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علت وجود لکه هاى سفید روى دندان هاریزش سقف یک مغازه در چهارباغ پایینترانه علیدوستى از همسرش طالق گرفت؟ آگهى ژیان 80 میلیون تومانى در بازار وضعیت مبهم مصدومان ذوب آهن سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

در مصرف 
تخم مرغ 

هوشیار باشید

کنترل نشتى آب در ایستگاه متروى انقالب
3
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اجالس چین را مفت
 از دست دادند

داور ممتاز ایران هم
 مهاجر شد

 ادامه ماجراى
 برپایى مراسم عزادارى 

مسجد امام(ره)

5

به قوت مردم هم 
رحم نکردند

اظهار نظر در مورد اثرات مصرف تخم مرغ بر بدن متفاوت 
است؛ یک روز کلسترول موجود در آن عامل نگران کننده 

براى سالمت تلقى مى شود و روز دیگر این نگرانى برطرف 
مى شود.

پس از آنکه در سال 2018 مطالعه اى انجام شد و ...

یک عضو کمیســیون کشــاورزى، آب و منابع 
طبیعى در مجلس در مورد آلودگى سیلوهاى گندم 
دولتى به فضوالت حیوانى در گنبد کاووس گفت: 
اگر فضوالت حیوانى با گندم  سیلوها مخلوط شده 
باشــد، باید بگویم که کل محموله سیلو آلوده و 

بالاستفاده براى انسان است.
جالل محمودزاده در گفتگو با «ایسنا» در مورد 
آلودگى ســیلوهاى گندم دولتــى به فضوالت 
حیوانى گفت: این اتفاق، اتفاق جدیدى نیســت. 
سال هاى گذشته همین گندم ها را با شن، خاك 
یا ماسه مخلوط مى کردند و هیچکس هم بر آنها 

نظارت نمى کند. 

چرا  ابیانه در عاشورا به روى گردشگران بسته است
رئیس شوراى اسالمى شهر ابیانه پاسخ مى دهدرئیس شوراى اسالمى شهر ابیانه پاسخ مى دهد
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گفته شده این مشکل به دلیل باالآمدن آب هاى زیرزمینى به وجود آمد و ربطى به نفوذ آب از  زاینده رود ندارد

آغاز بازى محمدرضا فروتن 
در «مـانـکـــــــــن»  

علیپور دیگه گل الزمه
على علیپور، مهاجم تیم پرســپولیس کــه در اردوى اخیر تیم ملى 

حضور ندارد، امیدوار است از هفته سوم گلزنى خود را آغاز کند.
 کشمکش هاى على علیپور و باشگاه پرسپولیس حاال به پایان رسیده 
و او حداقل یکسال دیگر در جمع سرخپوشان خواهد ماند. علیپور که 
بهترین گلزن لیگ برترى پرســپولیس محسوب مى شود، پس از 

درخشش در لیگ هاى هفدهم و ...
3
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

نماینده مجلس با اشاره به ماجراى 
گندم هاى آلوده:

ورود روزانه 24 نفر 
به زندان به علت جرائم 

حوزه مواد مخدر  

در جلسه شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر 
استان اصفهان اعالم شد

میرباقرى من را آچمز کرد؛ شدم «شمر»!
بازیگر نقش «شمر» در سریال «مختارنامه»: 

4

5

امریه نجات بخشامریه نجات بخش
 در دستان تاج در دستان تاج

3

نآغاز بازى محمدرضا فروتن  آغاز بازى محمدرضا فروتن ر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن»   ــــــــــــــــ کدر «مـانـکـ ان ند ن»نر ک ان در«م
4

مبلغ تضمین(ریال) مبلغ برآورد(ریال) محل تأمین اعتبار موضوع مناقصه شماره مناقصه

429,546,000 8,590,921,479 جارى
عملیات بهره بردارى 
شبکه آب، خدمات 
مشترکین و خدمات 
عمومى منطقه جرقویه

98-2-165

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به 
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
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نوبت اول

در چهاردهمین جشنواره استانى تعاونى هاى برتر 
سال 1398 در روز 13 شهریور ماه (روز تعاون) تعاونى 
مصرف کارکنان فوالد مبارکه موفق به کسب رتبه 
تعاونى برتر در گرایش تأمین نیاز مصرف کنندگان 
گردید و از مدیر عامل این شرکت جناب آقاى مهندس 

استکى با اهداء تندیس و لوح تجلیل بعمل آمد.

رتبه برتر
 تعاونى مصرف
 کارکنان فوالد مبارکه 

فرا رسیدن تاسوعا و عاشوراى حسینى را به عزاداران سید وساالر شهیدان  تسلیت مى گوییم
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رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به اینکه امروز 
سپاه خار چشم دشمنان است، گفت: سپاه توانسته است 
در انجام مأموریت حیاتى خود یعنى پاســدارى از انقالب 

اسالمى به لطف خداوند موفق و پیروز باشد.
سردار جاللى با بیان اینکه دلخورى آمریکاى جنایتکار و 
کودکش از سپاه، بزرگ ترین مدال افتخار براى این نهاد 
انقالبى است، افزود: ســپاه امروز در خط مقدم مقابله با 
تروریسم است و اگر رشادت هاى ســپاه نبود داعش در 

منطقه همچنان جوالن مى داد.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به حوادث 
سیل در کشور نیز گفت: نیروهاى سپاه پاسداران و بسیج 

همواره در خط مقــدم صیانت از مردم و کمک رســانى 
بوده اند و در جریان سیل اخیر حضور به موقع نیروهاى سپاه 
پاسداران در محل حادثه و کمک رسانى به مردم نشان داد 

سپاه خود و تمام امکاناتش را فداى مردم مى کند.
سردار جاللى با اشــاره به اینکه سازمان پدافند غیرعامل 
کشور مســئولیت تضمین امنیت زیرساخت هاى کشور 
به ویژه در حوزه هاى حســاس و راهبــردى را برعهده 
دارد، گفت: دســتیابى به این مهم نیاز به هم افزایى همه 
دستگاه هاى نظامى و اطالعاتى کشور دارد و سپاه مطمئنًا 
در این راستا مى تواند کمک شــایان توجه اى به پدافند 

غیرعامل کند.

یک استاد رشته علوم ورزشى ضمن ابراز تأسف نسبت 
به عدم توجه به ورزش همگانــى، گفت که «مردم در 

ورزش ایران گم  شده اند».
محمدعلى قره اظهارکرد: متأسفانه طى 40 سال پس 
از پیروزى انقالب، نتیجه گرایى، مسابقه و کسب مدال، 
فضایى را در ورزش ایجاد کرده است که به وسیله نتایج 
کسب شــده توســط قهرمانان بتوانیم بر ضعف هاى 
موجود و اساسى ســرپوش بگذاریم. وى ادامه داد: در 
حالى که طبق اعالم مسئوالن 51 درصد مردم ایران 
ورزش مى کنند اما آنچه طى یک تحقیق به دست آمده 
این اســت که کمتر از 10 درصد مردم ایران به ورزش 

کردن مى پردازند.
این استاد رشته علوم ورزشى گفت: ورزش باید به یک 
مقوله همگانى در کشور تبدیل شود، جالب است بدانید 
جمعیت ســوئد معادل 9 میلیون و 700 هزار نفر است 
و آنها توانســته اند حدود 494 مــدال در المپیک هاى 
تابستانى کســب کنند، این در حالى اســت که ایران 
بیش از 80 میلیون نفر جمعیت دارد اما تعداد مدال هاى 
المپیک تابستانى ورزشکاران ایرانى حدود 69 است. در 
ســوئد باالى بیش از 50 درصد مردم ورزش مى کنند 
در حالى که این میزان براى مــردم ایران کمتر از 10 

درصد است.

رشادت هاى سپاه نبود 
داعش در منطقه جوالن مى داد

کمتر از 10 درصد مردم ایران 
ورزش مى کنند!

کشف آثار پارسى در ترکیه
   بهــار | در کاوش هاى باستان شناسى منطقه   
اولوز هویوك در ترکیه، یک جاده  تاریخى و یک 
تاالر چند ستون و آتشکد ه اى پارسى با قدمت 2500 
سال کشف شده. باستان شناسان معتقدند، پارسیان 
از این سازه به عنوان مقر پستى استفاده مى کردند.

رادان هم حذف شد! 
   ایلنــا | پخــش کننده فیلم «ایــده اصلى» 
مى گوید در تیزرهاى جدید این فیلم تصویر هانیه 
توسلى پخش مى شود اما تصویر بهرام رادان حذف 
شده است. پیام نیکفرد گفت: بعد از اعتراض هایى 
که داشتیم، از طرف بازرگانى سازمان صدا و سیما 
تیزرهاى جدیدى این بار بدون حضور بهرام رادان 
را براى پخش خواستند. بعد از خوددارى ما از ارسال 
چنین تیزرى، متوجه شدیم دوستان خودشان تیزر 
جدیدى از فیلم ساخته و بدون تصویر بهرام رادان و 

نریشن هانیه توسلى در چند نوبت پخش کرده اند.

حال اختالسگران خوب است 
   اعتمادآنالین | شهرام ناظرى درباره حال و 
احوال این روزهایش گفت: حال و احوال من دقیقًا 
شبیه اوضاع اجتماعى و وضع کنونى مردم است. 
چطور مى توانم در شــرایط خوبى باشم و مردمم 
شــرایط بدى را تجربه کنند؟ ســئوال اصلى من 
این اســت که این روزها کدام دسته از مردم یا چه 
قشرى از زندگى روزمره شان لذت مى برند؟ ناظرى 
ادامه داد: هستند کسانى که این روز ها حالشان در 
جامعه خوب است و مى توانند خوشحال باشند. البته 
آنها کسانى هستند که دسترسى به سرمایه هاى 
بادآورده و هنگفت دارند. همان اختالسگرانى که 
مثل آب خوردن پول ها را برمى دارند و به راحتى از 

کشور خارج مى شوند. 

اشعار موالنا هم
 ممیزى مى شود! 

   روزنامه شــهروند | ممیــزى در دفتر 
موسیقى وزارت ارشاد ســابقه چند ده ساله دارد و 
اصوًال در هر دوره اى کیفیت خاصى داشته است؛ 
در دوره احمدى نژاد صحبت از ممیزى شعرهاى 
حافظ بود و حاال هم ممیزى به اشعار موالنا رسیده 
اســت. اینکه چه شــعر و کلماتى نیازمند اصالح 
تشخیص داده شده هم جالب است. در مورد اخیر 
که براى محسن چاوشى و آلبوم «قمارباز» پیش 
آمده، شوراى شعر و ترانه خواستار تغییر در اشعار 
موالنا شده است!  گفته مى شود شوراى شعر و ترانه 
دفتر موسیقى وزارت ارشاد فهرستى از کلمات مثل 
شراب، مى  یا آغوش دارد که در هر شعرى که باشد 

با ممیزى روبه رو مى شود. 

تعدیل 10 هزار نیروى کار؟
   عصرایــران | اگر طى یک ماه آتى نقدینگى 
مورد نیاز به صنعت خودرو کرمان تزریق نشــود 
مجبور به تعطیلى و بیکارى بیش از ده هزار نیروى 
کار مستقیم هستیم. مدیرعامل کرمان موتور با بیان 
این مطلب خاطر نشان کرد: متأسفانه وزارت صمت 
و شخص وزیر تمام تالششــان را بر روى کنترل 
تجارت و مدیریت صادرات و واردات کشور گذاشته 

و تقریباً از صنعت غافل شده است.

در جستجوى درمان طالیى
   ایسنا |پژوهشگران استرالیایى به سرپرستى 
دکتر ندا میرزاده، دانشمند ایرانى سعى دارند براى 
درمان سرطان، از مولکول هاى مهندسى شده طال 
اســتفاده کنند. دکتر ندا میرزاده، سرپرست گروه 
مهندسى مولکولى مؤسسه فناورى ملبورن گفت: 
نتایج این پژوهش نشان مى دهند که احتماالتى 
باورنکردنى در مورد پیشــرفت درمان هاى جدید 
ســرطان وجود دارد که مى تواننــد قدرت و دقت 

باالیى داشته باشند.

اروپاى جنازه و آمریکاى غسال
   فارس | آیت ا... سیدیوســف طباطبایى نژاد، امام 
جمعه اصفهان در خطبه هاى نماز جمعه این شهر گفت: 
در ابتداى خروج آمریکا از برجام، گفته شد که اروپایى ها 
حاضر به کنار گذاشتن تعامالتشــان با آمریکا نیستند، 
باید بپذیریم که اروپایى ها همچون جنازه اى هستند که 

آمریکاى غسال آنها را تکان مى دهد.

بدتر از رفتار با «صدام» 
   نامه نیوز | احمد توکلى، عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام گفت: اروپایى ها از «صدام» هم با ما دارند 
بدتر برخورد مى کنند. صدام نفت را به آنها مى داد و در 
عوضش دارو و غذا مى گرفت اما حاال اروپا به ما مى گوید 
«در عوض پول نفت، غذا و دارو مى دهد آن هم با مبلغى 
که خودش تعیین مى کند» با این روش ما بدهکار اروپا 

مى شویم.

دیدار نمى کنند
   جماران | سخنگوى نمایندگى جمهورى اسالمى 
ایران در سازمان ملل متحد گزارش منتشر شده در یک 
رسانه درباره احتمال دیدار رؤساى جمهور ایران و آمریکا 
را «خبر جعلى» توصیف کرد. پیــش از این خبرگزارى 
«کیودو» ژاپن به نقل از یک منبع آگاه در دولت آمریکا 
ادعا کرده بود واشنگتن پیشنهادى را براى دیدار میان 
روحانى و «دونالد ترامپ» در حاشــیه نشست مذکور 

مطرح کرده است. 

ساماندهى 1000 گردان سایبرى 
   انتخاب | غالمرضا سلیمانى، رئیس سازمان بسیج 
مستضعفین در پاسخ به این ســئوال که بسیج در برابر 
تهدیدات سایبرى دشــمن چه برنامه اى دارد؟ گفت: 
بسیج توانسته است با ســازماندهى جوانان با انگیزه و 
پرتحرك و داراى تخصص در حــوزه فضاى مجازى، 
تحت عنوان گردان هاى سایبرى، 1000 گردان سایبرى 

ساماندهى کند.

تمام تالش دولت
   انتخاب | على ربیعى، سخنگوى دولت در یادداشتى 
تأکید کرد: «همه تالش دولت تدبیر و امید طى فرصت 
باقیمانده آن است که یک دولت بدون تحریم تحویل 
نســل 1400 دهد و 40 ســال دوم انقالب ما 40 سال 

بدون تحریم شود.

نیازمند مجلس نو هستیم
   تابنــاك | محمدباقــر قالیبــاف، عضو مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام گفت: چند مــاه دیگر 
انتخابــات مجلس اســت. ما نیازمنــد مجلس نو 
هستیم. مجلس نو یعنى مجلســى که نماینده اى 
در آن وعــده ندهد و بعد عمل نکند؛ مجلســى که 
برایش پشت در هاى بسته تصمیم نگیرند؛ مجلسى 
که تصمیماتش شفاف باشــد؛ یعنى مردم بفهمند 
نماینده شــان رأیش در مجلس چیست؛ مجلسى 
است که مردم از اموال و دارایى نماینده شان مطلع 
شوند. مجلس نو مجلسى است که نماینده در آن به 

نفع مردم تصمیم مى گیرد.

گزارش تأثیر تحریم ها 
   برنا | دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشى براى 
نخستین بار به مسئله آثار تحریم ها بر مردم ایران اشاره 
کرده اســت. «آنتونیو گوترش» با اشاره به نرخ تورم در 
ایران که صندوق بین المللى پول تخمین زده اســت، 
افزود: تحریم هــا علیه جمهورى اســالمى ایران مى 
تواند به نرخ تورم 50 درصدى منجر شــود که باالترین 
سطح از سال 1980 است. گوترش ادامه داد: پیش بینى 
مى شود تولید ناخالص داخلى این کشور در سال 2019 

به 6 درصد برسد.

خبرخوان

ژیان هر چند هیچگاه نتوانست پا جاى پاى پیکان بگذارد 
اما دوره هاى زودگذر محبوبیت را در بازار ایران تجربه کرده 
اســت. این خودرو در دهه 50 مطلــوب جمعیت جوان در 
شهرهاى بزرگ ایران شد اما دوره افول آن خیلى زودتر از 

آنچه انتظار مى رفت در دهه شصت فرا رسید. 
هر چند سال هاى طوالنى است که ژیان جایى در خیابان ها 
و جاده هاى ایران ندارد اما هنوز آگهى هاى خرید و فروش آن 
در سایت ها و شبکه هاى مجازى به چشم مى خورد. جالب 
اینجاست که ژیان سرپا و فنى حتى تا 80 میلیون تومان در 
بازار تهران مشــترى دارد. در میان آگهى هاى موجود تنها 
آگهى فروش ژیان سوارى به چشــم مى خورد و خبرى از 
ژیان مهارى که روزگارى در فیلم هاى ایرانى نماد اشرافیت 

بود و ژیان مسقف دولوکس نیست. 
بررسى آگهى هاى فایل شــده در بازار نشان مى دهد ژیان 
تزیینى، به معناى ژیانى که از نظر فنى امکان رانندگى با آن 
وجود ندارد، بین پنج تا هشت میلیون تومان قیمت دارد. در 

عین حال ژیان هاى معمولى با مشکالت خاص و همچنین 
نبود لوازم فنى بین 12 تا 18 میلیــون تومان خرید و فروش 
مى شود اما ژیانى کلکسیونى در تهران 80 میلیون تومان فایل 
شــده و خریدار دارد. این ژیان 1234 کیلومتر کارکرد دارد و 
سال ساخت آن قبل از سال 1987 میالدى اعالم شده است.

یک عضو کمیســیون کشــاورزى، آب و منابع طبیعى 
در مجلس در مــورد آلودگى ســیلوهاى گندم دولتى به 
فضوالت حیوانى در گنبــد کاووس گفت: اگر فضوالت 
حیوانى با گندم  سیلوها مخلوط شده باشد، باید بگویم که 

کل محموله سیلو آلوده و بالاستفاده براى انسان است.
جالل محمودزاده در گفتگو با «ایسنا» در مورد آلودگى 
ســیلوهاى گندم دولتى به فضوالت حیوانى گفت: این 
اتفاق، اتفاق جدیدى نیست. ســال هاى گذشته همین 
گندم ها را با شــن، خاك یا ماســه مخلوط مى کردند و 

هیچکس هم بر آنها نظارت نمى کند. 

نماینده مردم مهاباد در مجلس در پاســخ به این پرسش 
که چرا این اتفاقات در کشور مى افتد؟ اظهار کرد: موانع 
نظارتى بسیار ضعیف هســتند و این باعث مى شود که 
عده اى سودجو با سوء استفاده از شرایط دست به هر عملى 
بزنند. با این افراد برخورد هم نمى کنند. سابقًا شاهد بودم 
که افرادى که در بحث گندم مقصر شناخته مى شدند را 
به عنوان کارمند نمونه معرفــى مى کردند! واگذارى این 
سیلوها مشــکالت زیادى دارد. این واگذارى ها شفاف 

نیست.
محمود زاده تأکید کرد: اگر فضــوالت حیوانى با گندم  

سیلوها مخلوط شده باشــد، باید بگویم که کل محموله 
سیلو آلوده و بالاستفاده براى انسان است. اگر شن و ماسه 
با گندم مخلوط مى شد مى توانستیم از طریق روش هاى 
نوین تجزیه و تطهیر، گندم هاى آلوده را به چرخه غذایى 
مردم برگردانیم. االن اما کل این سیلوها آلوده است. این 

افراد به قوت مردم هم رحم نکردند.
به گزارش «ایسنا»، مدیر غله گنبد کاووس و تعدادى از 
کارکنان سیلوى این شهرستان فضوالت حیوانى را با گندم 
ترکیب و سپس روانه سیلوى دولتى مى کردند و از این راه 

میلیاردها تومان به جیب زده بودند.

