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مدت دریافت اسناد مناقصه : از روز چهار شنبه مورخ 98/10/25 تا پایان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 98/11/01 
در قبال فیش بانکی به مبلغ یکصدهزار ریال واریز شده بحساب جاري سپهرصادرات بشماره 0101673314007 

بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان
مدت تحویل پیشنهادات : از روز  چهار شنبه مورخ 98/10/02  لغایت ساعت 7/30 صبح روز دو شنبه مورخ 98/11/14 

محل تحویل پیشنهادات : اصفهان چهار باغ باال خیابان شریعتی دبیرخانه شرکت توزیع برق استان اصفهان
تضامین مورد قبول : پیشنهاددهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را بصورت یکى از طرق 
ذیل: 1)ضمانت نامه بانکی معتبر 2)ضمانتنامه صادره از موسسات بیمه گر و بیمه مرکزى 3)گواهى خالص مطالبات 
قطعى تایید شده از سوى شرکت 4)فیش واریزي به حساب جاري سپهر صادرات به شماره 0101673314007  بنام 
شرکت توزیع برق استان اصفهان ارائه دهند . به پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و سپرده هاي کمتر از میزان 

مقرر و چک شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
سایر توضیحات : 

1- هزینه درج آگهی مناقصه در صفحات  داخلی روزنامه هاي نصف جهان و جهان اقتصاد  بعهده برنده مناقصه 
میباشد.

2- داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13-36273011 داخلی  4274 واحد مناقصات 
تماس حاصل نمایند.

اســناد و مدارك و اطالعــات کامــل  این مناقصــه در  ســایت  اینترنتی معامــالت توانیــر به آدرس
 http://tender.tavanir.org.ir   قابل دسترسی میباشد همچنین آگهی این مناقصات در سایت پایگاه 
ملی مناقصات ایران به آدرس  http://iets.mporg.ir و سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس 

WWW.epedc.ir  قابل دسترسی می باشد . 
به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الك گرفته شده با الك 

غلطگیر و یا پیشنهاداتی که پس از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله اي

شرکت توزیع نیروي برق استان اصفهان  امور تدارکات و انبارها

     

خوردن پوست مرغ چه بالیى سرتان مى آورد؟دیدار استاندار اصفهان با اسقف اعظم ارامنه آخرین وضعیت ساخت سریال پربازیگر «ایل دا»آیا آب و هواى ایران به اروپا نزدیک مى شود؟ دیگه بچه هاى خوبى باشید! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

پختن غذا
در ظروف مسى 

واقعاً مفید است؟ 

سفارش تولید هزاران تن ریل به ذوب آهن
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ارسال بزرگ ترین فرش 
1200 شانه کشور به جاکارتا

شوراها باید رویکرد خود را 
نسبت به روستاها عوض کنند

براى بررسى 
سقوط هواپیمــا 

دادگاه ویژه تشکیل شود

5

کاوش دیرهنگام 
در چهارباغ 
اصفهان

چرا ما عالقه داریم که در قابلمه هاى مسى غذا درست کنیم؟ 
در بسیارى از خانه هاى ایرانى سال هاى اخیر استفاده

از مس آنقدر باب شده که تمام لوازم پذیرایى تا طبخ غذا،
 مسى هستند. اما آیا ظروف مسى براى تهیه هر نوع غذایى 

مناسب هستند؟ آیا نباید در استفاده از آنها اطالعات بیشترى...

پس از آنکه قسمت هاى زیادى از محور میانى چهارباغ 
عباسى اصفهان بتن ریزى و ســنگفرش شد، میراث 
فرهنگى تصمیم به کاوش هاى باستان شناسى در قسمت 
باقیمانده از محور میانى گرفته و این کاوش دیرهنگام، 
در پاسخ به ضرورت ها و حساسیت ها بر روى چهارباغ 

در حال انجام است.
به گــزارش «ایرنا»، اکنون در حد فاصــل آمادگاه تا 
سى و ســه پل هیئت باستان شناســى به سرپرستى 
محســن جاورى در حال کاوش است، گرچه با وجود 
انتقاد کارشناسان، بخش هاى عمده اى از کف سازى 
چهارباغ پیش رفته و جانمایــى آبراهه و حوض ها در 

محدوده دروازه دولت تا آمادگاه انجام شده اما...

4

دمى دور از غم، زیر بارشدمى دور از غم، زیر بارش برف... برف...
اصفهان براى اولین بار در زمستان امسال سپیدپوش شداصفهان براى اولین بار در زمستان امسال سپیدپوش شد

3

مشارکت تنها تولیدکننده ریل در خاورمیانه با قرارگاه خاتم، مترو اصفهان و تهران و شرکت توسعه زیربناهاى حمل و نقل

ایرج راد: 
به نقش هاى 
خاکسترى 
عالقه دارم

 از یکى قهرمانى مى خواهیم
از دیگرى چیزى نمى خواهیم

تیم هاى سپاهان و ذوب آهن در نیم فصل دوم لیگ برتر 
فوتبال راهى متفاوت پیش رو دارند و باید براى رسیدن به هدف خود 
تالش کنند. به گزارش خبرگزارى فــارس، نیم فصل دوم لیگ برتر 
فوتبال با برگزارى بازى هاى هفته هفدهم از روز جمعه 27 دى ماه 

شروع مى شود و تیم هاى اصفهانى...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

بازار بین المللى 
گل و گیاه اصفهان 

سال آینده 
به بهره بردارى مى رسد

نگرانى بابت سرمازدگى میوه ها وجود ندارد
نایب رئیس اتحادیه باغداران خبر داد

2

خلعتبرى فرار کردخلعتبرى فرار کرد
ذوب شاکى شد

یف
شماره موضوع مناقصه رد

مناقصه

تاریخ 
بازگشایی 
پاکات مناقصه

ساعت 
بازگشایی 
پاکات مناقصه

مبلغ سپرده
شرکت 

درمناقصه(ریال)

