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با 6 ماده  غذایى به فکر موهایتان باشید اهداى 1038 کمک هزینه جهیزیه به نوعروسان  اضافه شدن یک قطعه به آلبوم «بى نام» چاوشى «Waze» ابزار اغتشاشگران و هدایت آنها بود  شکایت پیکان از داور بازى با سپاهان سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چطور از
چشم هاى خود 
مراقبت کنیم؟

جزئیات قاچاق 17 میلیون دالرى در اصفهان
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24 میلیون نفر 
بسته معیشتى نگرفته اند

افزایش سطح کیفى نان
 در اصفهان

جوانان اصفهانى
 بیشتر هدف 

آنفلوآنزا هستنــد

5

مدیران بــدون 
حمایت مردم 

خانه نشین مى شوند     

چشم ها یکى از مهمترین اعضا روى صورت هستند که مراقبت 
از آنها بسیار مهم است که در ادامه به مهمترین نکات در مورد 
مراقبت از چشم اشاره مى شود.از آنجایى که یک بینایى سنج 

مى تواند عالیم اولیه مشکالت چشمى را مدت ها قبل از اینکه 
فرد متوجه تغییراتى در بینایى خود شود تشخیص بدهد ...

امام جمعه اصفهان گفت: مسائل شهر اصفهان 
با شهرهاى دیگر تفاوت دارد. دید و انتظار مردم 
نسبت به شــهر اصفهان با سایر شهرها متفاوت 
است. بنابراین الزم است مدیران فعالیت بیشترى 
در این شهر داشــته باشــند تا اصفهان همانند 

گذشته مانند نگینى در کشور بدرخشد.
به گزارش اداره ارتباطات رســانه اى شهردارى 
اصفهان، آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد، در 
سومین نشست فصلى مدیران شهردارى اظهار 
کرد: خوشــبختانه اجراى پروژه هاى مختلف به 

خوبى ادامه داشته و در جریان است. 

4 یک گنبد و کلى جنجالیک گنبد و کلى جنجال
مرمت گنبد مسجد شیخ لطف ا... همچنان محل بحث از تهران تا اصفهان استمرمت گنبد مسجد شیخ لطف ا... همچنان محل بحث از تهران تا اصفهان است
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 پرونده بزرگ  قاچاق سازمان یافته سوخت به روایت مدیرکل گمرك استان

مشتاق نیستم 
در هر شبکه 
فیلم و سریال 
داشته باشم

استقالل قابل احترام است اما ما هم سپاهان هستیم
در حالى که روز شــنبه هفتــه آینده تیم فوتبال ســپاهان در

 مسابقه اى بسیار حساس، از آبى پوشان استقالل در اصفهان 
میزبانى خواهد کرد، باشــگاه اســتقالل تهران پس از بازى 
مقابل نســاجى مازندران، اطالعیه اى را در خصوص انتخاب 
داور مسابقه با سپاهان صادر و نسبت به این انتخاب اعتراض 

خودش را اعالم کرد.   
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در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

امام جمعه اصفهان: 

بسیجیان
 فتنه اخیر دشمن را 

متولد نشده 
به درك واصل کردند

 تغییر تابعیت نابغه ایرانـى جدى است؟
غیبت عجیب تنها سوپر استاد بزرگ شطرنج ایران در مسابقات لیگ
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مدافع سپاهان: بازى با مدافع سپاهان: بازى با 
استقالل قشنگ مى شوداستقالل قشنگ مى شود

جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونى کشاورزى دامداران زمردکشت بادرود رأس ساعت 11 روز چهار شنبه 
مورخ 1398/09/20 در محل مجتمع فرهنگى و هنرى بادرود به آدرس: بادرود- خیابان امام خمینى، جنب پارك کودك  تشکیل مى گردد.
لذا از کلیه اعضاء دعوت مى شود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا 

وکیل/نماینده خود را کتباً معرفى نمایید.
* ضمناً به اطالع مى رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجمع عمومى، تعداد آراء وکالتى هر عضو حداکثر 3 رأى و هر شخص 
غیرعضو تنها یک رأى خواهد بود و اعضاى متقاضى اعطاى نمایندگى مى بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 1398/09/14 در 

محل دفتر شرکت تعاونى حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
* دستور جلسه:

1- گزارش هیئت مدیره و بازرس/بازرسان
2- ارائه گزارش مالى توسط حسابدار یا مدیر مالى

3- طرح و تصویب صورت هاى مالى منتهى به 1397/12/29 و نحوه تقســیم سود ویژه و میزان پرداخت پاداش به اعضاى هیأت مدیره و 
بازرسان و کارکنان و بودجه سال جارى شرکت.

4- ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونى
5- انتخاب اعضاء اصلى و على البدل هیئت مدیره و بازرس/بازرسان.

داوطلبان تصدى سمت هاى هیئت مدیره و بازرسى به موجب ماده (2) دستورالعمل موظفند حداکثر ظرف یک هفته از انتشار آگهى دعوت 
فرم داوطلبى را تکمیل و تحویل دفتر نمایند.

آگهى دعوت  مجمع عمومى عادى 
به طور فوق العاده نوبت دوم

هیئت مدیره شرکت تعاونى کشاورزى دامداران زمردکشت بادرود

        چاپ دوم
تاریخ انتشار: 
1398/09/07

سازمان اتوبوسرانى خمینى شهر و حومه در نظر دارد نسبت به فروش الستیک 
فرسوده، تیوپ، نوار، بشکه روغنى مرغوب و روغن سوخته از طریق مزایده و به 

باالترین قیمت پیشنهادى به فروش رساند.
متقاضیان شــرکت در مزایده مى توانند جهت اخذ فرم درخواست، مشخصات 
فنى و دیگر مدارك مربوطه تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 98/09/30 به امور 
قراردادهاى سازمان واقع در خیابان پاسداران ساختمان ادارى به شماره تلفن: 

54- 33601753- 031 مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.

آگهى مزایده الستیک، بشکه و 
روغن سوخته سال 1398 مرحله اول

روح اله راشدفر- مدیرعامل سازمان اتوبوسرانى خمینى شهر و حومه 

نوبت اول

م الف: 676757

هدر هر رد هرر در
سفیلم و س موفیلمو وی ل ف
داشتهداشتهداشته

مارال فرجاد:

آخرین خبرها از بازى بزرگ روز شنبه

استقاللقابل احترام
در حالى
 مسابقه
میزبانى
مقابل

داور مس
خودش

د

آخرین خبر

منا
س: ای
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معاون وزیر کار و رفاه اجتماعــى ضمن بیان اینکه به 24 
میلیون نفر بسته حمایتى پرداخت نشــده است، گفت: از 
روز چهارشنبه (دیروز) پیامک هاى اعتراضى بررسى و به 
آنها پاسخ داده خواهد شد. افرادى که به واریز نشدن بسته 
حمایتى به حسابشان اعتراض دارند، مى توانند در پیامکى 
اعتراضشان را به وزارت رفاه ارسال کنند. وزارتخانه نیز طى 
پیامکى از  آنها اجازه دسترسى به حساب اعالمى را مى گیرد، 
در صورتى که افراد این اجازه را به این وزارتخانه بدهند، با 

بررسى حسابشان به اعتراض آنها پاسخ داده خواهد شد.
میدرى افزود: این بسته حمایتى به 24 میلیون نفر در کشور 
پرداخت نشده است. وى گفت: یکى از حق هاى حاکمیت 

بررسى حساب هاى شخصى مردم کشور است. دولت در 
بررسى حساب اشــخاص از آنها اجازه مى گیرد. در حذف 
یارانه ها 270 هزار نفر به این مسئله اعتراض داشتند اما تنها 
70 هزار نفر آنها اجازه بررسى حسابشان را دادند و مابقى از 

دریافت یارانه انصراف دادند.
میدرى با بیان اینکه در بررســى حساب بانکى اشخاص 
هیچگونه عنصر انسانى دخالت ندارد، افزود: شیوه بررسى 
حساب توســط دولت شبیه ســازمان امور مالیاتى کشور 
نیست. اساسًا فردى به حساب اشــخاص ورود نمى کند، 
بنابراین کسى اطالعات واریز به حساب هاى شخصى را 

بررسى نمى کند.

دبیر کمیته فیلترینگ کشــور گفت: ما در چند ماه گذشته 
شاهد ایجاد تالطم در بازار ارز، دالر، خودرو و مسکن بودیم 
که توسط نرم افزارهاى خارجى به وجود آمده بود و عمده 
این گروه ها و حتى مدیران آنها نیز در خارج از کشور هدایت 
مى شــدند و آنها صدمه زیادى به بنیان هاى اقتصادى، 

مدیریتى و اخالقى کشور وارد آوردند.
جواد جاوید نیادر گفتگو با «ایمنا» در خصوص اغتشاشات 
اخیــر  و عوامل تحریــک کننده اظهار کــرد: در مبحث 
مسیریاب ها اقدامات خوبى انجام شد و نرم افزارهاى داخلى 
توانستند خودشان را به خوبى نشــان بدهند اما نرم افزار 
خارجى «ویز» (Waze) ابزارى براى اغتشاشگران و هدایت 

آنها شده بود و به خوبى توانست کار خود را انجام دهد. 
 معاون فضاى مجازى دادســتانى کل کشــور همچنین 
افزود: امــروزه درآمد تبلیغاتى گوگل به مراتب بیشــتر از 
جستجوگرهاى داخلى است و موتور جستجوگرهاى داخلى 
به علت عدم حمایت الزم نتوانستند خود را نشان دهند و  
مردم با مشکالت جدى رو به رو شــدند. جاویدنیا گفت : 
حجم درآمدى که در این فضــا وجود دارد اگر به جاى نرم 
افزار خارجى به نرم افزارهاى داخلى ســرازیر شود، درآمد 
هنگفتى عاید داخل خواهد شــد کما اینکه امروزه درآمد 
تبلیغاتى گوگل روزانه بیش از ده میلیارد ریال برآورد شده

 است.

24 میلیون نفر 
بسته معیشتى نگرفته اند

«Waze» ابزار اغتشاشگران 
و هدایت آنها بود 

میزبانى برگشت
  مهر | بــا تــالش مســئوالن ایرانى 
میزبانى جام جهانى کشــتى فرنگى به ایران 
برگشــت. فدراســیون جهانى، این مسابقات 
را به دلیل اتفاقات هفته گذشــته در ایران لغو 
کرده بود اما با تالش هاى کمیته ملى المپیک، 
فدراسیون کشــتى، تماس با «مامیا شویلى»، 
رئیس فدراسیون کشــتى روسیه و کمک هاى 
وزارت خارجه و اســتفاده از ظرفیت ســفراى 
گرجستان، ژاپن و روســیه در تهران؛ با تغییر 
تاریخ، برگزارى مســابقات جام جهانى کشتى 

فرنگى در تهران قطعى شد.

«جومونگ» در «شاهنامه» 
هم وجود دارد!

حمیــد علیدوســتى شــهرکى،    بهار |
تهیه کننده و کارگردان بازنشســته ســازمان 
صدا و ســیما، پژوهشــگر و نویســنده کتاب 
«وضعیت هاى نمایشى در شاهنامه فردوسى» 
مى گوید: بیشتر سریال هاى تاریخى کره جنوبى 
مثل «جومونگ» و امثال آن، که االن ساخته 
شده، در «شاهنامه» وجود دارد. مثًال در همین 
ســریال ها قصه دو برادر روایت مى شــود که 
مى خواهند به پادشاهى برسند و با یکدیگر در 
رقابت هســتند؛ که همین قصه ها را هزار سال 
قبل فردوسى آورده است و چقدر زیبا آنها را به 
رقابت انداخته است؛ بعد یک مادرى است که 
بین این دو در دو راهــى مانده و نمى داند کدام 
یک را انتخاب کند؛ که یک وضعیت نمایشى 
خیلى دراماتیک زیبا ایجــاد مى کند. ما از همه 

اینها غفلت کرده ایم.

طرح جدید بنزینى
  ایسنا| سخنگوى کمیسیون اصل نود 
مجلس از تهیه طرح دو فوریتى براى تک نرخى 
شدن بنزین خبر داد و گفت که این طرح تقدیم 
هیئت رئیسه مجلس شده است. بهرام پارسایى 
اظهار کرد: ما در یک طرح دو فوریتى پیشنهاد 
کردیم که قیمت بنزین با نــرخ 1500 تومان 
تک نرخى شــود، چرا که دو نرخــى بودن آن 
منشأ فساد اســت. وى با بیان اینکه این طرح 
به صورت دو فوریتى روز دوشــنبه (4 آذر) بعد 
از ظهر تحویل هیئت رئیسه مجلس شده است، 
اظهار کرد: انتظار داشــتیم که طرح به صورت 
خارج از نوبت در جلســه علنى روز سه شــنبه 
بررسى شود اما به دلیل حضور نداشتن رئیس 
مجلس، به بعد از تعطیالت مجلس موکول شد.

هشدار جدى درباره ایدز
  ایلنا| مینو محرز، رئیس مرکز تحقیقات 
ایدز ایران بــا تأکید بر اهمیت اطالع رســانى 
درباره بیمارى HIV گفــت:  بى بند و بارى در 
جامعه بیداد مى کند. سنبل برخى افراد فیلم هاى 
کلمبیا و ترکیه شده  است؛ کشورهایى که فساد 
در آنها رایج است. امروز بى بند و بارى به ویژه 
در میان جوانان بســیار شایع است. ما مشاهده 
مى کنیم که جوانان 15 تا 20 ســاله مبتال به 
HIV به مــا مراجعه مى کننــد بنابراین نیاز به 

اطالع رسانى در زمینه ابتال به HIV بسیار جدى 
است. خط قرمز هاى افرادى که نگرش منفى 
دارند، مانع اطالع رســانى مى شود و این خط 

قرمز ها به جوانان ما آسیب  مى زنند.

زنان بیشتر کار مى کنند 
یا مردان؟

مرکز آمار و اطالعــات راهبردى    ایلنا|
وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعى در مطلبى 
با عنوان «گزارش میانه و میانگین ساعت کار 
معمول در کشور» به بررســى وضعیت کار در 
ایران بر اساس ســاعت کار هفتگى پرداخته 
است. بر اساس این گزارش در سال 97 مردان 
به طور میانگین حدود 13 ساعت بیشتر از زنان 

در هفته کار کرده اند.

نگران نباشید!
رئیس کمیسیون قضایى و حقوقى مجلس    برنا |
درباره اینکه برخى مردم پیامکى بــا عنوان حضور در 
اغتشاشات دریافت کرده اند در حالى که در منزل خود 
بوده اند، توضیح داد: اگر مرجع پیامک نیروى انتظامى 
یا دستگاه قضا بوده بروند و توضیح دهند که ما دخیل 
نبوده ایم . حتماً توضیحات آنها پذیرفته خواهد شد اما اگر 

پیامک بى هویتى است، الزم به توجه نیست. 

گفتگوى ظریف با طالبان
محمدجواد ظریف، در ادامه تالش هاى    انتخاب |
ایران براى بازگشت صلح به افغانستان با «مال»، برادر 
رئیس دفتر سیاسى طالبان و هیئت مذاکره کننده این 
گروه در تهران دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه در 
این دیدار بر آمادگى ایران براى مساعدت به شکل گیرى 

و تقویت گفتگوهاى بین االفغانى تأکید کرد.

معترضان باید زجرکش شوند!
کارشــناس مســائل مذهبــى    برترین ها |
صداوسیما در اظهارنظرى عجیب، استدالل خود را در 
برخورد با معترضان به گرانى بنزین مطرح کرد و گفت: 
حکم برخورد با معترضان بریدن دست و پا و زجرکش 
کردن است. اظهارات این کارشناس در حالى مطرح شده 
است که مسئوالن بارها بر رعایت حقوق شهروندى و 

برخورد صحیح و قانونى با متهمان تأکید کرده اند.

تا فساد در وطن کفن نشود...
  ایرنا | نماینده مردم تهران گفت: فساد اقتصادى 
در هر جناحى باشد باید با آن برخورد شود و تا فساد در 
وطن کفن نشــود این وطن، وطن نمى شود. مصطفى 
کواکبیان شامگاه سه شنبه در سالن شهید آوینى دانشگاه 
اصفهان افزود: فرد فاسد حتى پسر هر مسئولى یا روحانى 
باشد اگر به اموال بیت المال دست درازى کرد باید با آن 

برخورد کرد.

چند نفر بازداشت شدند؟
سیدحسین نقوى حسینى،    روزنامه اعتماد |
نماینده مجلس عدد و رقم بازداشتى هاى ناآرامى ایران 
را حدود 7000 نفر اعالم کــرد؛ ولى اعالم تعداد دقیق 
بازداشتى ها و همچنین سایر مباحث مربوط به موضوع 
بنزین و جنجال هایش را به اظهارنظر مقامات رسمى 

موکول کرد.

مردم مقاومت کنند!
على مطهــرى، نماینــده تهران در    تابناك |
مجلس گفته: دوران سختى را مى گذرانیم؛ از این روى، 
انتظار است که مردم مقاومت کنند تا بتوانیم شرایط فعلى 
را پشت سر بگذاریم و ان شاءا... از این دوره سخت عبور 

کنیم تا به اهداف مدنظرمان دست پیدا کنیم.

ایران در سوریه خانه مى سازد
  انتخاب | وزیر راه و شهرسازى در مراسم امضا 
و مبادله تفاهمنامه برنامه اجرایى ساخت مسکن با وزیر 
مسکن سوریه مهمترین بخش این تفاهمنامه اجرایى را 
تأسیس سه شرکت دولتى مشترك بین ایران و سوریه 
برشمرد و از تأســیس 30 هزار واحد مسکونى توسط 

شرکت هاى ایرانى در این کشور خبر داد.

500 نفر علیه صداوسیما
  فارس| وزیر کشور در تشریح اقدامات نیروى 
انتظامى در اغتشاشــات اخیر گفت: من به آقاى على 
عسگرى، رئیس صداوســیما زنگ زدم و اعالم کردم 
500 نفر با شرایط خاصى به سمت صداوسیما مى آیند 
لذا شما هرچه نیروى بسیجى دارید تا رسیدن نیروهاى 
انتظامى مقابل درها بگذارید و مراقب باشید. البته بعداً 
نیروى انتظامى حتى نگذاشتند که به 3  یا 4 کیلومترى 

صداوسیما برسند.

خبرخوان

خبرى تلخ و گزنده در قرن بیست و یکم: حبیب معصومى، رئیس اورژانس    عصر ایران|
پیش بیمارستانى همدان از فوت هشــت نفر در جریان گردو تکانى خبر داد. دو سال پیش هم 
مدیرکل بهزیستى کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به معلولیت جدید در این استان بیان کرد: 20 
درصد از معلولیت هاى ضایع نخاعى در استان به علت ســقوط از درخت گردو هنگام برداشت 

محصول رخ داده است.
آمار تکان دهنده است؛ از هر پنج نفر یک نفر! آن هم نه در یک جنگ و مبارزه مسلحانه که در حال 
تالش براى تکاندن گردوهاى سمج آویزان شــده از درخت! آنها که از درخت گردو باال رفته اند 
مى دانند که شاخه هاى صیقلى و کم دســتگیره اى دارد و هنگام چیدن گردوها باید با چوب بلند 
و باریکى به شاخه ها یا گردوهایى کوبید که همچنان به شاخه چســبیده اند. چیدن گردو شاید 

به دشوارى خرماچینى نباشد اما کار آسانى نیست. مثل بسیارى دیگرى از کارهاى کشاورزى.
چهار سال پیش جوانى اهل مزایجان شهرســتان بوانات استان فارس که از قطب هاى گردوى 
ایران به شمار مى رود و خود تجربه سقوط از درخت را داشته دستگاهى اختراع کرد که گردوچینى 
را تسهیل مى کرد. البد در این سال ها ارتقاى کیفیت هم پیدا کرده و مجهزتر از نسخه اول شده 
است. ما که ماهواره مى سازیم و مدعى هستیم در زمره باهوش ترین مردم جهان قرار داریم، خوب 
است که با بررسى آن دستگاه و رفع نقص هاى آن از شیوه فعلى گردو چینى دست برداریم تا از 

آمار تلخ جان باختن هایى چنین آسان و البته  بیماران ضایعه نخاعى کاسته شود.

یک عضو شوراى مرکزى حزب کارگزاران که اخیراً به دولت توصیه کرده بود، فریب اعتراضات مردم را نخورد و اصالحات 
اقتصادى را انجام دهد یک بار دیگر گفته: کارى که آقاى روحانى براى افزایش قیمت بنزین انجام داد، بهترین کار است! 
سعید لیالز که از حامیان تیم اقتصادى دولت محسوب مى شود، افزود: دولت نباید فریب اعتراضات، سمت و سو و شدت 

آن را طى هفته گذشته بخورد.
به گزارش «بهار»، در واکنش به اظهارات این فعال اقتصادى شاغل در صنایع خودروسازى، غالمحسین حسن تاش، 
تحلیلگر مسائل اقتصادى و کارشناس ارشد مسائل 
انرژى گفته اســت: این فرمایشــات مــن را به یاد 
نظریات همفکران ایشــان در جریان سیاست هاى 
تعدیل ساختارى دوران ســازندگى مى اندازد. وقتى 
سیاست هاى تعدیل ساختارى دوستان ایشان موجب 
بحران اجتماعى و اعتراضات مردمى شد و به دنبال 
وقایع اسالمشهر و مشــهد و بعضى جاهاى دیگر، 
مرحوم هاشمى رفسنجانى کمى و البته کمى متوجه 
شد که چه پوست خربزه اى زیر پایش گذاشته اند و این 
طیف را تا حدودى کنار گذاشت و اندکى هم به فکر 

مسئله توزیع درآمدى و مسئله فقر افتاد.
حســن تاش افزود: حرف این طیف در آن زمان هم نزدیک به این مفهوم و مضمون بود که آقاى هاشــمى نباید فریب 
اعتراضات مردم را مى خورد و باید همان سیاست ها را ادامه مى داد. بعدها هم مرحوم هاشمى را سرزنش مى کردند که اگر 
فریب مردم را نخورده بود و همان سیاست هاى تعدیل ساختارى را ادامه مى داد و مردم و طبقات فقیر را له تر و له تر مى کرد 

بعداً ان شاء ا...  قرار بود بر روى جنازه هاى طبقات مستضعف ساختمان توسعه کشور بنا مى شد! 
وى خطاب به لیالز گفته است: قیمت گاز را هم باال ببرید، قیمت همه چیز را باالببرید! کار دیگرى که بلد نیستید!

