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رفع گرفتگى بینى در زمستان 22 کشور، هدف صادرات فرآورده خام دامى از اصفهانخشایار اعتمادى از دنیاى موسیقى خداحافظى کردکشف سنگ تریاك یک ُتنى در راه پایتخت تصمیماتتان جالب نبود آقایان سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

خبر خوش 
براى 

چاى خورها 

2 مانع مهم بر سر اصالح محور جنوبى شهر
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مردان تا چه سنى 
باید به سربازى بروند؟

دماى هواى شهر اصفهان 
زیر صفر مى رود

واگذارى 23 ساله
 با قیمت عجیب

 به یک نفر 
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حداقل سود 
در فروش کتب 
در نظر گرفته شود

محققان هلندى در جریان پژوهشى متوجه شدند 
که نوشیدن مقادیر متوسط یا زیاد چاى موجب 

تقویت سالمت قلب مى شود و خطر مرگ ناشى از 
ابتال به بیمارى عروق کرونر را، کاهش مى دهد. 

این مطالعه همچنین نشان داد که مصرف... 

نماینده ولى فقیه در استان اصفهان درباره قیمت 
باالى کتاب  گفت: تقاضاى بنده از فروشندگان 
کتاب این اســت که حداقل ســود را در فروش 
کتاب هاى خود بــه ویــژه در کتاب هاى دینى 

داشته باشند.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد شامگاه دوشنبه 
در حاشیه بازدید از چهاردهمین نمایشگاه کتاب 
اصفهان در جمع خبرنــگاران اظهار کرد: جاى 
بسیار خوشحالى دارد که اســتقبال پر شورى از 

نمایشگاه کتاب ...
4

گلدان هاى سیاه چگونه سر از چهار باغ در آوردگلدان هاى سیاه چگونه سر از چهار باغ در آورد
مدیر پروژه چهارباغ توضیح مى دهدمدیر پروژه چهارباغ توضیح مى دهد
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چرا ترافیک در محدوده بزرگراه هاى صفه و اقارب پرست سنگین است

فیلم هاى کمدى فعلى 
شلم شورباست!

غالمحسین لطفى: 

همیشه پاى یک نویدکیا
 در میان است

رســول نویدکیا در دیدار برابر تراکتــور با تصمیم 
وارد زمین شد و توانست رضایت امیرقلعه نویى را جلب امیرقلعه نویى 

کند.  فصل گذشته براى رســول نویدکیا با کابوس مصدومیت به نیمه 
رســید و در ادامه فصل نیز امیرقلعه نویى به او فرصت نداد تا دیدار آخر 

برابر استقالل خوزستان که... 
2

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

توصیه امام جمعه اصفهان 
به فروشندگان کتاب:

ماجراى مأموریت هاى 
بى بازگشت 

چهره هاى خبرى 
در صداوسیما

آیا پوشش چادر عامل کمبود ویتامین D در زنان است؟
گزارش خبرگزارى اصولگراى دانشگاه آزاد از آنچه «یک باور پزشکى» خوانده است
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سعید آقایى: اتفاقات سعید آقایى: اتفاقات 
آن سال دیگر مهم نیستآن سال دیگر مهم نیست

شهردارى تودشک
بودجه سال 1398

جدول مقایسه اى بودجه مصوب سال 98 با عملکرد واقعى
 طى 6 ماهه اول سال 1398

شماره طبقه 
بندى

درآمدها و منابع تأمین اعتبار و تخصیص به اعتبارات جارى و عمرانى
عملکرد 6 ماهه اولمصوبشرح

11/073/7505/864/483درآمد ناشى از عوارض عمومى1000
500/0001/928/137درآمد ناشى از عوارض اختصاصى2000
4/376/250734/206بهاء خدمات و درآمدهاى مؤسسات انتفاعى شهردارى3000
500/000156/620درآمد حاصل از وجوه و اموال شهردارى4000
8/500/0002/643/633کمک هاى اعطائى دولت و سازمان هاى دولتى5000
1/050/000808/193اعانات و هدایا و دارائى ها6000
4/000/0002/903/797سایر منابع تأمین اعتبار7000

شماره طبقه 
بندى

درآمدها و منابع تأمین اعتبار و تخصیص به اعتبارات جارى و عمرانى
عملکرد 6 ماهه اولمصوبشرح

5/032/4832/700/749وظیفه خدمات ادارى5110
7/222/0002/771/760وظیفه خدمات شهرى5120

12/254/4835/472/509جمع وظیفه خدمات ادارى و شهرى
وظیفه عمران شهرى523
00برنامه ریزى توسعه شهرى31000
200/0000برنامه هدایت و دفع آب هاى سطحى داخل شهرى32000
7/600/000994/890حمل و نقل و برنامه بهبود عبور و مرور شهرى33000
500/000687/329برنامه ایجاد تأسیسات حفاظتى شهرها34000
2/000/000454/991برنامه بهبود محیط شهرى35000
300/00069/700برنامه ایجاد اماکن و فضاهاى ورزشى، فرهنگى و توریستى36000
400/000120/745برنامه ایجاد سایر تأسیسات و تسهیالت شهرى37000
2/000/000413/005برنامه ایجاد تأسیسات درآمدزا38000
4/745/517479/952برنامه پرداخت دیون پروژه هاى پیش بینى نشده39000

17/745/5173/220/612جمع وظیفه عمران شهرى

ارقام به هزارریال

30/000/00015/039/069جمع کل درآمدها

30/000/0008/693/121جمع کل اعتبارات شهردارى
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اشلمشورباستشلمشورباست ش شورباستشل وشل م

ز 

همی

وارامیرقلعه نویى 
کند.  فصل گذشته
رســید و در ادامه
برابر استقالل خوز

ت هاى
ت 

خبرى 
یما
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محمدعلى پورمختار بــه عنوان نماینــده متقاضیان 
تحقیق و تفحص از عملکرد شــرکت شهر فرودگاهى 
امام خمینى (ره) توضیحاتى در خصوص دالیل تحقیق 
و تفحص از این شرکت ارائه کرد و افزود: قراردادى به 
مدت 23 ســال در رابطه با واگذارى خدمات، تبلیغات، 
خدمات فروشــگاهى و... بخش CIP فــرودگاه امام 
خمینى (ره) منعقد شــده که طرف این قرارداد یکى از 
کارکنان بازنشسته همانجاست. مبلغ این قرارداد براى 
23 ســال 11 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است در 
حالى که فقط 90 میلیارد از چند بخش در یکسال کسب 
درآمد کرده و ده میلیارد تومان طى مدت یکساله صرفًا 

از پارکینگ به دست آورده است.
وى با تأکید بر اینکــه نحوه واگــذارى CIP فرودگاه 
امام خمینى (ره) به این شــرکت به شــدت زیر سئوال 
اســت، گفت: وضعیــت ســایر بخش هــا همچون 
واحدهاى خدماتــى، نظافتى، تعمیر، فنــى، تبلیغاتى 
و... نیز مبهم است. وضعیت ســاختمان ها و سالن هاى 
فرودگاه نیز بســیار حقیر و نامناســب اســت، این در 
حالى اســت که بیش از دو دهه از فعالیت این شرکت 
مى گذرد اما عملکرد آنها بســیار ضعیف بوده اســت. 
وى این قــرارداد را یکطرفه و به ضــرر دولت و ملت 

دانست.

ســخنگوى قرارگاه مرکزى مهارت آمــوزى کارکنان 
وظیفه در پاسخ با سئوالى مبنى بر اینکه تکلیف افرادى 
که ِکَبر سن دارند و هنوز به سربازى نرفته اند چه مى شود، 
اظهار کرد: متولدین 55 به بعد ســرباز هســتند و باید 
تکلیف نظام وظیفه خود را مشخص کنند و یا اینکه این 

وضع را تا سن 51 سالگى ادامه دهند. 
سردار موسى کمالى افزود: فردى که به سن 51 سالگى 
برسد خود به خود از شمول قانون خدمت خارج مى شوند 
یعنى در شــمول قانون خدمت وظیفه نیست. منظور از 
خارج شدن از شمول قانون خدمت یعنى دیگر خدمت 
(سربازى) از آن فرد برداشته مى شود نه اینکه معاف شود.

سردار کمالى در پاسخ به سئوال دیگرى مبنى بر اینکه 
فردى با شرایط عنوان شــده بعد از سن 51 سالگى باید 
کارت خاصى مانند کارت پایان خدمــت دریافت کند 
یا خیر گفت: خیر براى این افــراد کارت خاصى صادر 
نمى شود و شناســنامه این فرد به عنوان همان کارت 

پایان خدمت تلقى مى شود.
 وى ادامــه داد: فــردى که 51 ســالش تمام شــده 
باشــد دیگــر هیــچ ممنوعیتى بــه دلیــل نرفتن به 
ســربازى ندارد و به عنــوان مثال حتــى مى تواند از 
کشور هم خارج شــود. هیچکســى با این افراد کارى

 ندارد.

واگذارى 23 ساله با 
قیمت عجیب به یک نفر 

مردان تا چه سنى 
باید به سربازى بروند؟

ما نبودیم
از تقى پــور  ایــرج    کافه سینما|

 مؤسســان ســایت دایره المعــارف دیجیتال 
فیلم هاى ایرانــى و از عوامل وزارت ارشــاد 
در گــروه دولتى هنروتجربه، پس از حواشــى 
انتشــار خبر حذف اطالعات فیلم هاى قبل از 
انقالب از این ســایت که پى آمد انتقاد بعضى 
رسانه هاى اصولگرا و منتقد به نظر مى رسید، در 
گفتگو با سایت «تابناك» ادعا کرده: اطالعات 
فیلم هاى قبل از انقــالب را ما حذف نکرده ایم 
و از مواضعمان عقب نشــینى نکرده ایم، سایت 

هک شده است!

برگزارکننده کنسرت 
در مسجد 

برنامه «سالم    خبرگزارى دانشجو|
صبح بخیــر» میزبان محمد گلریــز، خواننده 
براى گفتگو درباره نقش مســاجد در شــکل 
گیرى سرود هاى حماسى و انقالبى بود. گلریز با 
اشاره به اینکه در مسجد جامع خرمشهر برنامه 
اجرا کرده است، درباره مســجد جامع قزوین 
گفت: آنجا هم دهه فجر برنامه داشتم. من تنها 
خواننده اى هستم که با گروه ارکستر در مساجد 
برنامه اجرا کردیم. او تأکید کرد: در مسجد شیخ 
لطف ا... اصفهان صــدا مى پیچد و من تنهایى 
برنامه اجرا کردم. یادم است یکى دو بیت براى 

امام زمان(عج) آنجا اجرا کردم.

افزایش قیمت بنزین 
شایعه است

  تسنیم| شــرکت ملــى پخــش 
فرآورده هاى نفتى ایران در پى مطالب منتشر 
شده در بعضى از شــبکه هاى اجتماعى درباره 
سهمیه بندى و تغییر قیمت سوخت، اعالم کرد: 
مطالب منتشر شده صرفًا نظر شخصى بوده و 
فاقد اعتبار است و در صورت ابالغ هر تصمیمى 
در این باره، موضوع از سوى این شرکت اعالم 
خواهد شــد. اظهارات رئیس جمهور در مورد 
طرح جدید دولت بــراى حمایت از 18 میلیون 
خانوار گمانه زنى هایى را در مورد محل تأمین 

منابع مالى این طرح در پى داشته است.

گران ترین مربى ایران
«مارك  ویلموتس»    روزنامه خبر ورزشى|
عنــوان گران ترین مربى تاریخ فوتبــال ایران را 
از آن خــود کرد. تــا پیش از مــارك ویلموتس، 
«کارلوس کى روش» با قراردادى به ارزش 1/4 
میلیون دالر در صدر بــود. حاال اما ویلموتس، 
با قدرت تمام این عنوان را مــال خود کرده و 
بعید است به زودى کســى جاى او را در صدر 
جدول بگیرد. با وجود آنکه فدراســیون فوتبال 
اعالم کرد قرارداد مــارك ویلموتس با ایران 
به ازاى سه سال 3/6 میلیون دالر (یعنى سالى 
1/2میلیون دالر) اســت اما مدیر برنامه هاى 
این مربى ناخواســته در جایى رقــم را لو داده

 است.

استان هاى در صدر 
ابتال به سرطان معده

عضــو هیئــت علمى دانشــگاه    پانا |
علوم پزشــکى اردبیل گفت: سرطان معده در 
استان هاى واقع در حاشیه شمالى کشور ایران 
شامل اســتان هاى اردبیل، آذربایجان شرقى 
و آذربایجان غربى شیوع بســیار باالیى دارد. 
میزان بروز ســرطان معده در این اســتان ها 
در مــردان 50 در هر صد هزار نفــر و در زنان 
25 در هــر صد هزار نفر در هرســال اســت. 
عباس یزدانبــد تأکید کرد وضــع اجتماعى و 
اقتصادى پایین، مصرف ســیگار، مواد مخدر، 
بهداشــت پایین دهان و دنــدان، پرخورى و 
چاقــى از عوامل خطر ابتال به ســرطان معده

 هستند.

بزرگ ترین منکر مسئوالن
حجت االســالم جلیــل محبى،    برترین ها |
دبیر ســتاد امر به معروف در توییتر خود نوشت: «طبق 
نظرسنجى انجام شده بزرگ ترین منکر در نظر مردم که 

مسئوالن به آن آلوده هستند، دروغ است.»

روحانى مثل احمدى نژاد شده
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى     آنا |
اسالمى با بیان اینکه مبارزه با فساد به اطرافیان روحانى 
رسیده، گفت: آقاى روحانى با صراحت اسامى مفسدان 
را اعالم کند و بگوید در کدام نهاد فعالیت مى کنند تا قوه 
قضاییه هم رسیدگى کند. حمیدرضا فوالدگر در واکنش 
به صحبت هاى رئیس جمهور در استان یزد، اظهار کرد: 
در دولت دهم بارها دیدیم که رئیس جمهور ادعا مى کرد 
اسامى و پرونده هایى را افشا مى کند که هیچ اتفاقى هم 
در این زمینه نیافتاد؛ اکنون رفتار روحانى هم همین است.

کاهش حجم تجارت با سوریه
  میزان | رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره 
حجم تجارت دو کشــور ایران و ســوریه گفت: حجم 
تجارت خارجى دو کشــور در گذشته 500 میلیون دالر 
بود که در حال حاضر افت قابل توجهى داشته که البته 
کاهش حجم تجارت سوریه در آن تأثیرگذار بوده است. 
وى گفت: حجم تجارت سوریه در یک بازه ده ساله 30 
میلیارد دالر بوده است که در سال 2018 این رقم به شش 

میلیارد دالر کاهش یافته است.

جنجال ولیعهد سوئد
شــاهزاده «ویکتوریــا»،     جام جم آنالین |
ولیعهد کشور سوئد طى سفر خارجى اخیر خود به بوسنى 
و هرزگووین به نشانه احترام به اعتقادات مسلمانان این 
کشور حین بازدید از مسجدى با پوشش حجاب اسالمى 
در این مسجد حاضر شــد. اقدام وى با واکنش هایى در 
شبکه هاى اجتماعى رو به رو شد و برخى سوئدى هاى 
جمهوریخواه این اقدام ولیعهد ســوئد را برنتافتند و با 
توجه به اینکه وى مسیحى است، به این اقدام او اعتراض 
کردند. به غیر از ولیعهد سوئد پیش تر سابقه داشته که 
دیگر رهبران زن اروپا هم در جریان سفرهایشــان به 

کشورهاى اسالمى پوشش حجاب به سر کنند.

محبوبیت روحانى
  فارس| نظرسنجى یک نهاد معتبر دانشگاهى 
در مرداد 98 مى گوید درصد کسانى که به روحانى بسیار 
عالقه مند هستند حدود 10 درصد و درصد کسانى که به 
او بى عالقه یا بسیار بى عالقه هستند حدود 45 درصد 
است. شیب افول محبوبیت روحانى بسیار تند است. هیچ 
رئیس جمهورى در طول تاریخ سه دهه گذشته، در سال 
ششم ریاست جمهورى خود، وضعى چنین اسفبار از حیث 

محبوبیت نداشته است.

توجه به الگوى موشکى
  ایسنا| رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفته: 
نحوه ساخت شهر موشکى را کســى به ما نشان نداد، 
بلکه خودمان آن را ایجاد کردیم. ما در حوزه ساخت هاى 
زیرزمینى به بلوغ رســیده ایم و موشک را در زیر زمین 
نگهدارى کرده و آن را به ســطح زمین آورده و آن را تا 
2000 کیلومتر مى توانیم شلیک کنیم. در سایر حوزه ها 

هم به این الگو نیازمندیم. 

اخالل سازمان یافته 
سخنگوى فراکســیون امید از برگزارى    ایلنا |
جلسه این فراکسیون درباره اتفاقات رخ داده در سخنرانى 
اخیر رئیس جمهور خبر داد. فاطمه ســعیدى گفت: در 
این جلسه مصوب شد تا وزیر کشور نسبت به اقدامات 
انجام شــده در خصوص اخالل کنندگان در سخنرانى 
رئیس جمهورى توضیح دهد. ســخنگوى فراکسیون 
امید ادامه داد: بر اســاس اخبار و گزارش هاى دریافتى 
اخالل در ســخنرانى رئیس جمهورى در یزد سازمان 

یافته بوده است. 

خبرخوان

ســازمان صداوســیما تا به حال چندین چهره خبرى 
داشــته که هر کدام را به عنوان مأموریت به یک کشور 
اعزام کرده اســت؛ اعزام هایى که هیچ بازگشتى در پى 

نداشته اند!
به گزارش «فارس»، چندى پیش بود که در خبرها آمد 
اسماعیل فالح، مدیر خبر سابق دفتر صداوسیما در لندن 
که مدت 9 سال به صورت مأموریتى در این کشور حضور 
داشت و گزارش هاى ضد انگلیسى و ضد استکبارى او 
شهره عام وخاص شده بود، بناست براى همیشه در این 
کشور بماند. اما بعد از اینکه خبر مهاجرت فالح به سرعت 
در فضاى مجازى پیچید، او در پیج شــخصى خود در 
فضاى مجازى نوشت که نه مهاجرت کرده و نه پناهنده 
شده است. در همین رابطه یک مقام آگاه در سازمان صدا 
وسیما گفت: آقاى فالح از طرف سازمان براى اعزام به 
انگلســتان مأموریتى ندارد و در مورد علت رفتنش باید 

خودش پاسخگو باشد.
اما آیا اســماعیل فالح تنها فردى است که چنین راهى 
را خواسته یا ناخواسته انتخاب کرده است؟ پاسخ منفى 
است و دلیل آن هم وقوع اتفاق هاى مشابه در چند سال 

گذشته است.
به عنوان مثال تا چند ســال پیش گزارش هاى ارسالى 
از خبرگزارى صداو سیما را در برلین خبرنگارى با موها 
و چشم هاى روشــن به نام احمد صمدى تهیه مى کرد 
که برغم تجارب نه چندان قــوى اش در تهران، براى 
مأموریتى سه ســاله به برلین آلمان اعزام مى شود اما 
به ناگاه بعد از پایان ســه ســاله مأموریت و جایگزینى 
امیر شجاعى دیگر خبرنگار شــناخته شده صداوسیما، 
دیگر خبرى از احمد صمدى روى آنتن و در خبرگزارى 

صداوسیما نیست. در نهایت مشــخص مى شود که او 
یکســال مأموریت بدون حقوق گرفتــه و بعد از اینکه 
در این یکســال کارهاى اقامتى اش را انجام داد و شغل 

جدیدش را پیدا کرد، مقیم برلین شده است.
او در این مدت شــرکتى تجارى را در آلمــان و ایران 
ثبت کرد و فقــط به ایران رفت و آمــد مى کند و خود و 
خانواده اش در برلیــن زندگى مى کننــد. البته جالبى 
ماجرا اینجاســت که این فرد عطاى بازگشت به ایران 

و ســازمانى که او را به مأموریت خارجى فرســتاده بود 
را به لقایش بخشید و منتظر شــد تا حکم اخراجش از 
سازمان صدا وســیما صادر شــود. آن هم در حالى که 
30 هزار یورو به سازمان بدهى داشت و هرگز هم آن را

 نپرداخت.
دیگر فردى هم کــه از خبرنگاران صداوســیما بود و 
قبل از فالح مدیریت خبر دفتر لندن را برعهده داشــت 
بهروز میرورزنده (همســر خواهرزاده اسماعیل فالح) 

بود که خیلى بى ســر و صدا پیش از فالح در انگلستان 
ماندنى شد.

