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آیا ماست براى گوارش خوب است؟اصفهان امروز یخ مى زندشرط محمدعلى کشاورز براى بازگشت به تلویزیونبعید است علیزاده براى کشور دیگرى مبارزه کند از این طالیى به آن طالیى سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

فواید
 نان سنگک

همه اصفهانى هاى قربانى تراژدى سقوط بوئینگ
3

2

3

2

افزایش کیفیت نمایشگاه 
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یکى از مصیبت ها
 عدم نیازسنجى 
براى رشته هاى 
تحصیلى است

مقدار فیبر و سبوس باالى موجود در نان سنگک باعث شده است 
که این نان فواید زیادى براى سالمتى انسان داشته باشد. نان 

سنگک داراى سطح باالیى از ویتامین ها مانندکلسیم، پروتئین و 
آهن است.  براى تهیه نان سنگک از آرد سبوس دار استفاده مى کنند که 

دومین کنفرانس ملى مدارس کارآفرین با رویکرد 
برنامه درسى (رویکردها، نظریه ها، ابعاد و تجارب 
کاربردى از کشورهاى موفق) به همت مجتمع 
آموزشى کارآفرینى اندیشه با حضور مسئوالن، 
استادان، معلمان و... در سالن همایش هاى اتاق 
بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى اصفهان 

برگزار شد. 
اســتاندار اصفهان در این کنفرانــس با تأکید بر 
ضرورت تحول در نظام آموزشــى گفت: امروز 

آموزش و پژوهش...

4 ارائه تسهیالت براى توسعه گردشگرى زمستانى در اصفهانارائه تسهیالت براى توسعه گردشگرى زمستانى در اصفهان
3

همزمان با تأیید خبر اصابت اشتباهى موشک به هواپیماى اوکراینى منتشر  شد

حتى اگر 
کارگردان خواست 
آن اضافه ها را
 اجرا نکنند!

تقالهاى بى نتیجه براى فرار از اردوگاه سبز
دانیال اسماعیلى فر، مدافع راست ذوب آهن همچنان مشتریان دست به نقدى دارد 
که در روزهاى پایانى نقل و انتقاالت تالش مى کنند رضایت او را از این باشــگاه 
بگیرند ولى تا کنون هرچه پیشنهاد به دســت ذوبى ها رسیده آن را رد کردند و در 
این میان پیشنهادهایى از لحاظ مالى حسابى دندانگیر بودند که تأثیرى در تصمیم 

سران باشگاه نداشته است.
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در صفحه 3  بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

کنگره بازخوانى 
ابعاد شخصیتى

 امام على(ع) در اصفهان 
برگزار مى شود

پشت دیوارهاى یک اتاق قرنطینه 
نقش سوییس در مدیریت بحران میان ایران و آمریکا

5

 نگذارید رسول برود نگذارید رسول برود

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت حمل و نقل شبدیز سپاهان سهامى خاص شماره 
ثبت 7591 شناسه ملى 10260286987 دعوت مى گردد در جلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده که در تاریخ 98/11/03 ساعت 10 صبح در آدرس شهر اصفهان- ترمینال 
امیرکبیر پایانه عمومى حمل و نقل مقابل بانک ملى شماره 21 برگزار مى گردد حضور به 

هم رسانید.
دستور جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 98/11/03 ساعت 10 صبح:

انتخاب اعضاى اصلى هیئت مدیره- انتخاب بازرس اصلى و على البدل شرکت- تعیین 
روزنامه محلى شرکت جهت درج آگهى ها

کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان در نظردارد :
آشپزخانه و رستوران مجتمع فرهنگى آموزشى شــیخ بهائى خود واقع درکیلومتر 17 اصفهان به 
جاده نجف آباد (گلدشت )را باکلیه امکانات موجود ازطریق مزایده عمومى بصورت اجاره یکساله به 

پیمانکارواجد شرایط واگذارنماید.
آدرس و تلفن محل بازدید، دریافت و تحویل مدارك : نجف آباد- گلدشــت – بعد از کاشى اصفهان 
– جنب پمپ بنزین مجتمع شــیخ بهائى کمیته امداد امام خمینــى (ره) تلفن 03142232796 و 

03132227713
زمان بازدیدو دریافت و تحویل اسناد مزایده : از تاریخ 1398/10/23 لغایت 1398/11/01 

زمان بازدید و دریافت اسناد مزایده : از شنبه تا چهارشــنبه از ساعت 9 صبح الى 14 (روزهاى پنج 
شنبه9 الى 13)

هزینه آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد 437 قلم لوازم و تجهیزات مخابراتى خارج از رده و اسقاط موجود در استان 
اصفهان را از طریق حراج آنالین عمومى با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت در دو پارت به شرح جدول 
ذیل به فروش برساند. خریداران مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى امضاء الکترونیکى با مرکز تماس 41934 و 

یا 57895000 (تهران) تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتى www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

آگهى دعوت از سهامداران 
شرکت حمل و نقل شبدیز سپاهان سهامى خاص 

شماره ثبت 7591 شناسه ملى 10260286987 اصفهان

آگهى مزایده عمومى 
آشپزخانه مجتمع فرهنگى شیخ بهایى

آگهى حراج شرکت
 ارتباطات زیرساخت استان اصفهان

اداره کل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهاناداره کل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان شرکت ارتباطات زیرساخت شرکت ارتباطات زیرساخت 

هیئت مدیره شرکت هیئت مدیره شرکت 

زمان برگزارى حراجزمان بازدیدزمان انتشارتعدادشماره حراج سامانه ستادشماره حراج

310 قلم15288/6/983098001022000022
از ساعت 8 روز شنبه 
مورخ 98/10/28 تا 
ساعت 10 روز شنبه 

مورخ 98/11/05

از ساعت 8:30 
روز شنبه مورخ 
98/10/28 تا 
ساعت 16 روز 

چهارشنبه مورخ 
98/11/02

از ساعت 9 تا 10 روز 
شنبه مورخ 98/11/05 

به صورت آنالین از 
طریق سامانه ستاد

127 قلم162092/7/983098001022000029
از ساعت 10 تا 11 روز 
شنبه مورخ 98/11/05 

به صورت آنالین از 
طریق سامانه ستاد

م الف: 724426

* نحوه بازدید از اقالم: شــرکت کنندگان مى بایست به نشــانى: اصفهان، خیابان بزرگمهر، انتهاى خیابان بیسیم 
شرقى مرکز مایکروویو بیسیم (تلفن هماهنگى: 03132231030 اصفهان و 09132289793 آقاى تقیان) مراجعه تا 

هماهنگى هاى الزم جهت بازدید فرد معرفى شده و یک نفر همراه از اقالم مورد مزایده انجام گردد.
* تضمین شرکت در حراج: ضمانت شرکت در فرآیند ارجاع کار مبلغ 100/000/000 ریال (یکصد میلیون ریال) بابت هر 
حراج مى باشد که مى بایست توسط مزایده گران در زمان شرکت در حراج به صورت آنالین به حساب شرکت ارتباطات 

زیرساخت واریز نمایند.
* شرایط عمومى

- شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهاد به منزله ســند قبول کلیه مفاد اسناد مزایده مى باشد لذا برنده مزایده مکلف 
است پس از اعالم مجرى مزایده از طریق سامانه ســتاد، حداکثر ظرف مدت هفت (7) روز کل وجه مبلغ پیشنهادى 
بعالوه 9 ٪ مالیات بر ارزش افزوده به حساب شرکت ارتباطات زیرساخت واریز نماید و ظرف هفت (7) روز کارى پس از 
صدور حواله انبار نسبت به خروج آن از انبار این شرکت اقدام نماید و در غیر این صورت چنانچه برنده از پرداخت وجه 
مذکور و خروج اقالم مورد مزایده از انبار در مهلت هاى مذکور و به هر علت عدول نماید، کل مبلغ واریزى و تضمین وى 

به نفع شرکت ارتباطات زیرساخت ضبط مى گردد و مزایده گر حق هرگونه اعتراضى را از خود سلب مى نماید.
- بدیهى است متعاقبًا بعد از خروج اقالم مورد مزایده، تسویه حساب نهایى انجام مى گردد و همچنین تضمین برنده 

مزایده پس از اخذ مجوزهاى الزم به وى مسترد مى گردد.
- ضمنًا مزایده گران جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانند به ســایت WWW.TIC.IR مراجعه و یا با شماره تلفن 

88112154 (تهران) تماس حاصل نمایند.

شرط محمدعل نگ
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اکارگردان گ دانرکارگردانکا کارگ
اضآن اض اضآن اآن آ
جاجاج اج

یک بازیکن با این همه خاطرخواه

تقالهاى بى نتیج
دانیال اسماعیلى فر، مدافع راس
که در روزهاى پایانى نقل و ان
بگیرند ولى تا کنون هرچه پیش
این میان پیشنهادهایى از لحا

سران باشگاه نداشته است.
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اسماعیل کهرم، کارشناس تغییر اقلیم درباره نشانه هاى 
تغییر اقلیم و وضعیت کشــور ما درباره آن توضیحاتى 

ارائه داد.
کهرم درباره نشــانه اول تغییر اقلیــم گفت: مهمترین 
نشــانه تغییر اقلیم ذوب شــدن یخ ها در قطبین است.
 مســئله دوم طوفان هایى که انجام مى شــود و عامل 
ســوم،  تغییرات آب و هوایى اســت که آن را در ایران 
مى بینیــم. مــا 12 ســال در خشکســالى بودیــم 
و به یکباره در اســفند گذشته خشکســالى تبدیل به 
طوفانى شد که شمال و جنوب و غرب و شرق کشور را 

فرا گرفت و هنوز هم شاهد هستیم. 

وى بیــان کــرد: از اســفند مــاه و ســیل عظیمى 
کــه در کشــور آمد مــى توانیــم بگوییم 12 ســال 
خشکسالى تبدیل به ترسالى شد و هنوز هم ادامه دارد
 و اگــر ایــن وضعیــت بــارش هــا تــا مهــر ماه

 سال 99 ادامه پیدا بکند مى توانیم اعالم کنیم که از این 
به بعد با 14 تا 15 سال باران رو به رو خواهیم شد.

کهرم در ادامــه بیان کرد: اگــر تا مهر مــاه کماکان 
این بارش ها ادامــه پیدا کند اثبات مى شــود که ایران
 به سیســتم آب و هوایى اقیانوس اطلس منتقل شده 
اســت و همانند اروپا بارش هاى سرســام آور باران  را 

خواهیم داشت.

در پى اطالع از نتایج تحقیقات ســتاد کل نیروهاى مسلح 
درباره سقوط هواپیماى مســافربرى اوکراینى، رهبر معظم 
انقالب اسالمى در پیامى با ابراز همدردى عمیق و مجدد با 
خانواده هاى داغدار، ستاد کل نیروهاى مسلح را مأمور پیگیرى 
کوتاهى ها یا تقصیرهاى احتمالى در این حادثه و مراقبت براى 

عدم امکان تکرار چنین سانحه اى کردند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمى به این شرح است:

بسم ا... الرحمن الرحیم
با اطالع از نتایج تحقیقات ستاد کل درباره  حادثه  هواپیماى 
مســافربرى اوکراینى و اثبات دخالت خطاى انسانى در آن، 
مصیبت درگذشــت جانباختگان این حادثه  اندوهبار براى 

اینجانب بسیار سنگین تر شد.

الزم مى دانم اوًال به خانواده هاى معظم این عزیزان بار دیگر 
همدردى عمیق و تسلیت صمیمانه  خود را ابراز کنم و از خداوند 

متعال براى آنان بردبارى و آرامش روحى و قلبى تمنا نمایم. 
ثانیًا به ســتاد کل نیروهاى مســلح مؤکداً درباره  پیگیرى 
کوتاهى ها یــا تقصیرهاى احتمالى در ایــن حادثه  دردناك 
ســفارش کنم. ثالثاً مراقبت و پیگیرى هاى الزم براى عدم 
امکان تکرار چنین ســانحه اى را از مدیران و مقامات ذی ربط 

مطالبه نمایم.
پروردگار عزیز و کریم به درگذشــتگان لطف و رحمت و به 

داغداران صبر و اجر عنایت فرماید.
سّیدعلى خامنه اى

21 دى 1398

ایران همانند اروپا بارش هاى 
سرسام آور خواهد داشت

دستور رهبر انقالب در پى 
سقوط هواپیماى مسافربرى

آغاز پیش فروش
 5 محصول ایران خودرو 

پیش فروش محصوالت ایران   عصر ایران|
خودرو تا بیست و سوم دى با فروش پنج محصول 
ادامه دارد. مطابق اعالم شرکت ایران خودرو در این 
طرح پیش فروش پنج خودروى پژو 207 دســتى، 
دناپالس، پژو پارس دوگانه سوز، سمند ال ایکس با 
موتور EF7 و سمند ال ایکس سال بنزینى عرضه 
خواهد شــد. ثبت نام در این طــرح فقط از طریق 
اینترنتى بوده و ثبت نــام و دریافت کلمه عبور در 

سایت فروش از الزامات خرید خواهد بود./1092

نحوه افزایش 
حقوق کارمندان

رئیس سازمان برنامه و بودجه   خانه ملت|
در خصوص افزایش پلکانى حقوق کارمندان گفت: 
به صورت متوسط منابع افزایش 15 درصدى حقوق 
کارمندان دولت در الیحه بودجه سال 99 دیده شده 
است اما ســناریویى براى عملکرد افزایش حقوق 
پلکانى کارمندان نیز در نظر گرفته ایم. محمدباقر 
نوبخت افزود: به صورت مثــال در راهکار افزایش 
پلکانى حقــوق کارکنان دولت، کف حقوق ســه 
میلیون تا دو میلیون و 700 هزار تومان در نظر گرفته 
مى شود که باید به صورت پلکانى نزولى افرادى که 
کمتر از میزان مشخص شده حقوق دریافت مى کنند 

به این حداقل برسند./1093

چالش رسانه اى
حسین انتظامى، معاون وزیر    آفتاب  نیوز|
ارشاد نوشــت: تأخیر در اعالم ماجراى هواپیماى 
اوکراینى، مرجعیت رســانه اى داخلى را به چالش 
کشید و به رسانه هاى دیگر، اعتبار بخشید. چاره کار، 
عالوه بر عذرخواهى، سپردن مدیریت افکار عمومى 

به اهل فن است نه شعارپیشگان هیجان زده.

«کیهان» و یک خبر
ستاد مشــترك نیروهاى   دیده بان ایران|
مسلح با انتشــار بیانیه اى در حالى پذیرفته شلیک 
اشتباه پدافند دلیل سقوط هواپیماى اوکراینى بوده 
که روزنامه «کیهان» در مطلب روز گذشــته خود، 
احتمال شلیک موشک به هواپیما را «یک دروغ» 
«شیادى آمریکا» «جنگ روانى» و «سناریوسازى 

دروغین غرب» معرفى کرده است./1094

مجازات خواستگار دروغگو 
چیست؟

  باشگاه خبرنگاران جوان | در بسیارى 
از مواقع دروغگویى و فریــب دادن دیگران جرم 
محسوب مى شــود و مجازات قانونى دارد، اما اگر 
فرد دروغگو خواســتگار شما باشــد، چه مجازاتى 
را باید طى کند؟ بد نیســت بدانید اگــر هر یک از 
زوجین قبل از عقد ازدواج به طرف مقابل خود درباره 
میزان تحصیالت، تمکن مالى، موقعیت اجتماعى، 
شغل و سمت خود یا وضعیت تأهلش دروغ بگوید 
باید مجازات قانونى را طى کند. بر اســاس قانون 
هرگاه یکى از زوجین پیش از عقد به دیگرى درباره 
وضعیت زندگى خود دروغ بگوید به شش ماه تا دو 

سال حبس محکوم خواهد شد.

شاید هم برگردم!
  کافه سینما| مهناز افشــار، سلبریتى 
و بازیگر ســینماى ایران و همســر سابق یاسین 
رامین فرزند معاون مطبوعاتى دولت احمدى نژاد 
که مدت طوالنى اســت در خارج از کشور به سر 
مى برد، از تصمیمش براى بازگشت به ایران گفت. 
او گفت شنیده که ممنوع التصویر است اما ادامه داد: 
اگر پیشنهادى از ســینماى ایران داشته باشم که 
جذبم کند، به ایران بازخواهم گشت و درباره  دالیل 
ممنوع التصویرى گفتگو خواهد کرد. این سلبریتى 
همچنین به این نکته اشاره کرد که چند پیشنهاد کار 
از خارج از کشور دارد که ممکن است قبول شان کند. 

دستگیرى یک ایرانى 
در نزدیکى تفریحگاه «ترامپ»

 رکنا| رسانه ها از دستگیرى یک شهروند ایرانى با 
چاقو و تبر در 4 مایلى تفریحگاه «دونالد ترامپ» در ایالت 
فلوریدا خبر مى دهند. پایگاه خبرى «دیلى میل» خبر داد 
که پلیس آمریکا یک شهروند ایرانى را که یک چاقو در 
دست داشته در پالم بیچ ایالت فلوریدا بازداشت کرده و گروه 
چک و خنثى بمب نیز به جستجوى خودروى این فرد در 
نزدیکى فرودگاه پرداخته اســت. این فرد به بازداشتگاه 
منتقل شد و مشخص شــد عالوه بر چاقو، 22 هزار دالر 
پول،  یک چاقوى بزرگ و یک تبر نیز به همراه داشته است.  

 شگفت زدگى آمریکایى
«مایکل مور»، مستندساز آمریکایى،   افکارنیوز|
در ادامه توییت هاى خود به مناسبت ترور شهید حاج قاسم 
سلیمانى در توییتى، از شــرکت میلیونى مردم ایران در 
مراسم تشییع پیکر شهید حاج قاسم سلیمانى، ابراز شگفتى 
کرد. مور توییت کرد: «شگفت انگیز است. آیا یک ژنرال 
آمریکایى هست که میلیون ها نفر از ما در تشییع جنازه اش 
شرکت کنیم؟ آیا اصًال کســى نام رئیس ستاد مشترك 
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تحقیرآمیز بود
على مطهرى، نماینده مجلس گفت: رفتار    بهار|
آقاى «پوتین» رئیس جمهور روســیه در سفر به سوریه 
تحقیرآمیز و عین رفتار «ترامپ» در سفر به افغانستان و 
عراق بود. پوتین به جاى آنکه در اقامتگاه «بشار اسد» به 
دیدار او برود، در پایگاه نظامى روسیه در سوریه نشست تا 
اسد به دیدار او بیاید. شهدا را دیگران دادند، بهره بردارى 

را روسیه مى کند.

بى اطالع بودیم 
  ایلنا| سیاوش امیرمکرى، مدیرعامل شرکت 
فرودگاه ها و ناوبرى هوایى ایران با تأکید بر اینکه مرکز 
کنترل فضاى کشور باید نسبت به لغو برنامه هاى پروازى 
دستور مى داد، گفت: ما موظف هستیم برنامه هاى روتین 
پروازى را انجام دهیم و از این موضوعات بى اطالع بودیم. 
اختیار لغو یا تأخیر در پروازها به دلیل شــرایط امنیتى در 

کشور را نداریم مگر اینکه از مرجعى به ما دستور بدهند.

3 روز دروغ گفتیم
صادق زیباکالم در یادداشتى   دیده بان ایران|
نوشت: در شرایطى که هواپیماى اوکراین مورد هدف قرار 
گرفت بى شباهت با وضعیت ایرباس ما نبود. با این تفاوت 
که آمریکایى ها بالفاصله که متوجه اشتباه اسفناکشان 
شدند اعتراف کردند. اما ما ســه روز به عالم و آدم دروغ 
گفتیم و بلندگوهاى تبلیغاتى مان طبق معمول یکسرى 

تئورى هاى توطئه به مردم تحویل دادند.

پشیمانم!
 ایلنا| سفیر کشورمان در لندن از انتقال اطالعات 
نادرســت که از آنها به عنوان یافته هاى رسمى مقامات 
مسئول کشور یاد کرده، به رسانه هاى انگلیسى عذرخواهى 
کرد. حمید بعیدى نژاد در توییتى نوشت: من در اظهارات 
خود به رســانه هاى انگلیس، یافته هاى رسمى مقامات 
مسئول در کشورم را انتقال دادم که موشک در آن برهه 
زمانى نمى  توانست به هواپیماى اوکراینى اصابت کند؛ 
براى انتقال چنیــن یافته هایــى عذرخواهى مى کنم و 

پشیمان هستم.

