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کلسترول را از 25 سالگى کنترل کنیدکمبود 1600 مشاور در مدارس استان اصفهانرزیتا غفارى این روزها کجاست؟ ناگفته هاى فرمانده ناجا از آشوب هاى اخیر ارسالن مطهرى:  یکدیگر را دوست داریم! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چاشنى هاى آبگوشت 
براى تقـویت 

سیستم ایمنى بدن

بحران در هتل هاى شهر اصفهان
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کاهش قیمت گوجه فرنگى 
دور از انتظار است

امثال ویلموتس و استیماچ 
همه چیزشان « شوآف» است

احضار وزیر ورزش 
به مجلس 

بخاطر  «ویلموتس» ترافیک اصفهان هم سیاسى شد!

یک متخصص تغذیه و رژیم درمانى گفت: آبگوشت 
یک غذاى ایرانى است که تمام مواد مغذى الزم را 

دارد و باعث تقویت سیستم ایمنى بدن مى شود.
محمدتقى انوشه، متخصص تغذیه و رژیم درمانى 

اظهار کرد: آبگوشت یکى از غذا هاى سنتى...

ظاهراً شــیرینکارى هاى شــهردارى اصفهان 
تمام نشدنى است. شیرینکارى هایى که بیشتر از 

نوع سیاسى است. 
عمر دوره فعلى شــهردارى اصفهان با تمام تار و 
پود آن تا یکســال و نیم دیگر به پایان مى رسد و 
هنوز اقدام دندانگیرى که بتوانــد نماد این دوران 
باشد به چشم نیامده اســت. پروژه خاصى کلنگ 
نخورده، حرکتى آغاز نشــده، بدیع و بکرى ایجاد 
نشده ولى تا بخواهیم عزل و نصب داشته و داریم 
که قبل از توجه به نیازها و شناخت نیازمندى هاى 
اصفهان، مبتنى بر رفاقت و سیاست و قوم و قبیله 

بوده اند.
تغییر، شــاخصه اصلى هر دوره و گونه مدیریتى 
است ولى این اختیار قابل پذیرش، خود نیز محتاج 
الزاماتى است که اگر در نظر گرفته نشوند و آغاز و 

پایانش برنامه نداشته باشد، فاجعه اى مى شود که 
تا سال ها گریبان شهر را رها نمى کند.

مصداق این نگرانى عمده از آینده اصفهان، همین 
نمونه آخرى اســت. وقتى که در یــک لحظه و 
بى محابا، معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى 
اصفهــان تغییر مى کند. یک نفــر که متخصص 
ترافیک درون شهرى اســت برداشته مى شود و 
فردى جایگزین او مى شــود کــه در حمل و نقل 

جاده اى سابقه دارد.
به همین ســادگى ولى با طنز تلخــى که آگاهان 
اصفهان را چند روزى است به شــوك فرو برده. 
دلیل آن چه بوده است را نمى دانیم ولى همینقدر 
مشخص اســت که براى اشتباه محض بودن این 

تصمیم ده ها دلیل مى توان ردیف کرد.
ادامه در صفحه 2
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برف پاییزى بخش هایى از استان اصفهان را سفیدپوش کردبرف پاییزى بخش هایى از استان اصفهان را سفیدپوش کرد
همزمان با بارش باران در اکثر نقاط استان؛همزمان با بارش باران در اکثر نقاط استان؛

3

عضو جامعه هتلداران: سطح اشغال هتل ها به زیر 30 درصد رسیده و  ادامه این روند باعث فرار سرمایه گذاران مى شود

تیــم همیشگى نـبودیم! 
ذوب آهن بعد از دو برد و یک تســاوى در ســه بازى 
اخیرش برابر پرسپولیس در فوالدشهر شکست سنگینى 

خورد.
در روزى که ذوب آهنى ها قصد داشتند با برد برابر پرسپولیس روند 
نتیجه گیرى شان در لیگ برتر را ارتقا بدهند با سه گل شکست خوردند. قاسم 
حدادى فر کاپیتان تیم ذوب آهن درباره این بازى گفت:» بازى را خوب شروع 

کردیم اما اگر بخواهم حقیقت را ...
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در صفحه 5 بخوانید

راه حل مشکل زاینده رود انتقال آب از خلیج فارس است
استاندار اصفهان:

3

هادى عقیلى: 

1- دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان            2- موضوع مناقصه: مندرج در جدول فوق
3- تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:       الف) مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهى 98/9/17   لغایت مورخ  98/9/20  

ب) مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت ادارى مورخ  98/10/1              ج) زمان گشایش پاکات اسناد مناقصه روز  دوشنبه   مورخ  98/10/2 در محل سالن جلسات  
د) قیمت پیشنهادى پیمانکار الزاماً بایستى با سقف رتبه پیمانکار مطابقت داشته باشــد.         ه) نحوه عقد قرارداد به صورت زیربنایى بر اساس بخشنامه سرجمع (شماره 

96/1299188 مورخ 96/5/4 و تبیین مواردى از بخشنامه سرجمع به شماره 97/446861 مورخ 97/8/22) مى باشد.
4- نشانى تحویل اسناد مناقصه: اصفهان – خیابان باغ گلدسته – مقابل درب شرقى بازار هنر – اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان     (تلفن تماس: 32222889)

5- نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه:  الف) سپرده (واریز به شباى شماره 780100004061030607670085 تمرکز وجوه سپرده بانک مرکزى   ب) ضمانتنامه معتبر بانکى
6- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از گشایش پیشنهادهاى مالى و این مدت براى یک بار و برابر سه ماه قابل تمدید مى باشد.

متن این مناقصه در پایگاه اینترنتی www.nosazimadaresisf.ir و    iets.mporg.ir قابل رویت می باشد و کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

ضمناً شرکت هایى مى توانند نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند که مدارك پرونده ارزیابی آنان تکمیل شده باشد.

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى 
شماره  شماره  2661726617  مورخ   مورخ 1414//99//9898     نوبت چاپ اول     نوبت چاپ اول

م الف: 687466اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان

مدت شماره مناقصهعنوان پروژهردیف
قرارداد

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه ( ریال)

مبلغ برآورد اولیه به ریال (بر 
اساس فهرست بها سال 98)

نوبت 
مناقصه

دوم8640/500/00012/807/698/305 ماه2098004038000160تکمیل مدرسه بنیاد برکت وزوان میمه1
دوم4235/500/0004/706/946/056 ماه2098004038000162تکمیل مدرسه زنده یاد حبیبه بنکدار کفرود بن رود 2
اول2261/000/0005/217/948/585 ماه2098004038000163تکمیل مدرسه نجفى خوزانى خمینى شهر3
اول3255/500/0005/108/606/705 ماه 098004038000169تکمیل مدرسه هاشم زاده خوراسگان ناحیه 46
اول2585/000/00011/694/619/358 ماه2098004038000168 تکمیل مدرسه روستاى حاجت آغا باغبهادران5
اول3469/000/0009/374/652/316 ماه 098004038000167تکمیل مدرسه حاجیه خانم بدرالملوك ایروانى ناحیه یک6
اول4396/500/0007/928/666/001 ماه2098004038000166 تکمیل تخریب و بازسازى مدرسه عالمه حلى (سالن) ناحیه 72
اول5278/000/0005/554/157/155 ماه2098004038000165 تکمیل مدرسه زنده یاد خانم نصرت رضایى نماگرد فریدن8
اول3265/500/0005/308/573/240 ماه2098004038000164تکمیل مدرسه هاشم خانى محله جاوان (سالن) ناحیه 95

اول81/596/000/00031/910/684/304 ماه2098004038000161مدرسه 12 کالسه کمیساریاى عالى پناهندگان سازمان ملل ناحیه 105

ایرج ناظمى

مجمع خیرین مدرسه ســاز اســتان اصفهان در نظر دارد قطعه 
زمینى واقع در قریه قلعه بیشه (اشــکاوند) را از طریق برگزارى
 مزایده عمومى به فروش برســاند. متقاضیــان مى توانند جهت 
دریافت اســناد و شــرایط مزایده تا تاریخ 98/09/28 به دفتر
 مجمع خیرین مدرسه ساز اســتان اصفهان واقع در بلوار هشت 
بهشت- مقابل اداره کل آموزش و پرورش- کوچه شهید عقیلى 

مراجعه نمایند.

آگهى مزایده عمومىآگهى مزایده عمومى

مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان 

نوبت اول

روزترین  به  با 

اخبار 

شماییم همراه 

www.nesfejahan.net

با با 33 فیلم راهى  فیلم راهى 
جشنواره فجرجشنواره فجر

 مى شوم مى شوم
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تیــم هم
آهن ذوب
اخیرش بر

خورد.
در روزى که ذوب آهن
ر نتیجه گیرى شان در لیگ برتر
حدادى فر کاپیتان تیم ذوب آهن
کردیم اما اگر بخواهم حقیقت را
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بیشترین مبتالیان 
به آنفلـــوآنزا 
ازکدام اسـتان ها

هسـتند؟
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احسان قاضى زاده هاشمى از احضار وزیر ورزش و جوانان 
به مجلس براى ارائه  توضیحاتى درباره فدراسیون فوتبال 

و قرارداد «مارك ویلموتس» خبر داد.
پس از صحبت هایى که احســان قاضى زاده هاشــمى 
درباره  قرارداد مارك ویلموتس و مبلغ سه میلیون یورویى 
دستمزد او و همینطور الزام رئیس فدراسیون فوتبال براى 
حضور در مجلس مطرح کرد، مهدى تاج با حضور در یکى 
از برنامه هاى تلویزیونى این ادعا را رد کرد و گفت: قرارداد 
سرمربى تیم ملى سه میلیون یورو نیست و لزومى ندارد 

در این باره به مجلس برود.
در همین رابطه احسان قاضى زاده هاشمى صبح دیروز 

در برنامه «سالم صبح بخیر» شبکه 3 مجدداً عنوان کرد: 
ما براساس وظیفه نظارتى خود وزیر ورزش و جوانان را 
به مجلس شوراى اسالمى فرا مى خوانیم تا توضیحاتى 
درباره  قرارداد سرمربى تیم ملى ارائه کند. وى ادامه داد: 
البته وزیر ورزش باید قرارداد اصلى ســرمربى تیم ملى 
که به زبان فرانسه و یا انگلیسى نوشته شده را با خود به 
مجلس شوراى اسالمى بیاورد. حال اگر آقاى تاج دوست 
داشت مى تواند همراه آقاى وزیر به مجلس بیاید. اگر هم 
دوست نداشت نیایند ما براســاس رأى اعتمادى که به 
وزیر ورزش داده ایم از او درباره قرارداد سرمربى تیم ملى 

توضیح مى خواهیم.

معاون بهداشــت وزارت بهداشــت درمــان و آموزش 
پزشکى از روند نزولى بیمارى آنفلوآنزا در کشور خبر داد 
و گفت: بیشــترین مرگ و میر در اثر بیمارى آنفلوآنزا در 
کشور مربوط به استان هاى تهران، مازندران، کرمان و 
آذربایجان شرقى است و میزان مرگ و میر در خراسان 

رضوى در این ارتباط 12 نفر بوده است.
علیرضا رئیســى گفت: بیمــارى آنفلوآنــزا اکنون در 
کشور هاى حاشیه خلیج فارس شــامل عمان، بحرین، 
کویت، امارات، عربســتان و کشــور هاى افغانستان و 

پاکستان همه گیرى دارد. 
معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: تمام افراد فوت 

شــده اخیر بر اثر آنفلوآنزا پیش از ابتــال به این بیمارى 
و همزمان بــا آن دچــار بیمارى هاى زمینــه اى مانند 
بیمارى هاى تنفسى، قلبى، نقص سیستم ایمنى، سرطانى 
و کلیوى نیز بوده و همچنین در گروه هاى سنى و جمعیتى 
آسیب پذیر قرار داشته اند. رئیسى افزود: تاکنون 56 نفر بر 
اثر ابتال به آنفلوآنزا در کشور فوت کرده اند. وى ادامه داد: 
در این راستا 19 نفر طى دو هفته پیش جان باختند و 37 
نفر نیز از ابتداى همه گیرى این بیمارى در کشور یعنى از 

مهر ماه تا دو هفته اخیر جان خود را از دست دادند. 
رئیسى تعداد مبتالیان به آنفلوآنزا  در کشور را نیز 4200 

نفر اعالم کرد.

احضار وزیر ورزش به مجلس 
بخاطر  «ویلموتس»

بیشترین مبتالیان به آنفلوآنزا 
از کدام استان ها هستند؟

زمان واریز یارانه 
رئیــس هیئت مدیــره و    آفتاب  نیوز|
مدیرعامل سازمان هدفمندســازى یارانه ها با 
صدور اطالعیه اى زمان واریــز یارانه نقدى آذر 
ماه را اعالم کرد. بر این اساس یکصد و ششمین 
مرحله یارانه نقدى مربوط به آذر ماه سال جارى 
به ازاى هر نفر 45 هزار و 500 تومان ســاعت 
24 روز  چهارشنبه 20 آذر به حساب سرپرستان 

خانوار ها واریز و قابل برداشت خواهد بود.

واردات هلو و شفتالو 
آمار مقدماتى گمرك از تجارت    میزان |
خارجى در ســال 97 نشــان مى دهد که در این 
مدت بیش از 8000 تن هلو، شــلیل و شفتالو از 
کشور هاى مختلف جهان وارد ایران شده است.  
با واردات این حجم هلو، شلیل و شفتالو به کشور 
بالغ بر 37 میلیــارد و 741 میلیون و 930 هزار و 
640 تومان در آمار گمرك به ثبت رسیده است. 
الزم به ذکر است که واردات هلو، شلیل و شفتالو 
از کشــو هاى اســپانیا، یونان و هلند وارد ایران 

شده است.

به قیمت پناهندگى
روزنامه «اعتماد» در یادداشتى    برترین ها|
پدیده تغییر دیِن پناهجویان ایرانی را بررســى 
کرده و نوشــته اســت: «برخی مسیحی شدن 
ایرانی ها را تالشی براي کسب فرصت پناهندگی 
سیاســی عنوان می کنند و برخــی دیگر آن را 
ابراز تمایل واقعی بــراي تغییر دین می دانند. اما 
«آسوشــیتدپرس» به نقل از یک دختر ایرانی 
گزارش داد که عمده پناهندگان به مســیحیت 
گرویدند تا شــانس خود را بــراي باقی ماندن و 
پذیرش درخواســت پناهندگی سیاسی شان در 

آلمان افزایش دهند.»

اعزام دوباره به سوریه 
  فارس| بــا برقــرارى امنیــت و آغاز 
ســفرهاى زیارتى بــه ســوریه، ظرفیت جدید 
کاروان ها تا هفته اول دى ماه اعالم شد. سفر به 
سوریه پس از سال ها انتظار مجدد راه اندازى شد 
و در هفته جارى دو کاروان در دو نوع اعزام چهار 
و پنج روزه به سوریه مشرف خواهند شد. سفر به 
سوریه پس از پاکسازى داعش از منطقه و ایجاد 
امنیت برقرار شده که هزینه این سفر در گروه پنج 
روز و چهار شب براى زائران بزرگسال سه میلیون 
و 795 هزار تومان و در گروه چهار روز و سه شب 
براى زائران بزرگسال سه میلیون و 388 هزار و 

500 تومان اعالم شده است.

کسى سوپر نمى خواهد
عضــو هیئت مدیــره کانون    تسنیم|
جایگاهداران کشــور از کاهش مصرف بنزین 
سوپر پس از اجراى طرح ســهمیه بندى بنزین 
خبرداد. ابراهیم بعاجى افــزود: با توجه به اینکه 
پس از اجراى طرح سهمیه بندى، قیمت بنزین 
سوپر به 3500 تومان در هر لیتر افزایش یافته و 
این بنزین بدون سهمیه به مردم عرضه مى شود، 
استقبال از این فرآورده نفتى تاحد قابل توجهى 
کاهش یافته است. وى افزود: عرضه بنزین سوپر 
براى جایگاهداران نیز مقرون به صرفه نیســت 

و اکنون اکثر جایگاه ها فاقد بنزین سوپر است.

آشپزى جنجال برانگیز
برنامــه آشــپزى «بــه خانه    ایران آرت |
برمى گردیم» که از شبکه 5 سیما پخش مى شود 
جنجالى شد. آنها در برنامه آموزش آشپزى خود، 
براى تزیین کیک از ورق طال اســتفاده کردند و 
مجرى برنامه مى گویــد: «امروز از مهریه حرف 
زدیم و در تزیین کیک هم از ورق طال اســتفاده 
کردیم.» این استفاده از طال در روزهاى سخت 
مشــکالت اقتصادى انتقادات زیادى را از رسانه 

ملى در شبکه هاى اجتماعى به همراه داشت. 

فضاى مجازى شیطان 
مجسم است

حجت االسالم و المسلمین محمدى    ایسنا|
گلپایگانى، مسئول دفتر مقام معظم رهبرى  در مراسم 
استقبال از نماینده ولى فقیه در استان لرستان، بیان کرد: 
فضاى مجازى خطرناکى که امروز قابل دسترس است 
شیطان مجسم بوده و فساد، فحشا و گناه را در خانه ها به 
ارمغان مى آورد، بنابراین پــدران و مادران باید مواظب 
فرزندان خود باشند با که مى نشینند و نشست و برخاست 

آنها با کیست و باید با فرزندانشان رفیق باشند.

پیام به «آبه» محرمانه است
محمود واعظى، رئیس دفتر رئیس جمهور،    برنا |
درباه پیام حســن روحانى به «آبه شــینزو» و بازتاب 
همزمانى سفر عراقچى و «الجبیر» به ژاپن گفت: ممکن 
است اتفاقى اینطور شده باشد اما یک برنامه از قبل تعیین 
شده نبوده است. او درباره پیام رئیس جمهور به نخست 
وزیر ژاپن گفت: فرستاده ویژه  آبه، پیام کتبى براى رئیس 
جمهور آوردند و ما هم احترام کردیم و پاسخ این پیام را 
توسط عراقچى، به عنوان فرستاده ویژه رئیس جمهور 

ارائه کردیم. درباره جزئیات آن نمى توانم توضیح بدهم.

راهکار بسیج زنان براى 
افزایش جمعیت 

  مهر | رئیس بســیج جامعه زنان کشور تأکید 
کرد: با توجه به تأکیدات اخیر رهبر معظم انقالب بر خطر 
کاهش جمعیت جوانان و لــزوم افزایش جمعیت، الزم 
است تا تمامى دســتگاه هاى مربوط نسبت به تشویق 
زوجین به فرزندآورى و اجراى سیاســت هاى افزایش 
جمعیت اقدام کنند. مینو اصالنى با تأکید بر اینکه براى 
ترغیب زوجین به فرزندآورى نیاز به یک موج همگانى 
داریم، ابراز کرد: به عنوان مثال باید مداحان یا سخنرانان 
در مجالس خود به نگرانــى رهبر معظم انقالب در این 
زمینه تأکیــد کنند و درباره خطــرات کاهش جمعیت 

سخن بگویند.

مجلس، نوکر دولت شده!
  خبرگزارى دانشجو | نماینده سابق مجلس 
شــوراى اســالمى درباره عملکرد مجلس دهم گفت: 
مجلس دهم به بخشــى از دولت، آن هم نه به صورت 
وزارتخانه، بلکه یک اداره تبدیل شده است. مجلس هیچ 
نظارتى بر دولت ندارد. متأسفانه مدیریت مجلس نیز مانند 
دولت، در چندین ساله اخیر ضعیف بوده است. گروهى از 
نمایندگان مجلس نیز به دنبال باندبازى، رفیق بازى و 
کف و سوت هستند.  محمد ســلیمانى گفت: مجلس به 
نوکر دولت تبدیل شده و اعتماد مردم را از دست داده است. 

رد شد، هزینه اش را مى دهیم
   خبر آنالین | حســین مظفر، عضــو مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام با تأیید برگزارى جلســه 
 FATF خصوصى این نهاد براى بررسى لوایح مرتبط با
تأکید کرد رسماً رأى گیرى نشده است. وى در پاسخ به 
ســئوالى در خصوص اینکه در صورت رد این لوایح آیا 
مجمع هزینه هــاى رد آن را مى پذیرد، گفت: چرا قبول 
نکنیم؟ اگر رد شود و استدالل هایى داشته باشیم هزینه 

آن را هم قبول مى کنیم.

این بار، موبایل
 آقاى رئیس جمهور!