همچنین افراد دیگرى هم از خبرنگاران ســابق واحد 
مرکزى خبر ســابق و خبرگزارى صدا وسیماى فعلى 
بوده اند که یا بعد از بازنشستگى یا در پایان مأموریتشان 
خارج از کشور را براى زندگى خود و خانواده برگزیده اند 
افرادى مثل یدا...(سعید) شاهسون که بعد از بازنشستگى 

همراه خانواده به کانادا مهاجرت کرده است.

خبرگزارى «آنا» که رسانه رسمى دانشگاه آزاد اسالمى و 
از جمله رسانه هاى اصولگراى کشور محسوب مى شود، 
دیروز گزارشى را منتشر کرد که حداقل از نظر موضوع، 
تا کنون در کمتر سایت یا روزنامه اى منتشر شده است: 

رابطه بین کمبود ویتامین D و چادر سر کردن زنان.
کل گزارش «آنا» حول این محور مى چرخد که بین این 
دو هیچ رابطه اى وجود ندارد و هر کس هم چنین چیزى 
مى گوید اشــتباه مى کند از جمله به این دلیل: «برخى 
معتقدند بانوانى که از پوشــش چادر استفاده مى کنند 
بیشتر دچار کمبود ویتامین D هستند. این در حالى است 
که کمبود این ویتامین مهم در بدن در بیشتر کشورهاى 

اروپایى هم قابل مشاهده است.»

خبرگزارى دانشــگاه آزاد البته تأیید کرده که «تبلیغات 
برخى پزشکان و متخصصان حوزه دارویى و مشاورانى 
که در این بخش فعالیت دارنــد بر این موضوع متمرکز 
اســت که پوشــش چادر در بین زنان ایرانــى یکى از 
مهمترین عوامل کمبود ویتامین D در بین آنهاســت» 
اما به همان دلیلى که گفته شد و البته دو دلیل دیگر، این 

موضوع را رد کرده است.
«آنا» با یک فعال حوزه زنان و دو متخصص علوم تغذیه 
و دارویى هم گفتگو کرده که همه آنها رابطه بین حجاب 
و کمبود ویتامینD را رد کرده انــد. فعال حوزه زنان و 
خانواده گفته «این گونــه تبلیغات منفى علیه حجاب به 
یک راهبرد در بین رســانه هاى خارجى تبدیل شده و 
با اســتفاده از فرضیه هاى علمى مى خواهند به حجاب 

و پوشــش چادر حمله کنند» اما دو متخصص انتخاب 
شده توسط خبرگزارى، به گفته خودشان نقش کوچکى 
هم براى ارتباط بین کمبــود ویتامین D و حجاب قائل 

شده اند!
البته هر دو این متخصصیــن بالفاصله تأکید کرده اند 
کمبود ویتامین  D علت هاى زیادى دارد و یکى از آن دو، 
مردان را مثال زده که ایــن ویتامین در بدن آنها نیز کم 
است در حالى که حجاب زنان را هم استفاده نمى کنند 
و متخصص دیگر به این که «نبایــد مغرضانه به کمبود 
ویتامین D در بین بانوان چادرى اشاره کرد» پرداخته و 
گفته اســت: «اگر بخواهیم چادر را عاملى براى کمبود 
ویتامین D بدانیم پس باید بیشتر نگران بانوانى باشیم 
که با آرایش غلیظ در جامعه تــردد مى کنند زیرا همان 

محصوالت آرایشــى نمى گذارد بدن از ویتامین D نور 
خورشید بهره ببرد.»

خبرگزارى دانشگاه آزاد نهایتًا نتیجه گرفته: «تبلیغات 
گســترده اى که برخى افــراد به صــورت مغرضانه یا 
ناآگاهانه در خصوص کمبــود ویتامین D در بین بانوان 
چادرى مطرح مى کنند، به صــورت تخصصى و علمى 
مورد بررســى قرار گرفت و این گونه ذکر شد که اگرچه 
نور خورشــید مى توانــد عامل مهــم تأمین کننده این 
ویتامین در بدن باشــد ولى مانعى که پوشش چادر در 
این بین ایجاد مى کند و برخى هــا به صورت مغرضانه 
به آن هجمه وارد مى کنند در مقایســه با انواع کرم ها و 
لوازم آرایشى که دیگر بانوان استفاده مى  کنند قابل ذکر 

نیست.»

ماجراى مأموریت هاى بى بازگشت 
چهره هاى خبرى در صداوسیما

گزارش خبرگزارى اصولگراى دانشگاه آزاد از آنچه «یک باور پزشکى» خوانده است

آیا پوشش چادر عامل کمبود ویتامین D در زنان است؟

تریلى حامل سنگ گرانیت که بیش از 1300 کیلوگرم مواد 
مخدر در آن جاساز شده بود توقیف شد.

فرمانده انتظامى تهران بــزرگ در این باره گفت: مأموران 
پلیس مبارزه بــا مواد مخدر تهران بــزرگ در پى دریافت 
اخبارى از منابع اطالعاتــى در خصوص قاچاق عمده مواد 
مخدر از نوع تریاك رسیدگى به موضوع را در دستور کار خود 
قرار داده و پس از اطمینان از صحت ماجرا پس از هماهنگى 
با مقام قضایى براى دستگیرى قاچاقچیان مواد مخدر وارد 
عمل شدند. سردار حسین رحیمى افزود: سرانجام چند شب 

پیش مأموران یک محموله سنگ گرانیتى را که بر روى یک 
تریلى قرار داشت شناسایى کرده و پس از توقف آن مشاهده 
کردند که مقادیر قابل توجهى تریاك داخل آن جاساز شده 
اســت. وى با بیان اینکه این مواد از استان فارس در حال 
حرکت به سمت تهران بود، گفت: مأموران 1307 کیلوگرم 
تریاك را از داخل بار این تریلى کشف و ضبط کردند. رحیمى 
با بیان اینکه این افراد در پوشش یک باند هفت نفره فعالیت 
داشتند، افزود: اعضاى این باند دستگیر و مواد مخدر  توقیف 

شده است.

کشف سنگ تریاك یک ُتنى در راه پایتخت

پشت پرده کباب هاى ارزان قیمت 

غش کردن در دستمزد مداح اثر ندارد

رئیس اداره فرآورده هاى غذایى و آشامیدنى سازمان غذا و 
دارو درباره فروش چلوکباب هاى ارزان قیمت توضیح داد.

محمد حســین عزیزى درباره فــروش غذاهاى خیلى 
ارزان مثل چلوکباب اظهار کرد: وقتى قیمت تمام شده 
غذایى مانند چلو کباب ارزان است، این مسئله به معناى 
آن بوده که مواد اولیه غذا ارزان استفاده شده است و این 
احتمال وجود دارد که  براى تهیه کباب اصًال از گوشت 
استفاده نکرده باشــند. او ادامه داد: البته این احتمال هم 
وجود دارد که براى تهیه کباب مقدار خیلى کمى گوشت 
استفاده شده باشد و بیشتر کباب را سویا یا سنگدان مرغ 

تشکیل بدهد.
رئیس اداره فرآورده هاى غذایى و آشامیدنى سازمان غذا 
و دارو افزود: مصرف سویا و سنگدان مرغ مشکلى براى 
سالمت افراد ایجاد نمى کند ولى از نظر محتوایى مواد 

غیر گوشتى محسوب مى شود.
عزیزى گفت: در کباب هاى ارزان قیمت، سنگدان هاى 
مرغ معموًال از کشتارگاه هاى مجاز خریدارى و با مقدار 
زیادى سویا چرخ کرده مخلوط مى شود و به همین دلیل 
غذاى داده شده به دست مشترى ارزان تر از سایر اماکن 

تهیه و طبخ غذاست.

حجت االســالم مجید باباخانى، مدیرکل تشکل هاى 
دینى سازمان تبلیغات اسالمى در گفتگو با «فارس» در 
پاسخ به اینکه این سازمان در اتفاقات رخ داده در هیئت ها 
و جامعه مداحان چه نقشى ایفا مى کند، اظهار کرد: این 
سازمان در موضوعات مختلف هیئت ها و مداحان نقش 

نظارتى دارد.
وى تصریح کرد: در شبکه هاى ماهواره اى، نقلى به دروغ 
رواج دارد مبنى بر اینکه غش کردن تعداد افراد در هیئت 
در دستمزد مداح اثر دارد! چنین چیز مضحکى، به هیچ 
وجه صحت نــدارد و باید بدانیم اغلب مداحان کشــور 
در موضوع صله تقدیمى هیئت هــا، وزین و موقر عمل 

مى کنند و مردم با رضایت خاطــر صله مى دهند. مداح 
نیز در صورت کم یا زیاد بودن صله، اعتراض و نکته اى 

را مطرح نمى کند.
باباخانى با بیــان اینکه در هر فن و رشــته اى از جمله 
مداحى، خطا و اشتباه وجود دارد، تصریح کرد: زمانى که 
فضاى معنوى، هنرى و محتوایى در عرصه مداحى وجود 
دارد، قطعًا زمانى که این معجون تأثیرگذارى بسیارى 
در مخاطبان دارد، آفت هایى را هم به خود خواهد دید. 
ممکن نیست موضوعى فرصت هاى خوبى براى معنویت 
افراد داشــته باشــد اما چالش و نقاط تهدیدى نداشته

 باشد.

مانى مهدوى
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4 پروژه برق رسانى
 اجرایى شد

در راستاى تحقق اهداف و شاخص هاى استراتژیک 
شـرکت و از جمله رفع ضعف برق مشترکان واقع در 
روستاى محمودآباد، امور برق شـمال غرب شرکت 
توزیع برق شهرسـتان اصفهان نسـبت به نصب دو 
دسـتگاه ترانـس هوایى و اجـراى 2100 متـر کابل 
خود نگهـدار و تعویـض 32 اصله پایه فشـار ضعیف 
با هزینـه اى بالغ بـر 510 میلیون تومـان اقدام کرد. 
داریوش باروتى مدیر امور برق شـمال غرب تصریح 
کرد: ساماندهى و اصالح ساختار شبکه هاى توزیع و 
در نتیجه پیشگیرى از تلفات شبکه و رفع ضعف برق 
مشـترکین از جمله اهدافى اسـت که در اجراى این 

پروژه ها محقق شده است.

موفقیت علمى پژوهشگران 
دانشگاه نجف آباد

دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد در 
چهارمین رویداد استارت آپى سـلول هاى بنیادى و 
پزشکى بازساختى ایران درخشیدند. معاون پژوهش 
و فناورى دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد گفت: 
تیـم دانشـگاه آزاد اسـالمى واحـد نجف آبـاد موفق 
به کسـب مقـام دوم در این رویـداد ملى شـد. حمید 
منتظرالقائم افزود: در این رویداد ملى از بین 50 ایده 
مطرح شـده 12 ایده موفق به کسب بیشترین آراء از 
حاضران شده و در رقابتى فشـرده سه تیم نخست با 
انتخـاب داوران حائز دریافـت جوایز بـه ارزش صد 

میلیون ریال شدند.

مرور تولیدات تصویرى
 حوزه هنرى 

همزمان با فرا رسـیدن روز حماسـه اصفهان واحد 
هنرهاى تصویـرى حوزه هنـرى اسـتان اصفهان 
در نظـر دارد فیلم هـاى کوتـاه تولیدى خـود را در 
سـالن سـوره حوزه هنرى واقع در خیابـان آمادگاه 

اکران کند.
مدیر هنرهـاى تصویرى حـوزه هنرى گفـت: این 
برنامه با عنوان «مرورى بر تولیدات تصویرى حوزه 
هنرى اصفهان از ابتدا تاکنون» در روزهاى شنبه و 
یک شنبه 25 و 26 آبان ماه 98 در ساعت 16 الى 20 
با حضور کارگردان و عوامل این فیلم ها به نمایش 
درخواهد آمد. نرگـس رجایى گفت: این تولیدات در 
قالب فیلم هاى کوتاه داستانى و مستند و همچنین 
انیمیشن اکران خواهند شد و در میان این آثار برخى 
از فیلـم ها و انیمیشـن هـا تولیداتى هسـتند که در 

جشنواره هاى مختلف حائز رتبه شده اند.

تقدیر از کمیته امداد
کمیته امداد اسـتان اصفهان با کسـب امتیـاز کامل 
در ارزیابى عملکرد دسـتگاه هاى اجرایى اسـتان در 
ترویج و توسـعه فرهنگ نمـاز، شایسـته تقدیر ویژه 

معرفى شد. 
آرش محمدحسـینیان، معاون فرهنگى کمیته امداد 
اسـتان اصفهان یادآور شـد: کمیته امداد اصفهان با 
کسـب امتیاز کامل در ارزیابى عملکرد دستگاه هاى 
اجرایى اسـتان در ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز 
در سـال 97 از طرف سـتاد اقامه نماز استان شایسته 

تقدیر ویژه معرفى شد. 

کارگروه پدافند غیرعامل آب 
در تیران

شریفى، مدیر آبفا منطقه تیران و کرون اقدام به برگزارى 
جلسـه اى با حضور مهنـدس صالـح زاده، مدیـر دفتر 
مدیریت بحران و پدافند غیر عامل آبفا استان و همچنین 
کلیه اعضـاى این گـروه کرد.گفتنى اسـت ایـن اقدام 
بـا هـدف بررسـى وضعیـت تأسیسـات آب و کارهاى 
انجام شده و در حال انجام، از جمله حصارکشى مخزن 
رضوانشـهر، حفر چاه جدید در على آباد و همچنین رفع 
مشـکالت کمى و کیفى موجود و ارائه تدابیر و راه هاى 
جایگزین در هنگام مدیریت بحران و کم آبى در منطقه 

صورت پذیرفت.

خبر

مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان ارزش بســته هاى 
ورودى و خروجى گمرك امانات پستى اصفهان در هفت 

ماهه 1398 را بیش از 56 میلیارد ریال اعالم کرد.
رسول کوهستانى پزوه اظهار کرد: در هفت ماهه امسال 
620 بسته ورودى به ارزش بالغ بر چهار میلیارد و 818 
میلیون ریال و همچنین 3687 بسته خروجى به ارزش 
51 میلیارد و 788 میلیون ریال تشــریفات گمرکى آنها 
در گمرك امانات پستى اصفهان انجام شده است. وى 
افزود: در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از حیث ارزش 
11 درصد افزایــش و از نظر تعــداد 23 درصد کاهش 
مجموع بســته ورودى و خروجى گمرك امانات پستى 

اصفهان بوده است.
مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان در خصوص رعایت 
حقوق شــهروندى و تکریم ارباب رجوع، تصریح کرد: 
روزهاى یک شنبه و سه شنبه هر هفته مأموران گمرك 
اصفهان در پست شاهین شــهر و روزهاى پنج شنبه در 

پست فوالدشهر مستقر هستند.
کوهســتانى پزوه اضافه کرد: خدمات پستى مراسالت 
خارجى شهرستان کاشان نیز توســط مأموران گمرك 
کاشان یک شنبه و چهارشنبه هر هفته انجام مى شود و 
در صورت نیاز در روزهاى دیگر هفته نیز نسبت به اعزام 

کارشناس گمرکى اقدام مى شود.

مســابقه طراحى کروکى از بناهاى تاریخى تخت فوالد 
اصفهان با عنوان «خِط پر رنِگ اصفهان» 23 و 24 آبان در 

اصفهان برگزار مى شود.
مدیر مجموعه تخت فوالد در این رابطه گفت: مسابقه «خِط 
پررنِگ اصفهان» با هدف معرفى بهتر مجموعه تخت فوالد 
به طیف دانشجو و متخصص و خلق اثر هنرى و ماندگار در 

این زمینه برنامه ریزى شده است.
على معرك نــژاد با بیان اینکه شــرکت کنندگان در پنج 
محور به رقابت مى پردازند، اظهار کرد: شرکت کنندگان 
در این مسابقه پنج شــنبه و جمعه، 23 و 24 آبان ماه طبق 
گروه بندى کروکى هاى خود را از تکیه میرفندرســکى و 

ملحقات آن، تکیه سید العراقین و خاتون آباد، تکیه کازرونى  
و آب انبار، تکیــه بابا رکن الدین و تکیه مادرشــاهزاده و 
تکیه خوانسارى مى بینند، ثبت و ضبط و اثر هنرى خلق 
مى کنند. وى افزود: عالقه مندان براى اطالعات بیشــتر 
ثبت نام و شرکت در این مسابقه مى توانند به  سایت هاى 
  isfahanmemar.ir و  takhtefoulad.ir 
مراجعه کرده و یا با شماره  95017446 تماس حاصل کنند.
معرك نژاد در پایان خاطرنشــان کرد: قرار است کتابى از 
کروکى هاى برگزیده تخت فوالد در این مسابقه تدوین 
و چاپ شود که بنا داریم اردیبهشت ســال آینده در موزه 

هنرهاى معاصر اصفهان به نمایش درآید.

طراحى کروکى از 
بناهاى تاریخى تخت فوالد 

ارزش بسته هاى امانات پستى 
گمرك اصفهان 

نماینده ولى فقیه در استان اصفهان درباره قیمت باالى 
کتاب  گفت: تقاضاى بنده از فروشندگان کتاب این است 
که حداقل ســود را در فروش کتاب هاى خود به ویژه در 

کتاب هاى دینى داشته باشند.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد شــامگاه دوشنبه در 
حاشیه بازدید از چهاردهمین نمایشگاه کتاب اصفهان در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: جاى بسیار خوشحالى دارد که 
استقبال پر شورى از نمایشگاه کتاب امسال اصفهان شده 
است. یکى از دغدغه هاى مقام معظم رهبرى این است که 
مردم اهل کتاب در کشور ما کم هستند. وى تصریح کرد: 
به همه دوستداران کتاب عرض مى کنم که کتاب قابل 

مقایسه با لوح هاى فشرده و نرم افزارها نیست. در کتاب 
انسان اگر به دنبال مطلبى باشد در کنار آن ده ها مطلب 
دیگر را فرا مى گیرد. نباید از کتاب غافل شد و کتابخوانى 

باعث افزایش روحیه در انسان مى شود.
نماینده ولى فقیه در استان اصفهان ادامه داد: البته خواندن 
کتاب هایى با محتواى مفید نیز باید مورد توجه قرار گیرد. 
مؤلف و متن کتاب نیز در درك و فهم خواننده از آن کتاب 
بسیار مؤثر اســت. وى بیان کرد: دست یافتن به کتاب با 
محتوا و مطالعه اینگونه کتاب ها بسیار با اهمیت است تا 
کتاب خواندن ارزش پیدا کند. به عنوان مثال کتاب هاى 
شهید مطهرى کتب پر ارزشى هستند که هر صفحه آن 

داراى ارزش بسیار باالیى است.
آیت ا... طباطبایى نژاد درباره قیمت بسیار باالى کتاب ها 
خاطرنشــان کرد: تقاضاى بنده از فروشــندگان کتاب 
این است که حداقل ســود را در فروش کتاب هاى خود 
به ویژه در کتاب هاى دینى داشــته باشند. وى ادامه داد: 
مشکل اصلى این است که هنوز نتوانسته ایم کاغذ مورد 
نیاز را براى کتاب هاى خود تأمین کنیم. خوشبختانه چند 
کارخانه تولید مقوا راه اندازى شــده است و تا پایان سال 
چندین کارخانه دیگر در صنعت کاغذ راه اندازى مى شود. 
اما متأسفانه در این زمان کاغذ با دالر خریدارى مى شود 

که براى ناشران کتاب گران تمام مى شود.

توصیه امام جمعه اصفهان به فروشندگان کتاب:

حداقل سود در فروش کتب
 در نظر گرفته شود 

مدیرعامل سازمان نوســازى و بهسازى شهردارى 
اصفهان از آغاز عملیات اجرایى فاز نخســت پروژه 
میدان تا میدان خبر داد و اظهار کرد: دو عنصر اصلى 
و شاخص اصفهان یعنى میدان امام(ره) و میدان امام 
على(ع) از طریق بازار بزرگ به یکدیگر مى رسد و این 

موضوع اهمیت بازار بزرگ اصفهان را به عنوان محور 
تجارى گردشگرى بیشتر مى کند.