1
مناقصه احداث شبکه فشار متوسط 

ایستگاه هوایی انارك-فاز دوم
 (به صورت کلید در دست)

1757/9898/11/149:30601,000,000
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شرکت توزیع برق استان اصفهان

شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را ، از طریق مناقصه عمومى 
دو مرحله اي اجرا نماید.
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اصفها
پس از آنکه قسمت هاى زیادى
عباسى اصفهان بتن ریزى و سـ
فرهنگى تصمیم به کاوش هاى باس
باقیمانده از محور میانى گرفته و
پاسخ به ضرورت ها و حساسی در

در حال انجام است.
به گــزارش «ایرنا»، اکنون در
سى و ســه پل هیئت باستان ش
محســن جاورى در حال کاوش
انتقاد کارشناسان، بخش هاى

چهارباغ پیش رفته و جانمایــى
محدوده دروازه دولت تا آمادگاه
د



0202جهان نماجهان نما 3675چهارشنبه  25 دى  ماه   1398 سال شانزدهم

نایب رئیس اتحادیــه باغداران با اشــاره به هشــدار 
هواشناســى درباره احتمال یخ زدگى محصوالت باغى 
اظهار کرد: در مناطقى که احتمال سرمازدگى وجود دارد 
محصولى بر روى درختان نداریم که نگرانى خاصى بابت 

آن وجود داشته باشد. 
مجتبى شــادلو افزود: در حال حاضر پرتقال والنسیا بر 
روى درختان باقى مانده که زمان برداشت آنها اسفند و 
فروردین ماه است که 80 درصد آن در مناطق جنوبى و 
مابقى در مناطق شمال کشور قرار دارد. وى تصریح کرد: 
بیش از 90 درصد پرتقال کشور تامسون شمال یا جنوب 
است که  برداشت شده اســت، فصل برداشت پرتقال به 

صورت متعارف گذشته است و مقدارى هم که باقى مانده 
تا پایان دى ماه برداشت مى شود. برداشت کیوى تا پایان 

آذرماه و سیب و انار هم در آبان ماه پایان یافته است.
شادلو گفت: به زودى زمان گلدهى درختان فرا مى رسد 
امیدواریم فصول در جاى خود باشــند و موجب خسارت 
به باغداران نشــوند. وى ادامه داد: در آبان ماه امسال به 
دلیل بارندگى مکرر و ســرماى شــبانه، زمان برداشت 
سیب، کیوى و انار به تأخیر افتاد و موجب آسیب دیدن به 
این محصوالت شد و ارزش آنها براى عرضه به بازار از 
دست رفت که این مباحث طبیعى است و همیشه وجود 

داشته است.

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى روز سه شنبه 
درباره حادثه ســقوط هواپیماى اوکراینى اظهار کرد: 
من از لحظه اى که احتمال دادم سقوط این هواپیما به 
صورت طبیعى و عادى نباشــد، تالش فراوانى کردم و 
بالفاصله بعد از آن که براى من مشخص شد یک خطاى 
بسیار دردناك و نابخشودنى انجام شده در همان لحظه 
من به مســئوالن امر اعالم کــردم بالفاصله به مردم 

اطالع دهند.
رئیس جمهورى یادآورشد: قوه قضاییه باید یک دادگاه 
ویژه با یک قاضى عالیرتبه و ده ها کارشــناس تشکیل 
دهد. این پرونده عادى و معمولى نیست تمام دنیا به این 

دادگاه ما نگاه خواهند کرد.
رئیس جمهورى بیان کرد: من به دلیل اینکه با مسئله 
پدافند هوایى کم و بیش آشنایى دارم، این را مى گویم 
که در این داستان نمى تواند فقط یک فرد مقصر باشد. 
دیگرانى هم هســتند و من مى خواهم که این مسئله با 

صداقت براى مردم بیان بشود. 
روحانى گفت: من از مســئوالن مى خواهــم از صبح 
چهارشنبه اى که این حادثه پیش آمده تا این پروسه اى 
که جمعه شب به جلسه اضطرارى شوراى عالى امنیت 
ملى رســیده، همه این پروســه را براى مردم توضیح 

بدهند.

نگرانى بابت سرمازدگى
 میوه ها وجود ندارد

براى بررسى سقوط هواپیما 
دادگاه ویژه تشکیل شود

سلبریتى علیه سلبریتى
   کافه ســینما | ســیروان خســروى، 
خواننده جوان کشورمان در صفحه  شخصى اش 
با اشــاره به مواضع این روزهاى سلبریتى ها، 
موضعگیرى درباره حــوادث چند وقت اخیر را 
مطلوب قلمداد نکرد. او نوشت: «نه سبز بودم، نه 
بنفش شدم، نه َتکرار کردم و نه سیاه مى شوم. 
ولى افســوس که هنوز هم بسیارند کسانى که 
دنباله رو سلبریتى هاى آفتاب پرستى هستند 
که یک روز ســبزند، یک روز بنفش، یک روز 
عزادارنــد، یک روز به فــالن کاندیدا "اعتقاد 
راسخ" دارند، روز دیگر تظاهر به فریب خوردگى 
مى کنند، یک روز تاریخ سازند و روز دیگر تاریخ 
باز.   اینها همان هایى هستند که از ماهیگیرى از 
آب گل آلود هیچ حادثه اى نمى گذرند و شهوت 

دیده شدنشان تمام ناشدنى است...»/1123

مرگ در تنهایى
   ایــران آرت | نورى کســرایى، بازیگر زن 
اسبق سینما درگذشــت. این بازیگر اولین بار 
با فیلم «پنجره» ســاخته زنده یاد جالل مقدم 
به ســال 1349 پا به عرصه ســینما گذاشت 
و در کمتر از یک دهه فعالیت تا ســال 1357 
در 19 فیلم بــه ایفاى نقــش پرداخت که آثار 
مهم ســینماى موج نو ایران مانند «تنگنا» و 
«تنگسیر» از ساخته هاى امیر نادرى،  «شازده 
احتجاب» ساخته بهمن فرمان آرا از جمله این 
آثار اســت. نورى کسرایى شــنبه 21 دى ماه 
1398 در خانه خود در تهران درگذشت و پیکر 
بى جانش دو روز بعد توسط پلیس و آتش نشانى 

کشف شد.