نماینده اصولگراى مجلس دهم با طرح این ادعا که مردم خوبى داریم ولى برخى مسئوالن دنبال ساقط کردن نظام اند، 
گفت: دنبال از حد نصاب افتادن کابینه دوازدهم هستیم.

به گزارش «اعتماد آنالین»، شهاب نادرى با بیان اینکه دولت روحانى بدترین دولت است، گفت: ما توقع داشتیم آقاى 
روحانى هم مثل آقاى احمدى نژاد عمل مى کرد که براى هدفمندى یارانه ها از یک ماه قبل اطالع رســانى کرد، آقاى 

روحانى با عجله در اجراى افزایش قیمت بنزین براى دشمنان خوراك رسانه اى درست کرد.  
نادرى در پاسخ اینکه این مصوبه تصمیم سران هر 
سه قوه بوده است، توضیح داد: آقاى رئیسى نوشته 
است این اجراى مصوبه با شرط اجرایى شود و آقاى 
روحانى به جــاى اجراى ناگهانى ایــن مصوبه در 
ششمین سال عمر خود، باید مدیریت سوخت را طى 
پنج شش سال گذشته به صورت پلکانى اجرا مى کرد. 
بحث ما اجراى ناگهانى آن است وگرنه موافق گران 

شدن بنزین تا 7000 تومان هم بودیم.
نادرى همچنیــن با تأکید بر رأى آورى اســتیضاح 
وزراى مطرح شده گفت: مطمئن باشید در این شرایط 

مى آورد، چون نمایندگان از وضعیت فعلى عصبانى مجلس دست روى استیضاح هر وزیرى بگذارد این استیضاح رأى 
هستند. 

نماینده مردم پاوه با تأکید بر اینکه آقاى روحانى به عنوان رئیس اجرایى دولت مسئول اتفاقات اخیر است، گفت: حتى 
اگر کابینه دوازدهم از حد نصاب بیافتد، ما هیچ مشکلى نداریم و دنبال استیضاح خود رئیس جمهورى هم هستیم. اولین 
امضاها براى اســتیضاح آقاى روحانى بود. بنابراین ما مى خواهیم کابینه اش را ســاقط کنیم و کم کم دنبال استیضاح 

روحانى برویم. 

مســابقات باشــگاهى شــطرنج در حالى با حضور تمام 
بازیکنان مدعى پیگیرى مى شــود که جاى خالى اولین 

سوپر استاد بزرگ کشور در آن محسوس است.
بیشتر شطرنجبازان کشــور این روزها درگیر مسابقات 
باشگاهى هستند که براى نخستین بار با حضور تیم هایى 
مطرح و نامدار در حال پیگیرى است.  حضور ملى پوشان 
شــطرنج در این دوره رقابت ها و قرار داشتن نامشان در 
ترکیب تیم هاى مدعى قابل توجه است و به همان اندازه و 

چه بسا بیشتر، غیبت دو ملى پوش دیگر!
محمد امین طباطبایى یکى از ملى پوشان غایب در لیگ 
شطرنج است. این ملى پوش به عنوان لژیونر در لیگ آلمان 
حضور دارد و به همین دلیــل در این فصل از رقابت هاى 
باشگاهى کشــور حضور ندارد. غایب دیگر لیگ شطرنج 
علیرضا فیروزجا است که او هم این روزها خارج از کشور به 

سر مى برد اما نه صرفاً براى بازى.
فیروزجا اولین و تنها سوپر استاد بزرگ شطرنج ایران است. 
وى مرداد ماه گذشته در رقابت هاى آزاد ترکیه از ریتینگ 
2700 عبور کرد تا بعد از شطرنجباز چینى و «کارلسن» 
نروژى، جوان ترین شــطرنجباز جهان باشد که موفق به 

کسب عنوان ارزشمند سوپر استاد بزرگى شده است.
دســتیابى به این عنوان که در راســتاى درخشش هاى 
متوالى براى علیرضا فیروزجا به دســت آمد، این پسر 16 
ساله را بیشتر از همیشــه مورد توجه شطرنج جهان قرار 
دارد طورى که درست یک ماه پس از سوپر استاد بزرگ 
شدن، بحث تغییر تابعیت او مطرح شد و اینکه قصد دارد 
زیر پرچم فرانسوى ها به فعالیت شطرنجى خود ادامه دهد. 
البته همان زمان رئیس فدراســیون شطرنج این موضوع 
را تکذیب کرد اما جالب اینکــه این روزها غیبت فیروزجا 
در مسابقات باشــگاهى به دلیل حضور در همین کشور 

فرانسه است.

به گزارش «مهر»، علیرضا فیروزجا جزو نوابغ شــطرنج 
ایران است که قهرمانى جهان در سن 22 سالگى را دنبال 
مى کند. این شــطرنجباز ملى پوش سه سال پیش یعنى 
زمانى که فقط 13 سال داشــت، در رقابت با احسان قائم 
مقامى اولین استاد بزرگ شطرنج ایران پیروز شد و اینگونه 

استعداد عجیب خود در این رشته را اثبات کرد.
همین مسائل، موضوعات مطرح پیرامون او را مهمتر جلوه 
مى کند به خصوص که این روزها فیروزجا در کشورى به 
سر مى برد که بحث گرفتن تابعیت جدیدش براى همان 

کشــور مطرح بود. فیروزجا دو ماه پیش به فرانسه سفر 
کرد و مشخص هم نیســت دقیقًا چه زمانى به ایران باز 
مى گردد. بنابراین طبیعى اســت این سئوال تداعى شود 
که «تغییر تابعیت علیرضا فیروزجا جدى شــده و در حال 

پیگیرى است؟»
البته مهرداد پهلوان زاده، رئیس فدراســیون شــطرنج 
بازهم به این پرســش پاســخ منفى داد. وى گفت: سفر 
علیرضا فیروزجا به فرانسه خانوادگى انجام شده است. او و 
خانواده اش احتماًال به دنبال اخذ اقامت در فرانسه هستند 

اما به هیچ وجه موضوع تغییر تابعیت علیرضا مطرح نیست. 
وى تأ کید کرد: او به فکر اقدامات اینچنینى هم نیست.

رئیس فدراسیون شــطرنج حتى اینگونه عنوان کرد که 
علیرضا فیروزجا احتماًال جزو شرکت کنندگان در مسابقات 
سریع و برق آساى جهان (4 تا 9 دى ماه - مسکو) است و 
با پرچم ایران هم در این رقابت ها حضور خواهد داشت اما 
به هر حال گذر زمان و اقدامات آتى توسط علیرضا فیروزجا، 
واقعیت را در مورد او و آینده شــطرنجى اش مشخص تر 

خواهد کرد.

غیبت عجیب تنها سوپر استاد بزرگ شطرنج ایران در مسابقات لیگ

 تغییر تابعیت نابغه ایرانى جدى است؟

نماینده پاوه: دنبال استیضاح روحانى هستیمهمه چیز را گران کنید، کار دیگرى که بلد نیستید!

مصطفى هاشمى طبا از مدیران با سابقه کشور گفته است: 
مردم مى پرسند چرا ما مثًال نباید مثل ملت امارات و ترکیه 
و قطر... زندگى کنیم؟ ما جواب مى دهیم چون مى خواهیم 
در برابر ظلم امپریالیسم مقاومت کنیم و آمریکا با ما بد 
اســت و فشــار مى آورد. بعد این مردم مى پرسند براى 
این سیاســت کجا نظر ما را پرسیدید؟ حتى اگر بپذیریم 
که مردم هم با رویکردهاى حاکمیت در حوزه سیاست 
خارجى همراه هستند، در این شــرایط الگوى توسعه و 

مدیریت و زیست ما نمى تواند مثل شرایط عادى باشد. 
او که با روزنامه «ایران» گفتگو مى کرد، افزوده اســت:  
نمى توانیم چشم انداز ژاپن و کره را به مردم بدهیم اما در 
کوچک ترین ارتباط بانکى و مالى مشکل داشته باشیم. 
بیاییم به مردم بگوییم با این سیاست خارجى، با این مسیر 
و با این تصمیمات، زندگى شما اینطور مى شود و فالن طور 
دیگر نمى توانید زندگى کنید. باید بگوییم در این شرایط 

دیگر نمى شود مثل بچه حاجى زندگى کرد.

نمى شود مثل
 بچه حاجى زندگى کرد! 

مرگ گاهى «گردو» مى چیند!
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آخرین ایستگاه هم
وارد مدار شد

مدیرعامل شــرکت مترو منطقه اصفهان گفت: از روز 
چهارشنبه (دیروز) در ایستگاه شهید علیخانى نیز قطار 
شــهرى توقف مى کند. علیرضا فاتحى با بیان اینکه در 
جریان ناآرامى هاى هفته گذشته از ایستگاه هاى شهید 
علیخانى، شهید مفتح، شهید چمران، شهید باهنر، دکتر 
شــریعتى و تختى آســیب دید، تصریح کرد: بیشترین 

خسارت به ایستگاه شهید علیخانى و مفتح وارد شد.

رتبه برتر استان در اقامه نماز 
محمودرضا احسانى، مسئول ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد اصفهان(خوراسگان)  گفت: در ارزیابی به 
عمل آمده توسط ستاد اقامه نماز استان اصفهان، دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان)، براي چهارمین 
ســال متوالی رتبه برتر اقامه نماز در بین مؤسســات،

 دستگاه هاى اجرایى و مراکز آموزشى استان را کسب کرد. 
وى گفت: این کار امسال براى اولین بار است که از طریق 
سامانه سجاده و در ســه مرحله واحد، استانى و کشورى 

صورت گرفته است.

کارگاه آموزشى
 چالش هاى فقه خانواده

دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان با همکارى گروه تبلیغى 
«زندگى به رنگ خدا»، کارگاه آموزشى چالش هاى فقه 
خانواده را ویژه طالب سطوح 3 و 4 مدارس علمیه برادران 
و خواهران برگزار مى کند. هــدف این کارگاه یک روزه 
شناسایى چالش هاى موجود و ظرفیت هاى ناپیداى فقه 
خانواده خواهد بود. این کارگاه امروز پنج شنبه از ساعت 
8 صبح الى 12 ظهر در مؤسســه آموزش عالى حوزوى 
مجتهده امین واقع در ابتداى خیابان ملک شمالى تشکیل 

خواهد شد.

بازدید دادستان لنجان از 
ذوب آهن

دادستان عمومى و انقالب دادگسترى  شهرستان لنجان 
ضمن حضور در ذوب آهن اصفهان و بازدید از خط تولید 
و پروژه هاى توســعه شــرکت با تعدادى از مسئوالن 
وکارکنان دیدار و گفتگو کرد. داود میرشفیعى در پایان این 
بازدید اظهار کرد: شرایط کار در محیط هاى صنعتى مانند 
ذوب آهن اصفهان سخت است و همت و تالش بسیارى 
را مى طلبد. وى ابراز امیدوارى کرد که این مجموعه در 
سال جارى و سال رونق تولید همچون گذشته با تالش 
بیشتر در جهت تولید، گسترش اقدامات زیست محیطى و 

توجه به خواسته هاى مردم اطراف اقدام کند.

بررسی طرح تفصیلی 
داران و گوگد 

در جلســه کمیســیون ماده 5 اســتان که به ریاست 
حجــت ا... غالمی، معــاون هماهنگی امــور عمرانی 
استانداري و با حضور حمیدرضا امیرخانی، مدیرکل راه 
و شهرسازي اســتان اصفهان و دیگر اعضا برگزار شد 
طرح تفصیلی شهرهاي گوگد و داران مورد بررسی قرار 
گرفت. در این جلسه 49 مورد از موارد تغییر کاربري در 
طرح تفصیلی پیشنهادي نسبت به طرح جامع شهر گوگد 
بررسی شد. در ادامه در طرح تفصیلی شهر داران که مرحله 
اول و بررسی وضعیت موجود شهر بود موارد مختلفى مورد 

بررسی قرار گرفت.

صرفه جویى در ایمن سازى 
خطوط لوله مواد نفتى

با تالش متخصصان خطوط لوله منطقه اصفهان صرفه جویى 
20 میلیارد ریالى در شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه 
نفت اصفهان حاصل شد. محمدحسن بگى، سرپرست 
معاونت فنى شــرکت خطوط لولــه و  مخابرات منطقه 
اصفهان گفت: متخصصان این شرکت براى پیشبرد اهداف 
سازمانى و رسالت خودکفایى و صرفه جویى با استفاده از 
مصالح موجود در انبارهاى مستقر در مراکز انتقال نفت 
خام خطوط لوله مواد نفتى را ایمن سازى کردند و به این 

صرفه جویى اقتصادى دست یافتند.

خبر

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى (ره) استان اصفهان، با 
اشاره به آمار کمک هزینه ازدواج و جهیزیه به مددجویان 
زیر پوشش به «تســنیم» گفت: در هشت ماهه امسال 
1308 مورد کمک  هزینه ازدواج و جهیزیه به نوعروسان 

با اعتبار 47 میلیارد ریال اهدا شده است. 
محمدرضا متین پور با بیان اینکه سه منبع تأمین اعتبار 
بودجه بــراى این کار وجــود دارد، گفت: بــا صدقات 
جمع آورى شــده، اعتبارات دولتى و کمــک خّیران به 
نیازمندان زیر پوشش خدمات ارائه مى شود. وى تصریح 
کرد: در هشت ماهه امسال 22 میلیارد ریال از صدقات 
جمع آورى شده و 25 میلیارد ریال از اعتبارات دولتى به 

تهیه 1308 مورد کمک جهیزیه و ازدواج انجامید. 
مدیرکل کمیته امداد امام خمینى (ره) اســتان اصفهان 
با اشــاره به کمک 113 میلیون تومانــى یک نیکوکار 
اصفهانى به نوعروسان نیازمند، اظهار کرد: این شخص 
خّیر 53 تخته فــرش به ارزش 113 میلیــون تومان به 
نوعروســان نیازمند تحت پوشش کمیته امداد اصفهان 

اهدا کرد. 
متین پور خاطرنشــان کرد: خیّ ر نیکوکار اصفهانى 53 
تخته فرش به ارزش هر تختــه  دو میلیون و صد هزار 
تومان و در مجموع 113 میلیون تومان به نوعروســان 

هدیه داد.

همایش «نکوداشت روز اصفهان» ویژه عموم مردم توسط 
ســازمان هاى مردم نهاد و با مشارکت ســازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشــى شــهردارى اصفهان، امروز پنج شنبه 
7 آذر در کتابخانــه مرکــزى برگزار مى شــود.رئیس اداره 
مشارکت هاى فرهنگى اجتماعى سازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشــى شــهردارى اصفهان گفت: ایــن همایش ویژه 
عموم مردم توسط ســازمان هاى مردم نهاد و با مشارکت 
ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان، 
روز پنج شنبه 7 آذر از ســاعت 9 و 30 دقیقه صبح تا 17 در 
کتابخانه مرکزى برگــزار مى شــود.فروغ صادقیان اظهار 
کرد: در این همایش که در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار 

مى شود، در نوبت صبح محمد عیدى، رئیس سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شــهردارى اصفهان و فریدون اللهیارى، 
مدیرکل میراث فرهنگى و صنایع دســتى استان اصفهان در 
مورد بزرگداشت سرآمدان اصفهان به سخنرانى مى پردازند. 
 وى افزود: همچنین در این همایش از فیلم «افسانه اصفهان» 
به کارگردانى بهروز ملبوسباف رونمایى خواهد شد.صادقیان 
در تشــریح برنامه هاى نوبت بعدازظهر این همایش گفت: 
على یوســفى در مورد حکمرانى آب بر زاینده رود سخنرانى

 مى کند و همچنیــن میزگردى با عنــوان «چهارباغ دیروز، 
امروز و فردا» با حضور محمود درویش، محمد مسعود و بهروز 

ملبوسباف در این همایش برگزار مى شود.

همایش «نکوداشت روز اصفهان» 
امروز برگزار مى شود

اهداى 1038 کمک هزینه 
جهیزیه به نوعروسان 

همزمان با 5 آذر همایش بزرگ بسیج روز شکوه و اقتدار و 
مقاومت در حسینیه شهداى بسیج سپاه ناحیه مقاومت امام 
صادق(ع) با حضور گسترده مسئوالن انتظامى و نظامى، 

روحانیون، بسیجیان و... برگزار شد.
فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان در این 
همایش با تبریک هفته بسیج و گرامیداشت یاد 13 هزار 
بسیجى استان اصفهان گفت: بسیج ظرفیت نظام مقدس 
جمهورى اسالمى ایران با نداى ملکوتى امام راحل(ره) 9 
ماه بعد از پیروزى انقالب اســالمى و 9 ماه قبل از جنگ 
تحمیلى، نهال آن در کشــور شــکل گرفت و بدینسان 
ظرفیتى ایجاد شد تا مردم بســیجى در هر زمان و در هر 
مکان به صورت داوطلب از نظام جمهورى اســالمى در 

مقابل حوادث و تهدیدات، دفاع کرده و ایفاى نقش کند.
سردار مجتبى فداء مى گوید: بسیج در ابتداى انقالب نقش 
زیادى در تثبیت انقالب و مبارزه با گروهک ها داشت، بعد 
از آن با شروع جنگ تحمیلى، نقش خود را ایفا کرد و بعد 

از جنگ نیز در بازسازى مناطق جنگ زده فعالیت داشت و 
در سال هاى اخیر نیز در مقابل جنگ نرم دشمن به وظایف 
خود عمل نمود و تنها سازمانى است که امام راحل(ره) در 
خصوص آن بیانات مهمى ایراد کردند و پس از آن رهبر 
معظم انقالب اسالمى نیز ظرفیت و توانمندى هاى بسیج 

را شکوفا و تأثیرگذار در کشور دانستند.
وى با بیان اینکه بسیج یکى از تشکیالت فرهنگى انقالب 
است که در دل کشورهاى منطقه رشد یافته است، افزود: 
بسیج ظرفیتى است که داعش را در ســوریه منهدم و از 
خاك ســوریه بیرون کرد و ظرفیتى است که هم اکنون 
در کشور یمن با مستشارى جمهورى اسالمى و امکاناتى 
که فراهم شده باعث شده است مردم آن کشور در مقابل 
بمباران وحشــیانه غرب مقاومت کنند. همچنین نقش 
بســیج در امنیت پایدار در کمک به نیروهاى مســلح در 
25 سال گذشته در ناآرامى هاى پیش آمده، مشهود بوده 
و بسیج توانست در ناآرامى هاى اخیر نیز کارکرد خود را به 

خوبى نشان دهد.

فرمانده ســپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان اظهار 
کرد: توانمندى و ظرفیت بســیج، دشــمنان را مأیوس و 
مســئوالن را امیدوار کرده است و بســیجیان بى ادعا در 
حوادث اخیر در کشور و استان نقش خود را به خوبى ایفا 
کرده و فتنه دشمنان را متولد نشده، به درك واصل کردند. 
البته در جریانــات اخیر، مردم به افزایــش قیمت بنزین 
معترض بودند و آزاد هستند تا دیدگاه خود را بیان کنند ولى 
وقتى همین مردم متوجه شدند دشمن قصد بهره بردارى از 
تجمع آنها را دارد صف خود را از اغتشاشگران جدا کردند. 
این در حالى بود که دشمن از قبل، سازماندهى کرده بود 
و با تخریب و آتش زدن قصد داشــت مردم را در مقابل 

انقالب قرار دهد.
ســردار فداء خاطرنشــان کرد: دولت ها بعد از جنگ به 
این نتیجه رسیده بودند که به علت قاچاق سوخت، عدم 
صرفه جویى در مصرف بنزین و یارانه بنزین، خساراتى به 
کشور و مردم تحمیل شده و در حقیقت یک چهارم یارانه 
کل کشور به بنزین اختصاص داده مى شود و اختالف بین 

مجلس و دولت در پنج سال گذشته نیز به جایى نرسید و 
در نهایت قرار شد در جلسه سران سه قوه در مورد قیمت 

بنزین تصمیم گیرى شود که این اقدام عملیاتى شود.
وى با گله من دى از نحوه بیان گرانى بنزین گفت: آنها که 
سعى مى کنند شبهه ایجاد کرده و نقش و جایگاه والیت 
فقیه را زیر سئوال ببرند متوجه باشند که استحکام نظام از 
اوجب واجبات اســت و امروز همزمان با سالروز تأسیس 
بسیج، ما بسیجیان با مقام معظم رهبرى عهد مى بندیم اگر 
گله مند بوده و اگر در صورت سوءمدیریت و نقش آفرینى 
دشمنان و غارتگران، خساراتى به کشور وارد شده، ما هرگز 
از اصول و آرمان هاى والیت فقیه دست برنخواهیم داشت.