محمد فیض در گفتگو بــا «ایمنا» با بیان اینکه این 
پروژه به طول تقریبى 36 متر در حال اجراست، افزود: 
در حال حاضــر عملیات تخریب، حفــر کانال هاى 
ناکش و چاه هاى جذبى دیواره چینى و لوله گذارى 
و... انجام و مراحل اولیه سنگ فرش کف نیز شروع 

شده است.
مدیرعامل سازمان نوســازى و بهسازى شهردارى 
اصفهان خاطرنشان کرد: ساماندهى بازار اصفهان 
شامل کف ســازى، بدنه سازى و ســقف بازار است 
که در این مرحله کف ســازى در حال اجراست و در 
قســمت هاى دیگرى از بازار مشغول مرمت سقف 

بازار هستیم.

جشنواره «کتاب سازى کودك» تا 23 آبان در چهار 
مدرسه منتخب منطقه 3 شهردارى اصفهان برگزار 

مى شود.
رئیس اداره امور تفریحى سازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشــى شــهردارى اصفهان با بیان اینکه این 
مسابقه قرار است در مدارس منتخب مناطق دیگر 
هم برگزار شود، اظهار کرد: در این مسابقه قرار است 
وسایلى مثل خرده پارچه، ســنگ، وسایل تزیینى 
در اختیار دانش آموزان قرار گیــرد تا آنها از ماهیت 

تفریحى که در ذهن خودشان است کتاب بسازند.
نفیسه گلشیرازى افزود: اداره امور تفریحى سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شــهردارى اصفهان 
قرار اســت در جشنواره  «کتاب ســازى کودك»، 
نظرات دانش آموزان به تفریح را بداند تا با توجه به 
آسیب هاى اجتماعى که در خانواده ها وجود دارد و 
افکار مخربى را در بچه ها به وجود مى آورد، جهت 
فکرى آنها را تغییر دهد و به سمت بازى هاى سالم 

که بهترین تفریح است، سوق دهد.

معاون منابع انســانى اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان گفــت: نواحى 4 و 5 جزو شــلوغ ترین مناطق 
آموزش و پــرورش اصفهان اســت و کالس هاى این 
نواحى حدود 33 نفر جمعیت دارد. غالمحسن سخایى 
در گفتگو با «ایمنا» افزود: در مدارس دیگر مناطق شهر 
اصفهان میانگین روى عدد 26 تا 27 نفر اســت. وى در 
خصوص تراکم شهرســتان هاى استان اصفهان گفت: 
در مناطق روستاهاى شهرستان هایى چون فریدونشهر 

یا خوروبیابانک تراکم کالس ها 15 نفر است. در برخى 
روستاهاى اســتان حتى کالس هاى ســه نفره داریم. 
سخایى در مورد پرتراکم ترین مناطق و شهرستان هاى 
استان اظهار کرد: در شهرستان  فوالدشهر به دلیل کمبود 
مدرســه و وجود مســکن مهر تا حدى وضعیت تراکم 
 کالس هاى درس مدارس از دیگر نقاط اســتان بیشتر 
است همچنین شهرستان هاى نجف آباد و فالورجان هم 

تا حدى با تراکم بیشتر کالس هاى درس مواجه هستند.

رئیس پلیس امنیــت عمومى اســتان اصفهان از 
دســتگیرى دو نفر که با ترفند پیش فروش منزل 
مســکونى مبلغ دو میلیــارد و 500 میلیون ریال از 

شهروندى کالهبردارى کرده بود، خبر داد.
محمد حسن اسماعیلى اظهار کرد: در پى وصول یک 
برگ جلب از مراجع قضایى مبنى بر دستگیرى زن و 
مردى که اقدام به کالهبردارى کرده بودند، بررسى 
موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومى 
استان اصفهان قرار گرفت. وى افزود: مأموران پس 
از انجام یکســرى کارهاى تخصصى موفق شدند 
مخفیگاه متهمان را شناسایى و در عملیاتى ضربتى 

آنها را دستگیر کنند.

این مقام انتظامى بیان کــرد: متهمان در تحقیقات 
صورت گرفته به کالهبردارى از شــاکى به مبلغ دو 
میلیارد و 500 میلیون ریال بــا ترفند پیش فروش 

منزل مسکونى اعتراف کردند.

آغاز فاز نخست پروژه میدان تا میدان در اصفهان
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متراکم ترین کالس هاى اصفهان در کدام نواحى است

کالهبردارى با ترفند پیش فروش منزل مسکونى

مدیر عامــل ذوب آهن اصفهان، توســعه نامتوازن 
زنجیره فوالد را عامل اصلى بحــران در تأمین مواد 
اولیه به ویژه سنگ آهن براى شرکت هاى فوالدى 
دانست و گفت: ما روى کاغذ هم کمبود سنگ آهن 
داریم. امروز بزرگ ترین دغدغه فوالدسازان تأمین 
مواد اولیه است که به شرکت هاى فوالدى دیگر نیز 

سرایت کرده است.
منصور یزدى زاده ادامه داد: متأســفانه توسعه ها در 
بخش معدن به جاى آنکه افقى صــورت بگیرد، به 
صورت عمودى انجام شده است و امروز شرکت هایى 
مانند گل گهــر و چادرملو خود درگیــر تولید فوالد 

شده اند. به همین دلیل اخیراً فوالد مبارکه نیز دغدغه 
تأمین مواد اولیه را مطرح کرده است.

وى یکى دیگر از چالش هاى تأمین مــواد اولیه را، 
صادرات سنگ آهن بدون توجه به نیاز داخل عنوان 
کرد و گفت: ذوب آهن مخالف صادرات نیســت اما 
معتقد اســت ابتدا باید نیاز ظرفیت هــاى موجود در 

واحدهاى فوالدى تأمین شود. 
مهندس یزدى زاده تعرفه 25 درصدى عوارض را فاقد 
بازدارندگى الزم براى صادرات دانست و گفت: حتمًا 
این عدد باید افزایش پیدا کند اما با وجود این، آمادگى 

خریدارى نقد سنگ آهن معادن کوچک را داریم.

دلیل بحران در تأمین مواد اولیه ذوب آهن

حجم تردد خودروها و ترافیک در محدوده بزرگراه هاى 
صفه و اقارب پرســت در جنوب کالنشهر اصفهان روز 
به روز در حال افزایش است و این محور نیاز به اصالح 
دارد اما به گفته معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى 
اصفهان، کوه صفه و اراضى نظامى دو مانع بزرگ براى 

تحقق این مهم است.
بزرگراه صفه از پل دفاع مقدس و خیابان 
هزار جریب به سمت خیابان شهداى صفه 
و بزرگراه شــهید اقارب پرست از خیابان 
شهداى صفه به سمت آزادراه ذوب آهن به 
طول بیش از 7 کیلومتر امتداد دارد و یکى 
از شریان هاى اصلى ترافیکى در جنوب 
کالنشهر اصفهان به شمار مى آید. افزایش 
تعداد و تردد خودروهاى شخصى، عبورى 
و ســنگین در چند ســال اخیر به ایجاد 
ترافیک سنگین در این محور منجر شد به  
طورى که در برخى ساعت ها مانند اوایل 
صبح یا غروب و در مواقعى که تصادف رخ 

دهد به راهبندان منجر مى شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان در 
گفتگو با «ایرنا» اظهار کرد: دو مشکل عمده در محور 
جنوبى این کالنشهر داریم که شامل اراضى نظامى و 

اجبار طبیعى یعنى کوه صفه است. 
علیرضا صلواتى با بیان اینکه رفع این مسائل به تعامل و 
راهکارهاى خاص خود نیاز دارد، افزود: این محورها در 
سال هاى گذشته، کمربندى اصفهان بودند اما به دلیل 
توسعه شهرى در زمان حاضر داخل شهر قرار گرفتند. 
وى با بیان اینکه شــهردارى اصفهان با توجه به حجم 

ســنگین خودروهایى که از اصفهان عبور مى کنند و 
همه بار آن نیز متعلق به این شهر نیست از سال گذشته 
به بحث حلقه هاى حفاظتى ورود کرد، گفت: در مرحله 
نخست، حلقه حفاظتى شمال و شرق اصفهان در دستور 
کار قرار گرفت و اولویت بعدى ما، حلقه حفاظتى غرب و 
جنوب غرب است که از اتوبان ذوب آهن تا شهر ابریشم 

ایجاد مى شود.
صلواتى با تأکیــد بر اینکه ایجاد ایــن حلقه حفاظتى، 
ترافیک سنگین را در محور صفه و اقارب پرست حذف 
مى کند، اضافه کرد: یکى دیگر از برنامه هاى شهردارى، 
تعریض پل شهید ستارى اســت زیرا آنجا کمبود خط 
عبورى داریم. پل شهید ستارى از جنوب خیابان شهداى 
صفه به سمت بزرگراه شهید اقارب پرست است.  وى با 
بیان اینکه طراحى یک خــط تعریضى بر روى این پل 
انجام شده و در مرحله انتخاب پیمانکار است، تصریح 

کرد: بزرگراه اقارب پرست خط ُکندرو ندارد و در زمان 
حاضر براى آن گریــزى نداریم زیرا یک طرف آن کوه 

صفه و سمت دیگرش اراضى نظامى است.
صلواتى با اشــاره به اینکه براى ایــن اراضى نظامى، 
کاربرى هایى ایجاد شده است و امکان تعریض در آن 
محور وجود ندارد، افزود: تنها راه حل ما، حذف ترافیک 
از این محور با ایجاد حلقه حفاظتى غرب 
و جنوب غرب اصفهان اســت. به گفته 
وى مذاکره هایى با ارتــش براى امتداد 
بزرگراه شــهید همت بــراى اتصال با 
حلقه هاى حفاظتى انجام شد که تحقق 
آن در کاهش ترافیک میدان دفاع مقدس، 
بزرگراه شهید دستجردى و مقابل پایانه 

مسافربرى صفه تأثیرگذار است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى 
اصفهان با اشاره به اینکه حلقه حفاظتى 
غرب فقــط در اصفهان نیســت بلکه 
محدوده شهرهاى خمینى شهر و درچه را 
شامل مى شود، گفت: امتداد آن در جنوب 
غربى اصفهان به اراضى نظامى برخورد دارد. صلواتى با 
بیان اینکه ارتش براى باز شدن این محور قول مساعد 
داده است تا این محور از آزادراه ذوب آهن به سمت شهر 
ابریشم و جنوب سپاهان شهر امتداد یابد، تصریح کرد: 
تحقق این امر ترافیک را از محور شــهید دستجردى و 
اقارب پرســت حذف مى کند. وى درباره زمان شروع 
اجراى این طــرح گفت: اگر امســال توافق هاى الزم 
صورت گیرد، عملیــات اجرایى آن اوایل ســال آینده 

شروع مى شود.

چرا ترافیک در محدوده بزرگراه هاى صفه و اقارب پرست سنگین است

2 مانع مهم بر سر اصالح محور جنوبى شهر

رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیســتى اداره کل دامپزشکى 
اصفهان گفت: 18 میلیون و 500 هزار دالر فرآورده خام دامى 

در یکسال گذشته از این استان به خارج کشور صادر شد.
منصور کیمیایى در گفتگو با «ایرنا» افــزود: در این مدت 
حدود 16 هزار تن انواع فرآورده هاى خام دامى و خوراك دام 

و طیور شامل 26 نوع محموله و فرآورده به 22 کشور صادر 
شده است. وى اظهارکرد: ترکیه، عراق، روسیه، کشورهاى 
جنوب شــرقى آســیا و اروپایى از مهمترین کشور هدف 
صادرات فرآورده هاى خام دامى استان هستند که بیش از 14 

هزار ُتن محموله به این کشورها صادر شد.
رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیســتى اداره کل دامپزشکى 
اصفهان تصریح کرد: پا و پنجه مرغ، آالیش هاى خوراکى 
طیور، آالیش غیر خوراکى دام، خوراك طیور، ماهى منجمد، 

ماهى تازه، عســل، تخم مرغ، پودر گوشــت، هزارال، مرغ 
منجمد، میگوى تازه و منجمد از جمله این اقالم صادراتى 
استان بوده اســت. به گفته وى در شش ماهه نخست سال 
جارى 3200 تن خامه منجمد از اســتان اصفهان به کشور 
روسیه و 4200 تن پودر حاصل از ضایعات کشتارگاهى به 
کشور ترکیه صادر شــد. کیمیایى اضافه کرد: سال گذشته 
90 هزار قطعه ماهى زینتى از این اســتان به کشور ترکیه 

صادر شد.

22 کشور، هدف صادرات 
فرآورده خام دامى از اصفهان
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آگهى انحالل
شــرکت کســا صنعت جهان آرا با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 57736 و شناسه ملى 
14006528796 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1398/07/30 شرکت 
منحل و حسین کسائیان کدملى 1284346498 
بسمت مدیر تصفیه براى مدت دو سال انتخاب 
شــد. آدرس شــرکت منحله در حال تصفیه 
اصفهان-خیابان آبشار سوم-خیابان مسرور-

-کوچه گلستان-تپه کازرونى-برج سفید-طبقه 
سوم واحد8 -کدپســتى 8166835688 مى 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (658396)

غالمحسین لطفى بیستم آبان 70 ساله  شد و به گفته خودش دیگر پیر شده است! 
او از آن هنرمندانى است که سهم زیادى در خاطرات اکثر مردم دارد. منظور سریال 
«آینه» در دهه 60 است. غالمحسین لطفى این روزها ساکن زادگاهش، قزوین 

است و چند سالى است که کًال کم کار هم شده. 
اولین بارى که سینما رفتید را به خاطر دارید؟

بچه که بودم یک دوستى داشــتم و هر دو عشق سینما. باهم 
پول جمع مى کردیــم و جمعه ها مى آمدیم تهران، ســینما 
البرز در الله زار و چهار پنج فیلــم مى دیدیم. در یک روز 
چند فیلم مى دیدیم و خســته هم نمى شــدیم. البته 
همیشه هم با بلیت وارد سینما نمى شدیم، گاهى 
که جلوى در سینما شلوغ مى شد از البه الى 
جمعیت قاچاقــى مى رفتیم تــو. خالصه 
شب که برمى گشتیم قزوین به هیچکس 

نمى گفتیم تهران بودیم.
با توجه به اینکــه با کارگردان هاى 
شــاخصى چون مســعود کیمیایى، 
فریــدون جیرانى، همایون اســعدیان، 
محمدعلى سجادى و... همکارى داشتید، فکر 
مى کنید سینماى ایران این فرصت را در اختیار 
شما گذاشته تا نقش هایى که دوست داشتید 

را بازى کنید؟
خیر. من نقش هایى که دوست داشتم را اصًال بازى 

نکردم.
مثًال دوست داشتید در چه نقش هایى بازى مى کردید؟

من بیشتر کارهاى جدى را دوست دارم اما در ایران وقتى هنرپیشه اى در یک نقش 
طنز کار مى کند دیگر او را ول نمى کنند و مدام مشابه آن را به او پیشنهاد مى دهند.

البته تجربه در سال هاى اخیر ثابت کرده مخاطبان سینما 
فارغ از خوب یا بد بودن فیلم هــا از فیلم هاى کمدى به 
مراتب بیشتر استقبال مى کنند و دقیقاً به همین دلیل هم 
هست که فیلمســازان زیادى به سمت این ژانر گرایش 
پیدا کرده اند. نظر شــما درباره ســینماى کمدى فعلى 

چیست؟
فیلم هاى کمدى فعلى، کپى فیلم هاى کمدى قدیمى است. این فیلم ها یکسرى 
شلم شورباست که ارتباط مســتقیمى به محدودیت ها و اعمال نظرهاى وزارت 
ارشاد دارد. کمدى ما زیرنظر فشــارهایى که مثًال به این لهجه این برمى خورد، 
به آن شغل برمى خورد، به آن یکى قوم برمى خورد و... دارد از بین مى رود. دست 
کمدى باز نیست که بتواند اســتاندارد عمل کند و نتیجه اش مى شود آنچه االن 

روى پرده سینماها مى بینید.
با توجه به گستردگى فضاى مجازى و فعالیت هنرمندان 
و سلبریتى ها در شبکه هاى اجتماعى، چقدر از وقت تان را 

صرف این فضا مى کنید؟
من خیلى کم با این فضاها آشنا هستم. چون برایم جنبه سرگرمى ندارد و ترجیح 
مى دهم سرگرمى جدى ترى داشته باشم. هنوز عادت نکردم عکس شام و ناهارم 

را جلوى چشم بقیه بگذارم و به به و چه چه راه بیا ندازم.

امین حیایى، بازیگر باسابقه سینما هم اکنون دو فیلم سینمایى «درخونگاه» 
به کارگردانى سیاوش اسعدى و «چشم و گوش بسته» ساخته فرزاد مؤتمن 
را روى پرده نقره اى دارد، آثارى که با وجود حضور ستاره دهه 80 سینما جمعًا 

به دو میلیارد تومان فروش رسیده اند.
حیایى که شاید در دهه گذشته سینما به عنوان عنصرى براى فروش بیشتر 
یک اثر سینمایى محسوب مى شد، این روز ها مخاطبان سینمایى خود را از 
دست داده است، هرچند این بازیگر سینما طى سال هاى گذشته سعى در 
گزیده کارى و انتخاب هاى درست سینمایى داشته، اما انتخاب هاى وى در 

اوایل دهه 90 هنوز در یاد مخاطبان مانده است.
وى طى سال هاى گذشته در فیلم «شعله ور» ساخته حمید نعمت ا... نیز 
حضورى متفاوت داشت تا آنجا که براى او نامزدى جشنواره فیلم فجر را به 
همراه داشت، اما حیایى حال با چالشى سخت رو به رو شده است، چالشى 
که طى یک دهه از او بازیگرى بفروش ساخته بود، اما در وضعیت کنونى 
گیشه چندانى براى وى به همراه ندارد. اما امین حیایى طى سال هاى گذشته 
حضور متفاوتى در سینما داشته و نسبت به قبل در آثار متمایزى به ایفاى 
نقش مى پردازد، شاید این حضور گیشه حیایى را نسبت به قبل کم رمق تر 

کرده، اما براى وى اعتبار بیشترى را در بازیگرى به همراه آورده است.
دیگر فیلمى که به نوعى انتخاب متفاوت حیایى در بازیگرى محســوب 
مى شود، فیلم ســینمایى «درخونگاه» است، اثرى که با المان هاى گیشه 
ساخته نشده و جنبه هاى هنرى فراوانى نسبت به آثار سایر گیشه محور دارد، 

هر چند این فیلم هم با فروش بسیار کمى نسبت سایر آثار گیشه روبه رو شده 
است. «درخونگاه» در اولین گام در سى و هفتمین جشنواره فیلم فجر اکران 
شد و در همان زمان با استقبال مخاطبان از گروه بازیگران این اثر همراه 
بود، ژاله صامتى بازیگر نقش اول زن این فیلم هم به شدت مورد نقد مثبت 

اهالى سینما قرار گرفت.
این فیلم از حضور بازیگرانى همچــون ژاله صامتى، امین حیایى، محمود 
جعفرى و مهراوه شریفى نیا بهره برده است، اما آنچه بیش از همه مى توان 
به آن تکیه کرد نبود جمشید هاشمپور در این اثر سینمایى است، در تبلیغات 
پیش از جشــنواره این فیلم حتى عکس هایى از حضــور حیایى در کنار 
هاشم پور منتشر شد، اما در محصول نهایى خبرى از این بازیگر سینما نبود.

از سوى دیگر حیایى در یک کمدى دیگر با نام «چشم و گوش بسته» به 
کارگردانى فرزاد مؤتمن به ایفاى نقش پرداخته است، اثرى که فروش به 
مراتب بدترى از «درخونگاه» داشــته از جمله آثار قعرنشین جدول است، 
حیایى در این فیلم با بهرام افشارى، آناهیتا درگاهى، مسعود کرامتى، لیندا 
کیانى، محمدرضا صولتى و مانى حقیقى، با حضور پوریا پورسرخ همبازى 

شده است.
حاال حیایى بار دیگر انتخاب خوبى در سینما داشته و طى همکارى مجدد 
با حمید نعمت ا...  در فیلم سینمایى «قاتل و وحشى» به ایفاى نقش خواهد 
پرداخت، فیلمى که به احتمال فراوان مى تواند بازخورد خوبى در جشنواره 

فیلم فجر در دوره سى و هشتم داشته باشد.