  ایسنا| رئیس جمهــور آمریــکا گزارش ها 
درباره استفاده از تلفن همراه شخصى اش بخاطر خطر 
احتمالى شنود گفتگوها و پیام هاى محرمانه را رد کرد. 
روز جمعه، شبکه خبرى «CNN» گزارش داد، «دونالد 
ترامپ» به اســتفاده از آیفون شخصى خود که پیش از 
ریاست جمهورى از آن استفاده مى کرد، ادامه مى دهد و 
تماس هایى با وجود هشدارهایى درباره احتمال رهگیرى 
گفتگوهــا و پیام هاى محرمانه صورت گرفته اســت. 
«باراك اوباما»، رئیس جمهورى ســابق آمریکا تأ یید 
کرده که آژانس هاى اطالعاتى به وى اجازه استفاده از 

آیفون نداده بودند. 

خبرخوان

...ادامه از صفحه اول
بدترین قســمت ماجرا، زمان و نحوه رسمى شدن این 
جابه جایى اســت. گویا آقایان قصد داشتند در سکوت 
خبرى و قبل از آنکه هجمه رســانه اى ایجاد شود، همه 

چیز را به پایان برسانند.
بر عکس تمام بى برنامگى ها، در زمینه این شیوه تغییر 
اما برنامه ریزى شگرفى صورت گرفته بود! در روزى که 
رئیس قوه قضاییه مهمان اصفهان بــود و تمام تمرکز 
رسانه اى معطوف این سفر بود، بدون اینکه هیچ خبرى 
به اصحاب رسانه داده شود و براى پوشش رسانه اى آن 
دعوتنامه اى مخابره شود، در یک سالن کوچک که فقط 
مى شد مســئوالن شــهردارى را در آن جا داد، تودیع و 
معارفه به فرجام رسید. سریع و بدون هرگونه تشریفاتى 

که براى این گونه مراسم الزامى بود.
مثل این بود که عامالن این تغییر از چیزى ترس داشته 
باشــند، زمان برنامه را هم ســاعت 7 و نیم صبح پنج 
شنبه مشخص کرده بودند. گویى تا روز شنبه و بیدارى 
رسانه ها که هیچ، تا عصر و غروب همان روز هم دیگر 

«نا» و توانى براى تحمل معاون سابق باقى نمانده بود.
شاید به آن دلیل که مى خواستند این شیرینکارى سیاسى، 
بازخورد رسانه اى نگیرد، به گونه اى رفتار کرده بودند تا 
خبرنگاران، به هراس از قطع دینــار و تومان و رپرتاژ و 
آگهى، در شبکه هاى مجازى هم چیزى ننویسند. غافل 
از اینکه برگزارى مراســمى با این شرح و تفسیر، قبل از 
آنکه مانع از بزرگ شدن معاونى شود که رفته است، باعث 
تحقیر معاونى شد که آمده است. بدون اینکه بفهمند این 
پیام شکل گرفت که آقاى معاون جدید، در حد و حدود آن 
نبوده تا یک مراسم معارفه مناسب داشته باشد و حداقل 
محل آن به سیاق سابق، کتابخانه مرکزى باشد و نه سالن 

اجتماعات قطار شهرى!
اما این آقاى معاون سابق که بود؟ «علیرضا صلواتى» یا 
بهتر بگوییم «دکتر علیرضــا صلواتى» هر چند همگان 
او را همان «علیرضا» صدا مى زدند. کســى که فارغ از 

جبهه و جناح و خط و سیاســت، پله هاى رشد و ترقى را 
در همین شهر و در شــهردارى اصفهان طى کرد. شش 
ســال معاون حمل و نقل و ترافیک اصفهان بود و با سه 
شهردار در کســوت معاونت کار کرده بود. جوان ترین 
فرد در بین معاونان شــهردار فعلى بــود و علیرغم این، 
با تجربه ترین آنها و ایضًا متخصص ترینشان به حساب 
مى آمد. با سوادترین آنها هم بود و مدرك و منصب او در 

راستاى هم قرار داشت.

در ابتدا نه به واســطه سیاســت، بلکه به واسطه لیاقت 
پذیرفته شده بود. اگر ساختار فکرى پدرش که روزگارى 
در اردوگاه اصولگرایان شورا بود را در نظر نگیریم، بیشتر 
اهل کیاست بود تا سیاست. منتقد بود و نقدپذیر و ابایى 
نداشت که برخى تصمیمات اشتباه خود را جبران کند و به 

همین هم افتخار مى کرد.
محبوب خبرنگاران بود و پاسخگوى آنها در نیمه شب و 
طلوع آفتاب. دنیا دیده و کارآزموده و فارغ از تمام غل و 

غش هاى مادى و سیاسى این روزها با لبخندى همیشگى 
که حتى در روز تودیع او نیز از چهره اش زدوده نشد.

حاال معاون فعلى کیســت؟ نمى دانیم، ولى در رزومه او 
هر چه نوشته شده باشد، احتماًال بزرگ ترین شاخصه آن 
رفاقت قدیمى با شهردار اصفهان است و همگروه سیاسى 
بودن با او و چند نفر از اعضاى شــوراى شهر اصفهان و 

سابقه در مدیریت جاده ها... و نه ترافیک درون شهرى!
مبارك است ان شاءا... !

ترافیک اصفهان هم سیاسى شد!

فرمانده نیروى انتظامى با اشاره به حوادث اخیر در کشور 
گفت: تا دو ســه روز قبل از اجراى سهمیه بندى بنزین، 
زمان دقیق مشــخص نشــد، این موضوع در جلسات 
مطرح شــد، نیروى انتظامى معتقد بود کــه در زمان و 
تغییرات قیمتى تجدیدنظر شــود اما گفتیم در صورت 

تصمیم گیرى براى اجرا آماده هستیم.
سردار حسین اشــترى افزود: حوادثى در لبنان و عراق 
داشــتیم و نگرانى ما این بود که شــاید این حوادث به 
داخل کشــور تســرى پیدا کند، البته معاندان مرتبًا در 
شــبکه هاى اجتماعى مردم را تحریک مى کردند حتى 
مى گفتند چگونه اعتراض کنند، به طور مثال مدل چین 
و هنگ کنگ مبنى بر رها کردن خودروها یا خالى کردن 

شن و ماسه را در معابر مطرح کردند.
فرمانــده ناجا با بیــان اینکه پلیس در شــب جمعه در 
تمام پمپ بنزین ها مســتقر شــد، گفت: تا روز جمعه 
بعدازظهر مشکلى نداشــتیم اما بعد از آن در خرمشهر 
حرکت مســلحانه شــکل گرفت که بــا عکس العمل 

ســریع نیروهــاى نظامى روبــه رو شــدند همچنین 
در ســیرجان نخســتین حمله بــه پمپ بنزین صورت 
گرفت، در این شــهر یک انبار ســوخت نزدیک پمپ 
بنزین بود که البته آن محل از دســت افراد شرور خارج 
شــد. اگر آن محل آتش مى گرفت خســارات زیادى 

به بار مى آمد.
وى ادامــه داد: ســپس در روز شــنبه اعتراضــات به
 آشــوب ها تبدیل شــد و در نقاط مختلف گستردگى 
داشت البته همکاران نسبت به خنثى سازى این اقدامات 
آشوبگرانه عمل کردند، روز یک شنبه پس از فرمایشات 
رهبرى، این اعتراضات بسیار کاهش پیدا کرد و درصد 
باالیى از این تحرکات و به اعتقاد بنده بیش از 80 درصد 
آن، فروکش کرد. روز یک شــنبه پلیس در اقصى نقاط 
کشــور حضور پیدا کرد که در نهایت در کنار نیروهاى 
عزیز سپاه و بسیج، این توطئه 48 ساعته جمع شد و ورق 
برگشت، این فتنه بزرگ و متفاوت از وقایعى بود که قبالً  

شاهد آن بودیم.

با لو رفتن سه فیلم در کمتر از یک شبانه روز که به نوعى 
در فضاى سینماى ایران بى سابقه است، امسال تقریبًا 
فیلم مهمى باقى نمانده است که نسخه قاچاق آن قبل 
از توزیع در شــبکه خانگى به طور غیر قانونى منتشــر 

نشده باشد!
این موج تازه قاچاق فیلم هاى ســینمایى بــا دو فیلم 
پرفروش ســینماى ایران به راه افتاده و ابتداى خرداد 
ماه تصاویرى از فروش نسخه قاچاق فیلم هاى «مترى 
شــیش و نیم» و «رحمان 1400» در فضاى مجازى 
منتشر شد. در نخستین روزهاى مرداد نیز فیلم سینمایى 
«شبى که ماه کامل شد» که هنوز روى پرده بود، قربانى 

این بازى شد.
در اواســط آبان نیز نوبت به فیلم «سرخپوست» رسید 
تا نســخه پرده اى اش در فضاى مجازى پخش شود و 
اکنون در تداوم این موج طى 24 ســاعت، فیلم  «خانه 
پدرى» دو روز مانده به پایان اکرانش، با قاچاق نسخه 
باکیفیتش مواجه شد. همچنین نسخه باکیفیت «شبى 

که ماه کامل شد» که عنوان for the review بر آن درج 
شــده (واترمارك) در فضاى مجازى منتشر شده است. 
«قصر شیرین» ســومى فیلمى بود که با یک برچسب 
خاص در سمت چپ تصویر به سرقت رفته و قاچاق شده 
و از سرویس هاى VOD خارجى نظیر یوتیوب و تلگرام 

سر درآورده است.
هنوز منشــأ انتشــار این فیلم هــا که قطعــًا به ضرر 
سازندگانش اســت، مشخص نیســت اما برآوردهاى 
اولیه حکایت از آن دارد که احتمــاًال این فیلم ها از یک 
جشــنواره بین المللى لو رفته اند و دور از انتظار نیســت 
تعداد فیلم هاى بیشــترى سرنوشــت مشــابهى پیدا 

کنند.
«خانه پدرى» پروانه پخش در شبکه نمایش خانگى و 
VOD ها را ندارد اما سازندگان دو فیلم «قصر شیرین» 

و «شبى که ماه کامل شــد» در پى توزیع این فیلم در 
روزهاى آینده و پیش از فراگیرى نســخه هاى قاچاق 

هستند.

 انتشار غیرقانونى 3 فیلم در یک شبانه روز! ناگفته هاى فرمانده ناجا از آشوب هاى اخیر

اخیراً فیلمى در شــبکه هاى اجتماعى دســت به دست 
مى شود که در آن یک شهروند اصفهانى براى اعتراض به 
گرانى بنزین در درشکه اى نشســته که یک االغ آن را در 
خیابان هاى اصفهان به این طرف و آن طرف مى برد. روى 
درشکه نوشته شده که اقدام این فرد در اعتراض به گران 

شدن بنزین است.
به هر حال اعتراض هم مثل هر پدیده  دیگرى سویه هاى 
متفاوتى دارد و این بار در خیابان و رندانه. اصفهانى ها را البته 
از دیرباز به نقدهاى ظریف مى شناسند و این اقدام شهروند 

اصفهانى هم نشان مى دهد که بیراه نیست این فرضیه.
البته در این ویدیو نشان داده مى شود که پلیس راهنمایى و 
رانندگى این االغ سوار خوش ذوق(!) را متوقف کرده است.

کامبیز مهدى زاده، داماد رئیس جمهور که همراه با دختر حســن روحانى در 
تبریز به ستاد انتخابات استان رفتند تا داماد رئیس جمهور از این حوزه نامزد 
انتخابات مجلس شود، بخاطر شال هاى ســفید رنگشان سوژه شبکه هاى 
اجتماعى شدند؛ اینکه این شال نماد آن ها در زمان انتخابات است یا تنها یک 

بافت ساده است در هواى سرد تبریز براى در امان ماندن از بیمارى!

شال ست داماد و اعتراض رندانه  اصفهانى!
دختر رئیس جمهور سوژه شد

حجت االسالم و المسلمین مسیح مهاجرى، مدیر روزنامه روزنامه «جمهورى اسالمى» 
نوشت: سئوال بسیار مهم این ا ست که چرا ترکش تصمیم هاى مسئولین ما همیشه به اقشار 
ضعیف و مستضعف اصابت مى کند و هرگز به مرفهین کوچک ترین آسیبى نمى رساند؟ به 
تجمعات اعتراضى هفته آخر آبان نگاه کنید و از خود بپرسید چرا در مناطق باالى شهر تهران 
حتى یک نفر براى اعتراض به افزایش قیمت بنزین به خیابان نیامد؟ با این تصمیم شما 
نه سفرهاى خارجى آنها کاهش یافت، نه تفریحات داخلى شان قطع شد، نه مهمانى هاى 
اشرافیشان تعطیل شد، نه بریز و بپاش هایشان تغییر کرد و نه مصرف بنزین شاسى بلند ها 
و خودروهاى چند میلیاردیشان کم شــد. در مقابل، بسیارى از خانواده هاى فقیر از همان 
نان خالى بخور و نمیر که گیرشان مى آمد محروم شدند. آیا همین خطاى بزرگ شما کافى 

نیست که محرومین و پابرهنه ها را به صحنه بکشاند و به اعتراض وادار کند؟

دبیر مجمع اساتید حوزه علمیه تهران در مصاحبه اى گفته است: یکى از مشکالت اصلى 
جامعه اساتید حوزوى مسئله معیشت و امنیت شغلى است و بسیارى از اساتید مبرز حوزه 
به دلیل عدم تأمین مسائل مالى از جانب حوزه، جذب مؤسسات علمى و مراکز دانشگاهى 
مى شوند و این مسئله به مرور زمان موجب افت کیفى در سطح علمى حوزه هاى علمیه 
خواهد شد. به گفته حجت االسالم حســین نیکوئى،  چرا فضالى جوان امکان ورود به 
شوراهاى مهم حوزوى را ندارند؟ در حال حاضر بسیارى از اساتید حوزه تهران منتظرند تا به 
این درخواست ها رسیدگى شود تا بلکه بخشى از گرفتارى هاى موجود رفع شود تا بتوانند 
با کمترین امکانات، کار علمى قوى و ماندگار بکنند و اال اگر این حداقل ها نیز تأ مین نشود، 
استاد حوزه ناچار است یا در اسنپ کار کند و یا از سایر امور مسئله معیشتش را حل کند و در 

این حالت دیگر فرصتى براى کار و فعالیت علمى باقى نمى ماند.

استاد حوزه باید در اسنپ کار کند!ترکش تصمیم  مسئولین
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رونمایى از 70 جلد کتاب
برنامــه رونمایى از تازه هاى کتاب در حوزه ســواد 
رسانه اى امروز 17 آذر ماه از ســاعت 15 در سالن 
اجتماعات مجتمع مطبوعاتى برگزار مى شــود. در 
این برنامه 70 کتاب جدید رونمایى مى شود. مدیر 
دفتر تخصصى رسانه وابسته به سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشــى شــهردارى اصفهــان گفت: 
کتابخانه تخصصى رســانه اولین مرجع تخصصى 
براى دانشــجویان و عالقه مندان حوزه رسانه در 
استان اصفهان است. فاطمه شــفیعى اظهار کرد: 
بیش از  1700 جلد کتاب در ایــن کتابخانه موجود 
است و هر شش ماه یکبار کتاب هاى جدیدى به این 

کتابخانه اضافه مى شود. 

گازگرفتگى 4 نفر
ســخنگوى مرکــز اورژانــس اســتان اصفهان 
از مســمومیت چهار نفر بر اثــر گازگرفتگى با گاز 
مونواکسید کربن خبرداد. عباس عابدى اظهار کرد: 
حادثه مســمومیت با گاز مونواکسید کربن به دلیل 
استفاده از آبگرمکن خرگوشى در محیط کمتر از 50 
متر بوده است که در ساعت 19 و 52 دقیقه جمعه 15 
آذر ماه به مرکز اورژانس اعالم شد. وى افزود: این 
حادثه در اصفهان، خیابان امام خمینى(ره) ورودى 
خانه اصفهان رخ داد. مصدومــان دو مرد 37 و 60 
ساله و دو زن 37 و57 ســاله بودند که دو نفر آنها به 
بیمارستان عیســى بن مریم(ع) انتقال یافتند و دو 

شخص دیگر به دلیل عدم رضایت منتقل نشدند.

ورود کامیون به رستوران
ورود کامیون حامل آجر به رستورانى در ورودى شهر 
سمیرم به خیر گذشــت. این کامیون که از ورودى 
شمالى شهر سمیرم در خیابان شیخ صدوق وارد شهر 
مى شد، ترمز برید و وارد رستوران غذاخورى شد. در 
این حادثه، راننده کامیون مصدوم شد ولى کسى در 

رستوران آسیب ندید.

نمى توانیم آمار را اعالم کنیم
راضیه امیدى، مسئول ســالمت نوجوانان، جوانان 
و مــدارس معاونــت بهداشــتى دانشــگاه علوم 
پزشــکى اصفهان با بیان اینکه نمــى توانیم آمار
 مبتالیان به شــپش را اعالم کنیم، گفت: امســال 
درصد موارد آلوده به شپش در دانش آموزان نسبت 
به زمان مشابه ســال گذشــته تا حدودى کاهش 

داشته است.

پاسخگویى 
مدیرکل کمیته امداد 

مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهــان امروز یک 
شــنبه هفدهم آذر مــاه 1398 از طریق ســامانه 
تلفنى «سامد» در محل اســتاندارى اصفهان آماده 
شنیدن نظرات و پاسخ به پرسش هاى مردم است. 
همشهریان  با شماره گیرى 111 مى توانند از ساعت 
10 تا 12 روز یک شنبه به طور مستقیم با مدیرکل 
کمیته امداد امام خمینى (ره) استان اصفهان گفتگو 
کنند. شایسته ذکر است متین پور روزهاى یک شنبه 
هر هفته در محل اداره کل این نهاد واقع در خیابان 
فردوسى، نبش خیابان منوچهرى آماده پاسخگویى 

به درخواست هاى مراجعه کنندگان است.

کشف 305 دستگاه 
وسیله نقلیه مسروقه

فرماندهى انتظامى شهرســتان اصفهان از کشف 
305 دســتگاه خودرو و موتورسیکلت مسروقه طى 
15 روز گذشته توسط مأموران این فرماندهى خبر 
داد. سرهنگ محمدرضا خدادوست گفت: با تالش 
شــبانه روزى کارکنان انتظامى شهرســتان و به 
کارگیرى تدابیر پلیسى تعداد 266 دستگاه خودرو و 
39 دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشف شد. وى از 
دستگیرى 317 نفر سارق و کشف 17 کیلوگرم مواد 

مخدر در این مدت خبر داد.

خبر

استاندار اصفهان در جلسه شوراى ادارى استان با حضور 
رئیس قوه قضاییه اظهار کرد:  در ســال پر بارى اگر آب 
داشته باشیم، در ســال حداقل 270 هزار ُتن سطح زیر 
کشت را  خواهیم داشت اما در شرایط کم آبى این میزان 

به کمتر از 148 هزار تن مى رسد.
عباس رضایى تصریح کرد: گاو خونــى و خطر محیط 
زیستى آن و همچنین کمبود منابع آب زیرزمینى اولویت 
اصلى چالشى این استان است که نه تنها اصفهان بلکه 

استان هاى همجوار را در گیر مى کند.
اســتاندار اصفهان تداوم کمبود آب زاینده رود را بحرانى 
تمام عیار عنوان کــرد و افزود: کمبــود آب زاینده رود 

آثار مخربــى در ابعاد ملى دارد که آب شــرب شــش 
میلیون نفر و 68 درصد تولید فــوالد و 26 درصد تولید 
فرآورده هاى نفتى کشــور را با مشــکل مواجه مى کند 
و آثار تاریخى این اســتان را نیز در معــرض خطر قرار 

مى دهد.
وى راه هــاى انتقــال آب از خلیــج فــارس و یا تونل

 بهشت آباد را راه حل مشــکل آب دانست و گفت: طرح 
انتقال آب از فالت مرکزى گزینه اول اســت که حداقل 
250 میلیون متر مکعب آب از طریق تونل بهشــت آب
 بدون پمپاژ صورت مى گیرد و مشــکل آب آشامیدنى 

حل مى شود. 

