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بهترین گزینه هاى گیاهى براى الغرىتهدید جدى بافت فرسوده در روستاهاى اصفهان«ستایش 3» به شمال رسید65 درصد کودکان کار و خیابان،  خارجى هستند زامبى هاى عزیز! بى خیال شوید سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

کنترل اشتها 
با مصرف

6 ماده غذایى 

ضد و نقیض هاى بازداشت استاندار اسبق اصفهان
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قهرمانى اصفهان در مسابقات 
جودوى کارگران کشور

روحانى: در کشور 
رسانــه آزاد نداریم

تولید سیمان از 
لجن هاى نفتى 

پاالیشگاه اصفهان 

5

دستگیرى سارق 
4/5 میلیاردى 

منازل در اصفهان 

مطالعات محققان ثابت کرده است که رژیم هاى 
غذایى حاوى کربوهیدرات هاى تخمیر شده، حاوى 

دو نوع ماده به نام هاى «بتاگلوتان» و «اینولین» 
هستند که براى رسیدن به اهداف کاهش 

وزن شما را کمک خواهند کرد.

فرمانده انتظامى استان اصفهان از دستگیرى یک 
سارق حرفه اى منازل در عملیات ویژه کارآگاهان 
پلیس آگاهى و کشــف 45 میلیــارد ریال اموال 

مسروقه از مخفیگاه وى خبر داد.
مهدى معصــوم بیگى اظهارکــرد: در پى وقوع 
چندین فقره سرقت منزل و شکایت مالباختگان، 
موضوع این پرونده با حساسیت ویژه اى در دستور 

کار پلیس آگاهى استان اصفهان قرار گرفت.

4 دعوت از اصفهانى ها براى سرمایه گذارى در سوریهدعوت از اصفهانى ها براى سرمایه گذارى در سوریه
رئیس اتاق بازرگانى: بزرگ ترین چالش پیش روى تجارت استان اصفهان و سوریه، انتقال بین بانکى استرئیس اتاق بازرگانى: بزرگ ترین چالش پیش روى تجارت استان اصفهان و سوریه، انتقال بین بانکى است
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سخنرانى جنجالى اردیبهشت سال قبل در اصفهان، کار غالمحسین کرباسچى را به اوین  کشاند

 بچه ها براى
 «مسئوالن صداوسیما»
 ارزش زیادى
 ندارند

ادا و اطوارهاى تمام ناشدنى 
 خبرى که دیروز سایت هاى ورزشى منتشر کردند خیلى غیرمنتظره 
نبود و شــاید دیر یا زود منتظرش بودیم. محسن مسلمان قرار است 

ذوب آهن را ترك کند.
در ابتداى فصل پس از اینکه برانکو ایوانکوویچ عذر محسن مسلمان 
را خواست، او تصمیم گرفت با پیوستن به تیم سابقش یعنى ذوب آهن 

اصفهان راه بازگشت به دوران اوج فوتبالش را از سر بگیرد. 
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

فرمانده انتظامى استان خبرداد

سرمایه گذارى
1119 میلیاردى

 بخش خصوصى در
تأسیسات فاضالب استان

برگزارى ویژه برنامه هاى چهل چراغ کتاب در اصفهان 

واکنش برنامه «برنده باش» به اعتراض مخاطـبان
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رکوردهایى که رکوردهایى که 
شکسته شدشکسته شد

شهردارى ایمانشهر در نظر دارد طى تشریفات مزایده عمومى به استناد بند 9 ماده 55 قانون شهرداریها مصوب 
1334/4/11 با اصالحات و الحاقات و بند 14 ماده 71 قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراى اسالمى کشور 
بر اساس مجوز شوراى اسالمى شــهر 3 قطعه پالك زمین با مشخصات ذیل با توجه به نظریه کارشناس رسمى 
دادگسترى از طریق مزایده اقالم نماید. لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى تا روز یکشنبه مورخ 
97/11/14 به امور مالى شهردارى مراجعه و اسناد شرکت در مزایده را دریافت همچنین قیمت پیشنهادى خود 
را تا روز دوشنبه مورخ 97/11/15 به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى ارائه نمایند. الزم به ذکر است هزینه 

درج آگهى به عهده برنده مزایده خواهد بود.

آگهى مزایده (نوبت اول) چاپ اول

عباس اله یارى- شهردار ایمانشهر

شماره ردیف
پالك

مساحت 
قیمت هر مترمربع کاربرىوضعیت ملک(مترمربع)

قیمت کل پایه ریالپایه ریال

12/000/000576/000/000تجارىزمین بایر11048
13/700/000698/700/000تجارىزمین بایر23451
14/000/000420/000/000تجارىزمین بایر33530

شــرکت تهیه و تولید مواد معدنى ایران در نظر دارد قطعات اســقاطى و ضایعاتى شامل انواع 
آهن آالت، انواع سیم بکســل و 30 دســتگاه انواع الکتروموتور در مجتمع معدنى سرب نخلک 
واقع در اســتان اصفهان را از طریــق مزایده عمومى با تضمین شــرکت در مزایــده به مبلغ
 78/500/000 (هفتاد و هشت میلیون و پانصد هزار) ریال (واریز نقدى یا ضمانتنامه بانکى) اجرا نماید.
بدینوسیله از عالقمندان دعوت به عمل مى آید جهت کسب اطالعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از 
تاریخ 97/11/02 و حداکثر تا ساعت 16 مورخ 97/11/13 با در دست داشتن معرفى نامه و اصل فیش 
واریزى به مبلغ سیصد هزار ریال به حساب شماره 0105799359005 نزد بانک ملى شعبه ایثار 
تهران (کد 179) به نام این شرکت به آدرس: اصفهان- شهرستان نایین، شهر انارك- کیلومتر 45 
جاده انارك به چوپانان، مجتمع سرب نخلک مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر 

تا ساعت 17 روز شنبه 97/11/27 تعیین مى گردد.

آگهى مزایده عمومى شماره 109- 97/11 ت چاپ اول
(نوبت دوم)
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خریدهاى زیر را مطابق جدول زیر از فروشندگان ذیصالح انجام دهد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/11/13
تاریخ بازگشایى اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح  روز یکشنبه به تاریخ 97/11/14

www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن گویا: 8-36680030-031 (داخلى 388)

آگهى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مبلغ تضمین(ریال)نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

خرید دریچه منهول فاضالبى چدن لوالدار 90 کیلویى و 100 کیلویى جهت  97-4-149/8
232,000,000اعتبارات تملک دارایى سرمایه اىمناطق پنجگانه شهر اصفهان

 خرید و نصب دیوار پیش ساخته بتنى جهت حصارکشى اطراف مخزن آب97-4-248/2
27,700,000اعتبارات تملک دارایى سرمایه اىورزنه

1,400,000,000جارىخرید یکدستگاه دکانتر آبگیرى لجن تصفیه خانه فاضالب جنوب97-4-267

خرید کنتورهاى قطر 1/2 اینچ آب شرب با مکانیسم مولتى جت نیمه خشک 97-4-268
(C معادل کالس)R=1601,150,000,000جارى

خرید سیستم حذف بو، اجراى پوشش کانال ورودى فاضالب،واحد آشغالگیر تا 97-4-269
334,000,000اعتبارات تملک دارایى سرمایه اىواحد دانه گیرى از جنس GRPو آشغالگیر دستى تصفیه خانه فاضالب شهرضا

97-4-273600 kva 450 و kva 580,000,000اعتبارات تملک دارایى سرمایه اىخرید دو دستگاه دیزل ژنراتور

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1397/11/02

نوبت اول

هیئت اجرایى مجموعه هاى ورزشی وتفریحى کارگران استان اصفهان در نظر دارد اماکن خود را با شرایط زیر به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید :

زمان تحویل پاکتها : تا پایان وقت اداري ( ساعت 13:00) روز  پنجشنبه مورخ 97/12/02
زمان و محل بازگشایی پاکت ها : روز شنبه مورخ 97/12/04 ساعت 10 صبح - اصفهان ، چهارباغ باال ، روبروى بیمارستان شریعتى مجموعه فرهنگی ورزشی 

کارگران اصفهان ، تلفن :031-36611410
لذا از متقاضیان دعوت می شود به منظور دریافت فرم و شرایط شرکت در مزایده حداکثر تا پایان وقت اداري ( ساعت 14:00) روز دوشنبه مورخ 97/11/15 
به دبیرخانه هیئت اجرایى مجموعه هاى ورزشى وتفریحى کارگران استان اصفهان به نشانی چهارباغ باال ، روبروى بیمارستان شریعتى مجموعه فرهنگی 

ورزشی کارگران اصفهان مراجعه نمایند .
دبیرخانه هیئت اجرایى مجموعه هاى ورزشى وتفریحى کارگران استان اصفهان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .

www.Kargaran-s-esf.ir

مزایده نوبت اول

 دبیرخانه هیئت اجرایى مجموعه هاى ورزشى وتفریحى کارگران استان اصفهان

مبلغ ضمانت شرکت در موضوع مزایده
حداقل قیمت اجاره مدت قراردادمزایده ( ریال )

ماهیانه  (ریال)
5/000/000یک سال کامل3/000/000 اجاره مجموعه ورزشى وتفریحى کارگران اردستان
5/000/000یک سال کامل 3/000/000اجاره مجموعه ورزشى وتفریحى کارگران نطنز

12/500/000یک سال کامل7/500/000اجاره مجموعه ورزشى وتفریحى کارگران گلپایگان
اجاره 2 عدد زمین چمن مصنوعى کارگران شماره 1 

192/000/000یک سال کامل115/200/000اصفهان ( چهارباغ باال )
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معاون امور اجتماعى ســازمان بهزیستى مى گوید 65 
درصد کودکان کار و خیابان اتباع غیرایرانى هســتند و 
90 درصد این کودکان از کشور افغانســتان وارد ایران 

مى شوند.
حبیب ا... مسعودى فرید درباره اجراى طرح ساماندهى 
کودکان کار و خیابان اظهار کرد: بیشــتر این کودکان، 
اتباع غیرایرانى هستند به  طورى که 65 درصد آنها اتباع 
غیرایرانى هســتند که عمدتًا به صورت غیرمجاز وارد 
کشور شــده اند. برخى از این افراد با ویزاى توریستى و 
زیارتى مى آیند و بعد از آن در کشور مى مانند. وى با تأکید 
بر ضرورت نظارت اداره اتباع بر موضوع عبور و مرور اتباع 

بیگانه، افزود : این کودکان اکثراً از کشورهاى همسایه به 
ویژه افغانستان، پاکستان و بنگالدش به ایران مى آیند و 
90 درصد آنها از کشور افغانستان به ایران وارد مى شوند.

مســعودى فرید با اشــاره به ضــرورت تهیه ســامانه 
الکترونیکــى براى شناســایى کــودکان کار و خیابان 
گفت: این ســامانه الکترونیکى براى شناسایى کودکان 
کار و خیابان است و ممکن است بسیارى از آنها هویت 
مشخصى نداشته باشــند که در این راســتا الزم است 
نهادهاى انتظامى در حوزه اتباع بیگانــه و وزارت امور 
خارجه راه حلى را تبیین کنند چون ممکن اســت برخى 

از این کودکان به صورت قاچاق وارد ایران شده باشند.

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى روز دوشنبه در 
دیدار وزیر، معاونین و مدیران وزارت ارتباطات و فناورى 
اطالعات با بیان اینکه انحصار در هیچ پدیده اى جواب 
نمى دهد؛ چه در رســانه و چه در فنــاورى، اظهار کرد: 
امروزه شاهد آن هستیم که اســتفاده از موبایل در ایران 
نسبت به خیلى کشورهاى دیگر بیشتر است و یک دلیل 
مهم آن این است که در کشور رســانه آزاد نداریم، فقط 
یک صدا و سیماى دولتى داریم و مردم براى دسترسى 
آزادانه تر به اطالعات به اســتفاده از موبایل و دسترسى 
به فضاى مجــازى از طریق آن، هجــوم آورده اند و لذا 
شاهد بروز تورم در اســتفاده از موبایل و فضاى مجازى 

هستیم. اگر گروه ها و دسته هاى مختلف در کشور رادیو 
و تلویزیون داشتند، بخشى از حرف و سخن خود را از آن 
طریق بیان مى کردند و آن وقت به طور طبیعى این تورم 
در زمینه اســتفاده از موبایل و فضاى مجازى به وجود 

نمى آمد.
روحانى تصریح کرد: البته باید همه به ضرورت اصالح 
این رویه ها و روندها برســیم. امروز هنــوز همه به این 
نتیجه نرســیده ایم که انحصار در هر زمینه و موضوعى 
مضر است؛ باید در زمینه گردش اطالعات، آزادى بیشتر 
ایجاد کنیم و البته نیاز است که نظارت در این زمینه نیز به 

طور قانونمند تقویت شود. 

65 درصد کودکان کار و 
خیابان،  خارجى هستند

روحانى: در کشور 
رسانه آزاد نداریم

نامه جمعى از وزرا به رهبرى
علیرضا رحیمى، نماینده مردم تهران    تابناك |
از ارسـال نامه توسـط چند تن از وزرا بـه رهبر انقالب 
خبر داد. رحیمى در توییتر نوشـت: «تعدادى از وزیران 
طى نامه اى از مقام رهبرى درخواسـت کرده اند، براى 
تسریع در بررسى CFT و پالرمو توسط مجمع تشخیص 
مصلحت، ایشان تأکید مستقیم فرمایند. عضو افراطى 
جبهه پایدارى در کمیسـیون امنیت ملـى در تحریفى 
آشکار، این نامه مشفقانه را تعبیر به تهدید به استعفاى 

جمعى از کابینه کرده است.»

صدقه نمى خواهیم
حجت االسالم ایمانى،    خبرگزارى حوزه |
اسـتاد حوزه علمیه تبریز با بیان اینکه حـوزه علمیه به 
بودجه صدقه اى نیـاز ندارد گفت: مگـر صدور انقالب 
جزو آرمان هاى امام(ره) و رهبرى نیست؟ کسانى که با 
بودجه المصطفی(ص) مخالفند با صدور انقالب و تشیع 
در قالب عالمانه مخالفت مى کنند. کل بودجه 200 هزار 
جمعیت حوزه علمیـه از بودجه یک دانشـگاه مادر این 

کشور هم کمتر است.

نگاه بیزنسى مداحان
  خبرگزارى حوزه | حاج محسـن طاهرى، 
مداح مشـهور با اشـاره به اینکـه همه مـا نمک پرورده 
خانواده سیدالشـهدا(ع) هسـتیم و از این سـفره ارتزاق 
مى کنیم، گفت: یک وقت انسـان با نـگاه معرفتى وارد 
مى شـود و یک وقت با نگاه بیزنس و به عنوان کاسـبى 
وارد بحث نوکرى اهل بیت(ع) مى شود. این را دوستان 
جوان تر باید خیلى دقت داشته باشـند که اهل بیت(ع)
کسى را تا حاال لنگ نگذاشته و فراموش نکرده اند. لذا 
ما خیلى باید در این بحث دقت داشته باشیم که خدایى 
ناکرده کارى نکنیم بحث نوکریمان ملوث به یکسرى 

مسائل حاشیه اى شود.

توضیح لهستان به ایران 
معاون وزیر خارجه لهستان    جام جم آنالین |
به منظور گفتگو با سید عباس عراقچى همتاى ایرانى 
خود صبح دیروز وارد تهران شـد. سـفر «پرزمیسـالو 
النگ» بـه دنبـال اعتراض شـدید تهران بـه میزبانى 
مشترك لهسـتان و آمریکا از کنفرانس صلح و امنیت 
خاورمیانه انجام مى شود که قرار است در 24 و 25 بهمن 

سال جارى در ورشو برگزار شود.

اصالحات در اصولگرایى
علیرضا زاکانى، فعال سیاسى    اعتماد آنالین |
اصولگرا بـا بیان اینکه اسـاس اصالحات خوب اسـت 
اما بایـد اصالحات واقعى انجام شـود، دربـاره عملکرد 
اصولگرایان گفت: ما به آنها هم معترض هسـتیم و به 

دنبال این هستیم که آنجا هم اصالحات انجام شود.

موگرینى: به ورشو نمى روم
  تابناك | «فدریکا موگرینى»، مسئول سیاست 
خارجى اتحادیه اروپا تأیید کرد به دلیل حضور در نشست 
اتحادیه آفریقا، در کنفرانس ضدایرانى ورشـو شـرکت 
نمى کند. فرانسه هم احتماًال در سطحى پایین تر از وزیر 
خارجه در نشست ورشو شرکت مى کند. آلمان و انگلیس 

هم براى حضور در این نشست، تصمیم نگرفته اند.

تعطیلى  11 هزار شعبه بانکى؟ 
طبق اعـالم معـاون وزیـر اقتصاد    تسنیم|
«تعداد شـعب نظام بانکى کشـور باید در مجموع 12 
هزار شعبه باشد » این درحالى است که هم اکنون 23 
هزار و 458 شعبه در کشور با مجوز بانک مرکزى فعال 
هسـتند. این اظهارات عباس نژاد بار دیگر موضوع با 
اهمیت شعب سرسـام آور بانکى را زنده کرد. بنابراین 
اگـر وزارت اقتصـاد و بانـک مرکـزى عزم جـدى در 
سـاماندهى شـعب بانکى داشته باشـند، باید 11 هزار 
و 500 شـعبه که هـم اکنون در سراسـر کشـور فعال 

هستند، به کار خود پایان دهند.

خبرخوان
پاداش براى 

کشف آثار تاریخى
بودجه سازمان میراث فرهنگى،    ایسنا|
صنایع دستى و گردشگرى در سال 98 بیشترین 
رشد اعتبارات را در بخش «میراث فرهنگى» و 
کمترین آن را در حوزه «گردشگرى» داشته است. 
همچنین براى نخســتین بار ردیف اعتبارى با 
عنوان «حق الکشف» در الیحه بودجه 98 درنظر 
گرفته شده است تا نه تنها از قاچاق آثار تاریخى 
جلوگیرى شــود، که با اهداى این مشــوق، آثار 

تاریخى حفظ شوند.

دوره سدسازى به سر آمد
  بهار | اسماعیل شــهبازى، کارشناس 
حوزه آب معتقد است که دیگر زمان سدسازى در 
ایران به پایان رسیده است، چراکه به اندازه کافى 
سد ساخته  و باعث شده ایم کمترین میزان آب به 

سفره هاى زیرزمینى جذب شود.

جذابیت توریستى فرهادى
«گاردین» در گزارشى به فیلم هایى    بهار |
پرداخته که در انگلستان در سال 2019 به نمایش 
عمومى درخواهند آمــد و مى توانند عامل جذب 
توریست به لوکیشن ها باشند. «همه مى دانند» 
ساخته اصغر فرهادى که ماه مارس در انگلستان 
اکران مى شود و در روستایى حومه مادرید به نام 
«توره الگونا» فیلمبردارى شده هم مى تواند عامل 
جذب توریست به این منطقه زیبا و قدیمى باشد. 
روستاى توره الگونا مکان هایى تاریخى نیز دارد.

خزر مى میرد
بر اســاس یافته هاى محققان    ایسنا|
کشــور، تراز آب دریاى خزر در ســال هاى اخیر 
کاهش یافته است، ضمن آنکه انواع مواد آالینده و 
فاضالب هاى شهرى و کشاورزى به این دریا وارد 
مى شــود که با افزایش بار آلى در بستر و کاهش 
اکسیژن در این مناطق، دریاى خزر در بخش هاى 

عمیق به محیطى مرده تبدیل مى شود.