غالمحسین لطفى: 

فیلم هاى کمدى فعلى شلم شورباست! 
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فیلم هاى کم

سروش صحت درباره  اجراى برنامه  «کتاب  باز» و 
دغدغه هایش براى افزایــش فرهنگ کتابخوانى، 
مى گوید: پیش از این مجریگــرى نکرده  بودم و از 
این به بعــد هم بعید مى دانم که ایــن کار را بکنم، 
چون مجریگرى بلد نیستم. اما از آنجا که به حوزه 
کتاب عالقه مند بودم، به برنامه «کتاب باز» آمدم. 
امیدوارم تا ابد و تا روزى که زنده ام، این برنامه ادامه 

داشته باشد.
این کارگردان و بازیگر در گفتگویى با «ایسنا» در 
پاســخ به اینکه چه انگیزه اى سروش صحت را به 
سمت اجراى برنامه اى گفتگو محور مانند «کتاب 
باز» مى کشاند؟ چنین توضیح مى دهد: مجریگرى 
بلد نیســتم ولى به حوزه کتــاب عالقه مند بودم و 
همینطور به حرف زدن؛ آدم هایــى هم که درباره  
کتاب حرف مى زنند، با هر نوع فکر و اندیشه و نگاهى 
که باشند برایم جالب هستند. بنابراین زمانى که آقاى 
دکتر احسانىـ  مدیر شبکه نسیمـ  و آقاى رضاییان 
ـ تهیه کننده برنامه «کتاب باز»ـ این پیشنهاد را به 
من دادند، خیلى دو دل بودم ولــى بعد دیدم که 
کارى است که آن را دوســت دارم. معموًال هم 
سعى مى کنم چیزهایى که دوســت دارم را اگر 

قابل انجام شدن باشند انجام بدهم.
صحت در پاسخ به این پرسش که آیا تا به حال فکر 
کرده است که سریالى با موضوع کتاب  و فرهنگ 

مطالعه بســازد تا تأثیر بیشترى بر مخاطبان 
داشته باشد؟ هم مى گوید: تاکنون فکر 
نکردم؛ چراکه پیش از این در فصل یک 

دوســت عزیزم، امیرحسین صدیق 
اجراى «کتاب بــاز» را عهده دار 

بودند و مــن ادامه دهنده بودم، 
بار زیادى از این کار و شناخته 
شــدن آن به خاطر اجراى 

درست و نحوه صحیح اجراى امیرحسین صدیق بود.
او بــا بیان اینکــه کتــاب و کتابخوانــى یکى از 
دغدغه هاى اصلى اش است، در این زمینه توضیح 
مى دهد: اصوًال کتاب خواندن برایم دغدغه بوده و 

لذت بخش است.
وى در پاسخ به اینکه مخاطبان هدف برنامه «کتاب 
باز» را چه قشرى مى داند؟ توضیح مى دهد: استقبال 
از این برنامه قابل قبول بوده است. خودمان هم فکر 
نمى کردیم برنامه  «کتاب باز» با این میزان استقبال 
مواجه باشد. ما هر دو دسته از مخاطب را داریم؛ هم 
مخاطب کتابخوان و هم مخاطب عام که مى گویند 
این برنامه باعث شــده تا ما به کتاب  و کتابخوانى 

عالقه مند باشیم.
صحت درباره  اینکه فکر مى کند «کتاب باز» تا چه 
زمانى مى تواند ادامه داشته باشد و در صورت ادامه دار 
بودن، چه تغییراتى در آن اعمال 
خواهد شد؟ مى گوید: 
من امیدوارم تا ابد 
و تا روزى که من 
زنده ام این برنامه 
ادامه داشته باشد.

تیزر فیلم سینمایى «معکوس» به کارگردانى پوالد کیمیایى و تهیه کنندگى مسعود کیمیایى 
رونمایى شد. نخستین تیزر این فیلم را آرش وزیرى تبار ساخته است.

فیلم سینمایى «معکوس» نخستین تجربه کارگردانى پوالد کیمیایى نخستین بار در سى و 
هفتمین جشنواره فیلم فجر آماده رونمایى شد و در همان زمان با نقدهاى بسیار متفاوتى رو 
به رو شد، این فیلم هیچ جایزه اى را دریافت نکرد اما همچنان به امید اکران راهى سال جدید 

شد. «معکوس» قرار است از اواخر آبان ماه در سینما هاى کشور اکران شود.
در این فیلم، بابک حمیدیان، شهرام حقیقت دوست، لیال زارع، علیرضا کمالى، با حضور اکبر 
زنجان پور، پروانه معصومى و ســیاوش طهمورث به ایفاى نقش پرداخته اند. «معکوس» 
داستانى متفاوت و اکشن درباره یک مسابقه اتومبیلرانى غیرقانونى دارد که برنده آن مى تواند 

چیز هاى زیادى را به دست بیاورد.
«معکوس» به تهیه کنندگى مسعود کیمیایى و سرمایه گذارى محمد خوشنام ساخته 

شده است و پخش آن را «فیلم آفرین» بر عهده دارد.
پوالد کیمیایى، بازیگر سینما و تلویزیون نخستین تجربه کارگردانى خود را پشت سر 
مى گذارد. وى که بعد از سال  ها حضور در سینما هنوز نتوانسته افتخارى از جشنواره 

فیلم فجر به دست آورد حال به دنبال موفقیت در گیشه در اولین گام خود در کارگردانى است.

رى جری ى یح و ین چ ى ز ب
بلد نیســتم ولى به حوزه کتــاب عالقه مند بودم و 
همینطور به حرف زدن؛ آدم هایــى هم که درباره  
کتاب حرف مى زنند، با هر نوع فکر و اندیشه و نگاهى 
که باشند برایم جالب هستند. بنابراین زمانىکه آقاى
مدیر شبکه نسیمـ  و آقاىرضاییان احسانىـ  دکتر
ـ تهیه کننده برنامه «کتاب باز»ـ این پیشنهاد را به 
من دادند، خیلى دو دل بودم ولــى بعد دیدم که 
کارىاست که آن را دوســت دارم. معموًال هم

سعى مى کنم چیزهایى که دوســت دارم را اگر 
قابل انجام شدن باشند انجام بدهم.

صحت در پاسخ به این پرسش که آیا تا به حال فکر 
کرده است که سریالى با موضوع کتاب  و فرهنگ 

مطالعه بســازد تا تأثیر بیشترى بر مخاطبان 
داشته باشد؟ هم مى گوید: تاکنون فکر 
نکردم؛ چراکه پیش از این در فصل یک
دوســت عزیزم، امیرحسین صدیق 

اجراى «کتاب بــاز» را عهده دار 
بودند و مــن ادامه دهنده بودم، 

بار زیادى از این کار و شناخته 
شــدن آن به خاطر اجراى 

ى و ب بو ب ب بر ین
عالقه مند باشیم.

صحت درباره  اینکه فکر مى کند «کتاب باز» تا چه 
زمانى مى تواند ادامه داشته باشد و در صورت ادامه دار 
بودن،چه تغییراتىدر آن اعمال

خواهد شد؟ مى گوید: 
من امیدوارم تا ابد 
و تا روزى که من 
زنده ام این برنامه 
ادامه داشته باشد.

ه کنندگى مسعودکیمیایى
ت.

یایى نخستین بار در سى و 
نقدهاى بسیار متفاوتى رو 
یداکران راهى سال جدید 

رانشود.
کمالى، با حضور اکبر رضا

ش پرداخته اند. «معکوس» 
 دارد که برنده آن مى تواند 

مد خوشنام ساخته 

انى خود را پشت سر 
جشنواره فتخارى از

م خود در کارگردانى است.

سروش صحت: مجریگرى بلد نیستم

سینماها در آستانه یک فیلم «معکوس» شکست امین حیایى در گیشه با 2 فیلم

فیلم ســینمایى «جوکر» که هفته ها در صدر گیشه و 
اخبار سینمایى جهان بود، حقایق و فکت هاى جالب و 
خواندنى زیادى دارد که ممکن است از آن مطلع نباشید.

   «واکین فینیکس» بازیگر نقــش «جوکر» براى به 
دست آوردن شیوه خنده هاى این شخصیت به تحقیق و 
تماشاى کسانى که از بیمارى ناخویشتن دارى عاطفى 
رنج مى برند، نشست. این بیمارى یک اختالل عصبى 
اســت که بیمار بدون اختیار خنده و گریه هایى کنترل 
ناپذیر انجام مى دهد. به گفته «تــاد فیلیپس» او مى 

خواست خنده هایى دردناك خلق کند.
   منابع زیادى به موضوع کاهش وزن واکین فینیکس 
براى ایفاى نقش «جوکر» اشاره کردند؛ موضوع این بود 
که او براى آماده شدن در نقش «جوکر» 23/6 کیلوگرم 
کاهش وزن تجربه کرد. نکته جالب تر آنکه مدتى بعد از 
پایان فیلمبردارى او دوباره 11 کیلوگرم اضافه کرد تا 

به شرایط عادى بازگردد.

  به گفته تاد فیلیپس، کارگردان این فیلم، در یکى از 
سکانس هاى اصلى بعد از مدت ها همفکرى با عوامل به 
نتیجه مناسبى نرسیدند؛ اما بعد از آنکه واکین فینیکس 
در مقابل دوربین قرار مى گیرد با خلق این ســکانس و 
رقص عجیب و غریب خود به صــورت بداهه، توجه و 

موافقت فیلیپس را جلب مى کند.
   «هیث لجر»، بازیگر نقش «جوکر» در فیلم سینمایى 
«شوالیه تاریکى» بود که توانست پس از مرگش براى 
این نقش جایزه بهترین بازیگر مکمل اسکار را دریافت 
کند. لجر با واکین فینیکس که نقش «جوکر» را بازى 

مى کند، دوستان صمیمى بودند.
  به گفته تاد فیلیپس براى اینکه شــخصیت «جوکر» 
(واکین فینیکس) در دنیاى جدیــد فیلم هاى «بتمن» 
حضور نداشته باشــد، زمان رویداد داستان در سال 
1981 است. به این ترتیب نتوانستیم شاهد رو به رو 
شدن «جوکر» در فیلم سینمایى جدید «بتمن» با بازى 

«رابرت پتینسون» باشیم.
  عالوه بر اینکه گفته مى شــود شــخصیت «جوکر» 
از شــخصیت دیگر فیلم ها مثل «راننده تاکســى»، 
«ســلطان کمدى» و چند فیلم دیگر برداشــت شده 
است، واکین فینیکس براى آماده شدن نقش «جوکر» 
بر روى حرکات «باســتر کریتون» و «رى بولگر» که 
شخصیت هاى مشهور فیلم هاى صامت و کمدى هستند 

هم مطالعه کرده است.
 یکى از لوکیشن هاى این فیلم سینمایى که شخصیت 
«جوکر» خرامان خرامــان از آن پایین مى آید، به یکى 
از جاذبه هاى گردشــگرى تبدیل شده و با جستجو در 
اینترنت مکان این لوکیشن فیلمبردارى به راحتى پیدا 

مى شود.
   به دلیل اینکه در زمان فیلمبردارى «جوکر»، اطالعات 
و تصاویر کافى از آن وجود نداشت عکاس هایى که به 
پاپاراتزى معروف هستند و همیشه به دنبال عکس هاى 

جالب از هنرمندان و فیلم ها مى گردند، با تصاویرى که 
از مسافت هاى دور از فیلمبردارى «جوکر» مى گرفتند 
کفر این کارگردان را درآوردنــد. در نهایت کارگردان 
خود چندین عکس با کیفیت و مناسب از فیلم را منتشر 

کرد.
   گذشته از مدت زمانى که براى گریم صورت فینیکس 
در مقایسه با «جوکر» فیلم هاى قبلى صرف مى شد (20 
دقیقه)، از رنگ قهوه اى مایل به قرمز هم براى لبخند 
«جوکر» استفاده شد تا شــباهت زیادى به رنگ خون 

واقعى داشته باشد.
   با وجود اینکه شــخصیت «راننده تاکسى» با نقش 
آفرینى «دنیرو» تأثیر زیادى در «جوکر» داشته است 
و احتمال مى رفت فینیکس بــراى این نقش از دنیرو 
کمک بگیرد  اما گفته شــده که این دو در پشت صحنه 
فیلم ســینمایى «جوکر» به ندرت با یکدیگر صحبت 

مى کرده اند.

حقایقى که قبل از دیدن فیلم «جوکر» باید بدانید

خواننده موسیقى پاپ از سخت ترین تصمیم زندگى خود 
که خروج از ورطه حرفه اى موسیقى است خبر داد.

خشایار اعتمادى که از خواننده هاى نسل اول موسیقى 
پاپ پس از انقالب به شمار مى رود و در دهه 70 و اوایل 
دهه 80 آثار پرطرفــدارى را خلق کرد، از حســادت ها 
و دشــمنى همکاران خود گالیه و از دنیاى موســیقى 

خداحافظى کرد.
 این خواننده 48 ساله بخش هایى از قطعه «دلشوره» با 
آهنگسازى بابک بیات را منتشر کرد و نوشت: «واقعیت 
این است که طى سه دهه فعالیت در این عرصه با مسائلى 

مواجه شــدم و بعضًا آنقدر آزرده خاطر شدم که ناچار به 
گرفتن ســخت ترین تصمیم زندگى ام شدم، خروج از 

ورطه حرفه اى موسیقى.
در وهله نخست؛ مستعد بودن قاطبه مردم و گرایششان 
به زوال هجویات و لمپنیسم و آسیب رساندن به خودشان 
اســت که مایه تأثر و البته شگفت من شــد، ناسپاسى، 
قدرنشناسى، حسادت و از آن هم فراتر، دشمنى بسیارى 
از همکاران، که نباید در این ورطه به ظاهر زیبا که بخشى 
از فرهنگ ما محسوب مى شــد مى بود ولى به وضوح 
فراوان بود، حضور بخش عظیمى از راهبران موســیقى 

در تشکیل و هدایت مافیاى اقتصاد موسیقى که روزى 
مشخص خواهد شــد که تا آنسوى مرزها هم همکارى 
دارند، نا آگاهى مردم و کم لطفى هایشــان از انگ ها و 
تهمت ها... عداوت هاى از آنســوى آبى ها و تلخ تر از 
آن در داخل کشور، همه و همه در طى این دوران بسیار 

خسته کننده شد.
براى من همین بس که طى ایــن دوران براى یک عده 
خاص، آثارى خــاص خواندم، ســاختم و تولید کردم و 
مجوزى را قریب به سه دهه پیش با پایمردى گرفتم که 

امروز عده اى در آسمان آن ستاره باشند و مشغول کار.» 

خشایار اعتمادى از دنیاى موسیقى خداحافظى کرد

زمان اکــران فیلــم ســینمایى «خداحافظ دختر 
شیرازى» ساخته جدید افشین هاشمى با بازى شبنم 

مقدمى مشخص شد.
«خداحافظ دختر شیرازى» فیلمى به تهیه کنندگى 
فرشته طائرپور اســت که اکران خود را از آذرماه در 

سینماهاى کشور آغاز مى کند.
افشین هاشمى یکى از چهره هاى سرشناس دنیاى 
تئاتر است که در فیلم «خداحافظ دختر شیرازى» به 
عنوان بازیگر و کارگردان حضور دارد. شبنم مقدمى 
که سال ها پیش و از دوران جوانى، افشین هاشمى را 
به خوبى مى شناخت بعد از سال ها در فیلم «خداحافظ 
دختر شیرازى» در کنار او به ایفاى نقش مى پردازد و با 

این فیلم به سینماها مى آید.
«خداحافظ دختر شیرازى» اقتباسى است از اثرى با 
همین نام از «نیل سایمون»، کمدى نویس آمریکایى 
که با بازى شــبنم مقدمى و افشــین هاشــمى در 
نقش هاى اصلى مقابل دوربیــن رفت. در خالصه 
داستان این فیلم آمده است: «یکى از شیراز، یکى از 
آبادان، هر دو در تهران! مجبورند فعًال با هم سر کنند 

تا محموِد نارفیق را پیدا کنند.»
در «خداحافظ دختر شیرازى»  عالوه بر شبنم مقدمى 
و افشین هاشمى، حسین محب اهرى، مونا فرجاد، 
حسین یارى، هومن برق نورد، هدایت هاشمى، رسول 

صدرعاملى و آیسان حداد ایفاى نقش کرده اند.

شبنم مقدمى با «خداحافظ دختر شیرازى»
 به سینما مى آید
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رسول نویدکیا در دیدار برابر تراکتور با تصمیم امیرقلعه 
نویى وارد زمین شد و توانست رضایت امیرقلعه نویى را 

جلب کند.
 فصل گذشته براى رسول نویدکیا با کابوس مصدومیت به 
نیمه رسید و در ادامه فصل نیز امیرقلعه نویى به او فرصت 
نداد تا دیدار آخر برابر استقالل خوزستان که بازیکن کهنه 
کار و محبوب اصفهانى ها بــراى دقایقى براى تیمش 

بازى کرد.
در فصل جدید اما شرایط تغییر کرده است و امیرقلعه نویى 
در هفته دهم به هافبک شماره 8 خود فرصت داد؛ آن هم 

در دیدار برابر تراکتور و در شــرایطى که از ترکیب اصلى 
خود و عملکرد بازیکنانش در میانه میدان راضى به نظر 
نمى رسید؛ پس رسول نویدکیا بازى به دقیقه 20 نرسیده 
بود که از روى نیمکت فراخوانده شــد و به او دستور گرم 

کردن دادند.
نویدکیا پیش از اینکه نیمه به پایان برسد، جایگزین محمد 
کریمى شد و علیرغم اینکه مدت ها بود از ترکیب اصلى 
و حضور در بازى هاى مهم محروم بود، توانست نمایش 
خوبى داشته باشد و در نشست خبرى پس از بازى مورد 

تمجید امیرقلعه نویى قرار گرفت.
البته سرمربى طالیى پوشان حتى مى توانست دو هفته 

زودتر و در دیدار خانگى برابر سایپا از نویدکیا استفاده کند 
ولى در آن مسابقه که مهدى کیانى هم به دلیل محرومیت 
غایب بود، ترجیح داد تا از محمد مهدى زاده در پســت 

هافبک دفاعى استفاده کند.
با تمام اینها در این فصل به نظر مى رســد شرایط براى 
نویدکیا نسبت به فصل گذشته متفاوت باشد. او در هفته 
دهم بازى قابل قبولــى در میانه میدان انجام داده و هیچ 
بعید نیست با توجه به تجربه و محبوبیتى که در اصفهان 
دارد، در ادامه فصل بیشتر از اینها به نویدکیا فرصت بازى 
برسد و جام احتمالى را هم دوباره کاپیتانى به نام نویدکیا 

باالى سر ببرد.

همیشه پاى یک نویدکیا در میان است
پیروزى مقابل فوالد در حکم ادامه کار سرمربى 
ذوب آهن که امســال روزهاى سختى را تجربه 

مى کند، خواهد بود.
به نظر مى رسید به رغم ســه روز پر حاشیه براى 
ذوب آهن، تغییر در کادر فنى در دستور کار یزدى 
زاده، مدیرعامل کارخانه نیست و احتماًال جلسه با 

فلسفه تهدید به کار خود پایان داده است.
ابتدا و پس از ثبت شکســتى دیگــر همگان از 
برکنارى منصوریان ســخن به میان آوردند در 
حالى که مشــخص بود این خبر چنــدان قابل 
اعتماد نیست. از طرف دیگر در فاصله 24 ساعت 
هیئت مدیره جلسه اى مقدماتى تشکیل داد و تا 
روز دوشنبه زمان خریدارى شد. در نهایت جلسه  

سرنوشت ساز برگزار و تصمیماتى گرفته شد:
   ابتدا تهدید مالى تیم فوتبال که به نظر مى رسد 

خیلى جدى صورت نگرفته است.

   دوم اضافه شدن حسن استکى به کادر فنى که 
اگر رضایت قلبى منصوریان را نداشته باشد، یک 
دخالت غیرحرفه اى در کار فنى است و اگر باعث 

ایجاد همگرایى نشود، آسیب زا خواهد بود.
   تصمیم سوم سرمربیگرى مشروط است که تنها 
در ایران این سبک فرصت دادن سابقه دار است و 
تقریباً در هیچ جاى جهان این سبک فرصتى ایجاد 
نمى شــود. در واقع معموًال یــا برکنارى صورت 
مى گیرد یا فرصت قطعى داده مى شود و بدیهى 
اســت که مربى که در اوج اقتدار به دلیل تضعیف 
بازوهاى اجرایى دچار حاشیه شده است در صورت 

فعالیت مشروط شاید از قبل هم ضعیف تر شود.
نکتــه جالب تعییــن سرنوشــت منصوریان در 
مواجهه با تیمى است که سعید آذرى را به عنوان 
مدیرعامل باالى سر خود مى بیند؛ مدیرى که او 
را به ذوب آهن آورد و حاال شاید پایان کار را هم 

رقم بزند.