توهین به
 رخشان بنى اعتماد

   کافه ســینما | چنــدى پیش در یک 
میزگرد شبکه  افق، کوشکى یکى از مهمانان 
برنامه از ورود داعش و خطر تجاوز گفته بود و 
خطاب به ســینماگرى که گفته شده رخشان 
بنى اعتماد اســت، گفته بود: شــاید هم شما 
خوشتان بیاید! حاال حســین انتظامى، رئیس 
سازمان ســینمایى واکنش نشــان داده و در 
توییتى نوشته است: «به کسانى که هنجارهاى 
اخالقى جامعه را رعایت نمى کنند و بى پروا به 
نوامیس کشــور و هنرمندان توهین مى کنند 
آنتن زنده مى دهند؟ آیا مجرى نباید واکنش 

نشان دهد؟»/1124

هجوم تمساح ها 
صحت ندارد

   میزان | مدیرکل حفاظت محیط زیســت 
سیســتان و بلوچســتان گفت: اخبار کذب و 
رعب آور مبنى بر یورش 300 تمساح به مناطق 
سیل زده جنوب این استان صحت ندارد. وحید 
پورمــردان در این بــاره اظهار کــرد: تاکنون 
هیچگونه مــوردى مبنى بر رؤیــت و یا حمله 
تمساح به روستاییان و سیل زدگان مشاهده و 
گزارش نشده و تصاویر منتشر شده در فضاى 
مجازى از آرشیو است. پیش از این همین اداره  
کل اعالم کرده بود، بــا توجه به بارندگى هاى 
اخیر و ســیالب به وجود آمــده در جنوب این 
استان احتمال خروج تمساح پوزه کوتاه (گاندو) 
از برکه هــا وجود دارد که مردم باید به شــدت 

مراقب حمله آنها باشند./1125

خرما 129 درصد
 گران شد!

   جــام جم آنالیــن | بر اســاس آمارهاى 
وزارت صنعــت، معدن و تجــارت، قیمت هر 
کیلوگرم خرماى مضافتى در آبان ماه امسال به 
25 هزار و 943 تومان رسید که در زمان مشابه 
سال گذشته، این نرخ 11 هزار و 300 تومان بود.  

کادر پروازى
 در جا کشته شده اند؟

   چمدان | «اولکسیسى دانیلوف»، رئیس شوراى 
امنیت ملى و دفاع اوکراین در مصاحبه اى که در دفتر 
ریاســت جمهورى در کیف برگزار شــد، با اشاره به 
پیشرفت تحقیقات در پرواز PS752 گفت: موشک 
کنار کابین خلبان منفجر و بدنه کابین با ترکش سوراخ 
سوراخ شده است و در نتیجه کادر پروازى در جا کشته 

شده اند./1122

حتماً 
باید آبروى رسانه ها مى رفت؟

   خبرفــورى | سید عزت ا... ضرغامى با انتشار 
توییتى نسبت به نحوه اطالع رسانى فاجعه سقوط 
هواپیماى اوکراینى اعتراض کرد. رئیس اســبق 
صداوســیما در واکنش به اطالع رسانى دیرهنگام 
علت ســقوط هواپیماى اوکراینى در توییت خود 
آورده است:  «به دبیر شورایعالى امنیت ملى گفتم، 
آیا روز چهارشنبه یک مسلمون نبود، به مردم بگه، 
فعًال حادثه مشکوك و مبهم اســت، صبر کنید تا 
نتیجه بررســى ها روشن شــود؟ حتمًا باید آبروى 
کارشناســان و رســانه ها یکجا بر باد مى رفت تا 
ســه روز بعد، پتک "واقعیت" بر سر افکار عمومى

 کوبیده شود؟!»

لذا صحنه را گم نکنیم...!
   کافه ســینما | نادر طالب زاده از مســئوالن 
جشــنواره  عمار و مجــرى صداوســیما، در برنامه  
تلویزیونى جهان آرا در شــبکه  افق با اشاره به حادثه  
تأسف برانگیز سقوط هواپیماى مسافربرى گفته است: 
«از این اتفاقات (سقوط هواپیما) ده تا هم بیافتد در برابر 
اتفاق اصلى هیچ اســت... این هم مثل همان است، 
یک حادثه اى پیش مى آید و هواپیما مى  خورد به کوه، 
آنجا هم همه ناراحت و عزادار مى شوند... لذا صحنه را 
گم نکنیم و قاطى پاطى نکنیم چند نفر جمع شده اند 
مى گویند چه و چه... حــاال خداوند متعال تقدیر کرده 

این اتفاق بیافتد.»