رتبه بندى رستوران ها
معــاون مرکز ســالمت محیط و    ایرنا |
کار وزارت بهداشــت گفــت: واحدهاى صنفى 
عرضه کننده مواد غذایى رتبه دریافت مى کنند 
و مانند اعتباربخشى بیمارســتان ها درجه بندى 
مى شوند. بر این اساس رستوران ها موظف هستند 
لوح رتبه بندى را که به تأیید دانشگاه هاى علوم 
پزشــکى و اتحادیه صنف دارندگان رستوران و 

سلف سرویس ها رسیده، نصب کنند.

قربانیان صنایع مس
عضو کمیســیون صنایع و    خانه ملت |
معادن مجلس شوراى اسالمى گفت: آلودگى هاى 
ناشى از صنایع مس استان کرمان در طول ده سال 
بیش از 60 هزار دام را در این منطقه تلف کرد. على 
اسدى کرم تصریح کرد: آالیندگى ذرات مسى از 
کارخانه خارج مى شود و بر روى مراتع و گیاهان 
قرار مى گیرد، زمانى که دام ها از گیاهان موجود 
استفاده مى کنند مس وارد بدن آنها مى شود و در 

نتیجه تلف مى شوند.

زعفران 11 میلیونى شد
نایب رئیس شــوراى ملى    رویداد24  |
زعفران از رشــد 15 درصدى تولیــد زعفران در 
سال جارى خبر داد و گفت: قیمت این محصول 
در بازار به دلیل متعادل شــدن عرضه و تقاضا به 
ثبات رسیده است و طى حدود 20 تا 25 روز اخیر 
کمترین میزان نوسانات را داشته است. غالمرضا 
میرى حداقل قیمت هر کیلوگرم زعفران را شش  
میلیون و 500 هزارتومــان و حداکثر 11 میلیون 

تومان اعالم کرد.

یکى دو روز بعد از گفتگوى بهاره رهنما با فائزه هاشــمى 
سومین فرزند مرحوم آیت ا... هاشــمى، او یک بار دیگر 
مقابل خبرنگار پایــگاه اطالع رســانى «انصاف نیوز» 
نشست تا باز هم از خاطرات و شایعات حول خودش سخن 
بگوید. آنچه مى بینید بخشى از این گفتگو است که عمدتًا 

به شایعات درباره ثروت خانواده هاشمى پرداخته است.
مى گویند اتوبان هاى کانادا متعلق به 

شماست.
[با خنده] شایعات زیاد است، اینکه شما مى گویید و خیلى 
چیزهاى دیگر، اتفاقاً در همین فیلمى که خانم ایالنلو براى 
من ســاخته، ادعاى پالیزدار را هم مى گذارد که مى گوید 
اســب هاى من روزى صد هزار تومان پوست هندوانه یا 
هندوانــه مى خورند! من حتى یک دانه اســب هم ندارم، 
هیچ وقت نداشــته ام. مى گفتند با عمه خانــم ام در کانادا 
شــرکت نفتى راه اندازى کرده ام و کارهایى کرده ایم که 

اصًال قابل گفتن نیست. همه  اینها دروغ است دیگر. 
لطفاً مى گویید که دارایى ها یتان چگونه 

است و چه چیزهایى دارید؟
برخالف اینکه این همه گفته شــده که بابا خیلى پولدار 
است، واقعًا اینگونه نبوده.یک جوك بگویم: «مى گویند 
از آقاى هاشمى پرســیدند که چه شد پولدار شدى؟ گفت 
ما مقدارى باغ پسته در رفسنجان داشتیم، انقالب که شد 
ایران افتاد در زمین هاى ما.» واقعیت این اســت که بابا 
از پســته داران معمولى رفســنجان بوده است. نسبت به 
وضعیت عادى کمى بهتر بوده اســت. اساسًا دارایى هاى 
بابا بعد از انقالب کمتر شد، چون وقت نکرد که به باغ ها 
رسیدگى کند، او قبًال کار مى کرد، سرمایه گذارى مى کرد 
و ساخت و ساز داشت. دیگر این کارها را نکرد چون وقت 
نداشت. باغ هاى پسته ى ایشان خیلى افت کرد؛ حاال من 
چون اخراج و بیکار شــدم، دارم باغ هاى پســته  مامان را 

مدیریت مى کنم.

هرچیز گرانقیمتى به خانواده  شــما 
نسبت داده مى شــد. واکنش  پدر و 
بچه هاى دیگر به این شایعات چه بود؟

اکثر اوقات به اینها مى خندیدیم ولى در دوره هایى که مورد 
استفاده  افراد بى اخالق قرار مى گرفت و تأثیرگذار مى شد 
دیگر جاى خندیدن نداشــت. یک دوره اى این شایعات 
باعث تخریب شد؛ از جمله در انتخابات سال 84 علیه آقاى 
هاشمى بر روى این شایعات خیلى مانور دادند؛ در همان 
دوران یک CD پخش کردند کــه در آن همین ادعاهاى 

من و عمه خانم یا اموال آقاى هاشمى و چقدر پول جنگ 
را برده است، از این حرف ها زده مى شد. یا برج ها و اموالى 
که در ایران به ما نســبت داده مى شــد آن CD در سطح 
وسیعى منتشر و پخش شــد. و به شکل عجیب و غریبى 
در آن زمان باور شد. فکر مى کنم حول و حوش سال 88 
بود که روزنامه  «جوان» مطلبى نوشت. عکس برجى در 
نیاوران را صفحه  اول انداخت، اسم من را نیاورد اما تمام 
مشخصات من را ذکر کرد که خانم «ف.ه» که انگلیس 
بوده و در ورزش بوده اســت و... صاحب این برج اســت! 

هرکسى که مى خواند مى فهمید که منظور من هستم. حتى 
شنیدم که سهامدارهاى آن برج هم از این روزنامه عالوه 
بر من شکایت کردند. یا مثًال وارد کالردشت که مى شوید 
یک ساختمان گرد بزرگى باالى کوه دیده مى شود، در حد 
گسترده اى شایعه کرده بودند که آن ساختمان متعلق به 
من است. به یکى از همان محلى ها سپردند که دنبال کند 
بفهمد که اصًال چرا این شایعه به وجود آمده است. ایشان 
یک نفر را فرســتاد بچه  ســرایدار هم گفت: «مال فائزه 
هاشمى است.» دیگر وقتى سرایدار چنین چیزى را بگوید 
یعنى این قضیه یک شــایعه  معمولى نیست که تصادفى 
پخش شده باشد، بلکه مشخص اســت با یک برنامه اى 

این اتفاق افتاده.
خالصه صاحب ملک را خواستند که «خانم هاشمى گفتند 
حاال دیگر آب ها از آسیاب افتاد و مشکالت رفع شد، بیا و 
ملکم را به نامم کن» او هم گفته بود «به خانم هاشــمى 
چه ربطى دارد و این ملک متعلق به خود من اســت و...» 
گفته بودند که «بچه  سرایدارت هم مى گوید، پس متعلق 
به ایشان است»، آنجا در نهایت آن شخص اعتراف کرده 
بود که «چون کارهاى ساخت خانه مثل دادن مجوز و آب 
و برق و... را انجام ندادند، پس این شایعه را ساختم و همه  
کارها درست شد. تمام مجوزها را صادر کردند و توانستم 

خانه ام را بسازم». 
یا مثًال محسن تعریف مى کرد در ســفرى که به شمال 
داشتند، پسرخاله ام به  دنبال زمینى در شمال بوده، به یک 
امالکى مى روند که محسن را هم نمى شناخته. چند زمین 
معرفى مى کند و بعد مى گوید فالن زمین هم کنار ملک 
پسر رفسنجانى است و خیلى زمین خوبى است. محسن 
هم کنجکاو و پیگیر مى شود، آن امالکى طفره مى رفته و 
محسن هم ول نمى کند تا باالخره امالکى اعتراف مى کند 
که من این حرف را مى زنم که مشترى ها احساس امنیت 

کنند و براى زمین ها مشترى پیدا کنم. 

پاسخ دختر هاشمى رفسنجانى به شایعات درباره ثروت خانواده او

فائزه هاشمى: با عمه ام شرکت نفتى 
راه نیانداخته ایم!

دختر فریدون مشیرى از تأثیراتى که کاهش سطح مطالعه 
مردم و گسترش فضاى مجازى بر پایین آمدن میزان نشر 

آثار این شاعر داشته است مى گوید.
بهار مشیرى در پاسخ به سئوالى درباره وضعیت چاپ آثار 
فریدون مشیرى اظهار کرد: به نسبت وضعیت موجود، هنوز 
هم آثار پدر چاپ مى شوند؛ البته تیراژ آنها پایین آمده  است. 
من به این چند نتیجه رسیده ام که مردم فرصت کافى براى 
کتاب خواندن ندارند، هم فضاى مجازى وقت کافى براى 
کتابخوانى باقى نمى گذارد و هــم اینکه خانه هاى مردم 

کوچک است و خیلى نمى توانند کتاب بخرند. 
دختر فریدون مشیرى همچنین درباره اینکه آیا آثار این 
شاعر هم درگیر کپى رایت و قاچاق بوده است یا خیر، گفت: 
تاکنون چند کتاب به این شکل دیده ام، هرچند که تعداد 

آنها زیاد نبوده و آمار آنها خیلى باال نرفته است. 

بهار مشــیرى همچنین به مــوج جعل آثار شــاعران و 
نویســندگان در فضاى مجازى اشاره و بیان کرد: نه فقط 
از پدر بلکه از شاعران دیگر هم جمالت بى ثبات و بى معنى 
منتشر شده اســت. اینها عده اى هستند که براى شهرت 
خودشان این کار را انجام مى دهند. متأسفانه این هم جزو 
بیمارى هاى جامعه ماست. اما از وقتى که کمپین «مبارزه 
با نشر جعلیات» دســت به کار شده است ما به این نتیجه 

رسیدیم که آثار جعلى خیلى کم شده است.
دختر فریدون همچنیــن درباره ســرانجام کتاب هاى 
کتابخانه پدرش گفت: کتابخانه پدر در سال 95 به مرکز 
دائره المعارف بزرگ اســالمى داده شــده است و اکثر 
کتاب هاى ایشان اکنون آنجا هســتند. چون ما خودمان 
امکان و فضاى نگهدارى از آنها را نداشتیم. البته هنوز تعداد 

محدودى از آن ها پیش خودمان است.

ســخنرانى بحث برانگیز غالمحسین کرباســچى در ایام 
انتخابات سال 96 در شــهر اصفهان، باالخره این استاندار 

اسبق اصفهان را روانه اوین کرد.
دیروز منابع خبرى متعدد از جمله در حــزب کارگزاران که 
کرباسچى ســمت دبیرکلى آن را برعهده دارد،  در گفتگو با 
خبرگزارى ها تأیید کردند که کرباسچى صبح روز دوشنبه 
دستگیر و به زندان اوین منتقل شده است. این در حالى است 
که عصر دیروز محمود علیزاده طباطبایى وکیل غالمحسین 
کرباسچى در گفتگو با خبرگزارى فارس،  مدعى شد کرباسچى 
در تماســى اعالم کرده است که بازداشــت نبوده و جهت 
بازجویى و ارائه پاره اى از توضیحات و پرسش و پاسخ احضار 
شده است. با اعالم این خبر و نیز خبرهاى منتشره در صفحات 
نزدیک به حزب کارگزاران در فضاى مجازى، ضدونقیض 
گویى درباره زندانى شدن یا نشدن غالمحسین کرباسچى در 

ساعات اولیه دیشب به اوج خودش رسید.
صبح دیروز اعالم شــد که حکم محکومیت دبیرکل حزب 
کارگزاران در مرجع تجدیدنظر تأیید و او براى اجراى حکم به 
زندان رفت. علت دستگیرى کرباسچى، صحبت هاى او علیه 
مبارزه جمهورى اسالمى با داعش و توهین به مدافعان حرم 
بود. محمد قوچانى از اعضاى شوراى مرکزى حزب کارگزاران 

در گفتگو با فارس این خبر را تأیید کرد.
کرباسچى در ایام انتخابات سال 96 در ستاد انتخاباتى حسن 
روحانى در اصفهان، طى سخنانى گفته بود: "غیرت دینى آیا 
این است که به اسم دفاع از حرم و اینها، این همه دستگاه بى 
حساب و کتاب بوجود بیاید. ما هم دلمان مى خواهد در سوریه 
و لبنان و یمن و همه اینجاها صلح برقرارشود، دفاع از مظلوم 
شود و شیعیان تقویت شوند اما آیا این کار با پول دادن و اسلحه 
خریدن و زدن وکشتن انجام مى شود؟... مگر ما این جوان هاى 
عزیز را از آب درآوردیم که بگذاریم شــهید شوند. ما دلمان 

مى سوزد جوان هایمان شهید شوند و مردم کشته شوند."
بعد از این اظهارات کرباســچى علیه مدافعان حرم، رئیس 
دادگسترى اصفهان به عنوان مدعى العموم علیه وى اعالم 
جرم کرد. اتهام کرباسچى "توهین به شهداى مدافع حرم" بود.
24 مردادماه  امسال احمد خســروى وفا رئیس دادگسترى 
اصفهان گفته بود "حکم قطعى پرونده غالمحسین کرباسچى 
در دادگاه انقالب اسالمى اصفهان صادر و براى اجرا ابالغ 
شده است. کرباسچى به جرم تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقالب 
اسالمى اصفهان محاکمه شده  و پس از آن به یک سال حبس 

تعزیرى محکوم شده است."
اما حکم صادره با اعتراض وکیلش مواجه شد و پس از بررسى 
مجدد این پرونده در دادگاه تجدید نظر به استناد ماده 500 
قانون مجازات اسالمى در تاریخ 22 مرداد ماه 97 با تأیید حکم 

اولیه، حکم قطعى صادر و براى اجرا ابالغ شد.
در نهایت دبیرکل حزب کارگزاران سازندگى که با شکایت 
خانواده شهداى مدافع حرم و بر اساس مستندات نهادهاى 
امنیتى و انتظامى مختلف در دادگاه انقالب اصفهان مجرم 
شناخته شده بود، صبح دیروز بازداشت و براى اجراى حکم 
صادره روانه زندان شد اگرچه تا لحظه تنظیم این گزارش، 

وضعیت او در هاله اى از ابهام قرار داشت.

مالک یزدى ویالیى که هواپیماى ارتش در آن سقوط کرد مى گوید: خانه ما فقط 
200 متر با باند فاصله دارد. برخى از اظهارات همسر دکتر ذبیحى محمودآبادى 

درباره سانحه هواپیماى بویینگ 707 کرج را در زیر بخوانید:
■ همان زمان که هواپیما از باند خارج شد و به خانه ما برخورد کرد، مسئول شهرك 
با من تماس گرفت و موضوع را اطالع داد. سریع از تهران خودم را به زیبادشت 
رساندم. در ابتدا شوکه شده بودم. باورم نمى شد. با خودم فکر مى کردم اگر در خانه 

بودیم، چه مصیبتى پیش مى آمد. خانه ما دقیقاً در انتهاى باند قرار دارد. تنها 200 
متر با باند فاصله دارد. ما به دلیل موقعیت شغلى همسرم در تهران ساکن هستیم 
اما تابستان هر هفته به ویالى زیبادشت مى آییم. این هفته هم قرار بود با بچه ها 

به ویال بیاییم که این حادثه رخ داد.
■ از مسئوالن مى خواهم هیچ فرودگاهى در شعاع ساختمان هاى مسکونى ساخته 
نشود و این فرودگاه ها هم جمع بشــوند. ساکنان شهرك هاى نزدیک فرودگاه با 

جواز شهردارى دست به ساخت وساز زده اند، هیچ چیزى غیرقانونى نبوده و نیست 
ولى ادامه استفاده از این باند، بازى با جان ساکنان شهرك هاى اطراف پایگاه است.

■ براى گرفتن خسارت خانه دادســرا بودم و توانستم پیگیرى کنم. کارشناس 
باید ویال را ببیند و تعیین قیمت انجام شــود. اما مهم خسارت ویال نیست، مهم 
جان انسان هاست. مهم خانواده 15 شــهیدى است که در این حادثه جان شان را 

از دست دادند.

جا براى کتاب هاى شاعر «کوچه» در خانه ها نیستضد و نقیض هاى بازداشت استاندار اسبق اصفهان

اگر در خانه مانده بودیم...

روزنامه «جوان» نوشت: « فیلمى از پارك ائل گلى تبریز در 
یکى از روزهاى اخیر پخش شد که نشان مى داد تعدادى از 
جوانان حاضر در پارك به منظور برف بازى، مزاحم دو دختر 
شــده و فضاى تفریح و ورزش درون پارك را به محیطى 
ناامن براى خانواده ها تبدیل مى کنند. آنچه از سقوط اخالق 
در این فیلم دیده مى شود، نمایش عریان حضور هیجانى 
در محیطى است که کسى خود را ملزم به رعایت اخالق 
نمى داند. هیجان کاذبى که شعارهاى توهین آمیز فوتبالى 
در دفاع از یک تیم و علیه تیمى پس زمینه صوتى تصاویر 
مشمئزکننده آن است. گرچه پلیس اعالم کرد که تعدادى از 

آن جمع پرتعداد را که مزاحم نوامیس مردم شده اند، دستگیر 
کرده است اما انتشار این فیلم، براى بسیارى افراد این جرقه 
را ایجاد کرد اگر حضور کمتر از صد نفره چند جوان فوتبالى 
در یک فضاى عمومى و غیراستادیومى مى تواند منجر به 
سردادن شعارهاى نامناســب و بعد ایجاد مزاحمت براى 
دختران مردم شود، اگر دختران در استادیوم فوتبال آقایان 

حاضر شوند، چه اتفاقى خواهد افتاد؟!
آیا مى شــود همزمان شــعار آزادى بى حد و حصر داد و 
همزمان هم مدعى تأمین امنیت دخترانى شد که آزادى بى 

حد براى آنان مزاحمت مى آفریند؟!»

دلیل تازه روزنامه اصولگرا براى راه ندادن زنان 
به ورزشگاه ها
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افزایش 32 درصدى کشفیات 
مواد مخدر در شهرضا

محمـد حسـین باباکالنـى، فرمانـده انتظامـى 
شـهرضا گفت: میـزان کشـفیات مـواد مخدر در 
سال جارى در این شهرسـتان 32 درصد افزایش

 داشته است.

موزه هاى شهدا 
باید تجمیع شوند

محمد تقى کیانى، معاون فرماندار اردستان گفت: باید 
موزه هاى شهدا در نقاط مختلف اردستان تجمیع شوند 
و در قالب یک موزه کامل، در کنار گلزار شهداى این 

شهرستان ایجاد شود.

ثبت نام7880 قرآن آموز در 
آزمون حفظ قرآن

تاکنون 7884 قرآن آموز در آزمون سراسرى حفظ و 
مفاهیم قرآن کریم نام نویسى کرده اند.

مدیـر اداره امـور قرآنـى اداره کل اوقـاف و امـور 
خیریـه اسـتان اصفهـان گفـت: عالقـه منـدان تـا 
5بهمن فرصـت دارند براى شـرکت در ایـن آزمون 
 www.quranedu.ir بـه نشـانى اینترنتـى

مراجعه کنند.
یحیـى قاسـمى افـزود: ایـن آزمـون کتبـى در 
18رشـته مختلـف و سـه گـروه امتحانـى شـامل 
حفظ قـرآن در هشـت رشـته، مفاهیم قـرآن کریم 
و اهـل بیـت(ع) در هفـت رشـته و گـروه آمـوزش 
الکترونیکى در سـه رشـته همزمان با سراسر کشور

 برگزار مى شود.