نماینده مجلس با اشاره به ماجراى گندم هاى آلوده:

به قوت مردم هم رحم نکردند

به گزارش «انتخاب»، حجت االســالم ســیداحمد 
علم الهدى در خطبه دوم نماز جمعه مشهد گفت: 

عزیزان ما در عرصه مقابله با تحریم اقتصادى راهبرد 
امام حسین(ع) را عملى کنند. همانطور که رهبرى به 
عنوان حجت ولى خدا نسخه اقتصاد مقاومتى را دادند؛ 
ما همان نسخه را اجرا کنیم. نگذاریم دشمن هر روز 
یک کلک بزند و ســفر پیاپى و صد دقیقه حرف زدن؛ 
چهار سال است که دنیاى غرب با تعامل کالهبردارى 
با ما رفتار مى کنند و ما هى ذلیالنه بایستیم. این با کدام 
معیار حسینى بودن ما درست در مى آید. 16 ماه است 
که آمریکا از برجام خارج شده و شما کل مراوده اروپا 
را ببینید و تحلیل کنید. روزى که آمریکا مى خواست از 
برجام برود گفت اگر کارى مى کنید که ایران در تعطیلى 
غنى سازى بماند، من بروم بیرون و  آنها به آمریکا قول 
دادند. اروپا و آمریکا دو جریان نیســت و یک جریان 
اســت. ما را با اس پى وى معطل کردند و حاال بحث 
اینســتکس را مطرح کردند. حاال گفتند 15 میلیارد 
مى گذاریم و وزیر دارایى فرانســه رفته ببیند آمریکا 
موافق اســت یا مخالف. دنیاى ارتباطات است. بحث 
کلک زنى اســت. مى خواهند ما را در تعهدات لعنتى 
برجام نگه دارند. کارى مى کنند که رهبرى در مقابل 
عمل انجام شده قرار گیرد که هر وقت خواست مقابله 
کند توپ مشکالت را به زمین ایشان بیاندازند و مردم 

را در مقابل رهبرى قرار دهند.

4 سال است دنیاى غرب 
با تعامل کالهبردارى با 

ما رفتار مى کنند

آگهى ژیان 80 میلیون تومانى در بازار

رئیس کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس 
شوراى اســالمى با اشاره به اخبار منتشــر شده پیرامون 
مفقود شــدن برادران صدرالســاداتى و گمانه زنى هاى 
مختلف در این زمینه گفت: صدرالســاداتى ها بازداشت و 

یا دستگیر نشده اند.
حجت االسالم و المسلمین مجتبى ذوالنورى در گفتگو 
با خبرنگاران، با اشاره به انتشــار استورى توسط مهدى 
صدرالساداتى در شبکه اجتماعى اینستاگرام افزود: وقتى 
استورى مى کنند یعنى موبایل همراه دارند، کدام بازداشتى 
است که موبایل در اختیار دارد؟ وى ادامه داد: جاى استورى 
گذاشتن، تماس بگیرند و وضعیت خود را اعالم کنند؛ اگر 

بازداشت شده اند بگویند که آنها را گرفته اند.
رئیس کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس 
شوراى اسالمى افزود: در زمانى که خبر هایى از مفقود شدن 
آنها در فضاى رسانه اى منتشر شد، رد آنها را داریم که در 
روستاى فردوى قم بودند و حتى اینکه در مسیر نیز زغال و 

قلیان خریده اند، نیز مشخص است.
ذوالنورى ادامه داد: در استورى منتشر شده، تصویرى از 
تابلوى 5 کیلومترى نیاسر را نشان مى دهد و این کار آنان 

براى این است که بگویند قم نبوده اند ولى آنها در روستاى 
فردوى قم بودند.

سید مهدى و سید روح ا... و سیدرضا  صدرالساداتى و مجتبى 
پرگر ساعت 2 و 30 دقیقه بامداد چهارشنبه 13 شهریور از 
قم خارج شده اند که از فرودگاه مهرآباد به بندرعباس بروند، 
اما هیچ اطالعى از آنان در دست نیست و تلفن همراهشان 
نیز خاموش است. سید روح ا... صدرالساداتى، نماینده مردم 

هرمزگان در مجلس خبرگان رهبرى است.

ذوالنور: صدرالساداتى ها بازداشت نشده اند

علیرضا فغانى پس از افتخــارات متعددى که در داورى 
براى کشــورمان در رقابت هاى مختلف به دست آورد 
این روزها با فشارهاى زیادى از سوى هواداران تیم هاى 
کشورمان رو به رو شده و هر مربى یا هوادارى در صورت 
ناکامى قضاوت او را زیر ســئوال مى برند. این در حالى 
است که فغانى به عنوان پرافتخارترین داور تاریخ فوتبال 
ایران با قضاوت در فینال لیگ قهرمانان آسیا، قضاوت در 

فینال المپیک، قضاوت در فینال جام باشگاه هاى جهان 
و قضاوت در دیدار رده بندى جــام جهانى راهى را رفت 
که بعید به نظر مى رسد تا سال هاى آینده جامعه داورى 

بتواند جایگزینى براى او پیدا کند.
فغانى در بازى هفتــه دوم لیگ برتر امســال در بازى 
اســتقالل و فوالد آخرین قضاوت خود را انجام داد که 
در پایان این بازى از ســوى هواداران استقالل به دلیل 
وقت هاى اضافه مورد انتقاد شدید قرار گرفت. این داور 
مطرح پس از برخى از مسائل رخ داده در نهایت تصمیم به 
مهاجرت از ایران گرفت و تا سه چهار هفته دیگر همراه با 

خانواده اش راهى کشور استرالیا خواهد شد.
او مى گوید: این یک مســئله شــخصى است و کسى 
نمى تواند مرا منصرف کند. بین کشــورهاى ســوئد و 
اســترالیا براى ادامه زندگى صحبت هایى کرده بودم و 
در نهایت کشور استرالیا نهایى شــد. من در این باره با 
آقاى تاج صحبت کردم و بــه او گفتم که در رقابت هاى 
بین المللى به نام ایــران قضاوت خواهم کرد و آقاى تاج 
هم با این درخواست من موافقت کرد و خوشبختانه تیم 
داورى ما کاندیداى جام جهانى شده و اگر در این رقابت ها 
انتخاب شدیم با نام ایران در این تورنمنت معتبر شرکت 
مى کنیم و اگر هم انتخاب نشویم که در کنار خانواده ام 

خواهم بود.

داور ممتاز ایران هم مهاجر شد

مربى مشهور لیگ برترى ناخواســته درگیر پرونده اى 
جنایى به علت خودکشــى نگهبان خانــه ییالقى اش 

شده است.
به گزارش روزنامه «خبر ورزشى»، مربى مشهور لیگ 
برترى که این فصل هدایت یکى از تیم هاى شهرستانى 
حاضر در لیگ نوزدهم را برعهده دارد چندى پیش وقتى 
بعد از مدتى براى استراحت و سرکشى به باغ ییالقى اش 
وارد محوطه مى شود با صحنه اى دردناك و غیرمنتظره 
روبه رو مى شود. آویزان بودن جنازه باغبان که خود را از 
یکى از درختان وسط باغ حلق آویز کرده بود این مربى را 
شوکه کرد تا بعد از چند ثانیه او با تلفن، پلیس را در جریان 

این اتفاق قرار بدهد.
آنطور که گفته مى شــود این ماجرا مربوط به چند هفته 

قبل است و مربى مدنظر تالش زیادى انجام داد تا این 
اتفاق در بحبوحه پیش از فصل لیگ برتر رسانه اى نشود 
اما در نهایت اخبار این پرونــده جنایى به بیرون درز پیدا 
کرد. ماجراى خودکشــى هم در نهایت با تحقیقات چند 
هفته اى صورت گرفته از ســوى افسر تجسس و قاضى 
پرونده در نهایت به اینجا رسید که باغبان و نگهبان باغ 
ییالقى مربى مشــهور لیگ برترى به علت مشکالت و 
مسائل خانوادگى اقدام به خودکشى کرده است. البته این 
پرونده هنوز به صورت کامل مختومه نشده و تحقیقات 
نهایى همچنان ادامه دارد تا جایى که مربى مد نظر هر از 
گاهى براى اداى توضیحات احضار مى شود که با توجه 
به دور بودن از تهران وکیل او در حال رســیدگى به این 

ماجراست.

خودکشى در باغ مربى مشهور لیگ برترى
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راه اندازى کتابخانه 
اختصاصى سینما 

دفتر تخصصى سـینما وابسـته بـه سـازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان به دلیل تقاضاى 
زیاد بـه راه اندازى کتابخانه تخصصى در زمینه سـینما 
اقدام کرد. این کتابخانه در حال حاضر با  800 جلد کتاب 
در دفتر تخصصى سـینما واقـع در خیابان اسـتاندارى، 
جنب مـوزه هنرهاى معاصر قـرار دارد که سـاعات کار 
ایـن کتابخانـه از شـنبه تـا چهارشـنبه از سـاعت 8 تا 
14 و پنج شـنبه ها از 8 تا 12 اسـت. در ایـن کتابخانه، 
کتاب هاى مرجع و کنکور کارشناسى و کارشناسى ارشد 

حوزه سینما وجود دارد.

خبر خوش براى صادرکنندگان 
نایب رئیس کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق 
بازرگانى اصفهـان، از تمدید مهلت ثبت صادرات ریالى 
به عراق و افغانسـتان خبر داد.  فرشـته امینـى  گفت: با 
پیگیرى هاى اتاق بازرگانى اصفهان در بانک مرکزى، 
افـرادى  که تـا 16 مرداد ماه سـال گذشـته به عـراق و 
افغانستان صادرات ریالى داشته اما در مهلت مقرر، موفق 
به ثبت کوتاژهاى آن در سامانه جامع تجارت نشده اند، 
مى توانند صادرات ریالى خود به این کشورها تا تاریخ 16 
مرداد ماه 97 را در سامانه ثبت کنند. وى تأکید کرد: این 
سامانه مجدداً و به صورت موقت تا 25 شهریور ماه سال 
جارى در دسـترس بوده و این مهلت به هیچ وجه قابل 

تمدید نخواهد بود.

جارى شدن آب پس از 20 سال
آب در نهر شـایج منطقه قائمیه اصفهان پـس از حدود 
20 سـال جارى شـد. به درخواست کشـاورزان منطقه 
قائمیه و هماهنگى با صنف کشاورزان و آب منطقه اى 
اصفهـان، آب در بخش ابتدایـى این نهر کـه در داخل 
نیروگاه اصفهان قرار دارد جارى شد.این نهر مانند بیشتر 
نهر هاى قدیمى اصفهان عالوه بر انتقال آب به مزارع، 
موجب افزایش آبگیرى چاه هاى منطقه است و نیروگاه 
اصفهان تالش مى کنـد تا با اجراى طـرح تصفیه خانه 
فاضالب شهرى و صرفه جویى ساالنه حدود 5 میلیون 
متـر مکعـب آب، در رفع مشـکل کمبود آب مـورد نیاز 

کشاورزان منطقه سهیم باشد.

حریق در 300 هکتار از 
اراضى اصفهان 

مدیرکل سـتاد مدیریت بحران اسـتان اصفهان اظهار 
کرد: روز جمعه 2 هکتار از مراتع منطقه کمانه شهرستان 
سمیرم دچار آتش سوزى شد که با حضور عوامل امدادى 
و یگان حفاظت از مراتع استان اصفهان این حریق اطفا 
شد. منصور شیشـه فروش افزود: از ابتداى سال جارى 
تاکنون 66 مورد حریـق در مراتع، عرصه هاى زیسـت 
محیطى و کشاورزى استان رخ داده که از میان 296/9 
هکتار اراضى سطح اسـتان که دچار حریق شده اند، 47 

مورد آن یعنى 196/9 هکتار مربوط به مراتع مى شود.

دختِر 2 ساله غرق شد
دختر بچه اى دو ساله، جمعه شب در استخر پارك ملت 
ملکشهر اصفهان غرق شـد. مدیر روابط عمومى مرکز 
حوادث و فوریت هاى پزشـکى اسـتان اصفهان اظهار 
کرد: ایـن حادثه سـاعت 20 و 13 دقیقه جمعـه رخ داد. 
عباس عابدى افزود: تکنسـین هاى اورژانـس 115 در 
محل مشـغول احیاى قلبى، ریوى این دختربچه شدند 
و او را به بیمارسـتان غرضى اصفهـان منتقل کردند اما 

عملیات احیا موفقیت آمیز نبود. 

منبرهاى مسجد جامع 
ثبت  مى شود

مدیر پایگاه جهانى مسجد جامع اصفهان گفت: منبرهاى 
مسجد جامع اصفهان ثبت ملى خواهد شد. سید مهدى 
لوح موسـوى اظهار کـرد: منبرها مربوط بـه دوره هاى 
تاریخى ایلخانى، صفوى و تیمورى است. مراحل ثبت 
منبرهاى مذکور توسـط مدیـر پایش تزیینات اسـتان 

اصفهان در حال آماده سازى است.  

خبر

دبیر ســتاد امر به معروف و نهى از منکر اصفهان گفت: 
آموزش الزم به آمران بــه معروف و ناهیــان از منکر 
در این استان ارائه شــده اســت و همه آنها به وظایف 
خود آگاهند و حتى یک پرونده قضایــى از این افراد در 

دادگاه ها وجود ندارد.  
حجت االســالم احمــد عبداللهى نــژاد بیــان کرد: 
آموزش هاى تخصصى امر به معــروف و نهى از منکر 
در مساجد، پایگاه هاى بسیج، حوزه هاى علمیه، نیروى 
انتظامى و ارتش ارائه شده است. وى اظهار کرد: این ستاد 
تاکنون بیش از 120 ُگسل اجتماعى را در استان احصا و 

اولویت بندى کرده است.

وى گفت: اعضاى این ســتاد 18 نفرند که ریاست آن را 
نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان بر عهده 
دارد و استاندار، دادستان، فرمانده انتظامى، فرمانده سپاه، 
مدیرکل ارشــاد و مدیرکل تبلیغات اسالمى و دو نفر از 

نمایندگان مجلس، عضو آن هستند.
حجت االسالم عبداللهى نژاد  ادامه داد: حمایت از آمران 
به معروف و ناهیان از منکر رســمى و غیررسمى(داراى 
کارت و بدون کارت) و آموزش دیــده و آموزش ندیده، 
وظیفه این ســتاد اســت و این حمایت هــا را تا مرحله 
گرفتن وکیل و دفــاع از حقــوق آنها ادامــه خواهیم

 داد.

معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان گفت: از حدود 
دو هفته قبل از شروع محرم مجوزهاى الزم براى برپایى 
خیمه و داربست ایســتگاه هاى صلواتى صادر شد که در 
مجموع بیش از 1000 عدد مجوز برپایى خیمه و ایستگاه 
صلواتى و نزدیک به 2000 مجوز داربست اطالع رسانى 

صادر شد.
حســین امیرى با اشــاره به اینکه همانند سال هاى قبل 
نظافت لحظه به لحظه شهر در روزهاى تاسوعا و عاشورا 
در دســتور کار شهردارى اصفهان هســت تصریح کرد: 
مجموعــه اى از پاکبانان عزیز و خــدوم در همه مناطق 
15 گانه شــهر اصفهان و در نزدیکــى تمامى هیئت ها، 

چایخانه هاى صلواتى سطح شــهر و مسیرهاى پر تردد 
دسته هاى عزادارى مستقر مى شوند و در لحظه به نظافت 
شهر مى پردازند. امیرى افزود: همچنین در روزهاى تاسوعا 
و عاشــوراى حســینى چندین اکیپ از نیروها و ناوگان 
خودروهاى آتش نشــانى و ســازمان خدمات موتورى 
شهردارى اصفهان در مسیرهاى عزادارى در شهر مستقر 

خواهند شد تا از بروز حوادث احتمالى جلوگیرى کنند.
معاون خدمات شهرى شــهردارى اصفهان اذعان کرد: 
در کنار همه هیئت ها و ایستگاه هاى صلواتى سطل هاى 
جمع آورى پسماند به منظور حفظ نظافت و زیبای ى شهر نیز 

در نظر گرفته شده است.

1000 مجوز خیمه و 
ایستگاه صلواتى صادر شد

هیچ پرونده اى از آمران به 
معروف در محاکم وجود ندارد

ریزش قسمتى از سقف یک مغازه کفش فروشى در 
خیابان «چهارباغ پایین» شهر اصفهان در شامگاه 
جمعه، چهار مصدوم برجا گذاشــت. سخنگوى 
سازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان در گفتگو با «ایرنا» اظهار کرد: این حادثه 
ســاعت 20 و 32 دقیقه این روز به سامانه 125 
اعالم شد و نیروهاى آتش نشانى از ایستگاه شماره 
9 به محل اعزام شدند. فرهاد کاوه آهنگران، دلیل 
ریزش سقف این مغازه را فرســودگى بافت آن 

اعالم کرد. 
مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان 
نیز گفت: پــس از اعالم مراتب بــه اتاق فرمان 
اورژانس، یک آمبوالنس به محل اعزام شــد که 
پس از بررسى مشخص شد چهار نفر در این حادثه 
دچار مصدومیت  جزیى شده اند.  دکتر غفور راستین 
افزود: یک مرد، یک زن و یک پسر بچه مصدوم 
شده در این حادثه به بیمارستان امین منتقل شدند 

که یکى از آنان به صورت سرپایى درمان شد.
در این محدوده به ویژه در نزدیکى میدان شهدا، 
فروشگاه هاى کفش بســیارى مشغول فعالیت 

هستند.

استاندار اصفهان گفت: در شــهر اصفهان و زندان هاى 
استان اصفهان مشکالت و محدودیت هاى زیادى داریم.

به گزارش «ایمنا»، عباس رضایى دیروز شنبه 16 شهریور 
ماه در جلسه شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان 
اصفهان در محل سالن اجتماعات استاندارى اصفهان که 
با حضور سردار اسکندر مؤمنى، دبیر کل ستاد مبارزه با مواد 
مخدر برگزار شد، اظهار کرد: استان اصفهان در مدت چند 
سال اخیر بنا به دالیل مختلفى در این حوزه عقب افتاده 
و محروم و مظلوم واقع شــده اســت. خیلى از مسئوالن 
کشــور گمان مى کنند اصفهان یک منطقه برخوردار و 
عارى از مشکالت و معضالت اســت، در حالى که اصًال 

اینطور نیست.
استاندار اصفهان خاطر نشــان کرد: در زندان هاى استان 
اصفهان مشکالت و محدودیت هاى زیادى داریم. باید 
با توجه به قابلیت هاى اســتان اصفهان از ظرفیت هاى 
اصفهان به صورت کامل استفاده شود، شرکت هاى دانش 
بنیان دستاوردهاى خوبى در خصوص ساخت دستگاه هاى 
تشخیص مواد مخدر در شهرك علمى تحقیقاتى اصفهان 

داشته اند.
■■■

مدیرکل اداره زندان هاى اســتان اصفهــان نیز در این 
نشســت گفت: روزانه 24 نفر به علت جرائم حوزه مواد 
مخدر به زندان هاى اصفهان وارد مى شوند و 20 درصد از 
محکومان ما در این حوزه در زندان هاى مختلف پراکنده 
هستند، مشکالت بهداشتى در زندان هاى اصفهان یکى از 
معضالت اساسى استان است و اغلب تأسیسات زندان هاى 
اصفهان فرسوده است و این امر برخى مشکالت بهداشتى 

را نیز سبب شده است. 
اسدا... گرجى زاده گفت: الزم اســت هرچه سریع تر این 
زندان بازسازى شود و یا اینکه با بهره بردارى از زندان جدید 

ساماندهى هاى الزم در این ارتباط انجام شود.

