم 
میهن ســرفراز، مایه مباهات و غرور ملى 
تمامى آحاد کشــور در صحنه بین المللى 
را رقم زد و بار دیگر شایســتگى این قشــر 
از جامعه به اثبات رســید...بر خود مى بالیم 
که در ایــن دوره از مســابقات بانک رفاه 
کارگران با اعزام تیم هــاى دو و میدانى و 
کاراته، بحمداله با کسب مدال هاى متعدد و 
ایستادن بر سکوى نخست مسابقات جهانى 
ورزش هاى کارگــرى، برگ زرین دیگرى 
بر تاالر افتخــارات خود افــزود. موفقیت 
کاروان طالیه داران رونق تولید در ســالى 
که مزین به نام رونق تولید اســت، شــور و 
حالوتى مثال زدنى در بین تمامى اقشــار 
به ویژه جامعه کارگرى پدید آورده است که 
ان شــاء ا... کلیه اعضاى ایــن جامعه معزز 
و تالشــگر با تمام توان و انرژى در خدمت 
اهداف کالن کشور و یاریگر چرخ هاى عظیم 
تولید و صنعت باشند. در مسیر خدمت رسانى 
به جامعه کارگرى و پیشبرد اهداف و نیات 
خیرخواهانه این بخــش از جامعه مصمم و 
ثابت قدم خواهیم بود و بســیار خرسندیم 
که این عزیزان در کشور اسپانیا، نام و نشان 
بانک خود را به همــراه دارند. این همراهى 
مایه مباهات و فخر بانک رفاه کارگران است.

20 مدال ارزشمند سهم استان اصفهان از مسابقات 
جهانى 2019 کارگران اسپانیا شد.

 تیم ملى کارگران ایران با درخشــش ورزشــکاران 
اصفهانى و کسب مقامهاى ارزشمند در ششمین دوره 
مسابقات جهانى اسپانیا  با کسب نتایج درخشان به کار 

خود در این رقابت ها پایان داد.
 ورزشکاران اصفهانى با کســب 6 مدال طال توسط 
جواد صابرى (کشــتى فرنگى)،مهــدى صابرى( 
پرتاب وزنه)،فرشــاد دادفر(200 متر کرال پشــت ، 
200 متر کرال ســینه و 400 متر کرال سینه )و على 
رحیمى (کاراته)، 9 مدال نقره توسط فاطمه نصر(دو 
5000،800)،مهشید آرپناهى (جودو بانوان)، رقیه حق 
شناس و مهسا کردى پور (تنبس تیمى)و مهسا کردى 
پور در تنیس دوبل ،فرشــاد دادفر( 200 متر مختلط 
انفرادى و 4در 50 تیمى آزاد )، حمید رضا ســجادى 
فر(جودو) و حمید رضا پاپى (جودو) و 5 برنز توســط 
فرشاد دادفر در ( 100 متر کرال پشت،100 متر پروانه 
و 4 در 50 مختلط تیمى)، رقیه حق شناس تنیس دوبل 

و فاطمه نصر نصر آبادى در دو4 در 400 متر و مجموع 
5 برنزبه کار خود در این رقابت ها پایان دادند.

■■■
مهندس نیرومند مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعى 
اســتان اصفهان افتخــار آفرینى کاروان ورزشــى 
جمهورى اسالمى  در ششمین دوره رقابتهاى جهانى 
کارگران به میزبانى کشور اســپانیا را تبریک گفت 
و اظهار داشــت: موفقیت کاروان اعزامى جمهورى 
اسالمى ایران به مســابقات کارگران جهان که مایه 
ســربلندى جامعه  ورزش ،تعاون و کار ،مردم عزیز 
کشــور و اســتان اصفهان اســت را تبریک عرض 
مى نمایم و موفقیت هر چه بیشتر ورزشکاران  کارگر 
کشورمان در کسب افتخارات ملى و بین المللى  را از 
درگاه خداوند متعال مســئلت دارم. وى افزود: آنچه 
مسلم اســت مدیریت آگاهانه و علمى با بهره بردن 
از دانش روز دنیا ، بینش و اندیشه موجبات درخشش 
مقتدرانــه در تمامى عرصه هاى کارى و ورزشــى 
از سوى جامعه کارگر عزیز اســتان اصفهان را رقم 

خواهد زد. 
■■■

شــیرانى، رئیس هیات و اداره امور ورزش کارگران 
اســتان اصفهان نیز ضمن تبریــک قهرمانى هاى 
ورزشــکاران کارگر اســتان در رقابتهاى قهرمانى 
کارگران جهان آنهم با کسب 17 مدال رنگارنگ،این 
موفقیت را به ملت بزرگ ایران و جامعه ورزش کشورو 
استان اصفهان تبریک گفته و براى مجموعه موفق 
و  زحمتکش هیات و اداره امور ورزش کارگران استان 
آرزوى موفقیت نمود. شــیرانی اظهار داشت:آنچه 
مسلم است درخشش کارگران اصفهان و قرار گرفتن 
بر سکوهاى قهرمانى بار دیگر توانمندى جوانان ایران 
اسالمى و استان اصفهان  را در عرصه هاى رقابتى 
جهان به نمایش گذاشــت. وى گفت: امید است در 
مسابقات 2020 کمپانى هاى جهان به میزبانى کشور 
یونان  نیز همچون گذشته باز هم شاهد افتخار آفرینى 

ورزش کاران کشورمان باشیم.

درخشش تیم هاى ملى ورزش 
کارگرى بانک رفـاه 
با کسب 45 مدال

حضور طالیـى 
ورزشکاران کارگر اصفهان 
در مسابقات جهانى اسپانیا