احداث 2 ایستگاه جدید 
آتش نشانى تا پایان سال

محسن گالبى، مدیرعامل سازمان آتش نشانى و 
خدمات ایمنى شهردارى اصفهان گفت: تا پایان 
امسال دو ایستگاه به تعداد ایستگاه هاى سازمان 
آتش نشانى که در حال حاضر 24 ایستگاه است، 

اضافه مى شود.

تحقیق و تفحص از بانک شهر 
تصویب شد

زهرا سعیدى، سخنگوى کمیسیون اقتصادى مجلس 
از تصویب تقاضاى تحقیق و تفحص از نحوه تشکیل، 
خرید سـاختمان ها، جذب نیرو و پرداخت وام توسط 
بانک شهر در نشست روز دوشنبه(دیروز) کمیسیون 

متبوع خبر داد.

براى افزایش مجدد قیمت شیر 
پیگیر هستیم

على بختیار، نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در 
مجلس شوراى اسالمى گفت: با توجه به افزایش 
قیمت نهاده هـاى دامى، قیمت شـیر ثابت مانده 
بود که این موضوع را در سـتاد تنظیم بازار پیگیر 
شدیم و سپس افزایش قیمت شیر به 2000تومان 
را مصـوب کردیم تا شـرایط سـخت دامـداران 
برطرف شود، اما براى افزایش مجدد قیمت شیر 

در تنظیم بازار پیگیر هستیم.

خبر

مدیر اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرستان اصفهان 
گفت: در دشت سگزى،6000هکتار نیاز به احیاى فورى 
دارد که 4000 هکتار آن بحرانى اســت و باید به زودى 

احیا شود.
امیرمحسن ولى با بیان اینکه نسل گذشته آسیب هایى 
را به منابع طبیعى کره زمین وارد کردند، گفت: نســل 
حاضر متحمل ضرر شده و در صورت عدم مدیریت ما، 
قطعًا نسل بعدى بیشــتر اذیت مى شود و منابع طبیعى، 
امانتى در دست ماست که باید به بهترین وجه تحویل 

نسل آتى بدهیم.
وى ادامه داد: شهرســتان اصفهان، یک میلیون و 500 

هزار هکتار وســعت دارد و در حدود یک میلیون و 300 
هزار هکتار منابع طبیعى را در دل خودش جاى داده است 
و 900 هکتار از این مقدار را مراتع درجه 2 و 3 و بقیه را 

اراضى بیابانى به خودش اختصاص داده است.
ولى خاطرنشــان کرد: دشت ســگزى، کانون بحران 
فرســایش بادى درجه یک، نزدیک شهر اصفهان قرار 

دارد.
وى افــزود: از ســال 93 به بعــد عزم جــدى براى 
بیابان زدایى در دشــت سگزى انجام شــده و درحدود 
4000 اراضى بحرانى در دشــت سگزى وجود دارد که

 باید احیا شوند.

معاون نیروى انســانى ســپاه صاحب الزمــان (عج) 
اســتان اصفهان از برگزارى پنجمیــن آزمون ادوارى 
مهارت آموزى ویژه ســربازان وظیفه ســپاه در استان 

اصفهان خبر داد.
منصور رضایى بــا بیان اینکه ایــن آزمون ها مطابق با 
دستورالعمل هاى قرارگاه مهارت افزایى کارکنان وظیفه 
ســتاد کل نیروهاى مســلح به صورت ادوارى برگزار 
خواهد شــد، افزود: با هماهنگى انجام شــده بین سپاه 
صاحب الزمان (عج) اصفهان و اداره کل فنى و حرفه اى 
استان، تاکنون پنج دوره آزمون مهارت آموزى سربازان 

برگزار شده است.

وى با اشاره به اینکه سه مرحله آزمون هاى مهارتى در 
سال 96 و دو مرحله آن نیز در مردادماه و دى ماه امسال 
برگزار شــد، گفت: این آزمون براى ســربازانى برگزار 
مى شود که مهارت هاى الزم را دارند ولى مدرك معتبر 
ندارند که پس از شرکت در آزمون هاى علمى و عملى، 

مدرك فنى حرفه اى دریافت مى کنند.
رضایى افزود: با هماهنگى چند ســازمان از جمله جهاد 
کشــاورزى، فناورى و ارتباطات، نیروهایى که مهارت 
خاصى ندارند، پس از نام نویسى در رشته هاى مختلف 
بر اســاس عالقه مندى در دوره هاى آموزشى شرکت 

خواهند کرد.

سربازان سپاه اصفهان داراى 
مدرك فنى حرفه اى مى شوند

6000 هکتار از اراضى دشت 
سگزى به احیاى فورى نیاز دارد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت: 
از ســال 92 تا کنــون 19 پــروژه در بخــش فاضالب با 
سرمایه گذارى  هزار و 119 میلیارد تومانى بخش خصوصى 

در استان اصفهان عملیاتى شده است.
هاشم امینى با اشــاره به اجراى تأسیســات فاضالب در 
شــهرهاى مبارکه و لنجان که با ســرمایه گذارى بخش 
خصوصى در دســتور کار قرار گرفت، اظهار کرد: سرعت 
اجراى تأسیسات فاضالب در شــهرهاى مبارکه، کرکوند، 
زیباشهر، دیزیچه، زرین شهر، چمگردان، زاینده رود، سده 
لنجان و ورنامخواست با مشارکت بخش خصوصى 14 برابر 

میانگین 25 سال گذشته بوده است.

وى افزود: در شهرهاى مذکور از سال 68 تا 92 درحدود 165 
کیلومتر و از ســال 92 تا کنون بیش از 570 کیلومتر شبکه 

فاضالب اجرا شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با بیان 
اینکه هم اکنون اجراى تأسیسات فاضالب در این شهرها 
از پیشرفت فیزیکى 89 درصد برخوردار است، اعالم کرد: 
مطابق با انعقاد قرارداد بیع متقابل میان شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان و شــرکت فوالد مبارکه در راستاى اجراى 
شــبکه فاضالب در مقابل تخصیص پساب، مقرر شد640 

کیلومتر شبکه فاضالب در این شهرها اجرا شود.
امینى عنوان کرد: با اســتفاده از توان بخش خصوصى در 

اجراى تأسیسات فاضالب شهرستان هاى مبارکه و لنجان به 
طور میانگین در هر سال بیش از 98 کیلومتر شبکه فاضالب 

در این شهرها اجرا شد.
■■■

وى همچنین به انعقاد قرارداد بیع متقابل میان شرکت آبفا 
و ذوب آهن اصفهان هم اشاره کرد و افزود: در سال جارى 
قراردادى در قالب سرمایه گذارى بیع متقابل به  مبلغ 210 
میلیارد تومان میان شــرکت آبفا و ذوب آهن اصفهان در 
راستاى تکمیل شبکه فاضالب فوالدشهر و ایمانشهر منعقد 
شد که بر این اساس، 125 میلیون مترمکعب پساب طى 20 

سال در اختیار شرکت ذوب آهن قرار خواهد گرفت.

سرمایه گذارى1119 میلیاردى بخش 
خصوصى در تأسیسات فاضالب استان

سرپرست اداره کل کتابخانه هاى عمومى اصفهان 
گفت: به مناســبت چهلمین سالگرد پیروزى انقالب 
اســالمى، ویژه برنامه هایى با عنوان «چهل چراغ 
کتاب» در این استان برپا مى شــود. امیر هالکویى 
افزود: در این راســتا 40 باب کتابخانه به منظور غنى 

کردن فضاى فرهنگــى مدارس مناطــق محروم 
اســتان افتتاح مى شــود. وى همچنین بــه برپایى 
40 نشســت تخصصــى «کتابخوان» بــه همراه 
مسابقه اى با موضوع انقالب اسالمى درایام دهه فجر 

در کتابخانه هاى عمومى استان اشاره کرد. 

برگزارى ویژه برنامه هاى چهل چراغ کتاب در اصفهان 

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان از دستگیرى یک 
ســارق حرفه اى منازل در عملیات ویژه کارآگاهان 
پلیس آگاهى و کشف 45 میلیارد ریال اموال مسروقه 

از مخفیگاه وى خبر داد.
مهدى معصوم بیگى اظهارکرد: در پى وقوع چندین 
فقره سرقت منزل و شــکایت مالباختگان، موضوع 
این پرونده با حساسیت ویژه اى در دستور کار پلیس 

آگاهى استان اصفهان قرار گرفت.

وى با بیان اینکه متهم از ســارقان حرفه اى و سابقه 
دار منازل است، گفت: پس از شناسایى هویت وى، 
بالفاصله کارآگاهان وارد عمل شــده و با اقدامات 
پیچیده علمى، توانســتند طى یک عملیات ویژه و 
غافلگیرانه ســارق را در حال ســرقت از یک منزل 
دستگیر کنند. وى خاطر نشان کرد: با پى جویى هاى 
انتظامى، در بازرسى از منزل و مخفیگاه هاى متهم، 
135 عدد سکه تمام بهار آزادى، 74 عدد نیم سکه، 
195 عدد ربع ســکه، 13 هزار و 200 دالر آمریکا، 
8هزار و 500 یورو، 20 تخته فرش دستباف، سه عدد 
تابلو فرش و وجوه نقد حاصل از فروش اموال مسروقه 
کشف شد.  معصوم بیگى مجموع ارزش تقریبى اموال 
و وجوه کشف شــده از مخفیگاه هاى متهم را برابر 
اعالم کارشناسان مربوطه 45 میلیارد ریال عنوان کرد 
و گفت: سارق دستگیر شده تاکنون به تعدادى سرقت 
منزل در شهر اصفهان اعتراف کرده که تالش براى 
شناسایى مالباختگان و کشــف سایر اموال مسروقه 

ادامه دارد.

دستگیرى سارق 4/5میلیاردى منازل در اصفهان 

کلیدهاى قدرت در ایســتگاه هاى برق منطقه اى 
اصفهان تعویض شد.

معاون بهره بردارى شرکت برق منطقه اى اصفهان 
گفت: براى افزایش ضریب پایدارى و آمادگى شبکه 
سراسرى انتقال نیروى کشور و شبکه انتقال و فوق 
توزیع برق منطقه اى اصفهان، 22دستگاه کلید قدرت 

با هزینه اى بیش از هشت میلیارد و 300 میلیون ریال 
در پست هاى این شرکت تعویض و از آن بهره بردارى 
شد.  على اسالمى گفت: این طرح در مدت 14ماه و 
در قالب طرح هاى بهینه سازى در هشت دستگاه در 
پســت هاى 230 کیلوولت نجف آباد و اصفهان2 و 

230بهرنگ تعویض شد.

تعویض کلید هاى قدرت در ایستگاه هاى برق منطقه اى 

احیاى بنا هاى تاریخى در معرض تخریب اســتان 
اصفهان به بخش خصوصى واگذار مى شود.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
استان اصفهان، هدف از واگذارى این بناهاى تاریخى 
را حفظ آثار ارزشــمند تاریخى دانســت و گفت: تا 
پایان امســال درحدود 30بناى تاریخــى در قالب 
اجاره بلندمدت یا فروش به بخش خصوصى واگذار 

مى شود. فریدون اللهیارى افزود: سرمایه گذارانى که 
بناهاى تاریخى را تحویل مى گیرند، موظف هستند بر 
اساس ضوابط میراث فرهنگى این بناها را احیاکنند.
وى شهرســتان هاى اصفهان، کاشــان و اردستان 
را در این زمینه پیشرو دانســت و گفت: واگذارى هر 
بناى تاریخى با هدف جذب گردشگر، منجر به رونق 

اقتصادى و ایجاد اشتغال مى شود.

احیاى بنا هاى تاریخى با مشارکت بخش خصوصى

اولین گیمیفیکیشن مبتنى بر کمپین فروش سرویس 
adsl 2020 توسط معاونت تجارى مخابرات منطقه 

اصفهان اجرا شد.
رئیس اداره بازاریابى و امور مشتریان مخابرات منطقه 

اصفهان گفت: گیمیفیکیشن یا بازى سازى، از جمله 
زیر مجموعه هاى دانش طراحى بــراى تغییر رفتار 
است که طى ســال هاى اخیر، در فضاى دانشگاهى 
و نیز محیط کســب و کار مورد توجه بیشترى قرار 

گرفته است.
امیرحســین زیگلرى با اشــاره به اهــداف این امر 
اظهارکرد: گیمیفیکیشن سرگرم کننده است اما باید 
چیزى فراتر از خواندن چند لغت روى صفحه نمایش یا 
تماشاى یک ویدیو باشد و این فرایند باید مهارت هاى 
مشترى را افزایش دهد و با نوعى جایزه مانند تخفیف 

یا پیشنهاد ویژه همراه باشد.
وى گفت: البته لزومى ندارد که این بازى حتمًا روى 
وبسایت طراحى شود و  اپلیکیشن و صفحات مجازى 
برند نیــز محل خوبى براى طراحى گیمیفیکیشــن 

هستند.

اجراى اولین گیمیفیکیشن توسط مخابرات اصفهان 

آگهى تغییرات 
شرکت فنى و مهندسى آســو صنعت زنده رود شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 49302 و شناسه ملى 
10260676268 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى مورخ1397/03/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
داود باستانى به شماره ملى 1290545855 و محسن 
قربانى به شماره ملى 1292053811 و میثم سیامک به 
شماره ملى 0059429143بعنوان اعضاى هیت مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. محسن موسوى 
به شماره ملى 1285110269 به سمت بازرس اصلى 
و آرزو معینى سده به شــماره ملى 1160128030به 
ســمت بازرس على البدل براى مدت یک سال مالى 
انتخاب شــدند. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (353551)

فرمانده قرارگاه مردمیارى و بازســازى سوریه در اصفهان 
خواستار سرمایه گذارى فعاالن اقتصادى اصفهان شد.

«رحیم نوعى اقدم» در نشست بررسى فرصت هاى تجارى 
و سرمایه گذارى در ســوریه در اتاق بازرگانى اصفهان، این 
اســتان را از ظرفیت هایى باال در حوزه هاى مختلف براى 
ســرمایه گذارى و تجارت در ســوریه برخوردار دانست و 
گفت: قرارگاه بازسازى سوریه امنیت سرمایه گذارى و جانى 
سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادى اصفهان را در سوریه تأمین 
مى کند. وى یکى از مزیت هاى سرمایه گذارى در سوریه را، 
حضور در بازارهاى کشورهاى همســایه برشمرد و افزود: 
محصوالت تولیدشده در سوریه مى تواند در کشورهاى عراق 

و لبنان به فروش برسد.
■■■

رئیس اتاق بازرگانى اصفهان هم در این نشســت، بزرگ 
ترین چالش پیش روى تجارت استان اصفهان و سوریه را، 

انتقال بین بانکى دانست و گفت: خرید بلندمدت و پرداخت 
وجه کاال پــس از فــروش در بازارهاى داخلى ســوریه، از 
شرط هاى بازرگانان سورى است. عبدالوهاب سهل آبادى، 
استان اصفهان را در صنعت ساختمان از ظرفیت هاى باالیى 

برخوردار دانســت و گفت: اســتان اصفهان با 9000 واحد 
صنعتى در زمینه هاى مختلف از جمله پیمانکارى ساختمان تا 
تولید مصالح و لوازمات ساختمانى مى تواند نیازهاى این کشور 

را در دوران پساجنگ تأمین کند.

دعوت از اصفهانى ها براى سرمایه گذارى در سوریه
رئیس اتاق بازرگانى: بزرگ ترین چالش پیش روى تجارت استان اصفهان و سوریه، انتقال بین بانکى است 

در آستانه 40 ســالگى انقالب، با مشــارکت خّیران 
190واحد مسکونى آماده تحویل به مددجویان کمیته 

امداد استان اصفهان شد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان 
کمک بالعوض کمیته امداد براى ســاخت، تکمیل 
و خرید ایــن واحدهاى مســکونى مددجویى را بیش 
از 31میلیــارد و 610میلیون ریال بیــان کرد و گفت: 
عالوه بر این، حدود 170میلیارد ریال هم تســهیالت 
قرض الحســنه صندوق امداد والیت، کمک خّیران و 
آورده مددجویان براى ساخت و تکمیل این واحدهاى 

مسکونى تأمین شده است.
محمدرضا متین پــور، 2592 خانــوار مددجوى این 
استان را از کمک هاى این نهاد درزمینه تعمیر، ساخت، 
تکمیــل و خرید مســکن از ابتداى امســال تاکنون 
بهره مند دانســت و افزود: همچنین در 9ماهه امسال 
بیش از 84میلیارد و 740میلیون ریال کمک بالعوض 

براى تأمین مســکن نیازمندان به خانوارهاى تحت 
پوشش پرداخت شده است.

کارشناس پیش بینى هواى اســتان اصفهان گفت: طى دو 
روز آینده جو تقریبًا ناپایدار بر آســمان استان حاکم خواهد 
شد و میانگین دماى هوا 3 درجه سانتیگراد افزایش مى یابد.

رضا کریمیان با اشاره به بررسى نقشه هاى هواشناسى استان 
اصفهان طى دو روز آینده اظهار کرد: در این بازه زمانى، جو 
تقریبًا ناپایدار بر آسمان استان حاکم خواهد شد که بر این 
اساس، در اکثر نقاط آســمان کمى تا قسمتى ابرى، گاهى 
افزایش ابر  به ویژه در مناطق غربــى و جنوبى و وزش باد 

پیش بینى مى شود.
وى افزود: همچنین در مناطق صنعتى و پر جمعیت استان به 
ویژه کالنشهر اصفهان شرایط براى افزایش میزان غلظت 

آالینده ها مهیاست.
کارشناس پیش بینى هواى اســتان اصفهان در خصوص 
وضعیت دماى هواى اســتان ادامه داد: میانگین دماى هوا 
یک تا 3 درجه ســانتیگراد افزایش مى یابد که این شرایط 
موقتى است اما همچنان فعالیت توده هواى سرد در استان 
باقى است و شــاهد کاهش شــدید دما در روزهاى آینده 

خواهیم بود.

هوا 3 درجه
 گرم تر مى شود

در آستانه 40 سالگى انقالب

190واحد مسکونى آماده تحویل به 
مددجویان کمیته امداد
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چند سالى مى شــود که شــبنم مقدمى به بازیگر پرکار زنان سنتى 
نقش هاى مکمل فیلم ها بدل شــده. او امسال نیز با دو فیلم «شبى 
که ماه کامل شــد» با مضمون قتل همسر برادر عبدالمالک ریگى و 

همچنین «زهرمار» در جشنواره حضور دارد.
شبنم مقدمى در مقایســه کارنامه اش به «شرق» بیان کرد: به قول 
معروف همه نقش ها و همه فیلم هایم، مثل بچه هاي من هســتند. 
(با خنده) درست است که این جمله کلیشه اي است اما واقعیت دارد. 
چون ممکن است در میان بچه هاي یک مادر یکی از آنها شیطان تر 
باشــد، یکی حرفت را گوش ندهد و... وى ادامه داد: به هرحال  مادر 
همه فرزندانش را با هر کیفیتی دوست دارد. ما هم این حس را داریم 

که وقتی یک نقشــی را می بینیم، می گوییم در این نقش اگر اینطور 
بود بهتر بود، اگر اینجا نبود بهتر بود و...

مقدمى پیرامون اینکه در کدام نقشى که بازي کرده  «اگر» ها کمتر 
بوده است، اظهار کرد: این اتفاق در «خجالت نکش» برایم افتاد که 
هیچ اما و اگرى در ایفاى نقش نداشــتم چون تعامل بسیار درستی 
میان همه عوامل فیلم شکل  گرفته بود. من وقتی فیلم نامه را خواندم، 
گفتم جرأت ندارم آن را بازي کنم؛ نقش سختی است و نمی توانم آن 
را پیدا کنم ولى تهیه کننده فیلم به من گفت فیلم را نمی سازم اگر تو 
این نقش را بازي نکنی. این حرف من را به تکاپو انداخت تا این نقش 

را پیدا کنم.