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان با اشاره 
به شرایط وارونگى دما و آلودگى هوا در پاییز و زمستان 
و افزایش آمار تصادفات در شــهریور ماه گفت: وزارت 
آموزش و پــرورش طرح کاهش تعطیالت تابســتان و 
برگزارى کالس هــاى درس در این فصل را بررســى 

مى کند.
منصور شیشه فروش در گفتگو با «ایمنا» با بیان اینکه 
از ابتداى آذر ماه بــه دلیل آلودگى هوا حــدود 11 روز
 نفس هاى اصفهان به شــماره افتــاد، اظهار کرد: نفوذ 
هواى ســرد، وارونگى دما، ابرناکى و مه آلودگى در این 
مدت ســبب شــد که تمام مقاطع تحصیلى کالنشهر 

اصفهان و 11 شهر دو روز و مقاطع ابتدایى چهار روز تعطیل 
شوند.  وى افزود: با توجه به شــرایط خاص هوا در پاییز و 
زمستان، در جلسه مدیریت بحران کشور پیشنهاد دادیم به 
وزارت آموزش و پرورش اعالم کند تعطیالت تابستان را 

کاهش دهد و کالس هاى درس در تابستان برگزار شود.
مدیــرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان با بیان 
اینکه شهریور ماه هرسال افزایش مسافرت هاى داخلى 
و تصادفات جاده اى را شاهد هستیم، ادامه داد: بیشترین 
تصادفات جاده اى در شــهریور ماه است. براین اساس 
با وزارت آموزش و پــرورش هماهنگ کردیم که طرح 

برگزارى کالس هاى درس در تابستان را بررسى کند.

پیشنهاد اصفهان براى 
تغییر تقویم آموزشى مدارس

راه حل مشکل زاینده رود 
انتقال آب از خلیج فارس است

عضو جامعه هتلداران اصفهان با اعالم اینکه سطح اشغال 
هتل هاى این شهر توریســتى به زیر 30 درصد رسیده 
است، هشدار داد ادامه این روند به فرار سرمایه گذاران از 

اصفهان منجر خواهد شد.

امیرمســعود لوافان کــه مدیریت یک هتــل و آژانس 
مســافرتى را نیز در اصفهان به عهده دارد، با اشــاره به 
وضعیت موجود گردشگرى کشور به ویژه پس از خروج 
آمریکا از برجام اظهار کرد: در شهرى مثل اصفهان که 

همه اذعان دارند در فصل شلوغى ســفر با کمبود اتاق 
مواجه است، ســطح اشــغال هتل هاى آن از ماه آذر تا 
نوروز (فروردین) بســیار پایین مى آیــد و درحال حاضر 
کمتر از 30 درصد ظرفیت هتل هاى این شــهر تکمیل 

است. چنین آمارى طبیعتًا صرفه اقتصادى و انگیزه هاى 
سرمایه گذارى را از بین مى برد؛ وقتى  قرار است چهار پنج 
ماه از سال درآمدى نداشته باشــید و هزینه ها را نتوانید 
تأمین کنید و هتلتان هم خالى از مســافر باشــد، دیگر 
رغبتى نمى ماند تا سرمایه تازه اى به این بخش وارد شود. 

باید براى این معضل فکرى کرد.
او افزود: اطالع دارم همه هتل هــاى اصفهان با کمبود 
مسافر مواجهند. اگر سطح اشغال همه هتل هاى اصفهان 
را درنظر بگیریم میانگین اشــغال ظرفیت آنها زیر 30 
درصد است که باعث مى شود ســرمایه گذار از این شهر 
فرار کند و اتفاقات خوبى در اصفهــان رخ ندهد. لوافان 
ادامه داد: اصفهان شهرى توریستى است و از لحاظ آب 
و هوا براى تدوام جریان گردشــگرى در فصل زمستان 
مشــکلى ندارد. مسلمًا سطح تحمل مســافر هم آنقدر 
پایین نیســت که جغرافیا و شــرایط اقلیمى این منطقه 
را نپذیرد، در نتیجه بهتر اســت با برگزارى جشــنواره و 
طراحى تورهایى مناسب براى فصل خلوت، به این شهر 

توریستى رونق داد.
او با مقایسه وضعیت سفر به این استان در چند سال اخیر، 
اظهار کرد: آمارهاى حال حاضر اصــًال با ابتداى برجام 
قابل مقایسه نیســت. با آغاز تحریم هاى آمریکا با افت 
و ریزش مسافر مواجه شــدیم. البته بررسى آمار سال به 
سال نشان مى دهد امسال به نسبت سال گذشته وضعیت 
5 تا 10 درصد بهتر بوده، ولى با برجام اصًال قابل مقایسه 
نیست. آن موقع گردشگران خارجى تا اواسط آذر ماه به 
ایران سفر مى کردند حتى در دى و بهن ماه مسافر داشتیم. 
فصل بعدى سفر از اواسط اسفند  ماه شروع مى شد ولى 

االن اینگونه نیست.

در شانزدهمین روز از آخرین ماه پاییز، بارش برف و باران 
بیشتر شهرستان هاى استان اصفهان را فرا گرفت. آنطور 
که کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان اصفهان 
اشاره کرده، در 24 ساعت منتهى به روز شنبه، بیشترین 
بارش ها از چادگان با میانگین  18/4 میلیمتر (5 سانتیمتر 
ارتفاع برف)، فریدونشــهر با میانگیــن 17/6 میلیمتر 
(17ســانتیمتر برف)، داران با میانگیــن 14/6 میلیمتر 
(10 ســانتیمتر برف)، مبارکه با میانگیــن 11 میلیمتر، 
زرین شهر با میانگین 10/1 میلیمتر، علویجه و گلپایگان
 با میانگین 7/4 میلیمتر، بویین میاندشــت با میانگین 
6/4 میلیمتر و کالنشــهر اصفهان 4/4 میلیمتر گزارش 

شده است.
در همین حال تا ظهــر دیروز بارش بــرف در برخى از 
روستاهاى فریدن به 15 ســانتیمتر و در ارتفاعات این 
شهرستان به حدود20 سانتیمتر رسیده بود. این در حالى 
است که میزان بارش فریدن تا روز گذشته 65/5 میلیمتر 
بوده است. درحالى که سال گذشته همین موقع حدود 94 

میلیمتر بارش به ثبت رسیده بود. 
اداره راهدارى وحمل و نقل جاده اى فریدن توصیه کرده 
رانندگان از ســفرهاى غیرضرورى به این شهرســتان 
خوددارى کنند و در صورت سفر خودروى خود را به زنجیر 

چرخ و سامانه گرمایشى مجهز کنند.
گزارش ها از بویین میاندشــت هم حاکى است بارش 
برف که ازعصر روز جمعه آغاز شــد تمــام این منطقه 

را ســفیدپوش کرد. میزان بارش برف در ســطح شهر 
بویین میاندشت حدود 6 سانتیمتر و در افوس و مناطق 
روستایى بیش از 13سانتیمتر و در ارتفاعات منطقه بیش 
از 25سانتیمتر گزارش شده است. بارش ها در این منطقه 
هم نسبت به سال گذشته کاهش داشته به طورى که کل 
بارش سال زراعى تاکنون 49 میلیمتر بوده که نسبت به 

پارسال همین موقع 62 درصد کاهش داشته است.
بعدازظهر دیروز مرضیه فراســت، رئیس مرکز مدیریت 
راه هاى اســتان اصفهان هم با اشــاره به کمک به 57 
خودرو که در محورهاى برفــى اصفهان گفت: با وجود 

بارش برف و باران هیچ یک از راه هاى استان اصفهان 
مسدود نیست و تردد ایمن و ر وان برقرار است.

اما پیش بینى هواشناسى اســتان حاکى از آن است که 
امروز هم شــاهد بارش برف و باران در بیشــتر مناطق 
استان خواهیم بود. شدت فعالیت سامانه در مناطق غرب 
و جنوب استان به شکل برف و باران پیش بینى مى شود. 
همچنین مه آلودگى، افت دما، اختالل در تردد و لغزندگى 
جاده ها به  ویژه در همین مناطق پیش بینى مى شــود. 
دماى هوا هم امــروز  بین 3 تا 6 درجــه کاهش خواهد 

داشت.

عضو جامعه هتلداران: سطح اشغال هتل ها به زیر 30 درصد رسیده و  ادامه این روند باعث فرار سرمایه گذاران مى شود

بحران در هتل هاى شهر اصفهان

برف پاییزى بخش هایى از استان اصفهان را سفیدپوش کرد

شــهردار فالورجــان ضمــن گرامیداشــت روز جهانــى معلــوالن در ایــن بــاره اظهــار کــرد: منشــور 
ســال 1982 ســازمان ملل متحد، روز معلوالن را، برخاســته از نیازهاى بحــق افرادى مى دانــد که به رغم 
محدودیت هاى حسى و حرکتى، به دلیل برخوردارى از جوهره انسانى، باید همچون دیگران، از امکانات رفاهى و 

اجتماعى برخوردار شوند.
جواد نصرى بیان کرد: معلوالن از لحاظ توانایى، استعداد، کار و تالش، با افراد دیگر تفاوتى ندارند و همانند دیگران 
با استفاده از استعداد و اراده اى که از آن بهره مند هستند، با فعال تر کردن حواس دیگر، محدودیت ناشى از فقدان یا 

ضعف شدید یک حس یا عضو را جبران کنند و مى توانند به موفقیت هاى چشمگیرى نایل آیند. 
شهردار فالورجان افزود: در این راستا شــهرداري فالورجان نسبت به نصب و راه اندازي آسانسور شهرداري و نیز 
بهینه سازي معابر و رمپ هاي معلوالن در سطح شهر و پارك ها با اداره بهزیستی شهرستان همکاري الزم را داشته 
و به منظور تکریم ارباب رجوع در صدد رفع کلیه مشــکالت عبور و مرور این عزیزان در معابر عمومی سطح شهر 

فالورجان هستیم .

اقدامات شهردارى فالورجان براى تردد مناسب معلوالن

نماینده اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى با تأکید 
بر اینکــه مهارت هاى زندگى بایــد جایگزین مهارت 
تســت زنى در نوجوانان شــود، برگزارى جشــنواره 
«منظومه ســتارگان درخشــان» را زمینــه اى براى 
پرداختــن بــه ســایر عالقه مندى هــاى نوجوانان 

دانست.
ناهیــد تاج الدین در حاشــیه آیین افتتاحیه جشــنواره 
«منظومه ستارگان درخشــان» اظهار کرد:  متأسفانه 
دغدغــه نوجوانان و خانواده هاى آنها بیشــتر معطوف 
به موفقیت در کنکور اســت و این دیدگاه باید اصالح 
شــود. امروز به جاى آمــوزش مهارت هــاى زندگى 
به نوجوانان، نمره مالك موفقیت آنها شــده اســت. 
 وى کمبــود شــادابى در بیــن کــودکان، نوجوانان 

امــروز  مشــکالت  از  را  ســالمندان  حتــى  و 
کشــور دانســت و گفــت: دغدغه هــاى زندگــى 
باعــث شــده افــراد از شــادى فاصلــه بگیرنــد.

 بســیارى از صفــات روحــى و روانــى مــا متأثر از 
عوامل محیطى اســت و باید با بسترســازى محیطى 
زمینه شــادابى را فراهم کــرد. خوشــبختانه فضاى 
مدارس در مقایسه با گذشــته بهبود یافته اما به دلیل 
توقعات متفــاوت نوجوانان، باز هم بایــد در این زمینه

 تالش شود. 
تاج الدین با اشاره به آمار افســردگى بیشتر در اصفهان 
نسبت به سایر کالنشــهرها افزود: افسردگى اکتسابى 
اســت و خودمان باید به رفع این مشکل کمک کنیم، 

البته بسترها باید فراهم شود.

امیراحمد زندآور در حاشــیه همایــش «مهر بى منت» 
که بــه مناســبت روز جهانــى کار داوطلبانه به 
همــت معاونت اجتماعــى ســازمان فرهنگى، 
اجتماعــى و ورزشــى شــهردارى اصفهــان و 
با همکارى ســازمان هالل احمر کشــور برگزار 
شد با اشــاره به اینکه مشارکت شــهروندان در 
مدیریت شهرى باید داوطلبانه و هدفمند صورت 
گیرد، اظهار کرد: برنامه ریزان شــهرى نخست 
باید بر مشــارکت ذهنــى و تغییــر در باورها و 
گرایش هاى شهروندان تأکید کنند. رفتار مشارکتى 
در برنامه هاى شهرى از موارد مهمى است که باید 

در سیاست هاى شهرى در نظر گرفته شود.
این عضو شوراى شهر با تأکید بر شناخت عوامل 
اثرگذار در مشارکت شــهروندى ابراز کرد: حفظ 
مشارکت در طرح ها و برنامه ها و جلب مشارکت 
جوانان، بازنشســتگان، زنان، دانــش آموزان در 
حوزه هاى اجتماعى و فرهنگى مى تواند کارایى 
و بهره ورى مدیریت شهرى را افزایش دهد. وى 
با اشاره به اینکه امروزه مفهوم مشارکت به تمامى 
عرصه هاى زندگى اجتماعى بسط داده شده است،  
تصریح کرد: على رغم اینکه مشارکت از الزامات 
زندگى شهرى اســت اما هنوز عوامل فضایى و 
کالبدى و اجتماعى و فرهنگى از موانع بروز فعاالنه 
اقدامات داوطلبانه در سطح وسیع در جامعه است. 
زندآور با اشــاره بــه اینکــه از کار داوطلبانه به 
عنوان پاسخ به نیاز توسعه شــهرى یاد مى شود 
خاطرنشان کرد: با توجه به ســهم آیندگان، باید 
اداره امور زندگى شــهرى را بر مبنــاى الگوى 
مشارکت هدفمند، آگاهانه و داوطلبانه شهروندان 

برنامه ریزى کرد. 

مشارکت شهروندان 
در سیاست هاى شهرى

مهم است

رئیس صنف بارفروشان میوه و تره بار شهرستان لنجان 
گفت: هر کیلوگرم گوجه فرنگى عمده فروشى درختى 12 
هزار تومان و گوجه فرنگى بوته اى 6000 تا 9000 تومان 

در میدان میوه و تره بار به فروش مى رسد.
مهدى نورانى اظهار کــرد: قیمت خرده فروشــى این 
محصول در مغازه طبق قانون 30 تا 35 درصد بیشتر از 
این میزان است و به این ترتیب هر کیلوگرم گوجه فرنگى 
درختى حداکثر 16 هزار تومــان و گوجه فرنگى بوته اى 
8000 تومان تا 12 هزار تومان بســته به کیفیت عرضه 
مى شود. وى در تشریح دالیل این افزایش قیمت عنوان 
کرد: دالالن همسایه هاى شرقى کشور گوجه فرنگى سبز 
را به قیمت 8000  تومان از کشاورز خریدارى مى کنند و 
به خارج از کشــور مى برند، بنابراین کاهش قیمت این 

محصول در چنین شرایطى دور از انتظار است.
نورانى تصریح کرد: در ماه هاى اخیر هزینه حمل  و نقل 
بار افزایش پیداکرده و منجر به افزایش بخشى از قیمت ها 
شده است، هزینه بسته بندى محصوالت نیز یکى دیگر از 

دالیل افزایش قیمت در بازار میوه و تره بار است.

بحران کمبود نیروى انسانى در مدارس استان اصفهان 
که از معلمان مقاطع مختلف در سال تحصیلى کنونى 
شروع شد، اکنون به مشــاوران مدارس هم رسیده 
اســت، به طورى که درحال حاضر مدارس استان با 
کمبود 1600 نیروى مشاوره در مدارس مواجه است 

و این کمبود بیشتر در مقطع ابتدایى دیده مى شود.
رئیس اداره مشــاوره تربیتى و تحصیلــى اداره کل 
آموزش وپرورش استان اصفهان در خصوص کمبود 
مشاوران مدارس استان اصفهان اظهار کرد: میانگین 
اختصاص مشاور به مدارس استان اصفهان، هر 15 
نفر یک ساعت است، درحالى که میانگین واقعى باید 

حداقل هر هشت  نفر یک ساعت باشد.
رئیس اداره مشــاوره تربیتى و تحصیلــى اداره کل 
آموزش وپرورش اســتان اصفهان گفت: هم اکنون 
حدود 800 مشاوره یعنى یک سوم نیروى مورد نیاز 

کاهش قیمت گوجه فرنگى دور از انتظار استرا در اختیار داریم.

مهارت هاى زندگى باید جایگزین
مرکز مشاوره امین دانشــگاه آزاد اسالمى  مهارت تست زنى در نوجوانان شود

واحد خمینى شــهر با حضور رئیس سازمان 
نظام روان شناســى و مشاوره کشور و استان 
اصفهان و جمعى از اســتادان و دانشجویان 

گشایش یافت.
در این آی ین رئیس دانشــگاه آزاد اســالمى 
واحد خمینى شــهر با اشــاره به اشتغال به 
تحصیل بیش از 1500 دانشــجو در مقاطع 
مختلف تحصیلى در رشــته هاى مشــاوره 
و روان شناســى در این واحد دانشــگاهى

گفت: دانشگاه آزاد اســالمى واحد خمینى 
شهر در راســتاى رسالت دانشــگاهى خود 
آماده ارائه خدمات علمى و پژوهشــى و رایزنى با دانشــگاه هاى برجســته کشــور در برگزارى دوره هاى آموزشى، 
بازدیدهاى علمى، اجراى کارگاه هاى آموزشــى و برپایى ســمینارها وهمایش هاى علمى و عمق بخشى آموزش 

آکادمیک است.
پیمان داورى همچنین از سازمان نظام روان شناسى و مشاوره براى پیشبرد اهداف دانشگاهى و ایجاد تعامل و هم افزایى 
دعوت به همکارى کرد و گفت: هدف ما تربیت متخصصان و فارغ التحصیالن اثرگذار در حوزه روان شناسى و مشاوره 

است.

کمبود 1600 مشاور افتتاح مرکز مشاوره امین دانشگاه خمینى شهر
در مدارس استان اصفهان
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مجید اخشابى با انتشار پستى در اینستاگرام از ازدواج خود خبر داد.
این خواننده کشورمان کارش را با موسیقى ســنتى آغاز کرد و سپس به پاپ رو آورد اما 
سبکى از موسیقى را انتخاب کرد که باعث شــد ترانه هایش ماندگار شود، یعنى تلفیق 
موسیقى سنتى و پاپ که به دل شنونده مى نشیند. او به تازگى با انتشار پستى از ازدواج 

خود خبر داد.
گفتنى اســت مجید اخشــابى ســال 1380 با خوانندگى در تیتراژ یکى از سریال هاى 
تلویزیونى به نام «گمگشته» توانست قابلیت هاى صداى خود را به شکلى جدى و فراگیر 

به مردم معرفى کند  و آن مجموعه با استقبال گسترده اى از سوى مردم مواجه شد.

پژمان بازغى، بازیگر سینما و تلویزیون درباره  آخرین فعالیت هاى خود در عرصه 
بازیگرى گفت: به تازگى بازى در فیلم ســینمایى «ســلفى با دموکراسى» به 
کارگردانى على عطشانى را به اتمام رسانده ام که براى حضور در سى و هشتمین 

جشنواره فیلم فجر آماده مى شود. 
وى با اشاره به حضور دوباره خود در تلویزیون تأکید کرد: عالوه بر فیلم سینمایى 
«سلفى با دموکراســى» در مجموعه تلویزیونى به کارگردانى احمد امینى به 
ایفاى نقش پرداخته ام که فیلمبردارى آن نیز به پایان رسیده است، این سریال 
«بیگانه اى با من است» نام دارد که چند وقتى است به کار خود پایان داده و به 

زودى روى آنتن خواهد رفت.
بازیگر فیلم سینمایى «دوئل» درباره ســایر فعالیت هاى خود در عرصه سینما 
اضافه کرد: اثر دیگرى با نام «عطر خون» به کارگردانى «حســین قاســمى 
جامى» را نیز به پایان رسانده ام، این فیلم اولین تجربه فیلمسازى این کارگردان 
محسوب مى شود و آن هم براى حضور در سى و هشتمین جشنواره فیلم فجر 

تالش مى کند. 
بازیگر فیلم سینمایى «خوب بد جلف» درباره احتمال دریافت سیمرغ بلورین 
جشــنواره فیلم فجر اظهار کرد: 100 در صد به سیمرغ بلورین سى و هشتمین 
جشنواره فیلم فجر فکر مى کنم، هر بازیگرى برایش جایزه گرفتن از جشنواره 
فیلم فجر مهم اســت، من تمام تالشــم را براى ایفاى نقش  هاى خوب انجام 

داده ام.
وى در همین راســتا ادامه داد: امسال با ســه فیلم راهى فجر 38 خواهم شد 

در آخر دید آن محصول اما یک فیلم، محصولى جمعى است و باید 
محصول نهایى به نهایى چگونه از آب در مى آید، زیرا همین 
نشدن نقش من هم شدت در دیده شدن یا 

مؤثر است. 
بازیگر فیلم سینمایى 
«تیــغ و ترمــه» 
درباره فعالیت هاى 
تلویزیونــى خود 
خاطرنشان کرد: 
ى  ر ا د فیلمبــر
فصــل جدیــد 
«کودك شو» به 
زودى آغــاز خواهد 
شــد. عالوه بــر «کودك 
شو»، ســریال «بیگانه اى با من» 
اســت اثر احمد امینــى به زودى 
روى آنتن شبکه 2 سیما مى رود 
کــه از آن هــم مى توانم به 
عنوان یکى از مهمترین 
فعالیت هــاى خود در 

تلویزیون یاد کنم.
شیال خداداد در اینستاگرامش نوشت: «براى چهارمین بار درسال هاى اخیر داشتم 
تو خواب خفه مى شدم، تو اون چند ثانیه اى که نمى تونستم نفس بکشم داشتم فکر 
مى کردم چقدر کار نکرده و عقب افتاده دارم... مثًال مى خواستم به مامانم زنگ بزنم 
بگم دلم برات تنگ شده، مثًال سامیار و ساتین چقدر هنوز کوچولو هستن، مثًال چقدر 
آدما الکى به هم مى پرن و دعوا مى کنن، مثًال چقدر تازگیا به هم فحش مى دیم و و 

و. کاش مى شد آدم یه دفتر داشته باشه هرشب کاراشو تموم کنه تیک بزنه بعد بخوابه. 
کاش بشه یه جورى زندگى کرد که بعداً افسوس نخورى. کاش بشه همه ازت راضى 

باشن.  کاش بشه همه دوستت داشته باشن.»