فرمانده ســپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان اعالم 
کرد: ما امانتدار 23 هزار شــهید استان اصفهان، شهداى 
مدافع حرم و امنیت کشــور و خانواده شهدا بوده و پاسدار 
حفظ نظام خواهیم بود و با رهبرى نیز تجدید بیعت کرده 
و انزجار خود را از کســانى که به آسایش، امنیت، اموال و 
ناموس مردم ضربه زدند اعالم مى کنیم. امروز با توجه به 

توانمندى ها و ظرفیت هایى که داریم مى توانیم ضربات 
پیش دستانه را به هر دشمنى در هر منطقه اى وارد کنیم.

سردار فداء اضافه کرد: از مســئوالن نیز انتظار است که 
ظرفیت، توانمندى، قابلیت و همراهى بسیج را قدر دانسته 
و بدانند که این بســیجیان بى مزد و منت، آماده هرگونه 

همکارى با دستگاه هاى دولتى و خصوصى هستند.
فرمانده ســپاه صاحب الزمان(عج) اســتان اصفهان از 
نیروهاى انتظامى، ارتش و... و در کنــار آن از نیروهاى 
سپاه ناحیه امام صادق(ع) که در حوادث اخیر تالش وافرى 
داشتند تشکر کرد و دست مریزاد گفت و اظهار امیدوارى 

کرد خداوند پاداش و اجر به آنان عنایت فرماید.
ســرهنگ محمد نصر، فرمانده بسیج ســپاه ناحیه امام 
صادق(ع) هم با تبریک هفته بســیج گفت: حضور بسیج 
در فتنه اخیر در مقابل دشــمنان انقــالب تجلى یافت و 
بسیجیان با حضور به موقع و ارزشــمند در مقابل اشرار و 
فریب خوردگان داخلى صف کشیده و کشور را از ناآرامى، 

اغتشاش و بحران نجات دادند.

بسیجیان، فتنه اخیر دشمن را متولد نشده به درك واصل کردند
ساسان اکبرزاده

مدیر روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشــکى 
اصفهان از ســفر وزیر بهداشــت به این استان 
خبر داد.  آرش نجیمــى در گفتگو با «صاحب 
نیوز» بیان کرد: سعید نمکى صبح روز پنج  شنبه 
(امروز) براى بازدید از برخى مراکز بهداشــتى 
درمانى و افتتاح پروژه به اســتان اصفهان سفر 
مى کند و پس از حضور در مرکز خدمات جامع 
سالمت مهاباد و اداى احترام به مقام شامخ شهدا 
در گلزار شــهداى زواره، به مرکز فوریت هاى 
پزشکى این شهر مى رود. حضور وى با بازدید 
از مرکز بهداشت و بیمارســتان شهید بهشتى 
اردستان به پایان مى رســد و بعد از ظهر براى 
بازدید از طرح توسعه بیمارستان خاتم االنبیا(ص) 
وارد نطنز مى شــود.نجیمى خاطر نشان کرد: 
افتتاح پایگاه اورژانس شــهرى نطنز و بازدید از 
بیمارســتان فاطمیه بادرود آخرین برنامه هاى 
وزیر بهداشت به استان اصفهان خواهد بود. به 
گفته وى سعید نمکى عصر پنج شنبه نطنز را به 

مقصد تهران ترك مى کند.

مدیــرکل پزشــکى قانونى اســتان اصفهان 
گفت: در هفت ماه ســال جارى 351 جنین با 
تشخیص متخصصان پزشــکى قانونى سقط

 شدند.
علــى ســلیمانى پور در گفتگو بــا «ایمنا» با 
بیان اینکــه در هفت ماهه ســال جارى 444 
نفر بــراى دریافت مجــوز ســقط درمانى به 
مراکز پزشــکى قانونى استان مراجعه کرده اند، 
اظهــار کــرد: از این تعــداد351 نفــر از آنها
 موفــق بــه دریافت مجــوز ســقط درمانى

 شده اند. 
وى به افزایش 8 درصــدى متقاضیان دریافت 
سقط درمانى در استان اصفهان نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته اشاره کرد و افزود: باید توجه 
داشت که مجوز ســقط درمانى براى جنین زیر 
چهار ماه و واجد ناهنجارى هاى شدید مادرزادى 
بوده و یا اینکه  مادر مبتال به بیمارى هاى صعب 
العالج همــراه باخطر جانى در صــورت تداوم 

باردارى باشد.

این روزها مرمت گنبد مسجد تاریخى شیخ لطف ا... به 
شکل گسترده اى مورد انتقاد قرار گرفته است. بیشترین 
انتقاد هم به دو رنگ شدن بخشــى از این سازه عصر 
صفوى بر مى گردد که به خوبى قابل مشاهده است. این 
گنبد یکى از زیباترین و متفــاوت ترین گنبدها در میان 
مساجد جهان است و به همین دلیل هم کار مرمت آن تا 

این حد خبرساز شده است.
منتقدان مــى گویند «گنبــد را خراب کــرده اند» اما 
مســئوالن میراث فرهنگى اصفهــان معتقدند چنین 
اتفاقى نیافتاده اســت. پایگاه اطالع رسانى سراسرى 
«چمــدان» کــه از جملــه منتقــدان پروپاقــرص 
سیاســت هاى میــراث فرهنگى اصفهان اســت، در 
جدیدترین به روز رســانى اش، گزارش اول خود را به 
همین موضوع اختصاص داده و نوشــته است: «مرمت 
عجیب و پرحاشیه گنبد مسجد تاریخى شیخ لطف ا...، 
این اثر ثبت جهانى را دو رنگ کرده اســت. گنبدى که 
یکى از جاذبه هاى جهانى ایران و یکى از معروف ترین 
آثار ایران در سطح جهانى اســت... پیش از این مهدى 
حجت، بنیانگذار ســازمان میراث فرهنگى به تندى از 
مرمت گنبد مسجد شــیخ لطف ا... انتقاد کرده و گفته 
بود که گنبد مسجد شــیخ لطف ا... را خراب کرده اند... 
نمایندگى اســتان اصفهان یکــى از خبرگزارى ها نیز 
فاش کرده که مســئوالن میــراث فرهنگى اصفهان 
براى مرمت گنبد مســجد شــیخ لطف ا... دو بار برنده 
مناقصه را کنار گذاشته اند و با ترك تشریفات این مرمت 
حساس را به معتمد خود ســپرده اند که نتیجه آن پایین 
آوردن گنبد، باز چینى کاشــى ها و دور رنگ شدن گنبد 
مسجد شیخ لطف ا... است.  اتفاقاتى که مدیران وزارت 
میراث فرهنگى بــه ویژه مدیر پایــگاه جهانى میدان 
نقش جهــان و مدیــر کل میراث فرهنگــى اصفهان 
همچنان آن را تأیید مى کنند و مرمت گنبد شیخ لطف ا... 
را جزو بهترین مرمت هاى کشور معرفى کرده اند. با وجود 
این، مصاحبه هاى منتشر شده از معاون میراث فرهنگى 
استان اصفهان، مدیر کل استان اصفهان و مدیر پایگاه 

میراث جهانى میدان نقش جهان حداقل در تعیین قدمت 
کاشى هاى این گنبد با هم تناقض دارد و دقیقًا مشخص 
نیست قدمت کاشــى ها و نحوه این مرمت به چه شکل 
بوده است. کارشناســان مختلفى تاکنون این گفته که 
گنبد شیخ لطف ا... کاشــى صفوى ندارد را رد کرده اند. 
مدیران وزارت میراث فرهنگى و مدیران استان اصفهان 
با وجود تصاویرى که تاکنون از تغییر رنگ گنبد معروف 

مسجد شیخ لطف ا... منتشر شده توضیح قانع کننده اى 
نداده اند و مانند موضوعات مشابه در انتظار این هستند 
که موضوع تغییر رنگ گنبد نیز شامل مرور زمان شود.»

 این گزارش انتقادى در حالى در ایــن پایگاه اینترنتى 
پر بیننده منتشر شــده که فریبا خطابخش، مدیرپایگاه 
میراث جهانــى میدان امــام (ره) دیــروز در گفتگو با 
خبرگــزارى «مهر» در اصفهان، بــراى بار چندم همه 

این اتهامــات را تکذیــب کرد. او ضمــن توضیحات 
مفصل فنــى درباره مرمــت این بنا گفت که از ســال 
1314 هیچ گونه کارگاه مرمتى براى کاشى هاى گنبد

 مسجدشیخ لطف ا... برپا نشــده بود، اما اینکه تاکنون 
کاشــى ها ریزش نکرده بود را باید در  ریشه هاى بلند 
آن و در هم تنیدگى کاشى ها دانست که با بارش برف 
و باران سنگین بى شــک این کاشى ها در نهایت دچار 

ریزش مى شد.
خطابخــش اســتادکار مرمــت دو تــرك مســجد 
شــیخ لطف ا... را «رحمت ا... رضایت» معرفى کرد و 
گفت: این پیشکسوت میراث فرهنگى در سن 80 سالگى 
با صبر و عشق به اصفهان، تک تک کاشى هاى دو ترك 
مسجد شــیخ لطف ا... را مرمت کرد. وى انتقاد از تغییر 
رنگ دو ترك مرمت شده را بى اساس دانست و گفت: 
تفاوت رنگ عنوان غلطى براى تفکیک کاشــى هاى 
مرمت شده از مرمت نشده اســت؛ امیدواریم با تأمین 
اعتبار و اتمــام 14 تــرك باقیمانده تمام کاشــى ها 
مرمت شــود و این شــائبه تغییر رنگ هم در جامعه از 

بین رود. 
مدیر پایگاه مجموعه میدان امام خمینى (ره) در پاسخ 
به انتقادى که با اســتناد به گفته مهــدى حجت انجام
مى شــود مبنى بر اینکه «گنبد مسجد شیخ لطف ا... را 
به اسم مرمت خراب کردند، رنگ کاشى ها تغییر یافته 
و لچکى جا نیافتاده اســت» پاســخ داد: استاد حجت، 
شخصیت شــناخته شده و برجسته اى هســتند، قطعًا 
اگر ایشان بازدیدى از مجموعه میدان امام خمینى (ره) 
داشــتند ما متوجه مى شــدیم و ایشــان هــم حتمًا 
بر بام گنبد مى رفتند و نظر کارشناســى شده اى ارائه 

مى کردند. 
وى افزود: براى بییندگانى که از پاییــن به گنبد خیره 
مى شوند و آن را غیر همسطح مى دانند باید این توضیح 
را ارائه کنم که اینکه گفته مى شــود ترك گنبد مسجد 
شیخ لطف ا... کوچک شده، لچکى جا نیافتاده و همسطح 
نیست به علت این اســت که لبه هاى ترك هایى که 
مرمت نشده استحکام کافى را ندارد و هرآن در معرض 
ریزش اســت؛ براى حفاظت کاشى ها بر روى لبه هاى 
ترك گچ محکم گرفته شــده اســت تا مانع از ریزش 
کاشى ها شود که به صورت موقتى است و پس از پایان 
کارگاه مرمتى گنبد شــیخ لطف ا... این مشکل هم رفع 
خواهد شد. تمام تالش ما این است  با مرمت «اصولى» 
گنبد مسجد شیخ لطف ا... تا صد ســال آ ینده از این بنا 

حفاظت شود.

مرمت گنبد مسجد شیخ لطف ا... همچنان محل بحث از تهران تا اصفهان است 

یک گنبد و کلى جنجــال
مانى مهدوى

سقط351 جنین
 در 7 ماه

برنامه هاى  امروز 
مدیرکل گمرکات استان اصفهان با بیان اینکه گمرك اصفهان گفت: یکى از مهمترین وزیر بهداشت در اصفهان 

پرونده هاى تشکیل شده ماه گذشته این نهاد، قاچاق سازمان یافته مربوط به سوخت 
است.

رســول کوهســتانى پزوه در جمع خبرنگاران در سالن جلســات این اداره کل ضمن 
تشریح پرونده قاچاق سازمان یافته سوخت بیان کرد: شرکتى به ظاهر تولیدى با اخذ 
مجوزهاى قانونى از سال 95 اقدام به صادرات مشتقات نفتى تحت عنوان هیدروکربن 
سبک و ســنگین کرده بود. وى ادامه داد: شــرکتى که اقدام به قاچاق سازمان یافته 
سوخت کرده بود در سال 95 تعداد 66 فقره اظهارنامه صادراتى داشت که نتایج آزمون 

حاکى از بدون مشکل بودن محموله صادراتى بوده است.
مدیرکل گمــرکات اصفهان تصریح کرد: در ســال 96 تعداد 121 فقــره اظهارنامه 
صادراتى تحت عنوان هیدروکربن ســبک و سنگین داشت که فقط 14 فقره مشمول 
پرداخت مابه التفاوت شده است. وى ادامه داد: در سال 97 تعداد 143 فقره اظهارنامه 
و در ســال 98 تعداد 52 فقــره اظهارنامه صادراتــى در مجمــوع 195 فقره تحت

 عنوان هیدروکربن سبک و سنگین داشته که تنها 41 فقره بدون مشکل اعالم شده 
است.

کوهســتانى بیان کرد: از تعداد 154 فقره اظهارنامه تاکنــون نتایج بیش از صد فقره 
اظهارنامه که تاکنون به دست گمرك رسیده نتایج آزمون ها حاکى از 70 تا 100 درصد 

مشابهت محموله هاى صادراتى با بنزین، نفت سفید و گازوئیل بوده است.
وى گفت: آخرین محموله این شرکت شامل 22 تانکر با هماهنگى واحدهاى نظارتى 
و پس از اظهار کاال و نمونه بردارى و قبل از خروج کاال از کشــور توقیف شد که نتایج 
آزمون حاکى از 70 تا 100 درصد مشابهت محموله هاى صادراتى با بنزین و نفت سفید 

بوده که محموله تحویل شرکت ملى نفت شده است. از این رو پرونده قاچاق تشکیل 
و به دلیل سازمان یافته بودن قاچاق فرآورده هاى پرونده به دادسرا ارسال شده است. 
وى بیان کرد: در این صد فقره میزان نفت سفید قاچاق شــده 19 میلیون و 35 هزار 
و 221 کیلوگرم بــه ارزش 11 میلیون و 82 هــزار و 876 دالر و میزان بنزین قاچاق
 شده شــش میلیون و 206 هزار و 423 کیلوگرم به ارزش ســه میلیون و 835 هزار و 

902 دالر است.
کوهســتانى ادامه داد: میزان نفت گاز قاچاق شــده چهار میلیون و 304 هزار و 883 
کیلوگرم به ارزش دو میلیون و 358 هــزار و 301 دالر بوده که در مجموع بیش از 17 

میلیون دالر به ارزش کل ریالى 1969  میلیارد ریال محاسبه شده است.

جزئیات قاچاق 17 میلیون دالرى در اصفهان 
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جهانگیر کوثرى فیلم سینمایى «فروغ فرخزاد» را بهمن 
سال جارى مقابل دوربین مى برد. طبق گزارش رسیده، 
فیلمنامه این فیلم سینمایى توســط جهانگیر کوثرى 
و نعیمه اســالمى نوشته شده اســت. «فروغ فرخزاد» 
اولین تجربه کارگردانــى فیلم بلند ایــن تهیه کننده 
است.جهانگیر کوثرى، تهیه کننده آثارى همچون «زیر 
پوست شهر»، «خون بازى»، «اشباح»، «سوت پایان»، 

«فرارى»، «به آهستگى»، «نسل جادویى» و... است.
او فعالیت حرفه اى در سینما را از سال 1350 با دستیارى 
کارگردان در فیلم ســینمایى «ســراب» آغاز کرده و 
در ســال هاى 1353 و 1359 فیلم هاى کوتاه و مستند 
«رهایى»، «شــکوفه ناز و درخت کهن»، «شب پا»، 

«پهلوان نه قهرمــان»، «دوباره بــه راه مى افتیم» و 
«طبیعت زیباى ایران» را ساخته است.

این خبر در حالى منتشــر شــده  که هنوز اعالم رسمى 
مبنى بر صدور پروانه ساخت این فیلم از سوى سازمان 

سینمایى منتشر نشده است.

«دنیل کریگ» رسمًا تأیید کرد که پس از فیلم «زمانى 
براى مردن نیست» دیگر قرار نیست نقش «جیمز باند» 

را بازى کند.
ماه گذشته بود که سرانجام مراحل فیلمبردارى و تولید پر 
حاشیه فیلم «زمانى براى مردن نیست»  رسمًا به پایان 
رسید و حال بسیارى از طرفداران در انتظار انتشار اولین 
تریلر رسمى این فیلم هستند. حال در جدیدترین اخبار 
سینما و تلویزیون، مجموعه «007» قرار است با یکى از 

موفق ترین و بهترین بازیگران خود وداع کند. 
دنیل کریگ، بازیگر نقش «جیمــز باند» تأیید کرد که 

فیلم «James Bond 25» قرار است 

آخرین حضور او در نقش «جیمز باند» باشد و پس از آن، 
او براى همیشه با این نقش بسیار محبوب وداع خواهد 
کرد. کریگ پیش از این چهار بار و در فیلم هاى «کازینو 
رویال»، «ذره اى آرامش»، «اسکاى  فال» و «اسپکتر» 
نقش «جیمز باند» را بازى کرده بود و فیلم «زمانى براى 
مردن نیست» قرار است پنجمین نقش آفرینى او در نقش 

این ابَرجاسوس بسیار محبوب باشد.
پیش از این در ماه مهر امسال اولین پوستر رسمى فیلم 
«زمانى براى مردن نیست» منتشر شده بود. فیلم «زمانى 
براى مردن نیست»  قرار است در تاریخ 8 آوریل 2020 

(20 فروردین 1399) اکران شود.

محمدرضا شفاه، تهیه کننده سریال تلویزیونى «کتونى 
زرنگى» دربــاره آخرین وضعیت تولید این ســریال به 
کارگردانى على مالقلى پور گفت: تصویربردارى سریال 
«کتونى زرنگى» از اواسط مهر  ماه آغاز شده و هم اکنون 

در حدود 40 درصد آن انجام شده است.
وى ادامه داد: به طور همزمان کار تدوین و صداگذارى 
این مجموعه به ترتیب توسط سیاوش کردجان و رامین 
ابوالصدق انجام مى شود تا مراحل فنى با سرعت بیشترى 
طى شود. طبق برنامه ریزى انجام شده ان شاءا... «کتونى 
زرنگى» زمستان امسال روى آنتن شبکه 3 خواهد رفت. 
شفاه گفت: این سریال تعدد لوکیشن زیادى دارد و تیم 
تولید این روز ها در مسجدى در خیابان رى مستقر هستند. 
تصویربــردارى بدون وقفه ادامــه دارد و به تازگى برزو 

ارجمند به تیم بازیگران سریال پیوسته است.
تهیه کننده سریال «کتونى زرنگى» بیان کرد: این سریال 
یک کمدى متفاوت اجتماعى است که نگارش فیلمنامه 
آن را محســن ملکى و حســین حقیقى در 20 قسمت 

برعهده داشته اند.
هدایت هاشمى، افسانه چهره آزاد، برزو ارجمند، علیرضا 
جعفرى، ملیکا شریفى نیا، على سلیمانى، محمود جعفرى، 
مصطفى ساســانى، جواد پورزند و شاپور کلهر بازیگران 
اصلــى و رادمهر رزمجــوى، عماد شــعبانى بازیگران 

خردسال «کتونى زرنگى» هستند.
در خالصه داســتان «کتونى زرنگى» آمده است: «آقام 
همیشه میگه ِزرنگ ته چاهه...، ولى نمى دونه اگه من ته 

چاهم باشم، کفتِر چاهى ام، باالخره مى پرم!»

انتشار آلبوم تازه و پرحاشیه محســن چاوشى که ابتدا 
«قمارباز» نام داشــت و در ادامه عنوان «بى نام» بر آن 
نهاده شد و قرار بود با تیراژ باال روز سه شنبه منتشر شود، 
به دلیل ناآرامى هاى اخیر به تعویق افتاد اما در عین حال، 
قطعه  «بحر تفکر» به درخواست مخاطبان به این آلبوم 

اضافه شده است.
مسئوالن انتشــار آلبوم جدید «محســن چاوشى» با 
عنوان «بى نام» با انتشار پیامى که در اختیار خبرگزارى 
«فارس» قرار داده اند از لغو انتشار آلبوم و موکول شدن 
آن به زمانى دیگر خبر داده و نوشتند: «تیم تهیه و تولید 
آلبوم "بى نام" با احترام به مخاطبان فهیم آثار محسن 
چاوشى و مردم عزیز ایران با توجه به  مسائل پیش آمده 
طى روزهاى اخیر، تصمیم گرفت انتشار آلبوم را به زمان 
و احوال بهترى موکول کند. نیازى به تکرار و یادآورى 
نیست که محسن چاوشى براى طرفداران و مخاطبان 
خود همیشه عشق و احترام فراوان قائل بوده و به  احترام 
و خواست شــما قطعه  "بحر تفکر" به آلبوم اضافه شده 

است.»
آلبوم «بى نام» محسن چاوشى دهمین آلبوم رسمى این 
خواننده پاپ پرطرفدار خواهد بود. طرفداران چاوشــى 
منتظر هستند تا این آلبوم منتشر شود؛ آلبومى که نامش 
از «قماربــاز» به «بى نام» تغییر کرد. ســال قبل آلبوم 

«ابراهیم» محســن چاوشى با اســتقبال مخاطبین او 
همراه شــد. این آلبوم با همراهى طرفداران چاوشى از 
دانلود غیر قانونى کمترى به نسبت دیگر آلبوم ها روبه 
رو شد. آلبوم «بى نام» با اشعارى از موالنا و سعدى تهیه 
و تولید شده اســت و در این بین از اشعار برخى شاعران 
دیگر نیز به صورت ترکیبى و در تجربه اى نو اســتفاده 
شده است.محســن چاوشى موســیقى این آلبوم را به 
صورت کامل برعهده داشته است و محمد جاسمى نیز 

به عنوان همخوان و خواننــده مهمان در این اثر حضور 
دارد. قطعه جنجالى «قمارباز» با همین نام در لیســت 
قطعات آلبوم است.انتشار و لو رفتن دموهایى بى کیفیت 
و چند ثانیه از چند قطعه این آلبوم از جمله قطعات: «باز 
آمدم»، «قوم به حج رفتــه» و «بحر تفکر» در روزها و 
هفته هاى گذشته در فضاى مجازى باعث شده چاوشى 
تنظیم هایى جدید و مدرن را روى این قطعات امتحان 

کند.