مجرى قدیمــى تلویزیون بــا گالیــه از برنامه هاى 
کودکانه صداوسیما گفت: چرا باید کودك ما کارتون ها 
و انیمیشــن هاى خارجى دور از آداب و رسوم و فرهنگ 
ایرانى را ببینند؟ متأسفانه در تلویزیون هم شاهد پخش 

چنین انیمیشن هایى هستیم.
یکى از مشکالت امروز، استفاده نکردن درست کودکان 
از رسانه هاست. البته در این راستا صداوسیما هم نتوانسته 
همچون قبل، تغذیه مناسب فرهنگى و هنرى در اختیار 
کودکان و حتى نوجوانان قرار دهد. الهه رضایى، مجرى 
قدیمــى تلویزیون که دهــه هــاى 60 و 70، کودکان 
بســیارى با او خاطره دارند. چندین سال است که روى 
آنتن نرفتــه، گفت: نمى خواهند که ما باشــیم و دعوت 
نشدم. سال هاست که بازنشسته شده ام و تلویزیون هم 
برنامه هاى خودش را دارد. گــروه کودك تلویزیون هم 

کارآیى قبل را ندارد. البته گفته اند قرار است دوباره مثل 
قبل این گروه هاى کودك فعالیت مثمرثمرى داشــته 
باشند.  برنامه کودکى که ما اجرا کردیم با برنامه اى که 

این روزها روى آنتن مى رود تفاوت زیادى دارد.
وى در پاسخ به این ســئوال که از نوستالژى هاى قبل 
و تأثیــرات محتواهاى مجــرى محــورى تلویزیون

 خبرى نیســت، افــزود: بســیارى مى گوینــد مقصر 
گفتگومحورى امروز برنامه هاى کودك، کم ســوادى 
مجریان است؛ من درباره کم سوادى مجریان اظهارنظر 
نمى کنم. ولى به هرحال یک انقالبى در دنیاى رسانه  و 
ارتباطات به پا شده و این تغییرات در همه جا به وجود آمده 
است. گاهى وقتى احساس مى کنیم که از این مسیر نباید 
عقب  بمانیم و کودکان در معرض استفاده از اطالعاتى 
قرار مى گیرند که مسیر زندگى شان را به سبک و سیاق 

آمال غربى ها هدایت مى کنند. حاال در این شرایط یک 
فضاى مجازى هم ایجاد شده و رســانه هاى مختلفى 
در دســترس بچه هاســت. خانواده ها هم یک مقدارى 
در ارتباط گرفتن با فرزندانشــان تنبل شده اند؛ کمتر با 
همدیگر گفتگو مى کنند و فرزندانشان را بیشتر آزاد نگه 

مى دارند.
رضایى درباره کمبود رفتارهاى خالقانه در حوزه کودك 
تلویزیون، گفت: متأســفم که باید بگویم، ظاهراً بچه ها 
براى مسئوالن صداوسیما ارزش زیادى ندارند که روى 
آنها سرمایه گذارى نمى شود. البته در جایى هم مى گفتند 
حتماً بچه هاى رؤ ساى سازمان صداوسیما بزرگ شده اند؛ 
باور من هم این است که بچه هایشان بزرگ شده اند اما 
نوه که دارنــد و یک تعهد فرهنگى و هنرى نســبت به 

کودکان جامعه دارند.

گوهر خیراندیــش، بازیگر ســریال «هیوال» به 
کارگردانى مهران مدیرى، عکسى از پشت صحنه 
این مجموعه را در اینستاگرام به اشتراك گذاشت.

مدیرى این روزها در حال تولید سریال «هیوال» 
براى شبکه نمایش خانگى است. سرپرست گروه 
نویســندگان این ســریال که 30 قسمت خواهد 
داشت، پیمان قاسمخانى است. گوهر خیراندیش 
که یکى از بازیگران این ســریال است، عکسى 
از خود را در کنار کارگردان و نویســنده «هیوال» 

منتشر کرد. 
این بازیگر درباره همکارى با مهران مدیرى و بازى 
در این سریال نوشــت: «...»هیوال» این سریال 
خانگى بسیار متفاوت و جذاب در حال ساخت است 
و کار در کنار مهران مدیرى نازنین به عنوان بازیگر 
و کارگردان و نویسندگى پیمان قاسمخانى عزیز، 
بسیار لذت بخش است. این عکس را به بهانه تولد 
پیمان عزیز در صفحه ام مى گذارم و نوید آن را به 
شما مردم عزیزم مى دهم که مهران عزیز سعى دارد 
قصه اى کامًال اجتماعى انتقادى را با یک گروه کار 

بلد و زحمتکش به تصویر بکشد.»

فیلم سینمایى «سمفونى نهم» جدیدترین ساخته 
محمدرضا هنرمند با بازى ساره بیات، حمید فرخ نژاد 
و محمدرضا فروتن راهى سى و هفتمین جشنواره 

فیلم فجر شد.
فیلم ســینمایى «ســمفونى نهم» به کارگردانى 
محمدرضا هنرمند یکى از 22 فیلم راهیافته به بخش 
سوداى سیمرغ سى و هفتمین جشنوراه فیلم فجر 
است که بعد از سال ها دورى این کارگردان از سینما 

جلوى دوربین رفت.
«ســمفونى نهم» با حضور چهره هاى سرشناسى 
چون حمید فرخ نژاد، ساره بیات، محمدرضا فروتن، 
مهرداد صدیقیان و... براى اولین بار در سى و هفتمین 
جشــنواره فیلم فجر اکران مى شــود. محمدرضا 
هنرمند که ساخت سریال هایى چون «زیر تیغ» و 
«آشپزباشى» را در تلویزیون در کارنامه هنرى اش 
دارد این بار بعد از بیش از ده سال دورى از سینما با 
فیلم «سمفونى نهم» به سینما بازگشت.«سمفونى 
نهم» به تهیه کنندگى زینب تقوایى بعد از 17 سال 
دورى محمدرضا هنرمند از سینما، داستانى فانتزى 
- مفهومى- عاشقانه را در گذرگاهى تاریخى روایت 
مى کند و این فیلم با حضور عوامل تولید حرفه اى 
یکى از شانس هاى سى و هفتمین جشنواره فیلم 

فجر است.

تهیه کنندگان برنامه «برنده باش» پس از اعتراض مخاطبان به حضور شرکت کننده هاى 
تکرارى در این مسابقه، قوانین تازه اى را در این مورد وضع کردند.

هاشم رضایت یکى از تهیه کنندگان مسابقه «برنده باش» از تغییر شرایط حضور در برنامه 
و پیش بینى قوانین جدید براى جلوگیرى از تکرار شدن حضور شرکت کنندگان خبر داد.

رضایت بــا ارائه توضیحــى درباره  شــیوه بازى در 
اپلیکیشــن «برنده باش»، گفت: در طراحى 
اولیه اپلیکیشن مسابقه، پیش بینى الزم 
براى جلوگیــرى از شــرکت مجدد 
افراد در برنامه نشــده و حضور آزاد 
بود امــا در برنامه هاى اخیر شــاهد 
شرکت کننده هاى تکرارى در مسابقه 

بودیم که این مسئله اعتراض مخاطبان را به دنبال داشت.
او افزود: در جلسه اى که با اسپانسر برنامه داشتیم مقرر شد در اپلیکیشن برنامه تغییراتى ایجاد 
شود تا از این پس افراد پس از وارد کردن کد ملى امکان شرکت در مسابقه «برنده باش» با 
اجراى محمدرضا گلزار را داشته باشند و با این کار ضمن جلوگیرى از چهره هاى تکرارى، 

جذابیت برنامه نیز بیشتر خواهد شد.
این تهیه کننده تلویزیون تأکید کرد: این تغییر در اپلیکیشن اکنون اعمال شده اما برنامه هایى 
با حضور تعدادى شرکت کننده تکرارى از سرى هاى قبل ضبط شده و پخش خواهد شد. او 
درباره میزان استقبال از مسابقه «برنده باش» گفت: آمار دو میلیون و 500 نفرى که تاکنون 
در این مسابقه شرکت کرده اند، نشان از استقبال مخاطبان از این مسابقه تلویزیونى است. 

الزم است این نکته را بگویم که برنامه تا زمانى 
که با استقبال روبه رو باشد، ادامه دارد. 

فیلم سینمایى «خرگیوش» از دیروز وارد شبکه نمایش خانگى شد.فیلم سینمایى «خرگیوش» 
به نویسندگى و کارگردانى مانى باغبانى و تهیه کنندگى حبیب اسماعیلى توسط شرکت 
تصویر دنیاى هنر در شبکه نمایش خانگى کشور عرضه شده و عالقه مندان به تماشاى 
این فیلم سینمایى مى توانند از طریق سایت «سالم سینما» اقدام به خرید و دانلود 
قانونى آن کنند.در خالصه داستان این فیلم آمده: «پدر آرش (بابک حمیدیان) 
مجبور مى شود به خارج کشور برود. بنابراین دوستانش، بابک (سیامک انصارى) 
و بهنود (جواد عزتى) کنار او مى مانند تا تنها نباشد. در این میان آرش تصمیم به 
تغییر دکوراسیون داخلى خانه مى گیرد. اما خانم طراح، در اتاقى را باز مى کند 
که...» جواد عزتى، بابک حمیدیان، سیامک انصارى، مینا ساداتى، پانته آ 
سیروس، همایون ارشادى، امید روحانى، ملیکا شریفى نیا و مانیا علیجانى 

از بازیگران این فیلم سینمایى هستند.

کامبیز دیرباز، بازیگر سینما و تلویزیون کشورمان عکسى را با همراهانش به اشتراك گذاشت و از کاهش وزن27 
کیلویى اش خبر داد.

چالش عکس ده سال قبل در فضاى مجازى به حدى همه گیر شده که در بسیارى از مسائل اجتماعى رد پاى 
آن به چشم مى خورد. هنرمندان بسیارى در چالش عکس ده سال قبل شرکت کردند و با انتشار عکس هاى 

قدیمى به خاطره بازى با گذشته پرداختند.
کامبیز دیرباز هم به بهانه انتشار عکس ده سال قبلش از کاهش وزن 27 کیلویى اش صحبت کرد. او با انتشار 
عکسى در صفحه اینستاگرام از کاهش وزن 27 کیلویى اش طى ده سال خبر داد: «سخت بود ولى شد... شما هم 

یه یاعلى بگید و سمت کارهاى به ظاهر نشدنى حمله کنید، موفق و سالمت باشید...»
 کامبیز دیرباز یکى از بازیگران سینما و تلویزیون است که به ورزش عالقه زیادى دارد و موتورسوارى یکى از 
ورزش هاى موردعالقه او است. مسابقه «13 شــمالى» به کارگردانى علیرضا امینى جدیدترین تجربه کارى 
کامبیز دیرباز بود که در شبکه نمایش خانگى توزیع شد. کامبیز دیرباز به تازگى در سریال «شرایط خاص» با 

بهرام افشارى همبازى شد و این سریال به احتمال زیاد در سال 98 روى آنتن شبکه 3 سیما مى  رود.

جدیدترین تصاویر از حضور «کیانو ریوز» بازیگر مطرح سینماى هالیوود که سه گانه 
جاودانه «ماتریکس» را در کارنامه دارد در فیلم سینمایى «جان ویک 3» منتشر شد.

سومین نسخه از فیلم ســینمایى «جان ویک» به کارگردانى «چاد استاهلسکى» با 
نام فرعى «پارابلوم» 17 ماه ِمى 2019 اکران بین المللى خود در سینماهاى آمریکاى 
شــمالى را آغاز خواهد کرد.«هلى بــرى»، بازیگر مطرح هالیــوود که در مجموعه

 فیلم هاى «مردان ایکس» ظاهر شده بود، به پروژه «جان ویک 3» اضافه شده و در 
کنار ریوز بازى مى کند.نسخه سوم «جان ویک» یک فیلم اکشن مهیج آمریکایى، 

بــه نویســندگى «دریــک 
کولســتاد» و کارگردانى «چاد 

استاهلسکى» است که دنباله اى 
بر فیلم «جان ویک 2» در سال 2017 

به شمار مى رود. هنوز از خط داستانى «جان 
ویک 3» اطالعاتى در دست نیســت اما این فیلم در حال فیلمبردارى بوده و ممکن 

است  بازیگرانى تازه به جمع بازیگرانش اضافه شوند.

تصویربردارى سریال «ستایش3» به کارگردانى سعید سلطانى و تهیه کنندگى آرمان زرین کوب این روزها در 
شمال کشور پیگیرى مى شود و گروه تولید یک ماه پایانى تصویربردارى را پشت سر مى گذارند.

همچنین به تازگى اکرم محمدى به جمع بازیگران این سریال اضافه شده است و فقط در شمال کشور مقابل 
دوربین سعید سلطانى در این سریال مى رود. 

گروه تولید بعد از پایان تصویربردارى در شمال کشور راهى بندرعباس و... خواهند شد و در پایان نیز سکانس هاى 
فینال را در تهران مقابل دوربین مى برند. همچنین تدوین به صورت همزمان در حال انجام است. 

نرگس محمدى، مهدى سلوکى ، داریوش ارجمند، کیهان ملکى، شهرام پوراسد، فریبا نادرى، الله مرزبان، رضا 
داود نژاد، اسد ا... یکتا، فرهاد جم و مهدى میامى از بازیگران فصل سوم «ستایش» هستند. 

فصل 1 و 2 «ستایش»، در سال هاى 90 و 92 از شبکه 3 سیما پخش شد. نرگس محمدى، داریوش ارجمند، 
مهدى سلوکى، زهرا سعیدى، سیما تیرانداز، محمود عزیزى، مهدى پاکدل، حدیث میرامینى و ... از بازیگران 

فصل هاى پیشین این سریال بودند.

الهه رضایى:

 بچه ها براى «مسئوالن صداوسیما»
 ارزش زیادى ندارند

شهردارى نایین باستناد بودجه مصوب سال 97 و مصوبه شوراى محترم 
اسالمى شهر نایین در نظر دارد جهت ســاماندهى و بهبود عبور و مرور 
شهرى، عملیات اجراى بازسازى جداول و پیاده روهاى معابر شهر نایین را از 
طریق مناقصه از محل اعتبارات شهردارى به پیمانکار واجد شرایط واگذار 
نماید. لذا جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد تا پایان وقت ادارى 

97/11/09 به شهردارى نایین مراجعه نمایید.

نوبت اول

اردشیر عسگرى سوادجانى- شهردار نایین

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى

از اتفاقات جالب در جشنواره فیلم فجر حضور بازیگران و عوامل در آثار مشترك است و امسال هم این اتفاق در 
جشنواره به شکل جالبى افتاده است.

بهرام رادان در جشنواره سى و هفتم فجر سه فیلم دارد و بهرام دهقانى تدوینگر مطرح سینما پنج فیلم. رادان در 
فیلم هاى«آشفتگى»، «ایده اصلى» و «سونامى» بازى کرده و تدوین هر سه آنها بر عهده بهرام دهقانى است.

رادان تاکنون دو سیمرغ براى «شمعى در باد» و «سنتورى» گرفته است و نام دهقانى هم با چهار سیمرغ در جمع 
رکورددارها قرار دارد. در کارنامه او سیمرغ تدوین «ابد و یک روز»، «قارچ سمى» و سیمرغ مشترك «آسمان 
زرد کم عمق» و «استرداد» دیده مى شود. آخرین جایزه بهرام دهقانى در جشنواره سال پیش و بخاطر «عرق 
سرد» به دست آمد. بهرام دهقانى با این پشتوانه تدوینگر سه فیلمى شده است که بهرام رادان در همه آنها نقش 
اصلى بازى کرده: «آشفتگى» به کارگردانى فریدون جیرانى ،«ایده اصلى» ساخته آزیتا موگویى و «سونامى» 
نخستین فیلم بلند میالد صدرعاملى. در این میان دهقانى پیش تر دو بار با جیرانى در فیلم هاى«پارك وى» و 

«خفه گى» همکارى داشته است.
دهقانى فیلم ابوالحسن داودى یعنى «تقاطع» که رادان در آن بازى کرده را هم تدوین کرده است. این فیلم 
سال 1384 ساخته شد و حاال بعد از 13 سال هر سه فیلم رادان توسط دهقانى در مرحله تدوین براى نمایش 

در جشنواره فجر است.
«مترى شش و نیم» سعید روستایى و «بنفشــه آفریقایى» مونا زندى حقیقى دیگر فیلم هایى هستند که 
با تدوین بهرام دهقانى پا به جشنواره امســال مى گذارند. حاال باید منتظر ماند و دید نام کدام بهرام در جمع 

سیمرغى هاى جشنواره سى و هفتم قرار خواهد گرفت،  دهقان، رادان یا هر دو؟

یک رکورد براى 2 بهرام

«خرگیوش» به شبکه نمایش خانگى آمد

«ستایش 3» به شمال رسید

حاال در این شرایط یک د.
ده و رســانه هاى مختلفى

خانواده ها هم یک مقدارى 
ــان تنبل شده اند؛ کمتر با 
زندانشان را بیشتر آزاد نگه 

ىخالقانه در حوزه کودك 
ه باید بگویم، ظاهراً بچه ها 
زشزیادى ندارند که روى 
 البته در جایىهم مى گفتند 
ن صداوسیما بزرگ شده اند؛ 
ه هایشان بزرگ شده اند اما 
هنگى و هنرى نســبت به 

فیلم سینمایى «خرگیوش
بهنویسندگى و کارگر
تصویر دنیاى هنر د
این فیلم سینمای
قانونى آن کنند
مجبورمى شو
و بهنود (جو
تغییر دکو
که...» ج
سیرو
از با

یما»
رکورددارها قرار دارد. در کارنامه او سیمرغ تدوین
زرد کم عمق» و «استرداد» دیده مى شود. آخرین
سرد» به دست آمد. بهرام دهقانى با این پشتوانه تد
اصلى بازى کرده: «آشفتگى» به کارگردانى فرید
نخستین فیلم بلند میالد صدرعاملى. در این میان

«خفه گى» همکارى داشته است.
دهقانى فیلم ابوالحسن داودى یعنى «تقاطع»
3 ساخته شد و حاال بعد از 13 سال هر 4سال 1384

درجشنواره فجر است.
«مترى شش و نیم» سعید روستایى و «بنفشـ
با تدوین بهرام دهقانى پا به جشنواره امســال
سیمرغى هاى جشنواره سى و هفتم قرار خواه

«خرگیوش»

شبنم مقدمى:

 فقط در «خجالت نکش» هیچ اما و اگرى در 
  ایفاى نقش نداشتم!