میرطاهر مظلومى، بازیگر سینما و تلویزیون به جمع بازیگران فصل دوم سریال «نون.خ» پیوست.
سریال «نو ن.خ» به کارگردانى سعید آقاخانى نوروز 98 روى آنتن شــبکه یک رفت و مورد استقبال بسیارى از 
مردم قرار گرفت. استقبال مخاطبان از این سریال ساخت فصل دوم را کلید زد و فصل دوم سریال «نون.خ» از 

چند روز گذشته مقابل دوربین رفت.
سعید آقاخانى فصل دوم سریال «نون.خ» را در کرمانشاه کلید زد و میرطاهر مظلومى بازیگر جدیدى است که 

به این مجموعه اضافه شد.
فصل دوم ســریال «نون.خ» با حضور برخى از بازیگران فصل قبل و اضافه شدن چند بازیگر جدید مقابل 

دوربین رفت تا براى پخش در ایام ماه رمضان سال آینده آماده شود.
سعید آقاخانى، کارگردان و شخصیت اصلى این سریال یعنى «نورالدین خانزاده» است که صاحب یک کارخانه 
فرآورى تخمه است که کشــاورزان محصوالت خود را به او مى فروشند تا توسط شخصى به نام «میرزایى» در 
تهران براى فروش به ترکیه ارسال شــود اما مرگ «میرزایى» اتفاقاتى را رقم مى زند که داستان این سریال را 

تشکیل مى دهد.
حمیدرضا آذرنگ، على صادقى، هومن حاجى عبداللهى، نعیمه نظام دوست، سیروس میمنت، شیدا یوسفى، صبا 
ایزدپناه، هدیه بازوند و... شخصیت هاى اصلى سریال «نون.خ»  بودند که هومن حاجى عبداللهى در این فصل 

سریال حضور ندارد.

سازندگان فیلم پرطرفدار «ماتریکس» حدوداً 20 سال پس از اکران فیلم اول، 
خبر تولید چهارمین قسمت از این فرانچایز موفق را اعالم کردند؛ اطالعاتى را که 
تا امروز از تولید تازه ترین فیلم «ماتریکس4» منتشر شده است در این گزارش 

مى خوانید.
براى بسیارى از سینمادوستان جوان پایان قرن بیستم تماشاى فیلم «ماتریکس» 
(محصول 1999) تجربه اى شگفت و بى نظیر از لمس یک واقعیت مجازى بود. 
تصویرى از آینده بشر در دیستوپیاى شبیه سازى شده اى به نام «ماتریکس» که 
در آن انسان ها به بردگى ماشین ها درآمده اند، زمین به ویرانه اى تبدیل شده و 
هوش مصنوعى مسلط بر دنیا شیره وجود آدم ها را از طریق لوله هایى که به ستون 

فقراتشان متصل شده مى مکد و از آن به عنوان منبع انرژى استفاده مى کند.
کاراکتر «نئو» (با بازى «کیانو ریوز») با همراهى «ترینیتى» («کرى آن ماس»)، 
«مورفیوس» («الرنس فیشــبرن») و نیروهاى انقالبى شهر «زایون» تالش 
مى کنند بشریت را از بند اسارت در این سیســتم رها کنند و نبرد میان انسان و 

ماشین موضوع فیلم هاى سه گانه «ماتریکس» را تشکیل مى دهد.
براى همه ما لحظه عجیبى بود زمانى که «مورفیوس»  دو شاخه  گردن  «نئو» را 
از باترى  بزرگى  که  منبع  تغذیه ماشین هاست  مى ِکشد و «نئو» براى  نخستین  بار 
دنیاى  سرد و تاریک  حقیقى  را مى بیند و درمى یابد که  همه  خاطرات  زندگى اش  

چیزى  جز یک  رؤیاى  کامپیوترى  نبوده  است !
تماشاى فیلم دوم و سوم از فرانچایز «ماتریکس» گرچه به هیجان انگیزى فیلم 
نخست نبود، ولى سه گانه «ماتریکس» ســاخته «واچوفسکى ها» با ارجاعات 
فلسفى و عرفانى فراوان و نشانه ها و اســتعارات گوناگون و صدالبته جلوه هاى 
تصویرى فوق پیشرفته به عنوان یکى از درخشان ترین آثار تاریخ سینما به ثبت 

رسید و در ذهن سینمادوستان دنیا جاودانه شد.

این روزها حدوداً 20 سال پس از اکران فیلم اول «ماتریکس»، سازندگان فیلم 
خبر تولید چهارمین قسمت از این فرانچایز موفق را اعالم کردند اما همه آنچه از 

تازه ترین فیلم «ماتریکس» مى دانیم از این قرار است:
«اندى» و «لرى واچوفسکى»، که روزگارى به عنوان «برادران واچوفسکى» 
تولید سه فیلم «ماتریکس» را در مقام نویسنده فیلمنامه، کارگردان و تهیه کننده 
برعهده داشــتند، امروز تبدیل به «خواهران واچوفسکى» شده اند و با نام هاى 
«لى لى» و «النا» همچنان در پروژه هاى سینمایى همراه هستند، اما کارگردانى 
«ماتریکس 4» را النا واچوفسکى به تنهایى برعهده دارد و «الکساندر هیمن» و 

«دیوید میچل» نیز به عنوان نویسنده فیلمنامه در کنار النا حضور دارند.
عالوه بر «کیانو ریوز» («نئو») و «کرى آن ماس» («ترینیتى») که از بازیگران 
اصلى فیلم هاى سه گانه «ماتریکس» هســتند، تا امروز حضور «نیل پاتریک 
هریس»، بازیگر سریال «چطور با مادرتون آشنا شدم»، «جیدا پینکت اسمیت»، 
«یادا عبدول متین» و «جسیکا هنویک»، بازیگر سریال «گیم آو ترونز» در فیلم 

جدید قطعى شده است.
تولید «ماتریکس 4» از اوایل سال جدید میالدى (2020) آغاز مى شود و براى 
نخستین بار در شهر شیکاگو خاستگاه واچوفسکى ها فیلمبردارى خواهد شد. فیلم 

براى اکران در سال 2022 برنامه ریزى شده است.
نکته جالب اینجاســت کــه در ســال 1999 وقتى فیلــم «ماتریکس» براى 
نخستین بار به پرده سینماها رفت «کیانو ریوز» 35 ساله بود و «کرى آن ماس» 
بازیگر زن مقابل او 32 سال داشت. با آغاز تولید «ماتریکس 4»، کیانو ریوز 55 
ساله وکرى آن ماس 52 ساله خواهند بود. باید دید نویسندگان فیلمنامه چگونه 
«ترینیتى»  را از مرگ بازمى گردانند و چه کاراکترهایى براى این دو ستاره پا به 

سن گذاشته تعریف خواهند کرد.

همه آنچه از «ماتریکس 4» مى دانیم

پا به سن گذاشته ها چگونه ناجى دنیا مى شوند

با 3 فیلم راهى جشنواره فجر 
مى شوم
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لفیق 
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هاى 
گیر 

در آخر دید آن محاما یک فیلم، محصولىجمعى است و باید 
محصول نهانهایى چگونه از آب در مى آید، زیرا همین 
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پژمان بازغى: 

غالمحسین لطفى، بازیگر سریال هاى تلویزیونى از جمله «خانه به دوش»، با حضور 
در برنامه «چهل تیکه» شــبکه نســیم، به تلخى از وضعیت هنرمنــدان و بازیگران 

پیشکسوت گله کرد.
این بازیگر پیشکسوت که مدتى است از دنیاى تولیدات تصویرى سینما و تلویزیون دور 
اســت، در این برنامه، روبه روى محمدرضا علیمردانى (مجرى) نشست و در سخنانى 

تلخ، از وضعیت هنرمندان و بازیگران پیشکسوت گله کرد.
لطفى در بخشى از این برنامه در حالى که بغضش شکست، گفت: «عرض کنم دوست 
نداشتم مردم من را با عصا ببینند، چون از من یک خاطره دیگرى دارند و این بد است 
که من را با عصا ببینید.» او تأکید کرد: «من هیچیم نشده است اما همه فکر مى کنند 

من نیستم و نابود شده ام.»
این بازیگر پیشکسوت، سال هاست از دنیاى تلویزیون و سینما دور بوده و به تنهایى در 

شهر قزوین زندگى مى کند.
لطفى در ادامه برنامه، با اشاره به بى مهرى و فراموشى نسبت به بازیگران پیشکسوت 
گفت: «براى مثال، رضا بابک، بازیگر بزرگى اســت و مثل او کم داریم، چرا باید او در 

خانه بنشیند. فوق لیسانس هنرهاى زیبا دارد و درس تئاتر را خوانده است. چرا کسى به 
او زنگ نمى زند سراغش نمى رود. مثل رضا بابک زیاد داریم.»

در این بخــش از برنامه «چهــل تیکه» بود که مجــرى برنامه، تحــت تأثیر بغض 
غالمحسین لطفى، درحالى که اشک مى ریخت، این بازیگر پیشکسوت را در آغوش 

گرفت. 
غالمحســین لطفى، در طول 40 ســال گذشــته، در فیلم ها و ســریال هاى زیادى
 حضــور داشــته اســت کــه از آن میان مى تــوان بــه «دلیــران تنگســتان»، 
«محلــه بــرو بیــا»، «امیــر کبیــر» ، «مــش خیــرا... و صندوقچه اســرار» ، 
«غریبانه»، «خانــه به دوش»، «پول کثیف»، «ما فرشــته نیســتیم» و ... اشــاره 

کرد.
برنامه «چهل تیکه» سه شنبه تا جمعه هر هفته، با اجراى محمدرضا علیمردانى (بازیگر، 

خواننده و صداپیشه)، روى آنتن شبکه نسیم مى رود.

بغض غالمحسین لطفى، مجرى تلویزیون را هم به گریه انداخت

رزیتا غفارى، بازیگر سینما و تلویزیون درباره فعالیت هاى هنرى  اخیر خود گفت: 
حدود دو ماه پیش براى حضور در فیلم ســینمایى «حکم جلب» به کارگردانى 
محمدرضا ممتاز به من پیشنهاد داده شــد؛ با این پیشنهاد بعد از مدت ها در یک 

فیلم سینمایى حضور پیدا کرده ام.
وى با اشاره به کم کارى خود در این مدت ادامه داد: پیشنهاد هاى خوبى در سینما 
نداشتم؛ خدا را شکر عوامل فیلم ســینمایى «حکم جلب» گروه خوبى هستند و 
نقشم نسبت به نقش هاى قبلى تفاوت بسیارى دارد. این فیلم این روز ها در مرحله 

تدوین است.
بازیگر سریال «عمارت فرنگى» در مورد روابط حاکم در سینما عنوان کرد: ناگزیر 
هستیم که این شرایط را بپذیریم؛ این روز ها انتخاب بر اساس استعداد بازیگران 
صورت نمى گیرد اما در دوره ما انتخاب ها بر اساس استعداد و توانایى بود. غفارى 
در پایان اظهار کرد: به تازگى در نمایش رادیویى «ساده خط خطى» به کارگردانى 
میرطاهر مظلومى هم حضور پیــدا کردم. امیدوارم جاى خالى ام در ســینما و 
تلویزیون را با رادیو پر کنم؛ البته قبًال هم کار دوبله انجام داده بودم و دوست دارم 

ب خاطر حال خوبم در رادیو کار کنم.

تصاویرى از «بوران کوزوم»، بازیگر جوان و مطرح ترکیه اى فیلم «مست عشق» 
به کارگردانى حسن فتحى منتشر شد. 

چند روز پس از اینکه اولین تصاویر «بوراك توزکوپاران»، بازیگر نقش «سلطان 
ولد»، فرزند بزرگ «موالنا» در «مست عشق» در کنار پارسا پیروزفر منتشر شد، 
این بار تصاویرى از بوران کوزوم، بازیگر نقش «عالءالدین»، پســر سختگیر، 

زودرنج و بلند پرواز «موالنا» در این فیلم سینمایى انتشار یافت.
شــخصیت «عالءالدین چلبى» به دلیــل تأثیرى که بر سرنوشــت «موالنا» 
و «شــمس» گذاشــت، کاراکتــر مهمى در «مســت عشــق» به حســاب 

مى آید.
شهاب حســینى، پارســا پیروزفر، 
ابراهیم چلیک کــول، هانده ارچل، 
سلما ارگچ، بنسو ســورال، بوراك 
توزکوپاران و حســام منظور سایر 
بازیگران «مســت عشق» هستند. 
تهیه کننــده فیلم مهــران برومند 
اســت، فیلمنامه  آن را حسن فتحى 

و فرهاد توحیدى نوشته اند.
«مست عشق» محصول مشترك 
ســینماى ایــران و ترکیه اســت 
و داســتان فیلم همزمان با دوران 
زندگى موالنا و شمس تبریزى اتفاق 

مى افتد.

براى سینماگران ایرانى، تجربه ساخت فیلم در بیرون از کشور و با دست اندرکاران 
خارجى چندان زیاد نیست؛ زنده یاد عباس کیارستمى اگر نه اولین فیلمساز ایرانى 
بود که امکان تولید فیلم در کشورهاى مختلف را یافت اما سبک و سیاق خاصش 
در سینما، او را در زمره کارگردانان شاخصى قرار داد که تهیه کنندگان بسیارى در 
دیگر کشورها عالقه مند به همکارى با او بودند. شاید «کپى برابر اصل» با بازى 
ستاره فرانسوى سینماى جهان «ژولیت بینوش» مهمترین تجربه فیلمسازى 

کیارستمى باشد!
سایت «کریتریون کالکشــن» گفته اى از ژولیت بینوش درباره نحوه و شکل 
کار کردن با عباس کیارســتمى در فیلم «کپى برابر اصل» را منتشــر کرده که 

خواندنى ا ست.
بینوش در این باره مى گوید: «کیارستمى درك نمى کرد چطور اشک از چشم هاى 
من مى آمد. او درك نمى کرد چطور آنچه واقعى اســت و آنچه غیر واقعى است 
مى توانند در یک لحظه در بازیگر ترکیب شــوند. و من به او مى گفتم: "نه، این 
واقعى است اما به دنیاى خّالق منتقل شده". کیارستمى نمى توانست این موضوع 

را متوجه شود. او همیشه اندکى نسبت به حقایق مشکوك  بو د.»

این هم پسر زودرنج  مولوى! نظر«بینوش» درباره کیارستمىرزیتا غفارى این روزها کجاست؟

میر طاهر مظلومى
بازیگر جدید سریال «نون.خ»

میرط
سریال
مردم
چند ر
سعید
به

فص
د
سعی
فرآور
تهران
تشکی
حمید
ایزدپن
سریال

ازدواج اینستاگرامى مجید اخشابى 

شیال خداداد از خفگى جان سالم به در برد!



ورزشورزش 05053642 سال  شانزدهمیک شنبه  17آذر  ماه   1398

هادى عقیلى بازیکن پیشین تیم ملى فوتبال ایران و تیم 
فوتبال سپاهان در گفتگویى، درباره ارزیابى اش از شرایط 
فعلى تیم ملــى فوتبال ایران با مــارك ویلموتس، گفت: 
مردم و کارشناســان بعد از بازى هاى تیم ملى خیلى زود 
اظهارنظر کردند. همه اشــتباه فکر مــى کردند تیم ملى 
هجومى بازى مى کند. در بدو ورود کارلوس کى روش به 
ایران هم توانستیم تیم ملى بحرین را 6 بر صفر شکست 
بدهیم و همه از تیم ملى به عنوان تیم هجومى یاد کردند در 
حالى که بعدا مشخص شد فلسفه کى روش چطور است. 
استراتژى کى روش این بود که توپ را در اختیار حریف قرار 

مى داد و به دنبال استفاده از فضاى پشت سر حریف بود.
بازیکن پیشین تیم ملى فوتبال ایران یادآور شد: در مورد 
ویلموتس زود قضاوت شــد. خود ویلموتس هم روى این 
موضوع خیلى تأکید داشت که در تیم ملى ایران بازى هاى 
هجومى مى خواهم. به نظرم ایران با تیم جوانانش در دو 
بازى رسمى خود (کامبوج و هنگ کنگ) شرکت مى کرد 
برنده مى شد و فقط اختالف گل در بازى کمتر مى شد ولى 

در بازى بحرین و عراق تیم ایران بدون برنامه بود.

عقیلى تصریح کرد: تنها چیزى که در بازى تیم ملى با عراق 
و بحرین دیدم این بود که ویلموتس وظایفى که تقریبًادر 
تیم ملى براى بازیکنان «باید» شده بود را نادیده گرفت. 
زمان کى روش همه باید در بخش دفاعى شرکت مى کردند 
و ملى پوشان باید پشت توپ قرار مى گرفتند. خط هافبکى 
که در زمین بود، مطمئناً مستحکم نبود. قبًال هر سه بازیکن 
در اختیار تیم بودنــد و در اصطالح «کارگرى» مى کردند 
ولى در بازى با عراق اینطور نبــود. بازیکنانى بودند که از 
خالقیتشان اســتفاده مى کردند ولى به خاطر تغییر شکل 
بازى تیم ملى، بازیکنان نتوانســتند توانایى خود را نشان 

بدهند و از همان نقطه ضربه خوردیم.
عقیلى که سابقه بازى در تیم سپاهان را هم دارد، در ادامه به 
مقایسه رفتارى ویلموتس با ایگور استیماچ سرمربى سابق 
سپاهان پرداخت. وى گفت: ویلموتس شبیه استیماچ بود. 
تقریبًا همه چیز استیماچ شوآف بود. متأسفانه از یکسرى 
افراد حمایت باالیى مى شد و استیماچ توانست در فوتبال 
ایران و در ســپاهان با آن همه باخت تقریبًا تا پایان فصل 
دوام بیاورد در حالى که هیچ مربى اى نمى توانست اینطور 

پیش برود. اگر این اتفاقات اخیر هم در تیم ملى نمى افتاد، 
قرارداد ویلموتس ادامه داشــت و این مربى مورد حمایت 

یکسرى افراد بود.
بازیکن پیشین سپاهان درباره احتمال حضور مربى ایرانى 
در تیم ملى به جاى ویلموتس، گفت: مربیان داخلى ما در 
حال حاضر همگى سر کار هستند. اگر بخواهند یک مربى 

داخلى انتخاب کنند، چالش بزرگتر است.
عقیلى درباره مطرح شدن نام برانکو ایوانکوویچ براى تیم 
ملى و مشــکالتى که وى با چند ملى پوش از قبل دارد، 
اظهار کرد: فقط مى دانم برانکو با یک بازیکن مشــکل 
دارد که رســیدن به نام این بازیکن مشکل نیست. برانکو 
مى تواند این را کنترل کند چون کارنامه اش در تیم ملى و 
پرسپولیس کامًال موفق بوده است. برانکو همین تازگى از 
فوتبال ایران رفته است و کامًال از ما شناخت دارد. شرایط 
فدراسیون را هم خیلى خوب مى داند و نگرانى و ترسى از 
حضور در ایران ندارد؛ چه بســا که ویلموتس اینطور بود و 

دوست نداشت ایران باشد.
وى ادامه داد: نمى توان اسم این مسئله را چالش گذاشت. 