تصمیماتتان جالب نبود آقایان

با اعالم سخنگوى باشگاه ذوب آهن، کاپیتان سابق 
این تیم به کادرفنى اضافه مى شود.

 بعد از آنکه در جلسه هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن 
مسئوالن باشــگاه تصمیم گرفتند تا پایان نیم فصل 
اول به علیرضا منصوریان زمان بدهند و این مربى به 
صورت مشروط سرمربى تیم بماند، مسئوالن باشگاه 

اقداماتى براى تقویت کادرفنى انجام دادند.
بر اساس اعالم ســخنگوى باشگاه ذوب آهن حسن 
استکى، بازیکن و کاپیتان سابق این تیم که تجربیاتى 
چند ساله هم در امر مربیگرى دارد و در دو مقطع به 
عنوان مربى ذوب آهن فعالیت کرده، به کادرفنى این 
تیم اضافه خواهد شد تا از این پس به عنوان دستیار 

علیرضا منصوریان فعالیت کند.

حسن مأمور کمک به داش على شد

سعید آقایى مى گوید بازى ها و عملکردى که سپاهان 
تا اینجا ارائه کرده مالك قهرمانى نیست و آنها باید تا 

پایان همینطور ادامه دهند.
سعید آقایى، مدافع چپ سابق تیم ملى که در زمان کى 
روش یکى از بازیکنان مورد نظر این مربى پرتغالى بود، 
سومین سال و البته یکى از بهترین سال هاى خود را در 
جمع طالیى پوشان ســپرى مى کند. این بازیکن در 
گفتگویى در مورد شرایط خود و این روزهاى سپاهان 

گفتگو کرده است که در ادامه مى خوانید.
صحبت هایمان با سعید آقایى با بازى تراکتور شروع شد. 
دیدارى که سپاهان موفق شد با دو گل حریف قدرتمند 
خود را در شرایطى شکست دهد که پاس گل دوم روى 
ارسال آقایى از سمت راست خط هجومى طالیى پوشان 
رقم خورد. آقایى در مورد این بازى مى گوید:  خدا را شکر 
بازى خوبى بود. خیلى خوب و با برنامه بازى کردیم و 
توانستیم 3 امتیاز را به دست بیاوریم. خیلى این 3 امتیاز 
براى ما مهم بــود. امیدوارم در بــازى هاى بعدى هم 
همینطور منطقى و خوب بازى کنیم و بتوانیم امتیازات 

را جمع کنیم.
سئوال بعدى از مدافع چپ تیم فوتبال سپاهان در مورد 
تقابل با تیم ســابقش تراکتور بود. او در واکنش به این 
موضوع گفت: من ســال هاى زیادى آنجا بودم؛ از تیم 
نونهاالن تا بزرگساالن. همیشه هواداران تراکتور به من 
لطف دارند. من خودم را مدیون آنها مى دانم. به هر حال 
اما چون بازیکن سپاهان هستم و به این تیم تعهد دارم، 
باید بهترین عملکردم را مقابل تراکتور انجام مى دادم.

از آقایى در مورد شــرایط این روزهاى ســپاهان 
در مقایسه با سال هاى گذشــته پرسیدیم که 

او تازه به تیم وارد شــده بود. سپاهان حاال 
ده بازى اســت که تنهــا یک گل 

خورده، آن هم روى یک 
ضربه پنالتــى. آقایى با 

ابراز رضایت از شرایط تیمش 
عنوان کرد: االن سومین فصل 

حضورم در سپاهان اســت. سال اول که 

واقعًا سال بدى بود. یکسرى اتفاقاتى مى افتاد که دیگر 
مهم نیست و نمى خواهم در مورد آنها صحبت کنم ولى 
از زمانى که آقاى قلعه نویى آمدند، شــخصیت به تیم 
دادند. االن خط دفاعى ما با تمرکــز باال کار مى کند و 
عملکرد نشان مى دهد که در ده بازى یک گل خوردیم.

از آقایى در رابطه با جو ورزشگاه ها که در برخى از آنها 
علیه قلعه نویى شعار داده مى شود، پرسیدیم. او در پاسخ 
به این سئوال گفت: خب امسال جوى راه افتاده که در 
برخى ورزشگاه ها به مربى تیم ما بى احترامى مى شود 
که این خیلى آزار دهنده است. به پرافتخارترین مربى 
ایران در بسیارى از ورزشــگاه ها توهین مى شود. من 
خودم احساس مى کنم این شعارها و فحش هایى که 
داده مى شود، هدایت شــده است و خودجوش نیست. 
امیدوارم کمیتــه انضباطى این 

صحنه ها را ببیند.

سعید آقایى: اتفاقات آن سال دیگر مهم نیست

بحث معاوضه مهاجم ذوب آهن و استقالل در نیم فصل 
موضوعى اســت که به بحث داغى در محافل مختلف 

تبدیل شده است.
 مرتضى تبریزى بازیکنى اســت که دراین فصل فشار 
زیادى را تحمل کرده است، او در هفته هایى در ترکیب 
استقالل بازى مى کرد که آبى ها شرایط خوبى نداشتند و 
چون نمى توانست در گلزنى موفق باشد فشار زیادى را از 

سوى هواداران استقالل تحمل کرد.
مرتضى تبریزى اما با تصمیم استراماچونى چند هفته اى 
از ترکیب استقالل دور شــده و همین دستمایه شایعات 
عجیبى درباره این بازیکن شده است، در هفته هاى گذشته 
شایعات زیادى به راه افتاده اســت که استقالل تصمیم 
دارد در نقل و انتقاالت زمستانى این بازیکن را با ارسالن 

مطهرى معاوضه کند.

اما انتشــار این خبر چقدر صحت دارد؟ آنچه مسلم است 
در روزهایى که استقالل به شرایط ایده آل رسیده است 
تبریزى امیدوار است بتواند نظر استراماچونى را براى قرار 
گرفتن در ترکیب اصلى جلب کند و فعًال تصمیمى براى 

جدایى از جمع آبى پوشان ندارد.
از طرف دیگر طبق اخبار رسیده استراماچونى فعًال به جز 
جذب یک مهاجم خارجى درخواســت دیگرى از باشگاه 
نداشته است و صحبت هایى که در این باره مطرح مى شود 
در حد شایعاتى است که در فضاى مجازى مطرح مى شود.
آنچه مسلم اســت تبریزى در هفته هاى باقیمانده تا نیم 
فصل در تالش اســت شــرایط خود را تغییر بدهد تا به 
بازیکن مهمى در اســتقالل تبدیل بشود. شنیده هاى ما 
هم حکایت از آن دارد که فقط اســتقالل مایل به جذب 
ارسالن مطهرى است و ذوب آهن به هیچ وجه مشتاق 

این معاوضه و از دست دادن مهاجم گلزنش نیست.

با شکست مقابل بحرین، صعود ایران به اما و اگر کشیده شد. اگر ایران، عراق و بحرین 
را سه مدعى صعود از این گروه بدانیم، تا پایان هفته چهارِم این مرحله، عراق و بحرین با 
یک امتیاز بیشتر نسبت به ایران، باالتر از شاگردان ویلموتس قرار دارند. نتیجه مهمانى 
مقابل عراق که به زودى مشــخص مى شــود، احتماًال تا حد زیادى سرنوشت ایران را 

مشخص مى کند.
ایران اگر موفق به شکست عراق شود با 9 امتیاز از شانس هاى اصلى صدرنشینى مى شود. 
در این صورت عراق 7 امتیازى باقى مى ماند. بحرین هم در مهمانى مقابل هنگ کنگ کار 
خیلى سختى براى کسب امتیاز ندارد. اما با توجه به اینکه ایران دو بازى تقریباً ساده مقابل 
کامبوج و هنگ کنگ در پیش دارد و هر دو بازى دشوارش مقابل عراق و بحرین هم در 

ورزشگاه آزادى برگزار مى شود، با برد مقابل عراق دیگر صعود ایران جاى نگرانى ندارد.
در صورتى که این بازى مساوى شود، عراق یک اختالف امتیازش با ایران را حفظ مى کند. 
یعنى عراق 8 امتیازى مى شود، ایران 7 و بحرین هم با برد (احتمالى) مقابل هنگ کنگ 
10 امتیازى؛ در نتیجه فاصله ایران با صدر جدول به سه و با تیم دوم یک امتیاز مى شود. 
اما در هفته آتى و جایى که قرعه استراحت به ایران خورده، عراق میزبان بحرین است. 
مسابقه اى که مى تواند استرس را تا فروردین که بازى هاى هفته ششم این مرحله برگزار 

شود، به اردوى تیم ملى ایران تزریق کند.

و اگر تیم ملى ببــازد؛ عراق 10 امتیازى مى شــود. بحرین هم شــانس بردش مقابل 
هنگ کنگ کم نیست و مى تواند با 10 امتیاز کنار عراق قرار بگیرد. یعنى اختالف امتیاز 
ایران با دو تیم مدعى به 4 امتیاز مى رسد. اختالفى که ایران 4 هفته فرصت براى جبرانش 
دارد؛ اما هر دو تیم با کامبوج و هنگ کنگ دو تیم ضعیف گروه بازى دارند و بعید است که 

به سادگى به ایران اجازه جبران امتیاز دهند.

یک رسانه بلژیکى نوشت تهدید مارك ویلموتس 
موثر واقع شده و او به همین دلیل به تیم ملى ایران 

بازگشت.
سایت DH خبرى درباره بازگشت مارك ویلموتس، 
سرمربى بلژیکى ایران و بازگشــتش به تمرینات 
منتشــر کرد و اعالم کرد که تهدید این مربى موثر 

واقع شده است.
بعد از آنکه سرمربى 50 ساله چند روز قبل به خاطر 
عدم پرداخت مطالباتش،  ناراحت بود و تهدید به ترك 
تیم ملى کرده بود، او به ایران بازگشــت و حتى تیم 

ملى را براى بازى با عراق آماده کرد.
ســایت DH نوشــت: تهدید مــارك ویلموتس 
ثمربخش واقع شــد. چون به او پرداخت شد و بعد 
به ایران بازگشت. ویلموتس مدتى طوالنى منتظر 
دســتمزدش ماند. حتى پیامى را براى فدراســیون 
فوتبال ایران فرســتاد تا قراردادش را فسخ کنند اما 
فدراســیون آن را رد کرد و تصمیم گرفت حقوق او 

را پرداخت کند.

روایت رسانه بلژیکى
 از تهدید مارك ویلموتس

هافبک تیم ملى بدون مشکل در تمرین دیروز حضور 
داشت و همپاى سایر نفرات کار کرد.

به گزارش "ورزش ســه"، امیــد ابراهیمى هافبک 
ایرانى یوپن بلژیک که نقش کلیدى اى در تیم مارك 
ویلموتس هم دارد، در اردوى جارى هم حضور پیدا 
کرده است. درباره امید ابراهیمى یک شایعه عجیب 

هم به وجود آمد که این مساله تکذیب شد.
گفته مى شد ابراهیمى در تمرین روز یکشنبه تیم ملى 
دچار آسیب دیدگى شــده اما این ستاره خط هافبک 
دیروز همپاى سایر شاگردان مارك ویلموتس تمرین 

کرد تا مشخص شود مشکلى ندارد.
بر این اساس ابراهیمى براى بازى با عراق نیز مشکلى 
نخواهد داشــت و در صورت صالحدیــد کادرفنى 
مى تواند در مســابقه روز پنجشــنبه براى ایران به 

میدان برود.

امید ابراهیمى شایعات را دور زد

فقط استقالل مایل به معاوضه است

اگر نبریم فاجعه است

مهدي مناجاتی، مربی پیشکسوت فوتبال ایران در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و به 
طور مفصل در مدح مربیان ایرانی سخن گفت. اینکه مربی ایرانی دلش براي بچه هاي 
نازي آباد می سوزد یا مربی خارجی در کاخ مرمر زندگی می کند و ... به هر حال آقا مهدي 
بزرگ همه هستند، مثل هر شهروند آزادي نظرشان را گفته اند و همه هم مکلف به احترام 
هستیم، اما این جمله که «یک موى گندیده ایرانى شرف دارد به تمام مربیان خارجى» 
قشنگ بوي نژادپرستی می دهد. اساسا نژادپرستی مرزهاي باریکی دارد که اگر حواست 
نباشد، راحت از آنها عبور می کنی. هیچ موي گندیده اي خوب نیست؛ مخصوصا وقتی در 
مقام مقایسه با دانش و تخصص قرار می گیرد. بازیکن و مربی بنجل خارجی زیاد به ایران 
آمده، اما آدم مفید هم کم نداشته ایم. اگر به برابري انسان ها ایمان ندارید، حداقل حرمت 

همان گروه را نگه دارید. 

 

این نژادپرستى نیست؟

3 دروازه بان رده هاى سنى تیم فوتبال در رده هاى 
مختلف تیم ملى ایران حضور دارند.

 در شــرایطى تیم ملى جوانان ایران موفق شد در 
سومین دیدار مرحله مقدماتى قهرمانى آسیا با نتیجه 
2 بر صفر امارات را شکست دهد و سومین کلین شیت 
پیاپى اش را پس از بســته نگهداشتن دروازه مقابل 
قرقیزستان و نپال، ثبت کند که امیرحسین نیک پور 
در چهارچوب دروازه توسط سیروس پورموسوى به 
میدان فرستاده شــده بود. نیک پور 17 ساله دروازه 
بان جوانان تیم فوتبال ســپاهان به شمار مى رود و 
به احتمال فراوان در سال آینده نیز در مرحله نهایى 
مسابقات قهرمانى آسیا، شماره یک تیم ملى جوانان 

خواهد بود.
همزمان با بازى تیم ملــى جوانان مقابل امارات در 
ورزشگاه پاس قوامین برگزار شد، تیم ملى امید در 
فرودگاه امام(ره) حاضر شــده بود و در حال پرواز به 
اندونزى بــراى انجام دو بازى دوســتانه به منظور 
آماده ســازى براى حضور در مرحلــه نهایى بازى 
هاى المپیک بــود. یکى از بازیکنــان تیم امید که 
اخیراً در میان بازیکنان منتخب حمید استیلى قرار 
مى گیرد، على کى خســروى دروازه بان 21 ساله و 
گلر دوم تیم سپاهان است که رفته رفته خود را براى 

مسئولیت هاى مهمترى آماده مى کند.
در نهایت باید به پیام نیازمند هم اشاره کرد که کمتر 
عالقه مندى به فوتبال وجــود دارد که در مورد او و 
عملکرد خیره کننده اش در تیم ســپاهان نشنیده 
باشد و اکنون هم در اردوى تیم ملى براى دیدار برابر 
عراق آماده مى شود. البته شهاب عادلى دیگر دروازه 
بان تیم سپاهان است که پیش تر به اردوى تیم امید 

دعوت مى شد.
وجه مشترك سه گلرى که به آنها اشاره شد، تمرین 
کردن آنها زیر نظر روى تــاوارس، مربى پرتغالى و 
کاربلد تیم فوتبال سپاهان است که توانسته هر جایى 

که کار کرده، کارنامه خوبى از خود به جا بگذارد.
تاوارس با تونى اولویرا به تراکتور آمد و سپس با قلعه 
نویى کارش را در این تیم ادامه داد. او سپس به ذوب 
آهن رفت و در سپاهان هم یکى از نفرات مورد اعتماد 
سرمربى کهنه کار طالیى پوشان به شمار مى رود و 
در این مدت نیز گلرهایى نظیر حامد لک، محمدرضا 
اخبارى، رشــید مظاهرى و حاال هــم پیام نیازمند 
توانستند به تیم ملى راه یابند؛ موضوعى که نشان از 
تأثیرگذارى مربى فعلى گلرهاى سپاهان و تخصص 

او در کارش دارد.

دمت گرم تاوارس

ب و با برنامه بازى کردیم و 
3ت بیاوریم. خیلىاین3 امتیاز 
م در بــازى هاى بعدى هم 
زى کنیم و بتوانیم امتیازات 

 تیم فوتبال سپاهاندر مورد
تور بود. او در واکنش به این 
هاى زیادى آنجا بودم؛ از تیم 
یشه هواداران تراکتور به من 
یون آنها مى دانم. به هر حال 
ستم و به این تیم تعهد دارم، 
بل تراکتور انجام مى دادم.

ین روزهاى ســپاهان 
شــته پرسیدیم که 

ود. سپاهانحاال 
یک گل 

ش 
فصل 

ت. سال اول که 

صحنه ها را ببیند.

نویدکیا نام کاپیتانى به برسد و جام احتمالى را هم دوباره
باالىسر ببرد.

3 د
مخ
 در
سو
2 ب
پیاپ
قرق
در

را پرداخت کند.

على رضایى

کامران مرادى

احمد خلیلى

سعید نظرى

محمد احمدى
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مزایده اموال منقول
اجراى احکام حقوقى شعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 980547 له آقاى علیرضا جامعى علیه آقاى ابراهیم عظیمى دستگردى مبنى 
بر مطالبه مبلغ 480/364/915 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى 
دولتى در روز شنبه تاریخ 98/09/16 ساعت 11:30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى 
اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 خیابان شهید نیکبخت جهت فروش اموال توقیفى که توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین 
واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى 
خیابان بهارستان شــرقى- کوچه 19- بهار آزادى بن بست اول- سمت راست- بن بست 
آبان- منزل روبرو- زنگ چهارم مراجعه و از اموال بازدید و در روز مزایده با همراه داشــتن 
10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم 
مال مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت و هزینه هاى اجرایى 
بر عهده محکوم علیه مى باشد. و مابقى ثمن ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد 
واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. لیســت اموال مورد مزایده: آدرس نگهدارى اموال 
خیابان بهارستان شــرقى- کوچه 19- بهار آزادى بن بست اول- سمت راست- بن بست 
آبان- منزل روبرو- زنگ چهارم مراجعه نموده و از اموال توقیفى طبق صورتجلسه اى که 
توسط مأمور محترم کالنترى که در مورخه 90/09/30 تنظیم گردیده بود در حضور حافظ 
اموال بازدید به عمل آورده شــد لذا با عنایت به محتویات پرونده موضوع قرارا کارشناسى 
را مورد لحاظ قرار داده و با در نظر گرفتن جمیع جهات و عوامل موثر در قضیه بدین وسیله 
اقالم توقیفى را طبق نرخ عادالنه روز در این مقطع از زمان و دخیل در تعیین قیمت پایه در 
شرایط روز به شرح ذیل برآورد و اعالم نظر مى گردد. مراتب را جهت دستور الزم تقدیم مى 
دارم. 1- تلویزیون Lcd lg 42 سرى 470 (مستعمل) یک دستگاه مبلغ 18/000/000 ریال 
2- لپ تاپ acer ســریال 204954- 300144497- (مستعمل) یک دستگاه مبلغ طبق 
برگه مورخه 97/03/13 تحویل آقاى ابراهیم عظیمى گردیده اســت که پیوست گزارش 
کارشناسى گردیده است. 3- صندلى چرخ دار رویه قرمز (مستعمل) یک عدد مبلغ 500/000 
ریال 4- صندلى راحتى 4 عدد مبلغ 1/500/000 ریال 5- میز چوبى با شیشه شکسته شده 
از قبل یک عدد مبلغ 1/000/000 ریال 6- دستگاه فاکس سفید رنگ L-SENSYS مدل 
MF 4350 d یک دستگاه مبلغ 3/500/000  ریال جمع کل بریال 24/500/000. م الف: 

612692 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /7/229
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- محمد کوراوند دادخواستى به مبلغ 
 40/000/000 ریال بطرفیت عظیم هارون رشــیدى که اعالم شده مجهول المکان است 
تقدیم و به کالسه 210/98 در شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده 
و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شــود در روز چهارشنبه مورخ 98/10/4 ساعت 3 
عصر در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رســیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا 
رســیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 658039 شعبه هشتم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /8/282
ابالغ اخطاریه ماده 101