■■■
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان هــم گفت: 86 درصد 
کشفیات سال 98 مربوط به مواد مخدر نوع تریاك است و 
کشفیات نیروى انتظامى اصفهان در زمینه مواد مخدر نوع 

شیشه، رشد چشمگیرى داشته است. 
سردار مهدى معصوم بیگى اظهار کرد: کشفیات انتظامى 

استان اصفهان در سال جارى بیش از 21/5 ُتن بوده است 
و این آمار نشــان دهنده افزایش 30 درصدى کشفیات 
مواد مخدر نسبت به سال گذشته است. وى اضافه کرد: 
افزایش تحرك نظامى استان اصفهان با در اختیار گذاشتن 
خودروهاى شاسى بلند و موتورســیکلت هاى قدرتمند 
براى حرکت در کویر موجب مبارزه جدى تر با مواد مخدر 

خواهد شد.
فرمانده انتظامى استان اصفهان تصریح کرد: دوربین هاى 
حرارتى و دستگاه هاى ایکس رى یکى دیگر از نیازهاى 
اصلى نیروى انتظامى اســتان اصفهان اســت. تقویت 
شهرستان هاى حاشیه کویر یکى از مهمترین راهکارهاى 
مبارزه مؤثــر و عملیاتى با باندهاى مواد مخدر اســت و 

افزایش دســتگاه هاى کانکس ایســت و بازرسى سیار 
مى تواند تأثیر قابل توجهى در مدیریت و مهار وضعیت مواد 
مخدر استان اصفهان داشــته باشد. سردار معصوم بیگى 
افزود: براى تعقیب و گریز قاچاقیان به خودروهاى تیزرو 
نیاز داریم زیرا اصفهان کمربند امنیتى مواد مخدر پایتخت 
کشور محســوب مى شود و تشــکیل یک قرارگاه واحد 
کشورى در سطح کویر مى تواند تأثیر مهمى در مبارزه با 

مواد مخدر کشور و استان اصفهان داشته باشد.
■■■

سرپرست دبیرخانه شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر 
اســتان اصفهان هم گفت: صد هزار نفر معتاد در استان 
اصفهان وجود دارد و 43 درصد از زندانیان این استان نیز 

زندانیان مرتبط با مواد مخدر هستند.
رسول خرمیان اظهار کرد: مجموع کشفیات استان از سال 
شصت و دو ، 480 هزار کیلوگرم بوده و در پنج ماهه اول 
سال جارى 20 هزار کیلوگرم کشفیات داشته ایم. مجموع 
دستگیرى هاى این حوزه در پنج ماهه اول سال 97 بیش 
از 25 هزار نفر بوده و در پنج ماهه اول ســال 98 بیش از 

12 هزار نفر دستگیرى در رابطه با مواد مخدر داشته ایم.
■■■

فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) اســتان اصفهان هم 
گفت: استان اصفهان بیش از اســتان هاى مرزى کشور 
کشفیات مواد مخدر دارد و این وضعیت نگران کننده است. 
سردار سرتیپ دوم پاسدار مجتبى فدا افزود: وضعیت کویر 
در زمینه مبارزه با مواد مخدر، یله و رهاســت و در استان 
اصفهان پنج شهرستان در کنار کویر هستند و بخش هایى

  از کویر را که نیروهاى انتظامى و ســپاه پاســداران هم 
نمى توانند وارد آن شوند، قاچاقچى هاى مواد مخدر وارد 
مى شــوند. انتظار داریم فعالیت جهادى در مبارزه با مواد 
مخدر صورت بگیرد و این روش جارى براى مبارزه با مواد 

مخدر به اصالحات نیاز دارد.

در جلسه شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان اعالم شد

ورود روزانه 24 نفر به زندان به علت جرائم حوزه مواد مخدر  

طى هفته گذشته، دهانه عمده رواق هاى بیرونى مدرسه 
علمیه امام صادق (ع) یا همان مدرســه ثبت ملى شده  
چهارباغ، حفاظ گذارى شده و حاال معاون میراث فرهنگى 
اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان مى گوید این اداره کل، هیچ مجوزى 

براى این اقدام صادر نکرده است.
ناصر طاهرى در گفتگو با «ایســنا» اظهار کرد: چندى 
پیش نامه اى از سوى مدیریت مدرسه چهارباغ براى ما 
ارسال شد که در آن اعالم شده بود این مدرسه مى خواهد 
براى پوشاندن رواق هاى بیرونى خود از حفاظ شیشه اى 
استفاده کند. دلیلشان هم این بود که اینجا مدرسه علمیه 
است و حریم و شأنى دارد اما غروب ها، دخترها و پسرها 
روى لبه این رواق ها مى نشینند و شأن مکان به  درستى 
رعایت نمى شــود. وى ادامه داد: ما با این درخواســت 
موافقت نکردیم و به آنهــا گفتیم اجازه بدهند که نتیجه 

مکاتبه با تهران در این خصوص مشخص شود، بعد اگر 
اقدامى الزم بود انجام بدهید، اما گویا آنها منتظر نتیجه 

نمانده اند و کارى که مد نظرشان بوده انجام داده اند.
طاهرى خاطرنشان کرد: این اداره کل براى حفاظت از 
نقاشى هاى عالى قاپو از حفاظ شیشه اى استفاده کرد اما 
در محل مدرسه چهارباغ نیازى به حفاظ شیشه اى نبود، 
چون رواق ها بخشى از ســاختار این بنا هستند و حفاظ 

شیشه اى، منظره آن را مخدوش مى کند. 
وى افزود: باید در نظر داشت که امکان نظافت برگ هایى 
که پشت این شیشــه ها جمع مى شود ســخت است و 
ضرورتى براى انجام این کار وجود نداشته اما به  ه رحال 
آنها هم دالیلى دارند کــه از دید خودشــان این کار را 
حفاظتى محســوب و ســپس توجیه پذیر مى کند ولو 
اینکه از دید میراث فرهنگى این اقدام حفاظتى به شمار

 نرود.

کشف مواد غذایى فاسد از حسینیه ها و تکایاحفاظ گذارى مدرسه چهارباغ براى ننشستن دخترها و پسرها

چرا  ابیانه در عاشورا به روى گردشگران بسته است

 ادامه ماجراى برپایى مراسم عزادارى مسجد امام(ره) 

کنترل نشتى آب در ایستگاه متروى انقالب  
سرپرســت گروه اجرایى پروژه هاى ابنیه خط یک قطار 
شهرى اصفهان گفت: نشتى آب در ایستگاه متروى انقالب 
اصفهان کنترل شد و در حال حاضر مشکلى از نظر ایمنى 
در این ایســتگاه و در کل خط یک قطارشهرى اصفهان 
وجود ندارد. نشــت آب در این ایســتگاه هیچ ارتباطى با 

زاینده رود ندارد.
هانى جان نثارى در گفتگو با «ایمنا» با اشاره به تمهیدات 
ویژه سازمان قطارشهرى اصفهان درباره موضوع مشاهده 
نشت آب در ایستگاه قطار شهرى انقالب اصفهان اظهار 
کرد: در رابطه با نشت آب در ایستگاه مترو که عمًال روى 
دیوارهاى شرقى و غربى سکو نشت آب مشاهده مى شد، 
اقدامات ویژه اى انجام شده است. وى افزود: ایستگاه هاى 
انقالب و سى و سه پل دو ایستگاه خط یک متروى اصفهان 
است که زیر لول سطح آب هاى زیرزمینى قرار مى گیرد و به 
دلیل آب هاى زیرزمینى و باال آمدن لول آب هاى زیرزمینى 

این اتفاق در ایستگاه هاى مذکور به وجود آمد.
جان نثارى با بیــان اینکه ایجاد رطوبت و نشــت آب در 
ایســتگاه انقالب غیر قابل پیش بینى نبود، تصریح کرد: 
ایستگاه انقالب ایستگاهى است که آب بندى آن در زمان 
اجرا به صورت قندان پیچ بود و کل ایستگاه را عایق کارى 
کردیم اما در اجراى این روش در تمام پروژه هاى دنیا، وقتى 
عایق را روى دیواره ها باال مى بریم، زمانى که به ســقف 

مى رسد، عایق در آنجا قطع مى شود و عمًال نقطه  خاصى در 
محل اتصال دیوار به سقف پیش مى آید.

وى ادامه داد: در این باره تمهیداتى اندیشــیده شده و در 
این راستا از موادى اســتفاده کردیم که این اتفاق نیافتد، 
اما با توجه به اینکه از محله اى اتصال سقف و دیوار نشت 
آب را داشتیم، عملیات تزریق شیمیایى را در نقاط ضعف 
انجام دادیم و سپس مسیرهاى زهکشــى ایستگاه را باز 
کردیم و سپس با تمهیدات خاص این اجازه را دادیم که آب 
زیرزمینى محبوس شده بین شمع هاى سازه و دیوارهاى 

بتنى ایستگاه پایین آید و در مسیر خود زهکشى شود.
جان نثارى با بیان اینکه در حال حاضر دیوار ایستگاه مترو 
انقالب به طور کامل خشک شده و همه چیز تحت کنترل 
است، گفت: از مجموع 20 ایستگاه خط یک فقط ایستگاه 
انقالب اســت که با توجه به مباحث معمارى و استفاده از 
بتون اکسپوز، نما نداشت و در واقع نماى آن باعث شده که 
کوچک ترین نشتى مشاهده شــود و از این رو الزم است 
که عالوه بر تمهیدات الزم درخصوص نشتى آب، در این 
ایستگاه نما انجام شود. وى تأکید کرد: از نظر مباحث ایمنى 
به هیچ عنوان رطوبت و نشت آب آسیب رسان نیست و این 
اتفاق در پروژه هاى زیرزمینى وجود دارد البته باید کنترل و 
هدایت شود و مشکلى در تأسیسات و تجهیزات، مردم را 

تهدید نمى کند.

مدیر گروه مهندسى بهداشت محیط استان اصفهان گفت: 
در بازرسى هاى مأموران مرکز بهداشت استان اصفهان از 
آشپزخانه هاى حسینیه ها و تکایاى استان اصفهان یک تن 
انواع مواد غذایى فاسد و از چرخه مصرف خارج شده از این 

اماکن کشف شد.
سید مهدى میرجهانیان در گفتگو با «ایمنا» با بیان اینکه 
اقدامات الزم در خصوص بازرسى اماکن عرضه مواد غذایى 
و نذورات از یک ماه گذشــته تاکنون در دستور کار است، 
اظهار کرد:  در بازرسى هاى سال قبل در ماه محرم و صفر 
بیشترین تخلفاتى که مشاهده شده استفاده از مواد اولیه 
نامرغوب مانند حبوبات مشکل دار و الرو زده، مواد غذایى 
تاریخ گذشته، عرضه گوشت هاى فاسد و... بوده که امسال 

خوشبختانه تا حدود زیادى این موارد کاهش یافته است.
وى اضافه کرد: سال گذشــته گزارش هایى نیز مبنى بر 
اســتفاده از برنج هاى تاریخ مصرف گذشــته و الرو زده 
داشتیم اما امسال تا کنون گزارشى در این زمینه که یکى 
از بزرگ ترین دغدغه هاى ســازمان بهداشت محیط در 

ماه محرم است، نداشــتیم، البته امسال مواردى از تخلف 
در مورد خرما و حبوبات مشکل دار قبل از محرم مشاهده 
کردیم که برخورد شده است اما بازهم قابل قیاس با سال 

گذشته نیست.
میرجهانیان با بیان اینکه سال گذشته حدود 5/5 تن مواد 
غذایى معدومى، توقیفى و به طور کلى از چرخه مصرف 
خارج شــده در ماه هاى محرم و صفر کشف شد، تصریح 
کرد: امسال تا کنون  یک تن از این مواد غذایى معدومى 
کشف شده است، امسال اقدامات گسترده ترى در دستور 
کار داریم و همچنین گران تر شــدن مواد اولیه نیز باعث 
شده تا دقت مردم نیز در تهیه مواد غذایى و ظروف براى 

نذورات بیشتر شود.
مدیر گروه مهندسى بهداشت محیط استان اصفهان گفت: 
نظارت  بر امور بهداشتى در تمام موارد گفته شده تا پنج روز 
بعد از عاشورا به شــدت ادامه  دارد، البته طبق پیش بینى 
و ابالغ وزارت بهداشــت به طور کلى در سراســر کشور 

بازرسى ها تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت.

رئیس شوراى اسالمى ابیانه گفت: با توجه به اینکه در 
روزهاى تاسوعا و عاشورا همه ابیانه اى هاى غیر مقیم 
از تهران و ســایر شهرهاى کشــور که جمعیتى بالغ بر 
4000 نفر هستند براى برپایى مراسم سنتى عزادارى آقا 
اباعبدا... (ع) به ابیانه مى آیند و فضاى روستا گنجایش 
جمعیت بیشــترى را ندارد، این دو روز را نمى توانیم از 

گردشگران و بازدیدکنندگان پذیرایى کنیم.
رضا علیرضایــى در گفتگو با «فــارس» اضافه کرد: با 
توجه به حضور انبوه مردم ابیانه حتى جا براى ایستادن 

گردشــگران فراهم نیست و ســختى ها و مشکالتى 
برایشان پیش مى آید که ممکن است ناراحت شوند و به 
همین دلیل به همه هموطنان عزیز توصیه مى کنیم در 

این دو روز به ابیانه سفر نداشته باشند.
رئیس شوراى اسالمى ابیانه همچنین در خصوص رزرو 
قبلى هتل براى گردشگران در روستا گفت: گردشگرانى 
که از قبل هتل یا اماکن بوم گردى رزرو کرده اند مانعى 
براى حضورشــان وجود ندارد و مى توانند با ارائه برگه 

رزرواسیون به ابیانه سفر کنند.

مدیرکل میراث فرهنگى استان اصفهان نسبت به انتشار 
کلیپى از نصب داربســت در کنار کاشــى هاى مسجد 
امام(ره) واکنش نشان داد. فیلمبردار این کلیپ مدعى 
بود کارگران میله هاى داربست برپایى مراسم عزادارى 
را به کاشى هاى مسجد امام(ره) تکیه مى دهند و به این 

بناى تاریخى آسیب مى زنند.
فریدون اللهیارى در گفتگو با «صاحب نیوز» در رابطه 
با این ویدیو با بیان اینکه مساجد تاریخى ظرفیت هاى 
محدودى دارند و پاســخگوى نیازهاى امروز نیستند، 

عنوان کرد: مراســم عزادارى ماه محرم ســال هاست 
در این مســجد برگزار مى شــود؛ برگزارکنندگان این 
مراسم نیز پیش از شــروع به فعالیت، هماهنگى هاى 
الزم را با میراث فرهنگى انجام داده و همکاران ما نقطه 
نظرات خود را براساس ضوابط ابالغ شده به آنها اعالم 

مى کنند.
مدیرکل میراث فرهنگى اســتان اصفهان اعالم کرد: 
خوشبختانه آسیبى به بنا وارد نشده است، با وجود این، 

 وضعیت این بناها باید رعایت شود.

ریزش سقف یک مغازه 
در چهارباغ پایین
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همزمان با پخش قسمت سوم ســریال «مانکن» به کارگردانى حسین 
ســهیلى زاده و تهیــه کنندگى ایرج محمــدى نقش آفرینــى یکى از 

شخصیت هاى اصلى سریال با بازى محمدرضا فروتن آغاز شد.
این سریال 26 قسمتى که به قلم بابک کایدان نوشته شده، هر هفته 

روز هاى شنبه توســط مؤسســه «تصویر دنیاى هنر» 
توزیع و تماشاى آنالین آن نیز از طریق «فیلیمو» 

و «نمــاوا» انجــام خواهد شــد. همچنین 
مى توانید براى دانلود قانونى ســریال به 

سایت «هابینا» مراجعه کنید.
در خالصه داستان این مجموعه آمده 
است: «همیشــه عشق هاى بزرگ 

و زیبا، دشمنان بزرگ و مخوف 
داشته اند.»

محمدرضــا فروتــن، مریال 
زارعــى، نازنیــن بیاتــى، 
 امیرحســین آرمــان، فرزاد 
فرزین، حسین پاکدل، بهشاد 
شریفیان، نفیسه روشن، على 
فرهنگى، رابعه مدنى، پانته آ 

کیقبــادى، بهزاد محســنى، 
گلبرگ طهران زاد، بهزاد خلج و 

با حضور الهام پاوه نژاد، رضا توکلى 
و همایون ارشادى و با هنرمندى لیندا 

کیانى و شبنم قلى خانى و معرفى محمد 
صادقى و عارفه معماریان در این سریال 

نقش آفرینى دارند.

بازیگر شیرازى با نسیم بیگ و بسیم بیگ «روزى روزگارى» قدرت بازیگرى اش را به رخ 
کشید. بعدها امرا... احمدجو از او و رفیق شفیقش محمود پاك نیت در کارهاى بعدى خود 
«تفنگ سرپر» و «پشت کوه هاى بلند» بیشتر استفاده کرد.  محمد فیلى در «مختارنامه» 
و نقش «شمر بن ذى الجوشن» سر زبان ها افتاد تا جایى که به تعبیر خودش هم ناسزا 
شــنید، تحریم آب خانه و بى توجهى خانواده و از طرفى کتک خــوردن در خیابان را

 تحمل کرد. 
از ماجراى پیشنهاد و اتفاقى که براى انتخاب رسیدن به نقش 

«شمر» برایتان افتاد؛ بگویید.
داود میرباقرى مرا مى شناخت اما یک بازیگر طناز و نه یک آدم تلخ و خشن؛ اصًال انتظار 
نقش منفى را نداشتم. وقتى از دفتر تهیه کننده «مختارنامه»- محمود فالح- با من تماس 
گرفتند بسیار خوشحال شدم. چون مى دانستم در پَِس ذهن آقاى میرباقرى قرار دارم؛ 
وقتى رفتم دفتر و صحبتى داشته باشیم یادم نمى رود خانم قاسمى گفتند در طبقه دوم 
منتظر شما هستند. از پله ها که باال رفتم، دیدم آقاى میرباقرى ایستاده اند و به یک میز 
دورخوانى تکیه داده اند. تا چشمشان به من افتاد گفت: «شمر» من هم وارد شد! من به 
خودم و فضاى پیرامونى نگاه کردم که یعنى میرباقرى منظورش به من بوده است. خودم 
را به بى خیالى زدم که شاید آقاى میرباقرى یک شوخى کرده یا یک لقبى را به من داده 
است. وقتى وارد دفتر شدم به من گفت: محمد! من یک نقشى براى تو در نظر گرفته ام 
که شاید خودت هم به آن فکر نکرده باشى! مى خواهم «شمر» سریال «مختارنامه» تو 
باشى! من گفتم: آقاى میرباقرى شوخى مى کنید؟ من چه کار با «شمر» دارم. او گفت: 
این «شمر» را براى تو کنار گذاشــتم؛ من براى همه نقش ها دو سه گزینه خاص دارم 
اما براى «شمر» فقط تو گزینه این نقش هستى؛ اگر این نقش را نپذیرفتى «شمر» را 
در سریال نخواهم داشت. این صحبت هاى داود میرباقرى من را آچمز کرد و ماندم چه 
کار کنم. شدم «شمر»! آنجا بود حال و روز وصف ناپذیرى داشتم. آن روز نتوانستم سوار 
ماشین شوم و سرگردان و پیاده به منزل رسیدم. به موضوع انتخاب «شمر» فکر مى کردم 
و برایم باورکردنى نبود؛ حتى باز هم به خودم مى گفتم آقاى میرباقرى شوخى کرده است. 
ولى وقتى پاى قرارداد رفتم و نقش «شمر» را براى من نوشتند آنجا بود که ُمهِر بازى در 

این نقش برایم خورده بود.
یکى از استرس هایى که داشتید مواجهه با خانواده تان بود و 

نمى توانستید بگویید شما «شمر» سریال «مختارنامه»  اید. 
خانواده ام خیلى مشتاق بودند که قرار اســت در «مختارنامه» بازى کنم. مى دانستند 
این سریالى است که دیده مى شــود. به من توصیه کردند یک نقش خوب بگیرم؛ ولى 
فکر نمى کردم «شمر» را به من پیشنهاد دهند. وقتى «شمر» شدم دیگر نمى دانستم 
به خانواده ام چه بگویم، اگر مى گفتم قرار است بازیگر «شمر» شوم مرا پس مى زدند. تا 
مدت ها در خانه مى گفتم هنوز نقشم مشخص نشده و در حال نگارش فیلمنامه هستند؛ 

البته دروغ نگفتم داشتند فیلمنامه  را مى نوشــتند. رسانه اى شدن نقش «شمر» باعث 
شد تا خانواده ام در جریان قرار بگیرند. حتى یکى از روزنامه ها با تیتر درشت نوشته بود 
«نسیم بیگ» و «بسیم بیگ» روزى روزگارى، «شمر» مختارنامه شد. آن موقع دیگر 
نمى دانستم چه بگویم. انتظار داشتند یک نقش خوب بگیرم نه اینکه نقش شقى ترین و 

منفورترین نفر در حادثه عاشورا را بازى کنم.
فارغ از استرس خانواده به تعصب هیئتى ها و بازتاب در میان 
مردم هم فکر کردیــد؛ مى دانید که چقدر «شــمر» در میان 