مربیان هر موقع وارد هر تیمى مى شوند شاید با یکسرى 
بازیکنان به مشــکل بخورنــد. این به مدیریــت برانکو

بر مى گردد که قبًال مدیریتش را نشان داده است. امیدوارم 
انتخاب برانکو به ایران کمک کند و اینگونه هم پیش بینى 
مى شود که بتواند کمک کند. او از نظر پیشرفت فوتبالى 

هم به ایران کمک مى کند.
عقیلى در پایان گفت: یک نکته بسیار مهم که مى توانم 
به آن اشاره کنم این است که باید دست از مقایسه کردن 
مربیان تیم ملى با کارلوس کى روش برداریم. کى روش 
یک مربى بزرگ بود و بزرگ هــم باقى خواهد ماند چون 
هرکسى نمى تواند کارهاى کى روش را بکند. این مربى 
کارهاى زیادى بــراى فوتبال ایران انجــام داده و تمام 
دستاوردهایش مثبت بوده اســت. دو بار صعود متوالى به 
جام جهانى کار ساده اى نیست. او میلیون ها دالر با صعود 
تیم ملى به جام جهانى به فدراســیون کمک کرده است. 
اینها دستاوردهاى کمى نیســت ولى مناسب نیست که 
او را با ســرمربى جدید تیم ملى مقایسه کنیم. هر مربى 

سبک خودش را دارد.
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مهاجم ذوب آهن معتقد است داورى خطاى پنالتى 
مدافع پرسپولیس را اعالم نکرده است.

امیرارسالن مطهرى در مورد باخت ذوب آهن برابر 
پرسپولیس گفت: پرسپولیس از موقعیت هاى خود 
استفاده کرد، توانست 3 گل بزند و برنده شود؛ البته ما 

هم در این مسابقه خیلى خوب نبودیم.
او درمورد صحنه مشکوك به خطاى پنالتى روى 
مسعود ابراهیم زاده در محوطه جریمه پرسپولیس 
ابراز کرد: 100 درصد آن برخورد پنالتى بود چون 
قبل از شــوت زدن او، مدافع پرسپولیس خطا 
کرد و مســیر ضربه را تغییر داد؛ 

باز هم کارشناسان داورى مى دانند 
و ما درمورد داورى حرفى نمى زنیم. 
از اوایل فصل قبل تاکنون همیشه براى 
ذوب آهن بد آمده ولى مــا هیچ حرفى 

نمى زنیم.
مهاجم ذوب آهن اضافه کرد: اصًال 
در جایگاهى نیستم که درمورد کادر 
فنى ذوب آهن یا تصمیمات باشگاه 
براى کادرفنى صحبت کنم. امیدوار 
هســتم نتایج بهترى در ادامه فصل 

بگیریم.
مطهرى تصریــح کرد: اصــًال این 
ســئوال هاى حاشیه اى را 
نپرسید چون این مسائل 

به من ارتباطى ندارد. ما وارد زمین 
مى شــویم تا کار خودمــان را انجام 
دهیم؛ ان شــاا... در کنار هم بتوانیم نتیجه 
بگیریم چون یکدیگر را دوســت داریم؛ تیم 
کم مهره اى نیســتیم ولى امیدوار هستیم در 

مسابقات آینده موفق شویم.

 کمیســیون اصل 90 مجلس شوراى اســالمى از سال 
1396 طرح تحقیق و تفحص در فوتبال را آغاز کرد. محور 
تحقیقات مجلس بررسى تخلفات و فســاد هاى فوتبال 
اســت. البته این گزارش گاهى وقت ها بــا واکنش منفى 
اهالى فوتبال روبه رو شد. آنها اعتقاد داشتند چرا نمایندگان 
مجلس قصد دارند چهره بدى از فوتبال بسازند؟ در صورتى 
که همه مى دانند این رشته ورزشــى به مراتب پا ك تر از 

بخش هاى دیگر است.
مجلس با این حال دست از بررسى خود نکشید و گزارشى 
کامل از تحقیق و تفحص در فوتبال منتشر کرد که حاال 
این گزارش به دست مقامات قضایى رسیده است. به گفته 
نمایندگان مجلس در حال حاضر پرونده آن ها که از نظر 
کمیسیون اصل 90 عملکرد درستى در فوتبال نداشته اند، 
به شعبه نهم بازپرسى دادسرا رفته است. اخیرا قاضى زاده 

هاشمى عضو کمیسیون ورزش مجلس با تأیید این خبر 
گفت: «گزارش این پرونده در مرداد 96 در مجلس ارائه و 
اصل آن در قالب 6 جلد پرونده که 1370 صفحه سند هم 
ضمیمه آن است توسط کمیسیون اصل 90 مجلس تهیه 
و به قوه قضائیه ارسال شد و اکنون در شعبه نهم بازپرسى 
دادسرا است. در این پرونده به موضوعات مختلفى اشاره 
شده از جمله قرارداد با خارجى ها، بحث معافیت هاى جعلى 
که براى سربازى داده شــده، قرارداد هاى تبلیغات، درصد 
دریافت بلیت فروشى ها که به بازیکنان خارجى داده شده 
و... در این پرونده که سر جمع ترکیبى است از فدراسیون 
تا باشگاه ها و حوزه هاى مختلف و دالل ها اسم بیش از 30 

نفر آمده است.»
در بررسى هاى صورت گرفته مشخص شد تعداد افرادى که 
به دادسرا احضار خواهند شد، 37 نفر هستند. شاید هم آن ها 

احضار شده باشند. فعًال مجلس پرونده را به بخش قضایى 
ســپرده و دیگر از اینجا به بعد قانون پیگیر مسئله خواهد 
بود. همچنین گفته مى شود احتماًال على کفاشیان رئیس 
سابق فدراسیون فوتبال، محمد رویانیان مدیرعامل اسبق 
پرسپولیس، على فتح ا... زاده مدیرعامل اسبق استقالل و 
محمدرضا ساکت دبیرکل سابق فدراسیون فوتبال از جمله 
مدیرانى هستند که احضار مى شوند و باید درباره پاره اى از 
مسائل توضیح دهند. هنوز نمى دانیم دلیل دعوت هر یک 
از این افراد چیست؟ احتماًال رویانیان و فتح ا... زاده به خاطر 
قرارداد با داخلى ها و خارجى ها و على کفاشــیان به خاطر 

قرارداد تبلیغات محیطى فراخوانده مى شوند.
بد نیست بدانید حتى چند مربى و چند بازیکن پیشکسوت 
هم طبق گــزارش تحقیق و تفحص مجلــس گناهکار 

شناخته شده اند و آنها هم به زودى احضار خواهند شد.

علیرضا منصوریان در بازى با پرسپولیس همه معادالت 
را براى پیروزى در برابر پرسپولیس چیده بود اما شرایط به 

گونه اى که او مى خواست پیش نرفت!
در ایــن دیدار این بازیکنــان حریف بودند کــه بهتر از

ذوب آهن بازى کردند و در موقعیــت طلبى تیم خوبى 
نشان دادند. سرمربى تیم ذوب آهن با دیدن سید جالل 
حسینى و وحید امیرى و چند بازیکن دیگر به یاد دوران 
حضور در نفت تهران افتاد. تیمى که با آن در لیگ برتر 
جوالن مى داد و حتى یک بار با عبور از سد تیم پرسپولیس 
مانع از قهرمانــى این تیم در لیگ برتر شــد. این بازى
بهانه اى شد تا علیرضا منصوریان حسرت حضور در تیم 
نفت را بخورد و بازیکنان با کیفیتى که داشت و به همین 

بهانه در پایان بازى سید جالل حسینى را ستود.بى شک 
اگر نفت تهــران با تصمیم وزارت نفــت از فوتبال کنار 
نمى رفت شاید علیرضا منصوریان دراین تیم مى ماند و در 
لیگ برتر و حتى لیگ قهرمانان آسیا جوالن مى داد. هر 
چند شرایط همیشه به گونه اى که آدمى دوست دارد پیش 
نمى رود و حاال علیرضا منصوریان باید روند نتیجه گیرى 
تیم ذوب آهن را تغییر دهد. واقعیت این است که امروز 
نه سید جالل حسینى شاگرد علیرضا منصوریان است و 
نه وحید امیرى. از ســویى تیم تحت هدایت این مربى

ذوب آهن است. تیمى که علیرضا منصوریان پیش از این 
به عنوان یکى از حرفه اى ترین تیم ها از آن یاد مى کرد. 
فرصت جبران براى ذوب آهن وجود دارد و این امید است 

که در فوتبال همیشه وجود داشته است.

ذوب آهن بعد از دو برد و یک تساوى در سه بازى اخیرش برابر پرسپولیس 
در فوالدشهر شکست سنگینى خورد.

در روزى که ذوب آهنى ها قصد داشــتند با برد برابر پرســپولیس 
روند نتیجه گیرى شــان در لیگ برتر را ارتقا بدهند با ســه گل شکست 

خوردند.
 قاســم حدادى فر کاپیتان تیم ذوب آهن درباره این بازى گفت:«بازى را خوب شروع کردیم اما اگر 
بخواهم حقیقت را بگویم پرســپولیس بهتر از ما بود و مســتحق برد بودند. به پرسپولیسى ها تبریک

مى گویم، تیم خوبى دارند و  با برنامه بازى کردند و برنده شدند.»
او درباره ذوب آهن هم گفت:«ما تیم همیشــگى نبودیم. در مقاطعى از بازى خــوب بودیم اما در مجموع 

نتوانستیم بهترین نمایشمان را داشته باشیم. باید روى نقاط ضعفمان بیشتر کار کنیم تا در آینده نتایج بهترى 
بگیریم.»

کاپیتان ذوب آهن در ادامه درباره اینکه آیا سرمربى ذوب آهن در خطر برکنارى قرار دارد یا نه؟ گفت:«من درجریان 
این مسایل نیستم اما فکر مى کنم کمترین تقصیر را علیرضا منصوریان دارد. قبل از بازى ایشان نکاتى را به ما گفته 

بودند که متاسفانه از همان نقاط ضربه خوردیم.»
حدادى فر درباره تعویضش در این بازى هم گفت که این نظر سرمربى بوده و حرفى در این رابطه ندارد.

در بازى پنج شنبه سپاهان برابر نساجى نیز دو گل 
مشکوك به ثمر رسید.

بازیکنان نساجى به گل تســاوى سپاهان معترض 
بودند. گلى که در تصاویر آهســته به نظر مى رسد 

مهدى زاده در شرایط آفساید به توپ ضربه زد.
البته پیش از این سپاهانى ها هم به گل اول نساجى 
معترض بودند. جایى که محمد عباس زاده به طور 
واضح جلوتر از مدافع ســپاهان قرار دارد. خالصه 
اینکه نســاجى که بعد از بازى اعتراضات زیادى به 
گل مشکوك سپاهان داشتند بهتر است آرامش خود 
را حفظ کنند. گل آنها هم مشــکوك بود. به نوعى 

آفساید جواب آفساید!

مدافــع ســپاهان معتقــد اســت هــر دو تیــم 
موقعیت هایى داشــتند اما در نهایت نتوانستند از همه 
آنها اســتفاده کنند و به همین دلیل بازى با تساوى به 

پایان رسید. 
 شــایان مصلح در مــورد دیدار تیمش برابر نســاجى 
گفت: بازى کــردن برابر تیمى همچون نســاجى که 
هواداران پرشورى دارد همیشه سخت است. البته ما در

 این بــازى از موقعیت هایمان هم اســتفاده نکردیم. 
البته این را هــم بگویم کــه آنها هم چنــد موقعیت 
داشــتند که در نهایــت نتوانســتند از آنها اســتفاده 

کنند. 
او درباره احتمال قهرمانى سپاهان گفت: امسال لیگ 
بسیار سختى داریم. جدول رده بندى و نتایج به دست 
آمده این را کامال نشــان مى دهد. به هرحال سپاهان 
هم به دنبال این است که قطعا یکى از اصلى ترین 
مدعیان رسیدن به عنوان قهرمانى باشد. این جنگ 

بین تیم هاى باالى جدول است. 
مصلح ادامــه داد: پنج تیم باالى جــدول رده بندى را 
طبیعتا مى توانیــم اصلى ترین مدعیــان قهرمانى 
بدانیــم. امســال مثل ســال هــاى قبل نیســت
 که یکى دو تیــم مدعى اصلى قهرمانى باشــند. 
امســال پنج تیم مدعى اصلى رســیدن به عنوان

 قهرمانى هستند. 
وى دربــاره احتمــال حضــور برانکــو در تیم 
ملى و دعــوت وى به اردوى تیــم ملى گفت: 
رســیدن تیم ملى به جام جهانــى آرزوى هر 
بازیکنــى اســت و امیــدوارم در ایــن 
راه هــر بازیکنــى کــه حقــش اســت 
بتوانــد یکــى از بازیکنــان تیــم ملــى 
جهانــى  جــام  بــه  رســیدن  راه  در 
باشد.من نیز کامال عالقه مندم که به تیم ملى 

دعوت شوم.

 نساجى برابر ســپاهان دو بر دو مساوى کرد اما نمایش 
این تیم به گونه اى بود که مى توانســت مدعى اصلى 
قهرمانى را در وطنى شکست بدهد. على شجاعى وینگر 
این تیم با وجود نمایش خوبى که در این بازى داشت یک 
فرصت خوب گلزنى را از دســت داد تا بعد از بازى مورد 

انتقاد قرار بگیرد.
مهاجــم ملى پــوش تیم نســاجى درباره ایــن بازى 
گفت:«به نظرم اگر خود من خوش شــانس بودم بازى 
را برده بودیم. یک موقعیت خیلى خوب داشــتم که با 

بدشانسى گل نشــد؛ ما سرتر از ســپاهان بودیم و تا به 
حال هیچ تیمى نتوانســته اینطورى ســپاهان را تحت 

فشار بگذارد.»
او افزود:« گلى که خوردیم آفســاید بود. ما در آن زمان 
جلو بودیم و اگر این گل آفساید را قبول نمى کردند شاید 
مى توانســتیم گل هاى بعدى را هم بزنیم.» شجاعى 
درباره گل تیم نساجى که گفته مى شود در شرایط آفساید 
به ثمر رسیده هم گفت:خود مجتبى ممشلى مى گوید که 

میرزایى بازیکن سپاهان توپ را پاس داده است. 
شماره 10 نساجى در ادامه گفت: « صحنه موقعیتى که 
از دست دادم را باالى سى، چهل بار دیده ام و از ناراحتى

مى خواهم ســرم را به دیوار بکوبــم. دیدن این صحنه 
عصبى ام مى کند. من اول فصل موقعیت هایى را تبدیل 
به گل کردم که ده برابر از این سخت تر بوده است. من 
واقعًا در این بازى تمرکز داشــتم و از دســت دادن این 
موقعیت فقط از روى بدشانسى بود. یک مقدار واقعاً دلخور 
هستم از کسانى که بعد از اینکه موقعیت را خراب کردم 
برخورد بدى داشتند. مى گویند على شجاعى آن بازیکن 
پنج هفته اول نیست در حالى که من همان بازیکن هستم 
که عملکرد فنى ام خوب است فقط توپ هایم تبدیل به 
گل نشدند. اگر توپ هایم در بازى سپاهان و نفت مسجد 
سلیمان گل مى شــدند االن بهترین بازیکن بودم. اگر 
همین بازى هــاى اخیر را ببینیــد خواهید فهمید که 

بازیکن مفیدى براى تیم بودم.»
او افزود:« من آدمى نیستم که با این حرف ها جا بزنم و 
عقب بکشم و تالشم را بیشتر مى کنم تا در بازى هاى 
آینده مفیدتر بازى کنم و فرصت هایم را تبدیل به گل 
کنم. خوشبختانه هواداران نســاجى آنقدر با شعور و با 

فرهنگ هستند که آدم را کمک مى کنند.»

آغاز تحقیق و تفحص مجلس در پرونده فساد در فوتبال

37 نفر به زودى در دادسرا
مى خواهم سرم را به دیوار  بکوبم
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دو آفساید با یک بلیط 

ارسالن مطهرى:  
یکدیگر را دوست داریم!

3استفاده کرد، توانست 3 گل بزند و برنده شود؛ البته ما 
هم در این مسابقه خیلى خوب نبودیم.

او درمورد صحنه مشکوك به خطاى پنالتى روى 
ابراهیم زاده در محوطه جریمه پرسپولیس  مسعوود
0ابراز کرد: 100 درصد آن برخورد پنالتى بود چون 
از شــوت زدن او، مدافع پرسپولیس خطا  قبل
و مســیر ضربه را تغییر داد؛  کرد

باز هم کارشناسان داورى مى دانند 
و ما درمورد داورى حرفى نمى زنیم. 
اوایل فصل قبل تاکنون همیشه براى  از
ذوب آهن بد آمده ولى مــا هیچ حرفى 

نمى زنیم.
مهاجم ذوب آهن اضافه کرد: اصًال 
در جایگاهى نیستم که درمورد کادر 
فنى ذوب آهن یا تصمیمات باشگاه 
براى کادرفنى صحبت کنم. امیدوار 
هســتم نتایج بهترى در ادامه فصل 

بگیریم.
مطهرى تصریــح کرد: اصــًال این 
ســئوال هاىحاشیه اى را

نپرسید چون این مسائل 

به من ارتباطى ندارد. ما وارد زمین 
مىشــویم تا کار خودمــان را انجام

دهیم؛ ان شــاا... در کنار هم بتوانیم نتیجه 
بگیریم چون یکدیگر را دوســت داریم؛ تیم 
کم مهره اى نیســتیم ولى امیدوار هستیم در 

مسابقات آینده موفق شویم.

سلیس سپو

س 
 شکست 

«بازى را خوب شروع کردیم اما اگر 
ق برد بودند. به پرسپولیسى ها تبریک

طعى از بازى خــوب بودیم اما در مجموع 
مان بیشتر کار کنیم تا در آینده نتایج بهترى 

خطر برکنارى قرار دارد یا نه؟ گفت:«من درجریان 
وریان دارد. قبل از بازى ایشان نکاتى را به ما گفته 

رابطه ندارد. حرفى در این مربى بوده و

کنند.
او درباره اح
بسیار سخت
آمده این ر
د هم به
مدعیان

شایان مصلح:  

 است. 
رده بندى را  باالى جــدول
 ترین مدعیــان قهرمانى 
ـالهــاى قبل نیســت
صلى قهرمانى باشــند.
صلىرســیدن به عنوان

ضــور برانکــو در تیم 
وى تیــم ملى گفت: 
جهانــى آرزوى هر 
ــدوارم در ایــن 
حقــش اســت  ه
تیــم ملــى  ـان
جهانــى  جــام 
ندم که به تیم ملى

معلومه که دوست دارم ملى پوش شوم

تیم همیشگى نبودیم! 

با واقعیات زندگى کن

 سعید نظرى

 وقتى مهدى تاج به دیدار لوپتگى رفت و با او پاى میز 
مذاکره نشست، سرمربى ســابق تیم ملى اسپانیا قطعًا  
پیش خودش فکر نمى کرد حســاب کردن پول هتل 
رئیس فدراســیون ایران و همراهانش، آنگونه تاج را 
شیفته اش کند. رئیس به قدرى تحت تأثیر قرار گرفته 
بود که در بازگشــت به تهران، در جلسه هیئت رئیسه 
گفت: «اخالق لوپتگى را پسندیدم، او خیلى مهربان تر 
از کى روش است و چیز بدى از او ندیدم، لوپتگى خیلى 
به ما احترام گذاشت و حتى پول هتل ما را حساب کرد.»

