
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

پنج شنبه  19  دى ماه 1398 /  9  ژانویه 2020 / 13  جمادى االولى 1441
سال شانزدهم /شماره 3670 /  8  صفحه / 2000 تومان

     

روغن هاى تراریخته کدامند؟تغییر نام خیابان صفه به سردار سلیمانىچک سفید امضا روى میز على حاتمى گذاشتند...صهیونیست ها  آمریکایى ها را مدیریت مى کنند 2 بازیکن رقیب سپاهان در لیست فروش سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

گل و بلبل 
در انتظار یحیى 

و بزرگوار

باید حضور فسادبرانگیزآمریکا 
در منطقه تمام شود

2

5
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ارسالن را از چنگ 
ذوب آهن در آوردند

تحریم ها، واردات 
آسانسور را به حداقل 

رسانده است

علت سقوط هواپیما 5
در تهران عملیات 
تروریستى نبود

در روزهاى تعطیلى فوتبال ایران، دو تیم شهرخودرو 
و سپاهان یک بازى دوستانه برگزار خواهند کرد. آنها 
روز جمعه قرار است در اصفهان یک بازى دوستانه و 

تدارکاتى جذاب را با یکدیگر برگزار کنند. جذابیت این 
بازى فارغ از اینکه دو تیم در...

ســفارت اوکراین در تهــران اخبــار مبتنى بر 
اصابت موشک یا تروریستى بودن حادثه سقوط 
هواپیماى بوئینگ ایرالیــن اوکراینى در تهران 
را تکذیب و اعــالم کرد که این اتفــاق تنها به 
علت نقص موتــور هواپیما رخ داده اســت. این 
هواپیماى 737 حوالى ساعت 6  صبح دیروز و تنها 
شش دقیقه بعد از بلندشدن از باند فرودگاه امام 
خمینى(ره) با 179 خدمه و مسافر در رباط کریم 
استان تهران ســقوط کرد که همه آنها از جمله  
15 بچه و یک نوزاد در این حادثه جان باختند. به 
استناد اطالعات رئیس سازمان اورژانس کشور، 

147 مسافر این هواپیما...
4

«انتقام» «انتقام» 
 در ساعت « ترور» در ساعت « ترور»

2

رهبر انقالب در دیدار هزاران نفر از مردم قم با اشاره به حمله موشکى به پایگاه هاى آمریکا:

حضور متفاوت 
شهاب حسینى 
در جشنواره فجر

5

در صفحه 2 بخوانید

حمله به پایگاه آمریکا از جنگ جهانى تاکنون بى سابقه بود
فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان

3

سپاهان دیگر منتظرى را نمى خواهد

ر م/ ز ل

5

گجت محصولگجت محصول
 ایران خودرو مى شود ایران خودرو مى شود

تجدید آگهى مزایده
شهردارى زرین شهر به استناد مجوز شماره 381 مورخ 98/06/11 شوراى 
اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 11 عدد کمد آلومینیومى 
مازاد و مستعمل رختکن استخر جهان پهلوان تختى از طریق مزایده 
عمومى اقدام نماید، لذا از متقاضیان دعوت به عمل مى آید جهت دریافت 
اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى 

مورخ 98/10/26 به شهردارى مراجعه نمایند.
م الف: 718907 

میثم محمدى- شهردار زرین شهر

نوبت دوم

آگهى مزایده عمومى
مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان در نظر دارد قطعه زمینى 
واقع در قریه قلعه بیشه (اشکاوند) را از طریق برگزارى مزایده عمومى 
به فروش برساند متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و شرایط 
مزایده تا تاریخ 98/10/29 به دفتر مجمع خیرین مدرسه ساز استان 
اصفهان واقع در بلوار هشــت بهشــت- مقابل اداره کل آموزش و 

پرورش- کوچه شهید عقیلى مراجعه نمایند.
مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان

آگهى مزایده نوبت اولنوبت اول
مدیریت بانک کشاورزى استان اصفهان در نظر دارد امالك مازاد خود را به شرح جدول زیر از طریق برگزارى مزایده در سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) با آدرس Setadiran.ir به فروش برساند. بدینوسیله از متقاضیان درخواست مى شود با 

مراجعه به آدرس اینترنتى فوق نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت اقدام فرمایند.
تاریخ نمایش در سایت: از تاریخ 98/10/14 ساعت 14 تا تاریخ 98/10/30 ساعت 19

مهلت بازدید: از تاریخ 98/10/15 ساعت 8 تا تاریخ 98/10/30 ساعت 14
مهلت ارائه پیشنهاد: از تاریخ 98/10/15 ساعت 9 تا تاریخ 98/10/30 ساعت 19

زمان بازگشایى: تاریخ 98/11/01 ساعت 9
زمان اعالم برنده: تاریخ 98/11/01 ساعت 10

مهلت زمانى واریز وجه (عقد قرارداد): 20 روز پس از اعالم به برنده
مهلت زمانى واریز وجه (عقد قرارداد) براى وثیقه گذار: 20 روز پس از اعالم به برنده

ضرورت دارد شرکت کنندگان در مزایده، نسبت به بازدید از محل و کسب اطالع از وضعیت موجود امالك اقدام نمایند.

 م الف: 727280روابط عمومى مدیریت استان

امالك مازاد بانک کشاورزى استان اصفهان

نام ردیف
ساختمان

قدمت 
ساختمان

متراژ 
زمین

متراژ 
ساختمان

وضعیت 
شماره مالکیت

پالك 
ثبتى

تاریخ قیمت کارشناسى (ریال)
مالحظاتآدرس ملککارشناسى

بدون با سند
سند

بازار 1
1281798163/000/000/00098/05/26تاریخىقنادها

اصفهان 
میدان امام 
ابتداى بازار 
قنادها ضلع 

شمال

مساحت 
پشت تا 

پشت دیوارها 
 116/5
مترمربع 
مساحت 

مفید همکف 
85 مترمربع 
مساحت مفید 
زیرزمین 43 
مترمربع

تره بار 2
1373014716/050/000/00098/05/22شهرضا

شهرضا 
بلوار 

جانبازان 
ضلع غربى 
میدان میوه 
و تره بار 

سابق پالك 
145

زمین واگذارى 
شهردارى 

پروانه 
ساختمان 

دارد

3
تره بار 
نجف 
آباد

1373209159/917/995/000/00098/05/15

نجف آباد 
بلوار طالقانى 
جنب میدان 
میوه و تره 
بار سابق

زمین واگذارى 
شهردارى 

پروانه 
ساختمان 

دارد

1376159/913411/150/000/00098/05/26نهرخلج4

فریدن 
روستاى 
نهرخلج 

جاده داران 
الیگودرز

قولنامه اى

فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) را تسلیت مى گوییم 

ین
آنال

اد 
عتم

ع:  ا
منب

 ■

ن 
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سفارت اوکراین در تهران اخبار مبتنى بر اصابت موشک یا 
تروریستى بودن حادثه سقوط هواپیماى بوئینگ ایرالین 
اوکراینى در تهران را تکذیب و اعالم کرد که این اتفاق تنها 
به علت نقص موتور هواپیما رخ داده است. این هواپیماى 
737 حوالى ساعت 6  صبح دیروز و تنها شش دقیقه بعد از 
بلندشــدن از باند فرودگاه امام خمینى(ره) با 179 خدمه و 
مسافر در رباط کریم استان تهران سقوط کرد که همه آنها از 
جمله  15 بچه و یک نوزاد در این حادثه جان باختند. به استناد 
اطالعات رئیس سازمان اورژانس کشور، 147 مسافر این 
هواپیما ایرانى و 32 نفر خارجى بوده اند. 11 نفر از مسافران 
تبعه اوکراین، 10 نفر تبعه افغانستان و شش نفر نیز از اتباع 

کشور کانادا بودند. چهار مسافر نیز داراى تابعیت سوئدى و 
یک مسافر نیز داراى تابعیت انگلیسى هستند. تعدادى از 
پزشکان و دندانپزشکان ایرانى و دانشجویانى که در اوکراین 
یا کانادا تحصیل مى کردند از جمله دختر و پسر اسدى الرى، 
مشاور وزیر بهداشــت و مدیرکل امور بین المللى وزارت 
بهداشــت نیز در این هواپیما حضور داشتند. گفته شده 13 
فارغ التحصیل دانشگاه صنعتى شریف در این حادثه کشته 
شده اند. آنها دانشجوى دانشگاه هاى خارجى بوده اند و به 

دلیل پایان تعطیالت ژانویه در حال برگشت بودند.

بعدازظهر دیروز منابع خبرى به خبرگزارى «فارس» اعالم 
کردند در پى حجم گسترده تخریب ها در حمله موشکى سپاه 
به پایگاه عین االسد، تعداد تلفات تروریست هاى آمریکایى از 

آمار اولیه اعالم شده فراتر رفته است.
پیش از این یک مقام مســئول در سازمان اطالعات سپاه 
گفته بود: در هدف قرار دادن 20 هدف در پایگاه عین األسد، 
دستکم 80 نظامى آمریکایى کشته و حدود 200 نفر زخمى 
شده اند که زخمى ها بالفاصله با بالگرد از این پایگاه بیرون 
برده شــده اند. بنابراین گزارش، بامداد چهارشــنبه یگان 
موشکى نیروى هوافضاى سپاه پاسداران انقالب اسالمى، 
پایگاه آمریکایى عین األسد در خاك عراق را در انتقام از ترور 

ناجوانمردانه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانى و یارانش، 
هدف ده ها فروند موشک زمین به زمین قرار داد.

سردار عباس نیلفروشــان، معاون عملیات سپاه پاسداران 
انقالب اسالمى به خبرگزارى «تســنیم» گفت: با وجود 
آنکه اطالعات ما حاکى از آمادگى 100 درصدى نیروهاى 
آمریکایى در منطقه و پایگاه عین االسد بود و همه شواهد 
گواه این ادعاست، آنها به هیچ عنوان نتوانستند موشک هاى 
بالستیک سپاه را حتى چند متر منحرف کنند و موشک هاى 
ما دقیقاً به اهداف اصابت کردنــد. وى افزود: این عملیات 
در همان ســاعت عملیات ترور سردار ســلیمانى و با رمز 

یازهرا(س) آغاز شد.

علت سقوط هواپیما در تهران 
عملیات تروریستى نبود

«انتقام» 
در ساعت «ترور» 

معجزه
   عصر ایران |یکى از مسافران پرواز تهران- 
اوکراین که بــه علت توقیــف خودرویش در 
محور ســوادکوه از پرواز جامانــده بود از مرگ 
حتمى نجات یافت. صاحب ایــن خودرو که با 
خالفى باال، توسط پلیس راه سوادکوه در استان 
مازندران توقیف شد هرگز تصورش را نمى کرد 

که پلیس چه خدمت بزرگى به او کرده است.
عصر روز سه شنبه مأموران پلیس راه سوادکوه 
در حین خدمت در حوالى شــهر زیراب، ماشین 
سوارى را به علت ســرعت باال توقیف کردند 
که پس از بررســى، متوجه خالفى باالى این 
ماشین شدند و بالفاصله ماشین را توقیف کردند. 
صاحب این ماشین که یکى از شهروندان استان 
گلســتان بود براى رســیدن به پرواز تهران- 
کى یف با ســرعت زیاد در حال حرکت بود که 
مأموران پلیس راهــور او را متوقف کردند. این 
مســافر خط پروازى تهــران - اوکراین که به 
علت توقیف خودرویش توسط پلیس و نرسیدن 
به پــروازش ناراحت بود، روز چهارشــنبه پس 
از اطالع از ســقوط این هواپیما و کشته شدن 
همه سرنشینان آن هواپیما، از نجات جان خود 
خوشــحال شــد و در تماس تلفنى با مأموران 
پلیس راه، از آنها بخاطر نجــات جانش تقدیر 

و تشکر کرد.

70 درصدمان
 به هم اعتماد نداریم

   میــزان | مصطفى اقلیمــا، رئیس انجمن 
علمى مددکاران اجتماعى  و بنیانگذار مددکارى 
اجتماعى ایران گفت: فقر، تــورم و بیکارى از 
علل ایجاد آسیب هاى اجتماعى مانند بیکارى و 
خشونت هستند اما ریشه این آسیب ها در جاى 
دیگرى است. وى افزود: بر اساس تحقیقات، 
70 درصد انســان ها به یکدیگر اعتماد ندارند؛ 
بنابراین عدم اطمینان و اعتماد، بســتر اصلى 
ایجاد آســیب هاى اجتماعى است. وى اظهار 
کرد: اگر مشکالت اقتصادى کشور رفع شود، 
پدران خانواده ها مى توانند بــه قول هایى که 
به فرزندان خود داده اند، عمل کنند و فرزندان 
دوباره به آغوش امن خانواده هاى خود بازگردند. 

خطر باالى سر طاق بستان
   روزنامــه شــهروند | زنگ هــا براى 
تهدید سنگ نگاره هاى ساســانى طاق بستان 
به صدا درآمده اســت. کلنگ هاى ساخت وساز 
14 پایه بلنــد تله کابین به زمین کوفته شــده و 
کارشناســان میراث فرهنگى را نگــران کرده 
اســت که مبــادا ســوداى راه انــدازى چنین 
ســازه هایى ثبت جهانى این اثــر را تهدید کند. 
عالوه بر این، ساخت وســازهاى غیرمجاز هم 
بیِم هــر روزه  این نقش برجســته اســت؛ مثل 
ساخت وساز در زمین هاى شــخصى اطراف اثر 
و بلندمرتبه سازى ها چشــم در چشم طاق هاى 
ساســانى. مدیرکل میــراث فرهنگى اســتان 
کرمانشاه مى گوید که شــهردارى در این زمینه 
همکارى خوبى با میراث فرهنگى ندارد و از طرف 
دیگر بودجه اى که براى تملک دریافت مى شود، 
نزدیک به صفر است. با این روند، وضع یکى از 
منحصربه فردترین نقش برجسته هاى جهان به 

خطر افتاده است./1068

مصدومیت 5 دانش آموز 
   ایلنــا | ســخنگوى اورژانــس کشــور از 
مصدومیت پنج دانش آمــوز به دلیل برخورد رخ 
به رخ یک دســتگاه پراید با یک دستگاه زانتیا 
در محور حاجى آباد-وکیل آباد کرمان خبر داد. 
این حادثه در ســاعت 7و 40 دقیقه صبح دیروز 
رخ داد. مجتبى خالدى با بیــان اینکه بر اثر این 
حادثه یک نفر فوت شده است، خاطرنشان کرد: 
خودروى پراید سرویس مدرســه بوده که پنج 
دانش آموز پسر 16 ســاله در مقطع دبیرستان 
مصدوم شده اند و راننده این خودرو جان خود را 

از دست داده است.

حاج قاسم 
در آغوش خاك وطن

   فارس | پیکر مطهر شــهید حاج قاسم سلیمانى 
و سردار حســین پورجعفرى(جعفرى نیا) به فاصله چند 
ساعت پس از حمله تالفى جویانه موشکى سپاه پاسداران 
به پایگاه هاى آمریکا در خانه ابدى شان در گلزار شهداى 
کرمان آرام گرفت. محسن رضایى دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، محمدباقر قالیباف و سردار رمضان شریف 
سخنگو و رئیس روابط عمومى سپاه از جمله چهره هاى 
حاضر در این مراسم بودند. قالیباف و دو پسر شهید با ورود 
به قبر اعمال و اذکار شرعى مراسم تدفین را براى پیکر 
حاج قاسم سلیمانى به جا آوردند. در این مراسم، پرچم و 
تربت حرم امام حسین(ع)، عباى رهبر انقالب که با آن 
سال ها نماز شب خوانده اند و اشــیاى متبرك دیگر در 

محل دفن در کنار پیکر شهید قرار گرفت./1069

59 کشته در حادثه کرمان
   ایســنا | وزیر بهداشت آخرین روند درمانى حادثه 
دیدگان مراسم تشییع شهید سپهبد سلیمانى در کرمان را 
تشریح کرد. سعید نمکى در این باره گفت: 213 نفر دچار 
سانحه شدند که اکثراً هم با فاز خیلى بد به بیمارستان ها 
مراجعه کردند. وى گفت: آمار کشته شدگان حدود 59 نفر 
گزارش شده و دو سه نفر دیگر نیز در آى سى یو بسترى 

هستند و حالشان خوب نیست. 

صهیونیست ها  آمریکایى ها را 
مدیریت مى کنند

   خبر آنالیــن | حجت االســالم و المسلمین على 
اکبر ناطق نورى شــامگاه سه شــنبه در مراسم یادبود 
سردار شهید ســلیمانى با بیان اینکه دشمن درجه یک 
ما صهیونیست ها هســتند، تصریح کرد: آمریکایى ها 
توسط صهیونیســت ها مدیریت مى شوند به نحوى که 
اکثر رئیس جمهورهاى آمریکا با پول صهیونیســت ها 
به قدرت مى رســند در حالى که صهیونیست ها معتقد 
هستند باید از نیل تا فرات را فتح کنند. ناطق نورى با بیان 
اینکه صهیونیست ها خود را نژاد برتر مى دانند، تأکید کرد: 
انگلیسى هاى خبیث این نطفه نامشروع را در اولین قبله 

مسلمانان قرار دادند./1070

نیروگاه بوشهر سالم است
   ایلنــا | یک منبع آگاه در روابط عمومى ســازمان 
انرژى اتمى هرگونه مشــکل در نیروگاه بوشهر پس از 
زلزله روز گذشته را رد کرد و گفت: به هیچ عنوان آسیبى 
به هیچ کدام از تأسیسات نیروگاه بوشهر وارد نشده است. 
وى تأکید کرد: در صحبت با بهره برداران نیروگاه متوجه 
شــدیم، آنها حتى این زلزله را حــس نکرده اند و هیچ 
مشکلى در نیروگاه بوشــهر نداریم. دیروز زمین لرزه اى 
به بزرگى 4/2 در مقیاس ریشتر در ساعت 6 و 49 دقیقه 

استان بوشهر حوالى برازجان را لرزاند.

محرم اسرار سردار
   ایرنا | پیکر شهید حسین پورجعفرى(جعفرى نیا) که 
در فرودگاه بغداد همراه با سردار سلیمانى به دست آمریکا 
به شهادت رسید همزمان با تشییع او در کرمان در خاك 
آرام گرفت. وى بیش از 40 سال تا پاى شهادت همراه 
سردار سلیمانى بود و سرانجام نیز در کنار فرمانده خود به 
شهادت رسید. همرزمان سردار شهید حسین پورجعفرى 
از او به عنوان مخزن اسرار لشکر 41 ثارا... و محرم ترین 
فرد به سردار سلیمانى یاد مى کنند تا جایى که تلفن هاى 
خاص و قرار مالقات و برنامه هاى ویژه ایشان را نیز شهید 

پورجعفرى هماهنگ مى کرد. /1072

تهدید نکن!
   ایمنــا | شهردار اصفهان در صفحه توییتر خود در 
پاسخ به تهدید ترامپ در حمله به اماکن فرهنگى ایران 
نوشت: «فرهنگ ایران با حمله چنگیز و تیمور و دیگر 
خون خواران تاریخ هم از بین نرفته و نمى رود. فرهنگ 

را با تفنگ تهدید نکن!»