شیعیان، منفور است؟
مى دانستم این اتفاق مى افتد و تنفر وجود دارد. چون خودم از دوران کودکى یک تنفر 
خاصى نسبت به «شمر» داشــتم. طبیعتاً مردم هم به این شکل نگاه مى کنند و از این 
ملعون حادثه کربال متنفر هســتند. مخصوصاً زمانى که این نقش مورد توجه هم قرار 
مى گیرد به مراتب این میزان تنفر نسبت به «شمر» باالتر مى رود. اما مردم هم نسبت به 
گذشته با دقت بیشترى به فیلم ها نگاه مى کنند و مى دانند من آن نقش را بازى کرده ام. 
من خودم آن «شمر» ملعون نیستم! این دالیل به من قوت قلب مى داد که مردم اینطور 
نگاه مى کنند. با این اوصاف یکسرى نگاه شان بعد از پخش سریال، خیلى سخت بود و 
یکسرى تشکر مى کردند و مى گفتند شما بازیگر هستید و با من برخورد خوبى داشتند. 
البته برخى هم آنقدر «شمر» سریال «مختارنامه» را باور کرده بودند که من را مؤاخذه 

مى کردند چرا نقش «شمر» را بازى کرده ام؟
یکجایى خانم سالخورده اى شما را کتک زده بود. ماجرا از چه 

قرار است؟
ماجــرا برمى گردد به زمان پخــش «مختارنامه» که قســمت هاى پایانى روى آنتن 
مى رفت. با مردم در خیابان ها مواجه مى شدم و واکنش هاى مختلفى داشتند. یک روز 
دو موتورسوار کنار یک تاکسى من را تهدید کردند و راننده از من خواست پیاده شوم که 
یک موقعى به ماشین حمله نکنند. یک روزى هم در خیابان فاطمى از ماشین پیاده شدم 
یک خانم سالخورده که ظاهراً در ماشین من را دیده بود با کیف به سرم زد. گفتم خانم 
چرا این کار را مى کنید؟ گفت چرا این نقش را بازى کردى! گفتم از من خواســتند این 
نقش را بازى کنم. و باز با ناراحتى بسیار مى گفت نه تو نباید این نقش را بازى مى کردى 
و نباید «شــمر» مى شــدى. من عذرخواهى کردم و گفتم دیگر «شــمر» نمى شوم. 
اینجا بود چند نفر آن خانم را مشــغول کردند تا من بروم؛ وگر نه کتک هاى بیشترى

 مى خوردم.
شنیده بودیم در یکى از صحنه هاى «مختارنامه»، «شمر» گریه 

مى کند.
جایى که خیلى منقلب شدم و حتى کار لحظاتى متوقف شد همان پایان کار «شمر» است. 
«شمر» با آن شکل مفتضحانه فرار مى کند و در یک خرابه ساکن مى شود. در شرایطى 

قرار مى گیرد که دیگر از آن سفره هاى رنگین دارالخالفه، نان و ماستى مى خورد و در واقع 
ذلیل شده است. یک یار برایش مانده و سواى نوکرى که رفته خرید کند «ابن  ضبابى» 
کنار او نشسته و از او مى پرسد االن پشیمان هستى این کار را کردى؟ مى گوید نه. این 
نه گفتن یک مقدار براى من سخت شد. اینجا با خودم کلنجار رفتم که چرا این «نه» 
از دهانم بیرون آمد. یا دیالوگ دیگرى که گفتم چند بار هم مرا بکشــند و زنده شوند 
دوباره با حسین بن على مقابله مى کنم. در این سکانس به هم ریختم و یکطورى شد که 
نمى توانستم این دیالوگ ها را ادا کنم. داود میرباقرى متوجه این ماجرا شد و لحظاتى کار 
را متوقف کرد و به عوامل اعالم کرد یک چایى و آبى بخورید. بعد پیش من آمد و گفت 
چه شده و چرا ناراحت شدى؟ گفتم چیزى نیست. دوباره شروع کردم و کار را ادامه دادم.

بعد از اینکه «شمر» را بازى کردید 
فیلم هاى دیگر هم از شــما 
خواستند «شــمر» را بازى 
کنید. اگر دوباره در فیلمى 
با فضــاى کربال به شــما 
پیشــنهاد بدهند، دوست 
دارید چه نقشى را بازى 

کنید؟
من «شمر» را بازى کرده ام و اعتقاد 

دارم هر نقشــى را که بازى کنم 
دوبــاره آن را تکــرار کنم. من 
نمى توانــم «شــمر» دیگرى 
بســازم و برایم این کار سخت 

اســت. در نتیجه دوبــاره نقش 
«شــمر»  را کار نمى کنم اما هر 
نقش دیگرى را پیشــنهاد دهند 
قبول مى کنم. شاید آن موقع با 
اکراه قبول مى کردم ولى االن 

این اکــراه از بین رفته و هر 
نقشــى در رابطه با وقایع 

کربال باشد کار مى کنم.

ى شدن نقش «شمر» باعث 
ه ها با تیتر درشت نوشته بود 
ختارنامه شد. آن موقع دیگر

م نه اینکه نقش شقى ترین و 

تىها و بازتابدر میان
قدر «شــمر» در میان 

م از دوران کودکى یک تنفر
 شکل نگاه مى کنند و از این 
ن نقش مورد توجه هم قرار 
ه به به ى رود. اما مردم هم نسبت
دهدهردهردهاام.ام. من آن نقش را بازى ک
رطورطور ای این این ممردمم  قلب مى داد که 
خى سخخخت بوت بوت بود ود ود و ش سریال، خیل
 با من برخورد خوبى داشداشتشتشتند.ند.ند.
کرده بودند که من را مؤاخخخذهخذه

ک زده بود. ماجرا ازچه چه چه

ــمت هاى پایانى روىى آ آ آنتننتننتن
ى مختلفى داشتند. یککککروزروز
 ز من خواست پیاده ششومشومشومک که که
دشدمشدم  فاطمى از ماشین پیییااادهاده
گف. گگفگفتم ختم خانمانم  کیف به سرم زد
نایناین ووخون خوااساســاســتند  گفتم از م
کمى کردىردىردى  این نقش ب برا ب بااازازى
شمى شى شوموم.وم. م دیگر «شـشـــــمر» ن
 وگر نه کتتکککک هاى بیشترىشترىشترى

ختارنامه»، «ششم «شمر» گر» گ گریهریهریه

همان پایان کار «شمشممرر» ار»ر» است.ست.ست.
طیطى  ساکن مى شود. در شرا

قرار مى گیرد که دیگر
ذلیل شده است. یک
واو ززز از ن نش نشسته و کنا او اور او
گفتنگفتنگفتن یک مقددادادارررر بر نه
ی مدآمدآمدآمد. بم بی بیرون  دهدهدهاندهانم از
اوببارباره باه با حسی حسیسین بنن بنن بن ع عل عل عل د
دیدیالدیالدیالووو نایناینا تستمستم ى نمىمى ى تواتوانتوان
عه عوه عو ب و ب و ب را م ممتتوقفتوقفتوقفکرد کرد کرد و
نرا نرا ناراحراحاراحتت ا ده شد شده شده و چ و چ هچهه
بببعداعد اعد ازز ایز اینکنک
ىاىاى فیفیلم هلم ه
ندتندتند خواسخواس
اگراگراگر کنکنکنید.ید.ید.
با فبا فضضــاضــا
پیپیششــنشــنهه
چهچهچه دداداریدرید

ککنیدنید؟نید؟
منمن «شمشم «شمر» رر» را باا باا بازىزى
ککک دادا هرمرم هر نقر نقشــىشــى را را را
رر تکــتکــتک دوبدوبدوبــــاراــاره آنه آنن رارا را
نمنمى توى توى تواانــانــم «شم «شــمرــمر
ینایناین مایمایم و برو بر بســبســازازمازم
د. در. در نتی نتی نتیججه دجه دوو ااســتســت

مر»ـمر»ـمر» را را کا کارکار نمى نمى نمى ـ«شـ«شـ
اى راى را پیشپیش پیش پیشـــ ننقشنقشدیگردیگردیگرى
شایدشایدشاید منم.نم. لبولبولمى کمى ک قق
لبولبولمى کمى کمى کردمردمردم اکراکراکراه قاه ق
بیز بیز بینرفن رن رفن رفتتت از ااه رکــرکــرااه ناینین این اک ااا
و وا بطه بطه بطه باا ب راب راب نننقشــقشــقشــىدرى درى در
شدباشدباشد کار کار کار مى مى مى کنکن کککربالربالربال

عاقعاقع مىمى مى خورخورد ود ودردر ور ودر و ر از آن سفرههاى هاى رنگین دارالخالفه، نان و ماستستاست
بىبى»ى»بى» نابنابن ضبا ضباب  یار برایش مانده و و وس و سواى نوکرى که رفته خرید کند ««د «
ایاییناین نه.نه. پپالن پ پشیشیشیمشیمان هستى این کار را کردى؟ مىمى گمى گمى گوویدوید  مى پرسد ا
نین «ین «ین «ننهنه»نه» ا ارا ارا متمفتمکه چکه چکه چکه چرا ر ر نجکلنجنجارار راى من سختت شت شت شد. اینجا با خودم 
شده شده شوندوندوندد وو زنو زنو زن ندـندـند بکشبکشـبکشـبکشـ امرامرا م رار بار بار همم هم  یا دیالوگ دوگ دوگ دوگ دیگرىیگرىیگرىى که گفتم چند
ختیختمیختمیختم و ی و ی و یکططورکطورکطورى شدىى شدى شد که که که اینین سین سین سکانسکانسسکانسبه بههمهم رهم ر در ادر ادر ادر کنم.ننم. ىلى مق مقامقامقابلهبلهبلهمى کمى کم
حظ لحظ لحظ لحظااتىاتىاتىکارکارکار جممتوجتوجهه ایه این ما مان ماجراجراجراشد وشد وشد و ربایربایرباقرىقرىقرى دا. دا. داود مودمود م وگ هوگ هوگ هاا رااا را ادا ادا کنم کنم
لملاملاملاعالماعالم کرد کرد یک یکچایىچایىچایى و آآ و آبىبى ببى بخوریخورید. بد. ب. بعد پعد پعد پیش میش میش منن آمن آمن آمد ود ود وگفتگفتگفتگفت وو
دمه دمه دمه دادم.ادم.ادم.ادم. دا ادا ادا ادا رر رار رار را ؟ گى؟ گى؟ گفتمفتمفتمچیزىچیزىچیزى نیس نیس نیست. دت. دوباروباروباره شرشه شرووع کع کوع کردمردمردمو کاو کاو کا ت شدت شد

ب باز بازى کرى کردیددید کههکه«شم«شمر«شمر» را» را» را
ى دى دى دیگریگریگرهم ااهم از شـز شـز شــماـماـما
زىازىازى را برا برا ب مر»مر»مر» د«شــ«شــش
ىلمىلمى دره درر فیر فی وبادوبادوباره دره رر
شـه شـه شــماـماـما ااى کرى کرببال ببال ب
دد، دد، دوستستوست بدبدهنبدهن ههادهاد
ا برا برا بازىازىازى چه نچه نچه نقشىقشىقشى

ک ک کردهردهام وام و اعت اعتقادقاد
زىازىازىکنمکنم به بکه ب که
کنم.کنم.کنم. من من ارار
ی» دی» دیگرىگرىگرى ررر
سختسختسختسخت کارکارکار
قشنقشنقش بــبــاارهارهاره
ىىى ککن کنم کنم اماام اما هر ه هر
داد دهندندهند ــنهنهــنهاداد
موقعموقعموقع بابا با  آنن آن
وولىولىاالناالاالن
ه وته وته و ه هر
ق وق وقایایعایع

نمنم.نم.

بازیگر نقش «شمر» در سریال «مختارنامه»: 

میرباقرى من را آچمز کرد؛ شدم «شمر»!

محسن تنابنده بازگشت مهران احمدى، بازیگر نقش شخصیت «بهبود» به سریال تلویزیونى 
«پایتخت» را تأیید کرد.

به گزارش «سینماسینما»، محسن تنابنده بازگشــت مهران احمدى به فصل ششم سریال 
«پایتخت» را تأیید و تصویرى کاریکاتورى از این شــخصیت منتشر کرد. کاراکتر «بهبود 
فریبا» با بازى مهران احمدى حضورى موفق در سریال «پایتخت»  داشت اما سرانجام از این 

سریال خداحافظى کرد.
محســن تنابنده چهره اصلى پشت سریال اســت که عالوه بر بازى کاراکتر اصلى، یکى از 
نویسندگان اصلى آن هم به شمار مى رود. او از آغاز همراه با زنده یاد خشایار الوند تیم خالق 

نویسندگى «پایتخت» را تشکیل مى داد.

متقاضیان شرکت در مناقصه مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکى اصفهان به آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه فرمایند.
متقاضیان حقوقى:1) تصویر صفحه اول اساســنامه شــرکت، تصویر آگهى تأســیس و تصویر آخرین آگهى تغییرات در روزنامه رســمى براى شناســایى صاحبان امضا مجاز شرکت.

2) تصویر گواهینامه صالحیت پیمانکارى (حداقل داراى رتبه بندى 5 ابنیه) از سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور. 3) اعالم کتبى آدرس قانونى متقاضى با شماره تلفن و فاکس که به اصل امضا 
و مهر متقاضى رسیده باشد. 4) پیمانکارانى که با دانشگاه علوم پزشکى اصفهان همکارى نموده اند باید گواهى حسن انجام کار از مدیریت امور فنى دانشگاه ارائه نمایند.5) ارائه تأیید صالحیت 
ایمنى کار از اداره کار الزامى مى باشد.6) تصویر حداقل در مورد گواهى حسن انجام کار احداث پروژه هاى مشابه یا قابل مقایسه با پروژه از مراکز دولتى حداکثر تا 3 سال قبل به همراه تصویر 

قراردادهاى مربوطه و مفصا حساب قراردادها.7) گواهى بازدید یکى از اعضا هیأت مدیره از محل پروژه که به تأیید ناظر مقیم و مسئول امور عمومى واحد رسیده باشد.
برآورد پروژه 8/368/433/464 ریال بر اساس فهارس بهاء سال 98                                                    مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 420/000/000 ریال

نوع تضمین شرکت در مناقصه: فیش واریزى با ضمانتنامه معتبر بانکى با اعتبار سه ماه                  تاریخ توزیع اسناد مناقصه: مهلت خرید و اخذ اسناد مناقصه توسط مناقصه گر از سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت به آدرس https://www.setadiran.ir از روز یکشنبه مورخ 1398/06/17 تا روز دوشنبه مورخ 1398/06/25 مى باشد.

آگهى مناقصه عمومى  یک مرحله اى احداث پانسیون 4 واحدى بیمارستان افضلیان نایین به روش سرجمع

م الف: 591321 روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان

سمت سوم ســریال «مانکن» به کارگردانى حسین 
کنندگى ایرجمحمــدىنقشآفرینــى یکى از ــه

ىسریال با بازى محمدرضا فروتن آغاز شد.
متى که به قلم بابک کایدان نوشته شده، هر هفته 

ــط مؤسســه «تصویر دنیاى هنر» 
الینآن نیز از طریق «فیلیمو» 

م خواهد شــد. همچنین 
ود قانونى ســریال به 

جعه کنید.
ینمجموعه آمده 
شق هاى بزرگ

گ و مخوف 

ـن، مریال
 بیاتــى، 
ن، فرزاد 
ل، بهشاد 
شن،على 
پانته آ  ى،

حســنى، 
بهزاد خلج و 

ژاد، رضا توکلى 
 و با هنرمندى لیندا 

خانى و معرفى محمد 
اریان در این سریال 

آغاز بازى محمدرضا فروتن
 در «مانکن»  

حمید نعمت ا... ششــمین فیلم ســینمایى اش را کلید 
زد. «قاتل و وحشــى» که در هفته هاى گذشته مراحل 
انتخاب لوکیشــن، طراحى دکور و انتخاب بازیگرانش 
در حال انجام بود، چند روز اســت جلــوى دوربین رفته

 است.

فیلم تازه حمید نعمت ا... در ژانر جنایى ســاخته مى شود 
و ســومین همکارى حمید نعمت ا...  با لیال حاتمى بعد از 
دو فیلم «بى پولى» و «رگ خواب» است. امین حیایى، 
ستاره اسکندرى و شهرام حقیقت دوست دیگر بازیگران 

این فیلم هستند.

«قاتل و وحشى» با لیال حاتمى کلید خورد

کاریکاتورى 
که محسن 
تنابنده 
منتشر کرد

زمزمه هایى مبنى بر جدایى ترانه علیدوستى و همسرش 
شنیده مى شود که تا این لحظه هیچ خبر موثق و قطعى 

درباره آن به گوش نرسیده است.
یکى از بازیگران خبرســاز در ســال جارى احتماًال ترانه 
علیدوستى است. بعد از حرف هاى فمینیستى این بازیگر 
شایعه جدایى از همســرش قوت گرفت اما تا این لحظه 
هیچ خبر موثق و قطعى درباره آن شنیده نشده است. این 
در حالى است که ترانه علیدوستى یکى از بى حاشیه ترین 
بازیگران اســت که کمتر زندگى خصوصى اش در دایره 

رسانه ها افتاده! 
ترانه علیدوســتى در زمان ازدواج نیز نسبت به برخى از 
شایعاتى که درباره همسرش و ازدواجش در فضاى مجازى 
منتشر شده بود واکنش تند نشان داده و گفت: چند هفته اى 
در سفر بودم و به تازگى متوجه شدم در غیابم متن بلند باال 
در رابطه با زندگى خصوصى من در رسانه ها منتشر شده 

است. علیدوستى ادامه داد: این شایعه که به ظاهر از روى 
حسن نیت است، در باطن سرشار است از تخیالت شرم 
آور نویسنده اش درباره شخصى ترین وجوه زندگى من، 
از جمله نوحه سرایى در مورد مرگ برادرم و نشر اکاذیب 
مطلق درباره همسرم. همسر من نه تاجر است و نه مقیم 

لندن است و نه چند سال از من بزرگ تر است.
ترانه علیدوســتى متولد 22 دى 1362 در تهران، بازیگر 
است. او دیپلمه کامپیوتر است و در مدرسه رشته تجربى 
خوانده، به زبان انگلیسى مسلط اســت و گاهى ترجمه

 مى کند. ترانه علیدوستى درباره نحوه تسلطش بر انگلیسى 
مى گوید: پدر من، حمید علیدوســتى، بین ســال هاى 
65 تا 67 در باشــگاه هاى آلمان توپ مى زد سه تا شش 
ســالگى ام را در آلمان گذراندم به همین دلیل آلمانى را 
همزمان با فارســى یاد گرفتم همیــن در یادگیرى زبان 
انگلیسى کمکم کرد. به غیر از یک دوره کالس مقدماتى 

زبان انگلیســى در نوجوانى، کالس دیگــرى نرفتم و 
خودآموز، این زبان را یاد گرفتم.

ترانــه علیدوســتى فعالیــت هنرى خــود را همزمــان با 
تحصیل در رشــته تجربى با حضور در هنرســتان موسیقى 
و آموزش کالرینت و پیانو شروع کرد، ســپس مدتى بعد در 
کالس هاى بازیگرى امین تارخ ثبت نام کرد. وى در سال 1379 
از طریق کالس بازیگرى امین تارخ براى بازى در نقش «ترانه 
پرنیان» در فیلم «من ترانه 15 سال دارم» انتخاب شد. بازى 
درخشان او چهار جایزه معتبر داخلى و خارجى از جمله سیمرغ 

بهترین بازیگر زن از جشنواره فجر را برایش به ارمغان آورد.
او جایزه ادبــى «پروین اعتصامــى» را در پنجمین دوره 
برگزارى آن در قسمت ادبیات داستانى با ترجمه «رؤیاى 
مادرم»، تألیف «آلیس مونرو» کسب کرد و چندین کتاب 
پرفروش و پر طرفدار دارد. ترانه علیدوســتى در تابستان 

1390 با على منصور ازدواج کرد.

ترانه علیدوستى از همسرش طالق گرفت؟ 

«ترور خاموش» که از 22 شهریور ماه 
روى آنتن شبکه یک مى رود راوى یکى 
از حساس ترین پرونده هاى امنیتى در 
زمینه قاچاق مواد مخدر و انسان است.