آزاده نامدارى مجرى 34 ساله کشورمان از تجربه درست کردن ماکارونى و تشکر دخترش 
نوشت: «مى دونین من آدم احساساتى هستم، تو زندگیم احساس هاى خوب و بد زیادى را 
تجربه کردم. اما باور کنین این یکى یه چیز معرکه عجیب وغریبه، یه حس متفاوت باهمه 
چیزایى که تا حاال از قلبم رد شده. اینکه ظهر باشه، بیرون مه باشه، پاییز باشه، سجاد تو راه 
اومدن به خونه باشه وگندم (اصًال اصل مطلب اینه) گندم بخاطر یه ماکارونى یه جورى 
ببوسدت که تو بغض کنى. اینکه دخترت یاد گرفته بگه مرسى دوست دارم، نمى دونم شاید 
براتون بى معنى باشه اما من اینجا مى نویسم امروز با  یه ماکارونى ساده من تاخود خود 

آسمون رفتم. خدایا شکرت که مى فهمم این حالو. گندم مرسى که گفتى دوست دارم.»

فرهــاد اصالنى در چهارمیــن همکارى خــود با داود 
میرباقرى مقابل دوربین سریال «سلمان فارسى» 

مى رود.
فرهاد اصالنى که پیش از ایــن با ایفاى 
نقش «ابن زیــاد» در «مختارنامه» و 
«سرگرد اسد» در «شاهگوش» 
و همچنین بــازى در 
«امام على(ع)» با 
میرباقرى همکارى 
کرده بود، در سریال 
«سلمان فارسى» 
ینــى  فر نقش آ

خواهد کرد. پیش از این خبر حضور علیرضا شجاع نورى 
در نقش «سلمان فارسى» در این پروژه اعالم شده بود.

میرباقرى خود سرپرست نویسندگان فیلمنامه این سریال 
است و حسین طاهرى تهیه کنندگى آن را برعهده دارد. 
طراحى هنرى «سلمان فارسى» نیز برعهده محسن شاه 

ابراهیمى است.
سریال «سلمان فارسى» که این روزها مراحل پیش تولید 
را پشت سر مى گذارد براساس برنامه ریزى هاى صورت 

گرفته اواخر آذرماه کلید خواهد خورد.
میرباقرى در سریال «سلمان فارسى» سه دوره از زندگى 
این شــخصیت تاریخى را روایت مى کنــد:  دوره ایران 

باستان، بیزانس و صدر اسالم.

نوید نامور، مستندى از زندگى ناصر ملک مطیعى بازیگر 
قدیمى سینماى ایران مى سازد.

مستند ســینمایى «براى ثبت در تاریخ» در کنار روایت 
زندگى، منــش و مرام زنده یاد ناصــر ملک مطیعى را با 
دو رویکرد زندگى ورزشى و هنرى او از نگاه دوستانش 
بررسى مى کند. در این مستند تصاویر دیده نشده اى از این 
بازیگر پیشکسوت ســینماى ایران براى نخستین بار به 
نمایش درمى آید.ناصر ملک مطیعى، ستاره سینماى دهه 
50 ایران است. او که فیلم هایى ماندگار در آن سال ها دارد، 
پس از سال60 و بازى در «برزخى ها» و پایین کشیدن این 
فیلم از پرده سینما، دیگر اجازه رفتن جلوى دوربین را پیدا 
نکرد.تا اینکه سرانجام در اواخر دهه 80 در فیلم «نقش 

نگار»  على عطشانى جلوى دوربین رفت. فیلمى که سه 
سال توقیف شد و در نهایت اکرانى محدود داشت.

آخرین بارى که نام این هنرپیشه نامى سر زبان ها افتاد، 
دو مصاحبه همزمان او با برنامه اى در شــبکه شــما و 
«دورهمى» مهران مدیرى بود که دعواى این دو گروه 
برنامه ساز سبب شــد تا این مصاحبه ها با دستور رئیس 

رسانه ملى پخش نشود.
حاال مســتند «براى ثبت در تاریخ» به زوایاى گوناگون 
زندگى این چهره سرشــناس ســینماى پرداخته است. 
مستند «براى ثبت در تاریخ» به کارگردانى نوید نامور و 
تهیه کنندگى امیرحسین جهددوست در روزهاى گذشته 

در چند لوکیشن در تهران جلوى دوربین رفته است. 

در دورانى که ریاست ابراهیم رئیسى بر دستگاه قضا مواجه شده با اتفاقاتى مثبت براى 
اهالى فرهنگ، یک کارگردان ارزشى تصمیم گرفته کمدى «قوه غذاییه» را بسازد. جواد 
اردکانى که سابقه ساخت فیلم هاى ارزشى نظیر «به کبودى یاس» و «شور شیرین» را 
در کارنامه دارد، قصد دارد در جدید ترین تجربه اش یک فیلم کمدى موزیکال را جلوى 
دوربین ببرد. «قوه غذاییه» فیلمى کمدى است که فضاى کارى اش براى این فیلمساز 
تازگى خواهد داشــت و باید دید اردکانى چطور از پس این کار شوخ و شنگ برخواهد 
آمد؟جواد اردکانى پیش  تر در آثارى نظیر «چورى» و «سبیل مردونه» فضایى مفرح در 

گونه کودك را آزموده بود و حاال با «قوه غذاییه» یک کمدى خالص را تجربه مى کند.

اولین تصاویر از فیلم سینمایى «خروج» جدیدترین 
ساخته  ابراهیم حاتمى کیا منتشر شد.

فیلم ســینمایى «خروج» آخرین ساخته ابراهیم 
حاتمى کیا که به  تازگى فرم حضور در جشنواره فیلم 
فجر را پر کرده اســت روزهاى پایانى خود را طى 
مى کند. این فیلم که اخیراً از گچساران به قم رفته 
است و آخرین لوکیشن  فیلمبردارى اش در تهران 
خواهد بود، درباره کشاورزانى است که براى گفتن 
اعتراض خود به تهران مى آیند تا حرف هاى خود را 

به مسئولین بگویند.
حاال بعد از مدت ها انتظار اولین تصویر از این فیلم 
ســینمایى در فضاى مجازى منتشر شده است. از 
بازیگران فیلم مى توان بــه فرامرز قریبیان، آتش 

تقى پور، پانته آ پناهى ها و مهدى فقیه اشاره کرد.

با تکمیل مراحل فنى، فیلم «آن شب» خود را آماده 
حضور در جشنواره هاى جهانى کرده و همچنین 
احتمــال حضور این فیلم در ســى و هشــتمین 

جشنواره فیلم فجر وجود دارد.
محمد درمنش، «الکس بروتو» و «جفرى االرد» 
تهیه کنندگى این فیلــم را بر عهده دارند و «ترى 
جرج» سازنده (هتل رواندا) و برنده جایزه اسکار و 

گلدن گلوب مشاور تهیه کنندگان این فیلم است.
«آن شب» اولین فیلم شهاب حسینى است که در 
آمریکا ساخته شد و این بازیگر با نقشى متفاوت در 

آن حضور پیدا کرده است.
شهاب حسینى، نیوشا جعفریان، امیرعلى حسینى، 
آرمین مهر، گلبرگ خاورى، على کوششى و بازیگر 
خردســال لیال گرگانیان بازیگرانى هستند که در 
کنار بازیگران خارجى: «لــى لى ویکى»، «جرج 
مگوایر»، «الســتر لیتم»، «مایکل گرم» و «جیا 

مورا» جلوى دوربین «آن شب» رفته اند.
در خالصه فیلم «آن شــب» آمده: «داستان یک 
زوج ایرانى ساکن آمریکاست که در هتلى محبوس 
شده در حالى که وادار مى شــوند تا با بزرگ ترین 

ترس خود، در شبى بى پایان روبه رو شوند.»
این اثر ســینمایى محصول کمپانــى «ماموت 
پیکچرز» با همکارى کمپانى «ســون اســکایز 

اینترتینمنت»  است.
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مارال فرجاد، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون درباره احتمال 
حضورش در سى و هشتمین جشــنواره فیلم فجر گفت: 
امسال در چند فیلم به ایفاى نقش پرداخته ام، تا آنجا که 
مى دانم دو فیلم «ارتش ســرى» و «زنبور کارگر» فرم 
حضور در جشنواره را پر کرده اند و در صورت قبول شدن با 

دو اثر در جشنواره فیلم فجر حضور خواهم داشت. 
وى درباره حضورش در فیلم سینمایى «خوب بد جلف-
ارتش ســرى» اضافه کرد: در فیلم ســینمایى «ارتش 
سرى» نقش متفاوتى را بازى کرده ام، البته نزدیک به 140 
دقیقه فیلمبردارى داشته ایم و حال باید دید در تدوین چه 

مقدار از بازى من باقى خواهد ماند.
بازیگر سریال «برادرجان» با اشــاره به داستان متفاوت 
کمدى «ارتش ســرى» اذعان کرد: «خوب بد جلف 2» 
یا همان «ارتش سرى» داســتان متفاوتى دارد و از جمله 
کمدى هاى سالم سینماســت، در این فیلم یکى از زنان 
«ارتش سرى» خواهم بود که وارد داستان شخصیت هاى 
پیشین فیلم «خوب بد جلف» مى شــوند. وى با اشاره به 
ساخت ادامه داستان «ارتش سرى» تأکید کرد: در حال 

حاضر منتظر حضور «ارتش ســرى» در فجر هستیم اما 
پیش از آن صحبت هاى اولیه بــراى حضورم در «خوب 
بد جلف 3» هم صــورت گرفته و احتمــاًال در این فیلم 
به کارگردانى پیمان قاســمخانى به ایفاى نقش خواهم 

پرداخت.
بازیگر ســریال «رهایم کن» دربــاره حضورش در فیلم 
«زنبور کارگر» افزود: در فیلم «زنبور کارگر» به کارگردانى 
افشین صادقى هم به ایفاى نقش بسیار متفاوتى خواهم 
پرداخت و امیــدوارم این فیلم نیز راهى فجر شــود. وى 
پیرامون نقش خود در فیلم «زنبــور کارگر» ادامه داد: در 
«زنبور کارگر» نقش یک زن کر و الل را بازى مى کنم، 
اتفاقى کــه تاکنون در کارنامه کارى من شــکل نگرفته 
اســت، امیدوارم با حضــور در فجر این نقــش به خوبى 

دیده شود.
بازیگر فیلم «جاودانگى» درباره تمایل خود براى دریافت 
ســیمرغ جشــنواره فیلم فجر اضافه کرد: به هر حال هر 
بازیگرى دریافت جایزه را دوســت دارد، باید دید این آثار 
در نهایت و روى پرده چه خواهند شــد، البته این روز ها 

بیشــتر براى لذت بــردن از نقش بازى کــرده و زیاد به 
جایزه فکر نمى کنم. وى در همین راستا ادامه داد: درست 
اســت که جایزه و جشنواره شیرین هســتند اما اگر یک 
بازیگر خــودش را درگیر این چیز ها کنــد اضطراب وارد

زندگى اش مى شود، من ترجیح مى دهم به جاى این اتفاق، 
تمرکزم را کامًال روى بازى و کارى که در آن حضور دارم 
بگذارم. از نظر من لذت بردن از نقش ارزش بیشترى دارد، 
حال اگر جایزه ببرد که حالش چندین برابر خوب مى شود.

بازیگر سریال «کت جادویى» درباره ایفاى نقش در آثار 
کمدى توســط بازیگران زن افزود: از نظــر من بازى در 
نقش هاى کمدى بسیار راحت اســت و فکر مى کنم که 
اتفاقًا ایفاى نقش هاى درام و تراژیک بســیار ســخت تر 
است، من کمدى زیاد بازى کرده ام اما همواره تمایلم به 
آثار جدى است. البته در قبال بازیگران زن نباید فراموش 
کنیم که محدودیت هاى بیشترى نسبت مردان در ایفاى 
آثار کمدى وجود دارد. وى درباره موفقیت هاى خود طى 
دو سال گذشته در عرصه بازیگرى اضافه کرد: هر آدمى 
در زندگى اگر خودش را بشناسد به موفقیت مى رسد، من 

در دهه 80 بیشتر براساس هیجان انتخاب مى کردم، همین 
انتخاب هاى احساسى و عالقه به معروفیت و... بدون دقت 
انجام مى شد، از ســال 94 به بعد به این فکر کردم که از 
بازیگرى چه مى خواهم و به همین دلیل مسیرم را کامًال 

عوض کردم.
بازیگر فیلم «شــب لرزه» با اشــاره به عالقه همیشگى 
خود بــه عرصه تئاتر ادامــه داد: من خیلى مشــتاق این 
نیستم که در هر شبکه فیلم و سریال داشته باشم، دوست 
دارم بیشــتر در آثارى بازى کنم که باعث رشد من شوند،
 به همین دلیل بیشتر به ســمت تئاتر رفتم، در تئاتر همه 
چیز شفاف تر بوده و رابطه و البى وجود ندارد و همه چیز 
حاصل اســتعداد بازیگر اســت.  فرجاد در همین رابطه 
خاطرنشــان کرد: به قــول یکى از اســتادانم، بازیگرى 
یــک بازیگــر مهمتر اســت، چهــره، زیبایــى، پول و 
یا پارتى کارســاز نیست، شــاید یک بازیگر با این روابط 
در یک فیلم بــازى کند امــا این موفقیت گــذرا بوده و 
شاید ســال ها بعد آن فیلم رزومه درخشــانى در کارنامه 

وى نباشد.

مارال فرجاد:مارال فرجاد:

مشتاق نیستم در هر شبکه فیلم و سریال داشته باشممشتاق نیستم در هر شبکه فیلم و سریال داشته باشم

برزو ارجمند در «کتونى زرنگى» بازى مى کند

پدر باران کوثرى فیلم زندگى «فروغ فرخزاد» را مى سازد

زندگى ناصر ملک مطیعى مستند مى شود

اولین تصاویر 
منتشر شده از 

«خروج» حاتمى کیا

شهاب حسینى هم
 از آمریکا آمد

فرهاد اصالنى هم بازیگر «سلمان فارسى» شد

 اضافه شدن یک قطعه به آلبوم «بى نام» چاوشى 

وداع قطعى «دنیل کریگ» با «مأمور 007»

است  25» قرار JamesBond» 9 فروردین1399) اکرانشود.فیلم 20)

فرهــاد اصالنى در چهارمیــن همکار
میرباقرى مقابل دوربین سریال «س

مى رود.
فرهاد اصالنى که پیش از
نقش «ابن زیــاد» در
«سرگرد اسد»
و همچ
«ام
میر
کرد
»
نق

فرهاد اصالنى ه
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شوخى با دستگاه قضا؟احساساتى شدن عجیب خانم نامدارى!
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مدافع تیم فوتبال سپاهان در مورد پیروزى سپاهان مقابل پیکان 
و صعود به مرحله یک چهارم نهایى جام حذفى اظهار کرد: بازى 
سختى بود و در نیمه دوم هم سختى بیشتر شد. پیکان تیم خوبى  

است که کادر فنى کارکشته و بازیکنان خوبى دارد.
مرتضى منصــورى افزود: در نیمه اول کنترل بــازى را در اختیار 
داشــتیم و توانســتیم دو بار دروازه حریف را باز کنیم. خوشحالم 
توانســتم با پاســى که دادم موقعیت گلزنى به وجود بیاورم و به 
نتیجه گیرى تیمم کمک کنم. در نیمه دوم روند بازى عوض شد 
و این مسئله هم طبیعى است، چون 2 بر صفر جلو بودیم و پیکان 
مى خواست گل هاى خورده را جبران کند، بنابراین روى دروازه ما 
فشــار آورد. البته چه در نیمه اول و چه در نیمه دوم موقعیت هاى 
دیگرى هم داشتیم که اگر از آنها اســتفاده مى کردیم با اختالف 
بیشترى برنده مى شدیم، با این حال خداراشکر توانستیم در خانه 
جواز صعود به مرحله بعدى را به دست بیاوریم و هوادارانمان را شاد 
کنیم. وى در مورد مصدومیتى که در این بازى دچارش شد گفت: از 
ناحیه همسترینگ دچار مصدومیت شدم. باید عکسبردارى کنم تا 
مشخص شود که وضعیتم چگونه خواهد بود. امیدوارم شدید نباشد.

مدافع سپاهان در مورد اینکه این تیم به سختى گل مى خورد، اظهار 
کرد: خداراشکر دفاع تیمى ما خوب است. همه بازیکنان زحمت 
مى کشند. اینکه گل نمى خوریم یا سخت گل مى خوریم، فقط به 
دلیل خوب بودن مدافعان و دروازه بان  نیست. همه بازیکنان تیم از 
همان جلو زحمت مى کشند. وى در خصوص بازى بعدى سپاهان 
مقابل استقالل گفت: بازى سختى مقابل استقالل داریم. این تیم 
چند هفته است خوب نتیجه مى گیرد و انصافاً هم تیم خوبى است. در 
این چند هفته ما هم خوب نتیجه گرفته ایم و به همین دلیل معتقدم 
بازى قشنگى خواهد شد. این بازى حساس است و حساسیت آن به 
دلیل موقعیت دو تیم در جدول است، االن ما تیم دوم هستیم و آنها 
هم روى پله سوم قرار دارند و هر دو تیم براى رسیدن به صدر تالش 
مى کنند. براى قهرمانى باید از همه بازى ها امتیاز کامل بگیریم و 
مقابل استقالل هم هدفمان چیزى به جز برد نخواهد بود، هرچند 

که کار سختى داریم.
منصورى در مورد آمادگى و بازگشت محمد ایرانپوریان عنوان کرد: 
از این موضوع خوشحال هستم. بازگشت ایرانپوریان کارم را سخت 
مى کند اما اینکه هم پستى من آماده باشد، انگیزه ام بیشتر مى شود. 

همه ما تالش مى کنیم و سرمربى تشخیص 
مى دهد چه کسى بازى کند. درست است که 
من در ترکیب ثابت قــرار مى گیرم اما خیلى 
چیزها را از ایرانپوریان یــاد گرفته ام. امیدوارم 
او هرچه زودتر به شــرایط ایده آل برسد، چون 
بازى ها پرفشار هستند و این اتفاق در وهله اول 

به نفع تیم است.
وى در مورد اینکه  فکر مى کند باز هم به اردوهاى 

تیم ملى دعوت خواهد شــد حتى اگــر تغییراتى در 
کادرفنى این تیم به وجود بیاید، خاطر نشان کرد: پوشیدن 

پیراهن تیم ملى حتى اگر فقط چند جلســه تمرینى باشد 
افتخار اســت. وقتى به اردوى تیم ملى دعوت شدم خیلى 

خوشحال شدم، من همیشــه تالش مى کنم در تیمم بهترین 
عملکرد را داشته باشــم تا عالوه بر اینکه به نتیجه گیرى تیمم 
کمک مى کنم، بهتر و بیشتر دیده شوم تا باز هم افتخار حضور در 
تیم ملى نصیبم شود. در مورد تیم ملى نمى خواهم صحبت کنم و 

فقط امیدوارم هر اتفاقى مى افتد به نفع تیم کشورمان باشد.

مدافع سپاهان: بازى با استقالل قشنگ مى شود

دروازه بان تیم فوتبال سپاهان گفت: امیدوارم بتوانیم 
امســال قهرمان لیگ شــویم و اگر در نیم فصل اول 
قهرمان شویم، مى توانیم در نیم فصل دوم همین 
روند روبه جلو را ادامه دهیــم و جام را به 

دست آوریم.
على کیخسروى در گفتگو با «ایسنا» 
با بیان اینکه هم اکنــون دروازه بان 
دوم تیم هستم، گفت: سپاهان تیم 

بزرگى است و ذخیره بودن این تیم هم یک افتخار است. 
از وضعیتم در این تیم کامًال راضى هستم. 14 سال است 
که در تمام رده هاى سنى تیم سپاهان بازى مى کنم. وى 
تصریح کرد: هدفم این اســت که روزى دروازه بان اول 
سپاهان شوم و سپس به تیم ملى راه پیدا کنم و به تیم هاى 
اروپایى بروم.  وى افزود: با پیام نیازمند، خیلى صمیمى 
هستم و در عین دوستى با یکدیگر رقابت مى کنیم. پیام، 
روزهاى خوبى را سپرى مى کند و رکورد کلین شیت را 

هم دارد، امیدوارم این روند خوب را ادامه دهد. هیچکس 
مانند نیازمند در بین دروازه بان هاى کشور پیشرفت نکرده 
اســت و خود من هم چیزهاى زیادى از او یاد گرفته ام. 
کیخسروى گفت: قد من 2 متر است و 5 سانتیمتر از پیام، 
بلندتر هســتم. در ایران الگوى خاصى ندارم اما در میان 
دروازه بان هاى جهان مارك آندره تراشتِگن و مانوئل نویر 
را خیلى دوست دارم و از سبک بازى آنها خوشم مى آید، 

تیم باشگاهى مورد عالقه ام یوونتوس است.