با سگ کشى انتقام نمى گیریم
آیت ا... سید احمد علم الهدى در   عصر ایران|
خطبه دوم نماز جمعه مشــهد با بیان اینکه آمریکایى ها 
ادعا داشتند که ضایعه انسانى نداشته اند، تأکید کرد: اصًال 
مهم نیست ضایعه انسانى داشته یا نداشته اند چرا که ما 
نمى خواهیم با سگ کشى انتقام خون شهید سلیمانى را 
بگیریم. وقتى ژنرال آمریکایى نامه «ترامپ» را به سردار 
سلیمانى داد، او گفت: من سرباز هستم و فرمانده دارم حتى 
حاضر نشد نامه را از دست ژنرال آمریکایى بگیرد؛ والیت 
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خبرخوان

سیامک رحمانى، روزنامه نگار مشهور در یادداشتى که 
پایگاه اطالع رسانى برترین ها آن را منتشر کرد، به آن 
بخش از ماجراى شلیک موشک به هواپیماى اوکراینى 
واکنش نشان داده که به رسانه ملى مربوط مى شود. او 

از جمله نوشته: 
حــاال مــردم داغدیده شــوکه  و 
بیش از همیشــه ناراحت اند. مردم 
عزادارى که نه فقــط صدها نفر از 
عزیزانشان را از دســت داده اند که 
براى ســاعت ها تکذیــب و دروغ 
شنیده اند. مسئوالنى که مسئولیت 

نمى پذیرنــد و نه اســتعفایى مى دهند و نه پوزشــى 
مى خواهند به جاى خود، صدا و سیما مى توانست بابت 
این همه اهمال و رفتار غیرحرفه اى و ناجوانمردانه کمى 
تأمل کند و تکانى به خود بدهد. اما در کمال تعجب در 

بر همان پاشنه مى شود. همین االن [صبح روز گذشته] 
اگر شــبکه هاى مختلف تلویزیونى را نگاه کنید انگار 
نه انگار فاجعه اى اتفاق افتاده اســت. شبکه خبر را اگر 
ببینید، برنامه هــاى معمول خود را پخــش مى کند و 
حتى عنوان خبر فورى را از ابتداى 
بیانیه ارتش و بیانیه رئیس جمهورى 
برداشته است. فکر کنید که اگر این 
خطا را کشور دیگرى مرتکب شده 
و 176 نفر را کشــته بــود االن چه 
محشرى بر پا کرده بودیم. فکر کنید
 اگر موشــک از جایــى دیگر بلند 
شــده بود و هواپیمایى با سرنشــینان ایرانى را ساقط 
کرده بود، این همه آدم نخبــه و بى گناه را در لحظه اى 
 به کام مرگ فرســتاده بود، چه واویالیــى راه انداخته

 بودیم.

مهدى على نژاد، سرپرست معاونت ورزش حرفه اى و قهرمانى 
وزارت ورزش و جوانان درباره مهاجرت کیمیا علیزاده، تنها 
مدال آور ورزش بانوان ایران در بازى هاى المپیک اظهار کرد: 

یکى دو روزى مى شــود که این خبر را 
شنیدیم. پیگیرى هاى فدراسیون تکواندو 
هنوز به نتیجه نرسیده است که وى قصد 
دارد براى کشور دیگرى مبارزه کند یا 
خیر! علیزاده یکى از سرمایه هاى بزرگ 
ورزش ایران است. انصافاً وزارت ورزش، 
کمیته المپیک و فدراسیون تکواندو در 

سال هاى اخیر و خصوصاً پیش از المپیک جوانان سال 2014 
تا به امروز حمایت هاى خوبى از علیزاده داشتند و پاداش هاى 

خوبى نیز به وى اهدا شد.
سرپرست معاونت ورزش حرفه اى و قهرمانى وزارت ورزش و 

جوانان با بیان اینکه شرایط خوبى براى علیزاده فراهم و حتى به 
عنوان پرچمدار کاروان ایران در بازى هاى آسیایى نیز انتخاب 
شد، تصریح کرد: موضوع و مشکلى نبوده که علیزاده بخواهد 
براى کشورى غیر از ایران مبارزه کند. او 
براى موضوعات متفاوتى مانند تفریح 
یا ادامه تحصیل به خارج از کشور رفته 
است. بعید مى دانم کیمیا علیزاده با وجود 
سرمایه گذارى هایى که براى او در کشور 
انجام شده و همچنین عالقه زیاد مردم 
ایران به او، قصد داشته باشد براى کشور 
دیگرى مبارزه کند. وى افزود:  او مى تواند موفقیت هاى خود 
را در ایران ادامه دهد. ورزشکاران ما مى دانند که سرباز ایران 
هستند و افتخار زمانى براى آنها به دست مى آید که براى کشور 

ایران افتخار آفرینى کنند.

ساعاتى پس از حمله هوایى آمریکا که منجر به شهادت 
سپهبد قاسم سلیمانى شد، کاخ سفید از کانال سوییسى 
براى ارسال پیام به تهران استفاده کرد و از ایران خواست 

که دست به افزایش تنش نزند.
به گزارش «تابناك»، «وال اســتریت ژورنال» نوشته 
است، کاخ سفید و مقامات ایرانى به تبادل پیام هاى مهم 
از این طریق در روزهاى بعدى ادامه دادند و حجم تبادل 
پیام ها نیز ظاهراً زیاد بوده است. یک مقام ارشد آمریکایى 
در این خصوص گفته: ما معموًال زیاد با ایرانى ها ارتباط 
برقرار نمى کنیم، اما وقتى بحث برقرارى ارتباط باشــد، 
سوییسى  ها نقش مهمى در انتقال پیام ها و جلوگیرى از 

محاسبات اشتباه دارند.
به گفته «وال اســتریت ژورنال»، مقامات آمریکا اعالم 
کردند که نخستین پیام آمریکا درست پس از تأیید ترور 
شهید سلیمانى، به دســت ایران رسیده است. این پیام از 
طریق یک دستگاه فکس رمزگذارى شده براى تماس با 
مقامات ایرانى که در داخل یک اتاق در سفارت سوییس 
که براى کاخ سفید قرنطینه نگه داشته شده ارسال شده 

است.
طبق گفته «وال اســتریت ژورنال»، ایــن روش و این 
دستگاه فکس ماندگارترین روش ارتباطى پس از انقالب 
اســالمى بین ایــران و آمریکا بوده اســت. «مارکوس 
الیتنر»، سفیر سوییس این پیام را صبح روز جمعه شخصًا 

به جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران تحویل داده است.
بنا بر گزارش ها، ظریف از این پیام به شدت عصبانى شده و 
به گفته یک مقام آگاه، در یک لحظه «مایک پمپئو»، وزیر 
امور خارجه ایاالت متحده را مورد خطاب قرار داده است 
و گفته: «پمپئو قلدرى مى کند! همه مشــکالت تقصیر 
آمریکاست.» در پى حمله هوایى آمریکا، الیتنر در یک 
مأموریت مهم دیپلماتیک بین تهران و واشــنگتن رفت 
و آمد داشته و تالش کرده اســت تا پیام هاى دو طرف را 

شفاف رد و بدل کند.
با این حال به گفته «وال استریت»، پیام هاى خشمناك 
دو طرف در فضاى افکار عمومى و رســانه اى، تا حدى 

مانع از آن شده بود که سفیر ســوییس این مأموریت را 
بدون دغدغه و بى دردسر به انجام برســاند. بعد از پیام 
«دونالد ترامپ» در توییتر مبنى بر قصــد آمریکا براى 
هدف قرار دادن اماکن فرهنگى ایــران روز بعد، ظریف 
از الیتنر خواســت که پیامى را به ایاالت متحده منتقل 
کند که به هر دو طرف کمک کرد از «محاسبات اشتباه» 

جلوگیرى کنند.
یک مقام ارشــد دولت ترامپ گفته: هنگامى که تنش با 
ایران زیاد شده بود، سوییسى ها نقش مفید و قابل اعتمادى 

ایفا کردند که هر دو طرف از آن قدردانى مى کنند. سیستم 
آنها مانند نورى است که هرگز خاموش نمى شود.

به گفتــه «وال اســتریت»، ایران همچنــان از طریق 
ســوییس با آمریکا ارتباط برقرار مى کند. دیپلمات هاى 
سوییسى نام کســانى که این پیام ها را رد و بدل مى کند 
«پستچى» گذاشته اند؛ پستچى هاى سوییسى به گفته 
«وال استریت» در سال 2003 نیز بعد از حمله آمریکا به 
عراق، نقش مهمى در جلوگیرى از برخورد ایران و آمریکا 

داشته اند.

همچنین بعد از تحریم ایران توسط دولت ترامپ و خروج 
آمریکا از برجام، ترامپ شماره تلفن مستقیمى را در اختیار 
سوییس گذاشته که ایران بتواند مســتقیم با کاخ سفید 

تماس بگیرد.
از این گذشته ســوییس از این وضعیت خود، براى چانه 
زنى با قدرت هاى بزرگ بهره مى بــرد و در حال حاضر 
با واشنگتن براى مجوز صادرات کاال هاى اساسى و دارو 
به ایران از طریق فاینانس بانک هاى ســوییس رایزنى 

مى کند.

نقش سوییس در مدیریت بحران میان ایران و آمریکا

پشت دیوارهاى یک اتاق قرنطینه 

سرپرست معاونت ورزش حرفه اى و قهرمانى وزارت ورزش و جوانان:

بعید است علیزاده براى کشور دیگرى مبارزه کند

نایب رئیس فراکســیون امید مجلس شوراى اسالمى 
خواســتار معرفى و مجازات مقصرین حادثه ســقوط 
هواپیماى اوکراینى و همچنین برگزارى مراسم باشکوه 

براى قربانیان و اعالم عزا و تعطیلى عمومى شد. 
محمدرضا تابش اظهار کرد: ما ســال هاست که فریاد 
مى زنیم یکــى از علل نارضایتى مردم ســاختارهاى 
فرسوده اســت که نیاز به اصالحات اساسى دارد اما ما 
را به ضدیت با نظام متهم مى کنند. وى ادامه داد: آنچه 
تجلى آن را در سقوط هواپیماى اوکراینى دیدیم بارها 
خود را در حوادث مشابه نشــان داده است چرا عبرت 
نگرفته و نمى گیریم؟ چرا به فکر چاره جویى نیستیم؟ 
چرا مصلحت سنجى هاى بى حاصل اعتماد عمومى را 
به باد داده اســت؟ این مردم چه گناهى کرده اند که ما 
مسئوالنشان هســتیم آنها منابع، امکانات و مقدرات 
کشور را به دست ما ســپرده اند تا برایشان عزت، رفاه، 

آسایش و آرامش به ارمغان بیاوریم.
نماینده مردم اردکان در مجلس شوراى اسالمى ادامه 
داد: متأسفم اذعان کنم در برخى تصمیم گیرى ها، علم و 
تخصص به کنار نهاده مى شود و مصلحت سنجى  هاى 
عافیت طلبانه و بعضًا چاپلوسانه و احساسى جاى اتخاذ 

تصمیمات بر مبناى علم و منطق را مى گیرد.

در سالگرد درگذشــت آیت ا... هاشــمى رفسنجانى، 
خبرگزارى «برنا» گفتگوى مفصلى با حجت االســالم 
مســیح مهاجرى، مدیر مســئول روزنامه «جمهورى 
اســالمى»  و از نزدیــک تریــن شــخصیت هــا به 
وى انجــام داده که بخش هایــى از اظهــارات او را

 مى خوانید.
 معتقدم با کنار گذاشــتن آقاى هاشــمى و استفاده 
نکردن از وجود ایشان، کشــور را از یک انسان مدیر، 
مدبر، دلســوز که مرد بحران ها بود، محــروم کردیم. 
نتیجه این شــد که افراد کوچکى سرکار آمدند و هشت 
سال رئیس جمهورى در این کشور داشتیم که در قد و 
قواره ریاســت جمهورى نبود، کل نظام را شخم زد و 
همه چیز را از بین برد. یکسال بعد از ریاست جمهورى 
روحانى، در دور اول، حدوداً ســال 93 آقاى روحانى به 
من گفت «قبل از اینکه رئیس جمهور شوم نمى دانستم 
که در این دوران هشت ســاله قبل از من چه اتفاقى در
 کشــور افتاده و از عمق خرابکارى هــا مطلع نبودم. با 
توجه به اینکه در جنــگ بودم ویرانى هاى ناشــى از 
جنگ را مى دانم تا چه اندازه اســت. اما این یکســال 
که در ریاست جمهورى هستم و مســائل را مى بینم، 
متوجه شــدم ویرانى هایى که این هشت سال ریاست 

جمهورى قبل از من به وجود آورده اســت ســه برابر 
ویرانى هایى اســت که جنگ تحمیلى هشت ساله به 

وجود آورد». 
 در دوران ریاســت جمهورى احمدى نــژاد به دلیل 
مشــکالتى که به وجود آمده بود با آیت ا... هاشــمى 
رفسنجانى به عربستان سفر کردیم. در این دوره «ملک 
عبدا...» پادشــاه عربســتان بود و به آیت ا... هاشمى 
رفسنجانى پیشــنهاد کرد من از طرف عربستان و شما 
از طرف ایران با هم ارتباط مســتمر داشــته باشیم و 
مســائل میان دو کشــور را حل کنیم کــه این روابط 
خوب بماند و از بین نرود. آقاى هاشمى از این پیشنهاد 
پادشــاه عربســتان اســتقبال کرد و به ملک عبدا... 
گفت: در این مورد من تصمیم گیرنده نیســتم، باید به

 تهران بروم و صحبت کنم. در آنجا در این مورد تصمیم 
مى گیرند، چنانچه قبــول کردند، از این رابطه دو طرفه 
اســتقبال مى کنم که براى حل مشــکالت در ارتباط 
باشــیم. یک هفته بعد از بازگشــت به تهــران در این 
مورد از آقاى هاشمى پرســیدم که ایشان گفت: مطرح 
کردم اما قبول نکردنــد و گفتند «کشــور دولت دارد 
و خود دولت باید این کار را بکند، لزومى ندارد شما این 

کار را بکنید». /1088

عزا و تعطیلى عمومى اعالم شود

خبرگزارى «فارس» کسب اطالع کرد، پس از سقوط 
هواپیماى مســافربرى بالفاصله تحقیقات در مورد 
چگونگى این رویداد در دستور کار مسئولین مربوطه 
قرار گرفت. صبح جمعه در فاصله کمتر از 48 ساعت 
پس از این اتفاق، با محرز شدن خطاى انسانى براى 
فرماندهان ارشد نظامى کشور، رهبر معظم انقالب و 

رئیس جمهور در جریان موضوع قرار مى گیرند.
رهبر معظم انقالب به محض اطالع از خطاى فاجعه بار 
صورت گرفته در ســامانه پدافند کشور، ظهر جمعه 
دستور تشکیل فورى جلسه شوراى عالى امنیت ملى 
و بررســى موضوع را صادر کرده  و تأکید مى کنند به 
محض اتمام بررسى در جلســه شوراى عالى امنیت، 
اصل حادثه و نتایج بررســى ها، صریح و صادقانه از 

سوى نهادهاى ذیربط به اطالع مردم رسانده شود.
در پى دستور رهبر انقالب، جلسه شوراى عالى امنیت 
ملى جمعه شب (20 دى ماه) با حضور اعضا تشکیل 
شده و بیانیه صبح دیروز ستاد کل نیروهاى مسلح و 
پیام رئیس جمهور خطاب به ملت ایران بخشى از  نتایج 

این جلسه بوده است.

صادقانه و صریح
 با مردم مطرح کنید

رهبر انقالب در پى خطاى انسانى: 2 خاطره از هاشمى رفسنجانى

آرامش صدا و سیما باورنکردنى است
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ارائه خدمات کتابخانه 
تخصصى ورزش  

مسـئول کتابخانه ابرار با اشـاره به قدمت ده سـاله این 
کتابخانـه اظهـار کـرد: کتابخانـه تخصصـى ورزش و 
سالمت ابرار وابسـته به سـازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى اصفهان با بیش از 7500 عنوان کتاب 
تخصصى به ارائه خدمات به شهروندان عزیز مى پردازد. 
ملوك پسـته افزود: 6500 جلد از مجموعه کتابخانه به 
کتـاب هاى ورزشـى اختصـاص دارد. وى خاطرنشـان 
کرد: عالقـه مندان بـراى کسـب اطالعات بیشـتر در 
خصوص کتابخانه ابرار مى توانند به محل کتابخانه واقع 
در خیابان توحید میانى، کوچه 33، کوچه شـهید ورزنده 

مراجعه کنند.

بررسی قابلیت هاي
 سامانه 122 

جلسه بررسی مشکالت سامانه 122 منطقه فوالدشهر با 
حضور نماینده سامانه استان در محل دفتر بهره برداري 
منطقه تشکیل شـد و اپراتورهاي سامانه و سایر پرسنل 
حوادث منطقه با قابلیت هاي این سـامانه آشـنا شـده و 
نماینده استان به سئواالت حاضران پاسخ داد. در پایان، 
رئیس بهره برداري این منطقه بر پاسخگو بودن پرسنل 
اپراتور و عملیاتی حوادث به آدرس هاي اعالمی از سوي 

سامانه در راستاي تکریم ارباب رجوع تأکید کرد.

تدوین ارزش هاى سازمانى در 
شرکت گاز 

سـخنگوى شـرکت گاز اسـتان اصفهان گفت: در کنار 
منشور اخالقى که کارکنان شرکت گاز استان اصفهان 
خود را ملزم به رعایت آن مى دانند ارزش هاى سازمانى 
نیز، در این شرکت تدوین شد. سید حسن موسوى گفت: 
«دانش محورى و یادگیرى سـازمانى»، «مشـارکت و 
همیارى»، «سالمت، رشد و تعالى سرمایه هاى انسانى» 
و «مسـئولیت پذیـرى اجتماعـى و صیانـت از حقـوق 
شهروندى» چهار محور ارزش هاى بنیادین سازمانى در 

شرکت گاز استان اصفهان است.

آغاز ساخت ایستگاه 
آتش نشانى چهارباغ 

ساخت ایستگاه آتش نشانى در چهارباغ پایین کالنشهر 
اصفهان آغاز شد. حسین کارگر مدیر منطقه 3 شهردارى 
اصفهان، مسـیر چهار باغ پایین را در بیشتر ساعات روز  
داراى مشکل ترافیک سنگین دانست و گفت: این معضل 
امدادرسانى به محدوده مرکز شهر، بازارهاى موجود در 
خیابان عبدالرزاق، میدان شـهدا، چهارباغ پایین و نقاط 
مختلف این محدوده را با مشکل روبه رو مى کند. حسین 
کارگر افزود: براى رفع این مشکل، زمینى براى ساخت 
ایستگاه آتش نشانى در نظر گرفته شده تا خدمت رسانى 

در این محدوده ها تسهیل شود.

امدادرسانى به 100 مسافر 
رئیس اداره عملیات جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
گفت: جمعه شـب صـد دسـتگاه خـودرو در محورهاى 
اردستان - نایین، خوانسـار - دامنه، گردنه نیه در محور 
نطنز-کاشـان در برف گرفتار شـده و در راه مانده بودند 
که نیروهـاى ایـن جمعیت بـه این افـراد امدادرسـانى 
کردند. محمد محمدى افزود: همچنیـن حدود صد نفر 
از مسافران گرفتار برف در پایگاه هاى ظفرقند اردستان، 
خوانسار و نطنز اسکان اضطرارى شدند و بین آنان اقالم 

غذایى و پتو توزیع شد.

3 طرح عمرانى، در دست اجرا
تا پایان امسـال سـه طرح عمرانى در دسـت اجراى راه 
و شهرسـازى شهرسـتان فالورجـان به بهره بـردارى 
مى رسد. علیرضا قارى قرآن، مدیرکل راه و شهرسازى 
استان اصفهان در حاشیه نشست پیگیرى مشکالت راه 
این شهرسـتان، اعتبار اختصاص یافته براى اجراى این 
طرح ها را بیـش از 60 میلیـارد ریال بیان کـرد و گفت: 
پایه هاى پل کلیشاد و سودرجان هم آماده است و تا پایان 

بهمن ماه تاج این پل نصب مى شود.

خبر

ذوب آهن اصفهان به عنوان مادر صنعت فوالد کشور، 
در شرایط تحریم نیز پیشتازى خود را در بومى سازى 
حفظ کرده است. یکى از بخش هاى ذوب آهن که با 
همت تالشگران خود در این راستا کارنامه درخشانى 

دارد، بخش فوالدسازى است. 
ســیاوش خواجوى، قائم مقام بخش فوالدســازى با 
بیان اینکه ذوب آهن قادر اســت بــراى اولین بار در 
کشور ســاخت صفر تا صد یک ایستگاه ریخته گرى 
را به عهده بگیرد، گفت: بیش از 70 درصد از قطعات 
بخش فوالدسازى بومى سازى شده است. به نحوى 
که در حوزه مکانیک و انرژى باالى 80 درصد، در حوزه 

برق و اتوماسیون نزدیک به 40 درصد، در حوزه مواد 
مصرفى تکنولوژى و نسوز نزدیک به 85 درصد بومى 

سازى انجام شده است.
قائم مقام بخش فوالدسازى افزود: در حوزه تجهیزات 
نیز نیاز بود ریومپینگ ایســتگاه ریخته گرى 7  پس 
از 27 ســال بهره بردارى به روز شــود که با تالش 
پنج ساله پرسنل کوشــاى بخش فوالدسازى بدون 
حضور شــرکت هاى خارجى و با اتکا بــه توانمندى 
داخل کشــور، تجهیــزات مکانیک، انــرژى، برق 
و اتوماســیون در کمتریــن زمان و هزینه نوســازى

 شدند.