7 بهمن  ماه   97 2سه شنبه  2

کاهش وزن 27 کیلویى کامبیز دیرباز

تولد «هیوال» یى 
پیمان قاسمخانى 

ساره بیات، همبازى حمید 
فرخ نژاد در «سمفونى نهم» 

ادامه انتقام گیرى هاى «جان ویک»

واکنش برنامه «برنده باش» به اعتراض مخاطبان
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علیرضا بیرانوند با ادامه روند بسته نگهداشتن دروازه اش در چهار مسابقه گذشته رکورد منصور رشیدى را در جام ملت هاى 
1976 شکست. تیم ملى فوتبال ایران مقابل عمان با نتیجه 2 بر صفر به برترى رسید و جواز حضور در یک چهارم نهایى جام 
ملت ها را به دست آورد. نکته قابل توجه درباره تیم ملى این است که در چهار مسابقه گذشته هیچ توپى از خط دروازه علیرضا 
بیرانوند عبور نکرده است. بیرانوند با گرفتن پنالتى «احمد مبارك»، بازیکن عمان نقش زیادى در برد ایران داشت و حاال او 

توانسته از رکورد منصور رشیدى در جام ملت هاى 1976 عبور کند.
در جام ملت هاى 1976 که با حضور شش تیم برتر فوتبال آسیا برگزار شد، تیم ایران در چهار مسابقه اى که انجام داد 13 گل به 
ثمر رساند و بدون گل خورده عنوان قهرمانى را از آن خود کرد. در آن دوره حشمت مهاجرانى سرمربى ایران بود و منصور رشیدى 

درون دروازه ایستاد.
حاال اما در حالى که جام ملت ها با 24 تیم برگزار مى شود بیرانوند در چهار مسابقه اول کلین شیت کرده و رکورد رشیدى را زده است. 
البته تیم ملى براى رسیدن به قهرمانى به سه پیروزى دیگر نیاز دارد و اگر بیرانوند بتواند در بازى هاى بعدى نیز روند کنونى را حفظ 
کند  و با کمک گرفتن از خط دفاع دروازه اش را بسته نگه دارد، یک رکورد تاریخى را به ثبت مى رساند که تا به حال هیچ دروازه بانى در 

طول تاریخ آن را در کارنامه اش نداشته است.

خبرى که دیروز سایت هاى ورزشــى منتشر کردند خیلى 
غیرمنتظره نبود و شاید دیر یا زود منتظرش بودیم. محسن 

مسلمان قرار است ذوب آهن را ترك کند.
در ابتداى فصل پس از اینکه برانکو ایوانکوویچ عذر محسن 
مســلمان را خواســت، او تصمیم گرفت با پیوستن به تیم 
سابقش یعنى ذوب آهن اصفهان راه بازگشت به دوران اوج 
فوتبالش را از سر بگیرد. مســلمان که آقاى پاس گل لیگ 
شده بود، یکى از جذاب ترین انتقال هاى تابستان را رقم زد 
اما از همان ابتداى فصل کار او زیر نظر امید نمازى آنطور که

 مى خواست پیش نرفت.
نمازى نظر برانکو را درباره مســلمان داشت و مى گفت که 

او باید بیشتر بدود، بیشتر تالش کند و جنگندگى بیشترى 
داشته باشــد و صراحتًا مى گفت از ستاره اى نظیر محسن 
مســلمان انتظار مى رود کــه هر روز خــودش را به مربى 
تیم اثبات کند. مهندس ســابق پرسپولیســى هــا در تیم

 امید نمازى گل هاى زیبایى هم زد اما هیچگاه بازیکن مورد 
عالقه مربى سابق تیم ملى نبود.

 حتى نمازى در مقطعــى او را از تیم کنار گذاشــت اما در 
آخر این امید نمازى بود کــه از ذوب آهن رفت و هافبک 
بازیساز شماره 10 در جمع سبزپوشان ماند تا در تیم علیرضا 
منصوریان به ستاره همیشگى تبدیل شود. منصوریان که 
پیش تر از عالقه زیادش به مسلمان پرده برداشته بود، در 
تمام بازى ها این بازیکــن را در ترکیب اصلى قرار داد ولى 

حاال به نظر مى رسد راه محسن مسلمان از منصوریان و ذوب 
آهن نیز جدا شده است. این در حالى است که تصور مى شد 
وى زیر نظر علیرضا منصوریان بدرخشد و به بهبود وضعیت 

ذوبى ها در نیم فصل دوم لیگ هجدهم کمک کند.
او در تمرینــات چند روز اخیر ذوب آهن حضور نداشــته و 
همین موضوع در کنار اتفاقات دیگر باعث شده تا هافبک 
27 ساله نزدیک به در خروجى باشگاه اصفهانى باشد. البته 
فعًال مشخص نیست که او راهى کدام تیم خواهد شد اما به 
نظر مى رسد تا همین چند روز آینده از جمع سبزها جدا شود 
و یک بار دیگر ذوب آهن را ترك کند. مســلمان در دوران 
فوتبالش براى ذوب آهن، ملوان، پرسپولیس و فوالد توپ 
زده و باید دید آیا یک باشگاه جدید را در فوتبال ایران تجربه 

خواهد کرد یا خیر؟
چند رسانه از جمله ســایت «ورزش سه» درباره این ماجرا 
این تحلیل را دارند که جدایى مســلمان لزومًا دالیل فنى 
ندارد و بخشى از آن به تفاوت بازى در دو باشگاه مختلف و 
دل بستگى او به فضاى تیمى مثل پرسپولیس برمى گردد 
که او از ستاره هایش بود. اگر موقعیت پرسپولیس از دست 
مسلمان لیز نمى خورد، او حاال شرایط متفاوتى در فوتبال 
ایران داشت. اما به هر تقدیر که این بازیکن در پرسپولیس 
نتوانســت خود را باخواسته هاى ســرمربى تطبیق دهد و 
سرنوشــتش دچار تغییر شــد. باید دید ادا و اطوار ها و قهر 
و آشتى ها و این ماجراهاى مســلمان در ذوب آهن کى به 

پایان مى رسد.

ادا و اطوارهاى تمام ناشدنى 
احمد خلیلى

اســتان اصفهان با قرارگرفتن در رأس جودو کارگران 
کشور براى اولین بار در تاریخ اســتان در هر دو بخش 

بانوان و  آقایان، نام خود را پررنگ تر کرد.
بانوان جودوکار استان اصفهان در اولین دوره مسابقات 
جودو بانوان قهرمانى کارگران کشــور کــه به میزبانى 
استان اصفهان برگزار شد، با کسب سه مدال طال و سه 
مدال برنز توسط «نســرین محمد صالحى»، «پردیس 
عیدى وندى» و «مهشــید آرپناهى» و سه برنز توسط 
«ندا شهشهانى»، «رعنا عیدى وندى» و «اعظم وحید 
دســتجردى» مقام قهرمانى ایــن دوره از رقابت ها را 

کسب کردند.
جواد شیرانى، رئیس هیئت و اداره امور ورزش کارگران 
اســتان اصفهان گفت: بدون شک اســتان اصفهان با 
جمعیتى بالغ بر یک میلیون نفر ثبت شده در خانواده تأمین 
اجتماعى، بزرگ ترین گروه جمعیتى کارگران کشور را 
تشکیل مى دهد. وى افزود: جمعیت عظیم و جوان استان 

داراى استعدادهاى درخشان در عرصه ورزش هستند و 
تالش مى کنیم تا فرهنــگ ورزش و توجه به آن را در 

خانواده ها نهادینه کنیم.
عضو  هیئت رئیسه فدراســیون ورزش کارگرى کشور 
در خصوص ورزش بانوان اظهارکــرد: ورزش بانوان و 
لزوم توجه به آن، به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر و 
مهمترین فاکتور در سالمت روان و جسم بانوان استان 
مدنظر بوده و در این خصوص، فعالیت هاى چشمگیرى 

در سطح استان اصفهان صورت گرفته است. 
وى کسب عناوین مختلف ورزشى توسط بانوان کارگر 
استان را گواه این مدعا دانســت و در خصوص اهمیت 
ورزش بانوان کارگر اظهارکرد:  عملکرد ورزشى بانوان 
کارگر اصفهانى به سرعت به پیشرفت خود ادامه مى دهد 
و اکنون در مرحله قابل قبولى قرار دارد؛ از طرف دیگر، 
ورزش آقایان هم در هرم ورزشــى کارگران کشــور در 
سال هاى گذشته در نقطه بسیار خوبى قرار گرفته است.

هنوز دقایقى از پایان دیدار ایران-عمان نگذشته بود که 
کانال هاى تلگرامى و صفحات اینســتاگرامى پر شده از 
شوخى هاى سخیف و تمسخر هاى اهانت آمیز با سردار 
آزمون و مهدى طارمى. میزان سخیف بودن شوخى ها به 
حدى است که در آنها حتى فاصله  بین دو دندان طارمى را 

هم دست گرفته اند ! 
اما خانم ها ، آقایان ،  زامبیان مجازى ،  مى خواهم توجه شما 
را به یک نکته جلب کنم  :  آزمون و طارمى روى هم در این 
دیدار هفت موقعیت را از دست داده اند  اما مى دانید، بهتر 
اســت بگوییم این دو مهاجم،  روى هم هفت موقعیت را 
«خلق کرده اند» و از دست داده اند !  از این هفت موقعیت ، 
پنج تاى آنها روى همکارى این دو بازیکن به دست آمده ، 
اینطور نبوده این دو در تمــام طول 90 دقیقه در محوطه  
جریمه  تیم حریــف راه بروند و اشــکان و جهانبخش و 

رامین و بقیه یکى یکى توپ ها را در شش قدم براى  آنها 
ارسال کنند ! 

به طور مثال ،  در دقیقه  چهارم مســابقه ،  طارمى از سمت 
چپ توپ را برمى دارد و پا به توپ به سمت سردار حرکت 
مى کند ،خط دفاع حریف را به هم مى ریزد ،توپ را به آزمون 
مى ســپارد و آزمون از فاصله اى دور ضربه  خوبى به توپ 
مى زند که از فاصله  کمى به بیرون مى رود ،  یا در نیمه  دوم 
طارمى به زیبایى هرچه تمام تر، هم از کمند مدافعین و هم 
تله آفســاید فرار مى کند و یک بار دیگر نشان مى دهد به 
صورت ذاتى چه توانایى باالیى در تایمینگ فرارهایش 
دارد ،  پاسى استادانه را از دژآگه دریافت مى کند ، یک اسُتپ 
در حرکت در کالس جهانى مى کند و ضربه  والى عالى به  
توپ مى زند، حال اینکه دروازه بان عمان یک سوپر سیو 
را به نمایش مى گذارد ، به طارمى چه ارتباطى دارد؟ اوج 
بازى دو نفره  طارمى و آزمون هم در دقیقه  85 و در حالى که 

تمام دقایق گذشته را تا باالترین حد توان مشغول دویدن 
بوده اند، شکل مى گیرد. جایى که در یک ضد حمله طارمى 
به سرعت توپ را به جلو مى برد ، یک پاس در عمق را به 
آزمون مى دهد و آزمون هم در درست ترین زمان ممکن  ، 
 طارمى را که با قدم هاى بلندش خــودش را از مدافعین 

عمان جدا مى کند ، صاحب توپ مى کند. 
تردیدى در این موضــوع وجود ندارد کــه هردوى این 
بازیکنان اگر با دقت بیشترى در زدن ضربات نهایى عمل 
مى کردند و البته چاشنى شانس هم کمى با آنها یار بود ، 
 نتیجه  بسیار مقتدرانه تر از آن چیزى مى شد که رقم خورد  
اما فراموش نکنیم تا همینجا ى تورنمنت هم این زوج پنج 
گل از 9 گل ما را به ثمر رســانده اند ،  طارمى یک پنالتى 
حساس را برایمان گرفته ،  سردار جهت پنالتى تیم حریف 
را به بیرانوند گفته تا تشکر ویژه  بیرو از او را به همراه داشته 
باشد ،  هردوى این بازیکنان دقایق بسیار زیادى از سه دیدار 
ما مقابل یمن ، ویتنام و عمان را مشغول وارد کردن فشار 
به مدافعین تیم حریف بوده اند و به همین علت به همراه 
امیرى بیشــترین دوندگى را در تیم ما داشته اند و از همه  
اینها مهمتر زوجى ساخته اند که هماهنگى و هارمونى کم 
نظیرى را دارد ، به  خوبى مى توانند حرکات بعدى یک دیگر 
را پیش بینى کنند و به باالترین درك متقابل از هم دیگر 
رسیده اند ،  طورى که هیچ حرکت اضافه و خود خواهى در 

بازى آنها دیده نمى شود. 
آنها اگرچه به بى رحمى زوج دایى-خداداد نیستند اما پس 
از سال ها در تیم ملى ما زوجى وجود دارد که چشمه هایى 
از دایى به خداداد و  خداداد بــراى دایى را براى ما تداعى 
مى کند .  پس بگذارید از ایــن هماهنگى بى نقص درون 
زمینشان لذت ببریم .  با نقد هاى بى رحمانه  تان روحیه  شان را 
از بین نبرید ،  همان که در جام جهانى و بعد از اتمام مسابقه  
اول روحیه  پســرك کم طاقت ترکمن را نابود کردید و 

دوندگى هاى بى امانش را نا دیده گرفتید ،   بس نبود  ؟

اعتراض بازیکنان اســتقالل به مدیریت و اسپانســر 
باشــگاه یکى از مهمترین اخبار چهارشنبه شب هفته 
گذشته فوتبال ایران بود که البته زیر سایه اخبار مهمتر 
قرار گرفت. بازیکنان استقالل با وجود دریافت 25درصد 
از مطالباتشــان بعد از چند روز اعتصاب و بدون اینکه 
پول خود را دریافت کنند حاضر شــدند به ترکیه بروند 
و اردوى خود را برگزار کنند. اما چهارشــنبه شب کاسه 
صبر بازیکنان استقالل لبریز شد و آنها با انتشار پستى 
مشــترك از برگزارى اردو در ترکیه و دریافت نکردن 
مطالباتشان گله و البته مدیران و اسپانسر باشگاه را متهم 

به دروغگویى کردنــد. هرچند بازیکنان 
حاضر شدند در تمرین استقالل 
شرکت کنند و اعتصاب نکردند 
اما به طور رسمى و علنى مدیران 

باشگاه را متهم به دروغگویى 
و عدم صداقت کردند.

هادى مباشرى، معاون اجرایى 
باشگاه اســتقالل درخصوص 
اعتراض بازیکنان به خبرنگاران 

مى گوید: به آنها حق مى دهم که ناراحت باشــند چون 
تحت فشار هستند. البته ما واقعاً توقع این کار را نداشتیم 
و براى آنها ســوء تفاهم پیش آمد که ما پیگیر کارشان 
نیســتیم و نمى خواهیم مشــکل را حل کنیم. اینطور 
نیست که ما دست روى دست بگذاریم. در روزهاى اخیر 
چندین و چند جلسه با اسپانسر برگزار کرده ایم تا مشکل 
را حل کنیم. ما شبانه روز کار مى کنیم تا پول در بیاوریم 
و درآمدزایى کنیم، پول مجید حسینى مانده و پول ما از 
فیفا که بخشى از آن را بابت طلب پروپئیچ خرج کردیم 
اما بخش دیگر مانده که هنوز دست ما را نگرفته است. 

اســتقالل در حالى با مشــکل مالى مواجه شــده که 
مى گویند مسئوالن باشگاه از جذب بازیکن خارجى ترس 
دارند، چون این موضوع ممکن است با واکنش بازیکنان 
همراه شود که دنبال دریافت حق و حقوقشان هستند. 
معاون اجرایى باشگاه استقالل در مصاحبه با «ورزش 
سه»، به این موضوع اشاره مى کند: شما فکر مى کنید چرا 
قرارداد دو بازیکن خارجى خود را نهایى نکرده ایم؟ چون 
واقعًا اولویت ما پرداخت پول به بازیکنان فعلى است و 

اینطور نیست که ما به نیازهاى آنها احترام نگذاریم. 
مباشرى در قسمت دیگرى از حرف هایش تأکید مى کند: 
 ما و مدیران پرســپولیس از طریق شــرکت مبنا مبین 
توسعه در حال رایزنى هستیم تا اسپانسر 
جدید بیاوریم و بتوانیم از طریق فضاى 
مجازى درآمدزایى کنیم. البته این را 
هم بگویم باید نیم فصل دوم شروع 
شــود تا از این طریق بتوانیم درآمد 
داشته باشــیم. این را هم بگویم ما 
شــبانه روز در حال کار هســتیم تا 
بتوانیم اسپانسرهاى جدیدى را جذب 

کنیم. 

زامبى هاى عزیز! بى خیال شوید

قهرمانى اصفهان در مسابقات جودوى کارگران کشور

على کمانگرى

على رضایى

امیرمحمد اسدیان

 ایران باال و باالتر مى رود و شاید تا روزهاى 
آینده تا مى آییم چشم باز  کنیم پایان رقابت ها 
شده باشد و به قهرمانى تیم مان ببالیم. چقدر 

فکر کردن به آن هم شیرین است.
 عمان هم قربانى این تحقق رؤیاى ایرانیان 
شــد. براى شکســت عمان، ابتدا به یک 
علیرضا بیرانوند نیاز داشتیم. دروازه بانى که 
در همان دقیقه  یک تیم ملى را نجات داد و به 
بازى برگرداند. بیرانوند کلید اصلى موفقیت 
ایران بود. هر چقدر که او توپ گرفت، مجید 
حسینى متزلزل بود. یک پنالتى داد و در چند 
مورد هم در آستانه موقعیت سازى براى عمان 
قرار گرفت و ما را به وحشت انداخت، نه فقط 
براى این بازى، بلکه براى آینده اى سخت تر 
در همین جام. خط دفاع با حضور حســینى 
که برخالف جام جهانــى، با پورعلى گنجى 
هماهنگ نیست، پاشنه آشیل ایران است. 
هر چند در این جام گلى دریافت نکرده ایم 
اما با حسینى نمى توانیم از خط دفاع مطمئن 
باشیم. درست برخالف خط هافبک و حمله 
که هم مى دویم، هم موقعیت مى ســازیم و 
البته آنها را مثل آب خوردن از دست مى دهیم 
که این نکته آخر معلوم نیست چه حسرت ها 

به جا خواهد گذاشت. 
 محرومیت وحید امیرى، نکته منفى در شب 
پیروزى تیم ملى مقابل عمان بود. هافبک چپ 
پا و جنگنده ایران که پرانرژى است و مؤثر. 
جاى خالــى او را کارلوس کى روش احتماالً 
با روزبه چشــمى پر مى کند، بازیکنى که در 
دقایق پایانى به زمین رفــت تا براى چین 

خودش را گرم کند. 
 ثبات در بازى اشــکان دژآگــه و همچنین 
بازگشت علیرضا جهانبخش که نشان داد 
مى تواند بازیکن مؤثرى براى تیم ملى باشد، 
از دیگر نکته هاى مثبتى بود که مقابل عمان 
دیدیم. جهانبخش حاال که آسیب دیدگى را 
کنار گذاشته و پا به توپ شده، اعتماد به نفس 
پیدا کرده و همین عاملى است تا به او امیدوار 

شویم، امیدوار به درخششى ستاره گونه.
 طارمى و آزمون گل نزدند اما پرتالش بودند. 
چندین موقعیت را از دســت دادند اما مؤثر 
هم بازى کردنــد. طارمى یک پنالتى گرفت 
و آزمون هم چندین بار دفــاع عمان را آزار 
داد و البته آخرش هنگام تعویض حسرت به 
چهره داشت و چه بسا همین حسرت، سردار 
را براى بازى هاى بعد هوشیارتر کند. همان 
هوشــیارى که مى تواند به جاى حسرت، 

سرمستى را در شمایل ستاره بنشاند. 

باال و باالتر

ما شبانه روز کار مى کنیم تا پول دربیاوریم!

در ترکیه و دریافت نکردن ردو
دیران و اسپانسر باشگاه را متهم 

 هرچند بازیکنان 
لقالل ست
 نکردند

 مدیران 
گویى 

جرایى 
خصوص

رنگاران 

نگرفته است.  مانده که هنوز دست ما را مباشرىدر قسمت دیگراما بخش دیگر
 ما و مدیران پرســپولیس
ح توسعه در
جدید بی

مجازى
هم بگ
شــو
داشته
شــب
بتوانیم
ککنکنککنکنکنیمیم..