خبرخوان

حضرت آیت ا... خامنه اى رهبر معظم انقالب اســالمى 
صبح دیروز در دیــدار هزاران نفر از مــردم قم، حمالت 
موشکى بامداد چهارشنبه به دو پایگاه آمریکا در عراق را 
یک سیلى خواندند و با تأکید بر اینکه مقابله اصلى باید در 
جهت پایان دادن به حضور فسادبرانگیز و ویرانگر آمریکا در 
منطقه باشد، گفتند: از برکات عظیم شهادت و معنویت حاج 
قاسم سلیمانى قیامتى بود که در شهرهاى ایران و عراق 
در مراسم هاى تشییع به پا شد. این بدرقه ها، زنده بودن 
انقالب اســالمى را به رخ جهانیان کشید و من در مقابل 
آنچه روح بزرگ آن شــهید عزیز براى ایران و منطقه به 

ارمغان آورد، سر تعظیم فرود مى آورم.
حضرت آیت ا... خامنه اى با اشاره به شهادت سردار پرافتخار 
اسالم و ایران حاج قاسم سلیمانى، آن شهید عزیز را رفیقى 
خوب، بزرگوار و شجاع خواندند که با خوشبختى به ملکوت 

اعلى پیوست.
رهبر انقالب در تبیین خصایص سپهبد شهید سلیمانى، 
«شجاعت» و «تدبیر» را دو ویژگى برجسته او برشمردند و 
یادآورى کردند: برخى شجاعت دارند اما تدبیر و عقل الزم 
را براى به کار بردن شجاعت ندارند و برخى اهل تدبیرند اما 

اهل اقدام و عمل نیستند و دل و جگر کار را ندارند.
حضرت آیــت ا... خامنه اى افزودند: حاج قاســم از دفاع 
مقدس تا پایان عمر با شجاعت به دل خطر مى رفت اما در 
عین حال با تدبیر و فکر و منطق عمل مى کرد و نه تنها در 
میدان نظامى بلکه در میدان سیاست هم شجاعت و تدبیر 
توأمان داشت و سخنانش قانع کننده، منطقى و تأثیرگذار 
بود که بنده این واقعیت را بارها به دوستان فعال در عرصه 

سیاسى گفته ام.
ایشان اخالص سردار پرافتخار حاج قاسم سلیمانى را باالتر 
از همه خصایص او خواندند و افزودند: او شجاعت و تدبیرش 
را براى خدا خرج مى کرد و اهل تظاهر و ریا نبود که ما نیز 
باید براى دستیابى به این ویژگى بسیار مهم یعنى اخالص، 

تالش و تمرین کنیم.
ایشان در زمینه اخالص مثالزدنى حاج قاسم افزودند: در 
جلسه هاى رسمى با مســئوالن مختلف، او به گونه اى در 
حاشیه و دور از چشم مى نشست که باید مى گشتید تا او را 

پیدا مى کردید و مى دیدید.
رهبر انقالب «مراقبت از حدود شرعى» را در همه شرایط 
حتى در میــدان جنگ، از دیگر خصوصیات حاج قاســم 
برشمردند و افزودند: او فرماندهى جنگاور و مسلط بر عرصه 
نظامى بود اما در میدان جنگ نیز حدود شــرعى را کامًال 
رعایت مى کرد تا به هیچکس ظلم و تعدى نشود، آن هم 
درحالى که خیلى ها در عرصه نظامى اهل احتیاط و رعایت 

حدود شرعى نیستند.
رهبر انقالب با اشــاره به مراقبت ســردار سلیمانى براى 
حفظ جان اطرافیان، رزمنــدگان و همکارانش افزودند: 
ویژگى مهم حاج قاسم این بود که در مسائل داخلى اهل 
حزب و جناح و این گونه تقسیم بندى ها نبود اما به شدت 
انقالبى و پایبند به خط نورانى و مبارك امام بود و انقالب 
و انقالبیگرى خط قرمز جدى او بود. حاج قاسم واقعاً ذوب 
در انقالب بود و برخى ســعى نکنند که این واقعیت ها را 

کمرنگ کنند.
ایشان خنثى کردن همه نقشــه هاى نامشروع آمریکا در 
غرب آسیا را نمونه اى از تدبیر و شجاعت شهید سلیمانى 
برشمردند و گفتند: دشمنان حاج قاسم، این واقعیت را به 

خوبى مى دانند.
حضرت آیت ا... خامنه اى در همیــن زمینه افزودند: حاج 
قاســم در مقابل همه نقشــه هایى که با پول، توانایى و 
تأثیرگذارى سیاسى و تشکیالت وسیع آمریکایى ها شکل 

مى گرفت، قد علم کرد و آنها را خنثى و بى نتیجه کرد.
ایشــان در تبیین تأثیرگذارى بى بدیل ســردار سلیمانى 
در قضیه فلســطین افزودند: آمریکایى ها ســعى داشتند 
قضیه فلسطین را به فراموشــى بسپارند و کارى کنند که 
فلســطینى ها در حالت ضعف قرار گیرند تا جرأت مبارزه 
نداشته باشند اما این مرد بزرگ، دست فلسطینى ها را ُپر 

کرد و به آ نها جرأت و توان مبارزه داد.
رهبر انقالب با اشاره به تصریح مکرر رهبران فلسطینى 
در این زمینه افزودند: حاج قاســم کارى کرد که منطقه 
کوچکى مانند غزه در مقابل صهیونیست هاى پر مدعا به 
گونه اى ایستاد که رژیم صهیونیستى 48 ساعته مجبور به 

درخواست آتش بس شد.
حضرت آیت ا... خامنه اى در بیان نقش تعیین کننده سپهبد 
سلیمانى در شکست نقشه هاى آمریکا در عراق نیز افزودند: 
آمریکایى ها مى خواستند عراق یا شبیه رژیم طاغوت باشد 
یا شبیه برخى رژیم ها مثل سعودى که به تعبیر آنها نقش 
گاو شیرده را دارند اما حاج قاسم به کمک عناصر مؤمن و 
جوانان شجاع عراقى و مرجعیت در عراق رفت و در مقابل 

این نقشه ایستاد و آن را خنثى کرد.
رهبر انقالب افزودند: در لبنان نیز آمریکایى ها مى خواستند 
لبنان را از مهمترین عامل استقاللش یعنى حزب ا... محروم 
کنند تا صهیونیســت ها، لبنان بى دفاع را همچون برخى 
مقاطع به راحتى اشغال کنند اما حزب ا... روز به روز قوى تر 
شد به گونه اى که امروز، هم دست لبنان است و هم چشم 
لبنان که نقش شهید شجاع و با تدبیر ما در این مسئله ممتاز 

و برجسته بوده است.
ایشان با تأکید بر اینکه امروز ملتها بیدارند، افزودند: شهید 
سلیمانى به همراه رفقاى عزیزش همچون شهید ابومهدى 
المهندس آن مرد مؤمن و شجاع و برخوردار از چهره نورانى 

و خدایى، توانستند کارهاى بزرگى را به ثمر برسانند.
رهبر انقالب اسالمى بخش دیگرى از سخنانشان درباره 
شهید سلیمانى را به برکات شهادت عظیم وى اختصاص 
دادند و گفتند: هر زمانى که این شهید عزیز گزارشى ارائه 
مى کرد من قلباً و زباناً او را تحسین مى کردم اما اکنون در 
برابر برکات شهادت او و آنچه این شهادت براى کشور و 

منطقه ایجاد کرد، سر تعظیم فرود مى آورم.
حضرت آیت ا... خامنه اى، این برکات عظیم و قیامتى را 
که در تشییع جنازه آن شهید گرانقدر و همراهانش به پا شد 
نتیجه معنویت او برشمردند و افزودند: آن بدرقه هاى ایرانى 
را و همچنین آن بدرقه هاى عراقى را در کاظمین، بغداد، 
نجف و کربال و آن تشییعى را که نسبت به این پیکر قطعه 
قطعه شد، دیدید. از روح مطهر آن شهید بزرگوار از اعماق 

دل تشکر مى کنم.
ایشان با تأکید بر اینکه شهادت حاج قاسم سلیمانى و آن 
تشــییع هاى بى نظیر «زنده بودن انقالب» را به رخ دنیا 
کشید، خاطرنشان کردند: عده اى مى خواستند وانمود کنند 
که انقالب اسالمى در ایران تمام شده است و البته عده اى 
هم سعى مى کنند این اتفاق بیافتد، اما شهادت حاج قاسم 
نشان داد که انقالب زنده است و همه دیدند که چه قیامتى 

در تهران و دیگر شهرها به پا شد.
حضرت آیت ا... خامنه اى با تأکید بر اینکه شهید سلیمانى 
با شهادت خود، چشم هاى غبار گرفته را باز و دشمنان را 
مجبور به خضوع در مقابل عظمت ملت ایران کرد، گفتند: 
ملت ایران با حضور بى نظیر خود در مراسم تشییع، به دهان 
دشمنان و آمریکایى هاى بى انصاف، دروغگو و هجوگو زد 
که مى خواهند این مجاهد عظیم القدر و سردار و فرمانده 

مبارزه با تروریسم را یک تروریست معرفى کنند.
رهبر انقالب اسالمى همچنین با ابراز تأسف عمیق از حادثه 
تلخ روز سه شنبه در مراسم تشییع شهید سلیمانى در کرمان 
گفتند: به خانواده هاى این هم میهنان عزیز کرمانى تسلیت 
عرض مى کنم و امیدوارم ارواح مطهر این جانباختگان با 

شهید سلیمانى محشور شوند.
حضرت آیــت ا... خامنه اى در ادامه با اشــاره به حمالت 
موشکى بامداد چهارشنبه به پایگاه هاى نظامیان تروریست 
آمریکا در عراق گفتند: بحث انتقام بحث دیگرى اســت، 
دیشب یک سیلى به آنها زده شــد اما در مقام مقابله، این 
اقدامات نظامى به این شــکل کفایت نمى کند بلکه باید 

حضور فسادبرانگیز آمریکا در منطقه تمام شود.
رهبر انقالب اسالمى با تأکید بر اینکه ملت هاى منطقه و 
دولت هاى برخاسته از ملت ها بدون تردید ادامه این حضور 
فسادبرانگیز آمریکا را قبول نمى کنند، خاطرنشان کردند: 
حضور آنها در این منطقه و در هر جاى دیگر دنیا، جز جنگ، 
اختالف، فتنه، ویرانى و خراب شدن زیربناها هیچ نتیجه 
دیگرى نداشته است و آنها همین فساد و ویرانگرى را براى 

ایران عزیز و جمهورى اســالمى هم آرزو و اصرار دارند و 
مسئله مذاکره و نشستن پشــت میز، مقدمه آن دخالت ها 
و حضورهاست، بنابراین حضور آمریکایى ها در منطقه باید 
به پایان برسد. ایشان یکى از وظایف آحاد مردم در شرایط 
کنونى را «شناخت دشمن» دانستند و تأکید کردند: نباید 
در شناخت دشمن دچار اشتباه شد و با اینکه همه مى دانند 
دشمن عبارت از «استکبار، صهیونیزم و آمریکا» است اما 
تالش وسیعى با استفاده از شیوه هاى پیچیده تبلیغاتى براى 

تغییر نظر مردم در خصوص دشمن در دستور کار است.
حضرت آیت ا... خامنه اى از دیگر وظایف مهم آحاد مردم 
در شرایط کنونى را آگاهى از نقشــه دشمن و شیوه هاى 
مقابله با آن برشمردند و گفتند: جمهورى اسالمى ایران 
بدون خواســت، کمک و آراى مثبــت و اراده هاى مردم 
معنایى ندارد، بنابراین مردم باید نسبت به نقشه دشمن و 

راه هاى مقابله با آن شناخت داشته باشند.
ایشان با اشاره به وجود افراد شجاع و با تدبیر در کشور در 
عرصه هاى نظامى، علمى، سیاسى و اقتصادى افزودند: 
باید سخن این افراد شنیده و به پیشنهادهاى آنها در سطح 

کشور توجه و عمل شود.
رهبر انقالب اســالمى تأکید کردند: همانگونه که امام 
بزرگوار فتح الفتــوح انقالب اســالمى را تربیت جوانان 
مؤمــن، شــجاع و کارآمد مى دانســتند، امــروز چنین 
انسان هاى تربیت شده مکتب امام در کشور فراوان هستند 
و باید از ظرفیت آنها براى مقابله با طراحى هاى دشــمن 
استفاده شود. حضرت آیت ا... خامنه اى با تأکید بر اینکه 
دشمن عبارت از آمریکا، رژیم صهیونیستى و مجموعه اى
 از کمپانى ها و غارتگران و ســتمگران دنیا تحت عنوان 
دستگاه استکبار است، افزودند: برخى دولت هاى داخل یا 
خارج منطقه را تا زمانى که حرکتى در خدمت دشمن انجام 

نداده باشند، نباید جزو دشمن قلمداد کرد.
ایشان نقشه اساسى دشمن را ایجاد اخالل در عزم و اراده 
مردم و جوانان دانســتند و افزودند: آنها تالش مى کنند با 
تردیدافکنى در ایمان و غیرت دینى مردم، قدرت تهاجمى 
و دفاعى جمهورى اســالمى را از بین ببرند. البته توطئه 
آمریکایى ها فقط منحصر به این ترفند نیست بلکه آنها به 
دنبال ضربه زدن به نظام اسالمى در میدان هاى سیاست، 

اقتصاد و مسائل امنیتى نیز هستند.
رهبر انقالب اسالمى، برنامه ریزى دشمنان ملت ایران قبل 
از حوادث آبان را از جمله توطئه هاى امنیتى آنان دانستند و 
خاطرنشان کردند: قبل از وقوع قضایاى آبان، یک عنصر 
آمریکایى با عده اى ایرانِى مــزدور و وطن فروش در یک 
کشور کوچک اما واقعاً شریر و خبیث اروپایى دور هم جمع 
شدند و نقشه هاى قبلى خود را براى حوادثى که چند روز 

بعد اتفاق افتاد به روز کردند.
ایشــان افزودند: مردم از حادثه بنزین اوقاتشان تلخ بود 
و به محض آنکه برخى مردم که تعــداد آنها نیز زیاد نبود 
به عنوان اعتراض بیرون آمدند، مغرضان، فریب خوردگان 
و عّمال دشمن که از قبل آنها را آماده کرده و به عده اى از 
آن مزدوران پول داده بودند، شروع به اجراى آن نقشه یعنى 
تخریب، آتش زدن و ویران کردن مراکز دولتى و مردمى 

کردند تا جنگ راه بیاندازند.
حضرت آیت ا... خامنه اى با اشاره به خوشحالى آمریکایى ها 
در روز اول آن حوادث به خیال اینکه کار ایران تمام شده 
اســت، گفتند: البته دو روز بعد که معلوم شد کار خود آنها 
تمام شده است نه ایران، بسیار اندوهگین و غصه دار شدند.

رهبر انقالب اســالمى بار دیگر همگان را به تیزبینى در 

مقابل نقشه دشمن و در نظر داشــتن نقاط اساسى یعنى 
«مبانى فکرِى اســالمى و انقالبــى» و «وحدت ملى» 
توصیه کردند و افزودند: این وحدتى که خوشبختانه در زیر 
تابوت پیکر مطهر شهید سلیمانى و شهداى همراه ایشان 
در بین مردم دیده شــد، باید محفوظ بماند و جهت گیرِى 
مردم، انقالبى و در جهت تکریم مردان انقالب و شهیدان 

و عناصر یادآور ارزش هاى انقالب باشد.
ایشان با تأکید بر این واقعیت که دشمنِى جبهه دشمنان با 
ملت ایران دشمنِى ذاتى و همیشگى است نه یک دشمنِى 
فصلى و موسمى، گفتند: راه عالج این است که ما خود را 
از همه جهات سیاســى، اقتصادى، نظامى و امنیتى قوى 
کنیم تا دشــمن نتواند ضربه بزند، بنابراین اینکه برخى 
خیال کنند اگــر ما یک قدم عقب برویــم و قدرى کوتاه 
بیاییم، آمریکایى ها دست از دشمنى برمى دارند، خطایى 

فاحش است.
حضرت آیت ا... خامنه اى همچنین به یک خطاى تحلیلى 
دیگر مبنى بر اینکه «کارى نکنید که آمریکایى ها عصبانى 
شوند» نیز اشاره کردند و در پاسخ به آن گفتند: این حرف 
درست بر خالف فرمایش پروردگار در قرآن کریم است که 
مى فرماید رشد نهال هاى برومند و عناصر و جوانان مؤمن، 
اساساً براى این است که دشمنان عصبانى شوند. البته آنها 
نیز بیش از هر چیزى از همین جوانان عرصه هاى علم و 

جهاد و خدمت و نظامى عصبانى هستند.
رهبر انقالب اســالمى همچنین مصوبه دیروز مجلس 
شوراى اســالمى علیه رژیم تروریســت آمریکا را خوب 
خواندند و افزودند: مصوبه پارلمــان عراق نیز که مصوبه 
اخراج آمریکا از این کشور بود، بسیار خوب بود و امیدواریم 

خداوند توفیق دهد این حرکت را دنبال کنند.
رهبر انقالب اســالمى همچنین در ابتداى سخنانشان با 
اشاره به حادثه بسیار مهم و تاریخ ساز 19 دى 1356 گفتند: 
باید خاطره و عمق تأثیرگذارى این حادثه عظیم را همیشه 
به یاد داشته باشــیم و با درس گیرى از این گونه حوادث، 

گذشته را راهنما و چراغ آینده قرار دهیم.
ایشــان حادثه 19 دى 1356 قم را ایستادگى مردم قم در 
مقابل رژیم بى رحم طاغوت خواندند و خاطرنشان کردند: 
مردم قم آن  روز در دفاع از مقام مرجعیت رهبر عظیم الشأن 
ملت یعنى امام خمینى(ره) با دست خالى و فقط با تکیه بر 

«ایمان» و «غیرت دینى» سینه سپر کردند.
حضــرت آیــت ا... خامنــه اى افزودنــد: در آن روز، نه 
قیام کنندگان قمى و نه رژیم طاغوت که به خیال خود آنها 
را تار و مار کرده بود، هرگز فکر نمى کردند این حرکت منشأ 
چه تحول عظیمى در ایران و حتى در تاریخ منطقه و جهان 
شود اما برکتى که خدا به این حرکت مبتنى بر ایمان و غیرت 
دینى داد موجب شد اربعین هاى پشت سرهم شکل بگیرد 

و سرانجام انقالب با رهبرى امام بزرگوار به پیروزى برسد.
ایشان تأکید کردند: باید همیشه به یاد داشته باشیم که سر 
آغاز انقالب عظیم اسالمى، همین حرکت مخلصانه اما به 
ظاهر کوچک مردم قم بود که با هدایت و دست قدرت الهى 
به سرانجامى تاریخ ساز منجر شد که این هدایت و نصرت 
در همه حوادث و رویدادهاى متکى بر ایمان و غیرت دینى 

وجود خواهد داشت.
رهبر انقالب با اشــاره به دســت ُپر ملت ایران در مقابل 
زورگویان عالم افزودند: البته ابزار نظامى نیز وقتى اثر حقیقى 

و کارگشا دارد که متکى بر ایمان و غیرت دینى باشد.
حضرت آیت ا... خامنه اى با اشــاره به وعده الهى مبنى بر 
غلبه شمارى قلیل بر جبهه اى بســیار وسیع به اذن الهى 
افزودند: شرط تحقق این وعده صادق، ایمان و غیرت دینى 
است. ایشان با توصیه مؤکد به مسئوالن تبلیغاتى، علماى 
معظم قم و دیگر مناطق و نیز آحــاد مردم و جوانان فعال 
حوزه فرهنگى براى تالش درباره زنده ماندن درس هاى 
حوادثى همچون قیام 19 دى 1356 مردم قم افزودند: باید 
همواره به یاد داشته باشیم که شروع مظلومانه اما متکى 
بر ایمان و غیرت دینى مى تواند با یارى پروردگار حوادث 

عظیمى را در پى داشته باشد.
رهبر انقالب اسالمى با استناد به آیات مکرر قرآن کریم 
درباره فراموش نکردن یارى و نعمت هاى پروردگار افزودند: 
بنى اسرائیل در سایه قدرت معنوى و یارى پروردگار از زیر 
فشار رژیم سفاك فرعون رهایى یافتند اما با گذشت زمان، 
توکل و اعتماد به خدا و صبر و استقامت را از دست دادند و در 

نتیجه به ذلت و َمسکنت و غضب الهى دچار شدند.
ایشان کمیت و کیفیت جوانان مؤمن و پایبند به انقالب را از 
اول انقالب هم بیشتر خواندند اما تأکید کردند: باید مراقب 
بود راه را درســت طى کنیم که الزمه این کار، فراموش 

نکردن این درس بزرگ قرآنى است.