هجدهمین نمایشــگاه بین المللى تجهیزات و تأسیسات 
سرمایشى و گرمایشى اصفهان در حالى برگزار مى شود که 
نسبت به دوره قبل و در شرایط نامطلوب اقتصادى، افزایش 

کمى و کیفى قابل توجهى را تجربه کرده است.
این نمایشــگاه که طى روزهاى 24 تا 27 دى ماه در محل 
برپایى نمایشگاه هاى بین المللى استان واقع در پل شهرستان 
برگزار مى شود، میزبان 95 شرکت از هشت استان تهران، 
اصفهان، البرز، چهارمحال و بختیارى، زنجان، فارس، قزوین 
و قم خواهد بود. همچنین یک شرکت از کشور چین در این 
نمایشگاه حضور یافته است. بر اساس آمار مقایسه اى موجود، 
نمایشــگاه بین المللى تجهیزات و تأسیسات سرمایشى و 

گرمایشى اصفهان در ســال جارى 35 درصد از نظر تعداد 
مشارکت کنندگان و 52 درصد از نظر مساحت تحت پوشش 

نسبت به دوره قبل برترى خواهد داشت.
نمایشگاه سال گذشته در 4500 مترمربع برگزار شد که این 
میزان در سال جارى به بیش از 9000 مترمربع رسیده است؛ 
همچنین سال گذشته 70 مشارکت کننده در نمایشگاه حاضر 
بودند که این میزان در ســال جارى به 95 مشارکت کننده 

افزایش یافته است.
عالقه مندان به بازدید از این نمایشگاه مى توانند از ساعت 
15 تا 21 روزهاى برگزارى، به محل برپایى نمایشگاه هاى 

بین المللى استان واقع در پل شهرستان مراجعه کنند.

افزایش کیفیت نمایشگاه 
سرمایشى و گرمایشى اصفهان

بومى سازى 70 درصد از 
قطعات بخش فوالدسازى

دومین کنفرانس ملى مدارس کارآفرین با رویکرد برنامه 
درســى (رویکردها، نظریه ها، ابعاد و تجارب کاربردى از 
کشورهاى موفق) به همت مجتمع آموزشى کارآفرینى 
اندیشه با حضور مسئوالن، استادان، معلمان و... در سالن 
همایش هاى اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى 

اصفهان برگزار شد. 
اســتاندار اصفهان در این کنفرانس با تأکید بر ضرورت 
تحول در نظام آموزشى گفت: امروز آموزش و پژوهش باید 
مطابق روز برنامه ریزى شود تا از قافله علم عقب نمانیم که 
کوتاهى در این راستا، گناهى نابخشودنى است. البته در 
این راستا گام هایى برداشته شده، به نحوى که دانشجویان 
سال دوم پزشکى عمًال وارد عرصه کار مى شوند و نسبت 
به بیمار شناخت دارند اما در دیگر مباحث هنوز ما مشکل 

داریم.
عباس رضایــى افزود: از شــوراى آمــوزش و پرورش 
اســتان اصفهان توقع مــى رود نــوآورى در آموزش و 
پرورش داشته باشــد و این مایه ننگ خواهد بود که در 
چشم انداز مى خواهیم در منطقه ســرآمد باشیم اما هنوز 
فارغ التحصیالن دانشــگاهى ما کار عملى را نمى دانند و 

مشکالت را نمى شناسند.
رئیس شــوراى آموزش و پرورش استان اصفهان اظهار 
کرد: متأســفانه یکى از مصیبت ها در نظــام آموزش و 
پرورش، عدم نیازسنجى براى رشته هاى تحصیلى است، 
بنابراین از این کنفرانس انتظار مى رود، نیاز روز جامعه را 
مدنظر داشته باشند و آنها را به سیاستگذاران یادآور شوند.

وى خاطرنشان کرد: 14 سال پیش کریدور علم و فناورى 
در استان اصفهان تشکیل شــد اما عمًال اتفاقى نیافتاد و 
ما امروز براى اولین بار به جــاى کریدور علم و فناورى، 
منطقه علم و فناورى را انجام دادیم. این در حالى اســت 
که امروز با توجه به محدودیت ها، مسائل باید با اولویت، 

عملیاتى شود.
وى با قدردانى از نگرش مؤسس اولین مدرسه کارآفرینى 

در اصفهان گفت: اصوًال تغییر سخت بوده و البته انجام 
کارهاى خوبى چون ایجاد مدارس کارآفرین، سخت است 

و در حقیقت الزمه انسان بودن تحمل سختى هاست.
رئیس دومین کنفرانس ملى مــدارس کارآفرین نیز به 
عنوان میزبان، اشتغال را یکى از اساسى ترین معضل ها 
در بخش هاى دولتى و غیردولتى دانست و گفت: در سند 
تحول بنیادین آموزش و پرورش بــه مقوله کارآفرینى 

توجه شده است.
مجتبى مالاحمدى افزود: اولین مدرســه کارآفرین در 
اصفهان پس از چهار ســال تحقیق، تحلیل و برگزارى 
جلســات مختلف در بررسى نظام آموزشــى 11 کشور، 

باالخره سال گذشته در اصفهان ایجاد شد.
وى با گله مندى از عدم واگذارى زمین براى ایجاد مدارس 
کارآفرین در اصفهان گفت: حدود چهار سال به صورت 
مداوم تالش کرده ایم تا بتوانیم زمین براى احداث مدارس 
کارآفرین در اصفهان بگیریم که ایــن امر هنوز تحقق 
نیافته، که از استاندار اصفهان مى خواهیم تا ما را در این 

راستا کمک و یارى کنند.
معاون آموزش ابتدایى وزارت آمــوزش و پرورش نیز به 
عنوان مهمان ویژه، حضور اســتاندار اصفهان در دومین 
کنفرانس ملى مدارس کارآفرین را پشتوانه خوبى براى 

اینگونه اقدامات دانست.
رضوان حکیم زاده با بیان اینکه باید به دوره پیش دبستانى 
و ابتدایى نگاه تخصصى صورت گیرد، افزود: در دو سال 
گذشته همواره سعى شــده با انجام اقداماتى، چرخش از 
حافظه محورى و حافظه پرورى به مهارت پرورى در دوره 
ابتدایى صورت پذیرد و اگر بپذیریم تحول زمانى اســت 
که روش ها و نوع آموزش تغییر یابــد بر این باورم که در 
مدارس کارآفرین، نگرش و مهارت قابل رشد و پرورش 

است و این امر از کودکى باید شکل گیرد و رشد کند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان هم با قدردانى 
از مجتبى مالاحمــدى کارآفرین ملــى و اهل عمل در 
برپایى این کنفرانس گفت: او با کوله بارى گران از تجربه، 

دوراندیشى، پشــتکار و دلســوزى، نویدبخش تحرکى 
عمیق در حوزه کارآفرین اســت و با گســترش مدارس 
کارآفرین و مهارتى، کمک کرده و ما نیز از یارى معنوى 

دریغ نخواهیم کرد.
محمد اعتدادى افزود: گسترش مدارس کارآفرین و توسعه 
مهارت در آموزش و پرورش یعنى پیوند با زندگى، تضمین 
آینده، قطع وابســتگى هاى ویرانگر و...، بنابراین یکى از 
اولویت هاى آموزش و پرورش استان، تمرکز بر مدارس 

کارآفرین است.
دبیر علمى دومین کنفرانس ملى مدارس کارآفرین هم 
با ارائه گزارشــى گفت: فراخوان دومین کنفرانس ملى 

مدارس کارآفرین اردیبهشت ماه سال جارى انجام شد.
محمدعلى نادى افزود: در بررســى هاى اولیه 52 مقاله 
انتخاب شد که از این تعداد 24 مقاله به صورت چاپ در 
مجموعه مقاالت و 19 مقاله نیاز به بررسى مجدد داشت و 

پنج مقاله نیز به صورت سخنرانى برگزیده شد.
رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور هم در دومین کنفرانس 
ملى مدارس کارآفرین در اصفهان گفت: مدرسه و کالس 
درس خاستگاه اصلى مهارت ورزى بوده و قاعده هرم نظام 

آموزشى، آموزش دوره ابتدایى است.
حسین خنیفر با تأکید بر اینکه در مدارس بى روح، نمى توان 
کارآفرین تربیت کرد، افزود: جامعه زمانى متحول خواهد 
شد که مدارس ابتدایى و نظام آموزشى عمومى در اولویت 
باشــد. رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى 
اصفهان هم بر لزوم توجه به مدارس کارآفرین تأکید کرد 
و گفت: توجه به کارآفرینى و کســب و کار نوپا، یکى از 

الزامات در چرخه اقتصادى است.
مسعود گلشیرازى مى گوید: در کشورهاى توسعه یافته 
عمل کردن به تئورى ها و تمرین اجراى آن مدنظر بوده 
در حالى که ما تئورى را آمــوزش داده و حفظ مى کنیم و 
در نتیجه دانش آموز در کشورهاى توسعه یافته به سرعت 
جذب کار شده و نرخ بیکارى دانش آموختگان دانشگاه ها 

کاهش مى یابد.

یکى از مصیبت ها عدم نیازسنجى براى رشته هاى تحصیلى است

به مناسبت چهاردهمین قرن شهادت امیرالمؤمنین امام 
على علیه السالم، مراسم افتتاحیه کنگره بازخوانى ابعاد 
شخصیتى امیرالمؤمنین امام على علیه السالم و تبیین 
سیره و خصایص امام على علیه السالم طى روزهاى 25 
و 26 دى ماه سال جارى در مجموعه سالن هاى امیرکبیر 
در ساختمان اندیشه دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان 

(خوراسگان) برگزار خواهد شد. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى اســتان اصفهان در 
نشست خبرى این کنگره با اشــاره به ابعاد شخصیتى 
امیرمؤمنان على علیه الســالم گفت: امروز هر مشکلى 
که در زندگى پیش مى آید با استفاده از تعالیم نورانى اهل 
بیت(ع)، قابل حل بوده و مردم، نظام و کشور والیتمدار 
ایران اســالمى نمونه بارز ارادت به اهل بیت(ع) بوده و 
عشق، محبت و دوستى خود را در صحنه هاى مختلف 

اثبات نمودند.
حجت االسالم و المسلمین محمدعلى انصارى با بیان 
اینکه پیروزى انقالب اســالمى بر پایــه تعالیم قرآن و 
اهل بیت(ع) شکل گرفته است، افزود: به همین دلیل، از 
روزهاى نخستین پیروزى انقالب اسالمى، دشمنان قرآن 
و اهل بیت(ع) که دشمنان انسانیت هستند در مقابل نظام 
جمهورى اسالمى به شکل هاى مختلف به خصوص در 

حوزه فرهنگى، اندیشه و... صف آرایى کردند.
وى با اشاره به اهداف این کنگره افزود: اهتمام به افزایش 
معرفت و آگاهى از وجود متعدد مــکارم و فضایل امام 
المتقین على بن ابى طالب(ع)، اهتمام به حفظ اصول و 
ارزش هاى اسالمى به ویژه پاســدارى از حریم والیت، 
مطالعه و پژوهش در مبانى سیره و سلوك حکومت دارى 

امام على(ع) و... از اهداف برگزارى کنگره است.
حجت االســالم و المســلمین انصارى از حضور وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمى در مراسم اختتامیه این کنگره 
خبر داد و گفت: احتماًال در ســفر وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمى به اصفهان براى شــرکت در مراسم اختتامیه، 
کاشان به عنوان پایتخت نهج البالغه معرفى خواهد شد.

رئیس شــوراى سیاســتگذارى کنگره بازخوانى ابعاد 
شــخصیتى امیرالمؤمنین على علیه السالم هم گفت: 
دبیرخانه این کنگره دهم خرداد فراخوان را در 34 محور 
براى گروه هاى مخاطب ارسال کرد که با استقبال بسیار 
خوبى همراه بود و در نهایــت 1082 اثر در بخش هاى 
مقاله، کتاب، پایان نامه، شعر و آثار هنرمندان به دبیرخانه 

رسید.
سید حســین رضازاده با بیان اینکه داورى آثار از سوى 
هیئت داوران و گروه ارزیابى در هر بخش انجام شــد، 

افزود: مقاالت و آثارى که از 100 نمره، بیش از 70 نمره 
کسب کردند با انجام ویراستارى، در حال چاپ بوده که در 
مراسم اختتامیه 30 دى ماه سال جارى در 14 مجلد شامل 
قرآن و امام على(ع) دو جلد، تاریخ والیت و امامت، امام 
على(ع) و نهج البالغه، امام على(ع) در آیینه شعر و ادب 

و... توزیع مى شود.
رضازاده افزود: در این کنگره به مناسبت شهادت سپهبد 
قاسم سلیمانى، نشان والیت به خانواده وى اهدا مى شود.
رئیس شــوراى سیاســتگذارى کنگره بازخوانى ابعاد 
شــخصیتى امیرالمؤمنین امام على علیه السالم گفت: 
نمایشگاه تخصصى کتاب و آثار هنرمندان در نگارستان 
امام خمینى(ره) اصفهان به مدت پنج روز دایر بوده و در 

مراسم اختتامیه از این هنرمندان تجلیل مى شود.
وى برگــزارى این کنگــره را حرکتــى مردمى بدون 
وابســتگى به دســتگاه هاى دولتى بیان کرد و گفت: 
هزینه برگــزارى این کنگره را خیریــن و عالقه مندان 

تأمین کرده اند.
رضازاده از افتتاح بنیاد نهج البالغه با مساعدت خیرین به 
منظور گسترش فرهنگ نهج البالغه و رونمایى از محل 
پژوهشکده نهج البالغه در اصفهان خبر داد و گفت: 300 
مهمان خارج از اســتان اصفهان در این کنگره شرکت 
مى کنند و قرائت پیام مراجع تقلیــد، تجلیل از آثار برتر، 
اهداى نشــان والیت، رونمایى از 17 جلد کتاب و... از 

دیگر برنامه هاست.
مدیرکل فرهنگى دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان 
(خوراسگان) که مدیرعامل مؤسسه نهج البالغه اصفهان 
هم هست گفت: اگر نهج البالغه در جامعه اى پویا بوده و 
پیام نهج البالغه به جامعه برود، آن جامعه زنده خواهد بود 
و در حقیقت پیام نهج البالغه کتاب زندگى امروز و فرداى 
ماست و هرچه بیشتر در این راستا تالش کنیم، جایگاه 

انسانیت بیشتر شناخته مى شود.
حجت االسالم و المسلمین على اصغر بیگى با بیان اینکه 
اصفهان در آینده باید شهر نهج البالغه نامگذارى شود، 
افزود: در این کنگره، عالوه بر سخنرانى هاى تخصصى، 
شش پانل تخصصى با حضور اساتید دانشگاه هاى کشور 
برگزار مى شود و مرکز پژوهش هاى نهج البالغه و مدرسه 
تخصصى تحقیقات و آموزش هــاى نهج البالغه نیز دو 

واقعه اى است که همزمان با کنگره صورت مى پذیرد.
مسعود نیک آیین نماینده ویژه استاندار در این کنگره هم 
گفت: با توجه به نگرش ویژه اســتاندار اصفهان به این 
رویداد بزرگ در اصفهان، کمیته سه نفره اى در استاندارى 
تشکیل و ما در کنار شوراى سیاستگذارى کنگره، در بعد 

معنوى در خدمت سیاستگذاران کنگره خواهیم بود.

اطالعات و اخبار اولیه حاکى از حضور هشــت مسافر از 
اســتان اصفهان در بین جانباختگان هواپیماى اوکراین 
بود اما بررسى ها نشان مى دهد که تعداد آنها بیشتر است.

هواپیماى بویینگ 737 متعلق به شــرکت هواپیمایى 
اوکراین با 167 مسافر و 9 خدمه که صبح چهارشنبه تهران 
را به مقصد کى یف پایتخت اوکراین ترك کرد حوالى شهر 
پرند در استان تهران بر اثر اصابت اشتباهى موشک پدافند 

هوایى سقوط کرد و همه مسافران آن جان باختند.
همان روز تعداد مسافران این هواپیما که از استان اصفهان 
بودند توسط مدیریت بحران استاندارى اصفهان هشت 
نفر اعالم شــد که شامل ســید مهران ابطحى و مهدى 
اسحاقیان از خمینى شهر، منصور اثنى عشرى و فاطمه 
قاسمى دستجردى از اصفهان، مهربان بدیعى از اردستان، 
سعید کدخدازاده از کاشان، فرشته مالکى از مبارکه و  امیر 

اشرفى حبیب آبادى بود.
با توجه بــه پیگیرى هــاى خبرنگار «ایرنــا» و برخى 
گزارش هاى مردمى، مشخص شــد که افراد دیگرى از 
استان اصفهان در میان جانباختگان این حادثه هستند از 
جمله شکوفه چوپان نژاد از متخصصان زنان و زایمان که 
اصالتًا اهل نجف آباد بود. او همراه دو دخترش به نام هاى 
صبا و سارا سعادت که دانشــجوى پزشکى بودند، عازم 

کانادا بود.
آرش نجیمى، مدیر روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان گفــت که متأســفانه نام شــکوفه چوپان نژاد 
جزو مسافران اســت و با توجه به بررســى که داشتم از 

متخصصان زنان و زایمان در شهر اصفهان بود.
همچنین فرزانه نادرى یکى دیگر از مسافران اصفهانى 
این پرواز بود که همراه پسر 11 ساله اش به نام نوژان در 

این حادثه جان باختند. یکى از دوستان فرزانه نادرى گفت 
که وى در چند سال گذشــته همراه خانواده اش در کانادا 

زندگى مى کرد.
سید مهدى ابطحى، رئیس دانشــگاه صنعتى اصفهان 
نیز در پى درگذشــت چهار تــن از دانش آموختگان این 
دانشگاه در حادثه سقوط هواپیماى اوکراینى پیام تسلیت 

صادر کرد.
این دانش آموختگان، منصور اثنى عشــرى ورودى 87 
مهندسى عمران، امیر اشــرفى حبیب آبادى ورودى 88 
مهندسى مکانیک، میالد نهاوندى ورودى 88 مهندسى 
شیمى و پریناز قادرپناه ورودى 83 مهندسى نساجى بودند.
این نکته قابل ذکر مى باشــد که ممکن است مسافران 
دیگرى از استان اصفهان در بین جانباختگان این حادثه 

باشند اما اطالعاتى از آنها در دسترس نیست.

همزمان با تأیید خبر اصابت اشتباهى موشک به هواپیماى اوکراینى منتشر شد

همه اصفهانى هاى قربانى تراژدى 
سقوط بوئینگ

کنگره بازخوانى ابعاد شخصیتى
 امام على(ع) در اصفهان برگزار مى شود

کارشناس مســئول پیش بینى هواى استان اصفهان با 
اشاره به تداوم بارش ها در امروز گفت: مه آلودگى و افت 
محسوس دما روز یک شنبه (امروز) پدیده غالب بسیارى 

از مناطق استان خواهد بود.
ویکتوریا عزتیان اظهار کــرد: افزایش ابر، بارش برف و 
باران و وزش باد تقریبًا شــدید پدیده غالب این مناطق 
خواهد بود و مه آلودگى در روز یک شنبه براى بسیارى از 

مناطق استان پیش بینى مى شود.
کارشناس مســئول پیش بینى هواى استان اصفهان با 
اشاره به کاهش 3 درجه اى دما گفت: ورزنه با دماى 12 
درجه سانتیگراد باالى صفر و بویین میاندشت با دماى 14 
درجه سانتیگراد زیر صفر به ترتیب گرم ترین و سردترین 
مناطق استان خواهند بود. عزتیان اضافه کرد: کمینه دما 

صبح یک شنبه به 4 درجه سانتیگراد زیر صفر مى رسد.

اصفهان امروز یخ مى زند

ساسان اکبرزاده

مدیر کل ســازمان میراث فرهنگى و گردشگرى 
استان اصفهان اظهار کرد: از آنجا که استان اصفهان 
به لحاظ جاذبه هاى گوناگــون طبیعى در تمامى 
فصول ســال از ظرفیت هاى گردشگرى مطلوبى 
در کشور برخوردار اســت به همین منظور سازمان 
میراث فرهنگى و گردشگرى استان اصفهان براى 
توسعه گردشگرى زمستانى در مناطق سردسیر و 
زمستانى جنوب و غرب استان اصفهان تسهیالتى 

را ارائه خواهد کرد.

فریدون اللهیارى افزود: در زمینه توسعه گردشگرى 
زمستانى استان اصفهان نخســتین اقدام سازمان 
میراث فرهنگى و گردشگرى جذب و ایجاد سرمایه 
گذارى الزم بــر روى نقاط گردشــگرى مناطق 
زمستانى و سردسیر استان اصفهان است. او گفت: با 
توجه به اقدامات صورت گرفته پیش بینى مى شود 
گردشگرى زمستانى استان اصفهان نسبت به سال 

گذشته 20 درصد رشد داشته باشد.
اللهیارى یادآور شــد: یکى از اصلى ترین اقدامات 
ســازمان میراث فرهنگى و گردشــگرى استان 
اصفهان به منظور توســعه گردشــگرى زمستانى 
برگزارى و برپایى جشنواره ها و مسابقات مختلفى 
همچون برپایى جشنواره آیین روستایى شهرستان 
چادگان که به منظور معرفى سوغات و صنایع دستى 
این شهرستان برگزار مى شود یا برگزارى جشنواره 
آدم برفى در شهرستان هاى فریدن و فریدونشهر 
و برگزارى مسابقات اســکى روى برف شهرستان 

سمیرم در مناطق زمستانى استان است.