سعید آذرى با کار کردن متنى در صفحه اجتماعى خود از فروش حق پخش 
اینترنتى بازى هاى لیگ دفاع کرد تا بدین ترتیب اولین مدیرى باشد که در این 

باره واکنش نشان مى دهد.
مدیرعامل پیشین ذوبى ها و فعلى فوالدى ها را مى توان اولین مدیرى دانست 

که درباره یکى از داغ ترین اخبار این روزهاى فوتبال ایران واکنش نشان داد.
ســعید آذرى که پیش از این نیز نشــان داده بود از جملــه مدیران مطلع به 
شــبکه هاى اجتماعى محســوب مى شــود و به همین دلیل بسیارى از 
اظهارنظرهاى خود راجع به مســائل مختلف فوتبال ایــران را در صفحات 
اجتماعى مطرح مى کند. حاال آذرى به یکى از مهمترین اخبار این روزهاى 
فوتبال واکنش نشــان داده و نظر خود را درباره فروش حق پخش اینترنتى 
بازى هاى مختلف فوتبال ایران بیان کرد. آذرى در این باره نوشت: «اولین گام 
براى شکستن انحصار حق پخش تلویزیونى  برداشته شد. حق پخش اینترنتى 
یک حرکت هوشمندانه و جدید است که مى تواند نهایتًا منجر به ابتیاع حق 
باشگاه ها براى رسیدن به هدف نهایى یعنى درآمدزایى از طریق حق پخش 

تلویزیونى شود. جایى که تمام دسترنج باشگاه ها فراموش مى شود.»

واکنش سعید آذرى به واگذارى 
حق پخش اینترنتى

شاگردان حسین فرکى در شرایطى مقابل ســپاهان در جام حذفى شکست 
خوردند که نسبت به عملکرد داور این بازى ناراضى هستند.

پیکان که در مرحله یک هشتم نهایى جام حذفى در نقش جهان مقابل سپاهان 
با دو گل شکست خورد، نسبت به عملکرد حاج ملک، داور این بازى ناراضى 
است و بر این اساس کمیته داوران خواستار بررسى عملکرد این تیم داورى شده 
است. در نامه باشگاه پیکان به فدراسیون فوتبال و کمیته داوران، آنها نسبت 
به اینکه گل دوم سپاهان در موقعیت آفساید به ثمر رسیده و همچنین اخراج 

نشدن بازیکن حریف در نیمه اول، اعتراض خود را اعالم کرده اند.
شاگردان حسین فرکى امیدوار بودند در ادامه روند موفق خود طى سه هفته 
اخیر، با نمایش مناسبى برابر سپاهان شــانس دستیابى به مجوز صعود را به 
دست بیاورند که در نهایت با نتیجه 2 بر یک در خانه حریف شکست خوردند 

واز صعود به مرحله بعد بازماندند.

در سال هاى گذشــته برخى از انتقال هاى نامناسب باعث شده که یک 
استعداد ویژه پیش از شکوفایى بسوزد اما این اتفاق خوشبختانه در ارتباط 

با یکى از لژیونرها و ستاره هاى جوان فوتبال ایران رخ نداد.
امیدنورافکن به عنــوان یکى از ســتاره هاى آینــده دار فوتبال ایران

 مى توانست به علت یک انتخاب نامناسب مثل برخى دیگر از استعدادهاى 
فوتبال ایران از مسیر پیشرفت دور شــود اما بازگشت به موقع او و شاید 
انتخاب بهترش در این فصل باعث شد تا حاال او بار دیگر یکى از بهترین 

جوان هاى فوتبال ایران باشد.
انتخاب سپاهان براى نورافکن با توجه به حضور امیرقلعه نویى که خودش 
بازیکنى در سطح ملى بوده و در بازگرداندن بازیکنان به فرم ایده آل تبحر 
دارد، یک انتخاب هوشمندانه و خوب بود. امید در این فصل از رقابت ها و 
در بیشتر بازى ها در پست هافبک دفاعى بازى کرده و تبدیل به یکى از 
مهره هاى تأثیرگذار تیمش شده است. ترکیب نورافکن و کیانى در خط 
میانى سپاهان هارمونى جالبى را در خط هافبک این تیم به وجود آورده 

و مى تواند یکى از دالیل موفقیت آنها در این فصل از رقابت ها باشد.
نورافکن عالوه بر ســپاهان نقش مهمى هــم در تیم زیر 
23 ســال ایران دارد که باید در رقابت هاى قهرمانى 
آسیا براى حضور در جمع ســه تیم پایانى و رسیدن 
به المپیک تالش کند. او بازوبنــد تیم امید را به بازو 

مى بندد.

شکایت پیکان
 از داور بازى با سپاهان

امید در طالیى ها زنده شد

مدیرعامل سابق باشگاه سپاهان اصفهان به عنوان سرپرست جدید فدراسیون 
پزشکى ورزشى انتخاب شد.

در حالى که دوره چهار ساله ریاست غالمرضا نوروزى در فدراسیون پزشکى 
ورزشى از یک ماه قبل به اتمام رسیده بود، وزارت ورزش در راستاى سیاست 
جدید خود براى اعالم بى طرفى در انتخابات از سرپرست جدید این فدراسیون 
رونمایى کرد. طبق اعالم محمدشروین اسبقیان، مدیرکل دفتر امور مشترك 
فدراســیون ها از این پس مهرزاد خلیلیان به عنوان سرپرســت فدراسیون 
پزشکى ورزشى فعالیت مى کند. این سرپرستى تا زمان برگزارى انتخابات 
فدراسیون پزشکى ورزشى ادامه خواهد داشت و احتماًال به زودى ثبت نام از 
نامزدها نیز آغاز مى شود. مهرزاد خلیلیان، مدیرعامل سابق باشگاه سپاهان 
مســئول برگزارى مجمع خواهد بود اما باید دید در سال المپیک فدراسیون 
پزشکى ورزشى همچنان مى تواند به روند بهبود مصدومیت برخى قهرمانان 

و جلوگیرى از ایجاد مصدومیت و خطرات ناشى از دوپینگ ادامه دهد یا خیر.

مدیرعامل سابق سپاهان، سرپرست 
فدراسیون پزشکى شد

سرمربى ســپاهان اصفهان با گالیه از حضور نه چندان مناسب هواداران در 
دیدار تیمش با پیکان تهران گفت: توقع دارم هواداران بیشترى براى تشویق 
طالیى پوشان به ورزشگاه بیایند. در روزهایى که از هواداران انتظار داریم بیایند 

و حمایت کنند، نمى آیند. از 3000 نفرى که آمدند تشکر مى کنم.
امیر قلعه نویى پس از صعود تیم خود به مرحله یک چهارم نهایى جام حذفى 
افزود: تیم ما در چند جبهه بازى دارد و هواداران باید اســتقبال بیشــترى از 
بازى هاى تیم ما بکنند، قیمت بلیت ورزشگاه هم مناسب است و سایر حرف ها 

بهانه است.

قلعه نویى: طرفداران سپاهان به 
ورزشگاه بیایند

علیرضا منصوریان، سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن تمایلى به استفاده از 
دو بازیکن خارجى تیمش ندارد ولى باشگاه ذوب آهن هنوز قرارداد این دو 

بازیکن را فسخ نکرده است.
منصوریان چندى پیش به باشگاه ذوب آهن اعالم کرد که تمایلى براى 
ادامه همکارى با ابیابووى باکر و ماکولى کریسانتوس ندارد. با وجود این، 
آنها همچنان در تمرین ذوبى ها حضور دارند، چرا که باشــگاه ذوب آهن 
هنوز قراردادشــان را فســخ نکرده و مراحل قانونى در این زمینه انجام 

نشده است.
این دو بازیکن براى فصل آینده هم با باشگاه ذوب آهن قرارداد دارند و به 
مسئوالن این باشگاه گفته اند که پول فصل آینده شان را هم مى خواهند. 
این موضوع براى مسئوالن باشگاه ذوب آهن تبدیل به یک چالش شده 
است و آنها در حال مذاکره با باکر و کریسانتوس هستند تا قرارداد این دو 

بازیکن را به صورت توافقى فسخ کنند.
مشکل دیگر در تیم ذوب آهن کمبود مهاجم است و ذوبى ها غیر از ارسالن 
مطهرى، مهاجم تراز اول دیگرى را در اختیار ندارند. علیرضا منصوریان 
درصدد تقویت خط حمله تیمش براى نیم فصل دوم است ولى گزینه ایرانى 
براى ذوبى ها وجود ندارد و کیفیت ضعیف کریسانتوس و باکر نیجریه اى 
و ضرر مالى در جذب آنها هم باعث شده است تا ذوبى ها نتوانند به سمت 

گزینه خارجى بروند.

چالش باشگاه ذوب آهن براى اخراج 
2 بازیکن خارجى

در حالى که روز شنبه هفته آینده تیم فوتبال سپاهان در مسابقه اى 
بسیار حساس، از آبى پوشان استقالل در اصفهان میزبانى خواهد 
کرد، باشگاه استقالل تهران پس از بازى مقابل نساجى مازندران، 
اطالعیه اى را در خصوص انتخاب داور مسابقه با سپاهان صادر و 
نسبت به این انتخاب اعتراض خودش را اعالم کرد. به همین دلیل 
روابط عمومى باشگاه سپاهان اصفهان با انتشار اطالعیه اى نسبت 
به اعتراض آبى ها واکنش نشــان داد. در اطالعیه که دیروز صادر 

شده، آمده است:
«کمیته داوران هر داورى را که استقالل تمایل دارد انتخاب کند؛ 
ما مى پذیریم. در دو روز گذشته باشگاه استقالل نسبت به انتخاب 
آقاى زاهدى فر به عنوان داور بازى سپاهان و استقالل بحث هاى 
رسانه اى انجام دادند تا متأسفانه بازى را به خارج از مستطیل سبز 
بکشند. واقعیت این است هواداران سپاهان هنوز اشتباهات آقاى 
زاهدى فر در نیمه نهایى جام حذفى سال گذشته را فراموش نکردند 
که موجب از دست رفتن جام حذفى شد. آنها زخم خورده داورى هاى 
ضعیف براى هر دو جام فصل پیش هستند. واقعیتى که آقاى فغانى 
هم در آخرین مصاحبه خود در ایران به آن اشاره کرد. با این  همه، 
ما به این انتخاب اعتراضى نداریم و به تصمیم کمیته داوران احترام 
خواهیم گذاشت. با وجود این، حرف آخر ما این است که کمیته داوران 
هر داورى را که مسئوالن اســتقالل تمایل دارند انتخاب کند و ما 
بدون هیچ مخالفتى آن را مى پذیریم تا بیش از این هواداران دو تیم 

برابر هم قرار نگیرند.» 
با هم مشکلى نداریم

در همین حال رضا فتاحى، سرپرست سپاهان در مورد بازى هفته 
سیزدهم سپاهان مقابل استقالل تهران عنوان کرد: امیدواریم این 
بازى به خوبى و در کمال آرامش برگزار شود. سپاهان و استقالل 
هیچ وقت با هم مشکلى نداشــتند. من از تماشاگرانمان خواهش 
نمى کنم، اســتدعا دارم براى این بازى، نقش جهان را زرد کنند. ما 

به آنها احتیاج داریم.
وى  اظهار کرد:  استقالل تیم قابل احترامى است که در هفته هاى 
اخیر نتایج خیلى خوبى گرفته اســت. این تیم مربى بســیار قابل 
احترامى دارد اما ما هم سپاهان هستیم، بازیکنان حرفه اى، کادرفنى 

بسیار خوب و مدیریتى داریم که همه جوره پشت تیم بوده است. از 
هواداران مى خواهم براى این بازى در ورزشگاه حاضر شوند و فقط 
سپاهان را تشویق کنند تا روز به یاد ماندنى و خاطره انگیزى را براى 

همه ما رقم بزنند. 
سرپرست ســپاهان در مورد اینکه به نظر بسیارى از کارشناسان، 
رقابت اصلى در فصل جارى بین دو تیم استقالل و سپاهان است 
و این بازى مى تواند تا حد زیادى مسیر قهرمانى را مشخص کند، 
گفت: استقالل بعد از چند ســال ناکامى روند خوبى را به خودش 
گرفته، همه بازیکنان ما تالش مى کنند در ایــن بازى 3 امتیاز را 
بگیریم و همه دست به دست هم مى دهیم تا سپاهان به موفقیت 
برسد. استقالل و سپاهان جزو تیم هاى مدعى هستند، با این حال 
نمى توان گفت که رقابت اصلى فقط بین این دو تیم اســت. همه 
تیم ها خوب هستند. اگر به جدول نگاه کنیم، فاصله امتیازات زیاد 
نیست. بین تیم اول تا هشتم فقط 7 امتیاز وجود دارد و در هر هفته با 
یک برد یا یک باخت تغییرات زیادى در جدول به وجود مى آید. ما 
سعى مى کنیم در بازى استقالل به امتیاز کامل این مسابقه دست 

پیدا کنیم. 
 مقابل استقالل بهتر بازى مى کنیم

مدیرعامل باشگاه سپاهان تصریح کرد: ما و استقالل آماده برگزارى 
این بازى هستیم. سپاهان مقابل تیم هایى که براى فوتبال بازى 
کردن به میدان مى آیند بهتر بازى مى کند. امیدوارم بازى جوانمردانه 

و تماشاگرپسندى را از سوى هر دو تیم شاهد باشیم.
مسعود تابش در پاسخ به اینکه آیا باشگاه سپاهان آمادگى کامل براى 
میزبانى از این بازى را دارد یا خیر، خاطرنشــان کرد: هیچ مشکلى 
براى میزبانى نداریم و همه چیز آماده است. طبق قانون، ما 10 درصد 
سکو ها را به تیم حریف اختصاص مى دهیم. سپاهان تیم پرهوادارى 

است و امیدوارم هواداران ما ورزشگاه را بار دیگر ُپر کنند.
احتمال باالى غیبت مدافع سپاهان 

هافبک تیم فوتبال سپاهان به احتمال زیاد دیدار مقابل استقالل را 
از دست خواهد داد. مرتضى منصورى که در جریان دیدار تیم هاى 
فوتبال ســپاهان و پیکان در مرحله یک هشتم نهایى جام حذفى 
دچار مصدومیت شــده بود، دیروز (چهارشنبه) آزمایش MRI را 

پشت سر گذاشت. مصدومیت بازیکن تیم فوتبال سپاهان از ناحیه 
همسترینگ است و او به احتمال زیاد دیدار روز شنبه تیمش مقابل 
استقالل را از دست مى دهد. با این حال، پزشکان سپاهان منتظر 
اعالم جواب آزمایش MRI مدافع راست تیمشان هستند تا نظر 
نهایى را درباره حضور او در دیدار مقابل استقالل به کادرفنى اعالم 

کنند.
خبر خوب براى استقاللى ها 

خبرگزارى میزان- کادرپزشــکى تیم فوتبال اســتقالل یکى از 
بازیکنان مصدوم را تا روز بازى با سپاهان به لیست تیم برمى گرداند. 
فرشید اسماعیلى در اواسط دیدار روز دوشنبه مقابل نساجى مازندران 
به علت مصدومیت از زمین بازى بیرون رفت. خبر مصدومیت این 
بازیکن، هواداران اســتقالل را نگران کرد. در همین مورد شنیده 
مى شود فرشید براى بازى مقابل سپاهان از هفته دوازدهم لیگ برتر 
مشکلى ندارد و با کمک کادرپزشکى به بازى حساس روز شنبه در 

اصفهان مى رسد.
استقاللى ها نزدیک نقش جهان 

برنامه سفر اعضاى تیم فوتبال استقالل به اصفهان براى برگزارى 
بازى مقابل سپاهان مشخص شد. تیم فوتبال استقالل قرار است در 
هفته دوازدهم لیگ برتر روز شنبه هفته آینده از ساعت 15 به مصاف 
تیم سپاهان اصفهان برود. آخرین تمرین شاگردان استراماچونى 
در تهران قرار است فردا برگزار شــود. اعضاى تیم استقالل پس 
از این تمرین، ســاعت 14 و 30 دقیقه تهران را به مقصد اصفهان 

ترك مى کنند. اســتقاللى ها قرار است 
در اصفهان در هتل 

مستقر  اطلس 
شــوند. دلیل 
این  انتخاب 
هتل از سوى 
آبى پوشــان 

پایتخت، نزدیکى 
آن به ورزشــگاه نقش 

جهان اصفهان است.

آخرین خبرها از بازى بزرگ روز شنبه

استقالل قابل احترام است
 اما ما هم سپاهان هستیم

دروازه بان سپاهان:  5 سانتیمتر از «پیام» بلندترم
دروازه بان تیم فوتب
امســال قهرمان لی
قهرمانشویم
روند ر
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ى کنیم و سرمربى تشخیص
ى بازى کند. درست است که 
بت قــرار مى گیرم اما خیلى 
وریان یــاد گرفته ام. امیدوارم

ه شــرایط ایده آل برسد، چون 
 هستند و این اتفاق در وهله اول 

که  فکر مى کند باز هم به اردوهاى 
تغییراتى در  خواهد شــد حتى اگــر

 به وجود بیاید، خاطر نشانکرد: پوشیدن
 حتى اگر فقط چند جلســه تمرینى باشد 

وقتى به اردوى تیم ملى دعوت شدم خیلى 
 من همیشــه تالش مى کنم در تیمم بهترین 
ه باشــم تا عالوه بر اینکه به نتیجه گیرى تیمم
 بهتر و بیشتر دیده شوم تا باز هم افتخار حضور در
شود. در مورد تیم ملى نمى خواهم صحبت کنم و

ر اتفاقى مى افتد به نفع تیم کشورمان باشد.

نورافکن عالوه بر ســپاهان نقش مهمى هــم در تیم زیر 
23 ســال ایران دارد که باید در رقابت هاى قهرمانى 
آسیا براى حضور در جمع ســه تیم پایانى و رسیدن 
به المپیک تالش کند. او بازوبنــد تیم امید را به بازو 

مى بندد.

0 و 30 دقیقه تهران را به مقصد اصفهان  4ســاعت 14
ســتقاللى ها قرار است 

هتل 
ر

ى 
گاه نقش 

ست.
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ابالغ اجراییه
شماره پرونده: 139704002003002347/1 شماره بایگانى پرونده: 9703279/1 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139803802003000447 تاریخ صــدور: 1398/09/05 آگهى ابالغ 
اجرائیه پرونده شماره 139704002003002347- بدینوسیله به آقاى محمدعلى سخنى 
دستجردى نام پدر: احمد به نشانى: اصفهان: دستگرد خیار خیابان باغ فردوس کوچه شهید 
مفتح پالك 7 که برابر گزارش مأمور مربوطه آدرس شناسائى نگردیده است ابالغ مى ابالغ 
مى شود که خانم عصمت برهانى شــیدانى فرزند اصغر باستناد سند ازدواج شماره 14566 
مورخ 1375/06/20 دفترخانه ازدواج 69 شــهر اصفهان جهت وصول کل مهریه خود به 
شرح "مبلغ یکصد هزار ریال بعنوان هدیه کالم ا... مجید و دویست و شصت و دو ریال و نیم 
بعنوان مهرالسنه و یکصد و شصت عدد ســکه طال  بهار آزادى کامل غیرمقوم" درخواست 
صدور اجرائیه علیه شما را نموده، پس از صدور اجرائیه از دفترخانه مربوطه، پرونده اجرائى 
به شماره 139704002003002347/1 در این اداره مطرح مى باشد. لذا طبق ماده 18 آئین 
نامه اجراى مفاد اسناد رسمى به شــما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ 
ابالغ اجرائیه محسوب اســت و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج 
و منتشر مى گردد، نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غیر اینصورت عملیات اجرائى 
طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 674358 قویدل- کفیل اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان /9/170
مزایده نوبت دوم

اجراى احکام مدنى شــعبه 17 دادگاه عمومى (حقوقى) اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده 
اى در خصوص پرونده اجرایى کالسه 980775 ج 17 محکوم له: مهین والى و فاطمه والى 
و محمد والى- محکوم علیه: بهنــام والى و بهنوش والى و میثم والى و مهســا والى مورد 
مزایده: دســتور فروش پالك ثبتى با مشــخصات ذیل اوصاف مورد مزایده طبق نظریه 
کارشناسى: مشخصات و موقعیت ملک: احترامًا بازگشت به ابالغ شکاره 131/14123/00 
مورخ 1398/04/25 منضم به نامه شــماره 980775 مورخ 1398/04/25 از شــعبه 17 
اجراى احکام مدنى اصفهان جهت ارزیابى ملک مسکونى واقع در اصفهان خیابان توحید 
میانى- کوچه 25 (شهیدان کاظمى) بن بســت فرحى پالك 24 اینجانب به همراه خانم 
مهین والى از محل بازدید و پس از بررسى اسناد و مدارك تطبیق با محل مورد ذیل تقدیم 
مى گردد: 1- محل موردنظر یک ملک مســکونى قدیمى با اسکلت آجر و گل یک طبقه، 
سقف و آهن و آجر و حدود 75 متر اعیان و عرصه به مساحت 200 مترمربع طبق سند و داراى 
انشعابات آب و فاضالب و برق و گاز و غیرقابل سکونت مى باشد. 2- خواهان داراى 3 برگ 
سند به شــماره ثبتى ملک 2479/1 بخش 5 ثبت اصفهان به نام آقاى محمد والى با سهم 
21/44 حبه از 72 حبه و خوانم مهین والى با سهم 21/44 حبه از 72 حبه خانم فاطمه والى 
با سهم 24/9297 حبه از 72 حبه از عرصه و اعیان فرزندان عبدالحسین ثبت گردیده است. 
نتیجه: با توجه به موارد باال و مســاحت، موقعیت و کاربرى و انشعابات و ارزش کل اعیان 
با انشــعابات به مبلغ 150/000/000 ریال معادل پانزده می لیون ت.ت.مان و ارزش شش 
دانگ عرصه ملک مذکور به مبلغ 12/000/000/000 ریال معادل یک میلیارد و دویست 
میلیون تومان و ارزش کل شش دانگ عرصه و اعیان 12/150/000/000 ریال معادل یک 
میلیارد و دویست و پانزده میلیون تومان ارزیابى مى گردد. ملک خالى از سکنه است. زمان 
98/09/28 ساعت 10/30 صبح مکان: خیابان جى- خیابان شهداى ستار- مجتمع قضائى 
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 حساب 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: 670882 شریفى مقدم- دادورز اجراى احکام 