اولین پست
 دختر سردار سلیمانى 

   خبر آنالیــن | زینب سلیمانى، دختر سردار سپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانى در اولین پست اینستاگرامى 
بعد از شــهادت پدرش، تصویرى از دست حاج قاسم را 
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میانجى جدید
   انتخاب | وزیــر امور خارجه روســیه اعالم کرد 
کشورش از ایران و آمریکا مى خواهد مسائل خود را از 
طریق گفتگو حل و فصل کنند. «سرگئى الوروف» روز 
سه شنبه گفت: روسیه در صورت عالقه مندى ایران و 
آمریکا، آماده برقرارى گفتگوها بین این دو کشور است. 
وى در همین حال تصریح کرد: روسیه قصد مداخله در 
روابط (مسائل) بین ایران و آمریکا را ندارد. وزیر خارجه 
روسیه همچنین از طرف هاى ایرانى و آمریکایى دعوت 

به خویشتندارى کرد.

حکم پرونده سکه ثامن
   انتخاب | غالمحسین اسماعیلى، سخنگوى قوه 
قضاییه در هجدهمین نشست خبرى خود در خصوص 
آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: با پیگیرى هاى 
انجام شده جلســه این پرونده برگزار شد و حکم صادر 
شــده که البته قطعى نیســت اما متهم ردیف اول به 
15 ســال حبس و به حدود 3651 میلیارد ریال رد مال 
محکوم شــده که این عالوه بر 700 میلیارد ریال اولیه 
است. همچنین حدود 1812 میلیارد ریال جزاى نقدى 
در حق دولت است. پرونده سنگین و 300 جلدى بود که 

زمان زیادى صرف بررسى آن شد.

خبرخوان

بانک توســعه تعاون امــکان ارائه تســهیالت براى 
زمین هاى زراعى فاقد سند رسمى را فراهم آورد.

کشاورزان متقاضى دریافت تسهیالت از منابع بند الف 

تبصره 18 که محل اجراى طرح آنها زمین زراعى فاقد 
سند رسمى مى باشد، مى توانند با ارائه مختصات زمین از 
اداره منابع طبیعى و ارائه جوابیه استعالم اداره ثبت اسناد 
و امالك مبنى بر عدم معارض، نسبت به تکمیل پرونده 

تسهیالتى خود اقدام کنند.
بر این اســاس پرونــده اعتبــارى متقاضیان بخش 
کشاورزى تسهیالت بانک توسعه تعاون در اجراى بند 

الف تبصره 18 قانون بودجه سال جارى که قصد احداث 
بنا در زمین هاى فاقد سند مالکیت رسمى دارند قابلیت 
رسیدگى دارد. درصورتى که متقاضى نسبت به اجراى 
مختصات زمین محل اجراى طــرح از اداره کل منابع 
طبیعى اقدام کند و جوابیه استعالم اداره کل ثبت اسناد 
و امالك مبنى برنداشتن معارض را نیز ارائه کند پرونده 

قابلیت رسیدگى و تصویب را خواهد داشت.

شایان ذکر است متقاضى تسهیالت بخش کشاورزى در 
صورت احصاى شرایط مذکور الزم است تعهدى مبنى 
بر اجراى طرح در محل مذکور و همچنین عدم فروش 

آن تا زمان تسویه ارائه دهد.
گفتنى است 11/500 میلیارد ریال تسهیالت از سوى 
بانک توسعه تعاون به فعاالن بخش کشاورزى پرداخت 

خواهد شد.

اسماعیل کهرم:
    وقوع سیل هاى اخیر نشانه  خیلى خوبى است. حاال 
اینکه ما آمادگى نداریم چیز دیگرى است؛ زیرساخت 
نداریم و ســدهاى کوچک هم به اندازه  کافى نداریم 
بنابراین وقتى این همه باران مى آیــد در جایى مثل 
منطقه  دشتیارى سیستان و بلوچستان که مسطح است 
جمع مى شود و چون پوشش گیاهى نیست جذب زمین 
نمى شود و به ســفره  آب زیرزمینى اضافه نمى شود. 
سرازیر مى شــود و با آب شــور خلیج فارس مخلوط 
مى شود. بنابراین این بارش به درد ما نمى خورد، آنجا 
نه پوشش گیاهى هست نه درخت چندانى هست که 
اینها را جذب کند و به ســفره  آب زیرزمینى بفرستد. 
خاك بهترین سرمایه  ایران از نظر صنعت کشاورزى 
است؛ این سیل خاك را مى شوید و به دریا مى برد. در 

فرسایش خاك ایران یا اول است یا دوم.
    طبق نظر کارشناسان هواشناسى تا به حال ما تابع 
سیستم آب  و هوایى خلیج فارس و دریاى عمان بودیم 

و به همین دلیل 12 سال خشکسالى را در ایران تحمل 
کردیم. در این 12 سال میزان بارندگى در کشور نصف 
میزان معمول یعنى 240 میلیمتر در سال بود اما حاال 
اینطور تصور مى شود که سیستم آب و هوایى ما در حال 
نزدیک شدن به اقیانوس اطلس است. اگر چنین چیزى 
باشد یعنى خشکسالى تمام شــده و ما از سیستم هاى 
بارشى اقیانوس اطلس استفاده مى کنیم که االن هم 

اروپا از این سیستم استفاده مى کند.
    ایران به آب و هواى اروپا نزدیک مى شود. اما الزمه  
این کار این است که تا مهر ماه آینده که سال آبى جدید 
شــروع مى شــود به همین ترتیب که تا االن داشتیم 
بارندگى زیاد داشته باشــیم. بارش هایى که در تهران 
یا سیستان و بلوچستان انجام مى شود نشانه اى است 
که ما مى بینیم که به سمتى مى رویم که خشکسالى ده 
دوازده ساله را پشت سر بگذاریم و ان شاءا... یک دوره  
ترسالى که آن هم دوازده ســیزده سال طول خواهد 

کشید آغاز کنیم. 