ارائه تسهیالت براى توسعه گردشگرى زمستانى 
در اصفهان

نصف جهان
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بازیگر نقش «وارش» در سریال «وارش» از سختى ها و چالش هاى 
نقش خود در این مجموعه و گریم سنگینش سخن گفت.

نسرین بابایى، بازیگر سریال «وارش» درباره سخن گفتن به لهجه 
گیلکى در این سریال که این شــب ها به کارگردانى احمد کاورى از 
شبکه 3 سیما پخش مى شود بیان کرد: من اصالتًا گیالنى هستم و 
براى بازیگر بومى هر شــهرى که در آن صاحب زبان هســتند و نه 
لهجه، سخت است که بخواهند با لهجه صحبت کنید. با این حال من 
احساس مى کنم در اداى این لهجه موفق بودم تا جایى که برخى از 

دوستان در بهترشدن لهجه از من طلب کمک کردند.
این  بازیگر درباره چالش بازى در مجموعه نمایشــى «وارش» بیان 
کرد: در «وارش» یکى از چالش ها تفاوت سنى من با فرزندانم بود که 
سعى کردم با جایگزینى بعضى از تکیه کالم ها که در دیالوگ هایم 
استفاده کردم، بین تفاوت نسل خودم و فرزندانم نقطه گذراى کنم تا 
این باور حقیقى به مخاطبانم دست ندهد که تفاوت سنى بین من و 

فرزندانم وجود ندارد.
وى که ایفاگر نقش میانسالى شخصیت «وارش» در این سریال است 
گریم خود در این مجموعه را سنگین دانســت و عنوان کرد: اولین 
چالش براى بازیگرى که قرار است نقشى 30 سال از خودش بزرگ تر 
را بازى کند، گریم سنگینى است که باید روى صورت او انجام شود. 
تصور کنید که چندین ساعت گریم یک بازیگر به طول بیانجامد و در 
طول زمان کارى انجام ندهد و حتى مراقب غذا خوردن خود هم باید 
باشــد تا راکورد گریمش به هم نریزد پس سختى چنین نقش هایى 
دو چندان مى شود. البته من از باورپذیرى گریم خود کمک گرفتم. 
از طرفى شخصیت «وارش» هر چقدر به سمت پیرى مى رفت الغر 

و تکیده تر مى شد و من باید حواسم به همه این ویژگى ها مى بود.
بابایى درباره بازخورد «وارش» میــان مخاطبان تلویزیون گفت: به 
تصویر کشیدن موضوعات دراماتیک که در آن مثلث عشقى وجود 
دارد براى مخاطب جذاب است. البته که روایت درست فیلمنامه در 
کنار ذکاوت کارگردان حرف اساسى را مى زند. از طرف دیگر سریال از 
جذابیت هایى بصرى برخوردار بود که بخشى از آن به طبیعت شمال 
کشور اختصاص دارد. مجموع این عوامل و به ویژه همدلى گروه باعث 

شد این سریال مورد استقبال قرار بگیرد و مرا غافلگیر کرد.
نســرین بابایى در پایان به یکى از ســکانس هاى احساسى سریال 

«وارش» اشــاره و عنوان کرد: بــراى ایفاى نقش این ســکانس 
مشورت هاى زیادى با کارگردان داشتم و حتى در مورد پلک زدن و 
بازى این شــخصیت با آقاى کاورى حرف زدم. به خاطر دارم که به 
او گفتم تمام مشکالت زندگى فرزندان «وارش» روى شانه هاى او 
سنگینى مى کند تا جایى که زانو هایم توان ایستادن نداشت. حاال هم 

روزى که بازى کردم از که این سکانس را مى بینم به همان اندازه 
کــه یکى از آن لحظه متأثر مى شوم، سکانسى 

سردترین روزهاى زمستان ضبط 
شــد اما فکر مى کنــم یکى از 

گرم  تریــن روزهاى زندگى 
کارى مــن محســوب 

مى شود.

سعید راد در جدیدترین گفتگویش بار دیگر بر گفته هاى پیش ترش 
درباره سکانس رقصیدن رضا عطاران و جواد عزتى در «هزارپا» 
تأکید کرد هرچند سعى کرد به نوعى از این بازیگران دلجویى کند.

همه چیز از یــک مصاحبه اینترنتى آغاز شــد. ویدیویى جنجالى 
از ســعید راد درباره ســکانس معروف رقص رضا عطاران و جواد 
عزتى در فیلم «هزارپا». او  گفته بود این رفتار مستهجن در شأن 
سینماى ایران نیست و طعنه زده بود که حتى زن ها هم اینچنین 
قر نمى دهند! ویدیویى که حسابى چرخید و احتماًال دلخورى رضا 

عطاران را هم به همراه داشت.
با وجــود ایــن عطــاران غیــر از آن مصاحبه معروفــش  هیچ 
وقــت واکنش تنــدى به ایــن انتقادهــا نداشــته و عزتى هم 

که روزهــاى پــر کارش در ســینما را به ســبک خــود ادامه 
مى دهد؛ تقریبًا یکــى در میــان، جدى-طنز .  در ایــن بین اما 
همیشــه ورود آدم هاى سرشــناس، خبرساز مى شــود و در این 
جریان هم واکنــش تند ســعید راد معلــوم بود جنجــال به پا 

مى کند. 
راد حاال حدود یکســال پس از آن بلوا، در برنامه اینترنتى فریدون 
جیرانى ســعى کرده متممى بزند برآن گفته هاى جنجالى. هنوز 
همانقدر منتقد است اما سعى در دلجویى دارد که مى گوید: «من 
رضا عطاران را خیلى دوســت دارم. از عطاران یک بازى دیدم و 

نمى دانم چرا آن جنس بازى ها را ادامه نمى دهد.»
این بازیگر باسابقه در توضیح به فیلم «ورود آقایان ممنوع» اشاره 

مى کند. فیلمى که مى گوید آن را ســه بار دیده اســت و توضیح 
مى دهد: «رضا عطاران در آن فیلم بى نظیر است. اینها بازیگرهاى 
فوق العاده اى هستند و این بازیگرها در مقابل مردم مسئول هستند 
که فقط براى خنداندن آنها، آن اضافه ها را اجرا نکنند. اینها نابغه 
هستند چرا آن چیزها را اجرا مى کنند؟ دلخورى من این است که 
اینها که محبوبیت دارند و مقبول مردم هســتند. یک چیزهایى را 
باید اجرا کنند که خوب باشد. مثًال آقاى عزتى بازیگر فوق العاده اى 
اســت. من بازى هایش را دوســت دارم. من مى گویم حتى اگر 

کارگردان هم مى خواهد، اینها این چیزها را بازى نکنند.»
ســعید راد که خود در کارنامه کارى اش فیلم هاى ماندگار زیادى 
مثل «تنگنا»، «صادق کــرده» و «برزخى ها»، «عقاب ها» را در 

کارنامه دارد، در کنار این آثار، نقش هاى بسیارى داشته که به آنها 
از نظر محتوا انتقادهاى بسیارى شده است. او البته هیچگاه له یا 
علیه این آثارش جمله اى نگفته اما عطاران در آخرین مصاحبه اش 
درباره تنها خط قرمزش براى انتخــاب نقش هایش گفته بود: «با 
اینکه مى گویند رقم دستمزدم باالست ولى خط قرمزم این است 
که در فیلمى بازى نکنم که منشأ پول سازندگانش روشن نیست.» 
او پیشــنهاد 2/5 میلیاردى بازى در یکى از پرســتاره هاى همین 
امســال را رد کرده بود اما نشــان داده بر خالف انتقاد سعید راد، 
ابایى از رقصیدن در مقابل دوربین و بــه زبان آوردن بخش هایى 
از فیلمنامــه کــه تداعى کننده شــوخى هاى جنســى اســت
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اشته که به آنها
ه هیچگاه له یا 
ین مصاحبه اش 
ش گفته بود: «با 
رمزم این است 
روشن نیست.» 
تاره هاى همین 
 انتقاد سعید راد، 
دن بخش هایى 
نســى اســت

جدیدترین پیشنهاد سعید راد به رضا عطاران و جواد عزتى

حتى اگر کارگردان خواست، آن اضافه ها را اجرا نکنند!

چالش بازیگر«وارش» براى نقشى که 30 سال بزرگ تر بود

نبه لهجه 
 کاورى از 
ى هستم و 
ــتند و نه 
ن حال من

برخى از  ه

ش» بیان 
نم بود که 
وگ هایم

ى کنم تا 
 بین من و 
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فتالغر

ىبود.
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روه باعث 

ى سریال 

بازى این شــخصیت با آقاى کاورى حرفزدم. به خاطر دارم که به 
او گفتم تمام مشکالت زندگى فرزندان «وارش» روى شانه هاى او

سنگینى مى کند تا جایى که زانو هایم توان ایستادن نداشت. حاال هم 
روزى که بازى کردم از که این سکانس را مى بینم به همان اندازه 

کــه یکى ازآن لحظه متأثر مىشوم، سکانسى
سردترین روزهاى زمستان ضبط 
شــد اما فکر مى کنــم یکى از

گرم  تریــن روزهاى زندگى 
کارى مــن محســوب 

مى شود.

یک بازیگر تلویزیون گفت: حضور بازیگران جدید و کم سابقه هم الزم 
است اما نه وقتى که تعداد افرادى که در حوزه بازیگرى تحصیل کرده 

هستند و در تئاتر فعالیت مى کنند نادیده گرفته شوند.
حبیب دهقان نسب پیرامون نقشش در سریال «از سر نوشت» گفت: 
نقشى که در سریال «از سر نوشت» به ایفاى آن پرداختم فردى است 
به نام «نگهدار» که فردى به نام «ماجد» او را گول مى زند. این نقش 

منفى است با این حال تالش کردم تا نقش را به درستى ایفا کنم.
وى درباره اهمیت زمان پخش در موفقیت یک ســریال ابراز کرد: 
عوامل متعددى در موفقیت یک ســریال نقش دارنــد، یکى از این 
شاخص ها زمان پخش است، البته در سریال «از سر نوشت» عوامل 
ســازنده و بازیگران تالش خود را انجام داده اند و تالش کرده اند تا 
سریالى ارزشــمند را به مخاطبان ارائه کنند، با این همه معتقدم باید 
اجازه داد تا ســریال «از سرنوشت» پخش شــود و پس از آن نظر 

بینندگان را مورد بررسى قرار داد. 
دهقان نسب در مورد عالقه اش به نقشى که در سریال «از سرنوشت» 
دارد، بیان کرد: اگر بازیگرى نقش خود را دوست نداشته باشد نمى تواند 
به راحتى با آن ارتباط بگیرد و نقــش را به خوبى ایفا کند، با این حال 
حتى اگر نقش خودم را دوست نداشتم ولى تالش کردم تا دوستش 

داشته باشم و ارتباط خوبى با آن برقرار کنم.
وى از بازى در ســریال جدید خــود به نام «گیلدخــت» خبر داد و 
خاطرنشان کرد: به  زودى در سریالى به نام «گیلدخت» بازى مى کنم 
که بخشى از ضبط آن در مناطق شمال کشور انجام شده، این سریال 
50 قسمتى است، نقش من در این سریال کاراکتر روحانى است که در 

زمان قاجار زندگى مى کند 
و ماجرا هــاى خاصى 

را با خود به همراه 
دارد. نقشى مثبت 
را در آن ایفا خواهم 

لبتــه من  کــرد، ا
همیشه تالش کرده ام 

تا نقش مثبــت و منفى 
را به صورت مساوى 

داشــته باشــم 
تا تعــادل را 

حفظ کنم.

 فردى است 
د. این نقش 

فا کنم.
ل ابراز کرد: 
 یکى از این 
ت» عوامل 
ش کرده اند تا 
معتقدم باید 
س از آن نظر 

 سرنوشت» 
شد نمى تواند 
، با این حال 
 تا دوستش

50 قسمتى است، نقش من در این سریال کاراکتر روحانى است که در 
زمان قاجار زندگى مى کند 

و ماجرا هــاى خاصى 
را با خود به همراه 
دارد. نقشى مثبت 
را در آن ایفا خواهم

لبتــه من  کــرد، ا
همیشه تالش کرده ام 
تا نقش مثبــت و منفى

را به صورت مساوى 
داشــته باشــم 

تا تعــادل را 
حفظ کنم.

حبیب دهقان نسب:

سعى کردم نقشم در سریال «از سر نوشت» را 
دوست داشته باشم

شرط محمدعلى کشاورز
 براى بازگشت به تلویزیون

«ملکاوان» دومین سریال شبکه آى فیلم است که از امروز 22 دى 
ماه روى آنتن این شبکه مى رود.

همه مخاطبان تلویزیون شــبکه آى فیلم را با پخش سریال هاى 

تکرارى مى شناسند اما این شبکه در دومین تجربه سریال سازى 
با سریال «ملکاوان» در ژانر وحشــت و معمایى مهمان خانه هاى 
مخاطبان مى شــود. «ملکاوان» به کارگردانــى احمد معظمى و 

تهیه کنندگى محمد مصرى پور است.
بیننده هاى شبکه آى فیلم هر شب ساعت 22 مى توانند به تماشاى 
سریال «ملکاوان» بنشینند و تکرار این سریال را ساعت 6 صبح و 
14 روز بعد تماشا کنند. «یادآورى» اولین سریال شبکه آى فیلم بود 
که توانست با استقبال خوبى از سوى بیننده هاى این شبکه مواجه 

شود و دومین تجربه سریال سازى این شبکه در ژانر معمایى است.
سریال «ملکاوان» روایتگر داستان زندگى زنى است که همسرش 
در خارج از کشور خودکشى کرده و این ماجرا و یافتن علت خودکشى 
پاى نهادهاى امنیتى را به میان مى کشــد و ماجراهایى را در این 

سریال رقم مى زند که...
داریوش فرهنگ، نازنین فراهانى، رضا موالیــى، امین زندگانى، 
فریبا متخصص، پانته آ سیروس، کمند امیرسلیمانى، آسو پاشاپور، 
پرویز فالحى پور، سعید امیرسلیمانى، على سلیمانى، حسن اسدى، 
افسانه ناصرى، غزال نظر، حمید شریف زاده، معصومه آقاجانى، صفا 
آقاجانى، بهزاد داورى ، میثاق زارع و... در سریال «ملکاوان»  ایفاى 

نقش کرده اند./1096

آغاز پخش سریالى معمایى 
از امشب

غیبت فیلم «قاتل و وحشى» در میان آثار بخش مسابقه سى و 
هشتمین جشنواره ملى فیلم فجر در حالى حاشیه ساز شده است.

حسن آقا کریمى، عضو هیئت داورى خانه ســینما درباره عدم 
حضور فیلم «قاتل و وحشى» ســاخته حمید نعمت ا... در بخش 
مسابقه گفت: تا آنجایى که من اطالع دارم این است که سرمایه 
گذار اولیه کار صادق رنجکشان انصراف داده و عباس نادران کار 
را ادامه داده و قرار بود هزینه هاى اولیه را آقاى نادران پرداخت 
کند . گویا چک هاى آقاى نادران پاس نشده و اگر آقاى رنجکشان 

چک را خرج کرده باشد مالکیت، طبق تفاهمنامه پابرجاست.
او افزود: تا این لحظه هیچ شکایتى از طرفین ماجرا به دبیرخانه 
شوراى داورى خانه سینما نرسیده است. اینکه مدیر عامل خانه 
سینما درخواست کند فیلم  کنار گذاشته شود امکان ندارد و تصمیم 
براى حضور در جشــنواره در اختیار تهیه کننده کار یعنى حمید 

نعمت ا... است که  گویا هیچ درخواستى براى انصراف نداشته 
است. حتى سرمایه گذار هم نمى تواند درخواست عدم حضور 
داشته باشــد. آقاى نادران و نعمت ا...  هر دو مشترك تهیه 

کننده کار هستند.

ماجراى چک هاى
 برگشت خورده و حواشى 

«قاتل و وحشى» 

کشور هندوستان در هفته جارى میزبان یک داور و یک فیلم از ایران در 
دو جشنواره مختلف است.  بنا بر این گزارش، ویشکا آسایش به عنوان 
یکى از اعضاى هیئت داوران بخش بین الملل هجدهمین جشــنواره  

بین المللى فیلم «پونا» در کشور هند انتخاب شد.
 شهر «پونا» به دلیل داشتن بهترین انستیتوى سینما و تلویزیون هند 
و همچنین وجود مرکز آرشیو ســینماى ملى هند از مهمترین مراکز 
سینمایى این کشور محسوب مى شود. در این راستا جشنواره فیلم 

«پونا» براى ارائه و نمایش بهترین هاى سینماى هند و جهان از سال 
2002 شکل گرفته است.

در این رویداد سینمایى فیلم هاى «مترى شیش و نیم» ساخته سعید 
روستایى، «ذغال» ساخته اسماعیل منصف و «دیاپازون» ساخته حامد 

تهرانى به نمایندگى از سینماى ایران به روى پرده مى روند.
هجدهمین جشنواره فیلم پونا از 9 تا 16 ژانویه (19 تا 26 دى) در هند 

برگزار خواهد شد.

در همین حال فیلم ســینمایى «کامیون» به نویسندگى و کارگردانى 
کامبوزیا پرتوى، هفته جارى در جشنواره بین المللى پنج قاره کلکته 

هندوستان به نمایش در مى آید.
پیش از این، «کامیون» در جشــنواره هاى بین المللى آمیانز فرانسه، 
دهوك کردستان و فجر توانسته بود جایزه بهترین فیلم و فیلمنامه را 
از آن خود کند. بازى متفاوت سعید آقاخانى، به تصویر کشیدن داستان 
فیلم در یک کامیون در شرایط سرد زمستان و همچنین فیلمنامه آن، از 

ویژگى هاى بارز این فیلم بلند است.
سعید آقاخانى ، نیکى کریمى،  تروسکه جوال (بازیگر زن کرد)، یعقوب 

پرسا و رامین راستاد، بازیگران اصلى این فیلم هستند.
«کامبوزیا پرتوى» پیش از «کامیون»، فیلم هاى ســینمایى «ماهى»، 
«گلنار»، «بازى بزرگان»، «کافه ترانزیــت» و «پرده» را کارگردانى 
کرده و با این آثار، جوایز متعدد داخلى و بین المللى را از آن خود کرده

 است.

ویشکا آسایش و سعید آقاخانى به هند مى روند

محمدعلى کشاورز ضمن اشاره به جاى خالى طیفى از نیروهاى 
حرفه اى دهه هاى 60 و 70 در تلویزیون، تأکید کرد هنوز هم اگر 
فیلمنامه خوبى به او پیشنهاد شــود، حاضر به ایفاى نقش مقابل 

دوربین است.
کشاورز درباره اینکه سال هاست سریال هاى تلویزیونى را دنبال 
نمى کند، ســخن گفت و درباره خاطراتش از ســریال هاى فاخر 
تلویزیون در دهه 60 و 70 بیان کرد: االن دیگر آن نویســنده ها 
و کارگردانان حرفه اى که در آن زمــان در تلویزیون بودند، کمتر 
هســتند، در حالى که این افــراد باید در 
تلویزیون حضور داشــته باشند و کار 
کننــد. وى اضافه کرد: ایــن روزها 
چنــدان تلویزیــون نمى بینم چون 
تلویزیون کمتر سریال ها و برنامه هاى 

جذاب دارد.
کشــاورز با اشــاره به اینکه 
چقدر توانسته تکرار 
ســریال هاى 
قدیمــى 

خودش را در ســال هاى اخیر از تلویزیون دنبال کند، هم گفت: 
خیلى نتوانسته ام این سریال ها را ببینم. خودم هم نسخه خیلى از 
آنها را ندارم. هرچند که تماشاى برخى از آن ها تجدید خاطره است.