مدیرعامل ذوب آهن مى گوید که باشگاه استقالل 
به دلیل عدم انجام تعهــدات مالى خود نمى تواند 
با بازیکنى قرارداد امضا کند.  ســعید آذرى گفته:  
باشــگاه اســتقالل چک دوم مرتضى تبریزى را 
پاس نکرده. چک اول تبریــزي را با 20روز تأخیر 
در حســاب ذوب آهن داشــتیم و به همین دلیل 
باشگاه استقالل باید 450میلیون تومان بابت آن 
به ما جریمه بدهد. چک دوم هم که باید مدتی قبل 
پرداخت می شد االن پاس نشــده و باز هم 450 

میلیون دیگر به حساب استقالل جریمه می افتد.
وى گفته کــه ذوب آهن از اســتقالل به کمیته 
وضعیت بازیکن شکایت برده است، کمیته تعیین 
وضعیت هم گفته تا وقتی این مبلغ پرداخت نشود 
باشگاه استقالل حق نقل و انتقال بازیکن در نیم 

فصل ندارد.

3 تیم فوتبال آکادمى ســپاهان به منظور کسب 
تجربه، آخر هفته راهى ترکیه مى شود.

تیم فوتبال سپاهان که خود را براى نیم فصل دوم 
آماده مى کند با تصمیم قلعه نویى، سرمربى تیم به 
اردوى آماده سازى روز جمعه 28 دى ماه به آنتالیاى 
ترکیه رفت که در این اردوى ده روزه ســه بازى 

دوستانه با تیم هاى اروپایى درنظر گرفته است.
سه تیم  فوتبال آکادمى سپاهان نیز به منظور کسب 
تجربه و افزایش دانش مربیــان و بازیکنان، قرار 
است پنج شنبه  چهارم بهمن ماه ایران را به مقصد 
ترکیه ترك کند و در تورنمنت «آنتالیا کاپ» خود 
را در ســطح بین المللى مقابل تیم هاى قدرتمند 

اروپایى محک بزنند.
اردوى تدارکاتى تیم هاى فوتبال پایه ســپاهان تا 

سه شنبه 9 بهمن ماه ادامه دارد.

نونهاالن سپاهان هم 
به آنتالیا مى روند

ذوب آهن، استقالل را 
محروم کرد

34234234342342424242242342144444444 نزدهم

تهاى 
ىجام 
لیرضا 
حاال او 

 گل به 
شیدى 

 است. 
حفظ 
نى در 

رکوردهایى که شکسته شد

مهدى طارمى در فصل جارى لیگ ستارگان قطر نتوانسته عملکرد 
خوبى از خود نشان دهد. فرصت هاى زیادى که طارمى از دست 
مى دهد و ضعف خط حمله الغرافه، در نهایت باعث شده تا هواداران 
این تیم جذب مهاجم جدیدى براى این تیم را خواســتار شوند. 
روزنامه «الرأى» نوشت که الغرافه به دنبال جذب ازگویل مارکو، 
مهاجم آرژانتینى است. این بازیکن مهاجم نوك است و 30 سال 
سن دارد. او در اندیپندنته آرژانتین بازى مى کند و احتمال حضور 
او در الغرافه زیاد است. روزنامه «الرأى» نوشت که باشگاه الغرافه 
به دنبال جذب بازیکنان جدید بــراى جایگزین کردن بازیکنان 

خارجى خود است.

از گویل مارکو
 به جاى طــارمى
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مزایده نوبت اول
اجراى احکام شوراى حل اختالف لنجان در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالسه 97/554 
جلسه مزایده اى در روز دوشنبه 97/11/29 در ساعت 9 صبح لغایت 10:30 صبح به منظور وصول 
مبلغ 226/952 /192 ریال جهت فروش یک قطعه زمین مشجر فاقد دیوارکشى داراى درختان میوه 
با سن تقریبى دو ساله و حقابه از چاه مشترك که مساحت آن برابر با 1200 مترمربع ذکر گردیده و 
فاقد مدارك رسمى مالکیت و فاقد سابقه ثبتى است و به استناد صورتجلسه مورخ 97/6/1 مأمور 
محترم کالنترى 15 چمگردان مالکیت محکوم علیه نسبت به این ملک احراز گردیده و واقع در 
باغشاد محله مدیسه محله حلوایى زمین هاى قنوات سوریان مى باشد که توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى ارزش 1200 متر مربع آن 480 میلیون ریال معادل 48 میلیون تومان ارزیابى گردیده 
در محل اجراى احکام شوراهاى حل اختالف لنجان برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند به مدت 
5 روز قبل از موعد مزایده از ملک موردنظر 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 جلســه مزایده شرکت نمایند که 10 درصد قیمت 
کارشناسى را نقداً پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م 

الف: 353880 اجراى احکام شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /11/100
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511853389- 97/10/30 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
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 وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001440 مــورخ 1397/10/30 هیات اقاى نســرین قربانى اقبالغى 
به شماره شناســنامه 18 ملى 4622069911 صادره از شــهرکرد فرزند على بر ششدانگ یک 
ساختمان به مساحت 130/21 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2248/68 اصلى واقع در بخش 
شش حوزه ثبت ملک جنوب شــرق اصفهان. انتقال عادى مع الواســطه از طرف خانم مهرى 
موســوى (دفتر 21 صفحه 477 امالك). تاریخ انتشــار نوبت اول: 1397/11/02 تاریخ انتشار

 نوبت دوم: 18 /1397/11 م الف: 353790 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب 
شرق اصفهان /11/116

حصر وراثت
آقاى / خانم بهروز اکبرى پالرتى بشناسنامه شماره  6  به شرح دادخواست کالسه 4057/97  از 
این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان على اکبر اکبرى 
پالرتى  بشناسنامه شماره  23 در تاریخ 02/ 1397/10 درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشت 
عبارتند از : 1- بهروز اکبرى پالرتى شماره شناسنامه 6 نسبت فرزند   2- مصطفى اکبرى پالرتى 
شماره شناسنامه 10 نسبت فرزند  3- کاظم اکبرى پالرتى شــماره شناسنامه 34 نسبت فرزند  
4- جواد اکبرى شماره شناسنامه 13 نسبت فرزند  5-مریم اکبرى شماره شناسنامه 1100060421 
نســبت فرزند   6-رقیه ابراهیمى پالرتى شماره شناسنامه 2 نسبت همســر  ، پس از تشریفات 
قانونى درخواســت مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت

 گواهى حصر وراثت صادر خواهد شــد م الف 382805  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول 
فالورجان 11/101 

مزایده اموال غیر منقول
شــماره : 970624- اجراى احکام شــعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان فالورجان در 
نظر دارد در پرونده شــماره 970624  اجرائى  موضوع علیه ابراهیم على باباى فرزند عبدالخالق 
وله زهرا اسحقى شاه شــمس الدینى فرزند غالمعلى درتاریخ سه شنبه 1397/11/23  به منظور 
فروش6دانگ یک باب منزل مسکونى با قدمت بیش از 5 ســال به مساحت عرصه حدود 122 
مترمربع و اعیان حدود 98 مترمربع در حد یک طبقه داراى انشعاب آب و برق و گاز ملکى ابراهیم 
على بابائى واقع در فالورجان – روســتاى بجگرد خ اما خمینى کوچه بهار 3 بن بست حکیم پ 
62 کد پستى 8463172449  که داراى سابقه ثبتى نمى باشــد و ملک مذکور مفروز مى باشد و 
متعلق به حق غیر نمى باشد از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى 
فالورجان اتاق 318 برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توســط کارشناس رسمى دادگسترى به 

مبلغ 820/000/000 ریال ارزیابى شده است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با 
حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده 
کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمناً کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد 
بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را  به 
حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290288005  ایداع و فیش آن را ارائه نمایند و در صورت 
انصراف برنده یا عدم پرداخت مابه التفاوت قیمت پیشنهادى در مهلت مقرر ده درصد ایداعى به نفع 
دولت ضبط خواهد شد و نفر دوم برنده مزایده اعالم خواهد شد. م/الف : 352827 اجراى احکام 

حقوقى دادگسترى فالورجان  11/102 
ابالغ رأى

نظر به اینکه آقاى ایرج شریعتى دارگانى دادخواستى بطرفیت علیرضا – پروانه – فاطمه – فرزانه 
– خدیجه همگى آبکارقنبرپور فرزند یوسف به خواســته تقدیم که به شوراى حل اختالف شعبه 
اول حقوقى ارجاع و به ثبت و دادنامه صادر گردیده و خوانده مجهول المکان معرفى نموده است 
به تقاضاى خواهان و دستور دادگاه مستنداً به ماده 73 ق.آ.د.م یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار رسمى درج و آگهى شود و از خوانده دعوت مى نماید که با مراجعه به دبیرخانه شوراى 
حل اختالف شعبه اول حقوقى فالورجان و اعالم نشانى و آدرس دقیق خود و دریافت نسخه ثانى 
دادنامه براى وقت مقرر در شوراى حل اختالف شــعبه اول جهت رسیدگى حاضر شوید در غیر 
اینصورت این آگهى به منزله ابالغ محسوب مى شود. م الف 353091 شوراى حل اختالف شعبه 

اول فالورجان  11/103 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى حسین باقى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه چک به 
طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 548 ش 5 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 4 
/ 12 / 97 ساعت 15 / 5 عصرروزشنبه  تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر 
خواهد شد . 352412 /م الف مدیر دفتر شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر  11/104 

ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى غالمرضا خدابخشى – احمدسواعدى  دادخواستى به 
خواسته مطالبه وجه چک به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 549 ش 5 ح 
ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 4 / 12 / 97 ساعت 30 / 5 عصرروزشنبه  تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت 
رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت 
طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 352698 /م الف مدیر دفتر شعبه 5 حقوقى شوراى 

حل اختالف شاهین شهر  11/105 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى حمیدرضا پورسفیرى خواهان مریم شبانى   دادخواستى 
به خواسته مطالبه به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده که  به کالسه 97 / 604 ش 9ح ثبت و 
وقت رسیدگى به تاریخ 4 / 12 / 97 ساعت 5 عصر  تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات 
حکم غیابى صادر خواهد شــد . 352683/م الف  مدیر دفتر شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر 11/106 
فقدان سند مالکیت 

 خانم شیرین جان کاظم پور مقدم فرزند حاجى عبدالرضا باســتناد دو برگ استشهاد محلى که 
هویت و امضاء شهود که تحت  شماره: 16807-97/09/21   توسط دفتر خانه 182 علویجه  رسما 
گواهى شده مدعى است که سند مالکیت 3/5 سهم مشاع  از 13 سهم ششدانگ یکدرب باغ، پالك 
شماره 1930 فرعى واقع در علویجه یک اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که درصفحه 424 دفتر 30 
امالك  ذیل ثبت 3919 بنام على کریمى علویجه  فرزند صادق ثبت و بعدا طى سند  قطعى شماره 
4291-1339/11/10 دفتر 42 نجف آباد به نامبرده انتقال یافته و معامله دیگرى انجام نشده است. 
نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: بى احتیاطى. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس 
مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 

گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1397/11/2، 351967/م 

الف- کفیل ثبت اسناد و امالك مهر دشت- ابوالفضل ریحانى  11/107
اخطار اجرایى

 شماره 480/97  به موجب راى شــماره 603 تاریخ 97/6/11 حوزه هفتم  شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه قاسم غالمى به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/050/000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه نشرآگهى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
وخسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سر رسید چک 94/8/30  لغایت اجراى حکم و پرداخت نیم عشر حق 
االجرا.محکوم له: محمد افشارى  نام پدر : قربانعلى به نشانى: رضوانشهر شهرك شمالى انتهاى خ 
احسان افشارى ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 352706/م الف-شعبه هفتم حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد 11/108
 اخطار اجرایى

 شــماره 702/97 به موجب راى شــماره 843 تاریخ 97/8/5 حوزه هفتم شوراى حل اختالف 
شهرستان گلدشت که قطعیت یافته است. محکوم علیه اعظم ظهرابى جمکرانى به نشانى مجهول 
المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 23/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
370/000 ریال بابت هزینه دادرسى و  و مبلغ 1/500/000 بابت هزینه نشرآگهى و حق الوکاله 
و کیل طبق تعرفه و خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ  سررسیدچک 96/2/25 لغایت اجراى در حق 
خواهان و نیم عشر دولتى.محکوم له: سعید سورانى با وکالت مجید محمدى به نشانى: امیر آباد 
آزادگان فاز 2 کوى وحدت ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 352710/م الف-شعبه هفتم 

حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد 11/109
 اخطار اجرایى

 شــماره 620/97 به موجب راى شــماره 746 تاریخ 97/7/16 حوزه هفتم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه نعمت اله نوذرى صالح بابرى نام پدر : نبى 
اله  به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 1/500/000 ریال بابت هزینه نشر آگهى و مبلغ 1/070/000 ریال بابت هزینه  دادرسى و 
نشرآگهى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سر رسید چک 96/4/15 
لغایت اجراى حکم و پرداخت نیم حق االجرا.محکوم له: مهــدى محمدى فرزند : نصرت اله به 
نشانى: جوزدان خ امام پالك 43 -85831173372 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 352712/م 

الف-شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد 11/110
 اخطار اجرایى

شــماره 621/97 به موجب راى شــماره 747 تاریخ 97/7/16 حوزه هفتم شوراى حل اختالف 
شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه بختیار ســردار قوچه بیگلو به نشانى 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
1/500/000 ریال بابت هزینه نشر آگهى و مبلغ 560/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سر رسید چک 96/4/30  لغایت اجراى حکم در 
حق خواهان و نیم عشــر دولتى.محکوم له: مهدى محمدى  به نشانى: نجف آباد جوزدان خ امام 
کوى عدل پ 13 کد پســتى 8585117935- ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 

جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 352700/م 
الف-شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد 11/111

ابالغ راى 
 خواهان: آقاى مهدى محمدى فرزند نصرت اله  نشانى: نجف آباد- جوزدان خ امام کوى عدل پ 
3 با وکالت مجید محمدى خواندگان: آقایان 1- میکائیل قنبرى فرزند یوسف 2- سیف اله آرزم 
مردخه فرزند جواد  نشانى: مجهول المکان، تاریخ : 97/9/3  شماره پرونده : 851/97 جلسه حوزه 
هفتم شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد تشکیل است شورا با بررسى محتویات پرونده به 
شرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید.  راى شورا درخصوص دعواى مهدى محمدى  به طرفیت 
1- میکائیل قنبرى 2- سیف اهللا آرزم مردفه  به شــماره 360099 مورخ 93/3/30 عهده بانک 
کشاورزى مطالبه و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل ،با توجه به محتویات 
پرونده رونوشت چک و گواهینامه هاى عدم پرداخت صادره از ناحیه بانک  محال علیه و نظر به 
اینکه خوانده علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهى در جلسه رسیدگى شورا حاضر نشده و دفاع وانکارى 
ننموده است ، لذا شورا دعوى خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسى مدنى و مواد307و309و 310 و 313 قانون تجارت خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ 
200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/550/000 ریال بابت هزینه دادرسى و 
مبلغ 1/5000/000 بابت هزینه نشر آگهى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید چک 93/3/30 لغایت اجراى حکم که در اجراى احکام محاسبه خواهد شد درحق 
خواهان محکوم مى نمایند راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
دراین شورا  و سپس ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ  قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم حقوقى 
شهرستان نجف آباد مى باشــد352715/م الف، کاظمى قاضى شــوراى حل اختالف گلدشت

 شعبه هفتم 11/112
 حصر وراثت

آقاى / خانم اکبر لکى سهلوانى بشناسنامه شــماره  27  به شرح دادخواست کالسه 2035/97  از 
این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان عباسعلى لکى 
سهلوانى  بشناسنامه شماره  10 در تاریخ 09/ 1397/10 درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشت 
عبارتند از : 1- اکبر لکى سهلوانى شماره شناسنامه 27 نسبت فرزند  2-سعید لکى سهلوانى شماره 
شناسنامه 110830009 نسبت فرزند  3-معصومه لکى سهلوانى شماره شناسنامه 8 نسبت فرزند  
4-فاطمه لکى سهلوانى شــماره شناسنامه 848 نســبت فرزند  5-عزت پیرى سهلوانى شماره 
شناسنامه 108 نسبت همسر  ، پس از تشریفات قانونى درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید 
تا هرکسى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد م الف 349169  دبیرخانه 

شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان 11/113 
ابالغ وقت رسیدگى

بدینوسیله پرونده کالســه 97/719 که فتوکپى صورتجلســه ضمیمه مى باشد خوانده ها روح 
اهللا توکلى و مهدى امانى مجهول المکان مى باشــند استدعا مى شــود در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار درج و آگهى گردد که مورخ 97/10/29 ساعت 18 در این شعبه فالورجان – پیربکران 
– دفترشوراى حل اختالف تشریف آورده تا پرونده رسیدگى گردد م الف 353786 دفتر شعبه ششم 

مجتمع شماره دو شهرستان فالورجان 11/114 
مزایده اموال منقول 

شماره : 960120- اجراى احکام دادگاه حقوقى شهرستان فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 
960120  اجرائى  موضوع علیه ابراهیم اســفندیارى وله آقاى سید حسن محقق مطلق درتاریخ 
1397/11/14  به منظور فروش یک دستگاه ماشــین تزریق پالستیک 600 گرمى از نوع جکى 
، مجهز به سیستم کامپیوترى و تابلو فرمان و کلید سه حاله و الکتروموتور 30 اسب بخار ساخت 
کارخانه محک به صورت نو و کارنکرده از ســاعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى 
احکام دادگاه حقوقى فالورجان  اطاق 315 برگزار نماید . اموال موضوع مزایده برابر نظر کارشناس 
رسمى دادگسترى به مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون ریال ارزیابى شده است . متقاضیان خرید مى 
توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل اجراى احکام از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده 
از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى اســت که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنًا کلیه 
هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 
حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را به  حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290288005 
ایداع نموده باشد و فیش آنرا ارائه نماید و در صورت انصراف برنده مزایده ده درصد ایداعى به نفع 
دولت ضبط خواهد شد همراه داشته باشند.م/الف : 354262 مدیر اجراى احکام مدنى دادگسترى 

فالورجان  - 11/115 

در اولین همایش اســتانى انتخاب برترین واحدهاى صنعتى 
و خدماتــى اصفهان در زمینه محیط زیســت، شــهردارى 
نجف آباد به عنوان واحد برتر دوستدار محیط زیست انتخاب 
شد و از مسعود منتظرى،شــهردارنجف آباد با اهداى لوح و 
تندیس تقدیر شد. در این برنامه، شهردارى نجف آباد بر اساس 
ارزیابى هاى کارشناســى صورت گرفته به عنوان سبزترین 
مجموعه در سطح شهردارى هاى استان انتخاب شد. شهردار
 نجف آباد گفت: همزمان با فعال شــدن مجدد پروژه اجراى 
شبکه جمع آورى فاضالب نجف آباد در دوره چهارم شوراى 
اسالمى شــهر نجف آباد پس از ســال ها توقف، مجموعه 
مدیریت شــهرى همکارى و تعامل بسیارى در مسیر اجراى 

طرح داشتند و با پیگیرى هاى متعدد، قرارداد اختصاص 120لیتر 
در ثانیه از پساب تصفیه خانه فاضالب به آبیارى فضاى سبز 
شهرى را براى بازه زمانى30 ساله نهایى کردند. منتظرى ادامه 
داد: در ادامه نیز شهردارى به منظور استفاده از این ظرفیت در 
شبکه آبیارى فضاى سبز شهرى، اجراى خطوط انتقال پساب 
را با کمترین هزینه در دستورکار قرار داد. وى افزود: بر همین 
اساس، اســتفاده از ظرفیت دیگر پروژه هاى در دست اجراى 
شهردارى نیز مورد توجه قرار گرفت، به طورى که در کشتارگاه 
صنعتى نجف آباد طراحى هاى الزم در خصوص فضاى سبز 
کشتارگاه  و پیش بینى هاى الزم براى استفاده از پساب، جهت 

آبیارى فضاى سبز این مجموعه صورت گرفته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان از رونمایى 
از طرح استفاده از لجن هاى نفتى براى تولید سیمان براى 

نخستین بار در کشور خبر داد.
رحمان دانیالى با اشــاره بــه اینکه خاك هــاى آلوده و 
ضایعات نفتى برجامانده از حدود 40 سال پیش در اطراف 
پاالیشگاه، معضلى الینحل قلمداد مى شد، اظهار کرد: 
یک طرح پژوهشى دوساله از سوى اساتید دانشگاه پیام 
نور اصفهان براى بازیابى ضایعات نفتى ارائه شد و پس 
از دوســال تحقیقات، اجراى این طرح به صورت پایلوت 

اثربخش بود. 
وى ادامه داد: در نتیجه این طرح پژوهشى، از ضایعات نفتى 

به عنوان خوراك اولیه تولید سیمان استفاده مى شود که 
در صرفه جویى انرژى اثرگذار است و همچنین  اطراف 

پاالیشگاه با اجراى این طرح تقریباً پاکسازى شده است.
طرح فناورى کاربــرد لجن هاى نفتــى در فرایند تولید 
سیمان، پس از دوســال پژوهش براى اولین بار سال 96  
به صورت پایلوت در پاالیشــگاه اصفهان و با همکارى 
دانشگاه پیام نور و تحت نظارت مستقیم اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان اجرا شد و امسال با دریافت 
مجوزهاى الزم از مراجع ذیربــط، در مقیاس صنعتى و 
با  ظرفیت ســاالنه 500 تن در  کارخانه سیمان اردستان 

اجرایى مى شود. 