رهبر انقالب در دیدار هزاران نفر از مردم قم با اشاره به حمله موشکى به پایگاه هاى آمریکا:

باید حضور فسادبرانگیز آمریکا در منطقه تمام شود
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سردار سلیمانى آزادانه 
شهادت را انتخاب کرد

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
با صدور پیامى، شهادت ســردار سلیمانى را تسلیت 
گفت. در این پیام آمده اســت: خفاشان خون آشام 
اســتکبار جهانى بار دیگر، بزدالنه بهترین ســردار 
دل هاى مردم ایران و مردم دیگر کشورهاى اسالمى 
را در یک ترور کور، آسمانى نمود تا ثابت کند که در 
مبارزه با ملت ایران قواعد منطقى نبرد را رها مى کند و 
به شیوه هاى جنایتکارانه پناه مى برد. سردار سلیمانى، 
دالور مردى بود که رو در رو در مقابل دشمنان بشریت 
و افکار ارتجاعى جنگید و آزادانه شهادت را انتخاب 
نمود تا ثابت کند ایرانیان همواره یکتاپرست و یاریگر 
مظلومان و اما در برابر دشــمنان سختگیر و کوبنده 
هســتند . کارکنان توزیع برق شهرســتان اصفهان 
شهادت امیر دل ها و فرمانده نبرد با داعش و تکفیرها 
را تســلیت گفته و همواره راه این شهید را با جدیت 

دنبال خواهند کرد.

همسطح سازي دریچه هاي 
فاضالب خیابان همایی 

عملیات بازسازي و همسطح سازي منهول فاضالب 
تخریب شده واقع در خیابان اســتاد همایی به دلیل 
شکســتگی لوله آب 100 (به علت فرسودگی لوله)، 
توسط واحد بهره برداري آب و فاضالب منطقه یک 
انجام شد. در این عملیات، آسفالت کلیه دریچه هاي 
فاضالب واقع در خیابان مذکور طی سه روز متوالی 
ترمیم و همســطح سازي شــد. همچنین عملیات 
اصالح شبکه فاضالب کوچه بهشت واقع در خیابان 
سلمان فارسی(مشتاق دوم) به طول 500 متر و قطر 
لوله 250 پلی اتیلن به دلیل قدمت و فرسودگی شبکه 
و همچنین ریزش شبکه فاضالب، توسط واحد فنی 
و مهندســی منطقه یک تا پایان دي ماه سال جاري 

ادامه دارد.

تغییر نام خیابان صفه
 به سردار سلیمانى

عضو شوراى شهر اصفهان از تغییر نام خیابان صفه به 
سپهبد سلیمانى خبر داد. فریده روشن گفت: در جلسه 
شــوراى  نامگذارى که با حضور اعضاى این شورا 
تشکیل شد پیشنهاد شــد خیابان صفه به نام سپهبد 
شهید قاسم ســلیمانى تغییر نام پیدا کند و در جلسه 
بعدى شوراى شهر اصفهان تغییر نام خیابان صفه به 

سپهبد سلیمانى تصویب خواهد شد.

درخشش نام شهید سلیمانى 
در شاهین شهر

حمیدرضا فرهنگ، شــهردار شاهین شــهر اظهار 
کرد: به پاس مجاهدت ها، جــان نثارى و به منظور 
زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهید واالمقام، سپهبد 
حاج قاسم سلیمانى مقرر شــد یکى از خیابان ها یا 
میدان هاى شهر به نام ایشــان نامگذارى شود. وى 
تأکید کرد: بر همه ما واجب است زحمات این شهید 
بزرگوار را قدر بدانیم و اعضاى محترم شوراى اسالمى 
شاهین شهر از همان ساعات اولیه اعالم شهادت این 
شــهید عزیز، نامگذارى مکانى به نام سردار شهید 
سپهبد حاج قاسم سلیمانى را پیشنهاد دادند و موضوع 
با قید فوریت در شهردارى مطرح شد و طى روزهاى 

آینده اقدام الزم در این راستا به عمل خواهد آمد.

نامگذارى بلوارى به 
نام سردار سلیمانى 

شهردار گلپایگان اظهار کرد: شهردارى گلپایگان در 
تکریم شخصیت سردار سلیمانى تصمیم گرفت یکى 
از بلوارهاى شهر را به نام این سردار نامگذارى کند. 
پیمان شــکرزاده افزود: در شوراى شهر این تصمیم 
در کوتاه ترین زمان ممکن به تصویب رسید و بلوار 
نماز شهر به نام شهید سردار سلیمانى تغییر نام یافت. 
شــهردار گلپایگان افزود: تا پایان سال جارى یکى 
از خیابان ها که در حال احداث اســت بــه نام نماز 

نامگ ذارى مى شود.

خبر

فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) اســتان اصفهان با اشاره 
به حمله موشکى سپاه پاسداران انقالب اسالمى به پایگاه 
عین االســد و برخى مواضع دیگر آمریــکا در عراق گفت: 
اینچنین عملیاتى علیه آمریــکا از زمان جنگ جهانى دوم 

تاکنون بى سابقه بوده است.
ســردار مجتبى فدا روز چهارشــنبه پس از اقامه نماز شکر 
جمعى از اصفهانى ها در گلســتان شهداى این شهر افزود: 
از زمان جنگ جهانى دوم نظیر نداشــته است که کشورى 

اینچنین بتواند به یک پایگاه نظامى آمریکایى حمله کند.
وى خاطرنشــان کرد: حمله به مواضع آمریکایى به برکت 
توجه بــه ظرفیت هاى داخلــى، جوانان آگاه، هوشــمند، 

دانشمند و خود اتکاى کشورمان محقق شد. فرمانده سپاه 
صاحب الزمان(عج) اســتان اصفهان تصریح کرد: روحیه 
خودباورى، ایستادگى، استکبارستیزى، شجاعت، آمادگى 
و دشمن ستیزى به بهترین شکل ممکن از طرف شهداى 
انقالب، جنگ تحمیلى، مدافع حــرم و عرفه به نیروهاى 
مسلح ایران تزریق شده و بر همین اساس عملیاتى اینچنین 
رقم مى خورد. ســردار فدا تأ کید کرد: حمله موشکى سپاه 
پاســداران انقالب اســالمى به پایگاه عین االسد و برخى 
مواضع دیگر آمریکا بخش کوچکى از توانمندى، قابلیت ها 
و امکانات نیروهاى مسلح است و اگر آمریکا دست از پا خطا 

کند انتقامى سخت به دنبال خواهد داشت.

بزرگراه هاى هفت منطقه کالنشهر اصفهان در  نوروز 
مزین به گونه هاى گیاهى درخت، درختچه ها وگل هاى 
فصل مى شود.مدیرعامل سازمان پارك ها فضاى سبز 
شهردارى اصفهان گفت: براى استقبال از نوروز 99،  در 
ماه هاى پایانى امسال  30 گونه گیاهى درخت، درختچه، 
گیاه پوششى، گیاه باالرونده و گل فصل در بزرگراه هاى 

هفت منطقه شهر اصفهان کاشته مى شود.
فروغ مرتضایى نژاد اعتبار تخصیص یافته براى اجراى 
این طرح را بیش از 20 میلیارد ریال اعالم  کرد و افزود: 
نوروز امسال عالوه بر نصب المان هاى خاص نوروزى و 
گل آرایى در فضاى سبز این کالنشهر، جداره اتوبان هاى 

شهر هم با کاشت گونه هاى گیاهى مختلف سبز مى شود. 
وى هفت منطقــه شــهردارى 1 ،2 ، 4، 5، 8 ، 13 و 14 
را مرتبط با جــداره  اتوبان ها دانســت و گفت: در طرح 
ابالغ شــده به مدیران این مناطق تأکید شده در حاشیه 
اتوبان هایى که عرض مناسب وجود ندارد، فضاى سبز 
عمودى در جداره آن با اســتفاده از گیاهان پوششــى، 
باالرونده مانند انواع پیچک ها، پیچ امین دوله، پیچ برفى 

و پیچ انارى و گلپوش ایجاد شود.
 مرتضایى نژاد افزود: مقرر شده در حاشیه اتوبان هایى با 
عرض مناسب هم درختان سرو یا درختچه هاى زینتى 

کاشته شود.

کاشت درخت و درختچه 
و گل در بزرگراه هاى اصفهان 

حمله به پایگاه آمریکا از جنگ 
جهانى تاکنون بى سابقه بود

در سال 1397 در راستاى اجراى سیاست هاى بنیاد 
تعاون زندانیان کشور، واحد دامدارى بنیاد تعاون 
زندانیان نمایندگى اصفهان در مجتمع کشاورزى 
و دامدارى واحد گلپایگان از دامدارى سنگین به 
پرورش و نگهدارى دام سبک تغییر وضعیت داد؛ 
تعداد 200 رأس دام خریــدارى و با بهره گیرى از 
کارشناسان و مشــاوران دام عملیات زاد و ولد و 
اصالح نژاد از نژاد قزل افشار صورت پذیرفت. در 
حال حاضر در این واحد 300 رأس دام به صورت 

پرواربندى و دام مولد نگهدارى مى شوند.
از 150 رأس دام مولد 57 رأس زایمان و 65 رأس 
بره متولد شده اند. با عملیات اصالح نژاد چند رأس 
دام مولد به صورت دوقلو زایش کرده اند. بره هاى 
متولد شده از لحاظ ســالمتى مناسب و وضعیت 
روبه رشدى دارند. پیش بینى مى شود روند تولد 
دام ها تا هفته آینده ادامــه یابد و نزدیک به 150 

رأس بره متولد شوند.  
این واحد به منظور ایجاد اشــتغال براى زندانیان 
زندان گلپایگان ایجاد شــد و تعداد ده نفر زندانى 
در این مرکز مشغول به کارند و حقوق و دستمزد 

دریافت مى کنند .  

جلسه بررسى مسائل و مشــکالت روستاى محمدآباد 
کویرات با حضور مهندس خانى، مدیرکل بنیاد مسکن 
استان در محل سالن جلسات بنیادمسکن شهرستان آران 
و بیدگل تشکیل شد. در این جلسه پس از بحث و تبادل 
نظر درباره مسائل مربوطه، با اهداى لوحى از زحمات و 
خدمات مهندس قدرتیان در روستاى محمدآباد کویرات 

تقدیر به عمل آمد.
قدرتیان اظهار کرد: در روســتاى محمدآباد تعداد 590 

جلد و برگ سند مالکیت صادر و تحویل شده و همچنین 
تعداد 85 فقره تســهیالت مسکن روستایى به ارزش 9 

میلیارد ریال پرداخت شده است. 
وى افزود: در روســتاى محمدآباد کویــرات به میزان 
صد هزار متر مربع آسفالت با اســتفاده از قیر رایگان و 
مشــارکت دهیارى و مردم انجام شــده و همچنین به 
میزان 6300  متر طول عملیــات جدولگذارى و کانیو 

معابر اجرا شده است.

رئیس دانشــکده پرســتارى و مامایى دانشگاه 
آزاد اســالمى واحــد نجف آبــاد با بیــان اینکه 
دانشــکده هاى دولتى و آزاد پرســتارى با تمام 
ظرفیت در حــال آموزش و تربیت دانشــجویان 
این رشــته هســتند، یادآور شــد: با این حال تا 
اســتانداردهاى جهانى فاصله زیــادى داریم و 
حتــى در بخش هــاى ویــژه که یک پرســتار
 براى یک بیمار در نظر گرفته شده استاندارد الزم 

را نداریم.
مینا جــوزى درباره مراکز آموزشــى دانشــکده 
پرستارى دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد 
اظهار کرد: دانشکده پرستارى و مامایى دانشگاه 
آزاد اســالمى واحد نجف  آباد از نظر تعداد و تنوع 
تجهیزات و امکانات نظیر مانکن هاي آموزشی، 
در کشور بی نظیر اســت و این امر در بازدیدهاى 
انجام شده توسط نمایندگان وزارت بهداشت نیز 

بارها مورد تأ یید قرار گرفته است.

حسین خواجه امیرى (ایرج) طى روز هاى گذشته به دلیل 
آسیب دیدگى تحت عمل جراحى قرار گرفته و قرار بود 

دیروز از بیمارستان مرخص مى شود.

حســین خواجه امیرى طى چند روز گذشــته به دلیل 
شکســتى تحت عمــل جراحى قــرار گرفــت. طى 
روزهاى گذشــته ســاالر عقیلــى، امیــر فیروزبخت 
و برخى دیگر از هنرمندان به عیادت حسین خواجه امیرى 

رفته اند.
11 دى ماه زاد روز 87 سالگى حسین خواجه امیرى بود. 
او در سال 1311 زاده شده و اهل خالدآباد نطنز است. این 
هنرمند پیشکسوت یکى از معدود خوانندگان با صداى 
شش دانگ است و محمدرضا شــجریان صداى او را در 

تاریخ آوازخوانى، شاخص و عیار دانسته است.

نخســتین اجراى گــروه ُکــر «آواى نصف جهان» و 
همخوانى 44 نفر از شــهروندان ارشــد 52 تا 82 ساله 
اصفهانى در هنرســراى خورشــید همانقدر که براى 
حاضران جذاب و شــیرین بود، مورد توجه بسیارى نیز 

قرار گرفت.
مدیر باغ تجربه ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شــهردارى اصفهان درباره چگونگى تشکیل این گروه 
اظهار کرد: باغ تجربه پیش از این گروه سرودى داشت 
که به صورت پلى بک اجرا مى کردند و اعضاى آن آماتور 
بودند. عالقه مند بودیم که این گــروه را ارتقا دهیم و به 
همین دلیل از مازیار زارع کارشناس و مدرس موسیقى 
و دانش آموخته دانشکده صداوسیما دعوت به همکارى 

کردیم.
فهیمه ســادات کدخدایى افزود: ایشان از اعضاى گروه 
تست گرفتند و با انتشار فراخوان، اعضاى جدیدى نیز به 
گروه اضافه شدند و گروه جدیدى تشکیل دادیم که تبدیل 

به گروه ُکر شد تا توانمندى هاى اعضاى آن را باال ببریم. 
مدیر باغ تجربه ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شــهردارى اصفهان با اشــاره به حضور چهار نوازنده 
پیانو، ویولن و پرکاشــن در گروه آواى نصف جهان بیان 
کرد: مردم اصفهان بسیار هنردوست هستند و استقبال 
خوبى از این اجرا داشتند. گروه ُکر شهروندان ارشد آواى 
نصف جهان آن قدر حرفه اى شده اند که  حرف هاى زیادى 

براى گفتن دارند.

امسال همانند ســال هاى گذشــته همزمان با برپایى 
ســى و هشــتمین جشــنواره بین المللى فیلم فجر در 
تهران، دهمین جشــنواره فیلم فجر استان اصفهان در
 دو پردیس سینمایى سیتى سنتر و ساحل برگزار خواهد 

شد.
انتخاب پردیس ســینمایى سیتى ســنتر به عنوان تنها 
میزبان نهمین دوره اکران فیلم هاى جشــنواره فجر در 
اصفهان یکى از پر حواشــى ترین اتفاقات سال گذشته 
در شــروع کار جشــنواره بود چراکه این مرکز از نظر 
جغرافیایى و دسترسى مرکزیت ندارد و از دیدگاه عمومى 
اساســًا یک مرکز تجارى و خرید به شمار مى آید. اداره

 کل فرهنگ و ارشــاد اســالمى این امر را در راستاى 
برون سپارى و ســپردن فعالیت ها به بخش خصوصى 

عنوان کرد.
محمدعلى جعفــرى، قائم مقام دبیر و عضو شــوراى 

سیاســتگذارى دهمین جشــنواره فیلم فجر اصفهان 
در گفتگو با «فــارس» از برگزارى دهمین جشــنواره 
فیلم فجر اصفهــان در دو پردیس ســینمایى خبر داد 
که اعالم این خبــر و اکران فیلم هاى جشــنواره فجر 
در دو پردیس سینمایى پردیس سینمایى سیتى سنتر و 
ساحل مى تواند خبر خوشایندى براى مخاطبان جشنواره 

فیلم فجر باشد.
همچنیــن بنابر اظهــارات معاون هنرى و ســینمایى 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمى اصفهان، فیلم هاى 
داســتانى 90 دقیقه اى تولید اصفهان که پروانه ساخت 
آنها مربوط به سال 98-97 باشــد، به صورت همزمان 
در دهمین جشــنواره فیلم فجر اصفهان اکران خواهد 
شد که این موضع مى تواند سرآغاز خوبى براى تشویق و 
البته حمایت هنرمندان اصفهانى در  بخش هاى مختلف 

حوزه سینما باشد.

مدیرکل مدیریــت بحران اســتاندارى اصفهان تأکید 
کرد: استفاده از سوخت مازوت (نفت کوره) در واحدهاى 
صنعتى و تولیدى اســتان حتى در شــرایط معمول و 
روزهاى با هواى ســالم نیز ممنوع است و باید برخورد 

قاطع با متخلفان در این زمینه صورت گیرد.
نفت کوره یا مازوت (Mazut) یکى از هیدروکربن هاى 
نفتــى و ارزان تریــن ماده ســوختنى بــراى کوره ها، 

حمام ها و تنور نانوایى ها و موتورهــاى دیزلى و برخى 
نیروگاه هاست. به دلیل اینکه اســتفاده از این سوخت، 
آلودگى بسیارى در هوا به ویژه در شرایط پایدارى جوى 
به وجود مى آورد استفاده از آن براى واحدهاى صنعتى 
به ویژه در مناطق پرجمعیت و دچار معضل آلودگى هوا 

محدود یا ممنوع شده است.
اوایل دى ماه ســال جــارى اداره کل حفاظت محیط 
زیســت اصفهان از استفاده ســه واحد صنعتى در این 
استان از ســوخت مازوت خبر داد و تأکید کرد که این 
موضوع توســط محیط زیست و دادســتانى اصفهان

 پیگیرى شد و سوخت واحدهاى مذکور به گاز طبیعى 
برگشت.

منصور شیشــه فروش در گفتگو با «ایرنا» افزود: این 
موضوع به دستگاه هاى اجرایى مربوطه از جمله سازمان 
صنعت، معدن و تجــارت و شــرکت هاى گاز و برق و 
شــهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان ابالغ و از آنها 
خواسته شده اســت تا اقدام هاى الزم را در این زمینه 
انجام دهند. وى با بیان اینکه شرکت گاز استان اصفهان 
موظف به سوخت رسانى مستمر گاز به واحدهاى صنعتى 
و تولیدى است، اظهار کرد : ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت نیز موظف به اعمال محدودیت براى واحدهاى 

آالینده از جمله کوره هاست.