محمدعلى کشــاورز درباره برخى از این سریال هاى قدیمى مثل 
«سربداران»، «هزاردستان»، «پدرســاالر» و… گفت: از دیدن 
دوباره این سریال ها، هم خوشحال مى شوم و هم یک نکته دارد 

و آن اینکه خودت متوجه مى شوى دیگر سنى از تو گذشته است.
این هنرمند پیشکسوت و مطرح ســینما، تئاتر و تلویزیون ایران 
درباره اینکه چقدر در صورت بــودن فیلمنامه خوب در تلویزیون 
دوست دارد به ایفاى نقش بپردازد، عنوان کرد: باید ابتدا فیلمنامه 
را خواند و دید بازیگران چه کسانى هستند اگر فیلمنامه خوب باشد 

کارگــردان  حرفه اى باشد حتماً بازى مى کنم.و 

فیلم سینمایى «جومانجى 2» با نام فرعى «مرحله بعدى» با بازى «دواین جانسون»، بازیگر مطرح سینماى 
هالیوود، در اکران خود در سینماهاى هالیوود در سال 2020، با فروشــى معادل 46 میلیون دالر در رتبه دوم 

جدول فروش کلى ایستاد.
«دواین جانسون»، «کوین هارت»، «جک بلک»، «کارن گیالن» و «نیک جوناس» از جمله بازیگرانى هستند 
که در این فیلم به ایفاى نقش مى پردازند. «سال لونگوباردو» و «دارین فراررو» هم از جمله بازیگرانى هستند 
که در نسخه دوم «جومانجى» به ایفاى نقش پرداخته اند.  با توجه به طوالنى شدن روند فیلمبردارى اثر، این 

فیلم که در ابتدا قرار بود ماه جوالى 2019 (تیر 98) اکران شود با تأخیر در تاریخ 13 دسامبر (آذر) اکران شد.
این نسخه از فیلم «جومانجى» به بازسازى نسخه اول پرداخته و دواین جانسون، بازیگر معروف سینماى هالیوود 

با لقب «راك»، ادامه دهنده رازهاى «رابین ویلیامز» فقید در این اثر سینمایى است.
رابین ویلیامز، بازیگر «جومانجى»  که با حضور در این فیلم محبوبیت فراوانى را پیدا کرده بود، بر اثر افسردگى 

دست به خودکشى زد.

ادامه موفقیت  «جومانجى» در گیشه
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روایت هاى مختلف در مورد خبــر خداحافظى احتمالى رســول نویدکیا به گوش مى رســد. 
روایت هایى که از صحت و سقم آنها مطلع نیســتیم. برخى مى گویند آقاى قلعه نویى به نویدکیا 
اعالم کرده که براى نیم فصل دوم جایى در جمع زردپوشان ندارد و بهتر است که فوتبالش را در تیمى 
دیگر ادامه دهد. رسول هم با استناد به این دیدگاه سرمربى چون که مایل نبود فوتبالش را در تیم دیگرى به 
پایان برساند به فکر خداحافظى افتاده است. روایت دیگر این است که نیمکت نشینى هاى متعدد و برخى 
تعویض هایى که در زمان هاى کوتاه مدت حضور رسول در بازى ها رخ داده،کاپیتان سپاهان را خسته و 
مکدر کرده تا وى براى خداحافظى از فوتبال در نیم فصل مصمم شــود. هر کدام از این موارد و یا حاالت 
دیگر براى وداع احتمالى کاپیتان درست باشد درخواست و خواهش ما از مدیران باشگاه به ویژه آقایان نیکفر 
و تابش (رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه سپاهان) این است که با پادرمیانى خود جلوى این اتفاق 
را بگیرند. اگر روایت اول درست است با قبول این نکته که باید به تصمیمات سرمربى و کادرفنى احترام 
گذاشت، قلعه نویى را مجاب کنند که نویدکیا تا پایان فصل در جمع طالیى پوشان باشد و به عنوان یکى از 
فرزندان مکتب سپاهان در شکلى زیبا و بدون خاطرى مکدر در پایان لیگ با تیم محبوبش وداع کند. اگر هم 
روایت دوم و یا سایر حاالتى که صرفاً مربوط به ناراحتى این بازیکن است (به شرطى که سرمربى 
هم مایل به تداوم حضورش باشد) درست باشد با او صحبت کنند که تا پایان فصل همچون 
قبل خویشتندار باشد و به امید خدا در پایان با قهرمانى و خاطره اى خوش، خداحافظى از 
سپاهان و دنیاى فوتبال به عنوان بازیکن را رسماً اعالم کند تا هواداران هم در آخرین دیدار 

لیگ روزى به  یادماندنى را براى وى رقم بزنند.

 نگذارید 
رسول برود

مرتضى رمضانى راد

حسین فاضلى با عقد قراردادى رسمى به خوشه طالیى پیوست.
حسین فاضلى، طالیى پوش سابق سپاهان، پدیده مشهد، سرخپوشان پاکدشت که در اول فصل به سایپا پیوست و سپس از داماش 
گیالن سر در آورد، با عقد قراردادى رسمى به خوشه طالیى ساوه پیوست.  پست اصلى بازى فاضلى وینگر چپ و راست است و 

قرارداد وى با خوشه طالیى تا پایان فصل است.
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حسین فاضلى با عقد قر
حسین فاضلى، طالیى
گیالن سر در آورد، با عق
قرارداد وى با خوشه طال

از این طالیى به آن طالیى

دانیال اسماعیلى فر، مدافع راست ذوب آهن همچنان 
مشتریان دست به نقدى دارد که در روزهاى پایانى 
نقل و انتقاالت تالش مى کننــد رضایت او را از این 
باشــگاه بگیرند ولى تــا کنون هرچه پیشــنهاد به 
دست ذوبى ها رســیده آن را رد کردند و در این میان 
پیشنهادهایى از لحاظ مالى حسابى دندانگیر بودند که 

تأثیرى در تصمیم سران باشگاه نداشته است.
در حال حاضر جدى ترین مشــترى اســماعیلى فر 
سپاهان اســت و این باشــگاه تاکنون دو بار براى 
دریافت رضایتنامه این بازیکن به باشگاه همشهرى 
نامه زده که هر دو بار با پاسخ منفى روبه رو شده است.

این در حالى است که دو بازیکن جدایى طلب دیگر 
ذوبى ها یعنى ارسالن مطهرى و میالد فخرالدینى هم 
برخالف خواست باشگاه و با وجود اصرار به ماندنشان 
توانستند با استفاده از بند فســخ یک طرفه به دلیل 
دیرکرد در دریافت حق و حقوقشان بدون اینکه پولى 
به باشگاه برسد از این تیم جدا شوند و راه استقالل و 

تراکتور را در پیش بگیرند.
در این شــرایط اســماعیلى فر هم خودش اصرار به 
جدایى دارد ولى ظاهراً بند فسخ یک طرفه در قرارداد 
او نیســت و وى درحال پیگیرى این ماجراست که 
بدون وجود این بند در قرارداد و با استفاده از قوانین 

جدید فیفا مى تواند یک طرفه جدا شود یا نه.
از سوى دیگر باشــگاه ذوب آهن که بابت تأخیر در 
معرفى ســرمربى جدید و از دست دادن فرصت نقل 
و انتقاالت و همچنین جدایــى دو بازیکن مهم خود 
حسابى از سوى هواداران تحت فشار است دیگر به 
هیچ وجه راضى به جدایى اسماعیلى فر نخواهد شد 
و نمى خواهد یک شکست دیگر در پنجره زمستانى 

متحمل شود.
با توجه به اینکه اسماعیلى فر و فخرالدینى هر دو در 
پست دفاع راســت بازى مى کنند باشگاه به کنار 
گذاشتن یکى از این دو نفر فکر مى کرد 
و حاال که میالد راهى تراکتور شده 
دیگر جدایى اسماعیلى فر بعید تر از 

قبل به نظر مى رسد.
در حال حاضر تراکتور که مدافع راست مد نظر خودش 
را جذب کــرده دیگر پرونده انتقــال دانیال را دنبال 
نمى کند و سرخابى ها هم از این ماجرا پا پس کشیدند 
ولى تأ کید قلعه نویى بر جذب شــاگرد ســابقش به 
مدیران سپاهان باعث شده آنها هنوز در حال رایزنى 
براى جذب این بازیکن باشند و پیشنهاد سوم براى 
جذب او هم ارائه خواهد شد و باید دید آخرین تالش 
طالیى پوشان براى شکار شاه ماهى نقل و انتقاالت 

به کجا خواهد انجامید.

جدید فیفا مى تواند یک طرفه جدا شود یا نه.نامه زده که هر دو بار با پاسخ منفى روبه رو شده است.
از سوى دیگر باشــگاه ذوب آهن که بابت تأخیر در
معرفى ســرمربى جدید و از دست دادن فرصت نقل
و انتقاالت و همچنین جدایــى دو بازیکن مهم خود
حسابى از سوى هواداران تحت فشار است دیگر به
هیچ وجه راضى به جدایى اسماعیلى فر نخواهد شد
و نمى خواهد یک شکست دیگر در پنجره زمستانى

متحمل شود.
با توجه به اینکه اسماعیلى فر و فخرالدینى هر دو در
پست دفاع راســت بازى مى کنند باشگاه به کنار
گذاشتن یکى از این دو نفر فکر مى کرد
و حاال که میالد راهى تراکتور شده
دیگر جدایى اسماعیلى فر بعید تر از

قبل به نظر مى رسد.
در حال حاضر تراکتور که مدافع راست مد نظر خودش
را جذب کــرده دیگر پرونده انتقــال دانیال را دنبال
نمى کند و سرخابى ها هم از این ماجرا پا پس کشیدند
ولى تأ کید قلعه نویى بر جذب شــاگرد ســابقش به
مدیران سپاهان باعث شده آنها هنوز در حال رایزنى
براى جذب این بازیکن باشند و پیشنهاد سوم براى
جذب او هم ارائه خواهد شد و باید دید آخرین تالش
طالیى پوشان براى شکار شاه ماهى نقل و انتقاالت

به کجا خواهد انجامید.

یک بازیکن با این همه خاطرخواه

تقالهاى بى نتیجه براى فرار از اردوگاه سبز

تیم فوتبال سپاهان براى برگزارى اردوى هفت روزه 
راهى تهران خواهد شد.

تیم فوتبال ســپاهان اصفهان بر اساس برنامه ریزى 
کادرفنى عصر جمعــه به مصاف تیم شــهر خودرو 
خراسان رفت و در این بازى دوستانه که در ورزشگاه 
نقش جهان برگزار شد به نتیجه تساوى یک بر یک 

رضایت داد.
بازیکنان سپاهان در ادامه برنامه هاى آماده سازى کادر 
فنى براى حضور قوى تر در مسابقات نیم فصل دوم 
لیگ برتر و همچنین مرحله گروهى لیگ قهرمانان 
آسیا، ظهر دیروز (شــنبه بیســت ویکم دى) راهى 
تهران شــدند تا اردویى یک هفته اى را در پایتخت 

برگزار کنند.
مردان قلعــه نویى در این اردو، دو بازى دوســتانه را 
در دســتور کار دارند. آنها  امروز یک شــنبه 22 دى 
به مصاف تیم ســایپا مى روند و در دیگر بازى برنامه 
ریزى شــده نیز مقابل پارس جنوبى جم قرار خواهند 

گرفت.

 بعد از سه هفته که همه فهمیدند کالدرون با افشین 
پیروانى مشــکل پیدا کرده و یکى از شروطش براى 
ادامه همکارى تغییر سرپرست است، تازه افشین خان 
زحمت کشید و روى صفحه شخصى اش نوشت: «اگر 
مشکل من هستم مى روم»؛ واقعًا که خسته نباشید! 
زمان ارسال این مطلب هم درست همان موقعى بود 
که دستیاران کالدرون به دستور او وسایل منزل شان را 
جمع کرده بودند و در فرودگاه منتظر پرواز برگشــت 
به اســپانیا بودند. یعنى یک طورى که انگار پیروانى 
از پنجره نگاه کرده و وقتى مطمئن شــده دار و دسته 
مربى سابق رفته اند، این پیام را داده. این رفتار پیروانى 
درست شبیه کارى بود که على فتح ا... زاده کرد. یکى از 
شروط استراماچونى براى بازگشت به استقالل جدایى 
فتح ا... زاده بود. حاج آقا شوالیه هم گذاشت و گذاشت، 
بالفاصله بعد از قطع همکارى اعالم کرد اگر مشکل 

او باشد، مى رود. خسته نباشید رفقا!

 ســرمربى آرژانتینى تیــم فوتبال پرســپولیس در 
ایمیلى که به این باشــگاه ارســال کرده شروطى را 
در نظــر گرفته کــه به نظر مــى رســد راه را براى 
بازگشت او به جمع سرخپوشــان بسته است. گابریل 
کالدرون که بــراى گذراندن تعطیالت زمســتانى 
راهى کشــورش شــده بود، در ایمیلى که به باشگاه 
پرسپولیس ارســال کرده شــروطى را اعالم کرده 
که بعید به نظر مى رســد مسئوالن باشــگاه قادر به 
پذیرفتن این شــروط باشــند تا حضــور وى منتفى

 شود.
کالدرون در یکــى از شــروطى که براى باشــگاه 
پرسپولیس گذاشته تأکید کرده که مسئوالن باشگاه 
باید 450 هزار دالر باقیمانده قرارداد او را به طور یکجا 
به وى پرداخت کنند. از سوى دیگر وى در این ایمیل 
تأکید کرده براى هر پیــروزى باید حدود 3000  دالر 
پاداش به خودش و دســتیارانش پرداخت شود. این 
مرد آرژانتینى در این ایمیل شروط دیگرى قرار داده 
که نشــان مى دهد راه براى بازگشت او بسته خواهد 
شد. در مورد جانشین کالدرون گفته مى شود عالوه بر 
على دایى که یکى از گزینه ها بود، على کریمى دیگر 
پیشکسوت پرسپولیس هم گزینه شده و احتمال جدى 

شدن مذاکره با وى وجود دارد.

پسران طالیى 
در تهران

خسته نباشید رفقا

دبه هاى عجیب و غریب 
گابریل

باشگاه استقالل بار دیگر خواهان به خدمت گیرى هادى محمدى مدافع ذوب آهن 
اصفهان شد.

هادى محمدى در لیست فرهاد مجیدى ســرمربى استقالل قرار دارد و قرار است 
مذاکرات نهایى براى پیوستن محمدى به اســتقالل صورت بگیرد. آبى ها در خط 
دفاعى خود در ابتداى فصل سیاوش یزدانى و عارف غالمى را از سپاهان به خدمت 
گرفته بودند و محمد دانشگر و روزبه چشمى نیز دیگر مدافعان این تیم در این پست 

محسوب مى شوند.
استقالل تاکنون توانسته ارسالن مطهرى را از ذوب آهن به خدمت بگیرد.

 هادى را هم مى ربایند؟

 ظاهراً بنا به ادعاى یکى از خبرگزارى ها روز سه شنبه 
هفته گذشته چهار نفر از مدیران باشگاه استقالل به 
محل تمرینات این تیم رفتند تا مراسم معارفه فرهاد 
مجیدى را برگزار کنند. در این مراسم مدیران باشگاه 
خبر خوشــى به بازیکنان دادند کــه آن هم پرداخت 
معوقات آنها در اســرع وقت بود. البته بازیکنان هم 
گالیه هایى داشتند اما اسماعیل خلیل زاده، سرپرست 
باشــگاه و سایر مســئوالن اســتقالل به بازیکنان 

امیدوارى دادند که تا قبل از آغاز لیگ قهرمانان آسیا 
بخش دیگرى از مطالبات را هم به آنها پرداخت کنند. 
موضوع عجیب، چند دقیقه بعد رخ داد. شنیده مى شود 
درست هنگامى که عضو جدید هیئت مدیره باشگاه 
استقالل قصد صحبت داشت. این فرد با اشاره به غیبت 
یکسرى از بازیکنان سرشناس در جلسه اول تمرین، 
گفت: من پول آوردم و شما باید تمرین کنید! همین 
جمله کافى بود که جو جلسه براى دقایقى به هم بریزد.  

باشــگاه اســتقالل با اظهــارات تندى نســبت به 
صحبت هاى آذرى واکنش نشان داد.

مدیرعامل فوالد خوزســتان که با شکســت دادن 
اســتقاللى ها در پرونده انتقال پاتوســى، عملکرد 
موفقــى در نقل و انتقاالت داشــت، دربــاره برخى 
موضوعات از جمله عدم مشکل تحریم براى انتقال 
پول به خارج از کشــور به باشگاه اســتقالل طعنه 
زد که ایــن موضوع با واکنش آبى ها رو به رو شــد. 
استقاللى ها در بیانیه خود که با تیتر «درباره یک عوام 
فریب» روى خروجى این باشگاه رفته است، نوشتند:

 اگر ادعــاى حرفه اى گــرى دارید، چطــور به خود 
اجازه مى دهید تا این حد درباره امور داخلى باشــگاه 
استقالل صحبت کنید؟ آیا غیر از این است که همیشه 
همینقدر غیرحرفه اى و متخلف بوده اید اما به لطف 
اینستاگرام و پوپولیســم حاکم بر فضاى هوادارى و 
بى اطالعى مردم نسبت به مدیریت  ُپر حرف و حدیث 
در باشگاه هاى بدون تماشاگر و ثروتمند تا توانستید 

براى خود جایگاه جعلى و دروغین ساختید؟
 در شرایطى که عوام فریبى تان به کمک رسوایى هاى 

پرتعداد مدیریتى درباره ورود و خروج بازیکنان خارجى 
(مبتال به هپاتیت) آمده اســت، هشدار مى دهیم که 
از اظهار نظر درباره امور داخلى باشــگاه اســتقالل 

خوددارى کنید.
مدیرى که نمى داند واریز مستقیم پول به بانک هاى 
اروپایى (و نه بانک هاى آســیایى و آفریقایى) تحت 
شدیدترین تحریم هاست، چطور به خود اجازه دخالت 

در امور رقیبان را مى دهد؟
اگر هم از این مشــکالت باخبر هستند، پس ژست 
صداقت این کاســبان الیک و فالوور دروغى بیش 
نیست. کاسبانى که دم از استقاللى بودن مى زنند اما 
به همان اندازه که براى رسیدن به صندلى مدیریت 
اســتقالل موج رســانه اى راه انداختند، ب خاطر فتح 
صندلى مدیریت در باشگاه رقیب تهرانى هم خودشان 
را متعصب و هوادار نشــان دادند! زمانش رســیده 
که دســت از داللى عاطفى براى فریــب هواداران 
استقالل بردارید که در صورت تکرار، این بار به طور 
مستقیم و شفاف درباره عوام فریبى شما اطالع رسانى 

خواهیم کرد.

من پول دادم، پول!

بیانیه تند استقالل خطاب به آذرى 

حمید رضى پور

 نام حیدر بهاروند به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال 
ایران در سایت فیفا درج شده اســت. موضوعى که 
نشان از پذیرش استعفاى مهدى تاج از سوى فیفا دارد. 
در صفحه تیم ملى فوتبال ایران در سایت رسمى فیفا 
که مشخصات فدراسیون فوتبال ایران نیز وجود دارد 
نام حیدر بهاروند به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال 
ایران درج شده است و این بدان معناست که استعفاى 
مهدى تاج از فدراسیون فوتبال ایران مورد تأیید این 
نهاد قرار گرفته اســت و از نگاه فدراســیون جهانى 
فوتبال حیدر بهاروند رئیس فدراسیون فوتبال ایران 
اســت. البته نام مهدى تاج همچنان به عنوان عضو 
کمیته سازماندهى مسابقات فیفا در این سایت موجود

 است.
8 دى ماه ســال جارى بود که مهدى تاج بعد از چند 

روز بسترى شــدن در بیمارســتان به علت بیمارى 
قلبى، به توصیه پزشکان از ریاست فدراسیون فوتبال 
کناره گیرى کرد تا بعد از ســه ســال و نیم مدیریت 
بر این فدراســیون، صندلى ریاســت را ترك کند و 
مطابق اساسنامه فدراســیون فوتبال حیدر بهاروند 

به عنوان نایب رئیس فدراســیون جانشین او شد تا 
انتخابات فدراســیون را برگزار کند. هرچند فیفا هم 
بهاروند را رئیس فدراسیون  ایران مى داند اما همچنان 
در مکاتبات فدراســیون فوتبال و اخبار رســمى این 

فدراسیون از او به عنوان سرپرست یاد نمى شود.

حیدر در سایت فیفا

کالً  یک تیم 
دیگه شدند!

گل گهر در ادامه برنامه آماده سازى اش براى نیم فصل 
دوم روز سه شنبه یک بازى تدارکاتى جدى در سیرجان 

برگزار مى کند.
تیم گل گهر در بازار نقل و انتقاالت حضور جدى داشت 
و با جذب پنج بازیکن لیگ برترى قصد دارد نیم فصل 
دوم متفاوتى را رقم بزند. این تیــم در حال حاضر با 10 
امتیاز در رده پانزدهم است اما جاللى خوب مى داند با چند 
نتیجه خوب امکانش هست که خیلى زودتر از چیزى که 
تصور مى شود این تیم بتواند از چهار پنج تیم باالسرش 

در جدول جلو بزند.
با وجود این، آنها احتماًال یکى دو بازیکن دیگر در مدت 
زمان باقیمانده جذب کنند تا ترکیب این تیم براى آغاز 

رقابت ها تکمیل شود.
 روزسه شنبه قرار است در ورزشــگاه سیرجان آنها به 
مصاف تیم نفت مسجد ســلیمان بروند که این بازى

 مى تواند یک محک جدى و خوب بــراى گل گهر و 
شناخت ترکیب جدید این تیم باشد. پنج بازیکن جدید 
گل گهر از روز جمعــه تمرینات جدى شــان را با این 

تیم آغاز کرده 
انــد و بازى 

سه شنبه مى تواند به باالرفتن هماهنگى آنها با مجموعه 
تیم کمک زیادى بکند. البته این بازى یک هدف دیگر 
هم دارد و قرار اســت یک بازى بزرگداشت براى حمید 

مظفرى، بازیکن سابق این تیم باشد.