«ترور خاموش» تازه ترین ســاخته 
احمد معظمى است که به تهیه کنندگى 
ابوالفضل صفرى در 31 قسمت تهیه و 
تولید شده است. این سریال که یکى 
از پر بازیگرتریــن مجموعه هاى چند 
ســال اخیر تلویزیون است، با دست 
گذاشتن روى چند پرونده واقعى یکى از 
بزرگ ترین و حساس ترین موضوعات 
امنیتى کشور در زمینه قاچاق مواد مخدر 
و انسان که تاکنون رسانه اى نشده را به 

تصویر کشیده است.
حسین تراب نژاد همراه با هومان فاضل 
فیلمنامه این ســریال را نوشته اند و 
سعید راد با این سریال بعد از مدت ها 
در قاب تلویزیون حاضر مى شــود؛ او 
تاکنون در سریال هاى «در چشم باد» و 
«سرزمین کهن» بازى کرده که البته در 
اولى حضورش به چند قسمت خالصه 
مى شود و دومى هم هنوز مجوز پخش 
ندارد، بر همین اساس «ترور خاموش» 
به نوعى نخستین سریالى است که این 

بازیگر در آن حضورى چشمگیر دارد.
ســعید راد، پریوش نظریــه، پرویز 
فالحى پور، ستاره اســکندرى، رضا 
موالیى، جالل فاطمى، حمید عطایى، 
امیرمحمد زند، شایسته ایرانى، سامیه 
لک، مهدخت موالیــى، مریم بوبانى، 
صفا آقاجانى، نازنیــن فراهانى، رؤ یا 
میرعلمى، حمید شــریف زاده، سمیرا 
حسینى، سپیده خداوردى، آوا دارویت 
و هادى نورى از بازیگران سریال «ترور 

خاموش» هستند.

حساس ترین 
پرونده امنیتى را با 
سعید راد ببینید

آتش تقى پور، بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون 
در مورد آخرین فعالیت هاى خــود در عرصه بازیگرى 
گفت: به تازگى بازى در فیلم ســینمایى «آتاباى» به 
کارگردانى نیکى کریمى را به پایان رســانده ام، در این 
فیلم با هادى حجازى فر همبــازى بوده ام که احتماًال 

براى جشنواره فیلم فجر آماده مى شود. 
وى با اشــاره به حضورش در عرصه تلویزیون اظهار 
کرد: عالوه بر «آتاباى» در سریال «دخترم نرگس» 
که براى شبکه 3 سیما آماده مى شود هم بازى داشته ام 

که فیلمبردارى بخش هاى من به اتمام رسیده است.

تقى پور درباره دیگر فعالیت سینمایى خود بیان کرد: 
خوشبختانه صحبت هاى اولیه به اتمام رسیده و به امید 
خدا براى حضور در فیلم «خروج» به کارگردانى ابراهیم 
حاتمى کیا راهى سفر خواهم شد.  بازیگر فیلم «خروج» 
درباره همکارى با حاتمى کیا تصریح کرد: من پیش از 
این هم در سریال «حلقه سبز» با حاتمى کیا همکارى 
کرده و از این همکارى بســیار لذت برده ام زیرا وى 
کارگردان بى نهایت کاربلدى است، شیوه کارگردانى او 
را دوست دارم با اینکه سختى هاى فراوانى را مى طلبد 
و براى «خروج» هم تمرینات سختى را براى هدایت و 

رانندگى تراکتور داشته ایم. 
وى با اشاره به نقش خود در فیلم «خروج» اضافه کرد: 
فیلمبردارى اثر چند روزى است که آغاز شده اما ما از 
هفته آینده به احتمال فراوان به گروه اضافه مى شویم 
و نقش من هم از همان زمان شروع خواهد شد، در این 

فیلم نقش یکى از پدران را بازى مى کنم.
تقى پور داســتان فیلم «خروج» را دغدغه اى مهم و 
اجتماعى خواند و خاطرنشان کرد: داستان «خروج»  در 
مورد آلوده شدن چاه هاى آب و سفر چندین کشاورز به 

تهران براى حل مشکالتشان است.

آتش تقى پور هم «خروج»ى شد

محمدعلى عزیزى- سرپرست شهردارى شاهین شهر 

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 59/ش مورخ 98/01/24 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد 
عملیات اجرایى ساماندهى کندرو غربى صیاد شیرازى را با مبلغ 9/442/764/249 ریال به پیمانکار واجد شرایط 

واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات ادارى به واحد عمران شهردارى 
مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 98/07/06 به دبیرخانه حراست تحویل 

نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

آگهى مناقصه عمومى (نوبت دوم) چاپ اول

م الف: 592746 
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رئیس فدراســیون فوتبال با مصاحبه اى کــه  انجام داد تــا حد زیادى 
خیال هواداران پرســپولیس و علیرضا بیرانوند را از بابت محروم نشدن این 

دروازه بان راحت کرد.
علیرضا بیرانوند طى یک هفته گذشــته در کانــون اخبار و حواشــى فوتبال ایران 

قرار داشــته؛ ماجرایى که یکروز بعد از دیدار تراکتور و پرســپولیس با انتشــار یک ویدیو 
براى او ایجاد شــد، همچنان ادامــه دارد و در فضاى مجازى یکــى از پرتوجه ترین ها 
اســت. ویدیویى که نشــان مى داد بیرانوند هنگام خروج از زمین یــادگار امام(ره) تبریز 
حرکت زشــتى خطاب به هواداران تراکتور انجام داده اســت. همین مســئله کافى بود 
تا انبوهى از انتقادها به ســمت دروازه بان پرســپولیس بیاید و هــواداران تراکتور و بعداً 
استقاللى ها در فضاى مجازى موضعگیرى تندى علیه گلر شماره یک تیم ملى داشته باشند.
ماجرا اما به همینجا ختم نشــد و باشــگاه تراکتور با تنظیم اعتراض نامه اى رسمًا 
از بیرانوند بابت حرکتش در ویدیوى مذکور شــکایت کرد. با فراگیر شدن موضوع، 
بیرانوند طى مصاحبه اى به دفاع از خودش پرداخت و اعالم کرد که درخواست براى 
محرومیت خودش براى این است که تیم خودشان(تراکتور) قهرمان شود. او البته در 
این مصاحبه از هواداران تراکتور دلجویى و اعالم کرد که اگر موجبات دلخورى آنها 

را فراهم آورده عذرخواهى مى کند.
همه این اتفاقات در شــرایطى رخ داد که بیرانوند سه جلســه محرومیت تعلیقى از 
گذشته در کمیته انضباطى دارد. او به علت توهین به مأمور نیروى انتظامى در بازى 
آخر فصل گذشته لیگ برتر مقابل پارس جنوبى جم از سوى کمیته انضباطى با سه 
جلســه محرومیت تعلیقى مواجه شــد و البته به دلیل اتفاقات دیدار با سپاهان یک 
جلســه محرومیت قطعى را نیز تحمل کرد. به همین دلیل بیرانوند در مسابقه اول 
لیگ نوزدهم مقابل پارس جنوبى غایب بود و با اتفاقــى که در تبریز برایش رخ داد 
خیلى ها تصور مى کردند که سه جلسه محرومیت تعلیقى او به جریان بیافتد و اجرا 
شود. در این باره روز جمعه محمدرضا زنوزى، مالک تراکتور نیز با حضور در برنامه 
«ورزش و مردم» به محکوم کردن حرکت بیرانوند پرداخت و خواهان محرومیتش 

شد تا بحث باال بگیرد.
با وجود همه حواشى موجود اما دیروز مهدى تاج، رئیس فدراسیون فوتبال در مصاحبه 
با برنامه «سالم صبح بخیر» سعى کرد با تلطیف اتفاقات مسئله را توجیه کند. او گفت: 
«بیرانوند مصاحبه اى کرد و باشگاه پرسپولیس هم اطالعیه اى داد و اعالم کرد منظور 
او این نبوده است. اگر یک فردى بگوید منظورم این نبود و عذرخواهى کند بهتر از 
تنبیه کردن است! بیرانوند هفته اول لیگ را محروم بوده است. پس برخوردها باید 
منطقى باشد. هرگونه توهینى رخ بدهد من عذرخواهى مى کنم و نباید این اتفاقات 
رخ بدهد. مردم دیگر طاقت این حرف ها را ندارند و مى خواهند از فوتبال لذت ببرند. 

رقابت تیم ها باید در زمین چمن باشد.»
این صحبت هاى تاج مى تواند به منزله آن باشد که خبرى از محرومیت بیرانوند براى 
ادامه رقابت هاى لیگ برتر نیست. اگرچه کمیته انضباطى باید درباره حرکت بیرانوند 
حکم صادر کند اما وقتى رئیس فدراسیون در مصاحبه اش بحث عذرخواهى بیرانوند 
را مطرح مى کند و این مسئله را بهتر از تنبیه کردن مى داند، به نظر مى رسد کمیته 
انضباطى نیز محتاط تر در این باره گام بردارد. اما باید در نظر داشته باشیم که کمیته 
انضباطى یک کمیته مستقل از ریاست فدراسیون فوتبال است و باید دید آیا این کمیته 
نظر متفاوتى درباره پرونده بیرانوند از مهدى تاج مى دهد یا اینکه آنها نیز محرومیت 

تعلیقى دروازه بان تیم ملى را در نظر نمى گیرند.
از ســوى دیگر از رفتارهاى مسئوالن فدراســیون اینطور برمى آید که ترجیح آنها 
در مواجهه با مسائل و حواشى موجود این اســت که با شدت عمل برخورد نکنند و 
موضوعات تنش زا را حتى االمکان با برخوردهاى مسالمت آمیز حل و فصل کنند. 
روندى که نشان مى دهد مســئله بیرانوند آخرین موضوعى نیست که با برخوردى 

مهربانانه ختم مى شود و احتماًال در آینده نیز شاهد چنین مسائلى خواهیم بود.

امریه 
نجات بخش
 در دستان تاج

خرید جدید سپاهان در دو دیدار گذشته لیگ برتر عملکرد 
درخشانى داشت.

 امید نورافکن، مدافع فصل گذشته استقالل که در فصل 
جارى با قرارداد قرضى از شارلوا به سپاهان آمد ستاره این 

تیم در دو دیدار گذشته بود.
نورافکن که در اولین بازى ســپاهان جانشین محسن 
مسلمان شده بود، در همان 45 دقیقه دو پاس کلیدى داد 
که هر دو پاس او منجر به گل شد، هر چند که پاس دوم او 
بعد از یک رفت و برگشت گل شد و براى نورافکن بیش 

از یک پاس گل ثبت نشد.
امید نورافکن در بازى با ماشین ســازى یک بار دیگر با 
پاسش براى مهاجمان این تیم موقعیت ساخت. با اینکه 
او پاس هاى پرریسک زیادى براى خلق موقعیت داده، اما 

دقت پاس او هم عدد پایینى نیست.

خریدى که تا حاال 
حرف نداشت

کوین فورچونه، مهاجم فرانسوى تیم تراکتور با این هدف خریدارى شده که در پایان فصل آقاى گل لیگ باشد.
تراکتور این فصل هم مهاجم خارجى در ترکیب خود دارد. آنها که در لیگ هجدهم آنتونى استوکس و لى اروین 
را در فهرست مى دیدند، این فصل کوین فورچونه را به عنوان مهاجم نوك دارند و امیدوارند این بازیکن که 
به گفته تراکتورى ها «گران ترین بازیکن تاریخ فوتبال ایران» است، در حد و اندازه هاى نام خود بدرخشد 

و کفش طال را به دست آورد.
در تاریخ فوتبال ایران، تیم تراکتور سه آقاى گل در لیگ هاى سراسرى داشته است. فصل 77-78 

کورش برمک با پیراهن تراکتور 14 گل به ثمر رســاند و به صورت مشــترك با 
عبدالجلیل گل چشمه، عنوان آقاى گلى را تصاحب کرد. 15 سال بعد نوبت 
به مهاجم اردبیلى تى تى ها رسید که با همین تعداد گل عنوان آقاى گلى را 
تصاحب کند. کریم انصارى فرد پس از کسب کفش طال راهى اوساسونا 

شد.
سال بعد لوسیانو ادینهو با پیراهن تراکتور خوش درخشید 

و در فصلى که تراکتورى ها تا آســتانه کســب جام 
قهرمانى پیــش رفتنــد، 20 گل زد و عنوان آقاى 
گلى را به دست آورد. حاال باید دید فورچونه که 
برخالف استوکس در تمرینات نیز تأخیر ندارد، 
آیا مى تواند رکــورد بهترین آقاى گل تاریخ 

تراکتور یعنى ادینهو را بشکند یا نه؟

ببینیم گران ترین بازیکن تاریخ چه مى کنه!
کوین فورچونه، مهاجم فرانسوى تیم تراکتور با ای
تراکتور این فصل هم مهاجم خارجى در ترکیب
را در فهرست مى دیدند، این فصل کوین فو
به گفته تراکتورى ها «گران ترین بازیکن

و کفش طال را به دست آورد.
س در تاریخ فوتبال ایران، تیم تراکتور
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عبدالجلیل گل چشمه، عنوان آقاى
ک به مهاجم اردبیلى تى تى ها رسید
تصاحب کند. کریم انصارى فرد

شد.
بعد لوسیانو ادینهو سال
و در فصلى که تراکتو
قهرمانى پیــش رف
گلى را به دست آ
برخالف استوک
آیا مى تواند
ی تراکتور

ببینیم گران ترین بازیکن ت

3 بازیکن مصدوم ذوب آهن در تالش هستند تا به دیدار با تراکتور برسند.
 ذوب آهن اصفهان در هفته ســوم رقابت هاى لیگ برتــر و پس از پایان 
تعطیالت لیگ برتر باید دیدارى حســاس را با تراکتور در اصفهان برگزار 
کند و این در حالى است که سه بازیکن این تیم درگیر مصدومیت هستند و 

حضورشان در این دیدار در هاله اى از ابهام قرار دارد.
ماکالى کریسانتوس، مهاجم نیجریه اى ذوبى ها که در جریان دیدار این تیم 
مقابل گل گهر دچار مصدومیت شد همچنان درگیر این ماجراست و هنوز 
مراحل درمانى خود را پشت ســر مى گذارد. وضعیت او مقابل تراکتور هنوز 

مشخص نیست ولى احتماًال به این دیدار نخواهد رسید.
دیگر مصدوم ذوبى ها ارسالن مطهرى است که در دیدار با گل گهر غایب بود 
و در اختیار بدنساز باشگاه قرار گرفته است و او هم باید براى مشخص شدن 

وضعیتش براى بازى با تراکتور همچنان صبر کند.
در نهایت محمدرضا خلعتبرى که فصل گذشته از ناحیه رباط صلیبى دچار 
مصدومیت شد پس از ما ه ها دورى از میادین در تمرینات گروهى حاضر شده 
ولى آمادگى بدنى او به دلیل دورى طوالنى مدتش در سطح ایده آل نیست و 

به همین دلیل بعید است در ترکیب اولیه بازى با تراکتور قرار بگیرد.

وضعیت مبهم مصدومان ذوب آهن

سرمربى تیم ملى کلمبیا بابت رسیدن به رکورد 200 بازى ملى ابراز خرسندى کرد.
کارلوس کى روش در جریان دیدار دوستانه کلمبیا و برزیل که با تساوى 2 بر 2 به پایان رسید براى دویستمین بار روى 

نیمکت یک تیم ملى نشست و از این حیث رکورددار شد. به همین علت فدراسیون کلمبیا بعد از پایان بازى طى 
مراسمى از سرمربى سابق تیم ملى ایران تجلیل به عمل آورد. کى روش که 80 بار سابقه نشستن روى نیمکت ایران 
را دارد و 120 بازى دیگر را با تیم هاى پرتغال، آفریقاى جنوبى و کلمبیا سپرى کرده، بعد از رکوردزنى در اینستاگرام 
خود نوشت: «این یک افتخار بود که تیمم را مقابل تیم قدرتمند برزیل هدایت کردم و کیفیت و شجاعت بازیکنانم 

را دیدم. همچنین دویستمین بازى ام را به عنوان سرمربى مقابل چنین تیم بزرگى جشن گرفتم.»
وى افزود: «کار ادامه خواهد داشت، متشکرم پسرها، متشکرم کلمبیا.»

گفتنى است؛ کى روش تیم ملى کلمبیا را براى دیدارهاى مقدماتى جام جهانى 2022 
آماده مى کند و امیدوار است براى پنجمین بار بتواند مجوز صعود به این رقابت ها را 

بگیرد.

متشکرم پسرها
کرد.

یان رسید براى دویستمینبارروى
ونکلمبیا بعد از پایانبازى طى
سابقه نشستنروىنیمکت ایران

ده، بعد از رکوردزنى در اینستاگرام 
دم و کیفیت و شجاعت بازیکنانم 

 جشن گرفتم.»

2ى 2022
ت ها را 

م پسرها

مجتبى محرمى، مچ امیرحســین فتحــى را بدجایــى، بدموقعى گرفت. 
مدیرعامل استقالل از سابقه هوادارى 40 ساله اش از این تیم سخن گفت و 
ستاره سال هاى دور پرسپولیس به او یادآورى کرد که در کمرکش همین 40 
سال، حکم محرومیت سه ساله او را پس از دربى نفرینى زمستان 73 صادر 
کرد؛ حکمى وحشتناك که اگرچه بعدتر به یکســال تقلیل یافت اما عمًال 
فوتبال مجتبى را که در آن زمان تازه 30 ســاله شده بود به فنا برد. موضوع 
مهمتر اما چیز دیگرى است؛ اینکه فوتبال ایران هرگز از این محرومیت هاى 
بلندمدت انتقامجویانه خیــرى ندیده. نه نقره داغ کــردن «مجتبى»، نه 

محرومیت 18 ماه پرویز برومند که بعداً نصف شد و نه محرومیت سه ماهه 
پیام صادقیان. هیچکدام از اینها نه تنها کمکى به بازگشت ستاره ها نکردند، 
بلکه استعدادهایى را که ذاتًا میل به ناســازگارى داشتند، در خأل مدیریت 
فرهنگى و حرفه اى، هر چه بیشتر به سمت کژروى ســوق دادند. باز این 
بچه ها تا وقتى بازى مى کردند سرشــان گرم بود. وقتى توپ را هم از آنها 
گرفتیم، راحت تر رفتند جاهایى که نباید مى رفتنــد. احکام انضباطى این 
فوتبال، خیلى از مواقع «چوب معلم» نبود؛ رسمًا کوره استعدادسوزى بود. 

حیف و هزار حیف.

باشگاه داماش نسبت به حکم صادره توسط کمیته 
انضباطى و استیناف اعتراض قانونى خود را اعالم 

کرد.
 داماش گیالن که در فصل گذشته به فینال جام حذفى 

راه یافت، اکنون با حواشــى و 
رأى عجیبى از سوى کمیته 
انضباطى و استیناف مواجه 
شد که نسبت به آن واکنش 

نشان داد.
در آن دیدار حاشــیه هایى 
پیش از بــازى رخ داد که 
در نهایت اکنــون با رأى 
کمیته انضباطى منجر به 
محرومیــت و جریمه مالى 

مالک این باشــگاه نیز شده 
است. باشگاه داماش پیش از شروع 

دیدار با توجه به حضور نداشــتن هوادارانش، 
مانع از برگزارى دیدار شــده بود و این مسئله باعث 
تأخیر چند ســاعته در شــروع بازى شــد. در این 
بین هواداران عصبانى روى ســکوها که جملگى 

پرسپولیسى بودند اقدام به پرتاب صندلى و شکستن 
آنها کردند که تصاویر زشــتى را براى این بازى به 

همراه داشت.
در ادامه کمیته انضباطى و اســتیناف دو باشگاه را با 
جرایم مالى و محرومیت هایى 
مواجه کرده که اکنون باشگاه 
داماش با اشاره به شرایط و 
عدالتخواهى خود که حضور 
هوادارانش بوده، نسبت به 

آن اعتراض کرده است.
داماشــى ها اعتقاد دارند با 
توجه به اینکه درخواست 
آنها براى حضور هوادارانش 
(در شــرایطى که در جلسه 
هماهنگى آنها به عنوان میزبان 
این بازى نیز معرفى شــده بودند) و 
همچنین بى نظمى و ناهماهنگى مسئوالن 
برگزارى بازى که باعث این شــده بود تا آنها از این 
مسئله محروم بمانند، نباید اکنون با احکام محرومیت 

و جرایم مالى همراه مى شده است.

على علیپور، مهاجم تیم پرسپولیس که در اردوى اخیر تیم ملى حضور ندارد، 
امیدوار است از هفته سوم گلزنى خود را آغاز کند.