مدیر جهاد کشاورزى شهرســتان خوانسار با بیان اینکه 
فرونشست زمین را در خوانسار نداریم، گفت: فرونشست 
بیشتر در مناطقى رخ مى دهد که آبُرفت بسیار قطور باشد 
و سفره آب زیرزمینى را تخلیه کند که به دلیل باال بودن 
سنگ بستر در این شهرستان موردى از فرونشست زمین 
را نداشته ایم. ُقطر آبرفت در خوانسار بسیار کم است و بعد 
از 20 متر خاك به سنگ برخورد مى کنیم که طبق نظر 

زمین شناسان حفارى در سنگ، کار علمى اى نیست.
محمدرضا مجیــدى در گفتگو با «ایســنا» اظهار کرد: 

خشکســالى اخیر در اکثر محصوالت  تأثیر منفى داشته 
است، اما با توجه به اینکه خوانســار یک باغ شهر است 
در محصوالت باغى این خشکسالى بیشتر نمود داشته 
است. مدیر جهاد کشاورزى شهرستان خوانسار، افزود: 
عمر برخى از درختان گردوى خوانسار به 300 سال هم 
مى رسد، به همین دلیل حس احســاس وظیفه نسبت 
به محصوالت زراعى بیشتر مى شود. پس اگر آبرسانى 
درستى به این درختان نشــود ممکن است یک درخت 

گردوى 300 ساله خشک شود که جبران ناپذیر است.

نایب رئیس سازمان نظام مهندســى ساختمان استان 
اصفهان با بیان اینکه به دلیل تحریم ها واردات آسانسور 
به حداقل رسیده است، گفت: تحریم ها به نوعى بهترین 
فرصت براى شرکت هاى داخلى جهت ارائه توانمندى 

هاى آنهاست.
على محجوب در مراســم افتتاح یازدهمین نمایشگاه 
تخصصى صنعت آسانسور، پله برقى، تجهیزات و خدمات 
وابسته اصفهان، اظهار کرد: هم اکنون بیش از 80 درصد 
آسانســورهاى پروژه هاى کشــور توسط شرکت هاى 
داخلى و با توانمندى آنها تولید مى شود و امیدواریم روز 
به روز شاهد افزایش کیفى آسانسورهاى تولیدى باشیم.

نایب رئیس سازمان نظام مهندســى ساختمان استان 
اصفهان با بیان اینکه مبحث 15 مقررات ملى ساختمان 
به موضوع آسانســور و پله برقى اختصاص یافته است، 
اظهار کرد: سازمان نظام مهندسى ساختمان به عنوان 
متولى صنعت ساخت در کشور براى این موضوع اهمیت 

بسیارى قائل است.
وى توضیح داد: از بدو کار طراحى ساختمان ها تا زمان 
اجرا و بهره بــردارى آن موارد مهمى آورده شــده که 

مهندسان موظف به رعایت و نظارت آن هستند.
محجوب همچنین خواستار تقویت ارتباط تولیدکنندگان 
آسانسور با سازمان نظام مهندسى ساختمان شد و گفت: 
این ارتباط باعث ارتقاى کیفیت و ایمنى ساختمان ها و به 

خصوص در بحث آسانسور و پله برقى خواهد شد.
رئیس سندیکاى آسانســور، پله برقى و خدمات وابسته 
ایران هم با بیان اینکه صنعت آسانسور متکى به بخش 
خصوصى و به روز است، گفت: خوشــبختانه 80 تا 90 

درصد تجهیزات آن در ایران به صورت استاندارد تولید 
مى شود.

فرید کوروس اظهار کرد: در حال حاضر شرایط صنعت 

آسانسور نســبت به دیگر صنایع تقریبًا خوب است. وى 
با بیان اینکه صنعت آسانسور متکى به بخش خصوصى 
و به روز است، تأکید کرد: خوشــبختانه 80 تا 90 درصد 

تجهیزات آن در ایران به صورت استاندارد تولید مى شود.
رئیس سندیکاى آسانســور، پله برقى و خدمات وابسته 
ایران تصریح کرد: ایران در منطقه در صنعت آسانســور 

شاخص بوده و نزدیک به 3000 شــرکت در این حوزه 
فعالیــت مى کنند، همچنین شــرکت هایــى در حوزه 

صادرات در منطقه فعال هستند.
رئیس اتحادیه کشورى آسانســور و پله برقى و صنایع 
وابســته نیز با بیان اینکه ایــن اتحادیه از آبان ســال 
1397تشکیل شــد، اظهار کرد: این اتحادیه به صورت 
سراسرى وظیفه ســاماندهى به 750 هزار آسانسور در 

حال کار در کشور را برعهده دارد.
عباس ابریشمى با بیان اینکه 2000 واحد صنفى و 1400 
واحد صنعتى در زمینه آسانسور در کشور فعالیت مى کنند، 
ابراز امیدوارى کرد از ابتداى ســال 1399 افراد مجاز با 
داشتن کارت صالحیت فردى براى سرویس آسانسورها 
به صنعت ساختمان ورود پیدا کنند. وى توضیح داد: این 
کارت براساس تبصره یک ماده 17 قانون نظام صنفى 
باید اخذ شــود و افراد عالوه بر داشتن دانش فنى الزم، 

صالحیت شان باید از سوى پلیس تأیید شود.
رئیس اتحادیه کشــورى آسانســور، پله برقى و صنایع 
وابســته در خصوص دغدغه هاى سازمان آتش نشانى، 
گفت: به همین منظور سامانه اى به نام سامانه «شناسا» 
طراحى شده و اپلیکیشنى بر روى تلفن همراه سرویس 
کارها نصب مى شود که اگر فردى در شعاع 2 کیلومترى 
سرویس کار در هر آسانسور گیر کند دیگر الزم به حضور 

آتش نشانان نیست.
وى با تأکید بر اینکه باید ایمنى آسانسورها به 100 در صد 
برسد، ادامه داد: در حال حاضر بین 40 تا 60 درصد شرکت 
کنندگان د ر نمایشگاه هاى استانى، بومى هستند که به 

معناى رشد همگن این صنعت است.

نایب رئیس سازمان نظام مهندسى ساختمان استان اصفهان:

تحریم ها، واردات آسانسور را به حداقل رسانده است

خوانسار فرو نمى نشیندحضور مدیرکل بنیاد مسکن در آران و بیدگل

توانمندسازى سالمندان با تشکیل گروه ُکر «آواى نصف جهان»

سینما ساحل هم میزبان جشنواره فیلم فجر مى شود

آخرین وضعیت جسمى خواننده قدیمى 

استفاه از مازوت با هر شرایطى در اصفهان ممنوع است

آغاز زایش دام هاى مولد 
دامدارى بنیاد تعاون 
زندانیان گلپایگان

تربیت دانشجوى پرستارى
 با تمام ظرفیت
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هفدهم دى ماه امسال، پنجاه و دومین سالمرگ غالمرضا تختى بود؛ جهان پهلوانى 
که على حاتمى نتوانست فیلمش را بسازد تا بهروز افخمى جورى دیگر آن فیلم را به 
پایان ببرد و بگذرد و بگذرد تا فیلمى به نام «غالمرضا…» با تأکید مؤکد بر خودکشى 

تختى با حمایت هنگفت فارابى تولید شود و البته در اکران شکست بخورد!
امید روحانى، پزشک-منتقدى که در سال هاى اخیر درگیر بازیگرى هم شده اخیراً 
در گفتگو با روزنامه «ایران» به یک افشاگرى درباره على حاتمى پرداخته است. 
امید روحانى گفت: ماجراى فیلم تختى متفاوت است از تمام کارهاى على حاتمى 

و برمى گردد به دلیلى که او را مجبور به ساخت فیلم کرد.
روحانى در تشــریح ماجرا ادامه داد: اولین بار که براى ساخت تختى سراغ حاتمى 
آمدند من هم اتفاقاً در خانه اش بودم. افرادى به همراه یکى دو چهره سیاسى آمده 
بودند. آن روزها درست منظورشان را نفهمیدم اما دیدم که یک چک سفید گذاشتند 

روى میز على حاتمى تا تختى را آنطورى که مى خواهند بسازد!
امید روحانى با اشاره به اینکه سفارش دهندگان به دنبال نمایش خودکشى تختى 
بوده اند و حاتمى زیربار نرفته تأکید کرد: حاتمى دچار تردید و مشکل شده بود که 
با پیشنهاد چه کند؟ حاتمى آن پیشنهاد را رد کرد و زیربار نمایش خودکشى تختى 

نرفت ولى بهرام توکلى مشکل را حل کرد و گفت تختى خودکشى کرده!

این منتقد سینما افزود: حاتمى براى ســاخت تختى به این نتیجه رسید که اصًال 
لزومى ندارد ســراغ مرگ تختى برود. حاتمى مى خواست دغدغه هاى تختى از 
1300 تا 1320 و در دل تالطمات سیاسى را فیلم کند که در نهایت سرطان اجازه 
نداد و در کوران شیمى درمانى مرحوم شد و نتوانست «جهان پهلوان…»  را بسازد.

«کریستین بیل»، بازیگر ســابق نقش «بتمن» در حال مذاکره براى پیوســتن به فیلم سینمایى 
«ثور: عشق و تندباد» است.

اگر این توافق به سرانجام برسد، اولین حضور کریستین بیل در یک مجموعه مهم و بزرگ سینمایى 
او از سال 2012 (نقش آفرینى در لباس «بتمن» در فیلم سینمایى «شوالیه تاریکى بر مى خیزد») 

رقم خواهد خورد.
چهارمین فیلم از مجموعه فیلم هاى سینمایى «ثور» که قرار است 5 نوامبر 2021 (14 آبان 1400) 
اکران شود، توسط کارگردن قسمت گذشــته یعنى «تایکا وایتیتى» ساخته خواهد شد. «کریس 
همسورث» همچنان نقش ابرقهرمانى اصلى این فیلم را بر عهده دارد. «تسا تامپسون» هم نقش 
خود را به عنوان شخصیت «والکرى» مجدداً بازى خواهد کرد. «ناتالى پورتمن» هم که در دو قسمت 
قبلى این فیلم سینمایى به نام «دنیاى سیاه» نقش آفرینى کرده بود، در این فیلم حضور خواهد داشت.
هنوز نقشى که قرار است کریســتین بیل آن را بازى کند مشخص نیست؛ اما گفته مى شود او یک 

شخصیت تبهکار و شرور خواهد داشت.
کریستین بیل در سه گانه فیلم هاى «شوالیه تاریکى» به کارگردانى «کریستوفر نوالن» در نقش 
«بروس وین/بتمن»  نقش آفرینى کرده بود. او چهاربار نامزد اســکار شده و اکنون هم براى نقش 
آفرینى در فیلم سینمایى «فورد در برابر فرارى» از مدعیان و شانس هاى اسکار محسوب مى شود. 
او در سال 2010 با فیلم سینمایى «مبارز» توانست جایزه بهترین بازیگر مرد نقش مکمل را دریافت 

کند.

امسال دو فیلم خاص در جشنواره فیلم فجر نمایش داده 
خواهد شد که به نظر مى رســد نظرها را به سوى خود 
جلب خواهد کرد. از نکات جالب این دو فیلم مى توان به 
ساخت آن در ژانر وحشت اشاره کرد که طى سال هاى 
گذشته مى تواند به نوع خود اتفاقى جذاب باشد و تنوع 
ژانرى در مهمترین رویداد سینمایى کشور را افزایش 
دهد. یکى از این دو فیلم، «آن شــب» با بازى شهاب 

حسینى و دیگرى، فیلم «پوست» است.
بهمن و بهرام ارك، دو کارگردان جوان سینماى ایران 
که امسال براى نخســتین بار حضور در جشنواره فیلم 
فجر را تجربه مى کنند،  فیلم سینمایى «پوست» را براى 
رونمایى در سى و هشــتمین جشنواره فیلم فجر آماده 
کرده اند که در بخش نگاه نو پذیرفته شده و مى تواند 

شگفتى جشنواره امسال باشد. 
موضوع این فیلم عشق، جادو و خرافه پرستى است و 
درباره خانواده اى است که شامل یک مادر و پسر هستند 

و زندگى آنها به دلیلى دچار مشکل مى شود. 
این دو کارگردان جوان سینما دو سال پیش با ساخت 
فیلم کوتاه «حیوان» موفقیت هاى بســیارى در داخل 
و خارج از کشور کســب کردند. فیلم کوتاه «حیوان» 
از تولیدات آموزشــى هنرجویان مدرسه ملى سینماى 
ایران در بخش «ســینه فونداسیون» جشنواره کن در 
رقابت با فیلم هایى از کشــور هاى اســلواکى، برزیل، 

ژاپن، هند، فرانسه، آمریکا، آرژانتین، بریتانیا و تایوان و 
بلژیک موفق به کسب جایزه دوم این بخش از جشنواره 

کن شد.
از دیگر نکات بارز این فیلم سینمایى مى توان به عدم 
حضور سلبریتى ها و چهره هاى معروف سینمایى اشاره 
کرد. در این فیلم از بازیگران تبریزى استفاده شده است 
و طبق گفته بهرام ارك این فیلم به زبان ترکى ساخته 

شده است. 

بازگشت شهاب حســینى با یک فیلم 
ترسناك

در همین حال محمد درمنش، تهیه کننده فیلم سینمایى 
«آن شب» درباره آخرین وضعیت این پروژه سینمایى 
گفت: «آن شب» اولین اثر ســینمایى کورش آهارى 
است که در بخش نگاه نو سى و هشتمین جشنواره فیلم 

فجر نمایش داده مى شود.
وى بیان کرد: تمام کارهاى فنى «آن شب» در آمریکا 
انجام شده است. وى با اشاره به اینکه پروانه ساخت این 
فیلم ســینمایى در ایران صادر شده است، توضیح داد: 
این فیلم سینمایى در سال 1397 پروانه ساخت دریافت 
کرد و فیلمبردارى آن در همان ســال به پایان رسید، 
مى توانستیم «آن شب» را همان سال به جشنواره فیلم 
فجر ارائه دهیم و فرم حضور در سى و هفتمین جشنواره 

فیلم فجر را هم پر کرده بودم، اما به دلیل آنکه این اثر 
سینمایى یک فیلم وحشتناك است و صدا و موسیقى 
اهمیت بسیارى دارد، تصمیم گرفتیم که آماده سازى 
این پروژه را با عجله انجام ندهیــم که به فیلم لطمه 

بخورد.
داستان این فیلم درباره یک زوج ایرانى در آمریکاست 
که در یک هتل محبوس شده اند در حالى که نیروهاى 
بیگانه اى آنهــا را وادار مى کنند که بــا رازهایى که از 
هم پنهان کرده انــد روبه رو شــوند. در مراحل تولید، 

تهیه کنندگى این فیلم را دو سینماگر آمریکایى یعنى 
 «الکس بروتو» با همراهى «جفــرى االرد» برعهده 
داشتند اما حاال و براساس اعالم ســازمان سینمایى 
تنها نام محمد درمنش به عنوان تهیه کننده فیلم ثبت 

شده است.
در این فیلم بازیگرانى چون شهاب حسینى، امیرعلى 
حسینى، آرمین مهر، گلبرگ خاورى، على کوششى و 
بازیگر خردسال لیال گرگانیان در کنار بازیگران خارجى 

حضور دارند.

نیلوفر شــهیدى، بازیگــر ســریال «وارش» درباره 
چگونگى حضور خود در این سریال صحبت کرد.

شــهیدى درباره نقش خود در سریال «وارش» گفت: 
من در ســریال «وارش» نقش «شــکوفه» را بازى 
کردم؛ «شــکوفه» جزو نقش هایى اســت که خیلى 
دوستش دارم. «شکوفه» مظهر یک زن ایرانى است؛ 
صبورى و وقار او بسیار جذاب است. او با وجود اتفاقاتى 
که برایش در زندگى رخ مى دهد، پاى تمام باورهایش 

مى ایستد.
وى ادامــه داد: زمانى که بازى در این ســریال به من 
پیشنهاد شد، دو فصل از سریال تصویربردارى شده بود. 
من قرار بود در فصل سوم آن باشم؛ عوامل این سریال 

در الهیجان بودند و من تلفنى قرارداد بستم.
بازیگر سریال «مرضیه» عنوان کرد: بعد از تست گریم 
و لباس به من گفتند باید کنار مربى لهجه تمرین کنم و 
من تازه فهمیدم که باید گیلکى صحبت کنم! بازیگران 
فصل اول با لهجه گیلکى صحبت کرده بودند و من هم 
باید با لهجه بازى مى کردم. پیش از این با لهجه هاى 
مختلفى کار کرده بودم اما تا آن زمان شخصیت گیلکى 
را بازى نکرده بودم. بعد از تمرین هایى که داشــتم، 

به بازار لنگرود مى رفتــم و صحبت هاى مردم را 
گوش مى کردم که چگونه با همه صحبت 

مى کنند.
شــهیدى اظهار کرد: ســریال 

«وارش» یــک عاشــقانه 
اســت؛ درباره زنى است 
که اتفاقات بســیارى در 
زندگى اش رقم مى خورد. 
تصویربــردارى فصل 
سوم این سریال که من 
در آن بازى داشــتم، 
حدود هشت ماه طول 

کشید.
وى در مــورد تجربه 
همــکارى بــا احمد 
کاورى، کارگــردان 

این ســریال عنوان کرد: یکى از اتفاقات خوب سریال 
حضور آقاى کاورى به عنوان کارگــردان بود. با توجه 
به اینکه خودشان بازیگر هستند، بازیگران را بهتر درك 
مى کنند و این براى یک بازیگر بســیار مهم است. این 
سریال قصه زیبایى دارد؛ عوامل کامًال حرفه اى هستند 
و زحمات زیادى براى ساخت این سریال کشیده شده 

است.
این بازیگر درباره وضعیت ســینماى کشــورمان هم 
گفت: من بازیگر ســینما نیســتم؛ ســینما براى قشر 
خاص و محدود اســت. زمانى که اولین بار در سریال 
«به کجا چنین شــتابان» بازى کردم، کار ســینمایى 
«کوچه ملى» را هم تجربه کردم؛ اما متأسفانه اتفاقات 
دســت به دســت هم داد و مــن در ورود حرفه اى به 

سینما موفق نبودم.
شــهیدى در پایان دربــاره نقش امروز 
رســانه ها در معرفى ب ازیگر و نقش 
آنها در ســریال و فیلم سینمایى 
اظهار کرد: زمانى که من بازیگرى 
را شروع کردم، با امروز که دوستان 
جدید ما پا به این عرصه مى گذارند، 
یک تفاوت بــزرگ دارد؛ در زمان ما 
فضاى مجازى به این شــکل اصًال 
وجود نداشــت و اطالع رسانى 
به ایــن اندازه نبــود. براى 
پخش اولین سریالم من 
فقط یــک مصاحبه با 
یک روزنامه داشــتم؛ 
خوشــبختانه  امــا 
این روز هــا فضاى 
مجازى براى دیده 
شــدن و پیشرفت 
بــه بازیگرانى که 
در چند سال اخیر 
وارد ایــن حرفــه 
شــدند،  کمک کرده 

است.