شــماره پرونده: 8804002129000011/1 شــماره بایگانى پرونده: 8800012 شماره 
ابالغیــه: 139805102129001411 تاریخ صــدور: 1398/08/18 آگهى اخطاریه ماده 
101 مورد وثیقه- به موجب این ابالغیه به شرکت پریستو (سهامى خاص) به نشانى: زرین 
شهر، منطقه صنعتى ورنامخواست- اخطار مى گردد که طبق گزارش  مورخ 1397/10/15 
کارشناس منتخب، پالك ثبتى فرعى 40650 و 40651 از پالك اصلى 6933 در بخش: 
2 ثبت تهران واقع در: تهران متعلق به حشمت اله ترابى زاده مورد وثیقه سند رهنى شماره 
83544 تنظیمى دفتر اسناد رسمى 74 مبارکه استان اصفهان به مبلغ 13/000/000/000 
ریال ارزیابى گردیده و چونکه قبال بنابر گواهى مــورخ 1398/07/17 مامور، امکان ابالغ 
اخطاریه ماده 101 به شماره 139805101011000911- 1398/03/05 صادره ى اداره 

اول اجراى اسناد رسمى تهران به علت شناخته نشدن محل اقامت شما (مندرج در متن سند) 
به شما میسر نگردیده بنابراین مستفاد از ماده 18 آئین نامه اجراى اسناد رسمى الزم االجراء، 
مفاد اخطاریه فوق فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار محلى آگهى مى 
شود. همچنین چنانچه به مبلغ ارزیابى پالك مذکور معترض مى باشید، اعتراض کتبى خود 
را ظرف مدت پنج روز از تاریخ انتشار این آگهى به ضمیمه فیش بانکى دستمزد کارشناس 
تجدیدنظر به مبلغ 17/700/000 ریال که باید به حساب شماره 0103134800001 به نام 
کانون کارشناسان رسمى دادگســترى واریز نمایید به اداره اول اجراى اسناد رسمى تهران 
تســلیم نمایید. ضمنًا به اعتراضى که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکى دستمزد کارشناس 
تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. م الف: 656906 محمدرضا ابراهیمى- مسئول 

واحد اجراى اسناد رسمى لنجان /8/283
مزایده

شماره مزایده: 139804302003000024 تاریخ ثبت: 1398/07/13 آگهى مزایده اموال 
منقول (خودرو)- بر اساس پرونده اجرائى شــماره 139504002003000482 به شماره 
بایگانى 9500992- خودرو پژو 206 به شــماره انتظامى 13- 232 ط 26 متعلق به جالل 
میر مقتدایى یک دســتگاه خودرو پژو 206 به شــماره انتظامى 13 ایران 232 ط 26 مدل 
1390 سفید روغنى به شماره شاسى 498970 و شماره موتور 14190003673 متعلق به 
جالل میرمقتدایى فرزند سید رضا به کدملى 0531972811 که در پارکینگ مرکزى جنوب 
نگهدارى مى شود طبق نظر کارشناس رسمى خودرو پژو 206 با مشخصات فوق الذکر با در 
نظر گرفتن نوع سیستم و رنگ و مدل و با توجه به وضعیت فیزیکى خودرو به مبلغ سیصد 
و پنجاه میلیون ریال ارزیابى شده، از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 1398/09/12 در 
شعبه اول اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهار راه 
حمزه ابتداى خیابان الهور اداره ثبت اسناد و امالك طبقه چهارم از طریق مزایده به فروش 
مى رسد. مزایده از مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال و نود میلیون ریال شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شــود. این آگهى یک مرتبه در روزنامه نصف جهان در 
تاریخ 1398/08/22 چاپ و منتشر مى گردد که خریداران جهت شرکت در مزایده با ارایه 
کل مبلغ پایه مزایده به صورت چک رمزدار و تضمینى بانک ملى امکان حضور در جلســه 
مزایده را دارند. الزم به ذکر است و کلیه هزینه هاى قانونى اعم از بدهى و عوارض مالیاتى، 
شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزای ده اســت و در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول مى گردد ضمنًا 
چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و 
مکان مقرر برگزار خواهد. تاریخ انتشار: 1398/08/22 م الف: 656446 اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان /8/284
مزایده 

شــماره آگهى: 139803902004000262 تاریخ آگهى: 1398/08/18 شــماره پرونده: 
139504002004000391 آگهى مزایده پرونده اجرایى شماره بایگانى 9501163- تمامت 
و همگى ششدانگ اعیانى یک دستگاه اپارتمان قطعه دوم واقع در طبقه همکف به مساحت 
155/78 مترمربع که مقدار 8/89 مترمربع آن بالکن مى باشــد به انضمام ششدانگ یک 
واحد پارکینگ شماره 2 فرعى واقع در طبقه همکف به مساحت 12/5 مترمربع با قدرالسهم 
از عرصه مشاعى و مشــاعات که عبارتند از یک عرصه مورد تفکیک دو حیاط مشاعى سه 
محوطه مشاعى پارکینگ چهار نورگیر مشاعى پنج راه پله مشاعى شش انبارى مشاعى هفت 
نورگیر مشاعى پشــت بام و محل عبور لوله هاى آب و فاضالب و برق و تلفن و گاز و کولر 
و غیره کال مجزى شــده از 5000/15795 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان آدرس: اصفهان 
فلکه فیض ابتداى خیابان فیض بن بست سروستان پالك شمالى کدپستى 8165875561 
که سند مالکیت آن در صفحه 131 دفتر 1239 خروجى امالك به شماره ثبتى 229341 و 
با شــماره چاپى 093320 با مالکیت محمدجواد شهرام فرزند اصغر ثبت و صادر شده است 
با حدود: شماًال: اول در دو قسمت که دوم غربى میباشــد دیوار و پنجره اى به نورگیر دوم 
دیوار بدیوار پالك 156 سوم در دو قسمت که اول شرقى میباشد دیوار به دیوار پالك 2829 
شرقا دیوار به دیوار پالك 461 فرعى جنوبا در هفت قسمت که دوم شرقى و سوم و پنجم 
بصورت مورب و چهارم بصورت قوسى شکل و ششــم غربى میباشد دیوار و پنجره اى به 
فضاى حیاط غربا اول دیواریست بفضاى پالك 15795 دوم در سه قسمت که اول رشمالى 

و سوم جنوبى است درب و دیواریست به راه پله دوم دیواریست بفضاى پالك 15794 کف و 
سقف اشتراکى است حدود پارکینگ شماال و جنوبا و غربا با خط مستقیم مفروض به محوطه 
مشاعى شرقا خط مســتقیم مف روض به پارکینگ کف و سقف اشتراکى است حقوق طبق 
قانون تملک آپارتمانهاست که طبق نظر کارشناس رسمى آپارتمان مورد نظر واقع در طبقه 
همکف ملک موصوف بوده که داراى پروانه ساختمانى به شماره 16/2702 مورخ 79/2/26 
و پایان کار به شماره 16/20156 مورخ 80/12/5 بوده که بر اساس صورتمجلس تفکیکى 
به شماره 2/7025 مورخ 86/3/19 داراى زیربناى مفید حدود 155/80 مترمربع به انضمام 
پارکینگ مسقف واقع درز همکف به مساحت 12/5 مترمربع و فاقد انبارى مى باشد ضمنا 
یک دستگاه آسانسور باالبر با ظرفیت 2 نفر در فضاى راه پله تعبیه شده است. سازه بنا بتنى یا 
سقف تیرچه بلوك نماى ساختمان آجر سه سانتى پنجره هاى بیرونى پروفیل فلزى دربهاى 
داخلى چوبى کابینت چوبى بدنه و کف سرویس ها کاشى و سرامیک کف سالن سرامیک و 
بدنه رنگ آمیزى و قسمتى دیوارکوب شده است. سیستم سرمایش کولر و گرمایش بخارى 
گازى و داراى انشعابات آب و برق و گاز مى باشد که طبق سند رهنى شماره 142415 مورخ 
1386/6/21 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 72 اصفهان در رهن بانک پارسیان 
واقع مى باشد و طبق اعالم بانک وکیل بستانکار ملک تا تاریخ 99/5/24 بیمه مى باشد از 
ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 98/9/11 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در 
خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول ”شهید صداقتى" ابتداى خیابان الهور سمت چپ 
طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 8/500/000/000 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 شهردارى 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شــده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه 
نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/8/22 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز 
مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده 
طى چک تضمین شده بانک ملى در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق 
به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید 
کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت 

اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 657547 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /8/285
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه ششم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 981007 ج/6 له آقاى ولى ا... کیانى شیخ آبادى و علیه محمد جواد ایرانپور 
مبنى بر مطالبه مبلــغ 1122760367 ریال بابت محکوم بــه و هزینه هاى اجرایى و حق 
االجراى دولتى در تاریخ 98/9/10 ساعت 10/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى 
اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 4/699 حبه مشــاع از 72 حبه شش دانگ 
ملکى به پالك ثبتى شماره 9 فرعى از 2010 اصلى بخش 5 اصفهان با مشخصات مندرج 
در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده اســت ملکى آقاى محمد جواد ایرانپور و اکنون در 
تصرف مالکانه محکوم علیه مى باشد که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل 
ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید 
مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز 
مزایده با همراه داشتن 10٪ درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه 
اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. و مابقى ثمن را ظرف 
حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک 
مورد مزایده: به نشانى: اصفهان- خیابان حکیم نظامى- بعد از کوچه 45 ورپشتى- نرسیده 
به بانک مسکن- مغازه شارژ کپسولهاى آتش نشــانى ایرانیان بازدید به عمل آورده (الزم 
به ذکر اســت محکوم علیه على ر غم اطالع قبلى در محل حضور نیافتند) بنابراین پس از 
بررسى اســناد و مدارك ابرازى و تطبیق ملک با محل و تحقیق پیرامون ارزش روز ملک 
با در نظر گرفتن جمیع عوامل مؤثر در قضیه نظریه کارشناســى خود را بشرح ذیل اعالم 
میدارم: 1- مشخصات ثبتى ملک: شماره سریال سند 036616 سرى 94/ب- شماره ملک 

2010/9- شــماره ثبت 15625 دفتر 130 بخش 5 اصفهان نــام مالک آقاى محمدجواد 
ایرانپور میزان سهم مالکیت 3 دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان 2- مشخصات فنى 
ملک: نوع کاربرى مغازه تجارى پوشش کف ســرامیک و کفپوش داراى شیشه سکوریت 
مساحت طبق سند 25/53 مترمربع پوشش سقف: ســقف کاذب داراى درب کرکره فلزى 
برقى نوع اسکلت دیوار باربر پوشش بدنه دیوارکوب نوع سقف تیرآهن و طاق ضربى قدمت 
حدود 40 سال انشــعابات برق و آب توضیحات: ملک مذکور در زمان بازدید به شغل شارژ 
کپسولهاى آتش نشانى اختصاص داشت و در اختیار شخصى بنام امید ایرانپور بوده میباشد. 
3- نتیجه گیرى اظهارنظر کارشناســى (ارزیابى ملک به قیمت روز): با توجه به موارد فوق 
الذکر و با توجه به وضعیت موجود و موقعیت محل ملک نوع کاربرى تجارى و مساحت ملک 
و در نظر گرفتن نوع مصالح بکار رفته در بنا و امتیازات و در نظر گرفتن قدمت بنا شــرایط 
عرضه و تقاضا و در نظر گرفتن جمیع جهات ارزش تمامت شش دانگ عرصه و اعیان ملک 
مذکور با احتساب ارزش مالکانه و حقوق تجارى شامل حق کسب و پیشه و سرقفلى و غیره 
جمعًا به مبلغ: 17/200/000/000 ریال هفده میلیارد و دویســت میلیون ریال معادل یک 
میلیارد و هفتصد و بیست میلیون تومان تمام ارزیابى و اعالم مى گردد. این گزارش صرفًا بر 
اساس بازدید از محل و محل ابرازى تنظیم شده و جهت مشخص شدن سوابق ثبتى (انتقال، 
تعارض، ابطال و...) مى بایست از اداره ثبت مربوطه استعالمات الزم انجام گردد همچنین در 
این ارزیابى دیون و بدهى هاى احتمالى به شهردارى در نظر گرفته نشده و در صورت وجود 
از مبلغ فوق کسر مى گردد. ضمنًا اســتعالمات رهنیت و بازداشت و غیره در صورت وجود 
از این مبلغ کسر مى گردد ارزش سه دانگ مشاع از شش دانگ ملک مذکور جمعًا به مبلغ 
8/600/000/000 ریال معادل هشتصد و شصت میلیون تومان ارزیابى مى گردد. در نتیجه 
188 حبه 

1000 ارزش 4/699 حبه مشــاع ان به مبلغ 1122760367 ریال ارزیابى که مقدار 
مشاع آن به مبلغ 44984500 ریال بابت حق االجراى دولتى و مقدار 4/511 حبه مشاع آن 
به مبلغ 1/077775867 ریال بابت مطالبات محکوم له ارزیابى مى گردد. م الف: 656770 

مدیر اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان /8/286
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به خواهان امین محمد زاده  دادخواستى به خواسته 
مطالبه  چک به طرفیت خوانده منوچهر شــتابى به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 
457 ش 5 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 25 / 9 / 98 ساعت 5/15 عصر تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت 
مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا 
مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد 659992/م الف. 

مدیر دفتر شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 8/292 
حصر وراثت

آقاى على بیدرام گرگابى  به شــماره شناسنامه 66  با استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و 
رونوشت  شناسنامه ورثه ، درخواستى بشماره 98 / 592  تقدیم این شورا نموده چنین اشعار 
داشته است که شادروان معصومه  حق شناس  فرزند حسن  بشناسنامه شماره 47 در تاریخ 
19 / 3 / 1397 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از 1 – على بیدرام گرگابى 
نام پدر محمد على شماره شناسنامه 73 نسبت با متوفى فرزند 2- حسین بیدرام گرگابى نام 
پدر محمد على شماره شناسنامه 57 نسبت 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 . 660214 /م الف - شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر 

شاه نظرى/ 8/293 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به خواهان حسین سلیمانى  دادخواستى به خواسته مطالبه  
چک به طرفیت خوانده علیرضا قاسمى راد به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 454 
ش 5 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 25 / 9 / 98 ساعت 45 / 4 عصر تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود 
، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه 
نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شــد 659996/م الف. مدیر 

دفتر شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/  8/294 

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان با اشــاره 
به مطالعات انجام شــده بر روى پهنه بندى هاى سیالب 
در حوضه آبریز کارون، دز، دق ســرخ و زاینده رود توسط 
شرکت آب منطقه اى استان اصفهان اظهار کرد: مطالعات 
پهنه بندى سیالب در 50 درصد استان اصفهان و به ویژه 
شهرستان هاى سمیرم، فریدونشهر و اردستان انجام شده 
است تا پهنه هاى ســیل خیز در استان اصفهان شناسایى 

شود.
منصور شیشــه فروش در گفتگــو با «مهر» با اشــاره به 
شناسایى120 سازه پرخطر در مسیل رودخانه هاى استان 
اصفهان اظهار کرد: 140 کیلومتر از مسیل رودخانه هاى 

استان اصفهان با دیواره ســازى، تثبیت بستر، الیروبى و 
کنترل فرسایش ساماندهى شــده است که 70 کیلومتر از 
این ســاماندهى بر رودخانه زاینده رود انجام شده است. از 
سوى دیگر 8 کیلومتر از رودخانه زاینده رود دیواره سازى 

شده است.
وى با بیان اینکه 17 کیلومتر از رودخانه هاى استان اصفهان 
الیروبى شده است، ابراز کرد: در اطراف رودخانه زاینده رود 
مسافت 70 کیلومترى جاده سازى ساحلى شده است. 150 
کیلومتر از مسیر رودخانه زاینده رود و 200 کیلومتر از سایر 
رودخانه هاى استان اصفهان هم با تابلوهاى هشدار سیل 

شاخص گذارى و نشانه گذارى شده است.

کارشناس مســئول پیش بینى هواى اداره کل هواشناسى 
اســتان اصفهان گفت: دماى هواى شــهر اصفهان روز 
چهارشنبه(امروز) در ســردترین ســاعات به یک درجه 

سانتیگراد زیر صفر خواهد رسید.
فاطمه زهرا ســیدان در گفتگو با «فــارس» با بیان اینکه 
بررسى نقشه هاى هواشناسى بیانگر وضعیت جوى پایدار تا 
روز پنج شنبه بر روى استان است، اظهار کرد: بر این اساس 
در اکثر مناطق استان شاهد آسمانى صاف تا قسمتى ابرى 
خواهیم بود و در مناطق مرکزى، غربى، شمالى و مناطق 
صنعتى استان همچنان شرایط براى غبار محلى و افزایش 

آالینده ها مهیاست.

وى در ادامه افزود: از بعدازظهر روز پنج شنبه ناپایدارى هایى 
از مناطق غربى و جنوبى اســتان آغاز مى شود که بر این 
اساس بعدازظهر پنج شــنبه براى مناطق جنوبى و غربى 
اســتان افزایش ابر و در روز جمعه و شنبه افزایش ابر براى 
اکثر مناطق استان خواهد بود و مناطق غربى و جنوبى استان 
بارش هایى به شکل برف و باران خواهند داشت که باعث 

مى شود آلودگى هوا در تمام مناطق برطرف شود.
سیدان در پایان خاطرنشــان کرد: گرم ترین نقطه استان، 
چوپانان با 23 درجه سانتیگراد و ســردترین نقطه استان، 
بویین میاندشت با 8 درجه ســانتیگراد زیر صفر پیش بینى 

مى شود.

شناسایى 120 سازه پرخطر 
در مسیر رودخانه هاى استان 

دماى هواى شهر اصفهان
 زیر صفر مى رود

نگاهى نو به عالمه جعفرى 
همایـش «فلسـفه هنـر از دیـدگاه عالمه محمـد تقى 
جعفرى» برگزار مى شود.  این همایش که قرار است در 
آن براى نخستین بار در 20 سال اخیر از منظر دیگرى به 
عالمه جعفرى نگاه شود، 26 آبان ماه از ساعت 18 تا 20 
در عمارت هنرمند واقع در خیابان ابن سینا، کوچه چهارم 
برگزار مى شود. سخنران این برنامه بشیر سلیمى، استاد 
دانشگاه هنر تهران و با حضور پسر عالمه جعفرى است.

تغییر در خطوط عابر پیاده
رئیس پلیس راهور استان اصفهان از اجراى طرح خطوط 
عابر پیاده سـه بعـدى در کالنشـهر اصفهان خبـر داد. 
سرهنگ محمدرضا محمدى در جلسه شوراى ترافیک 
استان گفت: با اجراى طرح خطوط عابر پیاده سه بعدى 
ایمنى عابران پیاده در کالنشهر اصفهان افزایش مى یابد. 
وى خاطر نشان کرد: این خطوط مى توانند در آرام سازى 
جریان ترافیک نیز مؤثر بوده و جایگزین مناسـبى براى 

سرعتکاه ها باشند.

اختالل موقت در شبکه گلدشت
روابـط عمومـى مخابـرات منطقـه اصفهان بـا صدور 
 Down Time اطالعیه اى اعالم کرد: در اثر عملیات
از سـاعت  1:00 بامداد مـورخ 27 /08 /98  بـه مدت دو 
سـاعت جهت ارتقاى سـوئیچ گلدشـت نجف آباد کلیه 
مشـترکین مرکز گلدشـت نجف آباد به مدت دو ساعت 

با قطعى و احتمال اختالل در شبکه مواجه خواهند شد.

خبر

مدیر پروژه چهارباغ، درباره گلدان هاى بزرگ و سیاه رنِگ 
جانمایى شــده در پیاده راه، برچیده شــدن بخشــى از 
سنگفرش هاى محدوده حوض خرگاه، زمان اتمام پروژه 
صفوى ســازى محور میانى و همچنین، دیگر طرح هایى 
که قرار است در چهارباغ عباســى اجرا شود، توضیحاتى 

را بیان کرد.
سعید سهرابى در گفتگو با «ایســنا» اظهار کرد: وقتى به 
مغازه دارهاى چهارباغ اجازه داده شد که میز و صندلى هاى 
خود را از مغازه بیرون بگذارند، هم از ســوى آنها و هم از 
سوى شهروندان بازخورد خوبى داشت اما به مرور بى نظمى 
عجیبى بر آن فضا حاکم شــد. وى افــزود: مغازه دارها یا 
مشتریان، مدام این میز و صندلى ها را حرکت مى دادند و 
دنبال سایه مى گشتند و نقدهاى زیادى از سوى شهروندان 
و مدیران بخاطر همین بى نظمى به ما وارد شد. تذکرهاى 
داده شــده به مغازه داران نیز بى فایده بود به همین دلیل 
تصمیم گرفتیم میز و صندلى ها را با گلدان، محصور کنیم.