محمد مؤمنى
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مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه ششم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 972086 ج/اول له آقاى محمد رسول فراهانى با وکالت اقاى کریم صفایى 
و علیه 1- اشکان حشمت قدریحانى 2- جمشید حشــمت قدریجانى مبنى بر مطالبه مبلغ 
90336602237 ریال بابــت محکوم به و هزینه هاى اجرایى دولتــى در تاریخ 98/11/8 
ســاعت 10:30 صبح در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 
جهت فروش الف: ششدانگ پالك ثبتى شماره 3003 فرعى بر 452 اصلى بخش 16 ثبت 
اصلى ب: 40/811 حبه مشاع پالك ثبتى شماره 1572 فرعى بر 452 اصلى بخش 16 ثبت 
اصفهان حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره با مشخصات مندرج 
در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده است ملکى آقاى اشکان حشمت قدریجانى و اکنون 
در تصرف مالکانه محکوم له مى باشــد توسط کارشناس رســمى دادگسترى به شرح ذیل 
ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید 
مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشــانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز 
مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه 
اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد. مابقى ثمن معامله 
ظرف حداکثر یکماه پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف 
ملک مورد مزایده: اصفهان- خیابان امام خمینى- خیابان مشــیرالدوله شــرقى- روبروى 
فضاى سبز شهردارى قدیم نمایشگاه ساالر 3) اسناد و مدارك: 1- طبق سند مالکیت تک 
برگى به شماره 440304 د/93 شــش دانگ عرصه و اعیان گاراژ به شماره 3003 فرعى از 
452 اصلى مفروز و مجــزى از 1575 فرعى از اصلى مذکور بخش 16 ثبت ملک شــاهین 
شهر استان اصفهان به مساحت 786 مترمربع به نام آقاى اشکان حشمت قهدریجانى سابقه 
ثبت و سند دارد. طبق پاسخ اســتعالم اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان (مضبوط در 
پرونده داراى محدودیت دو مورد بازداشت و در قسمت محدودیت دفتر امالك طى شماره 
314787 مورخ 94/07/20 در رهن آقاى محمد رسول فراهانى قرار گرفته است. 2- طبق 
سند مالکیت تک برگى به شماره 451669 د/93 شش دانگ عرصه و اعیان زمین به شماره 
1572 فرعى از 452 اصلى مفروز و مجــزى از 1385- 1378 فرعى از اصلى مذکور بخش 
16 ثبت ملک شاهین شــهر استان اصفهان به مســاحت 150 مترمربع به نام آقاى اشکان 
حشمت قهدریجانى ســابقه ثبت و سند دارد. طبق پاسخ اســتعالم مورخ 97/12/25 اداره 
ثبت اسناد و امالك شمال  اصفهان (مضبوط در پرونده داراى محدودیت دو مورد بازداشت 
و در قسمت محدودیت دفتر امالك طى شــماره 314787 مورخ 94/07/20 در رهن آقاى

 محمد رسول فراهانى قرار گرفته است. 4) مشخصات عرصه و اعیان ملک: 1- پالك ثبتى 
452/3003 که در وضع موجود به صورت نمایشگاه اتومبیل سنگین و داراى ساختمان دو 
طبقه و اعیانى حدود 200 مترمربع با محوطه آســفالت و نماى آجرى مى باشد و قسمتى از 
محوطه نیز با پوشــش ورق موجدار ایرانیتى مسقف شده اســت. طبقه همکف شامل دفتر 
نمایشگاه با پوشش کف سرامیک و بدنه تا ارتفاع حدود 10/1 متر سنگ و مابقى دیوارکوب، 
سقف رنگ آمیزى شــده و درب ورودى شیشه ســکوریت و نیم طبقه (محل استراحت با 
کف ســرامیک و بدنه دیوارکوب)). دفتر کار ادارى (با پوشــش کف لمینت پوشش سقف و 
بدنه دیوارکوب)، آبدارخانه (زیر دســتگاه پله) و سرویس بهداشتى (حمام و توالت با پوشش 
کاشى و ســرامیک و درهاى آلومینیوم) و در طبقه اول نیز یک دفتر ادارى (مقابل نیم طبقه 
با پوشش کف لمینت و بدنه کاغذ دیوارى مى باشــد. سیستم گرمایش اسپیلیت، سرمایش 
اسپیلیت و کولر آبى و انشعابات آب، برق و گاز مى باشــد. 2- پالك ثبتى 452/3003 که 
در وضع موجود به صورت یک قطعه زمین محصور با پوشــش کف آســفالت و درب آهنى 
که داراى عرض 10 متر در شمال و به سمت خیابان مشــیرالدوله بوده و در ضلع جنوب به 
عرصه پالك 1575 فرعى مرتبط مى شــود. طبق دستور تهیه نقشــه صادره از شهردارى 
منطقه 12 اصفهان به شــمار 12/11385/1396 مورخ 96/11/02 براى دو پالك مذکور 
با مســاحت کل 936 مترمربع کاربرى وضعیت موجود ملک، تجارى و نوع کاربرى مصوب 
زمین، صنعتى و کارگاهى غیر مزاحم مى باشــد. 5) نظر کارشناســى: ارزش و بهاى شش 
دانگ (عرصه و اعیان) ملک معرفى شــده موضوع قرار کارشناسى با مشخصات مذکور و 
در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایى ملک، مساحت عرصه، قدمت و نوع بنا، شرایط منطقه و 
ســایر عوامل موثر و در صورت صحت و اصالت اسناد و بدون لحاظ هرگونه بدهى احتمالى 
ملک به کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى: الف- براى پالك ثبتى 3003 فرعى از 452 اصلى 
با مشــخصات ذکر شــده در بند 1 مورد 4، 79/000/000/000 ریال معادل هفت میلیارد 
ونهصد میلیون تومــان و ب- براى پالك ثبتى 1572 فرعى از 452 اصلى با مشــخصات 
ذکر شــده در بند 2 مورد 4، مبلغ 20/000/000/000 ریال معادل دو میلیارد تومان ارزیابى 
و اعالم مى گردد ضمنًا با توجه به اینکه پالکهاى مذکور در رهن خود محکوم له مى باشــد 
با حفظ حقوق مرتهن به فروش مى رســد در صورت اذن مرتهن امــکان انتقال آن وجود 
دارد ضمنًا مقدار 40/811 حبه مشــاع پالك ثبتى 1572 فرعى از 1452 اصلى بخش 16 
ثبت اصفهان به مبلغ 11336602237 ریــال ارزیابى مى گردد که مقــدار 24/036 حبه 
مشــاع آن به مبلغ 667675350 ریال بابت حق االجراى دولتى و هزینه دادرســى متعلق 
به دولت و مقــدار 16/775 حبه مشــاع آن به مبلــغ 4/659816887 ریــال بابت مابقى
مطالبات محکوم له ارزیابى مى گردد. م الف: 706140 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى 

اصفهان/10/157

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیــأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند.

 مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد 
و امالك محل تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- پیرو رأى شــماره 139860302023000502 مورخ 98/06/28 و راى اصالحى 
شماره 139860302023000935- 98/10/17 آقاى ابراهیم شیرانى به شماره شناسنامه 
79 کدملى 1285659457 صادره از اصفهان فرزند صفر نســبت به ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 92/30 مترمربع مفروزى از پالك شماره 4 فرعى از 6574 واقع در بخش 2 ثبت 
اصفهان که به صورت عادى از طرف مجید شــیرانى بیدآبادى واگذار گردیده است. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار : 1398/10/22 م الف: 727006 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالك مرکزى اصفهان /10/333

مزایده اموال منقول
اجراى احکام حقوقى شــعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایــده اى در خصوص 

پرونده اجرایى کالسه 970951 ج/4 له آقاى حسن جندقیان و علیه 1- نفیسه باغبان زاده 
2- میکائیل کاهى 3- بنیامین کاهى مبنى بر مطالبه مبلغ 842872893 ریال بابت محکوم 
به و هزینه هاى اجرایى و حــق االجراى دولتى در تاریخ 98/11/15 ســاعت 12 صبح در 
محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش اموال توقیفى 
که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از 
تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه 
مزایده به نشــانى اصفهان، خیابان ارغوانیه- کوچه درختى- کارگاه چوب ســازى مراجعه 
و از اموال بازدیــد و در روز مزایده با همراه داشــتن 10 درصد بها به صــورت نقد یا چک 
تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلســه مزایده شــرکت نمایند. 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تســلیم مال پس از پرداخت تمام 
بهاى آن صورت خواهــد گرفت و هزینه هــاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد. 
و مابقى ثمن ظرف حداکثــر یکماه پرداخــت واال ده درصد واریزى بــه نفع دولت ضبط 
خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزایده: از محل دســتگاه واقع در خیابان ارغوانیه- کوچه 
درختى- کارگاه چوب ســازان بازدید بعمل آمد و نتایج ارزیابى و بررسى فنى به شرح زیر به  
حضورتان تقدیم مى گردد. مشخصات فنى: دســتگاه پنل بر MJ 380 -MDF (توکل) 
داراى ریل و واگن- سه فاز- ساخت کشور چین- اره دســتى سال ساخت 2012 اقدامات: 
1- بازدید از محل و بررسى وضعیت دســتگاه از نظر کارکرد و میزان استهالك 2- گفتگو 
با دو نفر از فروشــندگان معتبر این دستگاه 3- گفتگو با نصاب دســتگاه مذبور 4- بررسى 
سایت هاى مرتبط و مقایسه دســتگاه هاى مشــابه نتیجه: با توجه به اقدامات فوق الذکر 
و همجنیــن وضعیت مناســب دســتگاه از نظــر کارکرد و میــزان اســتهالك و جمیع 
جهات، قیمت دســتگاه 280/000/000 ریال (دویســت و هشــتاد میلیون ریال) ارزیابى
 مــى گــردد. والســالم. م الــف: 719006 مدیــر و دادورز اجــراى احــکام حقوقــى

 اصفهان/10/353

ابالغ وقت رسیدگى
ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- امیر گل خواه دادخواســتى به مبلغ 
100/000/000 ریال بطرفیت 1- سید محمدهادى عقیلى 2- محمدرضا عقیلى 3- فروشگاه 
کوثر که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 1313/98 ح 4 در شعبه حقوقى 
شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشــخص 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 چهارشنبه مورخ 98/11/23 ســاعت 8/45  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: 727076 

شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /10/355

تحدید حدود اختصاصى
شــماره: 139721702023011543- 98/10/18 چــون تحدید حدود ششــدانگ یک 
باب دکان پالك شــماره 7925 واقع در بخش ســه ثبت اصفهان که طبــق پرونده ثبتى 
به نام موقوفه میرزا محمدربیع به تویت آیت ا... ســید ابوالحســن مهدوى در جریان ثبت 
است و به علت عدم امکان حضور و مســدود بودن محل به عمل نیامده اینک بنا به دستور 
قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حــدود پالك مرقوم در 
روز دوشنبه 98/11/21 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این آگهى بــه کلیه مجاورین اخطــار مى گردد که در روز و ســاعت مقــرر در این آگهى 
در محل حضور یابند و اعتراضــات مالکین یــا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ انتشــار: 
یکشــنبه 98/10/22  م الف: 727204 صفایى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى 

اصفهان /10/362

حصروراثت 
فرهاد بهارلوئى یاسه چاهى داراى شناسنامه شماره 5 به شرح دادخواست به کالسه 1571/98 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مریم 
بهارلوئى بشناســنامه 19 در تاریخ 98/5/14 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. فرهاد بهارلوئى یاســه چاهى ش ش 5 ( برادر 
متوفى ) ، 2. خیرالنساء بهارلوئى ش ش 20 ، 3. فرانک بهارلوئى یاسه چاهى ش ش 228 ، 
4. زهرا بهارلوئى یاسه چاهى ش ش 4631199358 ( خواهران 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. 724150/ م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 10/315

حصر وراثت
خانم ستاره رفیعى کاونانى به شماره شناسنامه 22009 با استناد شهادتنامه و گواهى فوت و 
رونوشت  شناسنامه ورثه ، درخواستى بشماره 98 / 745  تقدیم این شورا نموده چنین اشعار 
داشته است که شادروان احمد رفیعى کاونانى فرزند قدیرعلى  بشناسنامه شماره 41369 در 
تاریخ 21 / 8 / 1398 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از1 – رضوان توکلى 
دارگانى  نام پدر حسینعلى شماره شناسنامه 519 نســبت با متوفى همسر 2- ستاره رفیعى 
کاونانى  نام پدر احمد  شــماره شناسنامه 22009 نســبت با متوفى فرزند 3- ایمان رفیعى 
کاونانى  نام پدر احمد شماره شناسنامه 1289754810 نسبت با متوفى فرزند4- بهروز رفیعى 
کاونانى نام پدر احمد شماره شناسنامه 6938 نسبت با متوفى فرزنداینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکســى اعتراضى دارد و یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر نخســتین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید . 724541 /م الف – شاه نظرى شعبه ویژه حصر 

وراثت شاهین شهر/ 10/336 

اخطار اجرایى
محکوم علیه محمود طاهرى فرزند کریــم  مجهول المکان و محکوم له مســعود بابایى 
فردوسى 22 غربى پ 21 به موجب راى شماره 221 تاریخ 30 / 4 / 98 حوزه 8 حقوقى شوراى 
حل اختالف شهر شاهین شــهر  محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 000 / 4/750 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 370/ 254 / 1 ریال هزینه دادرسى و خسارت تاخیر از تاریخ 
سر رســید چک 1 / 5 / 96 – 15 /96/5 ) تا زمان وصول در حق محکوم له هزینه عملیات 
اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد .  ماده 34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت 

مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم 
نماید   723558/م الف.  حبیب اسالمیان  -  قاضى شــعبه 8  حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر/ 10/337 

اخطار اجرایى
محکوم علیه 1- ناد على قربانى بنشــانى گز بلوار معلم نمایشگاه پویا 2 – نور على افروشه  
مجهول المکان و محکوم له طبیب بهرامى فرزند یداله بنشــانى گز بلوار شهدا شهرك اله 
سرخ خ نواب صوفى ك پاکدل به موجب راى شماره 447 تاریخ 13 / 8 / 98 حوزه 6 حقوقى 
شوراى حل اختالف شهر گز محکوم علیه محکوم است به نورعلى افروشه محکوم به حضور 
در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انجام مراحل قانونى و انتقال یک دستگاه خودروى پراید به 
شماره انتظامى 24 – 973 ط 23و خوانده ردیف اول ناد على قربانى محکوم به پرداخت یک 
میلیون و دویست و هفتاد و پنج هزار ریال هزینه دادرسى و هزینه انتقال سند در حق محکوم 
له و پرداخت نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت . ماده 34 قانون اجراى احکام همین که 
اجراییه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهــد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى 
ندارد صریحا اعالم نماید   724421 /م الف.  شریفى  -  قاضى شعبه شش  حقوقى شوراى 

حل اختالف گز/ 10/338 

ابالغ مزایده
شماره پرونده: 139604002141000104/3 شماره بایگانى پرونده: 9601582/2 شماره 
ابالغیه: 139805102004004507 تاریخ صدور: 1398/10/18 آگهى ابالغ مزایده پرونده 
کالسه 9601582 (9600009 کالســه پرونده در واحد اجراى لردگان) بدینوسیله به آقاى 
مجید امیرى ابراهیم محمدى به نشــانى اصفهان- خوراسگان خیابان سلمان کوچه شهید 
کیانى نژاد- پالك 120 کدپســتى 8159718488 بدهکار پرونده که برابر گزارش مامور 
مربوطه نشانى فوق مورد شناسایى واقع نگردیده ابالغ مى گردد که در خصوص سند رهنى 
19480 مورخ 1394/11/14 دفترخانه اسناد رسمى 226 شهر شاهین شهر اصفهان له بانک 
سپه شعبه شاهین شــهر و علیه خانم بیننده دهاقانى و آقاى مجید امیرى ابراهیم محمدى، 
بدینوســیله ابالغ مى گردد جلســه مزایده پالك ثبتى 811 فرعى از 27 اصلى ملکى خانم 
بیننده دهاقانى در روز دوشنبه مورخ 1398/11/07 از ساعت 9 صبح الى 12 ظهر در محل 
اجراى اداره ثبت اســناد و امالك لردگان واقع در بلوار رسالت برگزار مى شود و عدم حضور 
شما مانع انجام مزایده ن مى باشد. م الف: 726836 قویدل- کفیل اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان /10/332

ابالغ قرار تأمین
قرارتامین خواسته- کالســه پرونده :98 / 544 ش 5 ح شــماره قرار: 542- 11 / 10 / 98 
در خصوص درخواست اقاى / خانم جهانبخش فروزنده  بنشانى شاهین شهر گلدیس بلوار 
کشاورز جنوبى نیم فرعى 1 شرقى پالك 26 خوانده آقا / خانم مجید علوى بلداجى  مجهول 
المکان گردشکار : خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده در این شعبه اقامه و 
در خواست رسیدگى و صدور قرار تامین خواسته  به استناد مدارك موجود در پرونده را نموده 
است که پس از قبول دادخواست در وقت فوق العاده با توجه به محتویات و مستندات پرونده 
به شرح زیر مبادرت به صدور قرار مى نماید قرارتامین خواسته نظر به اینکه خواهان با تقدیم 
دادخواست تقاضاى صدور قرار تامین خواسته به استناد 316758 وقبض سپرده شماره 000 
/ 2/000 ریال را نموده است چون ار کان و شرایط در خواســت فارهم مى باشد لذا شورا به 
استناد ماده 292 قانون تجارت و ماده 108 و ماده 117 قانون آیین دادرسى مدنى قرار تامین 
خواسته معادل 000 / 000 / 20 ریال از اموال خواندگان بیست میلیون ریال تا پایان رسیدگى 
صادر و اعالم مى دارد قرار صادره ظرف مدت ده روز از ابالغ قابل اعتراض در این شعبه مى 
باشد724449/م الف مجتبى رضوانى – قاضى شــعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر/ 10/339 

حصروراثت 
زینب ضیائى نجف آبادى داراى شناســنامه شــماره 790 به شــرح دادخواست به کالسه 
1605/98 از این دادگاه درخواســت گواهــى حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شــادروان حمیدرضا حکیمى نجف آبادى بشناســنامه 282 در تاریــخ 98/9/1 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. هستى 
حکیمى نجف آبادى ش ش 1081222131 ، 2. امیرحســین حکیمى نجف آبادى ش ش 
1080669299(فرزندان متوفى) ، 3. زینب ضیائى نجف آبادى  ش ش 790  (همسر متوفى) ، 
4. بتول باقرى خولنجانى ش ش 744 (مادر 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. 725564/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد /10/340

 ابالغ وقت دادرسى
خواهان مجتبى سفرى  دادخواستى به خواسته الزام خوانده به خواسته مطالبه چک و خسارات 
دادرسى به طرفیت خوانده قاسم قاسمى به شوراى حل اختالف شعبه دوم شهرستان نجف 
آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1008/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
98/11/26 ســاعت 11 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و 
نشانى معینى نمى باشد 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 شده 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. 

725596/ م الف شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 10/341

 اخطار اجرایى
شماره 377/98 به موجب راى شماره 674 تاریخ 98/7/14 حوزه دوم شوراى حل اختالف 
شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه امیر شــاهپورى به نشــانى 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 190/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 3/490/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و نشــرآگهى و خسارت تاخیردرتادیه  
نســبت به 17/000/000 میلیون تومان از تاریخ دادخواســت مورخ 98/4/18 و نسبت به 
2/000/000 تومان از تاریخ صدور چک مورخ 96/1/15 الى وصول محکوم به و همچنین 
حمکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 9/500/000 ریال بعنوان نیم عشــر دولتى.محکوم 
له: حسین جمال طبیعت با وکالت آقاى مجتبى حقیقى به نشــانى: نجف آباد خ 15 خرداد 
شــمالى کوى شــهید صالحى پالك 5 – 47833-85138 ماده 34قانون اجراى احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکــوم به بدهد یا مالى معرفى کند که 
اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 725602/م الف-شعبه دوم شوراى حل اختالف 

نجف آباد/ 10/342

 ابالغ وقت دادرسى
خواهان مجتبى سفرى  دادخواستى به خواسته الزام خوانده به خواسته مطالبه چک و خسارات 
دادرسى به طرفیت خوانده امیررضا رحیمى به شوراى حل اختالف شعبه 5 شهرستان نجف 
آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 909/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
98/11/26 ساعت 9/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و 
نشانى معینى نمى باشد 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 شده 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. 