آیا آب و هواى ایران به 
اروپا نزدیک مى شود؟

اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و بوم شــناس مى گوید ایران دچار تغییر اقلیم شده و احتماًال پس از این 
تحت تأثیر سیستم آب وهوایى اقیانوس اطلس خواهد بود و این یعنى بارندگى بیشتر و شروع دوره  ترسالى و نزدیک 
شدن آب  و هواى ایران به اروپا. ابوالقاسم حسین پور، مدیرکل دفتر کنترل سیالب و آبخواندارى سازمان جنگل ها 
اما مى  گوید شروع ترسالى قطعیت ندارد اما براى تغییرات اقلیمى نیاز به اعتبارات و حتى تغییرات قانونى وجود دارد. 

این دو کارشناس در گفتگو با پایگاه اطالع رسانى «انصاف نیوز» به بیان نقطه نظرات خود پرداختند. 

ابوالقاسم حسین پور:  
    نمى شود به طور قطع گفت که دوره ترسالى شروع 
شده است، تغییرات اقلیمى و نوسانات اقلیمى که وجود 
دارد بروز وقایع حدى بارش و سیالب را تشدید کرده 
اما نمى شود قطع به یقین به این نتیجه رسید که ما یک 
دوره  پربارش و سیالبى را شروع کرده ایم. چه بسا همین 
االن که هم سال گذشته بارش هاى خوبى را دریافت 
کردیم و هم امسال بازهم بارش در بخشى از کشور به 

حد نرمال هم نرسید.
    نمى شود گفت که سال بعد و سال هاى بعد ادامه  این 
روند بارشــى را خواهیم داشت. چه بسا دوباره به علت 
همان نوسانات اقلیمى ما به یک باره با یک خشکسالى 
شدید مواجه شویم. این موضوع به لحاظ کارشناسى و 
علمى قطعیت ندارد و نمى شود گفت که دوره  ترسالى 
در کشور شروع شده و امسال و سال هاى بعد هم پرآب 
خواهد بود. تغییرات اقلیمى اى در دنیا به وجود آمده که 
کشور ما هم از آن مستثنا نیست گرمایش کره  زمین و 

تغییرات اقلیمى در کل به سمت خشکى بیشتر پیش 
مى رود.

    فقط موضوع پوشش گیاهى هم مطرح نیست. اقلیم 
تعیین مى کند که چه درصدى از پوشش گیاهى بتواند 
در عرصه حاکم باشد؛ این خواستنى نیست و بستگى به 
نوع اقلیم و نوع بارش دارد. براى مثال اگر نوع پوشش 
گیاهى ما تنک و نیمه تنک باشد، به دلخواه خودمان 
و فقط با هزینه  نمى توانیم آن را به پوشــش هاى انبوه 
تبدیل کنیم. به طبیعت قوانین اکولوژیک حاکم است 
و قواعد اکولوژیک تعییــن مى کنند که طبیعت ما چه 

خصوصیات و شرایطى داشته باشد.
    ما با تغییرات اقلیمى شــاهد هســتیم که سطوح 
برفابى کشــور کاهش پیدا کرده، میــزان برف کمتر 
شــده و به عکس بارش هاى رگبارى با شدت باال در 
زمان هــاى کوتاه تر افزایش پیدا کرده اســت. در این 
شرایط زیرساخت هاى آبخیزدارى و آبخوان دارى را در 

سطح حوزه هاى آبخیز کشور باید افزایش داد.

زینب ابوطالبــى، مجرى شــبکه افق ســیما احتماًال 
پرتکرارترین نام در میان ایرانى ها در یکى دو روز گذشته 
بوده. دلیل این اتفاق هم ویدیویى است که نشان مى دهد 
او در شبکه افق به بیان نظراتش مشغول است و در جایى 
مى گوید کسانى که با اعتقادات او همراه نیستند و به رفاه 

و زندگى آرام خود فکر مى کنند بهتر است از ایران بروند.
در این ویدیو، زینب ابوطالبى مى گوید: «من تأکید دارم 
که ما جنگ طلب نیستیم اما گفتمانى که به آن باور داریم 
اقتضائاتى دارد و گاهى مى طلبد که ما حماسى و جهادى 
زندگى کنیم؛ گاهى و البته شــاید بیش از گاهى. در این 
40 سال متأسفانه برخى خواستند که یک زندگى نه سیخ 
بسوزد و نه کباب را براى ما درست کنند که یک حد میانه 
معتدل به نظر عاقالنه براى ما تفسیر و تبیینش کردند. اما 
به برکت خونى که ریخته شد ما یک تکان جدى خوردیم 
که باید آن حرف ها را ببوســیم و کنار بگذاریم، ببخشید! 
شــاید توى دوربین من نباید این حرف را بزنم ولى اگر 
کســى اعتقاد ندارد، جمع کند از ایران برود.  برود همان 
جاهایى که همان رفاه و همان مدل زندگى را دارد و اگر 
اعتقاد داریم به نظرم باید جدى به میدان بیاییم. به نظرم 
امروز نشان دادیم که همه ما ایرانیان به یک مدل زندگى 

سلحشورانه احتیاج داریم....»
بعد از انتشار این ویدیو شدت انتقادات مردم به او به حدى 
زیاد بوده که خانم ابوطالبى در صفحه اینســتاگرام خود 

کامنت ها را بسته تا بیش از این مورد اهانت قرار نگیرد.
یکى از مطالب جالبى که در مورد او نوشته شده، توییت 
یک روزنامه نگار شناخته شده است که نوشته: «از خانم 
ابوطالبى که اینقدر دنبال زندگى سلحشــورانه هستند و 
مى فرمایند هر که در این حلقه نیست ایران را ترك کند، 
یک سئوال دارم، قیمت لندکروز امروز چند است و داشتن 
خودروى لندکروز هم آیا جزو شرایط زندگى سلحشورانه 
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روزنامه «اعتماد» نوشت: از میان 92 نماینده رد صالحیت 
شده، 42 نفر را اصالح طلبان و اعضاى فراکسیون امید 
تشکیل مى دهند. آمارى که در فراکسیون داریم از میان 
حدود صد عضو فراکسیون، 17 نفر از نام نویسى خوددارى 
کرده و 42 نفر نیز رد صالحیت شده اند. با این حساب در 

انتخابات پیش رو از میان نمایندگان فعلى، 41 نفر تا اینجا 
جواز حضور در انتخابات را دریافت کرده اند.