در ابتدا همه فکر مى کردند این یک مورد است و حاال تاج 
تحت تاثیر قرار گرفته ولى وقتى دیروز او به خاطر دعوت 
به شام ویلموتس، سر ذوق آمده بود، خیلى ها تصور کردند 
ظاهرا از فوت و فن مربیگرى، این چیزها براى رئیس 
فدراسیون از سایر چیزها مهمتر است. رئیس فدراسیون 
فوتبال که ماچ و بوسه با ویلموتس را شهادت گرفت براى 
جلسه دوستانه اش با او، در ادامه گفت: «ایشان حتى من 
را به شام گرفت که گفتم چون در بلژیک نیستیم نه.» 
به شام گرفتن و پول هتل دادن، انگار بسیارمهمتر از آن 
فاکتورهایى است که دیگر روساى فدراسیون فوتبال 
جهان، براى انتخاب مربى شان لحاظ مى کنند. اینکه در 
جنگ فعلى فدراسیون و ویلموتس، تاج به شام گرفتنش 
را اینقدر بزرگ مى کند و در وســط مصاحبه مى گوید 
باخت به عراق روى یک اتفاق بود و مرد بلژیکى مربى 
کوچکى نیست، فقط یک کارکرد دارد؛ جریحه دار کردن 

طرفداران فوتبال را.

پول شام و هتل دادن 
نماد بزرگیه؟ 
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مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شــعبه یازده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 980381 ج/11 له خانم فریبا شهسوارى و علیه آقاى حسین شیران مبنى بر 
مطالبه مبلغ 3/179/975/000 ریال بابت محکوم بــه و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى 
دولتى در تاریخ 98/10/8 ساعت 12 در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین 
اتاق 18 جهت فروش 14/536 حبه مشاع به استثناى بهاى ثمنیه سهم زوجه متوفى از 72 حبه 
شش دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره 2 فرعى از 6559 اصلى بخش دو اصفهان با مشخصات 
مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده است ملکى آقاى مرحوم جمشید شیران و اکنون 
در تصرف مالکانه ورثه مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده 
و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 
روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 
10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد شد. هزینه 
هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى ثمن حداکثر ظرف یکماه پرداخت واال ده 
درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: اصفهان خیابان فروغى 
کوچه مسجدالمعاد کوچه ابوریحان کدپستى 8137768661 بازدید و معاینه به عمل آمد اسناد 
ابرازى مالحظه که نتیجه بررسى ها به شرح زیر مى باشد. وضعیت موجود: محل مورد بازدید 
عبارت است یک ساختمان مسکونى با مســاحت عرصه حدود 650 مترمربع، یک طبقه، در 
قسمت ورودى دو طبقه، داراى درب و پنجره فلزى، با اسکلت آجر و قسمتى از ساختمان و دیوار 
با مصالح خشت و گل، داراى قدمت باالى 50 سال، اعیانس در دو طرف حیاط احداث گردیده، با 
یک درب 3 مترى و یک درب یک مترى جداگانه به کوچه ارتباط دارد، ملک داراى عقب نشینى 
مى باشد، کروکى و تصاویر ضمیمه گزارش مى باشد. مشخصات ثبتى ملک: پالك ثبتى شماره 
2 فرعى از 6559 اصلى بخش 2 ثبت اصفهان مورد ثبت شماره 8055 در صفحه 379 دفتر جلد 
82 دفاتر اداره منطقه شمال بخش 2 داراى سند مالکیت المثنى به شماره 883544 مشخصات 
مصالح: نماى دیوار حیاط قسمتى خشت و گل و مابقى پالستر سیمان، درب و پنجره ها فلزى، 
کف حیاط موزاییک، سقف داراى عایق رطوبتى، سطوح داخلى گچ، داراى انشعابات الزم نتیجه: 
با توجه به موارد فوق، موقعیت محل، مساحت عرصه و اعیان، نوع بنا، مشترکات، متعلقات و 
امتیازات ارزش 6 دانگ از پالك ثبتى فوق الذکر به شماره پالك ثبتى شماره 2 فرعى از 6559 
اصلى بخش 2 ثبت اصفهان بدون در نظر گرفتن سوابق ثبتى (بازداشتى) و تعهدات و دیونى که 
ممکن است وجود داشته باشد بالغ بر 18/000/000/000 ریال برابر هجده میلیارد ریال معادل 
یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان ارزیابى مى گردد. در نتیجه ارزش 14/536 حبه مشاع به 
استثناى بهاى ثمنیه سهم زوجه متوفى از سهم االرث محکوم علیه به مبلغ 3/179/975/000 

ریال ارزیابى مى گردد. م الف: 662773 مدیر و داد ورز اجراى احکام حقوقى اصفهان/9/298
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 971029 ج/2 له آقاى محمود خراســانى علیه آقاى سعید خراسانى مبنى بر 
مطالبه مبلغ 61332105 ریال بابت حق االجراى دولتى بابت محکوم به در تاریخ 98/10/8 
دوشنبه ساعت 10:30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 
جهت فروش یک دستگاه اتومبیل پژو 206 به شماره انتظامى 366 ق 79 ایران 13 دادگسترى 
که به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. 
طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى اصفهان پارکینگ امیر مراجعه 
و از اموال بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین 
شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد شد. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. و 
مابقى ثمن حداکثر ظرف یکماه پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. 
لیست اموال مورد مزایده: سوارى پژو 206 هاچ بک- 366 ق 79 ایران 13- رن گ بژ متالیک- 
مدل 1384- شماره موتور 2175988- شمار شاسى 83679717 نظریه کارشناسى: از وسیله 
فوق در پارکینگ امیر اصفهان بازدید گردید برابر اعالم خواهان وسیله از یک ماه پیش توقیف 
شده- اسناد و مدارك وسیله رؤیت نشد تا اصالت اسناد و بررسى و عالم نظر گردد مشخصات 
خودرو از روى ســوابق درج گردید- وســیله فاقد موتور و گیربکس و باترى بود- دور رنگ 
بود- الستیکها 30٪ سالم- گلگیر جلو سمت چپ خوردگى داشت رادیو پخش نداشت- بدنه 
کال زدگى داشت- رنگ سقف دو پوسته شده بود. قیمت پایه کارشناسى وسیله با توجه به مدل، 
وضعیت ظاهرى وسیله بدون موتور و گیربکس در بازار روز امروز جهت فروش بصورت مزایده 
حدوداً مبلغ 180/000/000 ریال ارزیابى مى گردد. م الف: 664959 مدیر و داورز اجراى احکام 

مدنى دادگسترى اصفهان/9/299
مزایده 

شــماره آگهــى: 139803902004000294 تاریخ آگهى: 1398/09/13 شــماره پرونده: 
9204002004000522 آگهى مزایده پرونده اجرایى شماره بایگانى: 9201405- ششدانگ 
یک واحد مسکونى پالك 301 فرعى باقیمانده از 26 اصلى واقع در بخش 14 ثبتى اصفهان به 
مساحت 348 مترمربع آدرس: اصفهان ابتداى خیابان امام خمینى کوچه شهید شهبازى پالك 
40 که سند مالکیت آن در صفحه 117 دفتر 315 ذیل شماره 34030 و شماره چاپى 042394 
با مالکیت قنبرعلى شیرانى بیدآبادى فرزند عبدالمجید ثبت و صادر شده است با حدود: شماال 
خط مستقیم مفروض است به شارع به طول 24 متر شرقا به طول 24 متر شرقا به طول 32 متر 
خط مستقیم مفروض است به شارع جنوبا به طول 21 متر به گل انداز جوى صحرائى غربا به 
طول 39/30 مترمربع به دیوار زمین سیصد. که طبق نظر کارشناس رسمى ملک مذکور یک 
واحد ملک مسکونى ویالئى واقع در بافت مسکونى با قدمت حدود 35 سال ساخت داراى سازه 
با دیوارهاى باربر آجرى و سقف تیرآهن و آجر نماى داخلى سیمانى شسته سالن پذیرائى و اتاق 
خواب ها واقع در همکف و نیم طبقه باالى همکف با درب ورودى چوبى و کف موزائیک دیوار 
اتاقها با روکش گچ و رنگ و سالن پذیرائى با روکش سنگ آشپزخانه با کف موزائیک مجهز به 
کابینت فلزى قدیمى زیرزمین با کف سیمانى پشت بام با روکش ایزوگام حیاط جنوبى با کف 
موزائیک و دیوارها روکش سنگ مفید سیستم سرمایش بصورت کولر آبى و گرمایش بخارى 
گازى و داراى انشعابات آب برق و گاز مى باشد. که طبق ســند رهنى شماره 52685 مورخ 
1358/1/23 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 713 تهران در رهن بانک تجارت واقع 
مى باشد و طبق اعالم بستانکار ملک فاقد بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 
98/10/11 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه 
اول ”شهید صداقتى" ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. 
مزایده از مبلغ پایه 18/000/000/000 ریال  (هجده میلیارد 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 ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/9/17 
درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا 
جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى در وجه اداره 
اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى 
معتبر الزامى است. ضمناً 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: 684396 اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان /9/340
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهــى: 139803902004000296 تاریخ آگهى: 1398/09/13 شــماره پرونده: 
139504014024000027 آگهى مزایده پرونده اجرایى کالســه: 9500560- ششدانگ 
یکباب سراى مخروبه به مساحت 283/48 مترمربع قطعه دوم تفکیکى پالك شماره 7355 
واقع در بخش 3 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان، سبزه میدان، خیابان ولى عصر، جنب کوچ 
نبش ورودى بازار غاز که سند مالکیت آن در صفحه 182 دفتر 99 امالك به شماره ثبتى 12728 
و با شماره چاپى 508336 الف 83 به نام احمدرضا نواب فرد ثبت و صادر شده است با حدود: 
شماًال: اول به طول 9/10 متر به دیوار اشتراکى با سراى 7375 دوم در دو قسمت (که قسمت 
اول شرقى محسوب است) به طولهاى 1/80 متر و 5/5 بدیوار اشتراکى با پالك 7384 (شش) 
مذکور دوم به طول 1/12 متر بدیوار پالك 7385 سوم در دو قسمت (که قسمت اول شمال 
مجاور است) بدیوار مغازه 7354 (یک) موقوفه بطولهاى 4/60 متر و 12/70 متر جنوباً 8/8 متر 
درب و دیواریست به پیاده رو خیابان ولى عصر غربًا بطول 30/90 متر پى است به قطعه اول 
تفکیکى به شماره 7354. حقوق ارتفاقى ندارد. که طبق نظر کارشناسان رسمى پالك فوق 
یک باب سراى داراى کاربرى تجارى به مساحت 283/48 مترمربع که قسمتى از آن به صورت 
مخروبه و فاقد سقف و محصور مى باشد و قسمتى نیز به مساحت 19/462 مترمربع مغازه با 
قدمت بیشتر از 40 سال، درب ورودى شیشه سکوریت با حفاظ پروفیل فلزى، کف سنگ سفید 
40*40 و بدنه با سرامیک پوشیده گردیده و داراى انشــعابات آب و برق مى باشد و در امتداد 
مغازه انبارى به مساحت 21/03 مترمربع با قدمت حدود 7 سال که دیوارهاى آن آجرى زبره 
و سقف تیرآهن و آجر بوده و با یک درب پروفیل فلزى از یکدیگر مجزا شده اند و على الظاهر 
طبق استعالم شهردارى منطقه 3 اصفهان کاربرى زمینى تجارى ویژه و در طرح هاى عمرانى 
قرار ندارد. ملکى آقاى احمدرضا نواب فرد که طبق سند رهنى شماره 59322مورخ 88/12/04 
تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 101 شهرکرد در رهن بانک صادرات واقع مى باشد و 
طبق اعالم بانک بستانکار ملک فاقد بیمه نامه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 
98/10/09 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 35/320/000/000 ریال  (سى و 
پنج میلیارد و سیصد و بیست 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 ضمنا این آگهى 
در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/09/17 درج و منتشر مى گردد 
و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه 
مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت 
پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمناً 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: 686411 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /9/341
فقدان سند مالکیت

شــماره: 23016974- 98/9/7 ســند مالکیت یک دانگ مشاع از ششــدانگ پالك ثبتى 
4129/2 واقع در بخش دو ثبت در دفتر 165 صفحه 541 ذیل 250165  بنام خانم زهرا کتابچى 
خوانسارى فرزند عبدالرزاق با کدملى 1285314514 ثبت و سند بشماره چاپى 327116 صادر 
و تسلیم گردیده اکنون درخواست صدور ســند مالکیت المثنى، ملک فوق را نموده است لذا 
مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى 
میشود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید 
یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 686615 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

منطقه مرکزى اصفهان /9/342
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139885602015003832 تاریخ ارسال نامه: 1398/09/12 نظر به اینکه آقاى 
عیدى محمد زارع دستنائى فرزند فتحعلى به استناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء 
شهود رسماً گواهى شده، مدعى است که سند مالکیت پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
پالك 1375 فرعى از 658- اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 
31 دفتر 6- امالك این اداره ذیل شماره 855 به نام وى، ثبت و سند مالکیت به شماره چاپى 
052129 صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى انجام نشده و به علت جابجایى مفقود شده 
است لذا چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده، طبق ماده 120 اصالحى آئین 
نامه قانون ثبت، مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله نسبت به ملک موصوف 
یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز پس از آن به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتباً با مدارك مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند یا سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثناى سند مالکیت 
را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسلیم خواهد کرد. ضمنا پالك مزبور داراى دو مورد بازداشت 
به شرح ذیل مى باشد: 1) به موجب نامه شماره 1398009000940704 مورخ 1398/05/16 
شعبه سوم دادیارى دادسراى لنجان تمامت مورد ثبت در قبال مبلغ پانصد میلیون ریال بازداشت 
گردیده است. 2) به موجب نامه شماره 1398009000966311 مورخ 1398/05/20 شعبه 103 
دادگاه کیفرى دو اصفهان مازاد اول مورد ثبت در قبال مبلغ پانصد میلیون ریال بازداشت غیابى 

گردیده است. م الف: 683472 اداره ثبت اسناد و امالك زرین شهر (لنجان) /9/349
ابالغ وقت دادرسى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ابالغ دادخواست و ضمائم به آقاى روزعلى زمانى احمد محمودى 
فرزند کریم آقاى قدمعلى طغیانى ریزى شغل آزاد ســاکن زرین شهر- بلوار شهید قجه اى 
پالك 38 دادخواستى به خواسته مطالبه چک بطرفیت آقاى روزعلى زمانى احمد محمودى که 
اعالم شده است مجهول المکان است تقدیم که به کالسه 560/98 ش/3 ثبت گردیده و علت 
مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر دادگاه و بنا به تقاضاى خواهان و دستور 
دادگاه و به تجویز ماده 73  قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 

کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود روز 98/10/30 ساعت 15:30 صبح در شعبه سوم 
شوراى حل اختالف زرین شهر حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر دادگاه نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند در غیر اینصورت دادخواست ابالغ شده تلقى و دادگاه 
غیابا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 683428 شعبه سوم شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /9/350
مزایده (نوبت اول)

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالســه 980344 جلســه 
مزایده اى در روز چهارشــنبه مورخ 1398/10/11 از ســاعت 9:00 لغایت 10:30 صبح و به 
منظور وصول محکوبه در حق محکــوم له و به جهت فروش یک دســتگاه تراکتور زراعى 
فرگوسن از شرکت تراکتورســازى ایران قرمز رنگ، مدل 1393 تیپ A 5 -399 به شماره 
 5 DEP 15127 و شماره شاسى YAW 4378 B 2350 به  شماره موتور A 5 سریال اطاق
BHKTAA به شماره پالك انتظامى 564 ك 13 ایران 13 به مالکیت شرکت جهان کشت 
کاهریز که توسط کارشناسان رسمى دادگسترى به مبلغ 700/000/000 ریال ارزیابى گردیده 
است. در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان برگزار نماید طالبین خرید مى توانند به 
مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از خودرو مذکور در شرکت جهان کشت کاهریز دیدن نموده 
و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند مزایده از قیمت کارشناسى شروع و 
برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند 
در جلسه مزایده شرکت نمایند که 10 درصد قیمت کارشناســى را نقدا پرداخت و در صورت 
برنده شده الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م الف: 682292 اجراى احکام مدنى 

دادگسترى لنجان /9/351
 حصروراثت 

سلمان کیانپور داراى شناسنامه شماره 14730 به شرح دادخواست به کالسه 1427/98 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نادعلى کیانپور 
بشناسنامه 16 در تاریخ 98/8/19 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به : 1. مهین کیانپور ش ش 169 ، 2. فاطمه کیانپور ش ش 770 ، 
3. مرضیه کیانپور ش ش 697 ، 4. حسین کیانپور ش ش 1309 ، 5. احسان کیانپور ش ش 
1335، 6. حسام کیانپور ش ش 1386 ، 7. سلمان کیانپور ش ش 14730 (فرزندان متوفى)، 6. 
ماه طال شجاعى برجوئى ش ش 60 (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. 684199/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى 

حل اختالف نجف آباد/ 9/348
ابالغ رأى

دادنامه - شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان شماره پرونده 2301/97 شماره دادنامه 
8387-98/08/30 تاریخ رسیدگى 98/07/30 مرجع رسیدگى شعبه اول حقوقى شوراى حل 
اختالف شهرستان فالورجان خواهان خانم اعظم قدیرى حاجى آبادى فرزند حسین نشانى 
فالورجان الرگان کوچه آزادگان خوانده آقاى الیاس قربانى فرزند حســین نشانى مجهول 
المکان 0048001491 - خواسته مطالبه نفقه فرزندان مشــترك ( نوه پسرى) به نام هاى 
فاطمه 12 ساله و زهرا 11 ساله با جلب نظر کارشــناس از مورخه 93/01/06 على الحساب 
50/000/000 ریال گردش کار پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به خواسته فوق 
و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشــورتى اعضا قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به 
شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید رأى قاضى شورا در خصوص دادخواست خواهان 
خانم اعظم قدیرى حاجى آبادى فرزند حسین به سرپرستى فرزندان فاطمه و زهرا به طرفیت 
خوانده آقاى الیاس قربانى فرزند حسین به خواســته مطالبه نفقه جارى و آتیه مقوم به مبلغ 
على الحساب 50/000/000 ریال با جلب نظر کارشــناس و جبران کلیه خسارات دادرسى و 
با عنایت به محتویات پرونده احراز رابطه پدربزرگ و نوه و استماع اظهارات طرفین و نظریه 
کارشناسى که مصون از تعرض طرفین قرار گرفته و با توجه به مبنا خواسته خواهان از زمان 
دادخواست به میزان خواسته تقویم شده در دادخواست تقدیمى در خصوص نفقه نوه پسرى 
وارد دانسته و مستند به مواد 198 و 202 و 229 و 257 ق آ د م و مواد 1197 1198 1199 قانون 
مدنى حکم محکومیت خوانده وفق نظر کارشناسى به پرداخت نفقه نوه پسرى فاطمه از تاریخ 
97/11/24 لغایت 98/07/30 به مدت 215 روز از قرار هر ماه سال 98 3/900/000ریال جمعًا 
32/220/000 ریال نفقه نوه پسرى زهرا تاریخ97/11/24 لغایت 98/07/30 به مدت 215 روز 
از قرار هر ماه سال 98 3/450/000 ریال جمعاً 28/656/000ریال با احتساب خوراك و پوشاك 
و مسکن و اساس البیت و بهداشت و دوا و درمان و جمع نفقه فرزندان60/876/000 ریال به 
انضمام مبلغ هزینه دادرسى و هزینه دوباره نشر آگهى و هزینه کارشناسى 8/000/000 ریال 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید حکم رأى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روزپس 
از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم 
محترم عمومى حقوقى فالورجان مى باشد. م الف: 685488 قاضى شوراى حل اختالف شعبه 

اول حقوقى فالورجان/ 9/344 
ابالغ رأى

راى شورا- شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده : 98/86 شماره دادنامه 
311/98- 98/4/2 مرجع رسیدگى شعبه 5 شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مهدى 
فقهى نشانى امیر آباد خ طالقانى بن بســت جاوید پالك 44  خوانده: على اکبر سید احمدى   
نشانى: مجهول المکان،  خواسته : مطالبه ، گردشکار: پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه 
فوق و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى آقاى مهدى فقهى بطرفیت آقاى على 
اکبر سید احمدى به خواسته مطالبه  قسمتى از طلب  به مبلغ بیست میلیون تومان طى رسیدى 
عادى مورخ 97/1/23 به انضمام هزینه هاى دادرسى و تاخیر در تادیه شورا از توجه به محتویات 
پرونده و دادخواست تقدیمى خواهان و رسید عادى مورخ 97/1/23 که مستند ابرازى خواهان 
مى باشد که  بموجب آن متعهد گردیده که مورخ 97/2/30 اداى دین نماید که جملگى مراتب 
فوق موید مدیونیت خوانده بوده و نظر به عدم حضور خوانده در جلسه و عدم ارائه الیحه اى 
توسط ایشان و از آنجا مستند دعوى مورد ایراد  و انکار ى قرار نگرفته لذا شورا دعوى خواهان 
را محمول به صحت تلقى و مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى  مدنى حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
چهارصد و بیست هزار تومان به عنوان هزینه هاى دادرسى و خسارات تاخیر و تادیه از زمان 
اقامه دعوى 98/1/29  لغایت اجراى حکم درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره 
غیابى و از تاریخ ابالغ به مدت بیست روز قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد595209/م الف، 