سهرابى تأکید کرد: محصور شدن میز و صندلى ها عالوه بر 
ایجاد نظم باعث مى شود که محدوده هر مغازه دار مشخص 
باشد و دیگر شاهد اختالفاتى که بعضًا رخ مى داد و براى 
مثال، مشترى یک مغازه روى میز و صندلى هاى یک مغازه 
دیگر مى نشست، نباشیم. وى افزود: خوشبختانه این طرح 
اقبال عمومى داشته و فقط عده اى در شبکه هاى مجازى 
به آن نقد کرده اند که وقتى از آنها مى پرسیم علت نقد شما 

چیست جوابى ندارند.
مدیر پروژه چهارباغ اظهار کرد: صبح زود یا نیمه شب که 
چهارباغ خلوت است این گلدان هاى محصورکننده مانند 

یک مانع به نظر مى رســد اما این نیز قابل حل است و در 
حال بررسى این مسئله هستیم که گلدان ها قابلیت حرکت 
داشته باشند و بعد از تعطیل شــدن مغازه ها بتوان آنها را 

کنارى قرارداد.
سهرابى در پاسخ به این ســئوال که آیا طرح و رنگ این 
گلدان ها مناســب بافت تاریخى چهارباغ اســت؟ گفت: 
طرح ها و ایده هاى مختلفى دراین باره به ما رسید که معموًال 

در آن بر استفاده از نمادهاى شهر اصفهان مثل سى وسه پل 
و پل خواجو تأکید شده بود اما طرح سى وسه پل براى جایى 
خوب است که سى وسه پل ندارد نه در چهارباغ که منتهى 
به همین پل مى شود. پل خواجو و میدان نقش جهان را هم 
داریم به همین دلیل تأکید داشتیم که چهارباغ باید هویت 
خودش را داشته باشد و چون سادگى براى ما مهم بود طرح 
فعلى را انتخاب کردیم. وى ادامه داد: هزینه این گلدان ها 

زیاد است. هر کدام با درختچه، نزدیک یک میلیون تومان 
براى مغازه داران که اکثر آنها مســتأجر هســتند، هزینه 
برداشته است و نمى توان از آنها توقع زیادى داشت اما اخیراً 
یکى از مغازه داران بدنه ســیاه گلدان را با چوب پوشانده و 
احتماًال تا عید نوروز همه گلدان ها به همین شکل دربیایند 
و گل کارى شوند تا به چهارباغ زیبایى بیشترى ببخشند و 

فضاى آرام بخش آن را تحت تأثیر قرار ندهند.

سهرابى تصریح کرد: پیش تر، کثیفى میزها منظره زشتى 
را ایجاد مى کرد و ما به مغازه دارها گفتیم اگر این مسائل 
را رعایت نکنند از آنها سلب امتیاز مى شود. در حال حاضر 
باالى 90 درصد از مغازه داران چهارباغ با هزینه خودشان از 
این باکس ها استفاده کرده اند و ما با این کار به چهارباغ نظم 
داده ایم. مدیر پروژه چهارباغ با اشاره به اینکه هنوز بابت 
بیرون گذاشــتن میز و صندلى ها، پولى از کسبه چهارباغ 
گرفته نشــده گفت: اگر هم قرار شــد روزى از آنها پولى 
دریافت شــود، باید به علت هزینه اى که براى تهیه میز و 
صندلى و گلدان هاى محصورکننده کرده اند، به آنها تخفیف 
بدهیم تا تحت فشار قرار نگیرند اما به طور کل در چهارباغ 
به دنبال رونق هستیم نه کســب درآمد. وى گام بعدى را 
پیرایش شهرى چهارباغ اعالم و اظهار کرد: به مغازه دارانى 
که از مانکن استفاده مى کنند خواهیم گفت که نباید این 
مانکن ها را بیرون بگذارنــد و بپذیرند که چهارباغ مکان 

خاصى است و باید در آن نظم حاکم باشد.
سهرابى علت برچیده شدن بخشــى از سنگفرش هاى 
پیاده راه چهارباغ را نیز چنین شرح داد: سنگفرش هایى 
که برچیده شده، درست مقابل حوض خرگاه است. حوض 
خرگاه بزرگ ترین حوض چهاربــاغ در زمان صفویه و 
آبشــخور تمامى حوض هاى آن بوده که قطرى نزدیک 
به 30 متر و عمقى در حدود 2/5 متر داشــته است اما ما 
نمى توانیم با همان ابعاد این حوض را بسازیم، بنابراین 
براى اینکه محــدوده حوض خــرگاه در زمان صفویه 
مشخص باشــد، با تغییر رنگ ســنگفرش آن را متمایز 

مى کنیم.

مدیر پروژه چهارباغ توضیح مى دهد

گلدان هاى سیاه چگونه سر از چهار باغ در آورد
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مزایده 
اجراى احکام شــعبه 17 مدنى اصفهان در نظر دارد مزایده اى با مشــخصات زیر برگزار 
نماید. پرونده کالســه 981385 ج 17 محکوم له: زهره خانیان نجف آبادى محکوم علیه: 
1- ابولفضل صدیقى فرزند على 2- حســین صدیقى مورنانى فرزند عباس 3- خانم بتول 
زارعى مورد مزایده: فروش پالك ثبتى 5770 د فرعــى از 14874 اصلى واقع در بخش 5 
ثبتى. اوصاف مورد مزایده: ملک مورد نظر واقع در اصفهان- خ کاوه- خ گلستان بین کوى 
نور و بن بست شادى واحد تجارى (رســتوران مادر) به کدپستى 8193985991. اوصاف 
مورد مزایده طبق نظر کارشناسى: مشخصات کلى ملک و پالك ثبتى 14874/5770 واقع 
در بخش 5 ثبتى اصفهان با کد شناسه جغرافیایى 3619766- 563994 به مالکیت خانم 
زهره خانیان نجف آبادى به مقدار 36 حبه مشــاع از 72 حبه و حسین صدیقى مورنانى به 
مقدار 6 حبه مشاع از 72 حبه (در توقیف و بازداشــت دائم به نفع خانم زهره خانیان نجف 
آبادى مى باشد). و بتول زارعى به مقدار 6 حبه مشاع از 72 حبه و ابوالفضل صدیقى مورنانى 
به مقدار 24 حبه مشاع از 72 حبه (به استثناء ثمنیه اعیانى که به نفع خانم زهره خانیان نجف 
آبادى است) مى باشد که واقع در طبقه همکف با ســازه بتون آرمه و سقف تیرچه بلوك به 
صورت تمام کار به مساحت 58/39 مترمربع به کاربرى تجارى به صورت رستوران در حال 
بهره بردارى مى باشد. پوشش کف و دیواره هاى این ملک تجارى توسط سرامیک و سقف 
آن توسط گچ سفید و گچبرى شده، پوشیده شده اســت. دهانه ورودى این ملک تجارى 
واقع در ضلع شمالى ملک مجهز به درب از نوع شیشه سکوریت و حفاظ فلزى و مشرف به 
خیابان گلستان به عرض 3/5 مترمربع مى باشد. یادآور میگردد، مشخصات ثبتى این واحد 
تجارى و حدود اربعه آن از گزارش کارشناسى آقاى جهانگیر عباسى (کارشناس امور ثبتى 
مورخ 98/04/14 به شماره 98/131/38) استخراج شده است. (گزارش مربوطه در پرونده 
موجود مى باشد). ارزیابى: ارزش ریالى کل شش دانگ (72 حبه) واحد تجارى فوق الذکر 

(مالکیت و سرقفلى) با توجه به جمیع جهات و کل یه عوامل تاثیرگذار در قضیه (مانند؛ متراژ و 
قدمت- طبقه- طراحى- نوع ساخت- موقعیت و سایر) علل خصوص میزان عرضه و تقاضا 
در راستاى خرید و فروش امالك به هنگام مباشــرت به امر کارشناسى و عنایت به قیمت 
عادالنه روز و وجود نوسانات قیمت در بازار امالك، جمعا به مبلغ 9/930/000/000 ریال 
(معادل، نهصد و نود و سه میلیون تومان) برآورد و اعالم نظر میگردد. (فلذا ارزش ریالى سهم 
هر مالک بر اســاس میزان حبه متعلقه از 72 حبه قابل محاسبه است). ضمنا طبق گزارش 
3218/98 مورخ 98/07/25 کالنترى دادگســترى اصفهان ملک در تصرف زهره خانیان 
مى باشد. زمان 1398/09/14 ساعت 9 صبح مکان: خیابان جى- خ شهداى ستار- مجتمع 
قضایى شهید بهشتى- طبقه دوم- شعبه 17 اجراى احکام مدنى. طالبین خرید مى توانند 
5 روز قبل از مزایده ضمن هماهنگى با این اجرا از ملک دیدن کرده و با سپردن 10 درصد 
ارزش اموال به شماره حســاب 2171290210008 بانک ملى دادگسترى اصفهان و ارائه 
فیش به این اجرا در جلسه مزایده شرکت کنند. مزایده از قیمت پایه شروع مى شود. پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 654631 شریفى مقدم- دادورز اجراى 

احکام شعبه 17 مدنى اصفهان /8/291
 ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به خواهان امین محمد زاده  دادخواستى به خواسته 
مطالبه  فاکتور به طرفیت خوانده مجید شــتابى به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 
456 ش 5 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 25 / 9 / 98 ساعت 5 عصر تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود 
، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه 
نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شــد 659990/م الف. مدیر 

دفتر شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/  8/295

آگهى تاسیس
شرکت سهامى خاص گروه تولیدى آلومینیوم جاوید پلیمر اسپادانا درتاریخ 1398/07/21 به شماره ثبت 63300 به شناسه ملى 14008691142 ثبت و 
امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش، تولید و توزیع لوله اتصاالت، لوازم 
بهداشتى ساختمانى، شیرآالت، سیفون و کفشور . فالش تانک و محصوالت تاسیساتى و بهداشتى ساختمان مشارکت در ساخت وانبوه سازى، سیستم 
هاى سردکننده ساختمان ارائه کلیه فعالیت هاى عمرانى ساختمانى پیمانکارى شامل طراحى محاسبه نظارت فنى و اجراى کلیه پروژه ها شامل مشارکت در 
ساخت و انبوه سازى ساخت هر نوع ابنیه فلزى و بتنى سبک و سنگین مرمت و بازسازى تامین مصالح و ماشین آالت راه سازى و ساختمانى، لوله کشى آب و 
فاضالب و کلیه تاسیسات ساختمان، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، ترخیص کاال 
از گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، اخذ وام و اعتبارات مالى 
از بانک ها و موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز الزم از مراجع 
ذیصالح (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان برخوار ، بخش حبیب آباد ، دهستان برخوارشرقى ، روستا شهرك صنعتى دولت آباد، 
بلوار امام خمینى ، خیابان عطار ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8341667908 شعب نشانى : استان خراسان رضوى ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزى ، 
شهر مشهد، محله /فرامرزعباسى ، بزرگراه آزادى ، خیابان آزادى 53(شهید فرامرز عباسى53) ، پالك 257 ، طبقه همکف کدپستى 9197936896 خانم 
الهه فراهانى به سمت مدیرشعبه سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 
سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 337721 مورخ 1398/07/13 نزد بانک صادرات اصفهان شعبه 
خیابان مطهرى ملک شهر با کد 3772 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم الهه فراهانى به شماره ملى 0530735822و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال خانم نسرین فراهانى به شماره ملى 2060344441و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سیدحمیدرضا نوحى به 
شماره ملى 5759784269و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره 
منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى امیراحمد فرزام نیا به شماره ملى 1281008354 به سمت 
بازرس اصلى به مدت یک سال مالى آقاى مهرداد دانش کیا به شماره ملى 1290988757 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (655896)

آگهى تغییرات
شــرکت خدماتى سینا گســتر مهر دشت 
شرکت با مســئولیت محدود به شماره ثبت 
2773 و شناســه ملــى 10260552799 
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره 
مــورخ 1398/07/24 تصمیمــات ذیــل 
اتخاذ شد : وهاب مال اســماعیلى دهقى به 
شــماره ملى 1080002901 وکدپســتى 
8541755511 بسمت رئیس هیأت مدیره 
و على رضا مال اسماعیلى دهقى به شماره ملى 
1092068538 وکدپستى 8541755511 
بسمت عضو اصلى هیئت مدیره و بهاره تاجیک 
به شــماره ملى 1092357025 وکدپستى 
8541755511 بســمت مدیر عامل براى 
مدت نامحدود سال انتخاب شدند . کلیه اوراق 
و اســناد مالى و بهادار و تعهدات شرکت با 
امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً 
با مهر شرکت معتبر است . و سایر اوراق ادارى 
و عادى شرکت با امضاء مدیرعامل یا رئیس 
هیئت مدیره منفرداً و با مهر شرکت معتبر مى 
باشد. (مدیر عامل) شرکت مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى نجف آباد (658368)

آگهى تغییرات
شرکت خدماتى سینا گستر مهر دشت شرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 2773 و شناسه 
ملى 10260552799 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العــاده مورخ 1398/07/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بهاره تاجیک به کدملى 
1092357025 با پرداخــت مبلغ 000 000 1 
ریال سهم الشرکه به صندوق شــرکت در زمره 
شــرکاء شــرکت قرار گرفت. در نتیجه سرمایه 
افزایش یافت و ماده 4 اساســنامه به شرح ذیل 
اصالح گردید. ماده 4 اصالحى : ســرمایه شرکت 
مبلغ11000000 ریال نقدى است که تماماً ونقدا 
پرداخت و در اختیار مدیر عامل شرکت قرار گرفته 
است شرکاء شرکت و میزان سهم الشرکه هر یک 
به شرح ذیل مى باشد. وهاب مال اسماعیلى دهقى 
به کدملى1080002901 دارنده مبلغ5000000 
ریال سهم الشرکه و على رضا مال اسماعیلى دهقى 
به کدملى 1092068538 دارنده مبلغ 5000000 
ریال ســهم الشــرکه و بهاره تاجیک به کدملى 
1092357025 دارنده مبلــغ 000 000 1 ریال 
سهم الشرکه میباشــند ماده 14 اصالحى : هیئت 
مدیره شرکت مرکب از 2 الى 3 نفر خواهد بود که در 
مجمع عمومى عادى یا عادى بطور فوق العاده از بین 
شرکاء و یا از خارج انتخاب مى شوند اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (658377)

آگهى تغییرات
شــرکت خدماتى ســینا گســتر مهر 
دشت شرکت با مســئولیت محدود به 
شــماره ثبــت 2773 و شناســه ملى 
10260552799 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده 
مــورخ 1398/07/24 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : وهاب مال اسماعیلى دهقى به 
شماره ملى 1080002901 وکدپستى 
8541755511 و على رضا مال اسماعیلى 
دهقى به شــماره ملى 1092068538 
وکدپســتى 8541755511 و بهــاره 
تاجیک به شماره ملى 1092357025 
وکدپســتى 8541755511 بعنــوان 
اعضاى اصلى هیئــت مدیره براى مدت 
نامحدود سال انتخاب گردیدند.روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان به منظور درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

نجف آباد (658406)

بســیارى از تصمیم گیرى هاى ما سرنوشت ساز هستند؛ 
رشــته تحصیلى مان، شــغلى که انتخــاب مى کنیم، 
دوســتانى که برمى گزینیم و از همه مهمتر، همســرى 
که مى خواهیم تمام زندگى و آینده خود را با او شــریک 
شویم. روان شناســان هم مى گویند رابطه عاطفى حائز 
اهمیت اســت چون نقش تعیین کننده اى در ســالمتى 

ما دارد و نوع برخورد ما با فشــارهاى عصبى و 
حتى جهان پیرامون را تحت تأثیر قرار 

مى دهد. شما هم اگر مى خواهید 
بدانید کــه ازدواجتــان یک 
ازدواج موفق است، پیشنهاد 
مى کنیم 15 سئوال تست زیر 
را انجام دهید. توصیه مى کنیم 
صادقانه و با پاســخ هاى بله یا 
خیر به هر پرسش پاسخ بدهید. 

البته براى داشــتن رابطه اى پایدار و 
سالم، نیازى نیست که به هر 15 سئوال پاسخ 

مثبت بدهید. گاهى ممکن است ســئوالى از نظر شما و 
همسرتان اهمیت چندانى نداشــته باشد و بخواهید آن 
را حذف کنید. با این حال هرچقدر به سئواالت بیشترى 
پاسخ مثبت بدهید، احتمال پایدار بودن رابطه تان بیشتر 
است. «لواندوســکى» مى گوید: «روابط انسانى بسیار 
پیچیده اســت. این لیســت هرچند دید خوبى نسبت به 
رابطه تان ارائه مى دهــد اما هیچکس نمى تواند پایدارى 

یک رابطه را 100 درصد تضمین کند.»
1- آیا همسرتان از شما انسان بهترى ساخته است؟ آیا 

شما هم براى او این قدم را برداشته اید؟
2- آیا هر دوى شما در بیان احساساتتان به دیگرى، تکیه 

کردن به او و کمک خواستن راحتید و مى دانید که او شما 
را ترك نخواهد کرد؟

3- آیا هر دوى شــما، دیگرى را همانطور که هســت 
پذیرفته اید و نیازى به ایجاد تغییر در او نمى بینید؟

4- آیا نظر مخالفتان را با آرامــش و احترام به یکدیگر 
اعالم مى کنید؟

5- آیا هر دو در تصمیم گیرى ها دخیل هستید و خود را در 
رابطه مؤثر مى دانید؟

6- آیا هر دو بهترین دوست یکدیگرید؟
7- آیا بیشتر از اینکه به «من» و «تو» فکر کنید، احساس 

«ما» بودن دارید؟
8- آیــا مى توانیــد رمز حســاب کاربــرى خود در 
شبکه هاى اجتماعى یا رمز کارت بانکى تان 

را در اختیار او قرار بدهید؟
9- آیــا نظــرات واقع بینانه و 
مثبتى نســبت به یکدیگر 

دارید؟
10- آیا همســر شــما و 
دوستان نزدیکتان معتقدند 
رابطه اى بسیار خوب و پایدار 

دارید؟
11- آیا رابطه شما عارى از خیانت، حسادت 

و کنترل رفتار دیگرى است؟
12- آیا دیدگاه هاى سیاسى و مذهبى مشترکى دارید؟ 
آیا ازدواج براى هر دوى شما به یک اندازه مهم است و در 
مورد داشتن فرزند و نحوه تربیت او به توافق رسیده اید؟

13- آیا هر دوى شــما حاضر به فداکارى براى همسر 
خود هستید؟

14- آیا هر دو شخصیتى سازگار و با ثبات روانى دارید؟
15- آیا از رابطه زناشویى خود احساس رضایت دارید؟

شاید سئوال خیلى از شما باشد که واقعاً بهترین سن براى بچه  دار شدن در خانم ها چه سنى است. خیلى از خانم ها به دالیل مختلف 
مثل پیشرفت در کار، گذراندن بى دغدغه دوران جوانى یا راحت تر سفر رفتن با همسرشان، بچه دار شدن را عقب مى اندازند. 
همه این دالیل با آنچه باور عموم مى گوید که بهترین سن براى بچه دار شدن خانم ها در دهه  20 تا 30 سالگى است، در تناقض 
است. ولى این نظریه ها هر روز در حال تغییر و تکامل هستند. امروز دانشمندان چیزى کامًال متفاوت با مطالبى که تابه حال 

شنیده اید مى گویند.
برخالف باور عموم، در یک تحقیق که توسط دکتر «حان میرووسکى»، جامعه شناس دانشگاه تگزاس، صورت گرفت، 

مشخص شد که ایده آل ترین زمان براى بچه دار شدن خانم ها 34 سالگى است.
این متخصص سالمتى زنان مى گوید، خانم ها باید بین 34 تا 35 سالگى بچه دار شوند زیرا در دهه  20 

تا30 سالگى بعضى قسمت هاى بدن ممکن اســت دچار بیمارى ها و مشکالتى شوند. در سن 
34 سالگى بدن زن در ایده آل ترین وضعیت سالمتى براى باردارى و به دنیا آوردن کودکى 
سالم است. دکتر میرووسکى همچنین اشاره مى کند که خانم ها باید براى بچه دار شدن در 
اواخر دهه 30 سالگى به شدت محتاطانه عمل کنند. با باال رفتن سن، احتمال ایجاد بعضى 

بیمارى ها و مشکالت در سیستم تناسلى خانم ها افزایش مى یابد.
روانشناسان دیگرى هم این نظریه دکتر میرووسکى را تأیید مى کنند. آنها بر این عقیده اند 

که زنان بین 34 تا 35 ســال معموًال رابطه  بسیار مســتحکمى با همسر خود و میزان 
مطلوبى انرژى و سرزندگى دارند، به سطح مشــخصى از پیشرفت کارى دست پیدا 
کرده اند و به اندازه کافى براى بزرگ کردن یک انســان دیگر بالغ شده اند. همه این 

تجربیات باعث مى شــود که اواسط دهه 30 سالگى بهترین ســن براى بچه دار شدن 
خانم ها باشد.