شعبه 17 دادگاه حقوقى اصفهان /9/171
اخطار اجرایى

شماره 396/98 به موجب راى شماره 628/98 دادنامه تاریخ 98/6/30 حوزه دوم شوراى 
حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- محمد رضا حاجى 
عرب ازان اخارى 2- احمد عظیمى به نشــانى1-مجهول المکان 2- نجف آباد خ رجایى 
جنوبى ك فرجام پ 11 کد پســتى 65133-85187محکوم است به حکم به محکومیت 
محمد رضا حاجى عرب ازان اخارى به حضور در دفترخانه و انتقال ســند خودرو پژو آردى 

مدل 1384 به شماره انتظامى 686 ج 25 ایران 23 به نام فاطمه جمشیدیان و پرداخت مبلغ 
پانصد هزار تومان  نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت.محکوم له: فاطمه جمشیدیان قلعه 
سفیدى به نشانى: نجف آباد خ پشت پارك کوچه ش کارشناس پ 23 ماده 34قانون اجراى 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند 
که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 670993/م الف-شعبه دوم شوراى حل اختالف 

نجف آباد/ 9/172
 حصروراثت 

محمد على مرادى داراى شناسنامه شماره 7793 به شرح دادخواست به کالسه 1262/98 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان منصور 
مرادى قهدریجانى بشناسنامه 890 در تاریخ 97/11/21 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. منوچهر مرادى قهدریجانى ش ش 
2593 ، 2. محبوبه مرادى ش ش 28485 ، 3. محمد على مرادى  ش ش 7793 ،  (فرزندان 
متوفى)، 4 . مهین دخت گلستانى نجف آبادى ش ش 22009 (همسر متوفى)، متوفى به غیر 
از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 671041/م الف 

رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 9/173
 حصروراثت 

پنجعلى سلطانقلى داراى شناسنامه شــماره 186 به شرح دادخواست به کالسه 1379/98 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مریم 
سلطانقلى بشناسنامه 2975 در تاریخ 98/8/21 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. پنجعلى سلطانقلى ش ش 186  ( پدر متوفى 
)، 2. طوبى افکنده  ش ش 223( مادر متوفى )  ، متوفــى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. 672443/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى 

دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 9/174
 حصروراثت 

عباس چاوشى داراى شناسنامه شماره 1020 به شرح دادخواست به کالسه 1381/98 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طیبه ربانى 
نجف آبادى بشناسنامه 259 در تاریخ 94/11/5 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. اشرف چاوشــى ش ش 73 ، 2.  حسین 
چاوشى ش ش 341 ، 3. عباس چاوشــى ش ش 1020 ، 4. على چاوشى ش ش 4836 ، 
5. اکبر چاوشى ش ش 24215 (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 672700/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد /9/175
حصروراثت 

محمد خاکى نجف آبادى داراى شناســنامه شماره 1886 به شــرح دادخواست به کالسه 
1382/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان على خاکى نجف آبادى  بشناسنامه 268 در تاریخ 97/12/9 اقامتگاه دائمى خود 
را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. اعظم خاکى نجف 
آبادى ش ش 160 ، 2. محمد خاکى نجف آبادى ش ش 1886 ، 3. اکرم خاکى نجف آبادى 
ش ش 3424 ، 4. مهدى خاکى نجف آبــادى ش ش 5906 ، (فرزندان متوفى)، 5. طاهره 
خاکى نجف آبادى ش ش 975 (همســر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 672878/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 
شوراى حل اختالف نجف آباد /9/176

 مزایده اموال منقول نوبت اول 
در پرونده 981373 اجراى حقوقى دادگسترى شهرستان شاهین شهر اقاى علیرضا جنتى 
محکوم است به پرداخت 000 / 000 / 263 ریال و شرکت گیتى پسند محکوم به پرداخت 
مبلغ 000 / 063 / 37 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 205 / 502 / 8 ریال هزینه دادرسى 
و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 16 / 2 / 1398 لغایت زمان وصول که مبلغ کل محکوم به 
محکوم علیه تا تاریخ نگارش متن مزایده حاضر به میزان 370 / 538 / 32 7 ریال محاسبه 
گردیده اســت محکوم علیهم به پرداخت مبالغ مذکور در حق حمید خروش فرزند محمد و 
پرداخت مبلغ 918 /376 / 16 ریال بابت حق االجراى دولتى در حق صندوق دولت ملزم به 
پرداخت شده اند که در مورخ 30 / 8 / 98 مبلغ 756 / 512 / 85 ریال از میزان محکوم به 370 
/ 538 / 327 ریال به محکوم له حمید خروش تحویل گردید و محکوم لها در جهت وصول 
باقیمانده مطالبات خود اقدام به توقیف اموال بدهکاران طبق نظریه کارشناس دادگسترى 
 PEX –AL- PEX شامل 095 /10 متر لوله پنج الیه نیو پایپ سایز 16 میلیمتر از نوع
در محل شرکت آتى لوله سپاهان واقع در شهرك صنعتى مورچه خورت خ شیخ بهایى پنجم 
پالك 185 نمود که به میزان 000 / 755 / 292 ریال ارزیابى شده و نظریه کارشناس مصون 
از ایراد و اعتراض باقیمانده و مزایده اموال توقیفــى به میزان باقیمانده محکوم به محکوم 
علیهم صدرالذکر و حق االجرا در روز دوشنبه مورخ 25 / 9 / 98  ساعت 30 / 8 صبح محل 
برگزارى مزایده : اجراى احکام حقوقى  دادگسترى شاهین شهر . مزایده از قیمت کارشناسى 
شروع وبه کسى که باالترین قیمت را پیشــنهاد دهد فروخته خواهد شد . برنده مزایده مى 
بایست 10 درصداز ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عند اللزوم به حساب 
سپرده21712902777002  واریز و تا یک ماه فرصت دارد ما بقى ثمن معامله را به حساب 
سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده 
به صندوق دولت واریز مى گردد . کسانى که مایل ب رکت در مزایده مى باشند مى بایست 
حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال 
داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره 
اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شوند .قاضى واحد اجراى احکام مدنى 
شعبه اجراى احکام مدنى دادگسترى شاهین شهر – فرهاد ابراهیم قالتى 670710 – م الف  

علیرضا خالقى- .دادورز اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر/ 9/177 
اخطار اجرایى

محکوم علیه هادى معینى مجهول المکان و محکوم له سمیه حکیمیان فرزند محمد بنشانى 
گز بلوار معلم ك پل سنگى ك حجت منزل محمدى به موجب راى شماره 255 تاریخ 29 / 4 
/ 98 حوزه ششم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم 
است به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 19 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 500 / 367 / 1 ریال 
هزینه دادرسى و پرداخت نیم عشر اجرایى درحق صندوق دولت ماده 34 قانون اجراى احکام 
همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد صریحا اعالم نماید   669335 /م الف.  قاضى شعبه ششم حقوقى شوراى حل 

اختالف شاهین شهر /9/178 
حصر وراثت

آقاى سید مهدى هاشمى  به شماره شناسنامه 3087  با استناد شهادتنامه و گواهى فوت و 
رونوشت  شناسنامه ورثه ، درخواستى بشماره 98 / 619  تقدیم این شورا نموده چنین اشعار 
داشته است که شادروان سید رضا هاشمى جزى فرزند سید ابراهیم  بشناسنامه شماره 130 
در تاریخ 12 /  8/ 1398 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از 1 – بتول اشراقى 
جزى نام پدر عباس شماره شناسنامه 6992 نسبت با متوفى همسر 2- سیدمحمد هاشمى 
نام پدر سیدرضا شماره شناسنامه 8 نســبت با متوفى فرزند 3- سید مهدى هاشمى نام پدر 
سیدرضا شماره شناسنامه 3087  نسبت با متوفى فرزند  اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

گواهى صادر خواهد گردید . 669298/م الف - شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر/ 9/179 
ابالغ اخطاریه

آقاى اسماعیل ناصرى دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفیت اقاى عباس گرجى به این 
شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 555 ش 11 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 14 / 10 / 
98 ساعت 10  صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد 
ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شــود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم 
غیابى صادر خواهد شد 669155 /م الف. مسئول دفتر شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر/ 9/180  
ابالغ رأى

آگهى راى شــورا -شــماره پرونده : 98 /121 ش 5 ح  شــماره دادنامه تاریخ رسیدگى : 
درخصوص دادخواست آقاى احمد رضا دادنى حســن آبادى فرزند ابراهیم بنشانى شاهین 
شهر خ عطار فرعى 13 شرقى نیم فرعى 3 جنوبى پالك 13 به طرفیت خواندگان 1 – آقاى 
حمید رضا باقى فرزند سیف اله بنشانى شاهین شهر خ صنعتى سردارجنگل کوچه اول سمت 
راست خرید خودرو فرسوده 2 – رسول هاشم زاده بنشانى اصفهان کاوه خ بهارستان شرقى 
ك بهار ازادى بن بســت ابان مجتمع بهار واحد 1 3 – عبدالرضا یوســف فرزند حسینعلى 
مجهول المکان به خواسته الزام خواندگان به حضوردردفترخانه جهت انتقال سندیکدستگاه 
خودروپراید مدل 84 به شــماره انتظامى  854 ن 39 ایران 99 به انضمام هزینه دادرســى 
گردشکار خواهان دادخواستى بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع 
به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقررر حوزه به تصدى 
امضاء کنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم 
رسیدگى را اعالم و بشــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید بدین شرح که خواهان به 
تاریخ 20 / 3/ 97 خودروى مذکور را از خوانده ردیف اول به مبلغ 130 میلیون ریال خریدارى 
نموده و 110 میلیون ریال از ثمن معامله را به وى پرداخت و الباقى جهت انتقال سند باقى 
است از سویى اسناد قانونى خودرو به نام خوانده ردیف سوم مى باشد خواندگان علیرغم ابالغ 
قانونى و نشرآگهى در جلسه حضور ندارند شورا نظر به مســتندات ابرازى خواهان تصویر 
مبایعه نامه و کارت خودرو و بیمه نامه پاسخ استعالم از سوى پلیس راهور 13 / 13 / 98 که 
موید مالکیت خوانده ردیف سوم مى باشد ضمن احراز از رابطه معاملى بین طرفین خواسته 
خواهان را محرز و مسلم دانسته به استناد مواد 140 – 219 – 220 – 221 – 1301 قانون 
مدنى حکم به حضور خوانده ردیف سوم آقاى عبدالرضا یوسف در یکى از دفاتر ثبت اسناد 
رسمى جهت انتقال و تنظیم سند رسمى خودرو ســوارى پراید مدل 84 به شماره انتظامى  
854 ن 39 ایران 99 بنام خواهان پرونده و مستندا به مواد 515 – 519 قانون آیین دادرسى 
مدنى محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 000 / 250 / 2 ریال بابت هزینه دادرسى 
در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد همچنین نظر به اظهــارات خواهان مبنى بر امانى 
بودن مبلغ 000 / 000 / 20 ریال از ثمن معامله و بالحاظ بندهاى مبایعه نامه پس از کســر 
هزینه هاى قانونى نقل و انتقال دارایى و خالفى تا تاریخ خرید خودرو که برعهده فروشنده 
اســت با ارائه گواهیهاى صادره در اجراى احکام الباقى مبلغ مذکوربه حســاب ســپرده 
دادگسترى واریز گردد . درخصوص خوانده ردیف دوم که به دلیل رابطه معاملى نام وى در 
دادخواست قید گردیده به استناد بند 4 ماده 84 و 89 قرار به رد دعوى صادرواعالم مى گردد 
حکم صادره غیابى بوده  ظرف بیست روز پس ازابالغ قابل واخواهى درهمین شعبه وظرف 
همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم حقوقى دادگســترى شهرســتان شاهین شهر مى 
باشد 670212/م الف. مجتبى رضوانى - قاضى  شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف  

شاهین شهر/ 9/181 
ابالغ اخطاریه

آقاى اسماعیل ناصرى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت اقاى سجاد حسین پور به این 
شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 557 ش 11 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 14 / 10 
/ 98 ساعت 30 / 9  صبح تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به 
اســتناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات 
حکم غیابى صادر خواهد شد 669236 /م الف. مسئول دفتر شعبه 11 حقوقى شوراى حل 

اختالف شاهین شهر/ 9/182 

  گروه باستان شناسى دانشــگاه هنر اصفهان، در حوزه 
مهیار جنوبى و بخشى از کوهپایه، موفق به کشف بقایاى 

زیستى مربوط به هزاره دوم و سوم پیش از میالد شدند.
سرپرست هیئت باستان شناســى دانشگاه هنر اصفهان 
اظهار کرد: ماه گذشــته در خالل کاوش محوطه اى در 
روستاى اشکاوند که بخشــى از شهر اصفهان است، در 
عمق 8 مترى شواهدى از ســفال هاى سلجوقى را پیدا 
کردیم و این نشان مى دهد که سواى حوادث انسانى، تا 
چه حد حوادث طبیعى بر این بخش اثر گذاشته و آثار آن 

را مدفون کرده است.
شجاعى اصفهانى خاطرنشــان کرد: ما محدوده مورد 

بررسى را به هفت دسته تقسیم و مســیر خاکى اى را از 
کفرود به حسن آباد پیدا کردیم و به نظر مى رسد مربوط 
به دوره مفرغ تا ایلخانى است و همزمان با قدیمى ترین 
استقرارها شکل  گرفته است.  وى اعالم کرد: طى بررسى 
این هفت محوطه ما توانســتیم نمونه هاى خشتى، مهر 
استوانه اى، ابزار سنگى، آثار فلزى و شیشه اى، آب انبار، 
خاکسترزیستى، اســتخوان هاى انســانى و حیوانى و 
همچنین ســکه هاى دوره اســالمى را پیــدا کنیم و 
ســفال هاى کشف شــده در محدوده تخت کولى که 
بیشترین شــباهت را با ســفال هاى فارس دارد بیانگر 

ارتباطى چند هزارساله بین فارس و اصفهان است.

رئیس اتحادیه نان اصفهان اظهــار کرد: در حال حاضر 
کیفیت بسیار باالى نان استان اصفهان در کشور حرف 

اول را مى زند.
محمد پهلوان زاده اظهار کرد: تاکنون راهکار هایى براى 
پخت نان ســالم و با کیفیت و توزیع آن به مردم صورت 
گرفته که نمونــه اى از آن را مى تــوان به حذف جوش 

شیرین در مواد اولیه پخت نان اشاره کرد.
رئیس اتحادیه نــان اســتان اصفهان تأکیــد کرد: با 
راهکار هاى دقیق که از سوى اتحادیه نان استان اصفهان 
صورت گرفت حذف جوش شیرین باعث افزایش کیفیت 
نان اصفهان در بازار شد. وى ادامه داد: هیچ گونه افزایش 

قیمتى در نانوایى هاى سطح شــهر اصفهان به منظور 
حذف جوش شیرین در مواد اولیه پخت نان وجود ندارد. 

پهلــوان زاده اضافه کرد: در حال حاضر نــرخ انواع نان 
با آرد دولتى؛ نان ســنگک بین 1100 تا 1200 تومان، 
نان تافتون بین 250 تــا 300 تومان و نان ســاده بین 
600 تا 700 تومان در نانوایى هاى سطح شهر اصفهان 
یکســان فروخته خواهد شــد.  او تأکید کرد: با توجه به 
افزایش برداشــت گندم توسط کشــاورزان اصفهانى و 
تأمین آرد مورد نیاز نانوایى هاى شهر اصفهان هیچ گونه 
کمبود توزیع آرد در نانوایى هاى ســطح شهر اصفهان

 وجود ندارد.

نویافته هاى باستان شناسى 
در شرق اصفهان

افزایش سطح کیفى نان
 در اصفهان

مانور محدود زلزله
زنگ مانور ایمنى و زلزله در اسـتان اصفهان صبح دیروز 
در یک واحد آموزشى هنرستان در شهرضا به صدا در آمد. 
منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استاندارى 
اصفهان همزمان با آغاز این مانور به «ایرنا» گفت: با توجه 
به تعطیلى برخى از مدرسـه هاى اسـتان به دلیل آلودگى 
هوا، مقرر شد دانش آموزان این واحدهاى آموزشى، مانور 
مذکور و آموزه هاى فرا گرفته شـده را در منازل مسکونى 

تمرین کنند.

حوزه فرهنگ شرایط مطلوبى ندارد
رئیس حوزه هنرى اصفهان گفـت: اکنون حوزه فرهنگ 
اسـتان و کشـور تاحدودى در شـرایط مطلوبى قرار ندارد 
که ایـن امر از یک سـو بیانگـر بى توجهى بـه حوزه هاى 
فرهنگى مرتبط با انقالب و از طرف دیگر نیازمند شناسایى 
ظرفیت ها و پرداختن بـه وضعیت موجود اسـت. مهدى 
احمدى فر اظهار کرد: متأسفانه نگاه کلى به فرهنگ جدى 

گرفته نشده است.

در جمع برترین ها
دانشـگاه کاشـان در نظام رتبه بندى یو اس نیـوز 2020 
در بین برترین دانشـگاه ها قرار گرفت. دانشـگاه کاشان 
در این نظام رتبه بندى با امتیاز 28، بعد از دانشـگاه هاى 
تهران، تبریز، شـیراز و فردوسى مشـهد در جایگاه پنجم 
دانشگاه هاى جامع و رتبه 16 در بین مجموع دانشگاه هاى 

برتر ایران قرار گرفته است. 

خبر

امــام جمعه اصفهان گفت: مســائل شــهر اصفهان با 
شهرهاى دیگر تفاوت دارد. دید و انتظار مردم نسبت به 
شهر اصفهان با سایر شهرها متفاوت است. بنابراین الزم 
است مدیران فعالیت بیشترى در این شهر داشته باشند تا 

اصفهان همانند گذشته مانند نگینى در کشور بدرخشد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اى شهردارى اصفهان، 
آیت ا... سید یوســف طباطبایى نژاد، در سومین نشست 
فصلى مدیران شهردارى اظهار کرد: خوشبختانه اجراى 
پروژه هاى مختلف به خوبى ادامه داشــته و در جریان 

است. 
امام جمعه اصفهان با بیان اینکه مسئوالن و مدیران، باید 
مراجعه مردم به خودشان را از نعمت هاى خدا بدانند، ادامه 
داد: گاهى دیده مى شود کسى از روستایى براى پیگیرى 
کارى به اصفهان مى آید اما خیلى راحت یک کارمند به او 
مى گوید برو فردا بیا. در صورتى که او راه درازى آمده و با 
امید به آن دستگاه مراجعه کرده است. وى مدارا و رعایت 
انصاف با مردم را از وظایف مدیران ذکر کرد و افزود: الزم 
است مدیران به گونه اى رفتار کنند که باعث آزار رساندن 

به مردم نشوند.  
نماینده ولى فقیه در اســتان اصفهــان خطاب به همه 
مســئوالن اســتان تأکید کرد: خدا به کسى که نسبت 
به مردم رحم نداشته باشــد رحم نمى کند، اگر خواهان 
رحم هستیم باید رحیم باشــیم، اگر خواهان بخشش از 
سوى خدا هســتیم باید غفار باشیم،  ممکن است برخى 
از مردم نیز رفتار نادرســتى با مدیران داشــته باشند اما 

مدیران و مسئوالن نباید برخورد تندى با آن فرد داشته 
باشــند، مدیران باید داراى صبر باشند تا بتوانند از جهل 
برخى افراد نادان هم عبور کنند. وى گفت: اگر مدیران 
حمایت مردم را نداشته باشــند، خانه نشین مى شوند، 
اینکه گفته مى شود ما کارگران مردم هستیم حرف دور از 
واقعیتى نیست، باید مدیران به گونه اى رفتار کنند که هر 

مراجعه کننده اى به آنها حتى اگر کارش حل نمى شود با 
لبخند رضایت از اتاق کار مدیر خارج شود.

آیت ا...  طباطبایى نژاد با اشــاره به اغتشاشات اخیر که 
منجر به حوادث بسیارى در کشور شد، تصریح کرد: در 
پى حوادث اخیر خســارات زیادى به شهر اصفهان وارد 
شــد. اینها نه اموال دولت اســت و نه اموال شهردارى. 

اموال مردم است. وقتى چیزى براى شهر ساخته مى شود 
حتى اگر دولت هزینه کرده باشد، از اموال مردم است. ما 
باید در مقابل این حوادث آماده تر باشــیم و براى مقابله 
با بحران ها زودتر و بهتر چاره اندیشــى کنیم. دشــمن 
برنامه هاى زیادى دارد و از موفقیت و پیشرفت ما غیظ 

و غضب مى کند. 