بابک حمیدیــان، بازیگر جوان کشــورمان که تجربــه بازى در دنیاى ســینما، تلویزیــون و تئاتر 
را در کارنامه هنــرى اش دارد در اتفاقــى متفاوت تهیه کنندگــى یک فیلم ســینمایى را برعهده

 گرفت. 
فیلم ســینمایى «پیر پســر» به کارگردانى اکتاى براهنــى و تهیه کنندگى بابــک حمیدیان پروانه 
ساخت گرفت. اکتاى براهنى در اولین تجربه ســاخت فیلم بلند سینمایى فیلم «پل خواب» را مقابل 

دوربین برده بود. 
بابک حمیدیان یکى از بازیگران پرکار سینما و تلویزیون است که با فیلم «مغز استخوان» به کارگردانى 

حمیدرضا قربانى در سى و هشتمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد.
این بازیگر جوان کشــورمان بازیگرى را از ســال 82 با فیلم هاى «قدمگاه» و «مزرعه پدرى» در 
سینما آغاز کرد و در فیلم هاى زیادى به ایفاى نقش پرداخت و براى بازى در فیلم هایى چون «چ»، 
«روز رستاخیز»، «ریسمان باز»، «هیس! دخترها فریاد نمى زنند» و «بادیگارد» جوایز مختلفى از 

جشنواره هاى گوناگون دریافت کرد.
 «سرزمین کهن»، «بیمار استاندارد»، «پرده نشین»، «گذر از رنج ها»، «حیرانى»، «به کجا 
چنین شتابان» و «روشنایى هاى شهر» سریال هایى هستند که بابک حمیدیان در آنها به 

ایفاى نقش پرداخته است.

امسال 2 فیلم در ژانر ترسناك، سینما دوستان را غافلگیر مى کند 

حضور متفاوت شهاب حسینى در جشنواره فجر

نمایش «ســه تفنگدار و یکى» به کارگردانى مهدى شاه حسینى در تهران 
روى صحنه است.

مهدى شاه حسینى متولد 1361 داراى مدرك کارشناسى سینماست. 
او فعالیت هنرى خود را از ســال 81 با ورود به هنرستان هنرهاى 
نمایشــى و بازى در تئاتر آغاز کرد. شــاه حســینى پیش از این 
تجربه کارگردانــى نمایش هــاى «کمى تا قســمتى ابرى» 
ســال 83 و «جیک جیک هاى شیش و هشــت» سال 84 و 
دســتیارى کارگردانانى چون محمد عاقبتى، داود رشــیدى،
 حســن معجونى، ســعید چنگیزیان، رضا بابــک، امیررضا 
کوهســتانى و... را در کارنامــه خود دارد اما شــهرت وى به 

دلیل همکارى اش بــا رامبد جــوان در برنامــه «خندوانه»  از
 سال 1390 تاکنون است.

شاه حسینى « خندوانه» 
کارگردان تئاتر شد

بابک حمیدیــان، بازیگر جوان کشــورمان که تجربــه بازى در دنیاى
کنندگــى یک متفاوت تهیه را در کارنامه هنــرى اش دارد در اتفاقــى

 گرفت. 
فیلم ســینمایى «پیر پســر» به کارگردانى اکتاى براهنــى و تهیه کنن
ساخت گرفت. اکتاى براهنى در اولین تجربه ســاخت فیلم بلند سینمای

دوربین برده بود. 
بابک حمیدیان یکى از بازیگران پرکار سینما و تلویزیون است که با فیلم«

حمیدرضا قربانى در سى و هشتمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد.
فیلم هاى «قد را از ســال 82 با بازیگرى 2این بازیگر جوان کشــورمان
سینما آغاز کرد و در فیلم هاى زیادى به ایفاى نقش پرداخت و براى با
«روز رستاخیز»، «ریسمان باز»، «هیس! دخترها فریاد نمى زنند» و

جشنواره هاى گوناگون دریافت کرد.
 «سرزمین کهن»، «بیمار استاندارد»، «پرده نشین»، «گذر از ر
چنین شتابان» و «روشنایى هاى شهر» سریال هایى هستند

ایفاى نقش پرداخته است.

فرهنگفرهنگ 3670 زدهم

بابک حمیدیان 
تهیه کننده شد

بازیگر نقش «شکوفه» در مجموعه «وارش»:

من بازیگر سینما نیستم
سینما براى قشرى خاص و محدود است

ل ری این ل وا م ب آن وم ل ر بو رار ن
در الهیجان بودند و من تلفنى قرارداد بستم.

بازیگر سریال «مرضیه» عنوان کرد: بعد از تست گریم 
و لباسبه من گفتند باید کنار مربى لهجه تمرین کنم و 
من تازه فهمیدم که باید گیلکى صحبت کنم! بازیگران 
فصل اول با لهجه گیلکىصحبت کرده بودند و من هم
با لهجه هاى این باید با لهجه بازىمى کردم. پیش از
بودم اما تا آن زمانشخصیت گیلکى مختلفى کار کرده
را بازى نکرده بودم. بعد از تمرین هایى که داشــتم، 

به بازار لنگرود مى رفتــم و صحبت هاى مردم را 
گوش مى کردم که چگونه با همه صحبت 

مى کنند.
شــهیدى اظهار کرد: ســریال 

«وارش» یــک عاشــقانه 
است  اســت؛ درباره زنى
اتفاقات بســیارى در که
زندگى اش رقم مى خورد.
تصویربــردارى فصل 
اینسریال که من سوم
در آن بازى داشــتم، 
حدود هشت ماه طول

کشید.
وى در مــورد تجربه 
همــکارى بــا احمد 
کاورى، کارگــردان 

ا م ر جرب م را ى وچ
دســت به دســت هم داد و مــن در ورود حر

سینما موفق نبودم.
شــهیدى در پایان دربــاره نق
رســانه ها در معرفى ب ازیگ
آنها در ســریال و فیلم
زمانى که من اظهار کرد:
را شروع کردم، با امروز که
جدید ما پا به این عرصه مى
یک تفاوت بــزرگ دارد؛ د
فضاى مجازى به این شــک
ووووجود نداشــت و اطال
به ایــن اندازه نبــ
پخش اولین سر
فقط یــک مص
یک روزنامه
خوش امــا 
این روز هـ
مجازى بر
شــدن و
بــه بازیگ
در چند س
وارد ایــن
شــدند،  کم

است.

چک سفید امضا روى میز على حاتمى گذاشتند...

بازیگر سابق «بتمن»
 وارد دنیاى مارول مى شود

«کریست
«ثور: عش
اگر اینت
او از سال
رقم خواه
چهارمین
اکران ش

همسورث
خود را به
قبلى این
هنوز نقش
شخصیت
کریستین
«بروس
آفرینىد
او در سال

کند.

با پیوســتن برزو ارجمند و ســحر ولدبیگــى به جمع 
بازیگــران ســریال کمــدى «کتونى زرنگــى» به 
کارگردانــى علــى مالقلــى پــور و تهیه کنندگــى
 محمدرضا شفاه، نخستین تصاویر از نقش آفرینى آنها 

منتشر شد.
تاکنــون بیــش از 70 درصــد از تصویربــردارى 
«کتونى زرنگى» انجام شده و کار تدوین و صداگذارى 

آن به طور همزمان در حال انجام است.
«کتونى زرنگى» با بازى هدایت هاشــمى، افســانه 
چهره آزاد، ملیکا شریفى نیا، على سلیمانى، جواد پورزند، 
شاپور کلهر، با معرفى زوج علیرضا جعفرى و مصطفى 
ساسانى، محمود جعفرى، برزو ارجمند و سحر ولدبیگى 
و بازیگران خردســال رادمهر رزمجوى و عماد شعبانى 
براى پخش در زمستان امســال از شبکه 3 سیما آماده 

مى شود.
در خالصــه داســتان این کمــدى اجتماعــى آمده 
اســت: «آقام همیشــه مى  گــه ِزرنگ تــه چاهه...
 ولى نمى دونه اگه من ته چاهم باشــم، کفتِر چاهى ام، 

باالخره مى پرم!»

«کتونى زرنگى» 
در پاى برزو ارجمند 
و سحر ولدبیگى
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ارســالن مطهرى اولین خرید زمســتانى استقالل و 
فرهاد مجیدى لقب گرفت. بازیکنى که ســال ها بود 
نامش به اردوى آبى ها لینک مى شــد اما هر بار بنا به 
دالیلى در لحظه آخر آبى پوش شدن این جوان 26 ساله 
منتفى و او سر از تیم دیگرى در مى آورد. خرید ارسالن 
مى تواند گامى بلند از سوى فرهاد براى تقویت ساختار 
تهاجمى اش باشــد جایى که تردیدهاى زیادى براى 
بازگشت دیاباته وجود دارد و در زمان استراماچونى هم 

برنامه هاى زیادى براى تقویتش دیده مى شد.
 البته در این خصوص باشگاه ذوب آهن نسبت به عقد 
قرارداد مطهرى با استقالل موضع گرفته و اعالم کرده 
این انتقال قانونى نیســت. ذوبى ها فســخ یک طرفه 
قرارداد مطهرى را غیرقانونى دانســتند و اعالم کردند 
که این بازیکن باید به تیم خود برگردد. به نظر مى رسد 
مسئوالن ذوب آهن و استقالل وارد یک چالش جدید 
شــده اند و باید دید در آینده چه اتفاقاتى پیرامون این 

موضوع رخ خواهد داد.
اما سواى از ساختار تهاجمى ســرمربى جدید استقالل 
نیم نگاهى نیز به تقویت ســاختار تدافعى خود دوخته 
به خصوص در پســت دفاع میانى و چپ. مجیدى که 

به احتمال فراوان برخالف اســتراماچونى با سیستم و 
چیدمان جدیدى شــاگردانش را به مصاف رقبا خواهد 
فرستاد بیشــتر از هر چیزى به خرید یک مدافع میانى 
مناســب و تقویت جناح چپ متمرکز شده و در این راه 
نام هایى نیز بر ســر زبان ها افتاده است. در پست دفاع 
چپ استقالل به صورت رســمى با عقیل کعبى مدافع 
چپ صنعت نفت آبادان مکاتباتى انجام داد گرچه بعید 
به نظر مى رســد برزیلى هاى ایران تمایلى به از دست 
دادن این بازیکن کلیدى نشان بدهند. اما در پست مدافع 
میانى فرهاد مجیدى سخت در تالش براى بازگرداندن 
ســتاره اى نام آشناســت، بازیکنى که در تابستان به 
شکلى غیرمنتظره از ســوى مدیریت قبلى باشگاه کنار 

گذاشته شد.
پژمان منتظــرى، کاپیتان فصل گذشــته اســتقالل 
گزینه اى است که مجیدى براى تقویت ساختار تدافعى 
روى او نظــر دارد از همیــن رو طى دو هفته گذشــته 
مذاکرات با این بازیکن حال حاضر الخریطیات به مراحل 
نهایى رسیده تا او در آخرین ماه هاى فوتبال حرفه اى 
خود دوباره پیراهن اســتقالل را برتن کند. در این بین 
پژمان که همزمان با امیر قلعه نویى و ســپاهانى ها نیز 
مذاکراتى داشته حاال در دوراهى تهران و نصف جهان 

قرار گرفته گرچه اســتقاللى ها مدعى اند او بمب بعدى 
فرهاد مجیدى در پنجره زمستانى خواهد بود و سپاهانى 

ها هم با توجه به خرید طیبى دیگر نیازى به او ندارند.
در این بین اما نام هاى دیگرى نیز شــنیده مى شود از 
جمله آیاندا پاتوسى، هافبک آفریقایى فصل گذشته که 
چند روز قبل از ســوى وینفرد شفر و باشگاه بن یاس از 
فهرست باشگاه اماراتى کنار گذاشته شد تا بار دیگر در 
سبد خریدهاى زمستانى استقالل قرار بگیرد. پاتوسى که 
پیش از این شنیده مى شد امیر قلعه نویى و سپاهانى ها 
نیز قصد به خدمت گرفتن او را دارند بنا به اخبار رسیده 
از همیشه به استقالل نزدیک تر است و هیچ بعید نیست 
بمب بعدى زمســتانى لقب بگیرد. ضمن اینکه در کنار 
پاتوسى، استقالل نام یک بازیکن خارجى معرفى شده 
را نیز رصد کرده و در حال بررســى شرایط همکارى با 

او نیز هست.
آنچــه از اردوى اســتقالل بــه گــوش مى رســد 
این کــه فرهاد مجیــدى حداقل دو تا ســه خرید دیگر 

در زمســتان خواهد داشــت کــه یک یــا دو نفر 
در ســاختار تدافعى و یکى دو نفر هــم در میانه 

میــدان و حتــى ســاختار تهاجمــى خواهد 
بود.

سپاهان دیگر منتظرى را نمى خواهد

ارسالن را از چنگ ذوب آهن 
در آوردند

سعید نظرى

پیشکسوت تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان اعالم کرد که در صورت درخواست مدیران 
این باشگاه آمادگى کامل براى کمک به این تیم دارد.

مهدى رجب زاده در گفتگویى در خصوص شــرایط این روز هاى تیم فوتبال ذوب آهن 
اصفهان و طوالنى شدن پروسه انتخاب سرمربى جدید اظهار کرد: پروسه انتخاب سرمربى 
خیلى طوالنى شده و دلیل آن هم این است؛ گزینه هایى که مدنظر باشگاه بودند هرکدام 
بنابر دالیلى با مدیران به توافق نرسیدند و در نهایت نیامدند. با این حال من مطمئنم که 

مدیران باشگاه پیگیر انتخاب سرمربى هستند و امیدوارم به زودى این اتفاق رخ دهد.
وى درباره اینکه باشگاه اعالم کرده قصد دارد یک سرمربى خارجى را جایگزین علیرضا 

منصوریان کند، گفت: انتخاب سرمربى ایرانى یا خارجى به اهداف هر تیم بستگى دارد. 
یک وقتى باشگاه زمان کافى و برنامه بلندمدت دارد و دنبال سرمربى خارجى مى رود؛ یک 
وقتى تیم در بحران است و زمان کافى براى آمدن سرمربى خارجى نیست آن وقت یک 
سرمربى ایرانى هدایت تیم را برعهده مى گیرد. باید دید تفکر باشگاه چیست. همین چند 
روز پیش قرار بود على دایى سرمربى شــود، اما او پیشنهاد را رد کرد و حاال مدیران باید 

سراغ گزینه هاى بعدى بروند که این خودش کمى زمان نیاز دارد.
رجب زاده در واکنش به اینکه پیش تر، خودش هم یکى از گزینه هاى هدایت ذوب آهن 
بود، تصریح کرد: من هم مثل شما این خبر را از رسانه ها خواندم. به هر حال براى کسى 

مثل من که سال ها در این تیم زحمت کشیده ، افتخارى است که روزى هدایت ذوب آهن 
را برعهده داشته باشم. نمونه این اتفاق را هم در حال حاضر مى بینیم که مربیان جوان 

مشغول کار هستند؛ مثل ابراهیم صادقى در سایپا یا فرهاد مجیدى در استقالل.
وى در پایان خاطرنشان کرد: در تمام دنیا هم اینگونه است. مثل فرانک لمپارد در چلسى 
و... این اتفاق براى بازیکنانى که  سال ها در یک تیم بازى کرده اند رخ مى دهد و شانس 
دارند تا هدایت همان تیم را برعهده بگیرند. با این حال، هر زمانى که مسئوالن باشگاه 
ذوب آهن به این نتیجه برسند که حضور من مى تواند تأثیرگذار باشد و مى توانم کمکى به 
ذوب آهن کنم، قطعاً  با تمام وجود و توان، آمادگى کامل را براى کمک به تیم محبوبم دارم.

او مى خواهد به هر قیمتى بیاید

رجب زاده به مثال فرهاد و لمپارد متوسل شد!

در روزهاى تعطیلى فوتبال ایران، دو تیم شهرخودرو 
و سپاهان یک بازى دوستانه برگزار خواهند کرد. آنها 
روز جمعه قرار است در اصفهان یک بازى دوستانه 
و تدارکاتى جذاب را با یکدیگر برگزار کنند. جذابیت 
این بازى فارغ از اینکــه دو تیم در جدول رده بندى 
شرایط خوبى داشته و از کادر فنى و بازیکنان خوبى 
هم بهره مى برند، اتفاقاتى است که در آخرین بازى 

دو تیم در لیگ برتر رخ داد.
دو تیم در هفته چهاردهم رقابت هاى لیگ برتر در 
ورزشگاه امام رضا(ع) شهر مشهد به مصاف هم رفتند 
و با وجود تساوى یک، یک اما مسابقه اى جنجالى 
از آب در آمد. این بازى تحــت تأثیر قضاوت بیژن 
حیدرى قرار داشــت و برخى از صحنه هاى مسابقه 
باعث شــد که یحیى گل محمدى در طول مسابقه 
و بعد از بازى نســبت به داور بــازى واکنش هاى

 تندى نشــان بدهد. اما این تنها حاشیه بازى نبود؛ 
در کنفرانــس امیرقلعــه نویى در پایــان بازى هم 
جنجال هایى به وجود آمد و ســرمربى ســپاهان با 

خبرنگاران مشهدى به مشکل خورد.
جنجال هاى این بــازى اما تا هفته هــا بعد ادامه 
داشــت و امیر قلعه نویى در مصاحبه هاى گوناگون 
از اتفاقــات رخ داده در کنفرانس خبــرى اش ابراز 
ناراحتــى کرد ضمــن اینکــه گل محمــدى نیز 
کماکان داورى را عامل نرسیدن تیمش به 3 امتیاز 

مى دانست.
حاال این دو تیم که بازى شان در لیگ برتر پرحاشیه 
بود روز جمعه در یــک بازى دوســتانه به مصاف 
یکدیگر مى روند. انتظار مــى رود این بازى بتواند 
تلخى هاى مســابقه قبلى را از اذهــان پاك کند  و 
نوعى بازى آشــتى کنان بین دو تیم و دو سرمربى

 باشد.

گل و بلبل 
در انتظار یحیى 
و بزرگوار

فاصله 360 درجه اى محبوبیت2سرمربى

مى ز ل

ب گل و
در انتظار یح
و بزرگ

احمد خلیلى

 باشــگاه تراکتور اعالم کــرد معاوضه دو 
بازیکن این تیم با یک بازیکن ســپاهان 

صحت ندارد.
طى روزهاى اخیر شایعه شده بود که قرار 
است احسان حاج صفى و اکبر ایمانى با یک 
بازیکن از سپاهان معاوضه شوند که باشگاه 

تراکتور این موضوع را رد کرد.
 باشگاه تراکتور اعالم کرد  شایعه معاوضه 
اکبر ایمانــى و احســان حاج صفى با چند 
بازیکن، در فضاى مجازى منتشر شده که به 

هیچ عنوان صحت ندارد. 
در ادامه این اطالعیه آمده است: «کادرفنى 
تراکتور هیــچ برنامه اى بــراى فروش یا 
معاوضه این دو بازیکن ارزشمند ندارد و از 
هواداران درخواست مى شود که بدون توجه 
به شایعات مطرح شده در فضاى مجازى، 
اخبار موثق تراکتور را تنها از رسانه رسمى 

این باشگاه پیگیرى کنند!

باشــگاه تراکتور قصد دارد در پنجره نقل و 
انتقاالت زمســتانى براى تقویت خط دفاع 
خود یک  مدافع میانى به خدمت بگیرد و در 
همین راستا به دنبال جذب مهران موسوى 

از پیکان است.
تراکتورى ها قصد دارند براى به خدمت گرفتن 
موسوى از پیکان، محمدرضا اخبارى (ملقب 
به گجت) را به این تیم منتقل کنند و باید دید 
واکنش پیکانى ها به پیشــنهاد معاوضه چه 

خواهد بود.
پیکان به دنبال جذب یک گلر اســت و در 
صورتى که حســین فرکى، اخبارى را مورد 
تأیید قرار دهد به زودى شاهد جابه جایى این 
دو بازیکن میان تراکتور و پیکان خواهیم بود.