725604/ م الف شعبه 5 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 10/343

 اخطار اجرایى
شماره 816/97 به موجب راى شماره 816/97 تاریخ 97/8/22 حوزه 5 امیرآباد شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- سعید جمالى 2- جعفر 
رستمیان به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به محکومیت خوانده ردیف دوم جعفر 
رستمیان به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند رسمى و قطعى اتومبیل پژو 405 
به ش انتظامى 839163 ب 53 به نام خواهان و محکومیت خوانده ردیف اول (سعید جمالى)

به پرداخت مبلغ دویست و نود و پنج هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى در حق خواهان و 
پرداخت مبلغ نیم عشر دولتى درحق صندوق دادگسترى نجف آباد که توسط اجراى احکام 
محاســبه مى گردد. .محکوم له: محمدرضا مغزى نام پدر على  به نشانى: نجف آباد امیرآباد 
خیابان بهشتى جنب کارواش پوریا اســپرت محمد ماده 34قانون اجراى احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهــد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. 725609/م الف-شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 10/344

  ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به خواهان هجیر اســدى دادخواســتى به خواســته 
مطالبه چک بــه طرفیت خواندگان خوانده مســلم دریس  به این شــورا تقدیم نموده و به 
کالســه 98 / 469 ش 5 ح ثبت و وقت رســیدگى به تاریخ 26 / 11 / 98 ســاعت 5 عصر 
تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به اســتناد ماده 73 ق . آ. د . 
م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رســیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم بــه ایــن شــورا مراجعــه نمایــد درغیر اینصــورت طبــق مقــررات حکم

 غیابى صادر خواهد شد 724552 /م الف. مدیر دفتر شــعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف 
شاهین شهر/ 10/334  

ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به خواهان نســرین کاظمى فر  دادخواستى به خواسته 
مطالبه وجه به طرفیت خواندگان خواندگان 1 – پریسا جهرمى 2 – آتنا رستگار به این شورا 
تقدیم نموده و به کالســه 98 / 561 ش 5 ح ثبت و وقت رســیدگى به تاریخ 26 / 11 / 98 
ساعت 15/ 5عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 
73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شــود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى 
صادر خواهد شد 724531 /م الف. مدیر دفتر شــعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین 

شهر / 10/335 

 شرکت خدمات بازرگانى گیتى اسپادان جى شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 50296 و شناسه ملى 
10260687800 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ1398/06/03 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : تامین نیروى انسانى موقت به موضوع 
شرکت ماده 2 اساسنامه االحاق گردید .ثبت موضوع 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نیست در صورت 
لزوم با کسب مجوز از مراجع ذیصالح . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (726489)

شعبه شرکت نگین تک پرشیا شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 33999 و شناسه ملى 
10860411940 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ1398/09/04 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : شعبه شرکت در 
تهران خیابان توانیر پالك 22 طبقه زیرهمکف 
کدپســتى 1434887734 منحــل گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (726576)

شرکت با مسئولیت محدود اصفهان سرویس شرق نورد درتاریخ1398/10/18 به 
شماره ثبت 63878 به شناسه ملى 14008904012 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت 
:انجام امور مربوط به حمل و نقل دانش آموزى (درون شهرى) 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 جلگه ، دهستان امامزاده 
عبدالعزیز ، روستا هالرته، محله ندارد ، خیابان شهید علیرضا سعیدى ، کوچه ((فرعى 
اول)) ، پالك 22 ، طبقه همکف کدپستى 8134187144 سرمایه شخصیت حقوقى 
عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا 
خانم الهام خاکزارى مهدى آبادى به شماره ملى 1270423495 دارنده 500000 
ریال سهم الشرکه آقاى محسن عابدى سیدانى به شماره ملى 5659283632 

دارنده 500000 ریال ســهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره خانم الهام خاکزارى 
مهدى آبادى به شماره ملى 1270423495و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت نامحدود آقاى محسن عابدى سیدانى به شماره ملى 5659283632و به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء 
مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق 
اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (727548)

شرکت سهامى خاص اسپادان صنعت آریا ایرسا درتاریخ1398/09/03 
به شماره ثبت 63545 به شناسه ملى 14008784930 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :خرید,فروش,تولید,توزیع,صادرات و واردات 
کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى از جمله موتور سیکلت و قطعات ولوازم یدکى 
وسایل نقلیه موتورى,خودروهاى سبک و سنگین و ماشین آالت راه سازى 
معدن,آهن آالت و صنایع پتروشیمى,پاالیشگاهى,آهن,فوالد,مس,ص

نایع فلزى,پیمانکارى عمرانى,ساختمانى,تاسیســات,طبخ غذا,تامین 
نیروى بصورت موقت ،ترخیص کاال از گمرکات داخلى، ، شرکت در کلیه 
همایشها و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص 
حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شــعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر 
داخلى و خارجى، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسســات مالى 
صرفا در راستاى موضوع شرکت، شــرکت در کلیه مناقصات و مزایدات 

دولتى و خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجــوز الزم از مراجع ذیصالح 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت 
: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، ســروش ، خیابان سروش ، 
کوچه 22 بهمن ، پالك -378 ، طبقه همکف کدپستى 8155873393 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت اســت از مبلغ 5000000000 ریال 
نقدى منقسم به 5000 سهم 1000000 ریالى تعداد 5000 سهم آن 
با نام عادى مبلغ 1750000000 ریال توســط موسسین طى گواهى 
بانکى شماره 1 مورخ1398/08/20 نزد بانک صادرات اصفهان شعبه 
شــریعتى با کد 4497 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان 
سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى آرمین حسین پناه اصفهانى به 
شماره ملى 1285156341و به ســمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فریبا هیبران به شماره ملى 

1285625137و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم 
مهشید کریم زاده به شماره ملى 1291986189و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین 
کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء آرمین حسین پناه اصفهانى همراه با 
مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
آقاى حسین حاج اکبرى حبیب آبادى به شماره ملى 1271493772 به 
سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى آقاى مسعود توانگر به شماره 
ملى 1285649141 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (727062)

آگهى تغییراتآگهى انحاللتاسیس

تاسیس
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شــاید براى شما هم 
این پرسش پیش بیاید که گروه 
خونى چه ارتباطى به نوع تمرین ورزشى دارد؟ 
گروه خونى به عنوان یکى از ویژگى هاى منحصر به 
فرد ژنتیکى براى هر شخص محسوب شده و باتوجه 
به گروه خونى که دارید بدنتان نســبت به غذاها و 
تمرینات ورزشى که انجام مى دهید، واکنش 
نشــان خواهد داد. در ادامه، تســتى براى 
شما طراحى شــده که با انجام آن بتوانید 
براساس گروه خونى  تان، ورزش سودمند 
و مورد عالقه بدن خود را بشناســید. دقت 
داشته باشید که شاید پاسخ برخى از تست هاى 
ورزشى در مورد همه صدق نکند یا اینکه ورزشى 
براى تان خوب باشــد که هیــچ عالقه اى به آن 
نداشته باشید. بهتر است با انتخاب یک برنامه ورزشى 
شخصى در کنار رژیم غذایى مناسب به اندام ایده آل 

خود برسید.

ماست یکى از محصوالت تهیه شده از شیر تخمیر شده است. این محصول 
لبنى حاوى باکترى هاى زنده اى اســت که امتیــاز مهمى براى هضم غذا 

محسوب مى شوند.
در یک گرم ماست، حداقل 10 میلیون باکترى وجود دارد. این باکترى ها باید 
در محصول نهایى زنده باشــند. با یک بار مصرف ماست، این باکترى هاى 
زنده در روده ما حضور پیدا مى کنند و در آنجا فعالیت هاى تخمیرشان ادامه 

پیدا مى کنند که این فعالیت ها به هضم غذا کمک مى کنند.
با گذشــت زمان، کارآیى آنزیمى که باعث هضم الکتوز (قندى که در شیر 
وجود دارد) مى شود کم و کمتر مى شــود. به همین دلیل است که بسیارى 
از افراد بزرگسال و مسن براى هضم شیر مشکل دارند. و در نتیجه مصرف 
این محصول (شیر) براى بزرگساالن همراه برخى مشکالت نظیر دردهاى 

شکمى، گاز، نفخ و حتى اسهال خواهد بود.

بنابراین توصیه مى شود که این افراد به مصرف ماست روى آورند. در واقع، 
مصرف ماســت باعث بروز این مشکالت نمى شــود. این پدیده به حضور 
باکترى هایى نسبت داده مى شود که به محض ورود به روده توسط بخشى 
از الکتوز در فرا یند تخمیر روده اى مصرف مى شوند. از سوى دیگر، ساختار 
ماست سرعت هضم و گوارش را افزایش مى دهد و به آنزیم ها، براى انجام 

مأموریت گوارش زمان بیشترى مى دهد.
ماست خواص غذایى بیشمار دیگرى هم دارد. سرشــار از پروتئین است، 
ضمناً کلسیم، فسفر و ریبوفالوین (ویتامین B2 که براى تبدیل مواد غذایى 
به انرژى ضرورى اســت) هم دارد. عالوه بر طعم لذیذ و ساختار خوشایند، 

تازگى ماست هم بسیار جذب کننده است.
براى تناسب اندام، ماست طبیعى و نه شیرین را در اولویت قرار دهید. البته، 

ماست باید در چارچوب تغذیه اى متنوع و متعادل قرار گیرد.

مقدار فیبر و ســبوس باالى موجود در نان سنگک 
باعث شده است که این نان فواید زیادى براى سالمتى 

انسان داشته باشد.
نان ســنگک داراى ســطح باالیى از ویتامین ها 
مانندکلســیم، پروتئین و آهن اســت.  براى تهیه 
نان سنگک از آرد ســبوس دار استفاده مى کنند که 
فواید زیادى براى سالمتى افراد دارد. از دیگر فواید 
نان سنگک مى توان به طعم، عطر، مغذى بودن و 
قابلیت سیرکنندگى آن اشاره کرد. فیبر و سبوس 

زیاد موجود در نان ســنگک باعث هضم بهتر 
غذا و درمان یبوست مى شود.

همچنین شکل و طعم متمایز آن از سایر 
نان ها باعث شده نان سنگک در فرهنگ و سفره 

ایرانى ارزش باالیى داشــته باشد و به خصوص براى 
صبحانه جزو اولویت هاى اول قرار بگیرد.

استفاده از نان سنگک کنجدى به دلیل اینکه حاوى 
ویتامین ها، کلســیم، پروتئین و آهن زیاد است براى 
سالمت بدن بســیار مفید خواهد بود. دانه هاى کنجد 
استفاده شده در این نان داراى 50 تا 60 درصد روغن 
و دو آنتى اکسیدان بسیار مفید از خانواده  لیگنان ها به 

نام هاى سى سامین و سزامولین است.
 دانه هاى کنجد حاوى روغن هاى بســیار باارزشــى 
هســتند. این دانه ها 55 درصد چربــى و 20 درصد 
پروتئین دارند، به همین دلیل یک منبع بسیار غنى از 
اســید هاى چرب ضرورى و بعضى از اسید هاى آمینه 

محسوب مى شوند.

نان سنگک کنجدى یکى 
از انواع نان سنتى اســت که مى توان دانه هایى مثل 
کنجد، سیاهدانه یا مخلوطى از هردو را براى خوشطعم 

کردن به آن اضافه کرد.
خواص نان سنگک کنجدى براى کودکان هم بسیار 
مفید است، مخصوصاً در دورانى که سلول هاى عصبى 
در حال رشد هســتند، آهن موجود در نان سبوس دار 
سبب باهوشى کودکان مى شود. به دلیل اینکه براى 
تهیه نان ســنگک، از آرد کامل کــه داراى ویتامین 
و امالح مدنى است اســتفاده مى شــود بسیار مفید 

خواهد بود.
یک نــان ســنگک کنجدى خــوب، بافــت نرم و 
یکنواختى دارد، به راحتى بریده مى شــود و زود بیات 
نمى شــود و این ویژگى ها نشان مى دهد که در پخت 

آن از خمیــر مایــه 
استفاده شــده است.   
نان سالم باید کامًال 
پخته و برشته باشد، 
امــا ســطح آن نباید 
نشانه اى از سوختگى 

داشته باشد.   
نان سنگک داراى فیبر 
زیاد اســت و به کاهش 
وزن و تناسب اندام کمک 
خواهد کــرد. همچنین 
احتمال ابتال به یبوست را 
هم کاهش مى دهد. مصرف 
نان ســنگک و الغرى باهم رابطه مستقیمى دارند. 
زیرا ســبوس درون این نان حجم بســیار زیادى از 
معده را اشــغال مى کند و باعث مى شــود فرد زودتر 

سیر شود.
یکى دیگر از فواید نان سنگک خاصیت ضدسرطان 
روده و کلسترول است. گنجاندن نان سنگک در برنامه 
روزانه به ویژه وعده صبحانــه مى تواند موجب ثابت 
ماندن میزان قند خون شود  و به بهبود حال مبتالیان 

به دیابت کمک کند.
از نظر مصرف کنندگان نان خوب نانى است که خوش 
عطر، خوش طعم و تازه باشــد، به خوبى تخمیر شده 
باشد، از جوش شیرین یا سایر مواد مضر در آن استفاده 

نشده باشد.

پروبیوتیک ها، موادى هســتند که حاوى میکروارگانیسم هاى 
زنده بوده و قادرند نقش مفیدى را در سالمت بدن بازى کنند. 
محققان کشور در یک مطالعه تحقیقاتى نقش مؤثر این نوع از 
مواد غذایى را در پیشگیرى و کنترل بیمارى MS نشان داده اند.

پیش ازاین، ابتال به مولتیپل اسکلروزیس یا MS را بیشتر به 
دالیل ژنتیکى مرتبط مى دانســتند و نقش ژن ها در ایجاد آن 
نمود بیشترى داشــت. اما بااینکه نقش عوامل وراثتى در این 
بیمارى به اثبات رسیده، امروزه نمى توان نقش عوامل محیطى 
را در عملکرد صحیح سیستم ایمنى بدن و ایجاد بیمارى فوق 

نادیده گرفت.
عوامل مختلفى ازجمله پروتئین هاى بدن، ویروس ها یا عوامل 
دیگر مى توانند باعث تحریک سیســتم ایمنى و ایجاد پالس 
اشتباه از سوى سلول هاى ایمنى و به دنبال آن، حمله به بدن 
شوند. این همان اتفاقى است که در بیمارى MS مى افتد. در 
این بیمارى، پادتن ها به طور اشتباه به سمت غالف میلین که 
پوشاننده اعصاب نخاع است، ترشح شده و باعث کندى ارسال 

پیام عصبى در طول عصب مى شوند.

محققان معتقد هستند که تغذیه مناسب، به دلیل تأمین انرژى 
مورد نیاز سیستم ایمنى، منجر به تشخیص صحیح و به موقع 
و تمایز عوامل داخلى و فاکتورهاى بیگانه مى شــوند و نقش 

مهمى را در ایجاد عملکرد صحیح سیستم ایمنى ایفا مى کند.
در این رابطه، اخیــراً توجه ویژه اى به نقــش پروبیوتیک ها 
و پربیوتیک ها شده اســت. اســتفاده از این مواد که در واقع، 
میکرواورگانیزم هاى زنده هســتند، به ســده هاى بسیار دور 
برمى گردد. ولى نقش درمانى آنها به تازگى شناخته شده است. 
پروبیوتیک درمانى، در واقع بلع میکرواورگانیزم هاى زنده است 
که اثرات سودمندى بر سالمتى داشته و در جلوگیرى از رشد و 
تهاجم میکروب هاى بیمارى زا و حفظ فلور طبیعى روده و بدن 

مؤثر هستند.
بر اساس یافته هاى این تحقیق که به صورت مرور تحلیلى انجام 
شده است، پروبیوتیک ها که از آنان به  عنوان ریزمغذى هاى 
زنده یاد مى شود، به خوبى باعث حفظ تمامیت سیستم ایمنى 
بدن شــده و حتى اثر باکترى هاى موجــود در روده میزبان را 
اصالح مى کننــد. این مواد زنــده، در رده عوامل ایمونوتراپى 
در پیشــگیرى، تصحیح و تنظیم اختالالت ایمنى قرار گرفته 
و حتى پتانسیل الزم براى استفاده به عنوان مکمل را نیز دارند.

یک ســبزى پرخاصیت به دلیل غنى بودن از مواد معدنى به سم زدایى 
قوى بدن و زیبایى پوست کمک مى کند.

اسفناج یکى از مواد غذایِى بسیار سالم است، طبق بررسى هاى صورت 
گرفته بیش از 10 آنتى اکسیدان فالونوئید در این سبزى وجود دارد و این 
آنتى اکســیدان ها تنها یکى از چند ماده  آلى و معدنى موجود در اسفناج 

هستند.
اشعه  فرابنفش ممکن است در تماس با پوست فرد عامل ابتال به سرطان 
پوست شود یا به ظاهر پوست آسیب برساند، این سبزى در حفظ سالمت 
پوســت نقش ویژه اى دارد و ویتامین هاى C و A موجود در اسفناج، 

آسیب ناشى از اشعه  فرابنفش را بهبود مى بخشد.
اگر مصرف مواد غذایــى  حاوى آنتى اکســیدان، مانند اســفناج را در 
رژیم غذایى روزانه  خود قرار دهید، ســرعت تولید ســلول هاى پوستى 
را افزایش پیدا مى کند و تولید کالژن را در پوســت تحریک مى کنید، 
کالژن یکى از مواد سازنده  پوست است که در بهبود کشسانى و زیبایى 

پوست نقش دارد.
اگر مصرف مواد غذایــى  حاوى آنتى اکســیدان، مانند اســفناج را در 
برنامه  غذایى روزانه  خود قرار دهید، ســرعت تولید سلول هاى پوستى 
را باال مى برید و تولید کالژن را در پوســت تحریــک مى کنید. کالژن 
یکى از مواد سازنده  پوست است که در بهبود کشسانى و زیبایى پوست 

نقش دارد.
فیتونوترینت هاى موجود در اسفناج به سم زدایى بدن کمک مى کنند و با 
جلوگیرى از رشد انبوه فلورهاى میکروسکوپى روده،کارکرد کبد را بهبود 
مى بخشند. همچنین بین کاهش التهاب لوله  گوارش و مصرف فالونوئید 

و کارتنوئیدهاى درون اسفناج رابطه مستقیم وجود دارد.
هرچه التهاب لوله  گوارش کمتر شــود، الیه  داخلى آســیب پذیر آن و 

معده نیز سالم تر مى مانند و احتمال پیشــرفت سندرم روده  نشت کننده 
و ناراحتى هاى گوارشــى دیگر کاهش مى یابد. همچنین اسفناج غنى 

از فیبر است.
 اسفناج در پیشــگیرى از دیابت بسیار مؤثر اســت، این سبزى حاوى 
استروئیدهاى مفیدى به نام فیتواکسایتروئید است. بررسى ها نشان داده اند 
این استروئید، متابولیسم گلوکز یا همان شکر خودمان را افزایش مى دهد 

و به این ترتیب سطح قندخون پایدار مى ماند و باال نمى رود.
این خاصیت بــراى بیمارى دیابــت پنهان، دیابت و نیز ســندرم هاى 
دیگرى که در متابولیســم ســلولى اختالل به وجود مى آورند، به شدت 
به کار مى آید، زیرا این اســتروئید مؤلفه هایى را که ذخیره  چربى را براى 
هورمون انسولین به سطح بحرانى مى رسانند، به پایین ترین سطح ممکن 

کاهش مى دهند.
 پژوهش هاى صورت گرفته نشان مى دهند اسفناج نه تنها غنى از منیزیم 
است، بلکه پس از پخته شدن نیز منیزیم آن از بین نمى رود. منیزیم یکى 
از مواد معدنى مهم در بدن به شمار مى رود و در کارکرد سالم سلول ها و 

بیش از 300 عملکرد مختلف بدن نقش دارد.
متأسفانه بیشتِر افراد بزرگسال در کشورهاى پیشرفته با کمبود منیزیم 
مواجهند، ولى خود از آن باخبر نیستند. منیزیم در تنظیم کلسیم، پتاسیم و 

سدیم بدن نقش مهمى برعهده دارد.

تحقیقات نشــان مــى دهد، اســتفاده از مواد 
شــیمیایى مانند وایتکس و سفیدکننده ها براى 
شســتن لباس و ظرف به اندازه  سیگار کشیدن 

مضر است.
حتماً بعد از مصرف مواد شــوینده شیمیایى، هم 
خودتان هــم فرزندانتان باید شــیر میل کنید. 
خوردن شیر مواد شــیمیایى وارد شده به ریه را 
شستشو مى دهد و از آسیب پیشگیرى مى کند! 
حتى چند قاشق شیر پاى گل هاى داخل آپارتمان 

بریزید تا آنها هم از آسیب محافظت شوند!
ترکیباتى که در مواد شــوینده وجود دارد در سه 
ماهه اول و سه ماهه سوم باردارى خطرناك است 
و احتمال اینکه کودکى که مادرش طى باردارى با 
وایتکس کار مى کرده خس خس سینه بگیرند دو 

برابر دیگر کودکان است.
هرگز جوهرنمک را با وایتکس مخلوط نکنید؛ این 
کار براى چشم و پوست بسیار خطرناك است و 
استنشاق آن به ریه آسیب جدى وارد مى کند و 

حتى مى  تواند منجر به مرگ کودك شود.