قاضى شوراى حل اختالف نجف آباد شعبه 5 / 9/345
ابالغ رأى

 راى شورا- شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.شــماره دادنامه 310/98- 98/4/2 
مرجع رسیدگى شعبه 5 شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مهدى فقهى نشانى امیر آباد 

خ طالقانى بن بست جاوید پالك 44  خوانده: على اکبر سید احمدى   نشانى: مجهول المکان، 
گردشکار: پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى 
شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص 
دعواى آقاى مهدى فقهى بطرفیت آقاى على اکبر ســید احمدى به خواسته مطالبه  به مبلغ 
پانزده میلیون تومان طى رسید عادى بابت الباقى رسید عادى مورخ 97/1/23 به انضمام هزینه 
هاى دادرسى و تاخیر در تادیه شــورا از توجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان به شرح 
درخواست و نظر به مستند ابرازى وى که عبارت است از یک فقره رسید عادى که به امضا و اثر 
انگشت خوانده رسیده که حکایت از اشتغال ذمه وى داشته و از آنجا که خوانده در جلسه حاضر 
نگردیده و رسید فوق الذکر مصون از ایراد و انکار باقیمانده است على هذا شورا دعوى خواهان را 
وارد دانسته  و مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى  مدنى حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ پانزده میلیون تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دویست و سى و 
هشت هزار و پانصد تومان به عنوان هزینه هاى دادرسى و خسارات تاخیر و تادیه از زمان اقامه 
دعوى 98/1/29  لغایت اجراى حکم درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى 
و از تاریخ ابالغ به مدت بیست روز قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى نزد محاکم حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد595223/م الف، قاضى 

شوراى حل اختالف نجف آباد شعبه 5  / 9/346 
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139804002133000479/1شماره بایگانى پرونده: 9800660 شماره آگهى 
ابالغیه: 139803802133000028 بدین وسیله به آقاى رضا توکلى نجف آبادى فرزند حسن 
و خانم عصمت توکلى نجف آبادى فرزند حسن هر دو مقیم: نجف آباد خیابان منتظرى حنوبى 
کوى شهید رجایى چهار راه سوم پالك 19 و خانم اعظم توکلى فرزند حسن مقیم : نجف آباد 
خیابان شهدا کوچه کاظمى پور کوچه عابدینى پالك 32  . که برابر گواهى مأمور مربوط ابالغ 
واقعى اجرائیه در آدرس  اعالمى بستانکار به شــما امکان پذیر نگردیده ابالغ مى گردد که 
خانم بتول کافى موسوى نجف آبادى فرزند ابوالقاسم به استناد سند ازدواج شماره 750 مورخ  
1346/02/05 تنظیمى در دفتر ازدواج شــماره 66 نجف آباد  جهت وصول ده مثقال طالى 
ساخته و مبلغ دویست و ده میلیون و هفتصد و شصت و نه هزار و دویست و سى  و یک ریال 
وجه رایج درخواست صدور اجرائیه علیه شما و سایر ورثه مرحوم حسن توکلى نجف آبادى را 
نموده است که اجرائیه به کالسه 9800660 در واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد مطرح است 
لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسنادرسمى الزم االجرا مراتب فقط یک نوبت در این 
روزنامه جهت اطالع شما درج و منتشر تا نسبت به پرداخت بدهى مورث خود اقدام نمائید و از 
تاریخ درج و انتشار در روزنامه که تاریخ ابالغ محسوب مى گردد ظرف مدت ده روز باید نسبت به 
پرداخت بدهى خودبه بستانکار اقدام نمائید و درغیر اینصورت ضمن تعلق جریمه دولتى عملیات 
اجرایى علیه شما جریان خواهد یافت و غیراز آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد.. 

680875/ م الف- فاتحى مسئول واحد اجراى اسنادرسمى نجف آباد /9/347
مفاد آرا

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى- آگهى 
موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139860302035000142 – 1398/7/6 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى سید 
ابراهیم میر اکبرى فرزند سید قاسم  بشماره شناسنامه 30 صادره از فریدون شهر در یک باب 
خانه به مساحت 102/65متر مربع قسمتى از پالك 301 اصلى به آدرس شاهین شهر حاجى 
آباد خ والیت فرعى 3 کوچه شــهید عابدى پالك 18 خریدارى مع الواسطه از مالک رسمى 
آقاى غالمحسین رحیمى محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول : 17 / 9 / 98 و تاریخ انتشار 
نوبت دوم 2 /10 /98 م الف  نوبت اول 686714 عباسعلى عمرانى رییس ثبت اسناد و امالك 

شاهین شهر /9/352 
مزایده

شــماره آگهى: 139803902120000015- تاریخ آگهى : 1398/09/11-شماره پرونده : 
139804002004000075 - آگهى مزایده اموال غیر منقول اسناد رهنى آگهى مزایده پرونده 
اجرایى کالسه 9800141 - تمامت ششدانگ یک باب مغازه تحت پالك ثبتى 1996 فرعى از 
پالك 15 اصلى واقع در فالورجان خیابان  طالقانى جنب پمپ بنزین کدپستى 8451675711 
بخش 9 ثبت اصفهان به مساحت 17/94 متر مربع که سند مالکیت آن با شماره چاپى387605 
سرى الف سال 96 و با شماره دفتر الکترونیکى139620302007007513  سابقه ثبت و صدور 
دارد و حدود و مشخصات آن عبارت است از شماال: به طول 5,06 متر دیوار به دیوار پالك 15 
اصلى شرقا به طول 3,48 متر درب و دیواریست به پیاده رو و خیابان جنوبا به طول 5,28 متر 
دیوار به دیوار پالك 15 اصلى غربا به طول 3,46 متر دیوار به دیوار و دیواریست به پالك 15 
اصلى و حقوق ارتفاقى له و علیه ندارد و طبق اعالم کارشناس رسمى دادگسترى مورد مزایده 
به صورت یک باب مغازه میوه فروشى به مساحت 17,94مترمربع با سقف تیر آهن و دیوارهاى 
باربر آجرى و فاقد پارکینگ و داراى انبارى در زیرزمین و با قدمت بیش از 20 ســال کفپوش 
سرامیک و دیوار هاى گچى بدون نماى داخلى و خارجى و داراى اشتراکات آب و برق و گاز مى 
باشد ملکى آقاى اکبر رهنما فالورجانى فرزند رضا به شماره شناسنامه 109 صادره فالورجان 
متولد 1345/10/1داراى کد ملى 1110733811ساکن فالورجان خیابان عمار یاسر کوچه 
26 کد پستى 8451654571که طبق سند رهنى شماره9111-1396/11/23 تنظیمى دفتر 
اسناد رسمى شماره 281 اصفهان در رهن بانک مهر اقتصاد به شماره ثبت 429709و شناسه 
ملى10320821816 قرار گرفته است از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 1398/10/09 در 
محل اداره ثبت اســناد و امالك فالورجان واقع در خیابان فردوسى جنب بانک کشاورزى از 
طریق مزایده به فروش مى رسد و مزایده از مبلغ 2/520/000/000ریال (دو میلیارد و پانصد و 
بیست میلیون ریال) شروع و به ب/االترین قیمت پیشنهادى نقدا فروخته میشود الزم به ذکر 
است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف و 
نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از این که رقم قطعى آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختى 
بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده 
نقدا وصول مى گردد ضمنا طبق اعالم بستانکار مورد مزایده فاقد سابقه بیمه میباشد لذا این 
آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان /چاپ اصفهان در تاریخ 1398/09/17درج و منتشر 
مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. تاریخ انتشار 1398/09/17 
تاریخ مزایده 1398/10/09 م الف: 681998 محسن اسماعیل زاده - مدیر واحد اجراى اسناد 

رسمى فالورجان /9/343 

شرکت با مسئولیت محدود نوین طب سالمت ایرسا درتاریخ1398/09/12 
به شماره ثبت 63624 به شناســه ملى 14008809253 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. 
موضوع فعالیت : ارائه کلیه خدمات پزشکى از جمله خرید وفروش دستگاه هاى 
تولید پرتوهاى یونیزان وغیر یونیزان,عقد قرارداد پیمانکارى با مراکز بهداشتى 
و درمانى,تامین نیروى متخصصمراکز درمانى و بهداشتى بطور موقت ،ارائه دوره 
هاى کوتاه مدت آموزشى در زمینه فعالیت هاى پرتو پزشکى،انجام دزیمترى 
محیطى مراکز وموسسات پرتوپزشکى،انجام کنترل کیفى کلیه دستگاه هاى 
مربوط به مراکز وموسسات پرتوپزشــکى،ارائه خدمات بهداشتى درمانى و 
پشتیبانى در کلیه امور بیمارستانى ،بازرسى کلیه مراکز تهیه وتوزیع موادغذایى 
واماکن عمومى زیر نظر وزارت بهداشت بمنظور ارتقاء سطح عملکرد بهداشتى 
مراکز و اماکن عمومى,ترخیص کاال از گمرکات داخلى ، شرکت در کلیه همایشها 
و نمایشــگاه هاى داخلى و خارجى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و 
حقوقى، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، 
اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع 
شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها پس از 

اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح 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 طالقانى ، 
کوچه علیقلى بیک[3] ، بن بست ساحل ، پالك -219 ، طبقه همکف کدپستى 
8136846161 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 
ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى مهدى رفیعى به شماره 
ملى 0492437051 دارنده 990000 ریال سهم الشرکه آقاى سجاد رفیعى 
به شماره ملى 1272866882 دارنده 10000 ریال سهم الشرکه مدیر عامل 
آقاى سجاد رفیعى به شماره ملى 1272866882و به سمت مدیرعامل به مدت 
نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و 
ادارى با امضاء مهدى رفیعى 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 (686274)

شرکت سهامى خاص سیمیا نشان آســا درتاریخ1398/05/31 به شماره 
ثبت 62963 به شناسه ملى 14008560175 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع 
فعالیت :دفتر خدماتى ســیاحتى جهانگردى که در زمینه اخذ روادید تنظیم 
و انجام مســافرت گروهى داخلى و خارجى، ذخیره مکان و هرگونه خدمات 
ایرانگردى و جهانگردى با رعایت قوانین و مقررات سازمان میراث فرهنگى و 
جهانگردى. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله هشت 
بهشت غربى ، کوچه شاداب [28] ، خیابان گلزار ، پالك -248 ، ساختمان 
تندیس ، طبقه اول ، واحد 12 کدپستى 8154766815 سرمایه شخصیت 
حقوقى عبارت اســت از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 
10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط 
موسسین طى گواهى بانکى شماره2805/16 مورخ1398/05/19 نزد بانک 
ایران زمین شعبه پل فلزى با کد 2805 پرداخت گردیده است اعضا هیئت 
مدیره خانم پریا اردالنى به شماره ملى 1271152381و به سمت مدیرعامل 

به مدت 2 سال آقاى على سالمت به شماره ملى 1280371331و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى رحیم سالمت به شماره ملى 
1281578797و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حامد 
سالمت به شماره ملى 1292385464و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق مالى ادارى و اوراق تعهدآور 
شرکت و چک و بروات و سفته ها و ســایر اوراق عادى و تجارى با امضاى 
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا نایــب رئیس هیات مدیره و همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم 
مهناز عشق آور به شماره ملى 1280368101 به سمت بازرس على البدل 
به مدت یک سال مالى خانم فرشته سعیدى به شماره ملى 1286950473 
به سمت بازرس اصلى به مدت یک ســال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. بموجب مجوز شماره 
982/123/5100 مورخ1398/05/10 ســازمان میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى تاسیس گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (686612)

آگهى تاسیس آگهى تاسیس
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شــرکت خشــت چین دانش سهامى 
خاص به شــماره ثبت 2813 و شناسه 
ملــى 14004328296 بــه اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى سالیانه 
مــورخ1398/07/29 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شد : على محمد جدیدى به شماره 
ملــى 0533463106 و ملیحه جدیدى 
به شــماره ملى0533267803و جلیل 
ربیعى به شماره ملى 1829882783به 
عنوان اعضاى هیئــت مدیره براى مدت 
دو ســال و مجید مهدوى به شماره ملى 
0533469066 به سمت بازرس اصلى و 
لیال حمزه لو به شماره ملى 0532332350 
به ســمت بازرس على البدل براى مدت 
یک سال مالى انتخاب شــدند. روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى 
هاى شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب 
سود و زیان شرکت منتهى به سال1397 
مورد تصویب قــرار گرفت. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى لنجان 

(686261)

آگهى تغییرات

سبک زندگى ســالم و رژیم غذایى مغذى به پیشــگیرى ازبیمارى هاى 
غیر واگیردار وحفظ وزن سالم به رشد قدى کودکان کمک زیادى مى کند.

هورمون رشد مسئول افزایش قد کودکان است واگر چه بلندى یا کوتاهى 
قد تا حد زیادى به ژنتیک مربوط اســت اما روش هایى هم  وجود دارد که 
این رشد را تسهیل مى کند. بعضى از هورمون ها و مواد مغذى به رشد قد 

کودکان کمک زیادى مى کند از جمله:
 مالتونین: براى رشد قد به مالتونین نیاز است. مالتونین هورمون غده 
صنوبرى در مغز است که به تنظیم چرخه خواب و بیدارى کمک مى کند. 
مالتونین باعث مى شود تا بهتر بخوابید و بدن بتواند هورمون رشد ترشح 
کند. مواد غذایى غنى ازمالتونین شــامل آلبالو، بــادام زمینى، ذرت، مار 
چوبه، گوجه فرنگــى، انگور، انار، زیتون، کلم بروکلــى، خیار، برنج، جو و 

جو دوسر است.
 آرژنین: آرژنین یکى از 20 اســید آمینه  اصلى اســت که سبب افزایش 
هورمون رشد مى شود.  تحقیقات اخیر نشان مى دهد، بدن انسان روزانه به  
20-15 گرم از این نوع اسید آمینه نیاز دارد. سینه بوقلمون داراى بیشترین 
مقدار آرژنین (میزان 16 گرم به ازاى هر سینه) است. گوشت قرمز، مرغ، 
دانه کدو تنبل، سویا و بادام زمینى هم از دسته مواد غذایى حاوى آرژنین 

است.
 پروتئین: براى رشد مناســب قد، بدن به پروتئین نیاز دارد. اسید هاى 
آمینه پروتئین نقش کلیدى در تشکیل بافت هاى بدن مانند ماهیچه ها و 
استخوان ها دارند. گوشت گاو تغذیه شــده با چمن، مرغ و تخم مرغ غنى 
شده با اسید هاى چرب امگا 3 مى تواند به بدن در تأمین پروتئین مورد نیاز 

کمک کند.
 ویتامین D: این ویتامین داراى فواید و مزایاى فراوانى اســت از جمله 
کمک به استحکام استخوانى و بهبود عملکرد بدن. مواد غذایى مانند تن 
ماهى، ماهى سالمون، شیر غنى شده، جگر، گوشت گاو، پنیر و زرده تخم 
مرغ داراى ویتامین D هســتند. کمبود این ویتامین ممکن است به نرمى 
استخوان در فرد منجر شود. به طور کلى مصرف ویتامین D براى افزایش 

قد کودکان و نوجوانان بسیار مفید و ضرورى است.
 منیزیم: مواد غذایى غنى از منیزیم شامل شکالت تیره، آجیل، سالمون 
و حبوبات مانند عدس است. منیزیم به تنظیم فشار خون و تنظیم ضربان 

قلب کمک مى کند. 
 ویتامین C: ویتامین C از جمله ویتامین هایى است که در حفظ سالمت 
استخوان ها و بلندتر شدن قد مفید است. این ماده غذایى در تأمین کالژن 
که بخش فیبرى اســتخوان و غضروف را تشــکیل مى دهد مؤثر است. 
انسان ها تنها پستاندارانى هســتند که نمى توانند ویتامین C را سنتز کنند 
بنابراین باید غذا هاى غنــى از ویتامین C را مصرف کنند  این ماده مغذى 
در مواد غذایى ماننــد پرتقال، هندوانه، توت فرنگــى، آناناس، نخودچى 

وجود دارد.
 آهن: آهــن یکى از اجزاى تشــکیل دهنده هموگلوبین اســت. وظیفه 
هموگلوبین انتقال اکسیژن در خون است در نتیجه کاهش میزان آهن در 
خون مى تواند سبب کمبود اکسیژن و همچنین کم خونى ناشى از فقر آهن 
در بدن شــود. اگر مى خواهید فرزندتان  قد بلندى داشته باشد، پس بهتر 
است نیاز بدنش به اکسیژن را به خوبى تأمین کنید. قبل از مصرف مکمل 
آهن بهتر است که در ابتدا با پزشک خود مشــورت کنید. باید در کنار این 
مکمل یا مواد غذایى حاوى این ماده معدنى مرکبات مصرف شــود.  مواد 
غذایى غنى از آهن شامل اسفناج، جگر، حبوبات، گوشت قرمز و کینوآ براى 

افزایش قد مفید است.

علت درد معده همیشه متغیر اســت. یکبار نفخ و گاز معده 
و بار دیگر ســندروم روده تحریک پذیر اســت. هر یک از 
این موارد مى تواند علت درد معده صبحگاهى شــما باشد. 
طى کردن این مراحل به تســکین درد شما کمک خواهند 

کرد.

سرى به دستشویى بزنید
تعیین علت دل درد کار سختى است ولى اگر درد در ناحیه 
پایینى شکم بود مى تواند نشانه سندروم روده تحریک پذیر 
باشد. گرفتگى اى که احساس مى کنید ممکن است تالش 
دستگاه گوارشى براى شروع کار پس از خواب شبانه باشد 
که در این صورت رفتن به دستشویى مى تواند به شما کمک 
کند. مشخص است که با رفتن به دستشویى و اجابت مزاج، 
معموًال درد و ناراحتى اى که به دلیل این فرایند ایجاد شده 

رفع خواهد شد.

با پزشکتان تماس بگیرید
از آنجا کــه درد معده از جمله دردهاى مبهم اســت براى 
رفع نگرانى بهتر اســت با یک متخصص تماس بگیرید. 
بسته به عواملى مانند محل و احساس درد دکتر مى تواند 
توصیــه هــاى الزم را به شــما نمــوده و شــما را براى 
عکسبردارى بفرستد. بهتر است از پزشک عمومیتان نوبت 

بگیرید یا از درمان هاى خانگى استفاده کنید. 

از افرادى که همراه شما غذا خورده اند پرس 
و جو کنید

مى ترســید که دچار مسمومیت غذایى شــده باشید؟ اگر در 
رستوان غذا خورده اید ممکن است خبر بیمار شدن سایر افراد 
هم به گوشتان برسد. با خانواده خود یا هر کس دیگرى که با 
شما شام خورده صحبت کنید و ببیند آیا عالیم مشابهى دارد. 
در صورت وجود مسمومیت غذایى اغلب بیشتر از یک نفر به 

آن مبتال مى شوند. 

خودتان صبحانه را آماده کنید
اگر درد معده تنها نشانه اى اســت که دارید و هنگام خوردن 
احساس تهوع ندارید نیازى نیست صبحانه خود را حذف کنید. 
فرستادن خوراکى به معده مى تواند هر گونه مشکل ایجاد شده 
را کاهش دهد. سعى کنید خوراکى هاى شیرین و مطلوب تر یا 
خوراکى هایى که هضمشان راحت تر است را استفاده کنید. از 
مصرف غذاهایى که هضمشان سنگین است صرفه نظر کنید.