امام جمعه اصفهان: 

مدیر گروه مبارزه با بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشــت مدیران بدون حمایت مردم خانه نشین مى شوند     
استان اصفهان آخرین وضعیت شیوع آنفلوآنزا در استان 

اصفهان را تشریح کرد.
رضا فدایى در گفتگو با «ایمنا» با بیــان اینکه در زمان 
شیوع آنفلوآنزا بین یک تا 10 درصد جامعه عمومًا مبتال 
مى شــوند افزود: همچنین باید توجه داشــت که موارد 
محدود مبتال به این بیمارى نیاز به بسترى شدن دارند. 
وى تصریح کرد: موارد مبتال به آنفلوآنزا در استان اصفهان 
که نیازمند بسترى بوده اند داشته ایم و مى توان گفت در 
واقع افرادى با احتمال ابتال به آنفلوآنزا در بیمارستان هاى 
اصفهان بسترى شده اند که از این تعداد بسترى نیز آمار 

قطعى نداریم.
فدایى با بیان اینکه افراد جوان و میانسال بیشترین گروه 
ســنى در معرض ابتال به آنفلوآنزا در اســتان  اصفهان 
هســتند، ادامه داد: همچنین باید توجه داشت چنانچه 
افرادى که کورتون مصــرف مى کنند، خانم هاى باردار، 
افراد چاق، افراد داراى بیمارى هاى مزمن ریوى و قلبى و 
افراد باالى 65 سال به آنفلوآنزا مبتال شوند روند درمانى 

سختى را خواهند داشت.
مدیر گروه مبارزه با بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشــت 
اســتان اصفهان در خصوص وضعیت دارویى در استان 
اصفهان در خصوص درمان بیمارى آنفلوآنزا نیز تصریح 
کرد: تاکنون در این زمینه کمبودى اعالم نشده و وزارت 
بهداشــت داروى مورد نیاز را در همه اســتان ها توزیع 

کرده است.
وى در خصــوص تأثیر افزایــش آالینده هاى جوى بر 
تشــدید بیمارى آنفلوآنزا نیز گفت: ارتباط اثبات شده اى 
بین آلودگى هوا و آنفلوآنزا نیست و نمى توان آلودگى هوا 

را عامل تشدید کننده این بیمارى دانست.

جوانان اصفهانى
بیشتر هدف آنفلوآنزا هستند
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ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابــالغ وقت دادرســى و ضمائم به آقا / خانم 1- حورا قاســمى 2 – امین قاســمى 
3 –مرتضى صالحیان 4 – پیمان کاظم پور و دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت شما 
به این شورا تقدیم نموده و به کالســه 98 / 384 ش 8 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 7 / 
10 / 98 ساعت 30 / 5 عصر تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات 
حکم غیابى صادر خواهد شد676413 /م الف . مدیر دفتر شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر  /9/190 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به آقا / خانم 1- مهین قاســمى 2 – امین قاســمى 
3 –محمد زاهد نمازى و دادخواستى به خواســته مطالبه به طرفیت شما به این شورا تقدیم 
نموده و به کالسه 98 / 383 ش 8 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 7 / 10 / 98 ساعت 15 / 
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 

شد676296 /م الف . مدیر دفتر شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/  9/191 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقا / خانم 1- منیره قاسمى 2 – امین قاسمى 3 –سعید 
میرافضلى 4 – مرتضى صالحیان و دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت شما به این شورا 

تقدیم نموده و به کالسه 98 / 385 ش 8 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 7 / 10 / 98 ساعت 
15 / 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 

شد676344 /م الف . مدیر دفتر شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/  9/192 
مزایده 

شــماره آگهى: 139803902004000285 تاریخ آگهى: 1398/09/04 شــماره پرونده: 
9204001013003107 آگهى مزایــده پرونده اجرایى به شــماره بایگانى: 9202317- 
ششدانگ یک دســتگاه آپارتمان واقع در طبقه اول به مساحت 168/13 مترمربع که مقدار 
0/76 متر آن پیشرفتگى در فضاى کوچه است و مقدار 2/87 مترمربع آن بالکن مسقف مى 
باشد قطعه سوم تفکیکى شــماره 720 فرعى از 4794 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 
269 فرعى از اصلى مذکور واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به انضمام ششــدانگ یک واحد 
پارکینگ به مساحت 12/5 مترمربع به شماره 2 تفکیکى واقع در طبقه همکف که در سمت 
جنوب پارکینگ شماره یک قرار دارد و ششــدانگ یک باب انبارى به مساحت 8 مترمربع 
شماره دو تفکیکى واقع در پشــت بام جنب ضلع جنوبى راه پله با قدرالسهم از عرصه و سایر 
مشاعات و مشترکات که در اجراى بند 318 مجموعه بخشنامه هاى ثبتى در ید راهن متن 
مستقر گردیده است. محدوده و مورد ثبت یک جلد سند مالکیت به شماره 124321 در صفحه 
227 از دفتر 1213 به شماره چاپى 677148 ذیل ثبت 224321  به نام کریم مشعلى فرزند 
سیدعلى ثبت و صادر گردیده است. با جمیع متعلقات و منضمات بدون استثناء شى و حسب 
االظهار طرفین منافع مورد رهن به کسى واگذار نشده است. به آدرس اصفهان خیابان توحید 

خیابان بهار آزادى کوچه محمد خوشاب بن بست شاد پالك 19 کد پستى 8173965391، 
با حدود: شماال اول در دو قسمت که قسمت اول بصورت مورب است دیوار و پنجره ایست 
به فضاى کوچه دوم دیواریست به فضاى پالك 267 فرعى سوم در سه قسمت که قسمت 
اول شرقى و قسمت دوم غربى است دیوار و پنجره ایست به فضاى نورگیر چهارم دیواریست 
به فضاى پالك مذکور شرقا دیواریست به فضاى پالك 60 فرعى جنوبا در پنج قسمت که 
قسمت هاى اول و پنجم بصورت مورب و قسمت سوم بصورت قوسى است دیوار و پنجره و 
دیوار کوتاه و نرده است به فضاى حیاط غربا اول دیواریست به فضاى پالك 268 فرعى دوم 
در سه قسمت که قسمت اول شمالى و قسمت سوم جنوبى است درب و دیواریست به راه پله 
مشاعى سوم در دو قسمت اول دیواریست به فضاى پالك مذکور دوم دیواریست به فضاى 
کوچه اشتراکى و سقف قسمتى اشتراکى و قسمتى دیگر بام است حدود پارکینگ شماره 2 
شماال خط مستقیم مفروض است به پارکینگ شماره یک شرقا دیواریست مشترك با آپارتمان 
قطعه اول جنوبا خط مستقیم مفروض است به پارکینگ شماره سه غربا خط مستقیم مفروض 
است به محوطه مشاعى پارکینگ کف روى عرصه و سقف اشتراکى است حدود انبارى شماره 
2 شماال دیواریست به راه پله شرقا درب و دیواریست به پشت بام جنوبا دیواریست به پشت 
بام غربا دیواریست به فضاى پالك 268 فرعى کف اشتراکى و سقف پشت بام است، طبق 
گزارش هیات کارشناسان رسمى دادگســترى پالك فوق ساختمانى است در طبقه اول به 
انضمام ششدانگ یک واحد پارکینگ به مساحت 12/50 مترمربع شماره دو تفکیکى واقع در 
طبقه همکف و ششدانگ یک باب انبارى به مساحت هشت مترمربع شماره 2 تفکیکى واقع 
در پشت بام میباشد. ساختمان با اســکلت بتنى با نماى سنگ کف پارکت و بدنه قسمتهاى 
داخلى گچ و رنگ درب و پنجره هاى خارجــى آلومینیوم تک جداره و دربهاى داخلى چوبى 

بدنه سرویسها و آشپزخانه سرامیک و کابینت mdf استفاده شده است سیستم سرمایشى 
کولر آبى و سیستم گرمایشى پکیج و رادیاتور و ســاختمان داراى قدمت 15 سال است. که 
طبق سند رهنى شــماره 22904- 1387/4/22 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 
494 تهران در رهن بانک پاسارگاد واقع مى باشــد و طبق اعالم بستانکار ملک موردنظر تا 
تاریخ 1399/7/1 بیمه مى باشد. از ساعت 9 الى 12 روز شنبه مورخ 98/9/30 در اداره اجراى 
اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول سمت چپ به مزایده 
گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 14/290/000/000 ریال (چهارده میلیارد و دویست و 
نود میلیون ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى 
شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا 
حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و 
عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى 
بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد. ضمنًا این آگهى در یک 
نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/9/7 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 ایران در وجه اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 
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: 676493 قویدل- کفیل اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان /9/206

 چشم ها یکى از مهمترین اعضا روى صورت هستند که مراقبت از آنها بسیار مهم است که در 
ادامه به مهمترین نکات در مورد مراقبت از چشم اشاره مى شود.

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

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

مى تواند شرایطى مانند فشار خون باال را تشخیص دهد.
استعمال سیگار خطرى براى سالمت چشم است. تحقیقات نشان مى دهد افراد سیگارى چهار برابر بیشتر 

از افراد غیرسیگارى به دژنراسیون ماکوال یا تباهى لکه زرد که مشکلى مرتبط با افزایش سن است 
و به تدریج دید مرکزى را از بین مى برد مبتال مى شوند. سیگار کشیدن در شرایطى که فرد مبتال 

به دیابت است مى تواند به رتینوپاتى دیابتى یا همان بیمارى شبکیه منجر شود. در این حالت، 
افزایش قند خون به شبکیه آسیب مى رساند و مى تواند باعث نابینایى شود.

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

فیلتر UV داخلى هستند. براى محافظت از چشم در برابر آفتاب هم  بهتر است از عینک آفتابى 
استفاده شود. 

رژیم میوه و ســبزیجات تازه براى یک رژیم غذایى سالم و متعادل به ویژه 
این نوع رژیم غذایــى در کنار ورزش سالمت بلند مدت چشم ها مفید است. 

عامل عمده برخى از مشکالت چشمى شرایط منظم اهمیت زیــادى دارد، زیرا 
مشکالت گردش خون مى تواند خطر انسداد ناســالم قلبى و عروقى اســت. 
وجود یک انسداد در رگ هاى خونى عروق شــبکیه را افزایش دهد. 

چشم به ازدست دادن بینایى 
منجر مى شود.

بسیارى از آدم ها از کودکى یاد گرفته اند که باید تقریبًا هر 
روز دوش بگیرند یا به حمام بروند؛ ولى آیا واقعاً شستشوى 
بدنمان به این میزان الزم است؟ صنایع زیبایى و بهداشت 
ساالنه با صرف میلیاردها تالش مى کنند محصوالتى را 
به ما بفروشــند که فکر مى کنیم براى بهداشتى و پاکیزه 
ماندن به آنها نیاز داریم و متأسفانه، بسیارى از روش هاى 

بازاریابى شان به این صورت با موفقیت همراه مى شود. 
این گونه فریب خورده ایم و فکر مى کنیم شستشوى 
روزانه باعث مى شود پاکیزه تر و ســالم تر و در نگاه 
دیگران دوست داشتنى تر و جذاب تر  شویم ولى دوش 
گرفتن یا حمام رفتن روزانه واقعاً به پوست و سالمت 

عمومى مان آسیب مى رساند. 
 با اینکه دوش گرفتن مى تواند بعد از یک 
روز طوالنى، احساس آرامش یا شادابى 

بدهــد و بعــد از یک جلســه تمرین 
شــدید ورزشــى باعث پاکیزگى تان 
شــود، واقعًا بیشــتر از هفته اى یک 

یا دو بار نیازى بــه دوش گرفتن ندارید و 
شستشوى ســریع روزانه در دستشویى براى 
شادابى کافى است. شگفت زده شدید؟ ادامه  

این مطلب را مطالعه کنید تا دقیقًا بفهمید چرا 
از لحاظ علمى، دوش گرفتن روزانه اصًال فکر خوبى نیست. 
 طبق گفته  هاى دکتر «رانال هرش»، متخصص پوست، 
دوش گرفتن روزانه تأثیر خوب و مطلوبى روى بدن ندارد. 
دوش گرفتن نه تنها حجم عظیمى از آب را هدر مى دهد، 
بلکه باکترى هــاى مفید را از روى پوســت پاك مى کند، 
پوست، ناخن و موها را خشــک مى کند و دستگاه ایمنى 
بدن تان را نیز ضعیف مى کنــد.  دکتر هرش مى گوید: « ما 
معموًال بیش از حد حمام مى رویم. واقعاً باید این نکته  مهم 
را درك کنیم. دلیل عمده  ما براى انجام این کار هنجارهاى 

اجتماعى هستند. » 
 1. آنقدر که فکر مى کنید کثیف نیستید 

 اگر هر روز ورزش نمى کنید یا کار بدنى ندارید که مجبور 
شوید ســاعت هاى زیاد عرق بریزید، پس قطعًا به دوش 

گرفتن یا حمام رفتن روزانه نیــاز ندارید. طبق گفته  هاى 
دکتر «ِکیسى کارلوس»، استادیار پزشکى بخش پوست 
در دانشکده  پزشکى دانشگاه کالیفرنیا سن دیگو، بسیارى 
از صابون ها باعث خشکى پوست مى شوند زیرا چربى هاى 

ارزشمند روى پوســت را پاك 
مى کنند. به عالوه، بیشتر آدم ها 

در شرایطى از صابون استفاده مى کنند که در حقیقت نیازى 
به استفاده از آن وجود ندارد. به گفته   کارلوس، پوست واقعاً به 
خوبى مى تواند خود را تمیز نگه دارد؛ به همین دلیل قطعاً نباید 

اینچنین به دفعات زیاد به فکر شستشوى خودمان باشیم. 
 اگر بخواهیم کمى به این مسئله فکر کنیم، باید به دورانى 
باز گردیم که در طبیعت زندگى مى کردیم؛ در آن شــرایط 
بدون استفاده از هیچ گونه صابون یا مواد شستشوى مضر، 
فقط خودمان را در رودخانه  یا نهر مى شستیم. بنابراین، چرا 
امروزه فکر مى کنیم بدنمــان واقعاً به اینگونه محصوالت 

نیازمند است؟ 
 2. باکترى هاى مفید را از بدن پاك مى کند 

 دو متخصص پوست در مصاحبه اى با وبگاه «بازفید»، این 
حقیقت را اعالم کردند که شستشــوى روزانه  پوست دقیقًا 

باعث مى شود 
باکترى هــاى 
مفیــدى کــه 

براى سالمتیمان 
ضرورى هســتند، 

پوســت  روى  از 
پاك شــوند. به عالوه، 

دوش گرفتن مکرر باعث ایجاد 
ترك هاى بسیار کوچکى روى پوست مى شود و بدنتان را 

در معرض عفونت ها قرار مى دهد.
 3. موهاى تان را خشک مى کند 

 درست مثل پوست، چربى هاى طبیعى موجود در موها 
نیز با شستشوى روزانه از بین مى روند و این ترتیب 
موهایتان خشک، آسیب دیده، و وز مى شوند. به 
گفته  «آندرا ال. ِهیدن»، مدیر انجمن بین المللى 
تریکولوژیست ها، نباید موهاى تان را بیش از یک 
یا دو بار در هفته بشویید (و این شامل خیس کردن 
موهایتان نیز مى شود). با اینکه نیازى نیست هر روز 
موهایتان را بشویید، ولى همچنان مى توانید براى مرطوب 

نگهداشتن موها از حالت دهنده ها استفاده کنید. 
 4. پوستتان را خشک مى کند 

 دوش گرفتن مکرر با آب داغ مى تواند پوستتان را خشک 
کند و باعث ایجاد ترك و پوسته پوسته  روى سطح پوستتان 
شــود. بار دیگر الزم به ذکر است، شستشــوى زیاد بدن، 
صرف نظر از کدام بخش، رطوبت و چربى را از سطح پوست 
مى گیرد و باعث خشک شدن آن مى شود. اگر مجبور هستید 
هر روز دوش بگیرید، سعى کنید طول مدت آن بیش از ده 
دقیقه نشود و همچنین از آب سرد استفاده کنید که پوستتان 

دچار خشکى نشود. 
 5. ناخن هایتان آسیب مى بینند 

 آب داغ ناخن ها را منبسط مى کند و باعث ورقه ورقه شدن 
و ترك خوردنشان مى شود. بار دیگر باید بگوییم، ناخن ها با 
شستشوى زیاد، رطوبت و چربى شان را از دست مى دهند و 

خشک و پوسته پوسته مى شوند.  

مى تواند براى عده اى آرزو باشد و اگر در گروه مقابل هستید و از رشد موهاى خود رضایت ندارید، با مصرف بعضى شاید تا زمانى که داراى موهایى زیبا، سالم و پرپشتى هستید، قدر آنها را ندانید و فکرش را هم نکنید که این موها 
از این دارد که حدود 25 درصد از مردانى که از ریزش مو رنج مى برند، پیش از رسیدن به سن 20 سالگى به ریزش 85 درصد از مردان تا سن 35 سالگى به میزان قابل توجهى دچار ریزش مو مى شوند. نکته آمارى دیگر حکایت از موادغذایى مى توانید آنها را تقویت کنید تا به رشد دلخواهتان برسید.

هستند، زنان هستند. پس چه باید کرد؟ در ادامه به چند ماده غذایى اشاره خواهیم کرد که مى توانند به رشد موهاى رنج مى برند. انجمن ریزش مو آمریکا همچنین خاطرنشان کرده که 40 درصد از کسانى که مبتال به ریزش مو زنان نیز از مشکالت مربوط به مو مصون نیستند و تعداد قابل توجهى از آنان از نازك شدن مو و رشد کم موهایشان مو مبتال شده اند.

شما کمک کنند.

مى تواند براى عده اى آرزو باشد و اگر در گروه مقابل هستید و از رشد موهاى خود رضایت ندارید، با مصرف بعضى شاید تا زمانى که داراى موهایى زیبا، سالم و پرپشتى هستید، قدر آنها را ندانید و فکرش را هم نکنید که این موها 
حکایتاز موادغذایى مى توانید آنها را تقویت کنید تا به رشد دلخواهتان برسید. آمارىدیگر نکته ند ش زش ا ل قا ا

سبزیجات تیره رنگ
احتماًال از اول بچگى بهتان گفته شده که سبزیجات بخورید 
و حاال ما هم مى گوییم که باید به ایــن توصیه ها توجه و 
عمل کنید. سبزیجاتى مانند اسفناج و کلم، آهن مورد نیاز 
بدنتان را به شــما منتقل مى کنند که یک ماده معدنى 

مورد نیاز براى رشد و سالمت سلول هاى مو است. 
تحقیقات علمى زیادى نشان داده که کمبود آهن 

با ریزش مو ارتبــاط دارد. چون کــه کمبود آهن 
باعث مى شود اکســیژن و مواد مغذى به ریشه و 
فولیکول هاى مو نرسد. این نیز خود رشد موها را 

ضعیف مى کند.

مرکبات
پرتقال، لیمــو، لیموتــرش و گریپ فروت 
نمونه هایى از مرکبات هســتند که ویتامین 
C مورد نیاز بدن را مــى توانند تامین کنند. 
ویتامین C یک ویتامین محلول در آب است 
که در بســیارى از موارد براى جذب سایر مواد 

مغذى مهم مانند آهن تأثیرى بســیار عالى دارد. 
ویتامین C همچنین باعث ایجاد کالژن مى شود که 

براى رشد مو بسیار ضرورى اســت، زیرا آن را از ریشه تا 
نوك محکم نگه مى دارد.

سیب زمینى شیرین
در حالى که ممکن است رشد موها روندى آرام به نظر برسد، اما 
در واقع سریع ترین رشد در بدن در موها اتفاق مى افتد، آن 
هم به این دلیل که پوست متصل به موها سریع ترین 
رشد را در بافت هاى بدن شما دارد. با وجود این، براى 
اینکه این بافت ها کار کننــد، ویتامین A ضرورى 
اســت. بهترین منبع این ویتامین هم سیب زمینى 
شیرین است، که مى تواند ویتامین A را بیش از چهار 

برابر میزان توصیه شده روزانه به شما بدهد.

تخم مرغ
پروتئین یک ماده مهم در تضمین رشد سالم مو است، به دلیل 
اینکه مو از پروتئین ساخته شده و کراتین در هر تار مو وجود 
دارد. بنابراین پروتئین به میزان الزم در رژیم غذایى 
براى رشد و سالمت مو بسیار مهم است. در این 
بین تخم مرغ یک منبع عالى پروتئین است. 
در حقیقت 6 تا 7 گرم پروتئین در یک تخم 
مرغ وجود دارد که به رشــد موهاى شما 

کمک مى کند.

آووکادو
عملکرد آووکادو براى موهاى خشک شگفت آور 
 A ، D ، E اســت. این میوه حاوى ویتامین هاى
و B6، همچنین از نظر پروتئین، اسیدهاى آمینه، 
منیزیم، اسید فولیک، مس و آهن نیز سرشار است. 
در این بیــن ویتامین E، به خصــوص، در بهبود 
گردش خون مورد نیاز فولیکول ها براى رشد سالم 
مو نقش محورى دارد. جالب اینکه آووکادو را هم در 
ساالد، اسموتى، سالسا یا حتى ساده مى توان خورد 
و هم اینکه روغن آووکادو را روى موها 
مالید، که این هم بســیار 

مؤثر است.

آجیل و دانه ها
اســیدهاى چرب امــگا 3 مخصوصــًا در افزودن 
ضخامت موهاى شــما و دادن اســتحکام به آنها 
عالى هستند. متأسفانه بدن شــما قادر به تولید این 
چربى هاى سالم نیست و باید منابع خارجى را یافته 
و آنها را در رژیم غذایى خود بگنجانید. خوشبختانه 
آجیل و دانه هاى خوشمزه اى مانند بادام، بادام زمینى 
و گردو پر از این چربى هاى ســالم هســتند. آجیل 
همچنین حاوى ویتامین D است که به نظر مى 
رســد در ایجاد فولیکول هاى جدید مؤثر 

باشد. پس اگر مى خواهید موهاى 
جدید، ضخیــم، قوى و 

سالم داشته باشید 
آجیل بخورید.