 کشمکش هاى على علیپور و باشگاه پرسپولیس حاال به پایان رسیده و او 
حداقل یکسال دیگر در جمع سرخپوشــان خواهد ماند. علیپور که بهترین 
گلزن لیگ برترى پرســپولیس محسوب مى شــود، پس از درخشش در
 لیگ هاى هفدهم و هجدهم، این فصل هنوز نتوانسته نخستین گل خود 
را بزند اما امیدوار است روند گلزنى هایش را برابر طعمه محبوبش صنعت 

نفت آغاز کند.
علیپور در دو فصل اخیر شش بار دروازه تیم صنعت نفت آبادان را باز کرده و 
در واقع بیش از هر تیم دیگرى به نفت گل زده است. نکته جالب اینکه او در 
هر چهار بازى لیگ برترى بین دو تیم توانسته دروازه آبادانى ها را باز کند و 

رکورد جالبى را به ثبت برساند.
او که حاال ژست و استایل خود را در زدن ضربات پیدا کرده، تمام تالشش 
را مى کند تا خود را به گابریل کالدرون نشان دهد. در نخستین روز تمرین با 
هدایت کالدرون، فرزاد حبیب اللهى، آنالیزور تیم برانکو علیپور را به عنوان 

آقاى گل تیم به سرمربى آرژانتینى معرفى 
کرد و حاال همه در انتظار این هستند که 

علیپور نقش خود را در تیم ایفا کند.

تیم ملى امید مقابل ازبکستان نمایش خوبى نداشت و این مسئله نشانه خوبى در مسیر 
رسیدن به المپیک نیست.

 تیم ملى امید ایران که براى انجام دو بازى دوستانه با ازبکستان به این کشور سفر 
کرده، در اولین مسابقه خود یک بر صفر مغلوب شد. شاگردان فرهاد مجیدى در این 
بازى عملکرد خوبى نداشتند و شاید شانس هم با آنها یار بود که فقط یک گل از حریف 

ازبک خود دریافت کردند.
این در حالى است که همه اهالى فوتبال از تیم ملى امید انتظار دارند طلسم 44 ساله 
براى نرفتن به المپیک در این دوره شکسته شود و مجیدى و شاگردانش بتوانند 
این رؤیاى دیرین را محقق کنند. منتهى با شرایطى که هم اکنون تیم ملى 

امید ایران دارد، بعید است این امر دست یافتنى باشد.
البته تیم امید ایران در اردوى ازبکســتان اللهیــار صیادمنش و رضا 
شــکارى دو ســتاره خود را به همراه ندارد و بى تردید غیبت این دو 
بازیکن در عملکرد تیم تحت امر فرهاد مجیدى تأثیرگذار اســت. از 
سوى دیگر امیدهاى فوتبال ایران اردوهاى زیادى نداشتند و طبیعى 
است که هنوز به هماهنگى کامل دست پیدا نکرده باشند اما نمایشى که 
مقابل ازبکســتان دیدیم بى تردید عملکردى نیست که بتواند ایران را به 
المپیک برســاند، مگر اینکه در آینده اتفاقات جدیدى رخ بدهد و تیم از نظر 

فنى شرایط بهترى پیدا کند.

هشدار براى فرهاد و امید
دفاع داماش در برابر موج جرایم

و ناگهان مچ فتحى را گرفت

علیپور دیگه گل الزمه
آقاى گل تیم به سرمربى آرژانتینى معرفى 
کرد و حاال همه در انتظار این هستند که 

کند. در تیم ایفا علیپور نقش خود را

تیمملى امید مق
رسیدن به المپی
ا  تیم ملى امید
کرده، در اولین
بازى عملکرد خ
ازبک خود دریا
این در حالى اس
براى نرفتن
اینر
امی
ال

س
است
مقابل
المپیک
فنى شرای

گه گل الزمه

این باشروع 

سرمربى ذوب آهن به علت برخى از مشکالت نتوانست 
راهى چین شود تا در بزرگ ترین اجالس مربیان شرکت 

کند.
هفته گذشته اجالس مربیان نخبه آسیا با حضور مربیانى 
مثل گابریل کالدرون و برانکو ایوانکوویچ در چین توسط 

کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شد.
علیرضا منصوریان، سرمربى ذوب آهن تنها مربى ایرانى 
بود که براى دومین سال پیاپى به این اجالس دعوت شد 
و قصد داشت با حضور در چین با بزرگ ترین مربیان قاره 

آسیا و جهان دیدارى داشته باشد.
اما این مربــى به دلیل برخى از مشــکالت از حضور در 
این کشــور و شــرکت در اجالس مربیان باز ماند. گویا 
منصوریان به دلیل طلبى که از باشگاه نفت و سپس اداره 
مالیات داشته، با مشکل خروج از کشور مواجه شده است. 
البته این مشکل در حال حل شدن بوده که خیلى دیر این 
اتفاق رخ داده و باعث نرفتن علیرضا منصوریان به شرق 

آسیا شده است.

اجالس چین را مفت
 از دست دادند
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مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهى: 139803902004000178 تاریخ آگهى: 1398/06/06 شــماره پرونده: 
139704002004000249 آگهــى مزایده پرونده اجرایى شــماره بایگانى: 9701930، 
1- ششدانگ دفتر کار پالك هزار و پانصد و ســه فرعى از چهار هزار و هفتصد و نود و سه 
اصلى واقع در طبقه همکف به مســاحت 67/50 مترمربع با قدر السهم از عرصه مشاعى 
708 فرعى باقیمانده و قدرالحصه از ششدانگ حیاط مشــاعى 1498 فرعى و راهرو و راه 
پله مشاعى 1501 فرعى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان خیابان سعادت 
آباد روبروى سرپرستى بانک صادرات ساختمان محمدى کدپستى 8163918339 که سند 
مالکیت آن در صفحات 162 و 165 دفتر 598 امالك به شماره ثبتى 109814 و 109816 
و  با شماره چاپى 171645 و 214764 ثبت و صادر شده است با حدود، شماًال: در دو قسمت 
به دیوار اشتراکى با آپارتمان 1502 فرعى بطول هاى 3/80 متر و 0/90 متر دوم دیواریست 
به پاسیو احداثى بطول بطول 4 متر سوم در دو قسمت درب و دیواریست اشتراکى با راهرو 
و راه پله 1501 فرعى بطولهاى 1 متر و 2/20 متر شرقا: دیواریست اشتراکى با راه پله 1501 
فرعى بطول 6/30 متر جنوبا: پنجره و دیواریست به فضاى انبارى 1501 فرعى بطول 10 
متر غربا: دیواریست به دیوار خانه 709 فرعى بطول 6/40 متر. حقوق ارتفاقى له و علیه طبق 
قانون تملک آپارتمانهاست که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق بصورت یک دستگاه 
واحد تجارى در طبقه 1+و با قدمت باالى 35 سال مى باشد این مغازه داراى مساحت 67/5 
مترمربع، اسکلت فلزى و طاق ضربى، کف سرامیک و دیوارها دیوار کوب ام دى اف، سقف 
کناف و نماى کامپوزیت و شیشه سکوریت، سیستم گرمایش و سرمایش اسپیلیت و داراى 
انشــعاب برق جداگانه که با چند پله از پیاده رو باالتر قرار گرفته و هم اکنون کت و شلوار 
فروشى با نام هرمس مى باشد و کلیه حقوق مالکانه و اینکه سر قفلى و حق کسب و پیشه 
در اختیار مالک مى باشد. 2- ششــدانگ یکباب انبار به شماره هزار و پانصد فرعى مجزى 
شده از چهار هزار و هفتصد و نودو سه اصلى به مســاحت 98/80 متر مربع واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان دروازه شــیراز خیابان ســعادت اباد روبروى سرپرستى 
بانک صادرات ســاختمان محمدى پالك 67، زیرزمین، فروشگاه پوشاك نوژان کدپستى 
8163918339 که ســند مالکیت آن در صفحات 327 و 330 دفتر 593 امالك به شماره 
ثبتى 108871 و 108873 و با شــماره چاپى 027599 و 214760 ثبت و صادر شده است 
با حدود، شماًال: اول در دو قسمت به دیوار اشــتراکى با آپارتمان 1499 فرعى بطول هاى 
3/80 متر و 0/90 متر دوم دیواریست با پاســیو احداثى بطول 4 متر سوم در دو قسمت به 
دیوار اشتراکى و درب و دیوار اشتراکى است با راهرو و راه پله 1501 فرعى بطولهاى 1 متر 
و 4/35 متر شرقا دیواریست به دیوار خانه 707 فرعى بطول 7/90 متر جنوبا: دیواریست به 
پیاده رو خیابان سعادت آباد بطول 12 متر غربا: دیواریست به دیوار خانه 709 فرعى بطول 
7/90 متر. حقوق ارتفاقى له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاست که طبق نظر کارشناس 
رسمى پالك فوق بصورت یک فروشــگاه با کاربرى تجارى داراى 98/8 مترمربع اعیانى 
(حدود 19 مترمربع از ان بصورت راهرو و راه پله مى باشــد) داراى پایان کار از شهردارى 
منطقه 6 به شماره 16/11685 مورخ 61/11/28 و بالغ بر 35 سال عمر ساختمان با اسکلت 
فلزى، سقف تیرآهن و طاق ضربى، نماى کامپوزیت و شیشه سکوریت، کف از سرامیک، 
دیوارها پوشیده شده از کاغذ دیوارى، سقف کناف کارى شده، گرمایش و سرمایش توسط 
یونیت اسپیلیت تامین مى شود و داراى امتیازات آب و فاضالب و برق و گاز است ملکى آقاى 
محمد محمدیان که طبق سند رهنى شــماره 87623- 95/12/23 تنظیمى در دفترخانه 
اسناد رسمى شــماره 129 اصفهان در رهن بانک مهر اقتصاد واقع مى باشد و طبق اعالم 
بانک بستانکار ملک فاقد بیمه مى باشــد از ساعت 9 الى 12 روز یکشنبه مورخ 98/7/7 در 
اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول "شهید 
صداقتى" ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه ســوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده 
پالك هزار و پانصد و سه فرعى از چهار هزار و هفتصد و نود و سه اصلى از مبلغ پایه بیست 
و نه میلیارد ریال و مزایده پالك هزار و پانصد فرعى مجزى شده از چهار هزار و هفتصد و 
نود و سه اصلى از مبلغ پایه بیست و سه میلیارد و نهصد و چهل میلیون ریال شروع و به هر 
کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى 
که مورد مزایده داراى آنها باشــد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شــهردارى و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجــوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف 
جهان چاپ اصفهان مورخ 98/6/17 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده 
به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شــرکت در جلسه مزایده باید مبلغ پایه مزایده 
پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش ســپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى 
بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و 
کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقت 
ادارى همان روز طى فیش مخصوص پرداخت نماید. م الف: 583735 اداره اجراى اســناد 

رسمى اصفهان /6/275
حصر وراثت

افسانه حیدرى داراى شناسنامه شماره 954 به شرح دادخواست به کالسه 98 /1200 ح 10 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرتضى 
عطائى بشناسنامه 19595 در تاریخ 98/4/10 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر، همسر، مادر و به اسامى: 1- حامد عطائى 
به ش ملى 1272465527 نسبت با متوفى فرزند 2- افسانه حیدرى به ش ش 954 نسبت 
با متوفى همسر 3- سنمبر یزدانى به ش ش 71 نسبت با متوفى مادر والغیر اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 588379 شعبه دهم شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک) /6/276
مزایده

اجراى احکام شعبه 17 مدنى اصفهان در نظر دارد مزایده اى با مشخصات زیر برگزار نماید. 
پرونده کالسه 971555 ج 17 محکوم له: کامران ناصرى محکوم علیه: سید امیر رحیمى 
دورکى اوصاف مورد مزایده طبق نظریه کارشناسى: در خصوص ارزیابى دستگاه هاى پاشش 
مواد ضد حریق توقیف شده، به استحضار مى رساند اینجانب کارشناس منتخب ضمن مطالعه 
دقیق پرونده و هماهنگى با متقاضى از محل کارگاه واقع در اصفهان- چهارباغ باال- رو به 
روى هتل کوثر از دستگاه هاى مذکور بازدید به عمل آمد که با بررسى وضعیت تجهیزات 
توقیف شده، گزارش آن به شــرح زیر تهیه و به حضورتان تقدیم مى گردد: تجهیزات فوق 
شامل 2 دستگاه شات کریت (دستگاه پاشش مالت، بتن یا مواد ضد حریق) مدل k 60 سه 
فاز ساخت شرکت ماشین سازى کالر (kalar) مستعمل و سالم مى باشد که حدود 3 سال 
کار کرده است با توجه به بررسى هاى فنى و کارشناسى فوق الذکر و با در نظر گرفتن جمیع 
عوامل و جهات موثر و دخیل در کارشناسى و همچنین سهل البیع بودن و نرخ عادالنه روز، 
قیمت پایه مزایده هر دو دســتگاه فوق الذکر جمعًا به مبلغ 320/000/000 ریال (سیصد و 
بیســت میلیون ریال) برآورد و ارزیابى مى گردد. زمان: 98/07/07 ساعت 9 صبح مکان: 

خیابان جى- خیابان شهداى ســتار- مجتمع قضائى شهید بهشــتى- طبقه دوم- شعبه 
17- اجراى احکام مدنى. طالبین خرید مى تواننــد 5 روز قبل از مزایده ضمن هماهنگى با 
این اجرا از دو دستگاه مذکور دیدن کرده و با سپردن 10 درصد ارزش اموال به شماره حساب 
2171290210008 بانک ملى دادگسترى اصفهان و ارائه فیش به این اجرا در جلسه مزایده 
شرکت کنند. مزایده از قیمت پایه شروع مى شود. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 

مزایده خواهد بود. م الف: 588346 دادورز اجراى احکام شعبه 17 مدنى اصفهان  /6/277
 مزایده

شــماره نامه: 1398009001139516 شــماره پرونده: 9709986839400243 شماره 
بایگانى پرونده: 970799 آگهى مزایده "اجراى احکام شعبه شانزدهم مدنى اصفهان در نظر 
دارد در پرونده کالسه اجرائى 970799 له خانم فهیمه تحصیلى فرزند اصغر با وکالت خانم 
الهام جعفرى دینانى فرزند اصغر و اقاى غالمرضا کریمى فرزند شــکراله علیه: خانم غزال 
جوانمرد فرزند مرتضى با وکالت آقاى حمیدرضا امامى کوپائى- مبنى بر دستور فروش ملک 
مشــاع به پالك ثبتى 15201/4000 بخش 5 ثبتى اصفهان اقدام به برگزارى مزایده در 
مورخ 1398/7/2 روز سه شنبه ساعت 9/30 صبح در محل این اجرا واقع در مجتمع قضایى 
بهارستان جنب شرکت عمران بهارستان ساختمان شماره 2 اتاق شماره 3 بنماید. مزایده از 
قیمت پایه کارشناسى شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید و 10 ٪ 
قیمت پایه ملک را بحساب سپرده دادگسترى اصفهان نزد بانک ملى 2171290210008 
به شناسه پرداخت 97683940024301274 واریز و فیش انرا فى المجلس در جلسه مزایده 
تحویل دهد. اوصاف ملک بر اساس نظر کارشناس رسمى دادگسترى که بطرفین ابالغ شده 
است و مصون از اعتراض باقیمانده بشرح ذیل مى باشد. کسانى که قصد شرکت در مزایده 
را دارند میتوانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده به محل ملک در ادرس اعالمى مراجعه و از آن 
دیدن نمایند. مورد مزایده عبارت است: ملک مورد نظر ششدانگ عرصه و اعیان یک باب 
واحد تجارى به شماره 4000 فرعى از 15201 اصلى قطعه 23 تفکیکى مفروز و مجزى شده 
از 3891 فرعى از اصلى مذکور بخش 5 حوزه ثبت ملک شرق اصفهان به مساحت 17/73 
مترمربع واقع در طبقه همکف که با قدرالسهم از راهرو و راه پله مشاعى 3978 فرعى واقع 
در یک ساختمان تجارى 3 طبقه مى باشد، ساختمان داراى اسکلت بتنى، سقف ها تیرچه 
و بلوك و نماى خارجى آجرنما مى باشد، سیســتم گرمایشى و سیستم سرمایشى اسپیلیت 
مى باشد داراى انشعابات شــهرى کنتور برق مجزا و آب مشترك و گاز مشترك مى باشد. 
ملک واقع در ادرس: اصفهان خ هشت بهشت شرقى- حدفاصل چهارراه هشت بهشت و 
حمزه- مجتمع تجارى بهشت- طبقه همکف- فروشــگاه عینک بهروز، ششدانگ مغازه 
مزبور با امتیازات و منصوبات متعلقه به نرخ روز 3/368/700/000 ریال توسط کارشناسان 
رسمى دادگسترى ارزیابى و قیمت گذارى شده اســت. م الف: 589715 مختارى- دادورز 
اجراى احکام شعبه شــانزدهم اجراى احکام مدنى شهرســتان اصفهان (مجتمع قضائى 

بهارستان) /6/278
وقت اجراى قرار تحریر ترکه

مرجع رسیدگى: شعبه 20 شوراى حل اختالف اصفهان بدینوسیله اعالم مى نماید به موجب 
درخواست میترا تیمورى به طرفیت معصومه گودرزى و بتول شمسایى و نعیمه و فهیمه و 
اسماعیل و حمیدرضا و عباسعلى همگى تیمورى قرار تحریر ترکه مرحوم  مهدى تیمورى 
طى شماره 980145 در شــوراى حل اختالف شــهید حججى صادر و وقت اجراى قرار 
ساعت16/30 روز 2 شنبه مورخ 98/7/29 تعیین گردیده است لذا از ورثه یا نماینده قانونى 
آن ها، بستانکاران و مدیونین به متوفى و کسان دیگرى که حقى بر ترکه متوفى دارند دعوت 
مى شود در موعد مذکور در محل این شورا واقع در شهرســتان اصفهان با آدرس خ ارباب 
حاضر شوند عدم حضور مدعوین مانع اجراى قرار نخواهد بود. م الف: 591056 دفتر شعبه 

20 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /6/279
فقدان سند مالکیت 

شــماره: 139885602030005761     آقاى ســید مجید نوریان نجف آبادى فرزند سید 
هاشــم باســتناد دو برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رســما گواهى شده 
مدعى شدند که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین شــماره 23 فرعى از 739 اصلى 
واقع در قطعه 10 نجف آباد بخــش 11 ثبت اصفهان که طبق  دفتر الکترونیکى  شــماره  
139620302030004753  بنام نامبرده مســبوق به ثبت و سند مالکیت بشماره 95 الف 
270561 بوده و سند صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم 
شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى منزل از بین رفته 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 انتشــار 1398/06/17 587795/م الف- ابوالفضل 

ریحانى از طرف رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/ 6/280
 اخطار اجرایى

شماره 55/98 به موجب راى شــماره 55/98 تاریخ 98/3/1 حوزه 5 امیرآباد شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه عزیز بالدى به نشانى 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان  بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ دویست و پنجاه و یک هزار و پانصد تومان بعنوان بعنوان هزینه هاى 
دادرسى و پرداخت نیم عشــر دولتى درحق صندوق دادگسترى نجف آبادکه توسط اجراى 
احکام محاسبه مى گردد.محکوم له: فاطمه قائدى به نشانى: امیرآباد خ خرم فرعى دوم پ 
49 منزل قائدى 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. 588253/م 

الف-شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد /6/281
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان بتول اسمعیلى دادخواستى به خواســته الزام خوانده نفقه به طرفیت خوانده حمید 
معزى به شوراى حل اختالف شعبه اول خانواده شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس 
از ارجاع به شماره 301/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/7/21ساعت 10/30 
تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد 
به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد 
که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرســى تعیین شده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 588258/ م 

الف شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /6/282

 حصروراثت 
زهره قاسمى داراى شناسنامه شماره 1178 به شــرح دادخواست به کالسه 1000/98 از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین 
پژوهنده نجف آبادى بشناســنامه 29313 در تاریخ 98/5/16 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. مهدى پژوهنده نجف آبادى 
ش ش 1080625054 ، 2. مهرداد پژوهنده نجف آبادى ش ش 1081073731 (فرزندان 
متوفى)، 3. زهره قاسمى ش ش 1178(همسر متوفى) ، 4. محمد رضا پژوهنده نجف آبادى 
ش ش 2 (پدر متوفى ) ، 5. خدیجه رحیمى حاجى آبادى ش ش 24 (مادر متوفى )، متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 588698/م 

الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /6/283
 حصروراثت 

منیژه قربانى داراى شناسنامه شماره 110 به شــرح دادخواست به کالسه 999/98 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن صالحى 
کهریزسنگى بشناسنامه 93 در تاریخ 98/4/3 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. منیژه قربانى  ش ش 110(همسر متوفى) ، 2. 
شهربانو براتى کهریزسنگى ش ش 10 (مادر متوفى) ، 3. عبدالرضا صالحى کهریزسنگى ش 
ش 9(پدر متوفى) ، 4. حسین صالحى کهریزسنگى ش ش 1080704701 ، (فرزند متوفى)، 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

589387/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /6/284
  تحدید حدود اختصاصى

چون ششدانگ یک درب باغ پالك  شماره 2273 علویجه اصلى – علویجه یک بخش 15 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام حیدر رشیدى علویجه   فرزند قنبر على در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به عمل نیامده اینک بنابه دستور 
قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدیــد حدود ملک مرقوم در 
روزچهارشنبه مورخ 98/7/3 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیــات تحدید حدودروز بعد انجام مــى پذیرد.لذا بموجب این آگهى 
به کلیه مالکین ومجاوریــن اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 98/6/17-   590319/ م الف سید 

روح اله موسوى-  کفیل ثبت اسنادوامالك مهردشت /6/285
مزایده

شــماره پرونده : 9509983730302561 شــماره بایگانى :970869در پرونده کالسه 
970869 م 2 اجرایى محکوم علیه اجرایى مهدى محمدى ها فرزند حســینعلى محکوم 
اســت به پرداخت 100 عدد ســکه تمام بهارآزادى و 60 مثقال طالى ســاخته  و مبلغ 
294/719/576 ریال وجه نقد در حق محکوم لــه و پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال نیم 
عشر دولتى درحق صندوق دولت و ملک معرفى شده توسط محکوم له توقیف و در اجراى 
احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
منتخب آقاى پیر مرادیان به شــرح ذیل ارزیابى گردیده است: یک باب منزل مسکونى و 
یک باب مغازه تجارى دو دهنه به آدرس جوزدان خیابان امام خمینى به ترتیب پالك هاى 
95 و 97 منزل مسکونى به صورت تعمیر گاه و انبار مى باشد و به غیر اجاره داده شده است 
محل مورد بازدید یک ساختمان مسکونى همکف جمعًا به مساحت زیر بنا (اعیانى) حدود 
117/17 متر مربع که مساحت عرصه آن با توجه به وضع موجود میزان 157/34 متر مربع 
میباشد را تشکیل که با مصالح سقف آهن آجر کف موزائیک سطوح داخلى قسمتى سرامیک 
و قســمتى گچ اندود دربهاى داخلى چوبى چهار چوب فلزى دربهاى خارجى فلزى پنجره 
ها فلزى فاقد نم خارجى سیستم گرمایشى گازى و سرمایشى کولر آبى و داراى انشعابات 
آب برق گاز مى باشد ملک مســکونى به ارزش 1/200/000/000 ریال و عرصه تجارى 
660/000/000 ریال ارزیابى گردیده اســت. که باتوجه به مراتــب فوق و عدم اعتراض 
طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف 
آباد درتاریخ 1398/07/10ساعت 10صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده 
مزایده شخصى است که از قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى ٪10 
آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر 
نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط 
و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/
اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 590796/م الف مدیراجراى احکام شعبه سوم 

دادگسترى نجف آباد /6/286
 حصروراثت 

عباس زمانیان داراى شناسنامه شماره 228 به شرح دادخواست به کالسه 1008/98 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبداله زمانیان 
بشناسنامه 466 در تاریخ 97/11/23 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. زهرا زمانیان  ش ش 328 ، 2. مهدى زمانیان ش ش 
348 ، 3. محمود زمانیان ش ش 737 ، 4. عباسعلى زمانیان ش ش 228 ، 5. زهره زمانیان 
ش ش 147 6. اشــرف زمانیان ش ش 700 ، 7. محمد زمانیان  ش ش 880 ، 8. ابراهیم 
زمانیان 4072 ، 9. اعظم زمانیان  ش ش 67 (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد590942/م الف رئیس شعبه 

10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /6/287
 حصر وراثت

آقاى نصراله عبدى پور  به شماره شناسنامه 1932  با اســتناد شهادتنامه و گواهى فوت و 
رونوشت  شناسنامه ورثه ، درخواستى بشماره 98 / 420  تقدیم این شورا نموده چنین اشعار 
داشته است که شادروان سید محمد على عبدى پور فرزند عبد على  بشناسنامه شماره 329 
در تاریخ 14 / 1/ 1396 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از 1 – امراله 
عبدى پور  نام پدر  محمد على شماره شناسنامه 324 نسبت با متوفى فرزند 2 - مریم عبدى 
پور  نام پدر  محمد على شماره شناسنامه 2463 نسبت با متوفى فرزند 3- مصطفى عبدى 
پور  نام پدر  محمد على شــماره شناسنامه 1375 نســبت با متوفى فرزند4- منیژه عبدى 
پور  نام پدر  محمد على شماره شناسنامه 118 نســبت با متوفى فرزند 5 - خدیجه عبدى 
پور  نام پدر  محمد على شماره شناسنامه 750 نســبت با متوفى فرزند 6- مسعود عبدى 
پور  نام پدر  محمد على شماره شناســنامه 1076 نسبت با متوفى فرزند 7-  نصراله عبدى 
پور  نام پدر  محمد على شماره شناســنامه 1932 نسبت با متوفى فرزند 8 - عاطفه عبدى 
پور  نام پدر  محمد على شماره شناسنامه 1929 نســبت با متوفى فرزند 9- عاصیه عبدى 
پور  نام پدر  محمد على شماره شناسنامه 175 نسبت با متوفى فرزند 10- رویا عبدى پور  

نام پدر  محمد على شماره شناسنامه 439 نســبت با متوفى فرزند اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى دارد و یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید . 588427 /م الف - شــعبه ویژه حصر وراثت 

شاهین شهر /6/288 
اخطار اجرایى

محکوم علیه پیمان عطائى مجهول المکان و محکوم له سید سعید توفیق بخش فرزند على 
بنشانى شاهین شهر عطار فرعى 14 غربى لوازم خانگى توفیق بخش  به موجب راى شماره 
819تاریخ 25 / 12 / 97 حوزه یازدهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر 
محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ 000 / 350 / 48 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 375 / 649 / 1 ریال هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست 
25 / 9 / 97 لغایت زمان اجراى حکم در حق محکوم له و پرداخت هزینه دادرسى و هزینه 
عملیات اجرایى نیز به عهده محکوم علیه اســت ماده 34 قانــون اجراى احکام همین که 
اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى 
ندارد صریحا اعالم نماید   590310 /م الف.  -  قاضى شعبه یازدهم  حقوقى شوراى حل 

اختالف شاهین شهر /6/289  
مزایده اموال غیر منقول  - نوبت دوم 

در پرونده  971050 اجرایى آقاى ناصر شــاه نظرى گرگابى فرزند حسینعلى به پرداخت 
467 / 3/536/150 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 000 / 000 / 18 ریال بابت دستمزد 
کارشناسى در حق مصطفى بیدرام فرزند اسمعیل و مبلغ 000 / 000 / 30 ریال بابت مابه 
التفاوت دستمزد هیات کارشناسان در حق هیات و مبلغ 523 / 807 / 176 ریال بابت حق 
االجراى دولتى در حق صندوق محکوم شده اســت که در جهت وصول مطالبات اقدام به 
توقیف اموال بدهکار شــامل پالك ثبتى 1976 / 409 بخش 16 ثبت اصفهان شده است 
که حسب پاسخ استعالم واصله از اداره ثبت اسناد و امالك به شماره 26/ 3104 / 97 /103 
مورخ 08 /09 /97 میزان 123/08 سهم از 200 سهم محکوم علیه از پالك فوق در مالکیت 
رسمى محکوم علیه بوده و طبق نظریه هیات کارشناسى دادگسترى ملک به پالك ثبتى 
فوق به مساحت 200 هزار متر مربع شامل 200 سهم واقع در حاشیه اتوبان اصفهان تهران 
جنب زیرگذر و تابلوى کارخانه نوشابه سازى واقع گردیده و معرف به زمین هاى چا اربابى 
است که مالکیت چهارسهم از 7 سهم مربوط به آقاى ناصر شاه نظرى گرگابى  مجموعه به 
میزان 08 / 123 سهم مشاع از کل 200 سهم عرصه و اعیان با شماره مستندات مالکیت 
229860 و 229859 و 248366 و 254893 و سه ســهم دیگر باقیمانده مربوط به خانم 
ریحانه فاطمى به مقدار 77 / 30 سهم از کل 200 ســهم عرصه و اعیان با شماره مستند 
مالکیت 133788 در صفحه 23 دفتر 272 و آقاى امیر مسعود خان مشیر فاطمى به مقدار 
38 / 15 سهم از کل 200 سهم عرصه و اعیان با مســتندات مالکیت 133788 در صفحه 
41 دفتر 272 که ملک فوق مشاع بوده و داراى حقابه از چاه موسوم به چاه دوقلو به میزان 
اسمى 4 اینچ مى باشد . که پللک ثبتى فوق در اراضى کشاورزى گرگاب به مساحت 000 / 
200 متر مربع داراى کاربرى کشاورزى در زمان بازدید زمین فاقد کشت ولى داراى شخم 
و شیار و همچنین اثار کشت مربوط به سنوات قبل بودهو با توجه به خشکسالى در سنوات 
اخیر امکان کشت در همه اراضى مقدور نیست که ملک فوق به ارزش هر متر مربع 000 / 
420 ریال و براى 6 دانگ پالك فوق 000 / 000 / 020 / 76 ریال مى باشد و با توجه میزان 
سهم مشاعى محکوم علیه از کل 200 سهم ششدانگ عرصه و اعیان برابر 4 / 111387 متر 
مربع به ارزش 000 / 708 782 / 46 ریال ارزیابى شده است و نظریه ارزیابى مصون از ایراد 
و اعتراض بوده و وضعیت ملک در اجراى ماده 111 قانون اجراى احکام مدنى بررسى شده 
که طبق گزارش مامور اعزام به محل ملک در تصرف آقاى ناصر شاه نظرى بوده و ملک 
موقت به ایشان تحویل شده و در اجراى ماده 51 قانون فوق الذکر با توجه به میزان طلب 
محکوم له و احتساب حق االجرا و هزینه هاى اجرایى جمع همه مبالغ به مبلغ 990/ 957 / 
760 / 3 ریال محاسبه شده مقدار 894 / 9 سهم از 08 / 123 سهم مشاع از میزان مالکیت 
محکوم علیه از 200 سهم پالك ثبتى  فوق در روز سه شنبه مورخ 3/ 7 / 1398 ساعت 9 در 
دادگسترى شاهین شهر طبقه همکف واحد اجراى احکام از طریق مزایده در معرض فروش 
گذاشته مى شود مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد 
دهد فروخته خواهد شد . برنده مزایده مى بایست 10 درصداز ثمن معامله را فى المجلس 
به همراه داشته باشند تا عند اللزوم به حساب سپرده 21712902777002 نزد بانک ملى 
شاهین شــهر  واریز و تا یک ماه فرصت دارد ما بقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز 
نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه پس از کســر هزینه هاى مزایده به صندوق 
دولت واریز مى گردد . کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 5 
روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود 
و در روز انجام مزایده درخواســت کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى 
احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شوند . 587529 /م الف نصیرى – دادورز 

احکام دادگسترى شاهین شهر / 6/290 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به آقاى زهرا طالورى خواهــان خانم مهرى کلهر  
دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 325 
ش 10 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 22 / 7 / 98 ساعت 9 صبح  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 . 588436/م الف - مدیر 

دفتر شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /6/291 
فقدان سندمالکیت

آقاى محمدرضا نیرومند جزى  با ستناد دو برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود 
دفترخانه 54 گز رســما گواهى شده است مدعى است ســند مالکیت خود به شماره چاپى 
318601 را که به میزان یک سهم از نه سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ  به شماره پالك 
ثبتى 636 / 437 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى 16 اصفهان ( شاهین شهر ) در صفحه 51 
دفتر19ذیل ثبت 2155  بنام  آقاى  آقاى محمدرضا نیرومند جزى  ثبت و صادر و تســلیم 
گردیده که  بموجب  سند به شــماره 20858 مورخ 20  / 2 / 1385 دفتر112 اصفهان به 
او انتقال قطعى یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشده طبق تبصره 5 ماده 120 آ ق ث  
وبعلت جابجائى سند مالکیت مفقود اعالم شده ، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده 
، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى 
انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود 
را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 590428/م الف ناصر 

صیادى – رییس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر  /6/292 

شرکت اندیشــه پردازان سپاهان ســهامى خاص به شماره ثبت 
23841 و شناســه ملى 10260446413 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مــورخ1398/05/22 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : مرکز اصلى شــرکت در واحد ثبتى اصفهان به نشانى 
استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله آزادى ، کوچه شــهید اصغر نورانیــان [2] ، خیابان آزادگان ، 
پالك 0 ، ســاختمان طال ، طبقه پنجم ، واحد شمالى دوم کدپستى 
8163917855 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق 
اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (591236)

 شــرکت طرح و عمران خادم گســتر ســپاهان ســهامى خاص به شــماره ثبت 12827 و شناسه ملى 
10260338486 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ1398/06/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: محمد تقى بهمنى به کدملى 5649232237 و سعید اربابان اصفهانى به کدملى 1285823923 و احمدرضا 
سبزوارى به کدملى 1199085911 و لیلى اسفند پور به کدملى 1199139289 بعنوان اعضاى اصلى هیات 
مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. على اکبر افشــارى به کدملى 1209090201 و مصطفى امینى 
خوراسگانى به کدملى 1271041367 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (588170)

شرکت طرح و عمران خادم گستر سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 12827 و شناسه ملى 10260338486 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ1398/06/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : محمد تقى بهمنى 
کدملى5649232237 بعنوان رئیس هیئت مدیره و ســعید اربابان اصفهانى کد ملى 1285823923بعنوان 
مدیر عامل و احمدرضا ســبزوارى کدملى1199085911 بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و لیلى اســفند پور 
کدملى1199139289 بعنوان عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اســالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء 
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات 
هیئت مدیره خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (588172)

آگهى تغییرات آگهى تغییرات آگهى تغییرات 
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 شرکت با مســئولیت محدود بازرگانى پویش برق دهقان درتاریخ1398/06/10 به 
شماره ثبت 63013 به شناسه ملى 14008586564 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت 
:ارائه و انجام کلیه خدمات مشــاوره ، طراحى ، ســاخت ، نظارت ، عملیات اجرایى و 
پیمانکارى ، تهیه و توزیع تجهیزات و اتصاالت برق صنعتى و روشــنایى – طراحى و 
نصب و اجراى انواع پست هاى فشار قوى و فشار ضعیف و نیروگاه و خطوط فشار قوى 
، طراحى و ساخت تابلوهاى برق و فرمان و میکرو کنترلر plc ، اجراى روشنایى معابر و 
خیابانها و همچنین ارائه کلیه فعالیتها در زمینه تامین تجهیزات و طراحى و نصب و راه 
اندازى تاسیسات سیستم هاى مخابراتى و دیتا – ارائه خدمات تهیه و توزیع تجهیزات 
و اتصاالت لوله هاى پلى اتیلن، پلیکا، PVC ، UPVC – ارائه خدمات طراحى، اجرا، 
نصب، تعمیر، تهیه و توزیع سیســتم هاى خبر و هشــدار دهنده دوربین مدار بسته و 
درب اتوماتیک و شبکه هاى رایانه اى ســاختمان – امور پیمانکارى مربوط به بخش 
ICT شــامل مخابرات صوتى، تصویرى و داده ها، ساخت ایستگاه هاى اصلى انتقال 
دهنده و توزیع کننده، انواع شبکه هاى زیرساختى و خدماتى شامل پستى، مخابراتى، 
شبکه هاى انتقال سیمى، بى ســیم، رادیو، تلویزیون و شبکه هاى ماهواره، اینترنت و 
اینترانت – شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى – خرید، فروش، صادرات 
و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى – اخذ وام و تســهیالت از بانک ها و موسسات 
دولتى و خصوصى صرفاً در راســتاى تحقق اهداف شــرکت – اخذ و اعطاى شعب و 
نمایندگى در داخل و خارج از کشور – شرکت در نمایشگاه هاى دولتى و خصوصى در 

داخل و خارج از کشور – عقد قرارداد با ارگان هاى دولتى و خصوصى درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم 
از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله عالمه امینى ، 
کوچه شهید مهدى توکلى نسب[4] ، بن بست حامد ، پالك -11 ، طبقه اول کدپستى 
8158863851 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت اســت از مبلغ 1000000 ریال 
نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى صفرعلى دهقانى ناژوانى به شماره ملى 
1290067376 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقاى سیدعلى حکمت روان به 
شماره ملى 1292162554 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره 
آقاى صفرعلى دهقانى ناژوانى به شماره ملى 1290067376و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود آقاى سیدعلى حکمت روان به شماره ملى 1292162554و 
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها، عقود اســالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء 
رئیس هیئت مدیره منفرداً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : 
طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (588142)

تاسیس

مایکروویو یکى از لــوازم خانگى تقریبــًا پرکاربرد در 
خانه هاى امروزى محسوب مى شود و براى گرم کردن یا 

پخت بسیارى از مواد غذایى مورد استفاده قرار مى گیرد.
در این میان ممکن است اتفاقات ناخوشایندى نیز پیش 
بیاید. منفجر شدن مواد غذایى ممنوعه، ظرف نگهدارى 
غذا یا لیوان و ماگ عالوه بر آنکه باعث ناراحتى شــما 
مى شود، به دلیل آزاد کردن مواد شیمیایى مضر ممکن 
است بر ســالمتى شــما نیز تأثیر بگذارد و موجب بروز 
بیمارى شود. منفجر شــدن ظرف یا غذا در مایکروویو 
حتى مى تواند آتش سوزى به وجود آورد. اگر این وسیله 
در خانه شما جایگاه ویژه اى دارد و نمى توانید یک روز را 
بدون آن سر کنید، باید بدانید که پخت همه مدل غذا در 
مایکروویو مجاز نیست و نباید همه ظروف را هم براى 
گرم کردن مورد استفاده قرار دهید. پس حتمًا این مواد 

غذایى و ظروف ممنوعه را به یاد داشته باشید.

تخم مرغ آب پز
پخت تخم مرغ با پوســته در مایکروویو به قیمت چند 
ساعت تمیزکارى تمام مى شود! گرماى سریع مایکروویو 
بخار بسیارى درون تخم مرغ به وجود مى آورد که هیچ 
راهى براى فرار و خارج شدن ندارد و در نتیجه تخم مرغ 
مى ترکد. تمیز کردن تخم مرغ منفجر شده به راحتى تمام 
نمى شود و ممکن است انرژى بسیارى از شما بگیرد. پس 

بهتر است به پخت تخم مرغ در مایکروویو فکر نکنید.

یخ زدایى گوشت
یخ زدایى تکه هاى گوشت فریزرى در مایکروویو کمى 
مشــکل آفرین اســت. در این حالت لبه هاى نازك تر 
گوشت شروع به پخته شدن مى کنند، در حالى که هنوز 
قسمت هاى میانى یخ زده باقى مانده است. اگر مایکروویو 
شما قابلیت چرخش غذا حین پخت را نداشته باشد، توزیع 
گرما به صورت یکنواخت انجام نمى پذیرد و در نتیجه به 
رشد باکترى ها کمک مى کند. براى انجام روش مطمئن 

و امن براى یخ زدایى 
گوشت، بسته فریزرى و یخ 

زده را در طول شب در یخچال قرار دهید 
تا به صورت طبیعى ذوب شود و مشکلى به وجود نیاورد.

ظروف آلومینیومى و فلزى
فلز (هر چقدر هم که کوچک باشد) نباید در مایکروویو 

قرار گیرد. 
زمانى که فلز را در دســتگاه بگذارید، ممکن اســت به 
آتش سوزى منجر شــود. اگر مى خواهید غذایى که در 
ظــرف آلومینیومى یک بار مصرف یا بســته بندى هاى 
رستورانى داراى تکه هاى فلزى قرار دارد را مصرف کنید، 
آن را درون یک ظرف مطمئن بریزید و سپس غذا را گرم 

کنید. باید از خطر آتش سوزى جلوگیرى کنید.