اخبارى در حال حاضــر در تراکتور نیمکت 
نشین است و سرخپوشــان با وجود رشید 
مظاهرى خیالشان بابت دروازه راحت است 
و از همین رو حاضر به انتقال اخبارى شده اند.

معاوضه کدام است 
دیگر؟!

گجت محصول ایران 
خودرو مى شود

مدعى اند او بمب بعدى 
ى خواهد بود و سپاهانى 

ر نیازى به او ندارند.
یز شــنیده مى شود از 
یقایى فصل گذشته که 
فر و باشگاه بن یاس از 
شته شد تا بار دیگر در 
 قرار بگیرد. پاتوسى که 
لعه نویى و سپاهانى ها 
اخبار رسیده ارند بنا به

ست و هیچ بعید نیست 
رد. ضمن اینکه در کنار 
ن خارجى معرفى شده 
ـىشرایط همکارى با 

ـه گــوش مى رســد 
 دو تا ســه خرید دیگر

ــه یک یــا دو نفر 
فر هــم در میانه 

جمــى خواهد 

ید

دو تیم در هفته چهار
ورزشگاه امام رضا(ع)
و با وجود تساوى یک
از آب در آمد. این باز
حیدرى قرار داشــت
باعث شــد که یحیى
و بعد از بازى نســبت

فاصل

 به نظر مى رســد کالدرون هم مثل اســتراماچونى 
دوران تقریبًا کوتاهى در فوتبال ایران داشــته باشد 
و اگر مشکالتش حل نشــود، او هم مثل سرمربى 
ســابق اســتقالل، ایران را ترك خواهد کرد. نکته 
قابل توجه، تفاوت واکنش هواداران پرســپولیس 
با هــواداران رقیب در قبال ســرمربى تیمشــان 
است. روزى که استراماچونى از ایران رفت، هواداران 
استقالل اعالم کردند او خط قرمزشان است و تقریبًا 
تمام آنها طرف مربى ایتالیایى را گرفتند و باشــگاه 
را مقصر دانســتند و حتى چند تجمع را ترتیب دادند 
اما در ماجراى کالدرون، اگر چه در بعضى صفحات 

توییترى شــاهد حمایت از مربى آرژانتینى هستیم 
اما صحبت هایى که دربــاره نقش مدیر برنامه هاى 
کالدرون در اتفاقات اخیر مطرح شده، در کنار اختالف 
با انصارى فرد و پیروانى باعث شده که کالدرون به 
اندازه اســتراماچونى، محبوبیت  100درصدى بین 
هواداران تیمش نداشته باشد و هواداران پرسپولیس 
زیاد پیگیر بازگشــت کالــدرون به پرســپولیس

 نیســتند. البته نکته عجیب اینجاست که کالدرون 
پرســپولیس را به صــدر جدول رســانده و مدعى 
قهرمانى کرده اما هواداران پرسپولیس به اندازه اى 
که هواداران اســتقالل، پیگیر استراماچونى بودند، 

پیگیر کالدرون نیستند.

محمد مؤمنى

آندرانیک تیموریان در یک برنامه تلویزیونى گفته بود دوست دارم به استقالل 
برگردم، اما استقالل او را نمى خواهد.

آندو تیموریان 37 سال ســن دارد و از آمادگى الزم دور است، زیرا در این 
فصل در هیچ تیمى نبوده و مشــخص نیست وضعیت بدنى او 

چطور است.
ضمن اینکه استقالل در پســت او بازیکنان خوبى دارد و 
فرهاد مجیدى دنبال گزینه هاى به مراتب جوان تر است. 
اگر استقالل با پاتوسى قرارداد ببندد، بعید است دنبال 
هافبک دیگرى باشد، اما حتى در غیر این صورت هم 
آندو شانسى براى بازگشــت به استقالل ندارد و بعید 

است در لیگ برتر تیمى او را بخواهد.

نشریه «الریاضیه» عربســتان خبر داد که روى ویتوریا، 
سرمربى پرتغالى النصر از مسئوالن باشگاه درخواست کرد 
تا سریعاً  عوض خمیس و ولید عبدا... از لیست تیم خارج 

کنند و اجازه دهند به تیم هاى دیگرى بروند.
این سرمربى سرشناس پرتغالى در فصل گذشته هدایت 

النصر را برعهده گرفت و قهرمان عربســتان کرد. هفته 
گذشته نیز النصر فاتح جام حذفى این کشور شد و التعاون 

را شکست داد.
النصر یکى از رقباى ســپاهان در مرحله گروهى لیگ 

قهرمانان آسیا 2020 است.

2 بازیکن رقیب سپاهان در لیست فروش

  آى اسپورت | ماجراى مذاکره اســتقاللى ها  بى خیال آندو جان
با روبینیو هم از آن ماجراهاى عجیــب و البته بامزه این 
روزهاى فوتبال ایران است. درست در روزهایى که استقالل 
سرمربى نداشته و حتى ترکیب اعضاى هیات مدیره اش هم 
مشخص نبوده، معلوم نیست چه کسى از طرف باشگاه با 
این بازیکن مذاکره کرده و همه جوره با او به توافق رسیده 
است. جالب این که روبینیو خیلى هم با این پیشنهاد حال 
کرده و حتى متنى را هم خطاب به هواداران استقالل آماده 
کرده بوده که بعد از رســمى شــدن قرارداد با این تیم در 
اینستاگرامش منتشر کند. اما خب این اتفاق نیفتاده و آمدن 
این بازیکن به استقالل منتفى شده است. اتفاقى که حسابى 
باعث ناراحتى روبینیو شده و حال او را تا حد افسردگى بد 
کرده است، جورى که هنوز هم با این ماجرا کنار نیامده و 
به قول خودش هنوز منتظر است تا بلکه اتفاق دیگرى رخ 
بدهد و او به استقالل بیاید. البته هر کس دیگرى هم جاى 
روبینیو بود، از برهم خوردن این توافق 1,2 میلیون دالرى 
افسرده مى شد، خود استقاللى ها هم از این که پیوستن این 
بازیکن به تیم شان کنسل شده ناراحت شده اند اما انصافا اگر 
آنها کمى واقع بین و دوراندیش باشند، از این که روبینیو به 
تیم شان نیامد خوشحال هم خواهند شد. خب دلیل اولش 
این است که درست است که روبینیو براى خودش غولى 
بوده و 100 بازى ملى براى برزیل انجام داده و در رئال و 

منچسترسیتى و آث میالن و... بازى کرده اما او حاال 35 
ساله است و در همین تیم آخرش یعنى استانبول باشاك 
شهیر ترکیه، بیشتر مواقع یا مصدوم بوده یا نیمکت نشین 
و کال در 12 بازى براى این تیم هیــچ گلى نزده و پاس 
گلى هم نداده است و خب مشخص است که دیگر نباید 
روى او به عنوان یک فوق ستاره حساب کرد. دلیل دوم اما 
واقعا دلیل مهم ترى است و آن، قرارداد سنگینى است که 

قرار بود با این بازیکن بسته شــود. اصال هر بالیى که در 
یک ماه اخیر بر سر اســتقالل آمد، فقط و فقط به خاطر 
پرداخت نشــدن به موقع مطالبات 140 هزار دالر ناقابل 
آندره آ استراماچونى بود، حاال شما بگویید تیمى که 140 
هزار دالر ندارد تا مربى اش را نگــه دارد، چطور مى تواند 
مطالبات بازیکنى را که قراردادش 1,2 میلیون دالر است 

پرداخت کند؟

او افسرده شد ولى شما خوشحال باشید

اوضه دو
ــپاهان

که قرار
نى با یک
ه باشگاه

 معاوضه
ى با چند
شده که به

ست 
آندرانیک تیموریان در یک برنامه تل
برگردم، اما استقالل او را نمى خواه
7آندو تیموریان37 سال ســن دار
فصل در هیچ تیمى نبو

چطور است.
ضمن اینکه است
فرهاد مجیدى
ب اگر استقالل
هافبک دیگر
آندو شانسى

است در لیگ

 بى خیال



0606آگهىآگهى 3670 سال شانزدهمپنج شنبه  19 دى  ماه   1398

ابالغ وقت رسیدگى
شماره: 550/98 ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- آقاى محمد صادقى 
هاردنگى دادخواستى به مبلغ انتقال سند ریال بطرفیت 1- سعید ملکى فرزند محمدعلى 
2- زهرا آقاکبیرى نجف آبادى که اعالم شــده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 
550  در شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن 
آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از 
نامبرده دعوت مى شود در روز یکشنبه مورخ 98/11/20 ساعت 16 در جلسه شورا حاضر و 
در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در 
غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد 
نمود. م الف: 724151 شعبه دوم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع 

شماره یک) /10/291

مزایده 
اجراى احکام شــعبه 17 مدنى اصفهان در نظر دارد مزایده اى با مشــخصات زیر برگزار 
نماید. پرونده کالسه 980295 ج 17 خواهان خانم الهه رجبى و جواد رجبى زفره با وکالت 
عاطفه رنجبر خوانده زهره رجبى زفره مورد مزایده: فروش 72 حبه پالك ثبتى 10 فرعى از 
12583 اصلى واقع در بخش 5 ثبتى اصفهان اوصاف مورد مزایده طبق نظریه کارشناسى: 
در خصوص ارزیابى پالك ثبتى 12583/10 بخش 5 ثبــت اصفهان که به صورت یک 
باب منزل مسکونى دو طبقه واقع در اصفهان- خیابان جى- خیابان شهداى ابهر- نبش 
کوچه شهید اصغر روغنى پالك 207- کدپستى 75174- 81596 مى باشد. محل فوق 
داراى پالك ثبتى 12583/10 بخش 5 ثبت اصفهان طبق سند داراى 283/39 مترمربع 
مساحت عرصه و اعیانى حدود 355 مترمربع به صورت دیوار باربر- سقف تیرآهن- طبقه 
زیرزمین داراى کــف موزائیک- بدنه کاغذ دیوارى- داراى آشــپزخانه اپن- درب هاى 
داخلى چوبى- چهارچوب فلــزى- پنجره هاى خارجى آلومینیــوم- طبقه همکف بدنه 
سالن سنگ- درب هاى داخلى چوبى- ســقف داراى ابزار- چهارچوب ها فلزى- پنجره 
هاى خارجى آلومینیوم- نماى  حیاط سنگ ولى نماى بیرونى آجر زبره- داراى سرمایش 
کولر آبى و گرمایش گاز و داراى اشتراکات شهرى مى باشد. لذا با توجه به موقعیت محل 
مساحت و کاربرى و عوامل موثر در قضیه ارزش شــش دانگ ملک فوق اعم از عرصه و 
اعیانى 8/800/000/000 ریال (هشت میلیارد و هشــتصد میلیون ریال) برآورد و اعالم 
نظر مى گردد. ضمنــًا طبق گزارش 3482/98 مورخ 98/08/12 کالنترى دادگســترى 
اصفهان ملک در تصرف شخصى نمى باشد و فاقد سکنه مى باشد. زمان: 98/11/6 ساعت 
9 صبح مکان: خیابان جى- خیابان شهداى ستار- مجتمع قضائى شهید بهشتى- طبقه 
دوم- شعبه 17- اجراى احکام مدنى. طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از مزایده ضمن 
هماهنگى با این اجرا از ملک دیدن کرده و با ســپردن 10 درصد ارزش اموال به شماره 
حساب 2171290210008 بانک ملى دادگســترى اصفهان و ارائه فیش به این اجرا در 
جلسه مزایده شرکت کنند. مزایده از قیمت پایه شروع مى شود. پیشنهاد دهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بــود. م الف: 724232 دادورز اجراى احکام شــعبه 17 مدنى 

اصفهان /10/297

ابالغ اجراییه
شماره پرونده: 139804002003004371/1 شماره بایگانى پرونده: 9806170/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000519 تاریخ صدور: 1398/10/15 آگهى ابالغیه هاى 
اجرائیه کالسه: 139804002003004371- بدین وسیله به خانم زهرا قربانى آبسردى 
نام پدر: مصطفى تاریخ تولد: 1367/10/13 شماره ملى: 1171310714 شماره شناسنامه: 
2116 به نشــانى: اصفهان خانه اصفهان خ ارغوان چهارراه نیرو هوائى انتهاى کوچه ماه 
گل سمت چپ کدپستى 8186613981 ابالغ مى شود که امید قربانى نام پدر: احمد تاریخ 
تولد: 1362/01/18 شماره ملى: 1288383721 شــماره شناسنامه 3577، باستناد چک 
شماره 07- 9677/712545- 1398/9/1 عهده بانک ملى خیابان صائب اصفهان جهت 
وصول مبلغ 110/000/000 ریال بابت اصل طلب علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائى به کالسه 139804002003004371 و شــماره بایگانى 9806170 در این اداره 
تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 98/10/9 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند 
شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط 
یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و طبق تبصره دوم ماده  113 قانون برنامه 
پنجساله ششم توسعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت 
بیست روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محســوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى 
خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 724237 اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان /10/298

ابالغ اجراییه
شماره پرونده: 139704002129000237/2 شماره بایگانى پرونده: 9702833/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000499 تاریخ صدور: 1398/10/04 آگهى ابالغ اجرائیه 
پرونده شماره 139704002129000237- بدینوسیله به آقاى اسفندیار صالحى نام پدر: 
امراله به نشانى متن ســند: خانه اصفهان، ابالغ مى شــود که خانم عذرا کرداریان جهت 
وصول مبلغ شش میلیون ریال (که طبق شاخص سال 1396 به مبلغ 444/527/027 ریال 
ارزیابى گردید) بانضمام بیست مثقال طالى ســاخته هجده عیار و بیست عدد سکه بهار 
آزادى به استناد سند نکاحیه شــماره 1988 مورخ 1371/04/25 دفترخانه ازدواج شماره 
194 مدیســه لنجان اســتان اصفهان به کفالت دفتر ازدواج 161 لنجان علیه شما اجرئیه 
صادر نموده و پرونده اجرائى به کالســه 9700307 در واحد اجراى اسناد رسمى لنجان و 
کالسه 9702833/1 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان تشکیل شده است و بدلیل عدم 
شناسایى آدرس، ابالغ اجرائیه میسر نگردیده اســت، لذا بنا به تقاضاى بستانکار ماده 18 
آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ 
ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و 
منتشر مى گردد، ظرف مدت ده  از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت 
به پرداخت بدهى خود اقدام ننمائید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 724148 

قویدل- کفیل اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /10/299

ابالغ نظریه کارشناسى
شماره نامه: 1398009002241373 شــماره پرونده: 9409986825300893 شماره 
بایگانى پرونده: 980171 تاریخ تنظیم: 1398/10/15 در خصوص پرونده کالسه 980189 
ج/5 محکوم له: الهه شفیعى ینگابادى محکوم علیه: رسول شفیعى- فاطمه شفیعى ینگ 
آبادى و رسول شفیعى موضوع الزم االجرا: فروش مال مشــاعى؛ بدینوسیله در راستاى 
ماده 75 قانون اجــراى احکام مدنى به محکوم علیه نظریه کارشناســى مبنى بر ارزیابى 
پالك ثبتى به شــماره 5285 بخــش 3 اصفهان به قیمــت پایه کا رشناســى 6 دانگ 
5/200/000/000 ریال ابالغ میگردد ظرف مهلت 3 روز از تاریخ آگهى نشــر آگهى در 
صورت اعتراض به نظریه موصوف به مرجع مراجعه و اقدام نماید در غیر اینصورت، وفق 
مقررات قانونى به مزایده و فروش گذاشته میشــود. م الف: 722046 سید هاشم حسینى 
دارگانى- دادورز شــعبه پنجم اجراى احکام مدنى شهرســتان اصفهان (مجتمع قضائى 

شماره 1) /10/300

مزایده (نوبت اول)
واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالسه 960461 جلسه 
مزایده اى در روز شنبه مورخ 1398/11/12 از ساعت 9:00 لغایت 10:30 صبح و به منظور 
وصول محکوبه در حق محکوم له و به جهت فروش یک دستگاه کم پرسور معدنى مستعمل 
ساخت ایگرسولند به شماره سریال Z 17868 64 و شــماره موتور 3306، که کمپرسور 

مذکور نیاز به چهار حلقه الستیک و تعویض سوزن ها و بازبینى و تعمیر موتور و بازسازى 
اطاق دارد به مالکیت آقاى مجتبى هادى ورنامخواستى فرزند احمد که توسط کارشناس 
رسمى دادگســترى به مبلغ 850/000/000 ریال ارزیابى گردیده است. در محل اجراى 
احکام مدنى دادگسترى لنجان برگزار نماید طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز قبل از 
موعد مزایده از کمپرسور مورد نظر واقع در پارکینگ شهر چمگردان دیدن نموده و سپس 
در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده 
مزایده فرد یا افرادى مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در 
جلسه مزایده شرکت نمایند که 10 درصد قیمت کارشناســى را نقدا پرداخت و در صورت 
برنده شده الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م الف: 722855 اجراى احکام مدنى 

دادگسترى لنجان /10/301

ابالغ وقت رسیدگى
ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- خانم سیما سلطانى سده دادخواستى 
به مبلغ انتقال سند رسمى یکدستگاه ســوارى رانا به شماره انتظامى 218 ه 62 ایران 43 
ریال بطرفیت 1- سهراب سلطانى سده 2- ایوب نورى پرکستانى  که اعالم شده مجهول 
المکان است تقدیم و به کالسه 643/98 در شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف لنجان 
ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به 
تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز مورخ 98/12/5 ساعت 
2/5 در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رســیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا 
رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 724718 شــعبه یک حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /10/309

حصروراثت 
زهره کاظمى نجف آبادى داراى شناســنامه شــماره 3 به شــرح دادخواست به کالسه 
1588/98 از این دادگاه درخواســت گواهــى حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده 
که شــادروان محمد باقر کاظمــى نجف آبــادى بشناســنامه 847 در تاریخ 98/9/11 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگــى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به: 1. ســمیه کاظمى نجف آبادى ش ش 4 ، 2. زهره کاظمى نجف آبادى ش ش 3 ، 3. 
مهدى کاظمى نجف آبادى ش ش 2 ، 4. عباســقلى کاظمى نجف آبادى ش ش 9 ، 5. 
زهرا کاظمى نجف آبادى ش ش 52 ، 6. رضا کاظمى نجف آبادى ش ش 13 ، 7. مسعود 
کاظمى نجف آبادى ش ش 2 ، (فرزندان متوفى)، 8. تاجماه کریمى ش ش 12 (همســر 
متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادر

خواهد شد. 722775/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف 
آباد/ 10/283

 حصروراثت 
یداله صادقى پورنجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 960 به شرح دادخواست به کالسه 
1594/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شادروان ماه بیگم انتشارى نجف آبادى بشناســنامه 16785 در تاریخ 96/4/9 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. یداله 
صادقى پورنجف آبادى ش ش 960 ، 2. حشمت اله صادقى پورنجف آبادى ش ش 252 
، 3. عزت صادقى پورنجــف آبادى ش ش 295 ، 4. فتح اله صادقــى پورنجف آبادى ش 
ش 93 ، (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبــردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شــد. 723296/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 10/284