نجف آباد
سبزترین شهردارى استان

تولید سیمان از لجن هاى نفتى 
پاالیشگاه اصفهان 

12 محله خوانسار در اولویت 
بازسازى و بازآفرینى

منصـور کمالـى، فرمانـدار خوانسـارگفت: 12محله 
خوانسـار به عنوان محله هاى ناکارآمد شناسایى و در 

اولویت بازسازى و بازآفرینى قرار گرفته است.

تهدید جدى بافت فرسوده در 
روستاهاى اصفهان

غالمحسـین خانى، مدیـرکل بنیاد مسـکن انقالب 
اسـالمى اسـتان اصفهـان همـکارى بانـک هـا در 
ارائـه اعطـاى تسـهیالت بانکـى بـه روسـتاییان را 
خواسـتار شـد و افزود: میـزان باالى بافت فرسـوده 
در مناطق روسـتایى، هشـدار جدى براى جلوگیرى 
از حـوادث ناگـوارى اسـت کـه مـى توانـد آنـان را 

تهدید کند.

بهره بردارى از اورژانس 
روانپزشکى زنان

اورژانـس روانپزشـکى زنان در مجتمـع تخصصى و 
فوق تخصصى فارابى اصفهان به بهره بردارى رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: براى راه 
اندازى این اورژانس، پنج میلیارد و 300میلیون ریال 
هزینه شده اسـت.طاهره چنگیز افزود: این اورژانس 
بـه مسـاحت 180مترمربـع، مجهز به هشـت تخت 

بسترى است.

خبر

مدت هاســت صحبت ها و تحلیل هاى هر کارشناسى که در حوزه 
بانکدارى و پرداخت الکترونیک در ایران منتشر مى شود، تقریباً همگى 
بر یک مسئله به عنوان علت اصلى مشکالت و چالش هاى این حوزه 

انگشت مى گذارند؛ کارمزد خدمات پرداخت. 
ازتراکنش هاى غیرضرور تــا کاهش میانــه ارزش تراکنش ها، از 
هزینه هاى سنگین حفظ پایدارى شبکه تا نبود انگیزه براى راه اندازى 
کیف پول، از مشــکالت پیش روى پرداخت یارها تــا انحرافاتى در 
کسب وکار مانند کارمزدخواهى و... همه و همه معضالتى است که به 
عقیده کارشناسان و فعاالن حوزه بانکدارى و پرداخت الکترونیک باید 
علت العلل آنها را در مدل کارمزدى فعلى دانست که چندین سال است 

پیشرفت و سالمت این صنعت را به گروگان گرفته است. 
این مدل چه ایرادى دارد که تمام مشکالت حوزه پرداخت را ناشى 
از آن مى دانند؟ اگر بخواهیــم در چند جمله ایراد اصلى مدل فعلى را 
که از دى ماه سال 94 پیاده شده است، بگوییم باید گفت رایگان بودن 
استفاده از ابزارهاى پرداخت الکترونیک براى کاربران و پذیرندگان و 
بار کردن تمام هزینه هاى این شبکه بر دوش شبکه بانکى، اصلى ترین 
عاملى است که مدل کارمزدى فعلى را به پاشنه آشیل نظام بانکدارى و 

پرداخت الکترونیک در ایران تبدیل کرده است. 
رایگان بودن خدمات، حساسیت کاربران و خدمت گیرندگان را نسبت 
به نوع استفاده از ابزارهاى پرداخت کامًال از بین برده است؛ نه مردم و 
نه فروشندگان کوچک ترین اهمیتى نمى دهند که براى چه خرید و 
فروش هایى و براى چه مبالغى از ابزارهاى پرداخت استفاده مى کنند. 
به همین خاطر هم طى سال هاى گذشته دائمًا شاهد افزایش تعداد 
تراکنش ها از یک ســو و کاهش میانه ارزش تراکنش هاى خرید از 
سوى دیگر بوده ایم؛ روندى که به افزایش سرسام آور هزینه هاى شبکه 

بانکى چه براى تأمین زیرســاخت هاى فنى و سخت افزارى شبکه 
پرداخت و چه براى پرداخت کارمزدها منجر شده است. 

از ســوى دیگر، اتفاقى که بدون شک در شــبکه بانکى براى جبران 
هزینه هاى خدمات پرداخت رخ مى دهد، انتقال این هزینه ها به سرفصل 
هزینه هاى عملیاتى است. این انتقال ناگزیر باعث مى شود هزینه تمام 

شده تجهیز منابع افزایش یابد که معنایى جز افزایش نرخ بهره ندارد.
 به عبــارت دیگر مردمى کــه در ظاهر از خدمات شــبکه پرداخت 
الکترونیک به رایگان اســتفاده مى کنند، هزینه هاى این کاربرى را 
غیرمستقیم و در قالب نرخ بهره باالتر تسهیالت پرداخت مى کنند 
چرا که بانک به عنوان یک بنگاه انتفاعى، گریزى جز تأمین هزینه ها 
ندارد. در غیر این صورت حقوق سهامداران خود را که باز هم عده اى 

از همین مردم هستند، پایمال کرده است. 
■■■

نکته مهمتر اینکه فشار هزینه هاى این خدمات روز به روز بر شبکه 
بانکى رو به افزایش است ومحاسبات نشــان مى دهد شبکه بانکى 
فقط در نیمه اول سال جارى بابت کارمزد تراکنش هاى خرید حدود 
1600میلیارد تومان پرداخت کرده است و پیش بینى مى شود این رقم 
در نیمه دوم سال بیشتر هم بشــود. این هزینه به غیر از هزینه هایى 
اســت که بابت اجاره کارتخوان ها به شــرکت هاى psp پرداخت 

مى شود و به غیر از کارمزد صادرکنندگى در مورد قبوض پرداختى! 
ادامه این روند قطعاً شبکه بانکى و به تبع آن شبکه پرداخت کشور را 
با مشکالت مالى و سخت افزارى فراوانى مواجه خواهد کرد که اگر 
فکرى به حال آن نشود، شکنندگى شبکه پرداخت را به دنبال دارد. 
باید و باید قبل از واقعه عالجى براى آن اندیشید و نظام کارمزد خدمات 

پرداخت کشور را اصالح کرد.
*معاون عملیات بانکى بانک ایران زمین

یادداشت

نظام فعلى کارمزد خدمات پرداخت، هم ناکارآمد 
هم ناعادالنه 

رئیس انجمن حمایت از کشــاورزان شهرستان اصفهان گفت: طبق مصوبه 
شوراى هماهنگى زاینده رود، مقرر شد آب رودخانه زاینده رود براى کشت غله 

کشاورزان در اوایل بهمن باز شود. 
حسین محمد رضایى اظهارکرد: بازگشایى آب براى کشت پاییزه کشاورزان 
به مدت 20 روز صورت مى گیرد که در خواست کشاورزان تخصیص 32 متر 
مکعب در ثانیه از سد آبشار براى کشت و کار است. وى بیان کرد: در صورتى که 
شاهد بارندگى هاى مؤثر تا آخر سال باشیم، مرحله دوم بازگشایى زاینده رود 
اول فروردین خواهد بود اما اگر بارندگى صورت نگیرد، اواسط اسفند بازگشایى 
زاینده رود را خواهیم داشــت. رئیس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان 
اصفهان با بیان اینکه عمدتًا کشت غله،  گلرنگ و گندم را در شرق اصفهان 

داریم،  گفت: در چهار ماه اول سال زراعى حدود 1000 میلیمتر بارندگى شده که 
از این میزان بارندگى، 800 میلیون متر مکعب آورده آن به سد زاینده رود است؛ 

بنابراین هیچ جاى نگرانى از بابت شرب و تخصیص آب به کشاورزان نیست.
■■■

وى با بیان اینکه هشت ماه از سال زراعى باقى مانده است، افزود: سال گذشته 
بیشترین میزان بارندگى ها را در فصل بهار داشتیم و ما هم اکنون در ابتداى 
زمستان قرار داریم و تا آخر سال هم قطعًا بارش ها را خواهیم داشت. رئیس 
انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان اعالم کرد: درحال حاضر پنج 
ماه پر بارشى پیش رو داریم و هیچ نگرانى از بابت شرب و انتقال آب به یزد و 

تخصیص آب به کشاورزان نداریم.

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان:

با جارى شدن آب در  رودخانه 
هادى قدیمى*نگرانى بابت انتقال آب به یزد نداریم
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مطالعات محققــان ثابت کرده اســت کــه رژیم هــاى غذایى حاوى 
کربوهیدرات هاى تخمیر شده، حاوى دو نوع ماده به نام هاى «بتاگلوتان» 
و «اینولین» هستند که براى رسیدن به اهداف کاهش وزن شما را کمک 

خواهند کرد.
مصرف این نوع کربوهیدرات هــا باعث تولید بیشــتر هورمون کنترل 
اشتها شــده و به فرد احساس ســیرى طوالنى مدت مى دهد. همچنین 
مصرف ایــن کربوهیــدرات ها به ســطوح پایین تر چربــى هاى مضر 
و چربى احشــایى کمک مــى کنــد؛ چربى هایــى که با خطــر ابتال 
به دیابت، بیمــارى هاى قلبــى و برخى از انواع ســرطان هــا مرتبط 

هستند.
ایــن نــوع مــواد غذایــى همچنیــن نقــش مهمــى در مدیریت و 
یا پیشــیگرى از دیابت با کنترل و نگهدارى ســطح قند خــون در حد 
ســالم دارند. این کربوهیدرات ها باعــث افزایش باکتــرى هاى مفید 
روده و بهبــود فرایند هضم غذا بــه عالوه افزایش ایمنــى بدن خواهند 

شد.

جو
این را بدانید که تنها دو وعده روزانه مصرف جو، کلسترول LDL یا مضر 
را تا بیش از 5 درصد کاهش مى دهد. بتاگلوتان موجود در جو باعث دفع 

LDL از بدن مى شود.

کنگر فرنگى
 آرتیشو یا کنگر فرنگی داروي الغري است و کسانی که می  خواهند وزن 
کم کنند و الغر شوند، می  توانند هر روز آرتیشو بخورند. از تمام نقاط این 
گیاه می توان براي تهیه انواع ســاالدها و غذاها استفاده کرد.  شیره برگ 
آرتیشــو یا کنگر فرنگی داراي امالح معدنی مختلف و سینارین است و 

مصارف درمانی فراوان دارد.

قارچ
به جنگ با چربى هاى بدن مى رود. مصرف قارچ مى تواند تولید و فعالیت 
سلول هاى سفید خون را افزایش دهد. بهتر است این غذا به شیوه سالمى 
پخته شود. از این رو مصرف قارچ سرخ شده از سوى متخصصان توصیه 

نمى  شود. قارچ بخارپز یا کبابى شده در فر انتخاب مناسب  ترى است. 
توصیه مى  شــود کــه در ایــن رژیم وعــده ناهار یا شــام را بــه قارچ 
اختصاص دهیــد، البته مى  توانید صبحانه هم یک غــذاى ترکیبى مثًال 
املت قــارچ بخورید. قــارچ حاوى بتا گلوکان اســت که بــراى تقویت 
سیســتم ایمنى و افزایش مقاومت بدن در برابر بیمــارى ها مهم و الزم 

است.

مارچوبه
برخى خوراکى ها در فرایند هضم غذاها تأثیر فراوانى دارند و مارچوبه یکى 

از این خوراکى هاست. این گیاه منبع «اینولین» فیبر ویژه اى است که به 
افزایش باکترى هاى خوب روده کمک مى کند و باعث هضم مؤثرتر غذاها 
مى شود. مارچوبه باعث افزایش متابولیسم بدن شده و به عنوان یک چربى 

 سوز، به الغرى شما کمک مى کند.

موز
مصرف این میوه سرشار از پتاســیم و ویتامین B6، باعث افزایش تولید 
سروتونین در مغز مى شود. به طورى که مصرف آن با کاهش استرس و 
اضطراب رابطه دارد. اگرچه موز میزان کربوهیدرات یا قند باالیى دارد، اثر 
چندانى بر سطح قندخون بدن نمى  گذارد. کم بودن میزان گلوکز آن باعث 
مى  شود قند خون نسبت به ســایر غذاها به میزان قابل قبولى باال رود. از 
طرفى گلوکز پایین براى کنترل گرسنگى بسیار مفید است و این از عوامل 

کلیدى در کاهش وزن است.

پیاز
مصرف پیاز یک راه طبیعى براى کاهش وزن و چربى اضافى بدن است. 
پیاز حاوى اسانس هاى مختلف و مواد معدنى است که به سرعت سوخت 
و ساز بدن را باال برده و منجر به کاهش وزن طبیعى مى شود. پیاز داراى 
آنتى اکسیدان ها و خواص ضد التهابى است که یکى از سالح هاى عالى 

در برابر افزایش وزن است.
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کنترل اشتها با مصرف کنترل اشتها با مصرف 66 ماده غذایى  ماده غذایى 

انواع آجیل و تخمه ها
به طور کلى آجیل ها و تخمه هــا از جمله مواد مغذى و 
مناسب در پیشگیرى از دیابت هســتند، زیرا هر یک از 
انواع آنها حاوى میزان مناسبى از چربى هاى مفید غیر 
اشباع مانند امگا3 هســتند و در بین آنها بادام از لحاظ 
تغذیه اى جایگاه ویژه اى دارد. این چربى ها کنترل قند 
خون را بهبود مى بخشند و چون کربوهیدرات کمى دارند، 
میزان قند خون را در سطح مناسب و متعادل نگه داشته و 

مانع از افزایش آن مى شوند. 

ماهى کبابى
ماهى یکى از سالم ترین پروتئین هاى موجود است و به 
عنوان عاملى مهم و حیاتى باید حتماً در رژیم غذایى افراد 
دیابتى وجود داشته باشد. ماهى سرشار از امگا3 است و 
ریسک ابتال به انواع بیمارى ها از جمله دیابت را کاهش 
مى دهد. سعى کنید ماهى را سرخ نکنید و آن را به صورت 

کباب شده میل کنید.

نخود و انواع لوبیا
انواع لوبیا مانند: لوبیا قرمز، لوبیا چشم بلبلى، لوبیا سفید 
و لوبیا چیتى و همچنین نخود سرشار از پروتئین و فیبر 
هستند که این دو ماده غذایى بخش مهمى از رژیم غذایى 
یک فرد دیابتى را تشــکیل مى دهند. گنجاندن آنها در 
رژیم غذایى افراد مبتال بــه دیابت و مصرف منظم آنها 
به صورت هفتگى مى تواند در تنظیم سطح گلوکز خون 
بسیار کمک کننده باشــد. البته ناگفته نماند که به دلیل 
میزان کربوهیدرات باالیى که دارند نباید در مصرف آنها 

زیاده روى کرد.

انواع کلم و به ویژه بروکلى
کلم ها عالوه بر کربوهیدرات پایینى که دارند، ریسک 
ابتال به دیابت نوع 2 را کاهش مى دهند و در افراد مبتال به 
دیابت نوع یک نیز سطح قند خون را به تعادل مى رسانند 
و همچنین حاوى انواع آنتى اکسیدان و ترکیبات مغذى 
مفید دیگر براى بدن هســتند. بروکلى نیز گیاهى مفید 
از خانواده کلم هاســت که داراى ترکیباتى خاص است 
که باعث کنترل سطح قند خون و مانع از ابتال و تشدید 
دیابت مى شود. مصرف بروکلى حتى مى تواند از قلب در 
برابر بیمارى هاى قلبى حمایت کند. مصرف یک وعده 

بروکلى در روز ویتامین C بدن را نیز تأمین مى کند.

ماست کم چرب
ماست کم چرب کربوهیدرات کمى دارد و ریسک ابتال 
به دیابت نوع2 را کاهش مى دهد و عالوه بر این، براى 

سیستم گوارش بسیار عالى است.

چاى
چاى یک نوشیدنى سرشار از آنتى اکسیدان است. بسیارى 

از پزشکان توصیه مى کنند که نوشیدن چاى سبز یا سیاه 
را بدون افزودن شکر یا شیرین کننده هاى صنعتى دیگر، 
به میزان مناسب به عنوان بخشى از رژیم غذایى روزانه 

خود قرار دهید.

سیب
سیب میوه خوش عطر و طعمى است که مصرف آن به 
عنوان یک خوراکى ضد دیابت اثرات مفید بسیارى دارد. 
مصرف سیب، ریسک ابتال به بیمارى هاى قلبى-عروقى 
و کلسترول باال را کاهش مى دهد و سطح گلوکز خون را 

متعادل نگه مى دارد.

سیر 
مطالعات نشان مى دهد که ســیر مى تواند کلسترول، 
فشارخون، قندخون و ریسک ابتال به دیابت و سرطان 

را پایین آورد.

اسفناج
اسفناج از جمله ســبزیجات برگ سبزى است که بسیار 
براى سالمت بدن مفید اســت اما براى افراد مبتال به 
دیابت مزایاى بیشــترى دارد. به طور کلى این دســته 
از ســبزیجات از جملــه بهترین مواد غذایى هســتند 
که مصرف آنهــا همواره بــه افراد دیابتیــک توصیه

 مى شود.

 شکالت تلخ
افراد دیابتى مى توانند شکالت تلخ را به مقدار مناسب 
مصرف کنند. هرچه شــکالت با درصد بیشــترى تلخ 
باشد، شکر آن کمتر است. شکالت تلخ نه تنها سرشار 
از آنتى اکســیدان است، بلکه ثابت شــده که مى تواند 
مقاومت انسولینى بدن را نیز کاهش دهد و نیز قادر است 
به طور طبیعى اشتها را کم کند و دریافت کالرى بدن را 

کاهش دهد.