ظروف پالستیکى
ظروف پالســتیکى نباید بــراى گرم کــردن غذا در 
مایکروویو مورد اســتفاده قرار گیرند. بسیارى از ظروف 
پالســتیکى حاوى مواد شیمیایى شــبیه به استروژن 
هستند که با نام BPA شناخته مى شوند. با گرم شدن 
پالستیک، این ترکیب مضر به غذا مى چسبد. براى اینکه 
خیالتان راحت شود، محتوى درون ظروف پالستیکى را 
به ظرف مطمئن منتقل کنید و سپس براى گرم کردن 

غذا در مایکروویو دست به کار شوید.

ظروف فومى
فوم هم به عنوان نوعى پالستیک بعد از گرم شدن، مواد 
شــیمیایى خطرناك را به درون غــذا آزاد مى کند. ماده 
غذایى مورد نظر را از ظرف فومى به بشــقاب شیشه اى 

منتقل کنید و سپس درون مایکروویو قرار دهید.

ظروف خاص فلزکارى شده
اگر در کابینــت خود ظروف فانتــزى و خاص، آبکارى 
یا فلزکارى شــده دارید، بهتر اســت براى گرم کردن 

غذا در مایکروویو از 
آنها اســتفاده نکنید. حتى 
اگر قسمت فلزکارى یا طالکارى شده 
درون ظرف کوچک باشــد، ممکن است درون محفظه 
مایکروویو واکنش نشان دهد. براى افرادى که کاربرد 
زیادى از مایکروویو دارند، پیشــنهاد مى شــود فقط از 

ظروف شیشه اى ساده رنگى استفاده کنند.

لیوان مسافرتى
لیوان و ماگ هاى اســتیل مانع از گرم شــدن قهوه یا 
چاى درون خود مى شــوند و به جاى آن ممکن است به 
مایکروویو صدمه بزنند. اگر ماگ مسافرتى تان از جنس 
پالستیک است، نوشته هاى زیر آن را بخوانید که آیا قابل 
استفاده در مایکروویو هستند یا خیر. اگر جواب مثبت بود، 

شاید بهتر باشد باز هم تجدید نظر کنید.

 روشن کردن مایکروویو بدون غذا 
اگر هیچ غذا یا مایعى درون مایکروویو قرار ندهید و سپس 
آن را روشن کنید، در این شرایط جسمى وجود ندارد که 
امواج را دریافت کند و به همین دلیل المپ مگنترون که 
اصلى ترین قطعه براى عملکرد مایکروویو است، امواج را 
جذب مى کند. در نتیجه مایکروویو آسیب مى بیند و حتى 
ممکن است منجر به آتش سوزى شود. باید توجه داشته 
باشید که هرگز به طور اتفاقى دکمه استارت روى دستگاه 
مایکروویو را بدون آنکه غذا یا مایعى درونش قرار گیرد، 

فشار ندهید.

 آب
زمانى که آب درون لیوان ســرامیکى یا شیشه اى براى 
مدت طوالنى در مایکروویو حرارت ببیند، حباب تشکیل 
نمى شــود و دماى آن بعد از گرم شــدن سریعا کاهش 
مى یابد. آب درون مایکروویو بیش از حد حرارت دریافت 
کرده و داغ شده است و زمانى که لیوان را جا به جا کنید، 
حرارت به طور ناگهانى آزاد مى شود و آب جوش به انفجار 
مى رسد. براى جلوگیرى از این حادثه، آب را براى مدت 
کوتاه در مایکروویو گرم کنیــد. اگر آب به درجه حرارت 
مورد نظرتان نرســید، تعداد دفعات را بیشتر کنید ولى 

همچنان زمان را کوتاه نگه دارید.

 ماگ قدیمى
برخى از ماگ هــاى قدیمى با موادى پوشــش دهى و 
لعاب دار شده اند که اشعه را پس مى دهند. این لعاب ممکن 
است حاوى سرب یا فلزات ســنگین مضر دیگر باشد. 
اگرچه لیوان و ماگ هاى قدیمى از نظر ظاهرى بسیار زیبا 
هستند، ولى به جاى آنکه از آنها براى نوشیدن مایعات 
استفاده کنید، این ماگ ها را به عنوان وسیله دکورى و 

درون شلف آشپزخانه نگهدارى کنید.

یک فوق  تخصص گوارش و کبد مهمترین علت 
بروز سیروز یا تنبلى کبد را تشریح کرد.

دکتر سید مؤید علویان گفت: عوامل متعددى در 
بروز سیروز کبدى نقش دارند. یکى از علل مهم 
 B بروز این بیمارى، ابتال به هپاتیت ویروسى نوع
و C است. همچنین در کشورهایى که مصرف 
الکل در آنهــا رواج دارد، یکى از علل بروز تنبلى 

کبد، مصرف الکل است.
وى افزود: برخى بیمارى هــا نظیر دیابت قندى 
نیز مى توانند موجب بروز ســیروز کبدى شوند. 
همچنین مصرف برخى داروها و برخى ســموم 
آفات نباتى از علل بروز بیمارى تنبلى کبد شناخته 
شــده اند. برخى بیمارى هاى مادرزادى کبدى و 
همچنین اختالالت ایمنى نظیــر هپاتیت خود 
ایمنى نیز مى توانند عامل بروز این بیمارى باشند.
علویان ادامه داد: باید توجه کرد که بیشــترین 
علت بروز بیمارى سیروز کبدى در اروپا مصرف 
بیش از حد و طوالنى مدت الکل است. در ایران 
و منطقه خاورمیانه اما بیشترین علت ابتال به این 
بیمارى ابتال به هپاتیت مزمن B است. باید توجه 
کرد که از هر صد نفر بیمار مبتال به هپاتیت B از 
نوع حاد، دو تا چهار نفــر به هپاتیت مزمن مبتال 
مى شــوند و در صورت عدم درمان و پیشــرفت 
بیمارى شان ممکن است بیمارى آنها به سیروز 

کبدى تبدیل شود.
وى تأکید کرد: بعد از هپاتیت B،  ابتال به هپاتیت 
مزمن C شایع ترین علت بروز سیروز کبدى به 

شمار مى آید.

یک متخصص دهان و دندان درباره عارضه وجود لکه هاى سفید روى دندان ها و راهکار 
حذف آن توضیح داد.

بهزاد غریب زاده اظهار کرد: این بیمارى بر اثر تغییر رنگ شــدید دندان به دلیل فلوئور 
اضافى موجود در آب آشامیدنى است.

او با اشاره به اینکه فلوراید عنصرى مفید براى ساختار دندانى است، گفت: در برخى مناطق 
ساکنان با کمبود این عنصر در آب آشامیدنى مواجه مى شوند ولى گاهى مقدار بیش از 
اندازه آن هم اثرهاى مخرب خود را دارد؛ به همین علــت دندان ها دچار فلوئوروزیس 
مى شوند؛  فلوراید اضافى موجود در آب آشامیدنى هنگام تشکیل میناى دندان در کودکان 
روى سلول هاى میناساز تأثیر مى گذارد و مرحله معدنى شدن مینا را دچار اختالل مى کند 
به گونه اى که بافت زیر سطحى مینا دچار خلل مى شــود؛ فلوراید اضافه شده به آب و 

خمیر دندان ها براى کاهش ضریب پوسیدگى نیز ممکن است باعث فلوئوروزیس شوند.
این متخصص دندان درباره عالئم و نشــانه هاى این نوع عارضه بیان کرد: فرم خفیف 
این اختالل به صورت دندان هاى زردرنگ یا لکه هاى سفید ظاهر مى شود ولى در فرم 
متوسط و شدید لکه هاى زرد تا قهوه اى روى میناى دندان همراه با کدر شدن کلى مینا 
دیده مى شود، البته نشانه هاى  از خفیف تا شدید فلوئوروزیس بسیار با هم متفاوت هستند، 
فلوئوروزیس دندانى بیشتر در دندان هاى دائم دیده مى شود اما در دندان هاى شیرى نیز 

مشاهده شده است.
 غریب زاده درباره علل فلوراید اضافى موجود در آب آشــامیدنى متذکر شــد: فلوراید 
اضافه شــده به آب و خمیر دندان ها براى کاهش پوسیدگى نیز ممکن است باعث بروز 
فلوئوروزیس شوند؛ این بیمارى طى تشــکیل دندان (یعنى حدود شش ماهگى تا پنج 
سالگى) رخ مى دهد البته این زمان در افراد متعدد مى تواند تا چند ماه زودتر یا دیرتر نیز 

اتفاق بیافتد.
این متخصص دندان درباره درمان و پیشــگیرى این نوع عارضه بیان کرد: ابتدا باید با 
دندان پزشک اطفال مشاوره انجام شود تا از مقدار فلوراید آب آشامیدنى مطلع شویم و در 
صورتى که کودکان نیاز به فلوراید اضافى داشــته باشند مقدار و نحوه مصرف را تعیین 

کنیم؛ مرحله بعدى مشاهده مقدار مصرف خمیر دندان است.
او متذکر شد: براى کاهش و جلوگیرى از لکه هاى سفید روى دندان ها، باید تا جایى که 
مى توانید اجازه ندهید دهانتان خشک شود، زیرا دهان خشک یکى از دالیل اصلى این 
مشکل خواهد بود؛ هنگامى که دهان خشک است، باکترى هاى دهان رشد کرده  و به 

دندان هجوم آورده و باعث ایجاد لکه هاى سفید مى شوند.

اظهار نظر در مورد اثرات مصرف تخم مرغ بر بدن متفاوت است؛ یک روز 
کلسترول موجود در آن عامل نگران کننده براى سالمت تلقى مى شود و 

روز دیگر این نگرانى برطرف مى شود.
پس از آنکه در سال 2018 مطالعه اى انجام شد و نشان داد مصرف یک 
عدد تخم مرغ در روز براى افراد ســالم مفید است،  نتایج مطالعه انجام 
شده در سال 2019 نشــان داد که مصرف این میزان تخم مرغ با خطر 

بروز بیمارى هاى قلبى عروقى و مرگ زودهنگام مرتبط است.
به گفته متخصصان تغذیــه در مصرف تخم مرغ تنهــا باید تعادل را 

رعایت کرد.
درحالى که تخم مرغ حاوى کلسترول است، کلسترول و چربى اشباع 

شده موجود در گوشت مضرتر از تخم مرغ است. همچنین نتایج برخى 
مطالعات حاکى از آن اســت که مصرف کمتر از سه تخم مرغ در هفته 

خطرى را متوجه سالمت نمى کند.
باید به این نکته توجه داشــت که زرده تخم مرغ حــاوى مواد مغذى 
متعددى از قبیل اسیدهاى چرب سالم، انواعى از ویتامین ها و مواد معدنى 
است. هرچند مشکل این است که افراد اغلب در مصرف تخم مرغ در 
کنار پنیر زیاده روى مى کنند که همچون گوشت حاوى میزان زیادى 

کالرى و چربى اشباع شده است.
 همچنین کارشناســان تغذیــه توصیه مى کنند مى تــوان با مصرف 

سبزیجات تازه در کنار تخم مرغ از اثرات مضر احتمالى آن کاست.

خبر فوت نوجوان 16 ســاله بردسکنى به علت مصرف 
جگر خام از کشتارى که نظارتى هم بر آن نبوده است، بار 

دیگر اذهان عمومى را به رعایت نکات بهداشتى 
در ذبح و مصــرف فرآورده هاى 

دامى معطوف مى کند.
بــه گفتــه مدیــر 

دامپزشکى کاشمر، 
بیمارى سیاه زخم 
یا شــاربون در 
دام یک بیمارى 
عفونى به شــدت 

واگیردار شــناخته 
مى شــود کــه منجر 

به مرگ نوجوان مذکور شــده 
است وبه طور حتم اگر اطالعات کافى درباره 

مصرف جگر خام به او داده مى شــد، قابل پیشگیرى 
بود. 

به گفتــه کارشناســان انــگل «لینگواتوال ســراتا»
یا کــرم زبانى شــکل یکــى از انگل هاى مشــترك
 بین انســان و دام اســت که شــکل نابالغ آن انسان 
و دیگــر دام هاى اهلى نظیــر گوســفند و گاو را آلوده 

مى کند. 
آلودگى کبد (جگر) دام ها به انگل نابالغ از نظر بهداشت 
عمومى  بسیار مهم است. اگرچه جگر دام ها مهمترین 

محل استقرار انگل نیست اما با توجه به بازار مصرف زیاد 
این محصول اهمیت بسیارى دارد. 

انگل نابالغ به رنگ ســفید مایل به خاکســترى و 
طولى در حــدود 5 میلیمتر اســت 
و بیشــتر بافــت ناحیــه 
حلــق انســان را آلوده 

مى کند. 
جگــر خام یــا نیم 
پخته (به اصطالح 
دار)  آب  جگــر 
مى تواند بســیارى 
از میکــروب هــاى 
بیمارى زا را به بدن انتقال 
دهد. زنان بــاردار، دختران جوان 
و بیماران مبتال به کم خونــى مزمن که براى 
افزایش آهن خون اغلب از  جگرهاى آب دار اســتفاده 
مى کنند، بیشــتر در خطر ابتال به این انگل قرار دارند. 
مصرف جگر به صورت نیم پختــه یا خام (جگر آب دار) 

رایج ترین راه ابتالى انسان است.
 در برخى از جگرفروشــى ها ممکن اســت بنا به پسند 
بعضــى از مصرف کنندگان بدین گونه طبخ شــود که 
این مســئله خطرى بــراى انتقال آلودگى محســوب

 مى شود.   

توت خشک منبع بسیار غنى از آهن و پروتئین است و مى تواند در رفع کم خونى 
و نیز افزایش انرژى موردنیاز بدن، بدون نگرانى از چاقى و اضافه وزن مؤثر باشد. 
همچنین داراى آنتى اکسیدان، فیبر، انواع ویتامین، تانن، امالح معدنى، پکتین و 
سقز و البته پرکالرى است. جالب است بدانید که هر فنجان توت حاوى 0/9  گرم 

پروتئین است.
توت بهترین قند طبیعى،کاهنده کلسترول بد خون، ضد سرطان و بیمارى قلبى، 
سرشار از فیبر و ملین است. دشمن اضطراب و عصبانیت، حاوى آهن و داروى کم 

خونى است. بهتر است توت خشک را جایگزین قند کنید.

 ممنوعــــه هاى مایکروویو 

اگر ســرماخوردگى دارید خوردن انگور و خربزه براى شــما ممنوع اســت. این میوه ها حاوى هیســتامین اند و 
سرماخوردگى را تشدید مى کند؛  اگر ویروسى خفته در بدن کودك وجود داشته باشد، هیستامین آن   را فعال مى کند؛ 
براى همین هر کسى خربزه و انگور بخورد باید پاى لرزش هم بنشیند! انگور سینه را به خس خس مى اندازد و خربزه 

آبریزش بینى را چند برابر مى کند.

کمک 2 میوه به ویروس ها!

آلودگى کبد (جگر) دام ها به انگل نابالغ از نظر بهداشت 
عمومى  بسیار مهم است. اگرچه جگر دام ها مهمترین 

 مى شود.   

توت خشک منبع ب
و نیز افزایش انرژى
همچنین داراى آنتى
سقز و البته پرکالرى

پروتئین است.
توتبهترین قند ط

سرشار از فیبر و ملین
اس خونى است. بهتر

خواص توت خشک 
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در مصرف تخم مرغ هوشیار باشید

علت وجود لکه هاى سفید روى دندان ها چرا تنبلى کبد مى گیریم؟
خوردن جگر خام آب دار، تهدیدى براى زندگى

عمومى را به رعایت نکات بهداشتى
هاى ــرففرآورده

 مى کند.
 مدیــر 

شمر، 
زخم 
 در

رى 
ـدت 

ـناخته 
کــه منجر

وان مذکور شــده 
درباره اطالعاتکاف اگر حتم

انگل نابالغ به رنگ ســفید مایل به
5 5طولى در حــدود
و بیشــتر با
حلــقا
مى کن
جگـ
پخت
جگـ
مى ت
از میکـ
ر بیمارى زا
دهد. زنان بــاردار

خون کم به مبتال بیماران و
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اى  بنــدگان خــدا! شــما را بــه ترســیدن از خــدا و فرمانبــردارى او 
سفارش مى کنم که نجات فردا و مایه رهایى جاویدان است. خدا آنگونه که 
سزاوار بود شما را ترسانید و چنانکه شایسته بود امیدوارتان کرد و دنیا و 
بى اعتبارى آن و نابود شدنى بودن و دگرگونى آن را براى شما تعریف کرد. 
پس از آنچه در دنیا شما را به شگفتى وامى دارد روى گردانید، زیرا که 
مدت کوتاهــى در آن اقامت دارید. دنیا به خشــم خدا نزدیــک ترین و از 

موال على (ع)خشنودى خدا دورترین جایگاه است.
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پروژه نمایشــگاه بین المللى بزرگ اصفهان به عنوان یک شهرك نمایشگاهى بزرگ، در 
منطقه حریم شهرى اصفهان در منطقه روشن دشــت و ضلع شمال شرقى حلقه چهارم 
ترافیکى شهر اصفهان در حال ساخت است. مســاحت زمین پروژه در مقطع فعلى 470 
هزار مترمربع (47 هکتار) پیش بینى شده و اجراى فاز نخست آن با جدیت در مرحله اجرا 
قرار دارد و تاکنون بیش از 65 درصد پیشرفت فیزیکى داشته است. این فاز شامل فضاهاى 
سالن اصلى نمایشگاه (سالن اصلى 15 هزار مترمربع و ساختمان رجیسترینگ)، ساختمان 
ادارى خدماتى و پشتیبانى، فضاهاى نمایشگاهى روباز، پارکینگ روباز، ساختمان تأسیسات 
مکانیکى، فضاى سبز، تونل هاى تاسیساتى نفر رو، فضاهاى سواره رو و پیاده رو، کافى شاپ 
و سرویس هاى بهداشــتى داخل محوطه، ســاختمان الکتریکال، مخزن آب آشامیدنى و 

آتش نشانى و مخزن آب خاکسترى فضاى سبز خواهد بود. 
عکس هایى که در این گزارش تصویرى مشاهده مى کنید، مربوط به روند پیشرفت فیزیکى 
پروژه نمایشگاه بین المللى اصفهان در شهریورماه 1398 است. مدیران و پرسنل شرکت 
نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان بسیج شده اند تا این پروژه در سریع ترین زمان 

ممکن به بهره بردارى برسد.  

روایت تصویرى از آخرین وضعیت پیشرفت فعال ترین پروژه کالنشهر اصفهان

پیشرفت 65 درصدى
 در ساخت نمایشگاه 

بین المللى بزرگ اصفهان

آینده سازان و دانشمندان فرداى ایران اسالمى، از دبستان شهداى مدافع حرم «شاهین شهر»
    سال تحصیلى 98- 1397
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امیرعلى اسدى

سید نیما 
صالحى نیا

ابوالفضل عابدى سام خدرى محمدطاها
 رضایى حاجى آبادى

محمدامین بابایى برزین عیدى امیرعباس 
منظرى

مهدى بهادرى امیرساالر حسینى

حسین قیاسى

امیرحسین 
رستمى

حامد یادگارى نیما محمدى فیداحسین 
محمدى

امیرعلى ذاکرى 
عامل آبادى

محمدحسین 
عکاف زاده

سجاد قاسمى سید حسین 
خدارحمى

کیارش کوهى دانیال اکبرى 
گنهرانى

سید معین 
خدارحمى

یونس نظیفى امیرمحمد فدایى 
تهرانى

حسین کارگران 
طالخونچه

رضا نوربخش سید امیرعلى 
ارمکان

بردیا یحیایى على عابدى
 حاجى آبادى

محمد بابایى ابوالفضل بارانى محمدامین 
قدمى

حمیدرضا حسینى 
بلداجى

محمدباقر ابدالیاسین خسروىامیرعلى محبى محمدعلى 
حق شناس

ماهان استکى حمیدرضا 
ولى پورهمدانى

محمدحسین 
مرادى

محمدامین 
بیدرام

محمدحسین 
میرزاوند

حسین رفیعى

مازیار کاظمى 
نژاد
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