 حصروراثت 
طاهره نمازیان نجف آبادى داراى شناســنامه شماره 1298 به شرح دادخواست به کالسه 
1591/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسینعلى براتیه نجف آبادى بشناسنامه 1186 در تاریخ 98/9/12 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. الهه براتیه نجف 
آبادى ش ش 5034 ، 2. مجید براتیه نجف آبادى ش ش 250 ، (فرزندان متوفى)، 3. طاهره 
نمازیان نجف آبادى ش ش 1298 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 723853/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى 

دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 10/285

ابالغ اجراییه
 آگهــى ابــالغ اجرائیــه مهریه وفــق مــاده 18 آئین نامــه اجــرا- شــماره پرونده : 
139804018593000423/1 شــماره بایگانــى پرونده : 9800563 شــماره ابالغیه : 
139803818593000132 تاریخ صدور 3 / 10 / 1398 بدین وســیله به آقاى علیرضا 
شاهین ورنو سفادرانى فرزند حســن شناسنامه شــماره 2649854911 ساکن اصفهان 
شاهین شــهر مخابرات فرعى 16 شرقى ســاختمان صدف و آقاى حســام شاهین ورنو 
سفادرانى فرزند حسن شناســنامه شماره 2649360021 ســاکن اصفهان شاهین شهر 
مخابرات فرعى 16 شرقى ساختمان صدف و آقاى پیمان شــاهین ورنو سفادرانى فرزند 
حسن شناسنامه شماره 1284919463  ساکن اصفهان شاهین شهر مخابرات فرعى 16 
شرقى ساختمان صدف جملگى وراث مرحوم حسن شاهین ورنو سفادرانى ابالغ مى شود 
که خانم نسرین پورحسین جهت وصول تعداد 50 عدد ســکه بهار آزادى و تعداد 5 شاخه 
گل رز به استناد سند ازدواج شــماره 9644 – 18 / 4 / 1392 دفترخانه 94 بندرانزلى علیه 
مورث شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9800563 در این اداره تشکیل 
شده و طبق گزارش مورخ 1398/9/16 اجراى اسناد رسمى اصفهان  ، محل اقامت شما به 
شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 و 19آئین نامه اجرا 
مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه آگهى مى شود و ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز 
ابالغ محسوب مى گردد چنانچه نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید عملیات اجرائى 
جریان خواهد یافت . 720221 /م الف. على غالمعلى زاده رودکلى -مسئول واحد اجراى 

اسناد رسمى بندرانزلى/10/286  

ابالغ رأى
آگهى راى شورا - شماره پرونده : 98 / 435 ش 2 ح  شماره دادنامه 526 – 10 / 10 /98 
درخصوص دعوى خواهان آقاى  بهرام صادقى حسنوند فرزند سلطان على بنشانى شاهین 
شهر خ صیاد شیرازى نیم فرعى 5 پ 74 به طرفیت آقاى حسین کریمیان فرزند نقد على 
مجهول المکان به خواســته تقاضاى صدور حکم مبنى بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 000 /000 / 80 ریال بابت کسر اقســاط وام بانک انصار به استناد فیش حقوقى از 
تاریخ 3/1 /96 به انضمام مطلق خسارت دادرســى من جمله هزینه دادرسى و خسارت 
تاخیر تادیه گردشکار خواهان دادخواستى بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقررر 
حوزه به تصدى امضاء کنندگان ذیر تشکیل اســت و با توجه به محتویات پرونده پس از 
شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و بشــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید .با 

این توضیح که خواهان طى شرح خواســته و اظهارات اعالم داشته مبلغ خواسته را بابت 
ضمانت وام خوانده که اقساط آنرا پرداخت ننموده اســت بانک انصار از حقوقى اینجانب 
کسر نموده است و خوانده نسبت به پرداخت آن تاکنون امتناع نموده است تقاضاى صدور 
حکم به محکومیت خواسته به پرداخت اصل خواسته و خســارت تاخیر تادیه آن را دارم 
شورا با عنایت به محتویات پرونده و خواسته خواهان و عدم حضور خوانده و اینکه نسبت 
به دعوى مطروحه و مســتندات ابرازى خواهان هیچگونه ایراد و تکذیبى بعمل نیاورده 
است و توجه به پاسخ استعالم از بانک انصار به شماره 1418 مورخ 20 / 8 /98 به استناد 
مواد 198 و 522 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى راى به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 000 / 821 / 76 ریال بابت اصل خواسته و خســارت تاخیر تادیه آن از تاریخ تقدیم 
دادخواست 2 / 8 / 98 لغایت اجراى حکم و مبلغ 000 / 000 / 1 ریال بابت هزینه رسیدگى 
در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد الباقى خواسته خواهان با توجه به عدم وجود اسناد 
و مدارك مثبته و استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسى مدنى این قسمت از خواسته وى 
رد مى گردد راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
همین مرجع و سپس ظرف همین مدت قابل تجدى نظر خواهى در دادگاه محترم تجید 
نظر استان اصفهان مى باشد. 719101/م الف توران عباسى-  قاضى شعبه دوم شوارى 

حل اختالف  شاهین شهر /10/288    

ابالغ وقت دادرسى
خواهان محمد ذبحى با وکالت مریم شریفى  دادخواســتى به خواسته الزام خوانده مطالبه 
سفته به طرفیت خوانده محمد على فوالدى به شــوراى حل اختالف شعبه 11شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 916/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به 
تاریخ 98/11/20 بیست /بهمن/نود و هشت ساعت 9 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور 
رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه دادرسى تعیین شــده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا 
به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار 
مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 723322/ م الف شعبه یازدهم شوراى 

حل اختالف نجف آباد/ 10/302

ابالغ رأى
 رأى شــورا- 97/11/07 در وقت فوق العاده جلســه دادرسى شــعبه 2 حقوقى شوراى 
حل اختالف شهرســتان فالورجان به تصــدى امضاء کنندگان ذیل تشــکیل و پرونده 
کالســه 1476/97 از دفتــر واصل و تحــت نظر اســت . دادگاه با بررســى محتویات 
پرونده ، ختم دادرســى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رأى مــى نماید .در 
خصوص دعوى محمود زارع به طرفیت مهران عباسى طیبى به نشانى مجهول المکان 
به خواســته مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شــماره هاى 
838662 – 96/04/25   و  عهده بانک سپه به همراه مطلق خسارات دادرسى و خسارت 
تأخیر تأدیه با توجه به تصویر مصدق چک و با توجه به آنکه خوانده با وصف ابالغ قانونى 
در جلسه شــورا حاضر نشــده و الیحه اى نیز نداده و دلیلى بر پرداخت دین ارائه نشده، 
دعواى خواهان را وارد تشخیص ، مستندا به مواد307 و 309و  310 و 313 قانون تجارت 
و مواد198و519 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و تبصره 
الحاقى ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و از باب تقصیر خوانده در عدم پرداخت طلب خواهان که منتهى 
به طرح دعوا و تحمیل هزینه دادرسى به وى شده اســت به پرداخت مبلغ صد و پنجاه و 
یک هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى و نشر آگهى و خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
سررسید چک تا زمان اجراى حکم مطابق شاخص تورم صادر مینماید. رأى صادره شده 
غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و ظرف مدت  بیست 
روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان فالورجان اســت. 
م الف/725503 - . زهرا قاســمى - قاضى شعبه دوم شــوراى حل اختالف شهرستان 

فالورجان/10/303 

ابالغ رأى
رأى شــورا- 98/05/06 در وقت فوق العاده جلســه دادرسى شــعبه 2 حقوقى شوراى 
حل اختالف شهرســتان فالورجان به تصــدى امضاء کنندگان ذیل تشــکیل و پرونده 
کالســه 507/98 از دفتر واصل و تحت نظر است . دادگاه با بررســى محتویات پرونده ، 
ختم دادرسى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید .در خصوص دعوى 
محمود زارع به طرفیت جواد کریمى مجهول المکان به خواسته مطالبه مبلغ 24/000/000 
ریال بابت وجه دو فقــره چک به شــماره هــاى 9503/923438-12 96/05/15   و 
9503/923439-12 96/06/11 عهده بانک ملى به همراه مطلق خســارات دادرســى 
و خســارت تأخیر تأدیه با توجه به تصویر مصدق چک و با توجه به آنکه خوانده با وصف 
ابالغ قانونى در جلسه شورا حاضر نشده و الیحه اى نیز نداده و دلیلى بر پرداخت دین ارائه 
نشده، دعواى خواهان را وارد تشخیص ، مســتندا به مواد  310 الى 315 قانون تجارت و 
مواد198و519 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و تبصره 
الحاقى ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 24/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و از باب تقصیر خوانده در عدم پرداخت طلب خواهان که منتهى 
به طرح دعوا و تحمیل هزینه دادرسى به وى شده اســت به پرداخت مبلغ صد و هفتاد و 
یک هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى و نشر آگهى و خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
سررسید چک تا زمان اجراى حکم مطابق شاخص تورم صادر مینماید. رأى صادره شده 
غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــورا و ظرف مدت  
بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان فالورجان 
است. م الف/725499 - . زهرا قاسمى - قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان 

فالورجان/ 10/304 

ابالغ رأى
رأى شورا- 97/11/07 در وقت فوق العاده جلسه دادرســى شعبه 2 حقوقى شوراى حل 
اختالف شهرســتان فالورجان به تصدى امضاء کنندگان ذیل تشکیل و پرونده کالسه 
1482/97 از دفتر واصل و تحت نظر اســت . دادگاه با بررســى محتویات پرونده ، ختم 
دادرســى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید .در خصوص دعوى 
محمود زارع به طرفیت پژمان شــمس مورگانى مجهول المکان به خواسته مطالبه مبلغ 
80/000/000 ریال بابت وجه دو فقره چک به شــماره هــاى 862024  97/03/12 و 
862019  97/13/15 عهده بانک ملى به همراه مطلق خسارات دادرسى و خسارت تأخیر 
تأدیه با توجه به تصویر مصدق چک و با توجه به آنکه خوانــده با وصف ابالغ قانونى در 
جلسه شورا حاضر نشده و الیحه اى نیز نداده و دلیلى بر پرداخت دین ارائه نشده، دعواى 
خواهان را وارد تشــخیص ، مســتندا به مواد 307 و 309 و 310 و 312 قانون تجارت و 
مواد198و519 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و تبصره 
الحاقى ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 80/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و از باب تقصیر خوانده در عدم پرداخت طلب خواهان که منتهى 
به طرح دعوا و تحمیل هزینه دادرسى به وى شــده است به پرداخت مبلغ دویست و سى 
و نه هزار تومان بابت هزینه هاى دادرســى و نشر آگهى و خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
سررسید چک تا زمان اجراى حکم مطابق شاخص تورم صادر مینماید. رأى صادره شده 
غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــورا و ظرف مدت  
بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان فالورجان 
است. م الف/724696 - . زهرا قاسمى - قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان 

فالورجان/ 10/305 
ابالغ رأى

رأى شورا- 97/11/07 در وقت فوق العاده جلسه دادرسى شــعبه 2 حقوقى شوراى حل 
اختالف شهرســتان فالورجان به تصدى امضاء کنندگان ذیل تشــکیل و پرونده کالسه 
1474/97 از دفتر واصل و تحت نظر اســت . دادگاه با بررســى محتویــات پرونده ، ختم 
دادرسى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید .در خصوص دعوى محمود 
زارع به طرفیت اکبر باقرى مجهول المکان به خواســته مطالبه مبلغ 80/000/000 ریال 
بابت وجه دو فقره چک به شماره هاى 766774 97/03/10 و 785239 97/01/30  عهده 
بانک سپه همراه مطلق خسارات دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه با توجه به تصویر مصدق 
چک و با توجه به آنکه خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلسه شورا حاضر نشده و الیحه اى 
نیز نداده و دلیلى بر پرداخت دین ارائه نشده، دعواى خواهان را وارد تشخیص ، مستندا به 
مواد 307 و 309 و 310 و 312 قانون تجارت و مواد198و519 قانون آیین دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و تبصره الحاقى مــاده 2 قانون صدور چک حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 80/000/000 ریال بابت اصل خواسته و از باب تقصیر 
خوانده در عدم پرداخت طلب خواهان که منتهى به طرح دعوا و تحمیل هزینه دادرسى به 
وى شده است به پرداخت مبلغ دویست و ســى و نه هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى 
و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررســید چک تا زمان اجراى حکم مطابق شاخص تورم 
صادر مینماید. رأى صادره شده غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در این شورا و ظرف مدت  بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان فالورجان است. م الف/725421 - . زهرا قاسمى - قاضى شعبه دوم شوراى حل 

اختالف شهرستان فالورجان/10/306 

ابالغ رأى
رأى شورا- 98/05/07 در وقت فوق العاده جلسه دادرســى شعبه 2 حقوقى شوراى حل 
اختالف شهرســتان فالورجان به تصدى امضاء کنندگان ذیل تشکیل و پرونده کالسه 
519/98 از دفتر واصل و تحت نظر است . دادگاه با بررسى محتویات پرونده ، ختم دادرسى 
را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید .در خصوص دعوى محمود زارع 
به طرفیت کیوان مهــدى پور نژاد به نشــانى مجهول المکان به خواســته مطالبه مبلغ 
25/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شــماره هاى 05506 – 96/08/07   و  
عهده بانک ایران زمین به همراه مطلق خسارات دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه با توجه به 
تصویر مصدق چک و با توجه به آنکه خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلسه شورا حاضر 
نشده و الیحه اى نیز نداده و دلیلى بر پرداخت دین ارائه نشــده، دعواى خواهان را وارد 
تشــخیص ، مســتندا به مواد  310 الى 315 قانون تجارت و مواد198و519 قانون آیین 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و تبصره الحاقى ماده 2 قانون صدور 
چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و از باب تقصیر خوانده در عدم پرداخت طلب خواهــان که منتهى به طرح دعوا و تحمیل 
هزینه دادرسى به وى شده است به پرداخت مبلغ چهل و یک هزار تومان بابت هزینه هاى 
دادرسى  و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجراى حکم مطابق شاخص 
تورم صادر مینماید. رأى صادره شــده غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شورا و ظرف مدت  بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان فالورجان است. م الف/725606 - . زهرا قاسمى - قاضى شعبه دوم 

شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان/ 10/307 

ابالغ رأى
کالسه پرونده 93/98 مرجع رسیدگى شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف فالورجان 
خواهان اکبر موالیى فرزند ابوطالب به نشانى فالورجان جیالب نمایشگاه وحید - خوانده 
زهرا جعفرى دهکردى فرزند نصراله نشــانى مجهول المکان خواسته الزام به انتقال سند 
خودروى PK به شماره 384 ج 85  ایران 71 -گردش کار پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالس فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضا قاضى شورا 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید . راى قاضى شورا در 
خصوص دعوى آقاى اکبر موالیى فرزند ابوطالب به طرفیت خانم زهرا جعفرى دهکردى 
فرزند ناصر اهللا مبنى بر الزام به انتقال سند خودرو PK به شماره  384 ج 85  ایران 71 شورا 
با بررسى اوراق و محتویات پرونده و با توجه به الیحه تقدیمى خواهان مورخ 98/03/13  
که در آن بیان داشته که خودرو مذکور را به شخص دیگرى فروخته اند و این که مالکیت 
خواهان نسبت به خودرو یاد شده احراز نگردیده و ایشان ذینفع نمى باشند مستند به ماده 
2و بند یا ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرســى مدنى قرار رد دعوى صادر و اعالم مى 
نماید و صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى 
فالورجان مى باشد. م الف: 725966 شوراى حل اختالف شعبه سوم مجتمع شماره یک 

حوزه قضایى فالورجان/ 10/308 

مزایده اموال منقول نوبت اول 
در پرونده 982077 از شــعبه اجراى احکام مدنى دادگسترى شــاهین شهر شرکت گواه 
صنعت محکوم به پرداخــت 499 / 320 / 200 ریال در حق محمــد جنیرانى فرزند على 
و مبلغ 000/000 / 1 ریال بابت حق االجراى دولتى در حق صندوق دولت شــده اســت 
که محکوم لها در جهــت وصول مطالبات اقــدام به توقیف اموال بدهــکار طبق نظریه 
 EUROLUX کارشناس دادگسترى شامل 1 – ماسک جوشکارى اتوماتیک مارك
نو 2 – الکترود جوشــکارى WIEM7018ســایز mm 350*2,5به تعداد 30 کارتن 
13,5 کیلو گرمى ( الکترود جوشــکارى خشکه شیرازى ) 3 – ســیم جوش جوشکارى 
CO2مارك FILARCسایز 120mmتعداد 18 بسته 15کیلوگرمى 4- الماس سه 
گوش تراشکارى ساخت چین سه بسته هر بسته ده عدد 5 – دستگاه جوش Co2زرد رنگ 
ساخت ایران شرکت گام الکتریک مدل PARS- SYNM450DW ۶- دستگاه 
 S/N95SW01 -08 نقطه جوش زرد رنگ ساخت ایران شرکت مومن به شماره سریال
مدل msp23 -12کم کار که به میزان 000 /217/000 ریال ( دویست و هفده میلیون 
ریال )ارزیابى شده و نظریه کارشناس مصون از ایراد و اعتراض باقیمانده و زمان برگزارى 
مزایده : 2/ 11 / 98 از ســاعت 8:30 صبح محل برگزارى مزایده : اجراى احکام حقوقى  
دادگسترى شاهین شهر . مزایده از قیمت کارشناسى شروع وبه کسى که باالترین قیمت 
را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد . برنده مزایده مى بایست 10 درصداز ثمن معامله را فى 
المجلس به همراه داشته باشند تا عند اللزوم به حساب سپرده 21712902777002 واریز و 
تا یک ماه فرصت دارد ما بقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال 
مزایده10 درصد اولیه پس از کســر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . 
کسانى که مایل ب رکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره 
اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شــود و در روز انجام مزایده 
درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل ، تا 
در مزایده شرکت داده شوند . م/ الف 724464 علیرضا خالقى - دادورز اجراى احکام حقوقى 

دادگسترى شاهین شهر /10/310 

ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به 1- رضا ململى 2- مسلم طهماسبى دادخواستى به 
خواسته الزام به انتقال سند به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 /433 
ش 8 ح ثبت و وقت رســیدگى به تاریخ 21/ 12 / 98 ســاعت 15/ 5عصر تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده ردیف اول و دوم به استناد ماده 73 ق . آ. د . 
م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقــررات حکم غیابى صادر 
خواهد شد . 719771 /م الف - مدیر دفتر شعبه 8 حقوقى شــوراى حل اختالف شاهین 