حال آنکه به عنــوان نمونه و البته بنابــر اعالم نصرا... 
پ ژمانفر، نماینــده عضو جبهه پایدارى مشــهد، از میان 
اعضاى این تشــکیالت اصولگرا، ظاهــراً تنها یک نفر 
ردصالحیت شــده اســت. همزمان درحالى که پس از 
ردصالحیت اغلب چهره هاى شاخص جریان اصالحات 
خبر آمد کــه محمدباقر قالیباف تأیید صالحیت شــده، 
شنیده هاى دیگر از تأیید صالحیت گسترده حدود هزاران 
نفرى که پیرو فراخوان «مجلس نو» شــهردار اســبق 
پایتخت اقدام به نام نویســى کرده بودند، حکایت دارد 
و این، آنچه باید انتظارش را بکشــیم، انتخاباتى است، 
درون گروهى. رقابتى میان طیفى خاص از اصولگرایان 

با خود./1126

مثل ما نیستید، جمع کنید از ایران بروید!

رقابت طیفى از اصولگرایان با خودشان

اعطاى تسهیالت بیشتر بانک 
توسعه تعاون به کشاورزان 

کنارکشیدن مســعود کیمیایى از جشــنواره فیلم فجر در 
اعتراض به حادثه ســرنگون شــدن هواپیما، باعث خشم 
روزنامه «کیهان» شده است. این روزنامه در بخشى از مطلب 

بلند خود علیه کیمیایى نوشت: 
مسعود کیمیایى ضمن اشاره به اینکه هیچگاه اهل جشنواره 
فیلم فجر نبوده، از حضور در دوره سى و هشتم آن انصراف 
داد. این در حالى است که او از همان اولین دوره جشنواره 
فیلم فجر با فیلــم «خط قرمز» در این جشــنواره حضور 
داشته و رکورد بیشترین شرکت یک فیلمساز نسبت به آثار 
تولیدى اش را در این جشــنواره در اختیــار دارد. یعنى هر 
زمانى که چیزى به اســم فیلم ســاخته، ضعیف یا قوى 
در این جشــنواره پذیرفته شده و متأســفانه مسئوالن و 
متولیان فرهنگى در هر دوره بدون رعایت موازین هنرى 
و استانداردهاى سینمایى و حتى سوابق وابستگى وى به 
دربار رژیم پهلوى، او و فیلم هایش را برروى سرشان قرار 
داده و بیشــترین حمایت و جوایز را نثــار این به اصطالح 
فیلمساز کرده اند. فیلمســازى که اغلب فیلم هاى حداقل 
یک دهه اخیرش در تاالر هاى نمایش دهنده جشنواره، به 
دلیل سردرگمى و کسالت بار و خسته کنندگى همواره مورد 
تمسخر تماشاگران قرار گرفته است و شنیده شده که امسال 

خدا را شکر کرده اند که از شّر یکى دیگر از آثار این فیلمساز 
سمج جشنواره فجر خالص شــدند! اما به اعتقاد برخى، 
امثال مسعود کیمیایى اساساً از ابتداى انقالب اسالمى هم 
نمى بایستى به سینماى انقالب راه مى یافتند چراکه خود او 
بارها اذعان داشته که هیچ نسبتى با انقالب و نظام اسالمى 
نداشته و على رغم اینکه در همین اعالم انصراف از شرکت 
در جشنواره فیلم فجر، به عنوان یکى از دالیل این امر اظهار 
داشته که مى خواهد در کنار مردم باشد اما واقعیت این است 
که او و آثارش هیچگاه در کنــار مردم نبوده اند.کیمیایى از 
دوران پیش از انقالب همواره براى استودیوهاى دربارى و 

کانون هاى استعمارى فیلم ساخت.../1119

حجت االسالم عبدا... حاجى صادقى، نماینده ولى فقیه در 
سپاه در مراسم بزرگداشت سپهبد شهید قاسم سلیمانى  
گفت: برخى که نتوانســتند موج بزرگ مردم در تشییع 
پیکر سردار سلیمانى در کشور و عراق را ببینند به میدان 
آمدند و از این آزادى و امنیت سوءاستفاده کردند. شما اگر 

عزادار بودید آن سه روزى که اینان جان باخته بودند کجا 
بودید؟ چرا آن وقت عزادارى نمى کردید؟ چرا سه روز بعد 
به یاد عزادارى افتادید؟ آنان بهتر است بدانند که موجى 
که قاسم سلیمانى ایجاد کرد و جایگاهى که او دارد با این 

کارها از میان نمى رود.
وى تصریح کرد: آقاى هنرمند چرا باید ســفیر انگلستان 
این روباه پیر و مکار، کارگردان شــما بشــود؟ چرا مردم 
را نمى بینیــد؟ چرا عزت ایــن نظام و قــدرت انقالب را 
نمى بینیــد؟ چــرا اینکه خواب را از چشــم مســتکبران 
گرفتــه ایم نمى بینید؟ چــرا اینکه ســنگ هاى کودکان 
فلسطینى را به موشک  بدل کرده ایم و بر سر آمریکا ریختیم 
نمى بینید؟ سرتان را بلند کنید. ما شما را از خودمان مى دانیم، 
ما شــما را در درون خودمان تعریف مى کنیم و براى شما 

دلمان مى سوزد. ما غصه شما را مى خوریم.