فنجان دوم قهوه تان را ننوشید
کافئین مشکالت گوارشى افراد را مضاعف مى کند. یکى از 
این موارد ایجاد فشــار بر روى دریچه مرى و معده است که 
باعث مى شود اسید معده راحت تر به بیرون بپاشد. به عالوه 
باعث مى شود کار روده سخت تر شده و منجر به اسهال شود. 
براى یک دوره مشــخص مصرف قهوه را قطع کنید و ببینید 

آیا عالیم بهتر مى شوند یا خیر. حذف قهوه براى همیشه کار 
سختى است ولى براى یک هفته قابل تحمل است. اگر شما 
دچار یبوست و در نتیجه ورم شکم شده اید کافئین مى تواند به 
روان شدن شکم کمک کند و در تسکین درد هنگام دستشویى 

کمک کننده باشد.

تردمیل را دریابید
ورزش به رفع مشکالت گوارشى کمک مى کند، پس با ادامه 
ورزش صبحگاهى تان مى توانید مشکالت شکمتان را حل 
کنید. فقط اگر درد تحمل ناپذیر شده بود به بدنتان فشار نیاورید. 
فقط در صورتى به ورزش ادامه دهیــد که دردتان تا حدودى 
کاهش پیدا کند. اگر تغییرى در دردتان ایجاد نشــد فعالیت 

فیزیکى را تا زمانى که مشکل حل نشده کنار بگذارید.

داروهاى ضد نفخ را امتحان کنید
این داروها حباب ها را از بین مى برند بنابراین اگر یک لیوان آب 
بنوشید، در واقع با آن یک لیوان مقدارى هم هوا را بلعیده اید 
که در معده شما ایجاد حباب مى کند. این حباب ها باید بترکند 
و این همان کارى است که باید معده شما انجام دهد و اگر معده 
شما توانایى آن را ندارد باید از داروهاى ضد نفخ  استفاده کنید. 

داروى ضد اسید معده استفاده کنید
این داروها احتمــاًال جلوى بیش از حد شــدن مشــکل را 

مى گیرند و دردتان را فورى تسکین مى دهند. ولى 
این داروها فقط عالیم را از بین مى برند و مشکل را 
رفع نمى کنند. پس اگر درد بهتر نشــد با پزشکتان 

مشورت کنید.

داروهاى خانگى را امتحان کنید
روغن نعناع، زنجبیل و زردچوبه درد شما را اگر در اثر نفخ 

و گاز معده باشد تسکین مى دهند. آنها به معده خالى که درد 
مى کند و جــذب غذا کمک مى کنند. اگر مشــکلتان به 
علت بازگشت اسید از معده به مرى (رفالکس) است نعناع 

مى تواند مشکل شما را بدتر کند که در این صورت بهتر است 
داروهاى خانگى که براى سوزش سر دل استفاده مى شوند 

را جایگزین کنید.

شکمتان را گرم کنید
یک کیسه آب گرم مى تواند به از بین بردن درد شکم کمک 
 IBS کند به خصوص اگر عامل درد سندرم روده تحریک پذیر
باشد. از بطرى ها یا کیســه هاى آب گرم قدیمى که ممکن 
است بیش از حد داغ شده و پوستتان را بسوزاند استفاده نکنید 
و ســعى کنید با مدل هاى جدید تر آنهــا را جایگزین کنید. 
کیســه هاى آب گرم که قابلیت قرار گرفتن در مایکروفر را 
 IBS دارند بهترین گزینه براى خفیف کردن دردهاى مزمن

هستند. 
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کودك قد بلند مى خواهید؟ 
سرماخوردگى از جمله بیمارى هاى شایع در فصل پاییز و زمستان است؛ 
عفونت ویروسى دســتگاه تنفسى فوقانى که هر ســاله زندگى طبیعى 

میلیون ها انسان را مختل مى سازد.
بسیارى از موارد سرماخوردگى بدون آنکه پیامدهاى جدى براى سالمت 
داشته باشد، برطرف مى  شود، هرچند احتمال اینکه سرماخوردگى فرد را 
در معرض بیمارى هاى دیگر همچون ذات الریــه قرار دهد، وجود دارد. 
همچنین ســرماخوردگى مى تواند یکى از دالیل اصلى غیبت افراد در 
مدرسه یا محل کار باشد. به طور میانگین سرماخوردگى معمولى حدود 
هفت تا ده روز به طول مى انجامد. آگاهى داشتن از عالیم و مراحل این 

بیمارى در تسکین هرچه سریع تر آن سودمند است.

عالیم اولیه سرماخوردگى
اغلب اولین عالیم ســرماخوردگى احساس ســوزش یا التهاب در گلو 
و آبریزش بینى اســت. بهترین راهکار براى کنتــرل اولیه این عفونت 
ویروسى، خواب کافى و حفظ رطوبت بدن اســت. به گفته پزشکان در 
صورتى که فرد دچار سرماخوردگى معمولى شده باشد، استراحت و تأمین 
مایعات مورد نیاز بدن بهترین راهکار است. همچنین خوردن سوپ مرغ 
هنگام سرماخوردگى توصیه مى شــود؛ زیرا تحقیقات انجام شده نشان 
مى دهد سوپ مرغ مى تواند تأثیر ضد التهابى خفیفى داشته باشد که در 

تسکین عالیم عفونت تنفسى فوقانى مؤثر است.
سرفه و عطسه از نشانه هاى سرماخوردگى معمولى است. سرماخوردگى 
از ویروس هاى متعددى ناشى مى شــود که راینوویروس ها اصلى ترین 

ویروس به حســاب مى آیند. همچنین عالیم آن مى تواند بسته به نوع 
ویروس عامل سرماخوردگى تغییر کند. در صورتى که راینوویروس عامل 
سرماخوردگى باشد عالیم بیمارى یک تا سه روز نخست در بینى و گلو 

پیشرفت مى کند.
عسل مى تواند عالیم سرفه را در بزرگساالن و کودکان باالى یکسال 
برطرف کند. همچنین داروهاى ضد ســرفه در افراد باالى شش سال 
مؤثر است. مصرف این داروها براى کودکان کمتر از شش سال توصیه 
نمى شود؛ چرا که ممکن است سالمتى آنان را در صورتى که دوز مناسبى 

مصرف نکنند تحت تأثیر قرار دهد.
تب درجــه پایین یکى دیگر از عالیمى اســت که اغلــب افراد هنگام 
سرماخوردگى معمولى آن را تجربه مى کنند، اما در صورتى که میزان تب 
افزایش پیدا کرده یا با مصرف داروهاى استامینوفن و ایبوپروفن کاهش 
پیدا نکند، نگران کننده اســت. تب باال مى تواند نشان دهنده آنفلوآنزا یا 
عفونت باکتریایى باشد. زمانى که فرد به ویروس سرماخوردگى آلوده شود 

شرایط براى باکترى هایى که در فضاى گرم و مرطوب رشد مى کنند 
مناسب مى شود؛ به بیان دیگر ابتال به سرماخوردگى شرایط را براى 

عفونت هاى دیگر فراهم مى سازد.
احساس فشار در سر یا صورت از عالیم دیگرى است که افراد اغلب هنگام 
سرماخوردگى دچار مى شوند. فشار سینوس ها، گوش درد و گاهى اوقات 
سردردهاى خفیف از جمله عالیمى هستند که افراد هنگام سرماخوردگى 
آن را تجربه مى کنند. مسکن هایى همچون استامینوفن و ایبوپروفن در 

تسکین این عالیم کمک کننده هستند.

با در نظر گرفتن اینکه ویروس هاى متعدد عامل سرماخوردگى معمولى 
هستند عالیم متعددى وجود دارد که هنگام ابتال به این بیمارى ظاهر 
مى شوند. برخى از مبتالیان به سرماخوردگى دچار مشکالت گوارشى 
همچون حالت تهوع، استفراغ و اسهال مى شوند که بروز این عالیم بیشتر 

به نوع ویروس بستگى دارد.
در حالى که معموًال احســاس درد در بدن با آنفلوآنزا مرتبط است، درد 
و گرفتگى مفصل ها مى تواند نشــانه ســرماخوردگى باشد. احساس 

درد هنگام ســرماخوردگى با 
مصرف مسکن هایى 

ن  همچــو
مینوفن  ستا ا

و 

یبوپروفن  ا
ف  طــر بر

مى شود. در صورتى که 
درد با لرز همراه باشد با 
گرم نگهداشــتن بدن 
مى توان به بهبود این 

عالی م کمک کرد.

عالیم سرماخوردگى که نباید نادیده گرفته شوند

یک متخصص تغذیه و رژیم درمانى گفت: آبگوشت یک غذاى ایرانى 
اســت که تمام مواد مغذى الزم را دارد و باعث تقویت سیستم ایمنى 

بدن مى شود.
محمدتقى انوشه، متخصص تغذیه و رژیم درمانى اظهار کرد: آبگوشت 
یکى از غذا هاى ســنتى ایرانیان بوده؛ که ارزش غذایى باالیى دارد. او 
تصریح کرد: گوشــت و حبوبات موجود در آبگوشــت به علت داشتن 
پروتئین و آهن براى افراد الغر و مبتالیان به کم خونى بسیار مفید است؛ 

این غذا تقویت کننده سیستم ایمنى بدن است.

این متخصص تغذیه و رژیــم درمانى افزود: این غذا منبع 
پروتئین گیاهى، کربوهیدرات و فیبر است که باعث کاهش 

کلسترول بد خون مى شود.
او در ادامه گفت: آبگوشت غذاى مناسبى، براى افرادى است که رژیم 

غذایى دارند، زیرا تمام مواد مغذى مورد نیاز بدن را دارد. پس این افراد 
مى توانند بدون دغدغه آبگوشــت را به برنامه غذایى خود اضافه کنند. 
تنها این نکته را به یاد داشته باشــند که در پخت این غذا نباید از دنبه و 

چربى استفاده کرد.
انوشه تأکید کرد: باید در مصرف آبگوشت تعادل را حفظ کرده و از زیاده 
روى خوددارى شود. بهتر است افراد آبگوشت همراه با نان جو میل کنند.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانى افزود: آبگوشت را با پیاز یا ترشى 
بخورید؛ زیرا پیاز حاوى پتاسیم اســت  و براى افرادى که به فشار 
و چربى خون مبتال هستند مفید است. مصرف پیاز باعث افزایش 
ترشحات مجراى تنفسى مى شــود که مصرف آن در روز هاى 
آلوده باعث کاهش آثار بد آلودگى هوا مى شود. همچنین ترشى 
ترشحات اسید معده را بیشــتر مى کند و باعث جذب بهتر آهن و 

هضم سریع غذا خواهد شد.
انوشــه در پایان یادآورى کرد: بیمارانى که به مشکالت تنفسى 
مانند آسم و آلرژى دچار هستند پیاز مصرف کنند، زیرا خاصیت 
ضد التهابى آن مى تواند به تســکین بیمارى هاى تنفسى کمک 

کند.
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چاشنى هاى آبگوشت براى تقویت سیستم ایمنى بدن

نوزادان در هفته هاى ســیزدهم تا پانزدهم باردارى مى توانند طعم ها و مزه هاى 
متفاوتى را تشخیص دهند. بنابراین اگر مى خواهید مطمئن شوید که فرزند شما 
در آینده غذاى خوب و سالمى مصرف مى کند، حتماً  در طول باردارى غذاى سالم 

مصرف کنید و بدانید که نوزادان به چیز هاى شیرین تر تمایل دارند.
آزمایش ها نشان مى دهد هر چیزى که زنان در دوران باردارى مى خورند در مایع 
آمنیوتیک قابل تشــخیص بوده و جنین طعم و مزه ها را کم کم درك مى کند. 
شاید این یک مکانیسم بقا به نظر برسد که ما انســان ها با عشق به شیرینى 
به دنیا مى آییم. ما این مزه را حتى زمانى که در شکم مادرمان هستیم دوست 
داریم. حدود 15 تا 16 هفته بعد از لقاح، جنین لذتى که از شــیرینى مى برد را با 
بلعیدن بیشتر مایع آمنیوتیک زمانى که شیرین است، نشان مى دهد. جالب است 
زمانى که این مایع تلخ است، جنین تمایلى به آن ندارد. تمایل به شورى و ترشى 
هم ذاتى است. بنابراین اگر جنین به مزه ســبزى ها در رحم مادر عادت کند بعد 

از آنکه نوزاد از شیر گرفته شود ناخودآگاه به سمت غذاهاى مقوى خواهد رفت.

به گفته محققان کنترل میزان کلسترول خون از سن 25 سالگى مى تواند به ارزیابى بهتر احتمال ابتال به بیمارى قلبى و سکته مغزى در 
آینده کمک کند. این بررسى، جامع ترین تحقیقى است که تاکنون در مورد تأثیرات طوالنى مدت باال بودن کلسترول بد خون انجام گرفته  
است. محققان آلمانى معتقدند هر چه افراد سریع تر براى کاهش کلسترول از طریق رعایت رژیم غذایى و مصرف دارو اقدام کنند نتیجه 
بهترى به دست مى آورند.کلسترول ماده چربى- لیپید- است که در برخى مواد غذایى وجود دارد و در کبد نیز تولید مى شود. وجود کلسترول 

براى ترشح هورمون هایى از قبیل استروژن و تستوسترون همچنین ویتامین D و ترکیب هاى دیگر ضرورى است.
لیپوپروتئین پرچگالى (کلسترول خوب) و لیپوپروتئین کم چگالى (کلسترول بد) دو نوع کلسترول هستند که نوع اول براى سالمتى مفید 
است اما نوع دوم آن به بسته شدن عروق منجر مى شود. به گفته محققان آلمانى در حال حاضر مقیاسى که براى ارزیابى خطر ابتال به این 
عارضه و تجویز داروهاى کاهنده لیپید مورد استفاده قرار مى گیرد مى تواند خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى-عروقى را تنها براى یک دوره 

کند و بنابراین ممکن است خطرى که در بلندمدت متوجه افراد به ویژه جوانان مى شود، نادیده گرفته شود. ده ســاله پیش بینى 
ن  با تأکید بر ضرورت کنترل کلســترول از دوران جوانى و نیاز به مصرف داروهاى استاتین اظهار محققا

کردند: با این حال این نگرانى وجود دارد افراد ســبک زندگى ســالم را نادیده بگیرند  و به 
مصرف داروهاى استاتین وابسته شــوند که این امر نیز به نوبه خود مى تواند با عوارض 

جانبى همراه باشد.
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همین بس، که مقدار خویش   نمى شناسد. ستونى که بر بنیان تقوا  استوار 
شود هرگز فرونریزد و کشته اى که به آب تقوا سیراب شود، تشنه 
نماند. در خانه هاى خود آرام گیرید و با یکدیگر طریق آشتى سپارید. 
از گناهان خود توبه کنید. هیچ ستاینده اى جز پروردگارش را نستاید 

موال على (ع)و هیچ مالمت کننده اى جز خود را مالمت نکند. 

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را در سایت روزنامه مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت: در 25 تصفیه خانه فاضالب 
،ساالنه 172 میلیون متر مکعب پساپ تولید مى شود این در حالیست که ظرفیت اسمى  
تولید پساب  در تصفیه خانه هاى فاضالب در  استان اصفهان 283 میلیون متر مکعب 

در سال است.
هاشم امینى با اشاره به جمعیت تحت پوشش شبکه فاضالب در اصفهان  اعالم کرد: در 
حال حاضر  بیش از 72 درصد جمعیت استان تحت پوشش شبکه فاضالب قرار دارند . که 
شامل 3 میلیون و 666 هزار و 90 نفر مى باشد. درحالى که  هم اکنون بیش از 96 درصد 

جمعیت شهر اصفهان تحت پوشش شبکه فاضالب قرار دارند.
وى در ادامه با بیان اینکه اصفهان، دومین استان صنعتى کشور محسوب مى شود  و با 
توجه به محدودیت  منابع آبى  استفاده از بازچرخانى آب  در  این استان بسیار  حائز اهمیت 
مى باشد.خاطر نشان ساخت: صنایع زیادى در استان اصفهان مشغول به فعالیت هستند 
بطوریکه بیش از 70 درصد فوالد کشــور در اصفهان تولید مى شود بنابراین استفاده از 

پساب در مصارف صنعتى در مصرف بهینه آب بسیار موثر است.
امینى  با اشاره به انعقاد قرار داد بیع متقابل میان  شــرکت آبفا استان اصفهان و فوالد 
مبارکه پیرامون ایجاد تأسیسات فاضالب در شهرستانهاى مبارکه و لنجان در ازاى پساب 
تخصیصى اعالم کرد:  طى قراردادبیع متقابل  میان شرکت آبفا اصفهان و فوالد مبارکه 
مقرر گردید طى 30 ســال 270 میلیون متر مکعب پساب شهرستان مبارکه و 35 سال 

حدود 300 میلیون پساب شهرستان لنجان در اختیار شرکت  فوالد مبارکه قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت آبفا اســتان اصفهان با اشــاره به  قرارداد تخصیص پساب به سایر 
واحدهاى صنعتى در استان اظهار داشــت:طى قراردادى مقرر شد ساالنه 272 لیتر در 
ثانیه پساب به شرکت ذوب آهن اصفهان اختصاص یابد و نیز  در طى  یک سال 210 لیتر 

در ثانیه پساب در اختیار پاالیشگاه قرارمى گیرد.
مهندس هاشم امینى افزود:اهمیت بازچرخانى آب در اصفهان با توجه به رفع نیاز مصارف 
صنعتى وآبیارى  فضاى سبز بسیار حائز اهمیت است هر چند که پساب تولیدى در آبفا 
در اختیار آب منطقه ایى قرارمى گیرد که در بخش هاى کشــاورزى غیر مثمر و احیاى 

محیط زیست استفاده مى  شود.  

وى به چگونگى  ارتقاء کیفیت پساب تولیدى پرداخت و بیان داشت: در چند سال اخیر با 
ارتقاء تجهیزات و با بهره مندى از تکنولوژى نوین در تصفیه خانه هاى فاضالب در سطح 

استان توانستیم کیفیت  پساب تولیدى  را بسیار ارتقاء دهیم .
امینى به احداث  و ارتقا ء تجهیزات تصفیه خانه هاى فاضالب در سطح استان اشاره کرد 
و عنوان نمود: در چند سال اخیر احداث و ارتقاء تجهیزات در  تصفیه خانه هاى  فاضالب 
در شهر هاى خوانسار، نجف آباد،هرند،سده و ورنامخواست ،نطنز، فریدونشهر، بوئین 
و میاندشت، زرین شهر، بهارستان، باغبهادران، نایین، شاهین شهر، سمیرم، شهرضا، 
سپاهان شهرو تصفیه خانه فاضالب شمال و جنوب  اصفهان در دستور کار قرار گرفت. 

وى ادامه داد: هم اکنون  عملیات احداث  تصفیه خانه فاضالب در شهر هاى چادگان، 
اژیه، گلپایگان، نطنز، داران و بویین و میاندشت  در حال اجراست.

امینى افزود: در 9 سال اخیر عالوه بر احداث تصفیه خانه فاضالب در اقصى نقاط استان 
بیش از2600 کیلومتر شبکه فاضالب در استان اجرا شد.

تولیـد ساالنه 172 میلیون متر مکعب پساب
 دراستان  اصفهان

8 گام براى پیشگیرى از آنفلوآنزا
 از دست دادن و روبوسى 

تا حد امکان بکاهیم. به ویژه 
با افراد بیمار به هیچ عنوان 

دست ندهیم 
و روبوسى نکنیم.

 در صورت داشتن عالیم 
سرماخوردگى از حضور 
در اجتماعات بپرهیزیم 
تا دیگران را بیمار نکنیم 
و با استراحت و خوردن 
مایعات گرم به بهبودى 

کامل برسیم.

 دست هاى خود را مرتب 
و با دقت با آب و صابون 

بشوییم، به ویژه هنگامى 
که از بیرون به منزل

 بر مى گردیم.

 در مدارس سعى شود 
دانش آموزان مبتال به عالیم 

سرما خوردگى تا زمان 
بهبودى کامل به منزل هدایت 

شوند همچنین این اصل در 
مهد کودك ها نیز 

رعایت شود .

 در صورت بروز عالیم 
سرماخوردگى، با مصرف 
مایعات سبب تسریع در 

بهبود بیمارى شویم.

در صورت شدید 
بودن عالیم به 

پزشک مراجعه 
نماییم.

 استفاده از ماسک 
توسط بیماران به 

منظور پیشگیرى از 
گسترش ویروس در 
جامعه توصیه مى شود.

 هنگام عطسه و 
سرفه جلوى دهان و 

بینى خود را دستمال 
بگیریم.
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