با 6 ماده  غذایى  
به فکر موهایتان باشید 

چطور از چشم هاى خود مراقبت کنیم؟

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تداعى سالمتى ایرانیان درتاریخ1398/08/21 به شماره ثبت 63492 به شناسه ملى 14008757530 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خدمات برگزارى همایش ها و سمینارها و سمپوزیوم ها و کارگاه ها در زمینه آموزش 
کوتاه مدت سالمت، تغذیه، علوم و صنایع غذایى، بهداشت، روانشناسى، مدیریت بازرگانى دولتى و صنعتى، واردات و صادرات، توزیع، تولید، خرید و فروش تجهیزات 
و ملزومات پزشکى، دندانپزشکى، کیت هاى تشــخیصى و تجهیزات آزمایشگاهى انسانى، فرآورده ها و مواد اولیه آرایشى و بهداشــتى، انواع فرآورده هاى دارویى 
مکمل هاى غذایى و دارویى، غذاهاى ویژه و عملگرا جایگزین هاى غذایى، فرآورده هاى رژیمى، کلیه داروهاى گیاهى شیمیایى جهت مصارف، انواع فرآورده ها و همچنین 
مواد اولیه خام یا نیمه ساخته ضد عفونى و گند زدا جهت مصارف صنعتى و خانگى و بیمارســتانى، کلیه مواد شیمیایى واکسن ها و فرآورده هاى بیولوژبک و محصوالت 
بیولوژیک و نانوتکنولوژى و هورمونها و مواد اولیه خام یا نیمه ساخته، دارو و لوازم و ماشین آالت بسته بندى مربوطه و کلیه ماشین آالت و دستگاه هاى تولیدى و صنعتى، 
توزیع و پخش و خرید و فروش کلیه تجهیزات پزشکى، بیمارستانى و آزمایشگاهى و محصوالت آرایشى و بهداشتى، تولید و توزیع و خرید و فروش و صادرات و واردات 
کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، تحصیل وام و اعتبارات بانکهاى داخلى و خارجى صرفاً در جهت اهداف شرکت، عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در مزایدات 
و مناقصات دولتى و خصوصى، اخذ و اعطاى نمایندگى در داخل و خارج از کشور – شرکت در اردوهاى ورزشى داخلى و خارجى براى بانوان و آقایان – شرکت در مسابقات 
استانى و کشورى زیر سیزده سال ، نونهاالن ، نوجوانان ، جوانان و امید و بزرگساالن در تمامى رشته هاى ورزشى - نقل و انتقال بازیکن در سراسرکشور و خارج از کشور 
در تمامى سنین درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، 
بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله سپاهان شهر ، بلوك213 ، خیابان رســالت 3 ، کوچه گلبرگ ، پالك 43 ، طبقه اول کدپستى 8179954516 سرمایه شخصیت 
حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى مهدى وزیریه لنجانى به شماره ملى 1111820211 دارنده 700000 
ریال سهم الشرکه خانم زهرا صدیقى مورنانى به شماره ملى 1280380934 دارنده 300000 ریال سهم الشرکه مدیر عامل آقاى مهدى وزیریه لنجانى به شماره ملى 
1111820211و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : حق امضاء وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرار دادها 
و عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى را با امضاى مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (673898)

آگهى تاسیس

و
رژیم میوه و ســبزیجات تازه براى ک رژیم غذایى سالم و متعادل به ویژه 

این نوع رژیم غذایــى در کنار ورزش المت بلند مدت چشم ها مفید است. 
عامل عمده برخى از مشکالت چشمى شرایط ظم اهمیت زیــادى دارد، زیرا 
قلبى و عروقى اســت.  مشکالت گردشخونمى تواند خطر انسداد ــالم
وجود یک انسداد در رگ هاى خونى وق شــبکیه را افزایش دهد. 

چشم به ازدست دادن بینایى 
منجر مى شود.

بهداشتى و پاکیزه 
ارى از روش هاى 

همراه مى شود. 
م شستشوى 
تر و در نگاه 
مولى دوش 
ت و سالمت 

ک
ى

 و
 براى
 ادامه  
ا د

ارزشمند روى پوســت را پاك 
مى کنند. به عالوه، بیشتر آدم ها 

ضرورى هســتند
پوسـ روى  از 
ب پاك شــوند.
دوش گرفتن
ترك هاى بسی
در معرض عفو
3. موهاى تا
 درست مثل پو
با شستش نیز
موهایتان
گفته  «
تریکولو
یا دو بارد
موهایتانن
موهایتان را بشوی
نگهداشتن موها از
اخ تتا 4

آیا هر روز دوش گرفتن مفید است؟
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ترین  ترین معروف  معروف 
از  ایرانى  از غذاهاى  ایرانى  غذاهاى 
ها خارجى  هادید  خارجى  دید 

چلو کباب بدون شک معروف ترین غذاى ایرانى است و خیلى ها آشپزى ایرانى 
را با چلو کباب مى شناسند. انواع کباب و به ویژه کوبیده در بین ایرانى ها و 
توریست ها بسیار پرطرفدار است. چلو کباب کوبیده همان طور که مى دانید 
معموال با گوجه و فلفل کبابى، برنج زعفرانى، دوغ و سبزى تازه سرو مى شود. 
البته گاهى کوبیده را به جاى برنج با نان هم مى خورند که صد البته بهتر است 

نان سنگک باشد!

ته چین یکى از غذاهاى ایرانى بسیار خوشمزه و زیباست که ظاهرى 
بسیار شیک و مجلسى دارد. جالب است بدانید که خارجى ها ته 
چین را  به خاطر ظاهر زیبایش کیک ایرانى هم مى نامند. ته چین 
را به صورت ساده و همراه با مرغ، گوشت، بادمجان و … درست 

مى کنند؛ اما ته چین مرغ شهرت بیشترى دارد.

خورشت قرمه سبزى با سبزیجات معطر فراوان، پیاز، لیمو عمانى، لوبیا قرمز (در برخى نقاط ایران لوبیا چیتى 
و سفید) و گوشت قرمه شده گوسفند، گوساله یا بره تهیه مى شود. راز یک قرمه سبزى خوشمزه مثل 
بسیارى از غذاهاى ایرانى در زمان پخت آن است. هرچه خورش را با حرارت کمتر و زمان طوالنى تر بپزید به 
اصطالح جاافتاده تر و خوش طعم تر مى شود. قرمه سبزى همراه با برنج ساده یا زعفرانى خورده مى شود و 

تجربه خوردنش مطمئنا براى خارجى ها هم جالب و جذاب خواهد بود.

و  بادمجان  گوجه،  دلمه  مو،  برگ  دلمه  و  دارد  مختلفى  انواع  دلمه 
فلفل دلمه اى از جمله معروف ترین آن ها هستند. با این حال، دلمه 
برگ مو محبوبیت بیشترى دارد و بسیارى از ایرانى ها در فصل بهار 
تهیه  را  دلمه  این  است  خوشمزه  و  ترش  و  تازه  انگور  هاى  برگ  که 
مى کنند. دلمه در ایران یکى از غذاهاى محلى استان هاى آذربایجان 
غربى و شرقى به حساب مى آید، با این حال امروزه در سرتاسر ایران 
این غذاى خوشمزه طبخ مى شود. مواد داخل دلمه ترکیبى از گوشت 

چرخکرده، سبزى دلمه، پیاز، لپه و … است.

شود مى  سرو  مجالس  در  که  ایرانى  غذاهاى  بهترین  از  دیگر  یکى 
زرشک پلو است که اغلب با مرغ تهیه مى شود. زرشک پلو از ترکیب 
زرشک، زعفران و برنج سفید تهیه مى شود و عالوه بر طعم فوق العاده 
خوشمزه، ظاهرى بسیار زیبا و مجلسى دارد. زرشک پلو با مرغ یکى از 
خوشمزه ترین غذاهاى ایرانى است و در دنیا نیز شهرت زیادى پیدا 

کرده است.

کوفته تبریزى همان طور که از اسمش مشخص است اصالتًا غذایى تبریزى است اما 
امروزه در سرتاسر ایران تهیه مى شود و یکى از خوشمزه ترین غذاهاى ایرانى به حساب 
مى آید. در ایران انواع کوفته تهیه مى شود اما کوفته تبریزى از همه معروف تر و 
خوشمزه است. کوفته تبریزى از ترکیب گوشت، لپه و سبزیجات تهیه مى شود و داخل 

کوفته هم تخم مرغ آبپز، آلو، گردو، پیاز داغ و زرشک ریخته مى شود.

سرو  که  است  ایرانى  غذاهاى  ترین  خوشمزه  از  دیگر  یکى  پلو  لوبیا 
با  همراه  معموالً  را  پلو  لوبیا  دارد.  هم  خاصى  رسوم  و  رسم  کردنش 
ماست  و  خوردن  سبزى  شیرازى،  ساالد  زمینى،  سیب  یا  نان  دیگ  ته 
مى خورند که ترکیبى بسیار خوشمزه مى شود. براى تهیه لوبیا پلو، 
لوبیا سبز خرد شده را با گوشت و پیاز و رب گوجه فرنگى و ادویه جات 
مختلف ترکیب مى کنند و روى حرارت مالیم قرار مى دهند تا دم بکشد 

و آماده بشود.

دیزى که به نام آبگوشت هم نامیده مى شود یکى از اصیل ترین غذاهاى ایرانى است. اگر مى خواهید دوست 
خارجى تان را کامًال با فرهنگ و آشپزى ایرانى آشنا کنید او را به رستوران سنتى ببرید و دیزى سفارش بدهید! 
گوشت گوسفند را با حبوبات و سیب زمینى و گاهى گوجه مى پزند تا حسابى جا بیفتد. بعد آن را با نان سنگک، 

سبزى خوردن، دوغ و پیاز نوش جان مى کنند.

از  بسیارى  در  و  شود  مى  محسوب  مجلسى  غذایى  دارد  که  رنگارنگى  و  زیبا  ظاهر  با  آلبالو 
میهمانى ها و مراسم هاى رسمى سرو مى شود. آلبالو پلو یکى از خوشمزه ترین غذاهاى ایرانى 
است و آن را هم با گوشت قرمز (کوفته قلقلى) و هم با گوشت مرغ درست مى کنند. درست 

کردن آلبالو پلو نیاز به تبحر و مهارت خاصى دارد و هرکسى نمى تواند آن را به خوبى درست کند.

 ایرانى ها عاشق گوشت هستند و در اکثر غذاهاى ایرانى گوشت مرغ یا گوسفند و 
گوساله حتمًا وجود دارد. یکى از خوشمزه ترین غذاهاى گوشتى جوجه کباب است 
که روى ذغال کباب مى شود و بسیار خوشمزه است. یکى از سنت هاى ایرانى ها 
این است که وقتى براى تفریح به دل طبیعت مى روند حتمًا مواد الزم براى تهیه 
جوجه کباب را همراه مى برند و همان جا روى ذغال و آتش جوجه ها را کباب 
مى کنند. جوجه کباب را همراه با گوجه کبابى و برنج زعفرانى و کره مى خورند که 

بسیار ترکیب خوشمزه اى است.
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ایران کشورى با قدمتى طوالنى است که غذا هایى خوشمزه به همان قدمت دارد. این غذا ها در کشور هاى مختلف نیز شهرت دارند و در بسیارى از رستوران هاى خارج از ایران سرو 
مى شوند. در اینجا به بررسى 10 غذاى مشهور و بسیار محبوب میان ایرانیان و حتى دیگر ملل مى پردازیم

شاهین شهر همسایه شمالى شــهر اصفهان و به عنوان 
شهرى نوبنیاد در آستانه اصفهان بزرگ مى باشد رشد باالى 
مهاجرت، گسترش محدوده شهرى و استقرار جمعیت 15 
هزار نفرى در مسکن مهر از جمله شاخص هاى  مهم این 
شهر مى باشد و بنابراین تأمین پایدار آب شرب این شهر  از 
اهمیت بسزایى برخوردار است این در حالیست آب شرب  
شاهین شهر بطور مستقیم از خط انتقال آب به قطر 1400 
میلى متر از تصفیه خانه باباشیخعلى  تأمین مى شود. بمنظور 
چگونگى تأمین پایدار آب شــرب مردم در شاهین شهر 
گفتگویى با محمد خلیلى مدیر آب و فاضالب شاهین شهر 

صورت گرفت که مى خوانید.
به منظــور تأمین پایدار آب شــرب 
مشترکین درشاهین شهر چه تدابیرى 

مد نظر قرار داده اید؟
مردم شاهین شــهر تحت پوشش طرح آبرسانى اصفهان 
بزرگ قرار دارند لوله ایى به قطر 1400 میلیمتر میزان آب 
تخصصى براى آب شرب را از تصفیه خانه باباشیخعلى به 
شاهین شهر منتقل مى کند این حجم آب  در مخزن 20 
هزار مترمکعبى ذخیره مى شوداین در حالیست که حدود 
25 سال این مخزن داراى یک خط رفت بوده و یک طرفه 
محسوب مى شد در حالیکه براى آبگیرى مستمر و تأمین 
پایدار آب شرب مشترکین، باید این مخزن داراى خط رفت 
و برگشت باشد . از آنجا که خط انتقال آب از مخزن 20000 
متر مکعبى شاهین شــهر بصورت رفت و برگشت (تک 
خطى) بود همواره مى بایست در مواقع استفاده از مخزن 
زمانى براى پر ســازى آن اختصاص داده مى شد.  که در 
تابستان سال 98 موفق به اجراى خط برگشت این مخزن 
شدیم ، این امر نه تنها عامل بسیار مهم در تأمین پایدار آب 
شرب مشترکین محسوب مى شود بلکه یکى از مولفه هاى 
پدافند غیرعامل هم بشمار مى آید چرا که در هنگام وقوع 
حادثه  خطى براى انتقال و تأمین آب شرب مردم همچنان 

وجود دارد.
براى رفع مشــکل افت فشار آب در 

شــهرك گلدیس چــه اقداماتى در 
دستورکار قرار دادید؟

منطقه گلدیس با 6700 انشــعاب آب در قسمت شمالى 
شاهین شهر واقع گردیده اســت. دورترین نقطه گلدیس 
داراى ارتفاعى معــادل 1609 بوده که نســبت به نقطه 
آبگیرى      10  متر باالتر مى باشــد.این در حالیســت که 
ساکنان  محله بنیاد ازدواج ، فدك ، گلدیس، هشت بهشت 
کوى کارمندان و مخازن هشت بهشت ، کارخانه آرد جرعه ، 
کارخانه مک مــاکارون ، دانشــگاه آزاد ، و چند صنعت 
کوچک دیگر آب شرب آنها  ازخط انتقال گلدیس به قطر 
400 میلى متر که از خط 700 میلى متر آبگیرى مى شود 
تأمین مى گردد . نظر به اختالف ارتقاع  شهرك گلدیس 
نسبت به نقطه اتصال خط 400 به خط 700 معموًال امکان 
آبرســانى به آن مناطق با فشــار خط اصلى آبرسانى به 
فازهاى 3و4و5 گلدیس امکان پذیر نمى بود بدین منظور 
ازظرفیت  مخزن  20000 مترمکعبى استفاده مى گردید.واز 
آنجاکه مخزن 20000  مترمکعبى ایستگاه پمپاژ موجود ،

 کفاف آبدهى به کل شهر را   نمى داد لذا طراحى مخزنى 

مختص منطقه گلدیس در نظر گرفته شد. اینها در حالى 
صورت گرفت که در سال هاى گذشته بلند مرتبه  سازى 
در فازهاى 4و5 ، در شهر گلدیس  انجام گردیده بنابراین  با 
توجه به اختالف  ارتفاع شهرك گلدیس با مخزن 20000 
مترمکعبى  در زمان پیک مصرف فشار الزم براى تأمین 
آب شرب ساکنان آن مناطق وجود نداشت  که براى رفع 
این چالش اجراى عملیات ایستگاه پمپاژ شهرك گلدیس 

در دستور کار قرار گرفت.
لطفا پیرامون چگونگى اجراى عملیات 
ایستگاه پمپاژ شهرك گلدیس توضیح 

دهید؟
بر اساس مطالعات  صورت گرفته در زمانهاى پیک مصرف 
نیاز آبى  منطقه گلدیس معادل 350 لیتر بر ثانیه بوده  که با 
در نظر گرفتن وسعت منطقه در سالهاى آتى  ،آب مورد نیاز 
مشترکین370 لیتر بر ثانیه محاسبه گردید،همچنین با توجه 
به تعداد انشعابات منطقه گلدیس ، فدك ، کوى کارمندان ، 
محله هشت بهشت ،مخازن هشت بهشــت ،تعدادى از 
انشعابات باال دست  خیابان مخابرات و شهرك میالد نیاز 

به بکارگیرى  پمپ هایى با قدرت باالیى بوده  ، بطورى که 
آب شرب با فشار یکسان و پایدار در اختیار تمام مشترکین 
در طبقات مختلف قرار گیرد  طبق بررسى هاى  انجام شده 
مشخص گردیده بدلیل عبور خط انتقال گلدیس از منطقه 
بنیاد ازدواج و برداشــت از این خط و وجود اتصاالت زیاد 
فشارآب در نقطه خروجى حدود 50 درصد تقلیل مى یابد به 
گونه اى  که فشار باقى مانده در خط انتقال ، تأمین کننده 
نقاط باالدست گلدیس ، کوى کارمندان  ومخازن هشت 

بهشت نخواهد بود.
لذا بمنظور تأمین فشار مطلوب آب  یک باب ایستگاه پمپاژ 
در مسیر خط انتقال بصورت بوستر پمپ ایجاد شد .با توجه 
به محدودیت مکانى نصب پمپ بصورت شناور افقى در نظر 
گرفته شد.  اجراى این پروژه با نصب پمپ به صورت شناور 
افقى براى اولین بار در کشور صورت گرفت  و بدین ترتیب 

مشکل افت فشار شهرك گلدیس برطرف گردید.
براى توزیع عادالنه آب با فشار یکسان 
در شاهین شهر چه راهکارى در دستور 

کار قرار دادید؟

همانطور که عنوان شــد  آب شرب شــاهین شهر بطور 
مستقیم از طرح آبرســانى اصفهان بزرگ از طریق  خط 
انتقال به قطر 1400 میلى متر تأمین مى شود بر این اساس  
تغییرات فشــاردر  خط انتقال   بر شبکه توزیع شهر نیز اثر 
گذاشته ،این در حالیســت که نیاز مصرفى مشترکین در 
شاهین شــهر با توجه به  عدم مصرف واحدهاى صنعتى 
بزرگ در ساعات شبانه کاهش مى یابد که این امر افزایش 
فشــار آب را در برخى از ساعات شــبانه بهمراه دارد  ونیز 
مصرف کمتر در   فصول خنک و سرد سال منجر به افزایش  
فشار آب مى شود بطورى که در برخى نواحى فشار آب تا 
مرز 4.5 بار نیز مى رســد همین امر منجر به هدررفت و 
شکستگى هاى خطوط آبرسانى  مى شود. از طرفى میزان 
نشت و  وقوع حوادث در شــبکه توزیع نسبت مستقیم با  
میزان فشار آب دارد  بنابراین هرچه که تغییرات به حداقل 
برسد و نمودار تغییرات در راستاى یک خط باشد حوادث 
کمترى را شــاهد خواهیم بود. بنابراین بمنظور کنترل و 
مدیریت فشــار شــبکه  همچنین کاهش  هدر رفت آب 
یک دســتگاه شیر فشار شکن هوشــمنددر ورودى شهر 

نصب گردید. و با اجراى این پروژه نوســانات فشار آب در 
طول شبانه روز به حداقل رسید  بطوریکه آب شرب در هر 
شرایطى با فشار یکسان در اختیار مردم قرار مى گیرد و نیز با 
تعدیل فشار قطعا شاهد کاهش قابل توجه حوادث در برخى 
از نقاط شهر هستیم. این در حالیست که کلیه عملیات مونتاژ 
شامل نصب شیرآالت قطع و وصل ، شیر هوا ، و ... قبال و در 

محیط کارگاهى انجام گردید.
نصب فشــار شکن هوشــمند چه 
مزیت هایى در بهره بردارى درست از 

منابع بهمراه داشت؟
با نصب شیر فشار شکن هوشمند بر روى خط انتقال آب 
طرح اصفهان بزرگ به شــاهین شهر شاهد کاهش فشار 
شبانه   بودیم که در نهایت منجر به کاهش تعداد حوادث 
گردیده به طورى که پس از سه روز نصب شیر فشار شکن  
نسبت به قبل از نصب در مدت مشابه   شاهد کاهش تعداد 

11 مورد حوادث بودیم .
آیااز منابع محلى هم براى تأمین آب 
شرب منطقه شــاهین شهر استفاده 

مى شود؟
 دو حلقه چاه در منطقه قلعه خواجه شاهین شهر حفر گردید 
که آبدهى این چاهها 50 لیتر در ثانیه است و یک حلقه چاه 
دیگر در این منطقه در حال حفر مى باشد و یک حلقه  در 
حال جانمایى است که پیش بینى شده آبدهى  این دو حلقه 
چاه هم حدود 50 لیتر در ثانیه باشــد که از این منابع براى 
تأمین آب شرب روستاى مورچه خورت ، شاهین شهر در 
مواقع بحران ، شهرك صنعتى اصفهان بزرگ ،شهرکهاى 
صنعتى محورهاى منتهى به پلیس راه اصفهان -کاشان 
استفاده مى شود  این پروژه  در راستاى  رعایت موارد پدافند 
غیر عامل در منطقه قلعه خواجه شــاهین شهر  در دستور 
کار قرار گرفت  و  به منظور انتقال آب چاه هاى حفر شده  
خطى به قطر 300  میلیمترچدن داکتیل وطول 5450 متر 
با عبور از زیر اتوبان شهید کاظمى به روش پایپ جکینگ با 

اعتبارى بالغ بر 3میلیارد تومان احداث گردید.

 تأمین پایدارآب شرب منطقه شاهین شهر با هوشمند سازى شبکه