«کیهان»: مسعود کیمیایى وابسته به دربار بود

کنایه نماینده ولى فقیه در سپاه به برخى هنرمندان
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ساخت 
مفصل زانو هیدرولیکى 

تیم دانشجویى دانشــگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد 
مفصلى را طراحى کرده اند کــه براى افراد قطع عضو 
امکان راه رفتــن فراهم مى کند. معــاون پژوهش و 
فناورى دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد گفت: این 
مفصل زانو براى افرادى که قطع عضو شده اند طراحى 
شده اســت. حمید منتظرالقائم گفت: نمونه  اولیه  این 
طرح به تازگى آماده شده و قابل ارائه به بازار است. در 
مرحله بعدى نیز پیگیرى هاى الزم را از طریق دانشگاه 

براى ارتباط با صنعت، انجام خواهیم داد.

شستشوى مخزن مکش 
مخزن مکش ایســتگاه پمپاژ آب نیک آباد جرقویه با 
ظرفیت 1000 متر مکعب به طور کامل شستشو شد. 
پس از تخلیه کامل آب مخزن و رســوبات موجود و 
همچنین شستشوى دیوارها، کف، ستون ها، لوله هاى 
خروجى و پله ها با آب، محلول 200 میلى گرم بر لیتر 
کلر تهیه و با دستگاه واتر جت با فشار به کلیه سطوح 
تماس آب با جدار مخزن پاشیده شد و پس از آن مخزن 

آبگیرى و مجدداً در مدار بهره بردارى قرار گرفت.

آموزش در 40 رشته
ده میلیون نفر ســاعت آمــوزش هــاى مهارتى در 
آموزشــگاه هاى فنى و حرفه اى آزاد استان اصفهان 
برگزار شده اســت. حســین مصلى نژاد، رئیس اداره 
مؤسسات کارآموزى آزاد و مشــارکت هاى مردمى 
استان با اشــاره به این موضوع افزود: این آموزش ها 
در بخش هاى خدمــات، صنعت، فرهنــگ و هنر و 
کشاورزى در 40 رشته آموزشــى از قبیل امور مالى و 
بازرگانى، فناورى اطالعات، مراقبت و زیبایى، طراحى 
و دوخت، تکنولوژى فرهنگى، عمران، تأسیســات، 
صنایع دستى در قالب 794 حرفه مهارتى به متقاضیان 

ارائه شد.

«شورانگیز» امروز مى نوازد
کنسرت گروه موسیقى «شورانگیز» امروز 25 دى ماه 
از ساعت 19 در هنرســراى خورشید به اجراى برنامه 
مى پردازد. خواننده گروه شــورانگیز گفت: این گروه 
از سال 84 فعالیت هنرى خود را در شهرستان دلیجان 
آغاز کرد و این نخستین کنسرت این گروه در اصفهان 
است. سجاد عبدالمحمدى اظهار کرد: کنسرت گروه 
موسیقى «شــورانگیز» با حضور پنج نوازنده  25 دى 
ماه از ساعت 19 در هنرسراى خورشید به روى صحنه 

مى رود.

آمادگى کمیته امداد
 براى کمک به مناطق سیل زده 

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان از آمادگى کمیته 
امداد اصفهان براى جمع آورى و ارســال کمک هاى 
مردم نیکوکار اســتان اصفهان به مناطق ســیل زده 
در سیســتان و بلوچســتان خبــر داد. محمدرضــا 
متین پور با بیان اینکه تعدادى از هموطنان عزیزمان 
در مناطق جنوبى و جنوب شــرقى به ویژه در استان 
محــروم سیســتان و بلوچســتان گرفتار ســیالب 
شده اند، خاطرنشان کرد: مردم نیکوکار استان اصفهان 
از پیشتازان امدادرسانى به هموطنان آسیب دیده خود 

هستند.

آب بندى ایستگاه ها 
در ساخت خط دوم مترو

مدیرعامل سازمان قطار شهرى اصفهان گفت: با توجه 
به تجربیات ساخت خط یک مترو اصفهان در آب بندى 
ایستگاه ها، استفاده از جدیدترین روش ها و به روزکردن 
اقدامات اجرایى در خط 2 متروى اصفهان صورت گرفته 
است. محمدرضا بنکدار با بیان اینکه در خط دوم قطار 
شهرى اصفهان به منظور افزایش سرعت ساخت، عبور 
تى. بــى.ام از دو جهت انجام مى شــود، افزود: حفارى 
مکانیزه تونل دوچشمه با دو دستگاه تى. بى. ام از ایستگاه 
دارك در شمال شــرق اصفهان تا ایستگاه میدان امام 

على(ع) به طول 7/7  کیلومتر صورت مى گیرد.

خبر

مدیرعامل ســازمان ســاماندهى مشــاغل شــهرى و 
فرآورده هاى کشاورزى شهردارى اصفهان گفت: مرحله 
اول بازار بین المللى گل و گیاه این خطه اواخر سال آتى به 

بهره بردارى مى رسد.
محمد مجیرى در جمع خبرنگاران در محل این سازمان 
با اشــاره به اینکه مرحله اول بازار گل و گیاه شامل سالن 
گل سرشاخه، ســالن کود و محوطه سازى براى گل هاى 
آپارتمانى اســت، افزود: این پروژه ابتــداى جاده رضوان 
ارغوانیه به مساحت 14/5 هکتار در دست احداث و شامل 
بازار گل و گیاه، ماهیان و پرندگان زینتى و قســمت هاى 

مختلف است.