دارچین
از بهتریــن خواص دارچین این اســت کــه به عنوان 
یک چاشــنى طعم دهنده و طراوت بخش جانشــین 
خوبى براى شــکر اســت و نیز باعث کاهش اشــتها 
مــى شــود. عالوه بــر ایــن مــى تواند ســطح قند 
خــون را پاییــن آورد و از ابتــال به دیابــت جلوگیرى

 کند. 

 روغن زیتون
روغن زیتون به دلیل اینکه از چربى هاى سالم غیراشباع 
تشکیل شده، بسیار براى ســالمت بدن مفید است. در 
رژیم مدیترانه اى، روغن زیتون یک ماده غذایى اساسى و 
پرمصرف است که در افزایش طول عمر و حفظ سالمت 

بدن بسیار مؤ ثر است.

امروزه سبک زندگى و عادات تغذیه اى افراد چنان 
است که آمار مبتالیان به بیمارى هاى خاص رو به 
افزایش است. از جمله این بیمارى ها که در سال هاى 
اخیر روند رو به رشدى را طى کرده، دیابت است که 
نوع رژیم غذایى و شیوه تغذیه فرد نقش بسیارى در 

کنترل آن ایفا مى کند.
هر دو نوع دیابت تا حدودى وابسته به نوع مواد غذایى 
است که شخص روزانه مصرف مى کند. اگر شما نیز 

مبتال به هر یک از این دو نوع دیابت هستید و یا به 
دلیل عوامــل مختلفى چون ژنتیک، بــاردارى و... 
مستعد ابتال به آن هستید، براى موفقیت در کنترل و 
یا جلوگیرى از ابتال به آن در قدم اول الزم است شیوه 
تغذیه اى خود را مطابق با یک رژیم غذایى مناسب و 
سرشار از مواد مغذى الزم تنظیم کنید. بدین منظور 
مى توانید خوراکى هاى زیــر را در رژیم روزانه خود 

بگنجانید:

خوراکى هاى مفید براى بیماران دیابتى

 بهترین گزینه هاى گیاهى براى الغرى

یک محقق و پژوهشگر طب سنتى مصرف نوعى غذا 
را در پیشگیرى از پوکى استخوان، آرتروز و عضالنى 

شدن بدن مؤثر دانست.
حیدر عظمایى درباره مهمترین خواص آش هویج و جو 
گفت: یکى از مهمترین خواص این غذا به علت وجود 
پروتئین باال، تقویت عمومى، افزایش انرژى و عضالنى 
شدن بدن است . وى افزود: ویتامین B12، آهن و اسید 
فولیک موجود در این غــذا باعث افزایش گلبول هاى 
قرمز خون و رفع کم خونى مى شود و براى زنان باردار 
و جنین بسیار مفید اســت. عظمایى بیان کرد: بهبود 
سیســتم قلبى عروقى، تقویت بینایى، تقویت حافظه 

و رفع آلزایمر از دیگر خواص این آش بى نظیر است.

این محقق و پژوهشــگر طب ســنتى گفت: ویتامین 
D، کلســیم، منیزیم، فسفر و ســلنیوم موجود در این 
آش موجب تقویت و اســتحکام اســتخوان و دندان 
شــده و از آرتــروز و پوکى اســتخوان پیشــگیرى 

مى کند. 
وى اظهار کرد: این غذا به علت داشتن فیبر باال دستگاه 
گوارش را تقویت و هضم غذا را آسان مى کند و به رفع 
یبوست منجر مى شود.  عظمایى بیان کرد: آش هویج 
و جــو داراى ویتامین هاى A، E و C اســت، بنابراین 
خاصیت آنتى اکسیدانى دارد و موجب تقویت سیستم 
ایمنى بدن و محافظت از آن در برابر انواع بیمارى ها از 

جمله سرطان  مى شود.

درمان پوکى استخوان با آش هویج و جو 

تمام کالرى هاى مصرفى شما شرایطى مشــابه را رقم نمى زنند. 
مواد غذایــى مختلف مســیرهاى متابولیک مختلفــى را در بدن طى

 مى کنند. 
مواد غذایى مختلف مى توانند آثار بسیار متفاوتى بر گرسنگى، سطوح 

هورمون ها و میزان کالرى سوزى داشته باشند.
اســتفاده از ســبزى ها براى کاهش وزن انتخابى هوشــمندانه است، 
زیرا کالرى کمى دارنــد، حاوى ویتامیــن ها و مــواد معدنى مختلف 

هســتند و به واســطه محتواى فیبر و آب خود، احساس سیرى را 
تقویت مى کنند. شــما مى توانید مقدار زیادى از ســبزى ها را مصرف

 کنید، بدون اینکه کالرى زیادى وارد بدن شود. در ادامه با برخى از بهترین 
گزینه هاى گیاهى براى کاهش وزن بیشتر آشنا مى شویم.

اسفناج
شاید شگفت زده شوید اما اسفناج از اعضاى خانواده اى است 
که چغندر و برگ چغندر نیز در آن قرار دارند. اســفناج یک 
سبزى مقوى است و مى توان از آن در دستورالعمل هاى 
غذایى مختلف استفاده کرد. این محصول گزینه اى ایده 
آل براى کمک به کاهش وزن نیز اســت زیرا بخش قابل 
توجهى از اســفناج را آب و پروتئین ها تشکیل مى دهند، 
اسفناج کربوهیدارت کمى دارد، ساقه هاى اسفناج سرشار 

از فیبر هستند؛ از این رو، استفاده از آنها بسیار مفید است.
همچنین میزان مــواد مغذى در برگ هاى اســفناج نیز 
چشمگیر است. به طور خاص، اسفناج حاوى ویتامین هاى 
B2 ،A، C، E، K، B1 و B6 اســت و منبع خوبى براى 
مواد معدنى آهن، منیزیم و کلسیم محسوب شده و سرشار 

از آنتى اکسیدان هاست.

خیار
خیار یکى از بهترین گزینه هاى گیاهى است که مى توانید به رژیم غذایى 
کاهش وزن خود اضافه کنید. خیار حاوى اســید «تارترونیک» است که به 
پیشــگیرى از تبدیل کربوهیدارت ها به چربى کمــک مى کند. همچنین 
محتواى سلولز خیار به بهبود گوارش، دفع سموم و کاهش سطوح کلسترول 

کمک مى کند.

فلفل
شاید با دیدن فلفل در این فهرست شگفت زده شوید، زیرا آنها داراى چنان عطر و طعم 
قوى هستند که حتى مى توانند موجب ناراحتى معده در برخى افراد شوند. راز استفاده از 
فلفل ها براى کاهش وزن، مصرف آنها به صورت خام و در مقادیر کم است. بر همین 

اساس، از فوایدى که در ادامه به آنها اشاره مى شود، بهره مند خواهید شد.
به گفته محققان، فلفل ها به کالرى ســوزى بیشتر در بدن کمک مى کنند. فلفل ها 
بدون در نظر گرفتن نوع و اینکه چه رنگى دارند، سرشار از «کپسایسین» هستند که 

این ترکیب به افزایش دماى بدن و پیرو آن، بهبود کاهش وزن کمک مى کند.

گوجه فرنگى
گوجه فرنگى یــک ماده غذایــى ایده آل براى ســم 
زدایى است. گوجه فرنگى سرشــار از آنتى اکسیدان ها، 
بیوفالونوئیدها، ویتامین هــاى A، B، C، B3 و K و 
مواد معدنى، مانند فسفر، کلسیم، روى، منیزیم، پتاسیم، 
سدیم و منگنز اســت و همچنین گزینه اى کم کالرى 

محسوب مى شود.
گوجه فرنگى یکى از بهترین گزینه هاى گیاهى است که 

مى توانید به رژیم غذایى کاهش وزن خود اضافه کنید.

پیاز و سیر
ســیر و پیاز هر دو گزینه هایى عالى بــراى کمک به کاهش 
وزن هستند، در شرایطى که ســالمت کلى انسان را نیز تقویت 
مى کنند. سیر و پیاز به نابودى ســموم و کاهش چربى اضافه 
انباشته شده در بدن کمک مى کنند، عملکرد کبد را تقویت کرده 

و از سالمت قلبى عروقى محافظت مى کنند.
سیر و پیاز به پیشگیرى و کاهش احتباس مایع کمک مى کنند 

و همچنین به عنوان آنتى بیوتیک هاى طبیعى عمل مى کنند.

گزینه هاى گیاهىبر گرسنگى، سطوح 

ى است 
اج یک 
ل هاى 
ى ایده 
ش قابل 
ى دهند، 
 سرشار 

ست.
نیز ناج

ن هاى 
ى براى 
 سرشار 

ســیر
وزن ه
مى کن
انباشت

و از سال
سیر و
و همچ

سیدان هاست.

فلفل

اســتفاده از آب نمک عالوه بر اینکه محیط دهان را ضدعفونى مى کند، باعث کاهش پوسیدگى دندان 
مى شود. خاصیت میکروب کشى و غلظت از مهمترین خواص و فواید نمک است که مى تواند میکروب هاى 

دهان و دندان را از بین ببرد.
 نمک با داشتن خواص ضد باکترى و آنتى سپتیک  براى درمان پوســیدگى دندان به کار برده مى شود. 
همچنین درد و التهاب به وســیله نمک کاهش مى یابد. همینطور نمک عفونت را از بین مى برد و از رشد 

باکترى ها در دهان ممانعت مى کند.

 آب نمک 
و پوسیدگى 

دندان



مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمىصاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

اگر در عظمــت و بزرگى نعمت بــارى تعالى مى اندیشــیدند، به راه 
راست باز مى گشــتند و از عذاب آتش مى ترسیدند. ولى دل ها بیمار 
اســت و دیده ها عیبناك. آیا به خردترین چیزى که آفریده اســت، 
نمى نگرند که چگونه آفرینش او را اســتوار داشته و ترکیبش را 
محکم کرده است؟ برایش چشم و گوش پدید آورده  است و استخوان 

موال على (ع)و پوست ترتیب داده است.

شهردارى بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شوراى اسالمى شهر، طى تشریفات مزایده عمومى و حسب ضوابط 
و مقررات آیین نامه مالى شهرداریها، قطعه زمین شــماره 14 به مساحت 241/80 مترمربع از مجموعه تفکیکى  
حاج على غالمى واقع در بلوار مصطفى خمینى، فرعى 8 مترى احداثى را به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان، 
اشخاص حقیقى و حقوقى درخواست مى گردد از تاریخ 1397/10/25 جهت بازدید از محل موردنظر و دریافت 

اسناد شرکت در مزایده به شهردارى مراجعه نمایند.
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.

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

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

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

آگهى مزایده نوبت دوم

مجید صفارى- شهردار بادرود

شهردارى بادرود در نظر دارد براساس بند سوم مصوبه شــماره 206 مورخه 97/10/02 شوراى اسالمى شهر، طراحى و احداث 
پروژه مشارکتى ذیل را از طریق فراخوان عمومى و با رعایت قوانین و مقررات شیوه نامه امور سرمایه گذارى و امور مشارکت به 
سرمایه گذار واجدالشرایط واگذار نماید لذا از کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى که تمایل و توان سرمایه گذارى در پروژه مذکور را 
دارند دعوت مى شود جهت دریافت اسناد فراخوان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخه 97/11/21 در محل شهردارى 

بادرود واقع در بلوار بسیج- ساختمان ادارى مراجعه نمایند.

1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.
2- هزینه انتشار آگهى و هزینه کارشناسى بر عهده برنده فراخوان مى باشد.

3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
4- برندگان اول و دوم و سوم فراخوان چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 

5- پیشنهاد دهندگان مى بایست 5 درصد مبلغ پایه کل ســرمایه گذارى را تحت عنوان سپرده شرکت در فراخوان به صورت 
ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شماره 106682190001 نزد بانک ملى بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد 

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

آگهى فراخوان عمومى نوبت اول

مجید صفارى- شهردار بادرود

روش مشارکتمحل پروژهمساحت زمیننام پروژه

botپارك شهر80 مترمربعاحداث کافه تریا

محمدرضا پورابراهیمى، رئیس کمیســیون اقتصادى 
مجلس شوراى اسالمى عنوان کرد: با توجه به ذخایر غنى 
سنگ آهن در کشور، حق ذوب آهن بهره بردارى از معدن 

بصورت اختصاصى است. 
وى ادامــه داد: باید تدابیرى اتخاذ شــود تا انســجام و 
هماهنگى الزم بین واحدهــاى معدنى با تولیدکنندگان 
فوالد از جملــه ذوب آهن اصفهان به وجــود آید و این 

واحدها به پویایى و ثبات برسند.
رئیس کمیســیون اقتصادى مجلس با اشاره به توانمندى 
معــادن کرمان گفت: با توجه به شناســایى یــک میلیارد 
تن ذخیره قطعى ســنگ آهن در اســتان کرمــان، آماده 
هرگونه همکارى هستیم تا ارتباط بین ذوب آهن اصفهان 
و معادن اســتان کرمان را برقرار کنیم که مســتلزم دیده 
شــدن منافع دو طرف در این فرآیند اســت. پورابراهیمى 

ادامه داد: ظرفیــت تولید فوالد باید مبناى حرکت ســایر 
فعالیت ها شود و در ســنگ آهن هر  گام رو به جلو،  ارزش 
افزوده بیشــترى را به وجود مى آورد و ذوب آهن اصفهان 
اکنون این ظرفیت را دارد و باید مورد حمایت جدى قرارگیرد.

رئیس کمیســیون اقتصادى مجلس افزود: باید دست 
مدیران واحدهاى تولیدى که فعالیت امروزشان به مثابه 

مبارزه در خط اول جبهه است را بوسید .

شرکت فوالد مبارکه در سومین جشنوارة ملى نوآورى 
محصول برتر ایرانى با کســب دو لوح زرین در بخش 
سیستــــــم کنتـــــــرل فراینـــــد دیسکهاى 
گندله سازى و نوآورى محصول گالوانیزه افتخار آفرید.

 در این جشــنواره که با هدف معرفى شرکتهاى نوآور 
برگزار شــد، مدیر برنامه ریزى و تحقیقــات بازاریابى 
شــرکت فوالد مبارکه پس از کسب لوح زرین نوآورى 
محصول برتر ایرانى «کالف گالوانیزه» گفت: استحکام 
باال و مقاومت در برابر خوردگیهاى اتمسفرى، ویژگى 

محصول جدید فوالد مبارکه است.
غالمرضا طاهرى گفت: با تولید این محصول در داخل 
کشور، از خروج بیش از 80 میلیون دالر ارز از کشور در 

طول سال جلوگیرى مى شود.
وى خاطرنشــان کرد: محصول جدید شــرکت فوالد 

مبارکه جزو محصوالت پوششــدار گالوانیزه است که 
دو ویژگى استحکام باال و مقاومت در برابر خوردگیهاى 
اتمســفرى، ازجمله خصوصیــات متمایزکننده این 

محصول است.
وى با اشاره به اینکه این محصول در گذشته از خارج از 
کشور وارد مى شده است، ادامه داد: در فرایند طراحى 
فوالد، غالبا محصوالت تجارى مدنظر قرار مى گیرد و 
درخصوص این کاال، تالش فــوالد مبارکه بر آن بود 
که این دو ویژگى در تولید این محصول لحاظ شــود 
تا اینکه خوشبختانه توانســتیم این محصول را به بازار 

عرضه کنیم.
مدیر برنامه ریزى و تحقیقات بازاریابى شرکت فوالد 
مبارکه اذعان کرد: نکته کلیــدى تولید این محصول، 
این بود که در فرایند تولید آن از کل زنجیره بازار استفاده 

شــود؛ به گونه اى که بخش هایــى از این محصول 
همچون کالف خام در فوالد مبارکه تأمین شــد و در 
شــرکت «ورق خودرو» چهارمحال و بختیارى که در 
حوزه تخصصى صنعت خودرو فعالیت مى کند، ادامه این 
سیکل فناورانه پیگیرى و عملیاتى شد و در نهایت این 

محصول به صنایع خودروسازى کشور معرفى گردید.
وى با اشــاره بــه اینکه ایــن محصــول در صنایع  
خودروســازى و در ســازه هاى مرتبط با ماشین هاى 
ســنگین استفاده مى شــود، خاطرنشــان کرد: طبق 
برآوردهاى صورت گرفته، ساالنه 150 هزار تن از این 
محصول وارد کشور مى شد که هم اکنون امکان تولید 
همین میزان در کشور به وجود آمده است؛ این در حالى 
است که رویکرد فوالد مبارکه، تولید این محصول براى 

مصرف داخل کشور است.

افتخارآفرینى فوالد مبارکه در جشنواره 
ملى نوآورى محصول برتر ایرانى

پورابراهیمى، رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس مطرح کرد؛

حق بهره بردارى از معدن اختصاصى توسط ذوب آهن 

«زهرا اخوان نســب» ، عضو هیئت نماینــدگان اتاق 
بازرگانى اصفهان  با بیان ضرورت ســالم سازى فضاى 
کسب و کار گفت: آغاز این مهم از دوران کودکى و سنین 
ابتدایى پرورش، از اهمیت ویــژه اى برخوردار بوده و در 
شفافیت و سالمت اقتصاد تاثیر به ســزایى دارد. وى با 
اشاره به اجراى طرح «مدارس تاب آور» از سوى آموزش و 
پرورش ناحیه 2 اصفهان افزود: این طرح با مشارکت اتاق 
بازرگانى اصفهان در حــوزه هاى کالن اقتصادى و رفع 
کمبودها در زمینه اخالق کسب و کار اجرایى خواهد شد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانــى اصفهان گفت: 
امروزه ضرورت تربیت و پرورش رشد مالى و جاى خالى 

آن در جامعه به شدت احساس مى شود.
■■■

«حبیب ا... عســکرى» رئیس آموزش و پرورش ناحیه 
2 اصفهان، مقصود از تاب آورى را مهارت ها، توانایى ها 
و دانش و بینشى دانست که در زمان غلبه بر مشکالت 

شکل گرفته و موجب مقاومت و سازگارى خواهد شد. 
وى تاب آورى را عامل مهمى در پیشگیرى از آسیب هاى 
اجتماعى و بزهکارى ها دانست و افزود: تاب آورى موجب 

واکسینه شدن در مقابل آسیب ها خواهد شد. 
عســکرى تصحیح نوع نگرش، تکیه به اســتعدادها، 

مهارت حل مسئله، تصمیم گیرى منطقى و... را از جمله 
مزایاى تاب آورى عنوان کرد و افزود: در سالجارى طرح 
مدارس تاب آور در پنج مدرســه اجرایى شده و تمامى 
اضالع تشکیل دهنده مدارس اعم از معلمان، مشاوران، 
خانواده ها و کودکان را در بر مى گیرد. وى در ادامه ضمن 
تاکید بر ضرورت آموزش مهارت هوش مالى به کودکان 
گفت: الزم است راه و روش درست ثروتمند شدن را به 
کودکان آموزش داد و تصور غلط موجود مبنى بر اینکه 

اکثر ثروتمندان از راه هاى نادرست به ثروت دست یافته 
اند را از بین برده و تصحیح نمود. وى عدم آموزش راه و 
رسم ثروتمندشدن در سیســتم آموزشى کشور را، دلیل 
کاهش عالقه کودکان به درس خواندن دانست و تصریح 
کرد: پرداختن به موضوع رشــد هوش مالــى خانواده و 
ضرورت تاب آورى اقتصاد در این مهم تاثیربسزایى داشته 
و در حقیقت بخشى از خوشبخت شدن، داشتن مهارت 

هوش مالى است. 

همکارى اتاق بازرگانى و آموزش و پرورش
 در اجراى طرح «مدارس تاب آور» 