کله پاچه یکى از غذاهاى بسیار سنگین است و پروتئین 
و چربى باالیــى دارد که قســمت هایــى از آن مفید و 
قسمت هایى از آن بسیار مضر هستند که به هیچ عنوان 
خوردن آنها توصیه نمى شود. در واقع باید گفت کله پاچه 
یک منبع غذایى است که چربى بسیار باالیى دارد و نه تنها 
غذاى مفیدى به شمار نمى رود بلکه بسیار نیز مضر است. 
کله پاچه غذایى بسیار سنگین است که مى تواند موجب 
مشکالت گوارشى شود؛ بهتر اســت کله پاچه در وعده 
صبحانه استفاده شود و مصرف آن در وعده شام مى تواند، 

موجب بى خوابى و ناراحتى هاى معده شود. 
از نظر تغذیه اى، بهترین قسمت پاچه است که چربى کمى 
دارد و بدترین بخش مغز اســت که سرشار از کلسترول 
است. جالب اســت بدانید مغز گاو یا گوســفند به اندازه 
هشت زرده تخم مرغ کلســترول دارد و جزو مواد غذایى 
بسیار پرچرب محسوب مى شود. البته توأم بودن چربى 
هایى مثل ترى گلیسیرید با کلسترول، جذب کلسترول را 
باال برده و باعث افزایش چربى خون مى شود. پس طبق 

گفته هاى متخصصان تا حد امکان از خوردن مغز در کله 
پاچه خوددارى کنید تا از مضرات آن در امان بمانید. 

 B زبان گاو و گوســفند سرشــار از ویتامین هاى گروه
مخصوصًا ویتامین B12 است و 100 گرم زبان گوساله 
حدود 130 کیلوکالرى انرژى و 100 گرم زبان گوســفند 

حدود 260 کیلو کالرى انرژى دارد.
در واقع  همه اعضاى موجود در یکدست کله پاچه از کالرى 
و چربى زیادى برخوردار است. بر اساس هرم غذایى، زبان 
معادل سه واحد گوشت است و نیاز روزانه بدن نیز همان 
سه واحد گوشت است در حالى که در یکدست کله پاچه هر 
پاچه نیز معادل دو  واحد گوشت به حساب مى آید بنابراین 
از نظر میزان واحد گوشت روزانه براى بدن بیشتر مى شود.
 قابل ذکر اســت افرادى که بیمارى ندارند و کلسترول 
پایینى دارند مى توانند ماهى یکبار آن را اســتفاده کنند 
و چنانچه کله پاچه  را به عنــوان وعده صبحانه مصرف 
مى کنند در وعده ناهار باید از یک غذاى گیاهى ســبک 

استفاده کنند.

ماکارونى یک غذاى محبوب و دوست داشتنى براى تک تک اعضاى 
خانواده است اما باید بدانید که این غذاى خوش طعم براى سالمت زنان 
بسیار خطرناك و مضر اســت. طبق نظریه دانشمندان و متخصصان 
خوردن بیش از حد پاستا و ماکارونى باعث بروز بیمارى هاى قلبى و ایجاد 
اختالل در رگ هاى خونى زنان خواهد شــد؛ در واقع با افزایش تجمع 
اسیدهاى چرب و پایین آمدن سطح کلســترول خوب خون ماکارونى 
مى تواند ترشح هورمون زنانه اســتروژن را تحت تأ ثیر قرار دهد. طبق 
اعالم دانشمندان، خطرناك ترین نوع ماکارونى از آرد سفید با کیفیت 

تولید مى شود . 
البته ماکارونى به دلیل داشــتن آهن و روى براى مبتالیان به کم خونى 
بسیار مفید است و مى تواند باعث تقویت سیستم ایمنى بدن، افزایش نیرو، 
افزایش شادى، تقویت ماهیچه ها و افزایش استحکام استخوان ها شود.

کدام ورزش براى گروه خـونى شما مناسب است؟

شــای
این پرسش پیش
خونى چه ارتباطى به نوع تمری
گروه خونى به عنوان یکى از ویژگى
فرد ژنتیکى براى هر شخص محسو
گروه خونى که دارید بدنتان نسـ به
تمرینات ورزشى که انجام مى
نشــان خواهد داد. در ادامه
شما طراحى شــده که با
براساس گروه خونى  تان،
مورد عالقه بدن خود را ب و
داشته باشید که شاید پاسخ بر
ورزشى در مورد همه صدق نکند
براى تان خوب باشــد که هیــچ

نداشته باشید. بهتر است با انتخابیک
شخصى در کنار رژیم غذایى مناسب

خود برسید.

کد
O 1-گروه خونى

کسانى که داراى گروه خونى O هستند، 
همان انسان هاى اولیه بوده اند که تمام 
طول روز خود را به شــکار گذرانده و با 

گوشت و پوست حیوانات گذران عمر مى کرده اند.
O بهترین تمرینات ورزشى براى گروه خونى ■
شما داراى روحیه بســیار قوى و ورزشکارى دارید و 
بیشــتر به دنبال ورزش هایى براى تقویت بازوها و 
پاهاى تان هســتید؛ البته به خاطر اینکه دیگر عصر 
حجر تمام شده و کسى به دنبال شکار نیست، بهتر 
اســت براى برطرف کردن چنین نیاز ذاتى به سراغ 
تمرینات قدرتى شدت باال مانند تمرینات اینتروال، 
دویدن و پالیومتریک بروید. بیشتر افرادى که داراى 
گروه خونى O هستند ترجیح مى دهند که با ورزش، 
احساســات خود را بروز دهند. گروه خونى O بیشتر 
از دیگر گروه هاى خونى دیگــر،  نیاز به ورزش براى 
تخلیه اســترس و هیجانات خود دارد؛ به طور کلى 

ورزش هاى قدرتى، حال شما را خوب خواهد کرد
O بهترین رژیم غذایى براى گروه خونى ■
بهتر است زیاد، کربوهیدرات و لبنیات مصرف نکنید؛ 

این یعنى همان رژیم غارنشینى!

A 2-گروه خونى
گروه خونى و DNA شــما بسیار 
شبیه به کشــاورزان دوران باستان 
اســت، با وجود فعالیت روزانه شان 
بیشتر به دنبال انجام فعالیت هاى آرام و 
با شــدت کم بوده اند، مثًال بیشتر ترجیح مى دادند 
تا کشاورزى کنند و گیاهان روییده شده را درو کنند.

■ بهترین تمرینات ورزشــى براى گروه 
A خونى

ورزش هاى قدرتى و شدتى باعث باال رفتن سطح 
کورتیزول (که باعث اســترس مى شود) شده و در 
نتیجه احساس کوفتگى و گرفتگى عضالنى خواهید 
داشت. بهترین تمرینات ورزشى براى شما آن دسته 
از تمریناتى اســت که به آرامى و بــا تمرکز انجام 
مى شــود. بنابراین بهتر است به دنبال ورزش هایى 
مثل پیالتس، یوگا، تاى چى و تمرینات ایزومتریک 

باشید.
A بهترین رژیم غذایى براى گروه خونى ■
بهتر است در برنامه غذایى خود، میوه و سبزیجات 
تازه بگنجانید؛ البته ماهى هم انتخاب بسیار خوبى 
است؛ حتماً ماهى را به برنامه غذایى تان اضافه کنید.

B 3-گروه خونى
اجــداد شــما عشــایر بــوده و 
عــادت به جابــه جایى بســیار

 داشــته اند. البته یکــى دیگر از 
نکات مهــم گروه خونى شــما این 
اســت که اجدادتان به صورت گروهى، ســفر 

مى کرده اند.
■ بهترین تمرینات ورزشــى براى 

B گروه خونى
بهتریــن تمرینات پیشــنهادى بــراى گروه 
خونــى B شــامل تمرینــات هــوازى و 
دوچرخه ســوارى یا تنیس اســت؛ البته بهتر 
است این ورزش ها را به صورت گروهى انجام 

دهید.
■ بهترین رژیم غذایــى براى گروه 

B خونى
شــما یکــى از معــدود گروه هــاى خونى 
هستید که هیچ مشــکلى با لبنیات نخواهید 
داشــت؛ البته گوشــت و میوه هــاى تازه و 
ســبزیجات نیز براى عملکرد بدنتان بســیار 

مفید است.

AB 4-گروه خونى
گروه خونى شــما ترکیبــى از گروه 
خونى A و B بــوده و خصلت هاى 
این دو گروه خونى در گروه خونى شما 

نیز وجود دارد.
AB بهترین ورزش ها براى گروه خونى ■

بهتر اســت ســمت تمرینات هوازى شــدت باال 
نروید، زیرا خیلى زود مفاصل و عضالت تان دچار 
گرفتگى خواهد شد؛ بنابراین پیشنهاد ما این است 
که ورزش هــاى آرامش بخش و شــدت پایین را 

دنبال کنید.
بهتر اســت به قدم زدن و پیاده روى، کوهنوردى یا 
گلف بپردازید. یکى دیگر از ویژگى هاى این گروه 
خونى، فرو خوردن خشم است، بنابراین کالس هاى 

تاى چى و یوگا نیز گزینه خوبى خواهد بود.
■ بهترین رژیم غذایى براى گروه خونى 

AB
بهتر است رژیم غذایى تان سرشار از میوه هاى تازه، 
سبزیجات و غالت کامل باشد. چنانچه قصد کاهش 
وزن دارید مصرف گوشت قرمز را کاهش دهید، ولى 

لبنیات بیشترى مصرف کنید.

فواید نان سنگک

ماکارونى شما را مى کشد!آیا ماست براى گوارش خوب است؟

پروبیوتیک بخورید تا MS نگیریدهزار و یک خاصیت اسفناج، حتى بوتاکس!

سفید کننده ها
 کار سیگار را مى کنند!

کدام قسمت کله پاچه را نباید خورد

الى موجود در نان سنگک 
ن فواید زیادى براى سالمتى

باالیى از ویتامین ها  ـطح
و آهن اســت.  براى تهیه
س دار استفاده مىکنند که 
دارد. از دیگر فواید  ى افراد
ون و مغذى بود طعم، عطر،
شاره کرد. فیبر و سبوس

ک باعث هضم بهتر
ود.

مایز آن از سایر
ه سف هنگ ف یکگکد کنجدى سنگک نان

آن از خمیــر مایــه
استفاده شــده است.
سالم باید کامًال نان
پخته و برشته باشد،

امــا ســطح آن نباید 
نشانه اى از سوختگى

داشته باشد.   
سنگک داراى فیبر  نان
اســت و به کاهش زیاد

وزن و تناسب اندامکمک 
خواهد کــرد. همچنین 
احتمال ابتالبه یبوست را 

ن سنگک
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رئیس اداره کنترل کیفیت و امور آزمایشگاه هاى آب و 
فاضالب روستایى استان اصفهان در گفتگو با روزنامه 
«نصف جهان» با اشاره به وضعیت کیفى آب آشامیدنى 
روستاهاى استان اصفهان گفت: حوزه کنترل کیفیت 
داراى بخش هاى متعددى اســت که ماموریت کنترل 
سالمت و  نظارت بر امر بهداشت آب شبکه هاى توزیع 

آب آشامیدنى در روستاها را بر عهده دارد.
فهیمه امیرى وظیفه اصلى این اداره را تامین سالمت 
آب آشامیدنى دانســت و توضیح داد: ما در این بخش، 
سیستم گندزدایى آب شــرب روستایى اســتان را به 
روز کردیم  و طى دو ســال متوالى نزدیــک به 350 
دستگاه سامانه گندزدایى جدید خریدارى و سامانه هاى  
قدیمى را از مدار خارج کردیم. در حال حاضر 430 مورد 
سامانه گندزدایى محلولى، 25 مورد سامانه گازى و 11 
مورد ســامانه الکترولیزى  نمک طعام داریم که باعث 
مى شود با استفاده از نمک کار گندزدایى آب آشامیدنى 

انجام شود. 
وى با بیان اینکه در مجموعه آزمایشــگاه هاى مرکزى 
شــرکت آبفار اســتان اصفهان در حال حاضر 19 باب 
آزمایشگاه میکروبیولوژى، ســه باب آزمایشگاه شیمى 
فیزیک و یک باب آزمایشــگاه بیولوژیک داریم که آب 
مخازن را به صورت شــش ماه یکبار مــورد پایش قرار 
مى دهند اضافه کرد: بــه عنوان اولین شــرکت آب و 
فاضالب روستایى کشور، آزمایشــگاه ریز آالینده هاى 
معدنى را نیز مستقر کردیم که  فلزات سنگین مثل سرب، 
روى، مس، نیکل و جیوه آب را مورد پایش قرار مى دهد.  
در این آزمایشــگاه، ریزترین پارامترهاى آب روستاها را 
مورد پایش قرار مى دهیم که اگر آلودگى مشــاهده شد 

بتوانیم سریع مشــکل را برطرف و امنیت خاطر مصرف 
کننده را از نظر دسترسى به آب پاك و سالم تأمین کنیم.

امیرى با اشاره به تعداد آزمون هایى که در سال 97 در 
این آزمایشــگاهها بر روى آب شرب مصرفى روستاها 
صورت گرفته است، اذعان کرد: در سال گذشته حدود 
2000 آزمون شیمیایى روى مخازن آب و 449 هزار و 
135 مورد آزمون کلرســنجى انجام داده ایم و در واقع 
روزى دو بار در هر روستا کلرســنجى انجام مى دهیم 
که درصد شــاخص مطلوبیت آزمون هاى کلرسنجى 

99/37 بوده است.
امیرى تأکیــد کرد: آب آشــامیدنى روســتاها از نظر 
میکروبى هم پایش مى شــوند به طورى که در ســال 
گذشــته 11هزار و 563 مورد آزمــون میکروبى انجام 
دادیم که درصد مطلوبیت آنها 99/97 درصد بوده است.
رئیس اداره کنترل کیفیت و امور آزمایشگاه هاى شرکت 
آب و فاضالب روســتایى اســتان اصفهان با اشاره به 
آزمایش هاى فلزات سنگین گفت: آزمون فلزات سنگین 
را از سال 94 شروع کردیم و در سال گذشته براى همه 
منابع آبى روستاهاى استان،  نزدیک به 841 مورد آنالیز 

فلزات سنگین انجام دادیم. 
وى در همین راســتا تأکید کــرد: زمانى کــه ببینیم 
حساسیت بعضى از آیتم ها بیشــتر است عالوه بر این 
آزمون ها به صورت ســه ماه یکبار، آیتم هاى خاصى 
که از لحاظ بهداشــتى اثراتش روى مصــرف کننده 

حساس تر باشد را نیز مورد پایش قرار مى دهیم. 
امیرى با اشاره به انجام 1865 مورد شستشوى مخزن 
ذخیره آب روستاها در سال اظهار کرد: یکى از وظایف 
کنترل کیفیت نظارت بر شستشــوى مخازن است. در 
این راستا مخازن به صورت شــش ماهه شستشو داده 

مى شــود و بصورت ماهیانه کلیه شاخص هاى مخزن 
توسط آزمایشگاه هاى مستقر در سطح آبفار استان مورد 
پایش قرار مى گیرد و این امر با نظارت کارشناسان مرکز 
بهداشت استان و با استفاده از روش اجرایى تهیه شده 

توسط اداره کنترل کیفیت انجام مى شود.
رئیس اداره کنترل کیفیت و امور آزمایشگاه هاى آب و 
فاضالب روستایى استان اصفهان با بیان اینکه عالوه 
بر شرکت آبفار، مراکز بهداشت استان و شهرستان ها بر 
کیفیت آب شرب روستاها نظارت دارند اظهار داشت:  از 
ابتداى سال جارى تا االن هیچ گزارشى مبنى بر اینکه 
آب شرب مشکلى دارد از آنها دریافت نکرده ایم و هیچ 
گزارشى هم از شهرستان ها دریافت نکردیم که کیفیت 

آب در آن مناطق مشکل داشته است.
امیرى با اشاره به اقداماتى که در صورت کاهش کیفیت 
آب منابع تامین روســتاها اتفاق مى افتد افزود: در ابتدا 
عاملى که آلوده کننده اســت را شناسایى مى کنیم و با 
اقداماتى همچون جایگزینى منبــع جدید، اجاره چاه، 
اتصال به خطوط انتقال آب شــهرى و آبرســانى سیار 

مشکل را برطرف مى کنیم.
وى  ادامه داد: در حال حاضر 16 دستگاه تصفیه آب در 
سطح روستاها داریم که چهار دستگاه از آنها آب شیرین 
کن و مابقى دستگاه هاى ارتقاء کیفیت آب هستند که با 
وجود اینکه این دستگاه ها هزینه هاى زیادى داشتند اما 
آنها را خریدارى کرده و در سطح بعضى روستاها مستقر 
کردیم. همچنین یک سیســتم بــزرگ تصفیه آب در 
روستاى داشکسن از توابع بویین میاندشت با همکارى 
دفتر فناورى هاى ریاســت جمهورى در اصفهان اجرا 

شده و به بهره بردارى رسیده است.
فهیمه امیــرى در بخش دیگرى از ســخنان خود،  با 

اشاره به پیشتازى کنترل کیفیت و امور آزمایشگاه هاى 
شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان  در سطح 
کشور بیان کرد: در ارزیابى عملکردهاى ساالنه شرکت 
مهندسى آب و فاضالب کشور، از سال 92 تا سال 97  
درسطح کشور توانستیم رتبه برتر کنترل کیفیت آب را 
کسب کنیم.  این موضوع نشان مى دهد که این بخش 
بسیار فعال است چون بهداشت آب مردم از اهمیت بسیار 
باالیى برخوردار است و نظارت هاى خیلى دقیقى انجام 
مى شود که توانسته ایم از طرف سازمان هاى باالدستى 

مهر تأیید بگیریم. وى با بیان اینکه اداره کنترل کیفیت 
و امور آزمایشگاه هاى آب و فاضالب روستایى استان 
اصفهان آزمایشــگاه هاى بسیار پیشــرفته اى دارد، 
افزود: تنها آزمایشگاه شیمیایى میکروبى بیولوژى در 
سطح کشور هستیم که توانسته گواهینامه بین المللى 
17025 را بر اســاس ورژن 2017 حفظ کند و مورد 

ممیزى قرار بگیرد.
وى در همین راســتا توضیح داد: این گواهینامه بسیار 
حائز اهمیت اســت چون بر اســاس آن هر آزمونى در 

آزمایشگاه انجام شود مطابق با این استاندارد در جهان 
مورد پذیرش و معتبر اســت، یعنى ما به صحت و دقت 

آزمایشگاه ها 99/9 درصد اعتماد داریم.
رئیس اداره کنترل کیفیت و امور آزمایشگاه هاى آب و 
فاضالب روستایى استان اصفهان در پایان تأکید کرد: 
این امنیت خاطر را به مردم روستاهاى استان اصفهان 
مى دهم که  از وضعیت کیفیت آب شــبکه توزیع آب 
روســتاها مطمئن باشــند و بدون هیچ نگرانى آب را  

استفاده کنند.

رئیس اداره کنترل کیفیت و امور آزمایشگاه هاى شرکت آب و فاضالب روستایى استان در گفتگو با «نصف جهان»:

ساکنان روستاهاى استان اصفهان از کیفیت آب شرب اطمینان داشته باشند
محیا حمزه

دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا در نظر دارد تعمیر و نگهدارى آسانسورهاى 
دانشــگاه را از طریق مناقصه مجدد عمومى به پیمانکار واجد شرایط واگذار 
نماید. متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشــتر و دریافت اسناد مى توانند 
حداکثر تا ده روز کارى (به غیر از جمعه و شنبه) پس از درج آگهى به تدارکات 

دانشگاه مراجعه و یا از طریق شماره 53292205- 031 تماس حاصل نمایند.
ضمنًا هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در قبول و یا رد 

هر یک از پیشنهادات مختار است.

آگهى مناقصه مجدد

روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى شهرضا روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى شهرضا 

1- شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى همزمان با ارزیابى کیفى(فشرده)،ایســتگاه پمپاژ کشتارگاه صنعتى نجف آباد به 
شماره(2098001434000098) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.

2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه  سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت(ستاد)به آدرس:  www.setadiran.ir  انجام  خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/10/17 مى باشد.

فراخوان مناقصه عمومى همزمان با ارزیابى کیفى(فشرده) یک مرحله اى
« احداث ایستگاه پمپاژ کشتارگاه صنعتى نجف آباد»

مناقصه شماره 98-4-261 
نوبت دوم

تاریخ روز ساعت عنوان
98/10/25 چهارشنبه 16:00 مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه
98/11/05 شنبه 16:00 مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
98/11/06 یکشنبه 08:00 زمان بازگشائى پاکتها

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهاى الف:
3-1-آدرس: اصفهــان، خیابــان شــیخ کلینى،خیابــان جابرابــن حیان،دبیرخانــه معامــالت شــرکت آب و فاضالب اســتان 

اصفهان،تلفن:8-36680030-031، اتاق (292)
4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

4-1- مرکز تماس: 021-41934
4-2- دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه ( www.setadiran.ir ) بخش ثبت نام/پروفایل/تامین کننده/مناقصه گر 
نام نشریه: روزنامه نصف جهان شرکت آب و فاضالب استان اصفهان شرکت آب و فاضالب استان اصفهانموجود است.

تاریخ انتشار:  1398/10/22