شهر /10/287 
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آگهى تاسیس
 شرکت سهامى خاص پترو پاالیش صدر آفتاب پویا درتاریخ1398/10/08 به شماره ثبت 63813 به شناســه ملى 14008876229 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت : • تولید، بلندینگ، فرآورى، بسته بندى، انبارسازى، پخش و توزیع، خرید و فروش، صادرات و واردات انواع حالل هاى ویژه و فرآورده هاى نفتى شامل روغن هاى پایه، روغن هاى 
صنعتى و موتورى، انواع گریس و واسکازین، انواع روغن ترمز و مواد نانو، پلیمرها و حالل هاى نفتى و محصوالت پتروشیمى و جانبى، انواع روان کارها و روان کننده ها، چسب هاى صنعتى، روغن مخصوص تسمه، روغن 
ماشین براى مصارف صنعتى، روغن هاى تصفیه مجدد دوم، روغن هاى گردشى، اسپرى سیلیکون (روان کننده)، روغن هیدرولیک، روغن دنده، روغن پایه، روغن خام و روغن مرطوب کننده صنعتى، روغن sn ، روغن 
ترانس، انواع روغن چرخ و انواع فرآورده هاى روغنى و معدنى • تولید، فرآورى، پخش و توزیع، خرید و فروش و صادرات و واردات انواع مواد اولیه، مکمل ها و افزودنى ها (addetive) شامل: افزودنى هاى روان کننده 
هاى موتورى و صنعتى ویژه و تخصصى، مکمل روغن موتور، مکمل بنزین، مکمل سوخت بایوفیل، مکمل سوخت ایزوپروپانول، مکمل ضد دود روغن و بنزین و مکمل هیدروکربن هاى سبک و سنگین حاصل از بلندینگ • 
انجام کلیه عملیات تصفیه روغن موتورهاى کارکرده (سوخته) – خرید و فروش و توزیع و صادرات و واردات روغن هاى بازیافتى (روغن هاى تصفیه دوم) • خرید و فروش، واردات و صادرات انواع دستگاه ها ، تجهیزات 
، قطعات و ماشین آالت تولید روغن موتور و روان کننده هاى صنعتى و محصوالت جانبى و همچنین خرید و فروش و واردات و صادرات انواع دستگاه ها ، قطعات، تجهیزات و ماشین آالت آزمایشگاهى مرتبط با موضوع 
فعالیت شرکت • تولید و خرید و فروش انواع مواد و ترکیبات شیمیایى مجاز، پلیمرها، رزین ها، پارافین هاى جامد و مایع در گریدهاى صنعتى و خوراکى از مواد اولیه پاالیشگاهى همچون ایزوریسایکل، ایزوفید و انواع 
روان کاران و مواد اولیه پاالیشگاهى آنها مثل Lubcutو روغن virgin و روغن هاى نرم کننده DOP و DOTP و ساخت ترکیبات الکترواستاتیک (ضد بار)، انواع امولسیفایر و دمولسیفایر جهت کار در چاه هاى نفت 
(بجز استخراج و اکتشاف و بهره بردارى نفت و گاز) و تولید مواد اولیه جهت تولید روغن محلول در آب و قیر محلول در آب • تست و آزمایش کلیه روان کننده هاى موتورى و صنعتى و محصوالت جانبى پتروشیمى • تبدیل 
و فرآورى انواع ضایعات روغنى، سوختى، پاالیشگاهى و پتروشیمى (به جز استخراج و اکتشاف و بهره بردارى از معادن نفت، گاز و پتروشیمى) • ارائه مشاوره فنى براى راه اندازى خط تولیدهاى مشابه، به شرکا و شرکت 
هاى همکار در جهت بهبود تجهیزات و ارائه مشــاوره فنى و علمى براى تولید محصوالت بهینه – ارائه کلیه خدمات فنى ، مهندسى ، پیمانکارى ، بازرگانى – مشاوره ، مدیریت پروژه و ارائه خدمات در حوزه هاى تولید، 
ساخت و احداث پروژه هاى نفتى و پتروشیمى • اجراى انواع فرآیندهاى تقطیر، بلندینگ، سولفور زدایى، رنگ برى، شیرین سازى، افزایش اکتان و دیگر فرآورده هاى پاالیشگاهى جهت بهبود محصول تولیدى • خرید، 
فروش، واردات و صادرات انواع محصوالت پایین دستى از پتروشیمى و پاالیشگاه هاى خصوصى و دولتى در سطح کشور • تهیه، تامین، تولید، توزیع و حمل و نقل(درون شهرى)، بسته بندى، خرید و فروش و صادرات و 
واردات انواع مازوت، قیر، ایزوگام، آسفالت، پارافین و وازلین • شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى در داخل و خارج از کشور – اخذ وام وتسهیالت از بانک ها و موسسات دولتى و خصوصى در داخل و خارج 
از کشور صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت – عقد قرارداد با ارگان هاى دولتى و خصوصى در داخل و خارج از کشور – واردات و صادرات کلیه کاالهاى پاالیشگاهى و پتروشیمى مجاز – شرکت درنمایشگاه هاى داخلى 
و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله برازنده ، کوچه سعدى 3 ، خیابان برازنده، پالك 66 ، طبقه دوم ، واحد 5 کدپستى 8193837815 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى 
منقسم به 10000 سهم 100 ریالى تعداد 10000 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره4497/13 مورخ1398/06/16 نزد بانک صادرات اصفهان شعبه شریعتى با کد 
4497 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم خدیجه اصفهانى زاده به شماره ملى 1282310127و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مائده عصار زاده 
به شماره ملى 1287293670و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مهدى شماعى زاده به شماره ملى 1288111851و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 
سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل منفرداً و همراه با مهر شرکت معتبر 
مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم ساناز دره شورى به شماره ملى 1271182122 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى خانم مژگان سجادى به شماره ملى 4420316756 به 
سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (721981)

آگهى تغییرات
شــرکت مهندســى آرمان صنعت آسیا 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
22602 و شناسه ملى 10260434246 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مــورخ 1398/04/10 تصمیمــات 
ذیل اتخاذ شــد : علیرضا بینا به کدملى 
1286987261 بعنــوان مدیر عامل و 
رئیس هیئت مدیره و فرزانه پیرســتانى 
به کدملى 1286972264 بعنوان نائب 
رئیس هیئت مدیره و علــى اکبر بینا به 
کدملــى 1286450160 بعنوان عضو 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند, . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، 
قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى و 
ادارى با امضاء علیرضا بینا و با مهر شرکت 
معتبر اســت. مدیر عامل شرکت مجرى 
مصوبات هیئت مدیره خواهد بود اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (723774)

آگهى تغییرات
شــرکت مهندســى آرمان صنعت آسیا 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
22602 و شناسه ملى 10260434246 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1398/04/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : علیرضا بینا به کدملى 
1286987261 و فرزانــه پیرســتانى 
به کدملــى 1286972264 و على اکبر 
بینا به کدملــى 1286450160 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیــره براى مدت 
دوســال انتخاب گردیدند, موسســه 
حسابرســى امین تدبیر بصیر به شناسه 
ملى 10103512680 و فاطمه کریمیان 
کاکلکى بــه کدملــى 1170729436 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (723781)

از آنجایى که سالمت پوست و مو بسیار مهم است و بالش یا 
روبالشى آلوده مى تواند باعث مشکالت پوستى و ریزش مو 
شود، باید بهداشت روبالشى ها را رعایت کنید و آنها را بعد از 

مدت کوتاهى عوض کنید.
بالش ها و رو بالشى ها به دلیل گرد و خاك موجود درهوا کثیف 
و آلوده مى شــوند و به مرور زمان تغییر رنگ مى دهند و زرد 
مى شوند. براى جلوگیرى از این اتفاق باید بالش ها و رو بالشى 

ها به صورت دوره اى شسته شوند.
توصیه مى شود بالش هایى را که بیشــتر استفاده مى شود 
دستکم دو بار در سال بشــویید. براى شستشوى بالش ابتدا 
روکش آن را جدا کنید و به وســیله ماشین لباسشویى با آب 
داغ و مواد شوینده شستشو دهید و خشک کنید و چند ساعتى 
روکش ها را در مقابل آفتاب قرار دهید و در نهایت آنها را اتو 
کنید. بعد از اتمام کار روبالشى ها، نوبت خود بالش و محتویات 
داخلش است. اگه داخل بالش الیاف الیکو قرار دارد مى توانید 
آنها را داخل کیســه بزرگ ترى بریزید و در آن را ببندید و در 
ماشین لباسشویى شستشو دهید و بعد از خشک کردن آن را 
روى پارچه اى پهن کنید و ال بــه الى آن را باز کنید و اجازه 
دهید الیاف ها کامًال خشک شــود. اگر بعد از خشک کردن 
احســاس کردید الیاف الیکو به هم چســبیده اند مى توانید 
به لحاف دوزى ببرید تا الیاف را بزنند. اما براى شستشــوى 
بالش هایى که داخل آن پَر است الزم نیست آنها را به کیسه 

بزرگ تر منتقل کنید.
با همان بالش اصلى مى توانید بشــویید و ســپس در مقابل 
باد خشــک کنید و هر از گاهى بالش را تــکان دهید تا تمام 
قسمت هاى داخلى آن خشک شود. دقت کنید براى خشک 
کردن بالش هاى پَر از گرما و نور خورشید استفاده نکنید و در 

مسیر باد بودن براى خشک شدن آنها کافى است.
اگر محفظه خشک کن لباسشویى شما جداست مى توانید دو 
عدد توپ تنیس را داخل جورابى تمیز بگذارید و آن را گره بزنید 
و داخل خشک کن قرار دهید به این شکل مدت زمان خشک 
شــدن کاهش مى یابد. وقتى بالش ها را از خشک کن خارج 
مى کنید، ابتدا آنها را بررسى کنید اگر بوى رطوبت در وسط آن 
احساس کردید خشک کردن را دوباره یا سه باره انجام دهید.

براى شست شوى بالش ها و رو بالشى ها ســعى کنید از مواد 
شوینده خوشبو و معطر اســتفاده کنید. بعد از پایان کار بهتر 
اســت چند قطره روغــن اســطوخودوس را بــه بالش ها و 

رو بالشى ها بزنید زیرا باعث خواب آرام تر در شما مى شود.
کورکومین یک ماده فعال در زردچوبه اســت که عامل رنگ زرد این ادویه 
محسوب مى شــود. زردچوبه داراى خواص قدرتمند ضدالتهابى بوده و یک 
آنتى اکسیدان قوى است و به همین دلیل مى تواند ریسک ابتال به سرطان و 

یا پس از ابتال سرعت رشد تومورها را کاهش دهد.
محققان آمریکایى تأکید مى کنند، زردچوبه مى تواند داروى مؤثر براى درمان 

سرطان باشد و به جنگ با تومورها برود.
ســخنگوى تحقیقات ســرطان انگلیس گفت: شــواهدى وجود دارد که 
کورکومین، ماده اى در زردچوبه مى تواند ســلول هاى سرطانى را در برخى 

سرطان  ها از بین ببرد؛ اما ما به تحقیقات بیشترى احتیاج داریم.
به گفته دانشمندان، زردچوبه همچنین با مهار سلول هاى سرطانى از انتشار 

پروتئین هاى مضر مى تواند باعث مرگ سلول هاى سالم شود.

دبیر انجمن صنایع روغــن نباتى ایران
 اعالم کرد که بیــش از 85 درصد 
روغن هــاى ســویا در ایــران 

تراریخته هستند.
امیرهوشــنگ بیرشــک بــا 
بیــان اینکــه روغن ســویا، 
آفتابگــردان، پالــم و کلــزا 
بیشــترین روغن هاى نباتى 
مصرفى در ایران هستند، گفت: 
روغن  ســویا تنها روغن تراریخته 
اســت که از مبادى جنوبــى وارد 
ایران مى شــود و روغن هاى پالم، 
آفتابگــردان و کلــزا روغن هایى 
هستند که تراریخته نیستند و به 
جز پالم، باقــى روغن ها از 
مبادى شمالى کشور 

وارد مى شوند. 
وى تصریح کرد: بیش از 85 درصد روغن هاى 
ســویا در ایران تراریخته هستند و 90 درصد 
کشــورهاى دنیا نیز ازمحصوالت تراریخته 
استفاده مى کنند. در مورد سالمت محصوالت 
تراریخته هم مى توان گفت این محصوالت 
از ســالمت کافى برخوردارند و هنوز دالیلى 
قطعى براى ناسالم بودن محصوالت تراریخته 

وجود ندارد.
به گفته بیرشــک، روى تمــام محصوالت 
روغن نباتى که از روغن تراریخته اســتفاده 
مى شود، برچسب «تغییر ژنتیک یافته» درج 

شده است. 
وى با بیان اینکه روغن آفتابگردان بیشترین 
میزان مصرف را در ایــران به خود اختصاص 
داده است، اظهار کرد: روغن هاى آفتابگردان 
به هیچ وجه تراریخته نیستند و عمدتاً از مبادى 
شمالى کشور وارد مى شوند و در گمرك ها نیز 

مورد آزمایش قرار مى گیرند.
دبیر انجمن صنایع روغن نباتى ایران اضافه 
کرد: بیش از 95 درصــد روغن کلزایى که در 

داخل مصرف مى شــود، از دانه هاى کلزاى 
داخلى اســت؛ زیرا در چند ســال اخیر کشت 
دانه هاى کلزا افزایش چشمگیرى داشته است 

و در این امر خودکفا هستیم.
بیرشــک با اشــاره به اینکه روغن هاى پالم 
100 درصد وارداتى و غیرپالم هستند، اظهار 
کــرد: روغن پالــم در فرموالســیون روغن 
سرخ کردنى اســتفاده مى شود و این روغن به 
صورت مستقیم و 100 درصد خالص عرضه 
نمى شود.اســتفاده از روغن پالــم در روغن 
ســرخ کردنى مقاومت آن را بــه حرارت باال 
مى برد و این روغن را براى سرخ کردن مناسب 

مى کند. 
وى در پاسخ به اینکه آیا استفاده از روغن هاى 
پالم خطرى براى سالمتى مردم دارد یا خیر، 
گفت: از روغن پالم نباید به صورت مســتقیم 
استفاده شود. متأسفانه برخى مواقع از روغن 
پالم ناب جا استفاده مى شــود. این روغن براى 
پخت و پز مناســب نیست و مخصوص سرخ 
کردنى است و مصرف زیاد آن مانند هر کاالیى 

مى تواند آسیب رسان باشد.

یکى از بهترین زمان هاى استفاده از شــیره انگور فصل زمستان 
اســت بخاطر خواص زیادى که در درمان و تسکین بیمارى هاى 

فصل سرما دارد.
همچنین از خواص شیره انگور اثر ضدالتهابى و نرم کنندگى گلو 
است، به همین دلیل به کسان ى که در زمستان سرفه مى کنند و دچار 
التهاب حلق مى شوند توصیه مى شود شیره و آب را ترکیب و غرغره 

کنند. شیره انگور به قرص آهن خانگى معروف است.

سبـزیجاتى که فقط 
باید آب پز شود

براى پخت اکثر سبزیجات، توصیه ها بر این است که آنها را بخارپز یا با چربى هایى مانند روغن کتان، روغن 
زیتون و... طبخ کنید. اضافه کردن چربى هاى سالم به این سبزیجات، جذب ویتامین ها و مواد معدنى موجود در 
آنها را در بدن چند برابر مى کند. در ادامه به معرفى سبزیجاتى مى پردازیم که به دلیل حفظ شدن بیشتر ارزش 

غذاییشان، بهتر است به صورت پخته مصرف شوند.

گوجه فرنگى
اگر مى خواهید از خواص لیکوپن موجــود در گوجه فرنگى که یک آنتى 
اکسیدان با خواص ضد التهابى است، بهره ببرید، آن را بپزید. شما در هنگام 
مصرف گوجه فرنگى به صورت خام فقط 4 درصد از لیکوپن آن را به بدن 
مى رســانید. لیکوپن موجود در گوجه فرنگى پخته به راحتى جذب بدن 

مى شود. بهتر است گوجه فرنگى را آب پز بخورید.

هویج
سطوح بتاکاروتن که نوعى آنتى اکسیدان بوده و در بدن تبدیل به ویتامین 
A مى شود، در هویج پخته شــده چند برابر افزایش مى یابد. بهتر است 

هویج را آب پز بخورید.

اسفناج
حجم اسفناج با پخته شدن کاهش مى یابد و شما مى توانید مقدار بیشترى 
از آن را بخورید. اسفناج همچنین داراى اسید فولیک است که به تقویت 
سیستم عصبى کمک مى کند. سطح اســید فولیک اسفناج با پختن این 

سبزى بیشتر حفظ مى شود. بهتر است اسفناج را آب پز بخورید.

مارچوبه
اگر مى خواهید فیبر بیشترى از طریق مصرف این سبزى به بدن برسانید، 
آن را طبخ کنید. تقریبًا مانند گوجه فرنگى، مارچوبــه داراى دیواره هاى 
ضخیم سلولى اســت که باید به وسیله گرما تجزیه شــود. در این صورت 
تمام مواد مغذى سالم آن جذب بدن مى شــوند. بهتر است مارچوبه را آب 

پز بخورید.

کدو حلوایى
جذب آنتى اکســیدان هــا و بتاکاروتــن موجود در کــدو حلوایى 
با پخته شدن آن بیشــتر مى شود. بهتر اســت کدو حلوایى را آب پز 

بخورید.

بروکلى
بروکلى جزو خانواده کلم هاست و خواص آنتى اکسیدانى آن بسیار معروف 
است. همچنین بروکلى منبع غنى لوتئین و توکوفرول است. این ترکیبات 
شیمیایى، با کاهش التهاب در رگ هاى خونى بدن، خطر سرطان را کاهش 
مى دهد. بهترین شیوه براى پخت کلم بروکلى، آب پز و بخارپز کردن آن 
است که با این شیوه خواص کاروتنوئید، لوتئین و فیتوئن هاى آن تقویت 

مى شود. بهتر است بروکلى را آب پز بخورید.

سیب زمینى
اینطور ثابت شده که مصرف سیب زمینى پخته یا آب پز شده قند خون را 
به طور مؤثرى کنترل مى کند. در حالى که مصرف سرخ کرده آن کامًال 

اثر معکوس روى قند خون داشته و به هیچ وجه توصیه نمى شود. 

روبالشى ها را از آلودگى 
دور نگه دارید

زردچوبه به درمان سرطان کمک مى کند

روغن هاى تراریخته 
کدامند؟

دبیر انجمن صنایع روغــن نباتى ایران
که بیــشاز 85 درصد 5 اعالم کرد
روغن هــاى ســویا در ایــران

تراریخته هستند.
امیرهوشــنگ بیرشــک بــا
بیــان اینکــه روغن ســویا،
آفتابگــردان، پالــم و کلــزا
بیشــترین روغن هاى نباتى
مصرفى در ایران هستند، گفت:
روغن  ســویا تنها روغن تراریخته
اســت که از مبادى جنوبــى وارد
و روغن هاى پالم، وایران مى شــود
آفتابگــردان و کلــزا روغن هایى
به که تراریخته نیستند و کهستند
پالم، باقــى روغن ها از اججز
مبادى شمالى کشور

روغن هاى تراریخته 
کدامند؟

زمستان را بدون بیمارى هاى رایج 
سپرى کنید



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

 همانا پرداخت زکات و اقامه نماز، عامل نزدیک شــدن مسلمانان به خداست، 
پس آنکس که زکات را با رضایت خاطر بپردازد، کفاره گناهان او مى شود و 
بازدارنده و نگهدارنده انسان از آتش جهنم است، پس نباید به آنچه پرداخته 
با نظر حسرت نگاه کند و براى پرداخت زکات افسوس خورد، زیرا آنکس 
که زکات را از روى رغبــت نپردازد و انتظار بهتــر از آنچه را پرداخته 
داشته باشد، به سنت پیامبر(ص) نادان است و پاداش او اندك و عمل او تباه و 

موال على (ع)همیشه پشیمان خواهد بود.
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آگهى مزایده
شهردارى پیربکران به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد 
نسبت به اجاره جایگاه عرضه گاز طبیعى CNG واقع در ضلع شرقى میدان 
امام خمینى(ره) از طریق مزایده عمومى و بر اساس قیمت کارشناسى انجام 

شده اقدام نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
اســناد مزایده حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهى نوبت دوم به 

دبیرخانه شهردارى مراجعه نمایند.
م الف: 717702 

محسن جوادى- شهردار پیربکران 

نوبت دوم