سن طالیى زنان براى بچه  دار شدن
ى است. خیلى از خانم ها به دالیل مختلف 
عقب مى اندازند.  رشان، بچه دار شدن را
30 سالگى است، در تناقض  0 تا 0ر دهه  20
ى کامًال متفاوت با مطالبى که تابه حال 

س دانشگاه تگزاس، صورت گرفت، 
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ودکى
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ن 

ه  دار شدن

15 سئوال کلیدى که به شما 
مى گوید ازدواجتان موفق است یا نه؟

گرفتگى بینى ممکن است در تمام فصول اتفاق بیافتد اما در فصل زمستان بیشتر گریبانگیر افراد 
مى شود و بسیار آزار دهنده خواهد بود. گرفتگى به دلیل التهاب و تحریک شدن بافت در سینوس ها  
اتفاق مى افتد و در این مواقع افراد بهتر است دوش آب گرم بگیرند که یکى از بهترین روش ها براى 
تسکین گرفتگى بینى است زیرا بخار موجود باعث باز شدن بافت هاى ملتهب مى شود. همچنین 
اگر گرفتگى بینى به دلیل مخاط اضافى باشد بخار مى تواند به نازك شدن ترشحات کمک  کند.  از 
درمان هاى خانگى آب نمک است  که  قدرت اسمز دارد. هنگام مصرف آب نمک  مایع هاى  اضافى 
از بافت بینى خارج مى شوند، تورم کاهش پیدا خواهد کرد و مسیر تنفس افراد باز مى شود.  عالوه بر 

این، آب نمک مى تواند به از بین رفتن محرك ها و میکروب ها کمک کند.

جوانان هزاره کنونى از عمر کوتاه ترى در مقایسه با جوانان نسل قبلى برخوردار خواهند بود چون نسل کنونى جوانان از 
وضعیت سالمتى ضعیف ترى برخوردار است که با وضع اکولوژى و کیفیت مواد غذایى و آهنگ زندگى 
مرتبط است. جوانان امروزى اغلب با مشکالت سیستم عصبى و گوارشى مواجه هستند. علت اصلى، 
فست فود ها و رژیم غذایى است که مانع از رسیدن مقدار الزم ویتامین و دیگر مواد مفید به بدن مى شود.

سیستم عصبى به هم ریخته است، زیرا ما در دوره استرس دائمى به سر مى بریم. نسل قبلى تا این حد در 
مقابل پرتو هایى که ما امروزه قرار داریم قرار نداشت. این پرتو ها از طریق گوشى ها و آى پد و دیگر وسایل 
از این نوع پخش مى شوند. اســتفاده زیاد از آنها راه به سوى اختالل عصبى و افسردگى و اختالالت روانى را 

هموار مى سازد.
براى تحکیم سالمتى و افزایش زندگى باید سیستم صحیح تغذیه مطابق با ویژگى ارگانیزم براى هر فرد تنظیم 
شود. باید به مقدار کافى و ضرورى ویتامین و به خصوص ویتامین هاى A ،C ،D  وE  بدن تأمین شود. باید 2 لیتر 
آب در روز نوشیده شود و خواب کافى باشد. استراحت شبانه یک مرحله بسیار مهم براى انسان است. نباید دیرتر از 

ساعت 11 شب به خواب رفت. خواب باید 8 ساعت ادامه یابد.

چرا جوانان زود مى میرند؟

یک متخصص تغذیه گفت: مصرف زیاد نان و غالت مهمترین عامل چاقى مردم ایران است به همین دلیل باید در مسیر کاهش 
مصرف آنها و جایگزینى سبزیجات گام برداریم.

فرزانه شکیبافر با اشاره به اینکه تغذیه مهمترین عامل براى پیشگیرى و کنترل بیمارى دیابت است، اظهار کرد: 
تغذیه غیر صحیح باعث چاقى مى شود و چاقى نیز مقاومت فرد در مقابل انسولین را افزایش مى دهد. وى 

ادامه داد: سبک زندگى نادرست و تغذیه نامناسب نقش بسزایى در ابتالى افراد به دیابت 
دارد، به همین دلیل باید به توصیه هاى صورت گرفته در این خصوص توجه شود.

شکیبافر توضیح داد: مصرف زیاد نان و غالت مهمترین عامل چاقى مردم 
ایران است، به همین دلیل باید در مسیر کاهش مصرف آنها و جایگزینى 
سبزیجات گام برداریم. وى افزود: اگر فرد روزانه ده قاشق برنج و به اندازه دو 

کف دست نان مصرف کند نیاز بدنش به کربوهیدرات برطرف مى شود و مصرف 
بیش از حد آن باعث ایجاد زمینه ابتال به چاقى است.

بیشتر از 10 قاشق برنج نخورید
چاقى مردم ایران است به همین دلیل باید در مسیر کاهش

 کنترل بیمارى دیابت است، اظهار کرد: 
سولین را افزایش مى دهد. وى 

ى افراد به دیابت 
هشود.
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ست ســئوالى از نظر شما و
داشــته باشد و بخواهید آن 
رچقدر به سئواالت بیشترى 
بیشتر رابطهتان بودن پایدار

برداشته اید؟ شما هم براى او این قدم را
2- آیا هر دوى شما در بیان احساساتتان به دیگرى، تکیه 

شما  کردن به او و کمک خواستن راحتید و مى دانید که او
را ترك نخواهد کرد؟

هســت که همانطور را دیگرى دوىشــما، هر آیا -3

6- آیا هر دو بهترین دوست یکدیگ
7- آیا بیشتر از اینکه به «من» و «تو

«ما» بودن دارید؟
8- آیــا مى توانیــد رمز حســ
شبکه هاى اجتماعى ی
در اختیار او قر را
ن 9- آیــا
مثبتى
دارید
-10
دوستا
رابطه اى

دارید؟
11- آیا رابطه شما عار
و کنترلرفتار دیگرىاست
مذ 12- آیا دیدگاه هاى سیاسى و
آیا ازدواج براى هر دوى شما به یک
مورد داشتن فرزند و نحوه تربیت او
ف به حاضر دوىشــما هر آیا -13

محققان هلندى در جریان پژوهشى متوجه شدند که نوشیدن مقادیر متوسط یا زیاد چاى موجب تقویت سالمت قلب مى شود و خطر مرگ ناشى از ابتال به بیمارى عروق 
کرونر را، کاهش مى دهد. این مطالعه همچنین نشان داد که مصرف قهوه به میزان متوسط نیز با کاهش خطر ابتال به بیمارى قلبى ارتباط دارد. 

محققان متوجه شدند که مصرف سه تا شش فنجان چاى در روز خطر ابتال به بیمارى قلبى و عروقى و مرگ ناشى از این بیمارى را تا 45 درصد کاهش مى دهد. همچنین 
مصرف بیش از شش فنجان چاى در روز با کاهش 36 درصدى خطر ابتال به بیمارى قلبى ارتباط داشت. 

این مطالعه همچنین نشــان داد که مصرف دو تا چهار فنجان قهوه در روز خطر ابتال به بیمارى قلبى را تا 20 درصد 
کاهش مى دهد. بر اساس نتایج این مطالعه، مصرف قهوه به میزان متوسط - دو تا چهار فنجان قهوه در روز-  خطر 
مرگ ناشى از ابتال به بیمارى قلبى و نیز مرگ ناشى از هر دلیل را کاهش مى دهد.  برخالف عقاید عمومى 
که مصرف قهوه مى تواند موجب ابتال به سکته مغزى شود، این مطالعه نشان داد که نه قهوه و نه چاى 
هیچ تأثیرى بر خطر ابتال به سکته مغزى ندارند.  محققان خاطر نشان کردند که فواید مصرف چاى بر 

سالمت قلب مى تواند مرتبط با فالنوئیدها باشد که یک آنتى اکسیدان طبیعى در چاى است. 

خبر خوش براى چاى خورها  رفع گرفتگى بینى در زمستان 

مصرف بیش از شش فن
اینمطالعه همچن
کاهشمى ده
مرگ
م که
هی

سال
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شرکت بازآفرینى شهرى ایران در نظر دارد تعدادى از امالك و مستغالت متعلق به خود در استان اصفهان به شرح جدول ذیل را از طریق مزایده عمومى و با 
جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (setadiran.ir) با شماره مزایده الکترونیکى  2098001039000004 به 

صورت الکترونیکى با شرایط پرداخت به صورت" نقد"و " نقد و اقساط" به فروش برساند .
o مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 1398/08/19ساعت 8:00  تا تاریخ 1398/08/26ساعت 15:30

o مهلت ارسال پیشنهاد: از تاریخ 1398/08/27ساعت 8:00 تا تاریخ1398/09/09ساعت 15:30
o زمان بازگشایى پاکات: تاریخ1398/09/12ساعت 10:00 صبح                           زمان اعالم برنده: تاریخ1398/09/17ساعت 10:00 صبح       

1) برگزارى مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این 
طریق امکان پذیر مى باشد. کلیه اطالعات امالك و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومى سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 

بخش مزایده قابل مشاهده، بررسى و انتخاب مى باشد. 
2) مزایده گران مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (setadiran.ir) مراجعه و براى کسب اطالعات بیشتر به پایگاه 

اینترنتى شرکت به آدرس www.udrc.ir مراجعه و یا با شماره تلفن هاى ذیل تماس حاصل نمایند. 
3) براى شرکت در مزایده، ارائه تضمین شرکت در مزایده (سپرده) به صورت ضمانت نامه بانکى به شماره شبا IR 970100004001037204000700  نزد بانک 
مرکزى به نام حساب تمرکز وجوه درآمدى شرکت هاى دولتى با اعتبار سه ماهه با کد پستى1994763812 وشناسه ملى 14008308115 یا واریز وجه نقد به 
شماره شبا IR 040100004001037206373733 نزد بانک مرکزى به نام شرکت بازآفرینى شهرى ایران تائیدیه مطالبات پیمانکار توسط ذیحساب شرکت 

بازآفرینى شهرى ضرورى است. 
4) مزایده گران مى بایست اصل مستندات سپرده شرکت در مزایده را به ازاى هر شماره مال مرجع به صورت مجزا با رعایت شرایط مندرج در اسناد مزایده 
از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ1398/08/27 لغایت ساعت 15:30 روز شنبه مورخ1398/09/09 به دبیرخانه شرکت بازآفرینى شهرى ایران به نشانى: 
تهران، میدان ونک، خیابان خدامى، پالك 51، شرکت بازآفرینى شهرى ایران یا به نشانى ذیل تحویل نمایند. تصویر مستندات سپرده شرکت در مزایده  
تائیدیه مطالبات پیمانکار توسط ذیحساب شرکت بازآفرینى شهرى، مى بایست از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ1398/08/27 لغایت ساعت 15:30 روز 

شنبه مورخ1398/09/09 در سامانه تدارك الکترونیک دولت بارگذارى گردد.
5) به پیشنهادهایى که بعد از انقضاى مدت مقرر در فراخوان واصل شود و پیشنهادهاى فاقد سپرده، داراى سپرده مخدوش، سپرده هاى کمتر از میزان مقرر، 

چک شخصى وخارج از سیستم سامانه و نظایر آن مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6) شرکت بازآفرینى شهرى ایران در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

7) درخصوص واگذارى با شرایط اقساطى، درصدهاى نقدى قابل انتخاب طبق شرایط پرداخت به ازاى هر شماره مال مرجع در سامانه ستاد  واسناد مزایده 
مشخص شده است. 

8) حداقل قیمت قابل پیشنهاد (قیمت پایه نقدواقساط) در خصوص شرایط پرداخت نقد و اقساط مطابق با توضیحات مندرج در برگ راهنماى پیشنهاد 
قیمت در اسناد مزایده تعیین مى گردد و مزایده گرانى که قصد انتخاب شرایط پرداخت اقساطى را دارند ملزم به رعایت حداقل قیمت قابل پیشنهاد (قیمت 

پایه نقدو اقساط) در تعیین قیمت پیشنهادى مى باشند.   
9) مالك انتخاب برنده، باالترین نسبت ارزش فعلى قیمت و شرایط پیشنهادى مزایده گران به قیمت پایه مزایده و براساس توضیحات مندرج در برگ راهنماى 

نحوه تعیین برنده مزایده مى باشد.
10) مزایده گران محترم مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به 
شماره  41934-021 تماس حاصل نمایند. اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه به آدرس www.setadiran.ir بخش "ثبت نام/

پروفایل مزایده گر" موجود است.
11) مزایده گران محترم مــى توانند جهت اخذ اطالعات بیشــتر در خصوص تکمیل اســناد مزایده و ... به نشــانى هاى ذیل مراجعه و یا با شــماره 

تماس هاى ذیل تماس حاصل نمایند.
استان اصفهان: اصفهان خیابان هزار جریب- ابتداى خیابان آزادى- اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان - معاونت بازآفرینى شهرى ایران - تلفن: 

36686010-031    و021-87572232 

شرکت بازآفرینى شهرى ایران
آگهـى مزایـده عمـومـى
فروش امالك و مستغالت

اداره ارتباطات و اطالع رسانى راه و شهرسازى استان اصفهان

شماره مزایده الکترونیکى                            2098001039000004

م الف:660634

شماره ثبت 33999 شناســه ملى 10860411940 ســرمایه ثبت شده 
10,000,000ریال 

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت مى شود تا در جلسه مجمع 
عمومى فوق العاده که در ساعت 9 صبح 1398/09/04 در محل قانونى شرکت 

تشکیل مى گرددحضور بهم رسانند .
دستور جلسه : انحالل شعبه شرکت در تهران 

آگهى دعوت به مجمع عمومى فوق العاده 
شرکت نگین تک پرشیا (سهامى خاص)

هیأت مدیره    شرکت  نگین تک پرشیا

شلغم، درست مثل بیشتر
داروهاى گیاهى، ترکیبات خیلى زیادى را 

شامل مى شود که به عنوان ضد التهاب عمل 
مى کنند. شلغم شامل مقدار زیادى ویتامین K است 
که به خاطر خواص ضد التهابى اش مشهور است. 

در نتیجه، از بیمارى هاى قلبى و عروقى مانند 
حمله قلبى یا سکته، جلوگیرى مى کند. عالوه بر 
آن، شلغم توانایى کاهش سطح کلسترول در بدن 
را با جذب مقدار بیشترى از صفرا دارد.اگر سطح 
کلسترول پایین باشد، البته از بیمارى هاى قلبى و 
عروقى مختلف جلوگیرى خواهید کرد. همچنین 

اسید فولیکى که در شلغم وجود دارد، براى 
سالمتى قلبى عروقى مفید خواهد بود. شلغم براى استخوان  مفید 

است زیرا که شلغم مقدار زیادى کلسیم و 
پتاسیم دارد ، پتاسیم و کلسیم براى تقویت استخوان 
و ماهیچه ها بسیار ضرورى هستند. آن مواد مغذى 

همچنین رشد استخوان شما را افزایش خواهند 
داد. بنابراین، استخوان شما قوى تر خواهد بود 

و احتمال کمترى وجود دارد که بیمارى مرتبط با 
ماهیچه ها و یا استخوان هایى نظیر آسیب مفاصل و 
یا پوکى استخوان داشته باشید. عالوه بر آن، شلغم 
نیز مقادیر زیادى از مواد معدنى دارند. این براى 
حمایت از تولید کلى بدن از بافت هاى ارتباطى 

مفید است.

اگر شما یک مشکل مربوط به 
سیستم تنفسى دارید، مثال آسم، مصرف شلغم 

یک ایده عالى خواهد بود.بسیارى از مطالعات 
نشان داده اند که شلغم براى افرادى که مبتال به 
آسم هستند، بسیار مفید است.علت این است که 

شلغم با مقدار زیادى ویتامین C دارد که به عنوان 
آنتى اکسیدان قوى شناخته مى شود.

 عالوه بر آن، شلغم نیز خواص ضد التهابى دارد 
که به آن ها این امکان را مى دهد تا مشکالت 

تنفسى مختلف بویژه آسم را درمان کنند.

شلغم شامل مقدار زیادى 
ویتامین C است. از این رو، بهبود سیستم ایمنى 

شما را بسیار خوب خواهد کرد. 
ویتامین C به عنوان یکى از مهم ترین مواد مغذى 

براى افزایش سیستم ایمنى در نظر گرفته مى شود. 
به این دلیل است که تولید سلول هاى سفید خون و 

آنتى بادى را تحریک مى کند. 
عالوه بر آن، ویتامین C مى تواند با

 رادیکال هاى آزاد مبارزه کند. هم چنین ترکیبى 
به نام آسکروبیک اسیدهاب موجود در شلغم به 
عنوان تقویت کننده اصلى سیستم ایمنى در نظر 

گرفته مى شود. تصلب شریان به عنوان یکى از 
بسیارى از مشکالت خطرناك بهداشتى در نظر 
گرفته مى شود، که در اغلب موارد منجر به یک 
نتیجه مرگبار در زندگى انسان مى شود. تصلب 

شریان یک وضعیت سالمتى است که باعث آسیب به 
رگ هاى خونى مى شود که منجر به اکسیداسیون 

کلسترول بد و جمع شدن پالکت ها 
مى شود. یکى از موثرترین راه ها براى غلبه بر آن 

شرایط، بهبود مقدار آنتى اکسیدان ها در بدن است.  
 C شلغم حاوى آنتى اکسیدان هاى قوى از ویتامین

و بتا - کاروتن است که رادیکال هاى آزاد را از بین 
مى برد. در نتیجه، مقدار اکسیداسیون کلسترول بد و 

انبوه پالکت به طور قابل توجهى کاهش
 مى یابد.

شلغم داراى مجموعه ویتامین 
B زیادى است. این ویتامین ها فرآیندهاى 

آنزیمى که در اطراف بدن ما رخ مى دهند را 
بهتر کنترل مى کند. 

عالوه بر آن، مجموعه ویتامین B نیز تضمین 
خواهد کرد که تمام قسمت هاى بدن ما به 

درستى کار مى کنند. دلیل دیگر، ویتامین هاى 
B موجود در شلغم نیز براى حفظ و تثبیت سطوح 

هورمون هاى مختلف در بدن بسیار مفید 
خواهد بود.

مشخص شده است که شلغم 
یک منبع بسیار خوب براى سالمتى ریه ها 

است. به این دلیل است که شلغم حاوى مقدار 
زیادى ویتامین A است. عالوه بر فواید اصلى آن 
براى حفظ سالمت چشم ها، این ویتامین همچنین 
خطر آسیب زدن به ریه هاى شما را که معموًال به 
خاطر عادات بد روزانه شما رخ مى دهد، مانند 

سیگار کشیدن مکرر و بسیارى دیگر را خنثى 
مى کند. بنابراین، اگر مى خواهید از 

بیمارى هاى ریوى دورى کنید، مصرف شلغم یک 
انتخاب بسیار خوب خواهد بود.

شلغم مناسب براى 
سالمت قلبى و عروقى

شلغم مفید براى سالمت تنفسى

شلغم براى بهبود سالمتى ریه

شلغم براى تقویت سیستم ایمنى
شلغم براى تقویت استخوان

شلغم براى جلوگیرى از تصلب شریان

شلغم مفید براى متابولیسم

خواص و فواید بى نظیرخواص و فواید بى نظیر  شلغمشلغم

wwwwww..nesfejahannesfejahan..netnet

یک از سالم ترین 
سبزیجات شلغم است 
که از مزایا و خواص 
فراوانى برخوردار 

است و همچنین براى 
درمان بیمارى ها، 

سالمت و زیبایى بسیار 
مفید است.