مدیرعامل ســازمان ســاماندهى مشــاغل شــهرى و 
فرآورده هاى کشــاورزى شــهردارى اصفهان ادامه داد: 
این مکان به شــکل تفرجگاهى و خرید و صادرات کاال 
در نظر گرفته شــده که با توجه به افتتاح کارگو ترمینال 
فرودگاه شهید بهشتى اصفهان در زمینه صادرات  ماهیان 
و پرندگان زینتى، از اهمیت بیشــترى برخوردار مى شود. 
مجیرى همچنین با اشــاره به طرح هاى در دست اجرا در 
حوزه کارى خود گفت: در آینــده مجتمع صنفى خواروبار 
و خشکبار در میدان مرکزى اصفهان با 45 واحد صنفى به 
مساحت هر واحد 560 مترمربع و 66 واحد دیگر در مجتمع 
صنفى خواروبار با مشارکت بخش خصوصى ایجاد مى شود.

اســتاندار اصفهان صبح دیروز با اســقف اعظم ارامنه 
اصفهان و جنوب ایران به منظور تبریک سال نو میالدى 
دیدار کرد و آنها همراه با هم آرزو کردند که مردم، سالى 
پر از شــادى، امید و به دور از حوادث تلخ داشته باشند. 
رئیس شوراى خلیفه گرى ارامنه اصفهان و جنوب ایران 
نیز در این دیدار، پیام تشکر شوراى خلیفه گرى ارامنه در 
سوریه را به خاطر کمک هاى سردار سلیمانى به آنان، به 

مسئوالن ابالغ کرد.
عباس رضایى در این دیدار که در کلیساى وانک برگزار 
شــد، پس از عرض تبریک گفت: امسال در شرایطى به 
دیدار شما آمدم که مردم ایران وضعیت سختى را بخاطر 

فشارهاى جهانى دارند. وى تصریح کرد: اگر دستورات 
پیامبران را سرلوحه کار خود قرار بدهیم، دنیا، دیگر شاهد 

این همه ناامنى نخواهد بود.
«سیپان کاشچیان» ، اسقف اعظم ارامنه اصفهان و جنوب 
ایران نیز پس از خوشامدگویى گفت: سخنان سنجیده و 
زیباى استاندار اصفهان بر دل من نشست. اگرچه امروز 
شــما براى تبریک به ما آمده اید اما ما نیز باید شهادت 
سردار سلیمانى را به شما تبریک بگوییم. اگرچه نبود او 
از یک دید خسران عظیمى اســت اما از سوى دیگر او با 
شهادتش غرور ملى را به حد اعلى رساند و اتحاد و همدلى 

بى نظیرى را در مردم ایجاد کرد./1130

دیدار استاندار اصفهان
 با اسقف اعظم ارامنه 

بازار بین المللى گل و گیاه اصفهان 
سال آینده به بهره بردارى مى رسد

اجالس شــوراى اســالمى اســتان اصفهان در سالن 
جلسات استاندار با حضور نمایندگان شوراهاى اسالمى 
شهرســتان ها و معاونین مدیرکل دفتر امور شــهرى و 

شوراهاى استاندارى اصفهان تشکیل شد.
رئیس شوراى اسالمى اســتان اصفهان در این اجالس 
در نطق پیش از دستور با گرامیداشت یاد و خاطره سپهبد 
شهید ســردار قاسم سلیمانى و تســلیت به بازماندگان 
هواپیماى اوکراینى در خصــوص عدم تصویب الیحه 
درآمد پایدار و هزینه شهردارى ها و دهیارى ها از سوى 
شــوراى نگهبان گفت: الیحه درآمد پایــدار و هزینه 
شهردارى ها و دهیارى ها کورسوى امیدى بود تا جاده اى 
ایجاد شود که در مســیر صحیح است و به هدف درست 
منتهى مى شــود. آغــاز راهى براى حــل چندین دهه 
مشکالت مالى شــهردارى ها بود که متأسفانه توسط 

شوراى نگهبان رد شده است.
عبدا... کیانى گفت: مســئله مالى شهردارى ها باید حل 
شود. شهردارى ها بزرگ ترین نهادهاى خدمت رسان به 
شهر هستند. نباید بزرگ ترین دغدغه آنها تأمین منابع 
مالى اداره شهر باشد. یکى از ایراداتى که شوراى نگهبان 
به این مصوبه گرفته اســت بحث نظارت شوراهاست. 
بسیارى از الیحه ها و اصالحیه ها را شوراى عالى استان ها 
و حتى مجلس جرأت طرح پیــدا نمى کنند چون اگر به 
شــوراى نگهبان برود حتى همین اندك وظایف نیز با 
استدالل اینکه کار شوراها نظارتى است حذف مى شود. 
باید مفهوم کلمه نظارت مشــخص شود و قواى حاکمه 

کشور در مورد نظارت شوراها به یک فهم مشترك برسند.
وى ادامه داد: نباید منابع مالى شــهردارى ها از فروش 
تراکم یا جریمه هاى کمیسیون ماده 100 تأمین شود. این 
بزرگ ترین اشتباه است. تأمین منابع مالى از خالف سازى 
یعنى تشویق و کمک به توسعه تخلفات شهرى. در واقع 
قانون، مردم و شهردارى ها را تشویق مى کند که خالف 
بکنند که مخالف روح قانون اســت. شــهردارى هایى 
که در پرداخت حقوق پرســنل و هزینه هــاى جارى با 
مشکل روبه رو هستند چطور مى توانند به عمران شهرى 
بپردازند؟ شهردارى هاى ما امروزه با بحران کمبود درآمد 
رو به رو هستند. گره زدن درآمد شهردارى ها به عوارض 
بسیار ناپایدارى مانند عوارض پروانه ساختمانى، جریمه 
تخلفات و ... باعث شده است با کاهش میزان ساخت و 
ساز و رکود مسکن، درآمدهاى شهردارى با افت زیادى 
روبه رو شود و در خدمت رسانى به مردم با معضل جدى 
روبه رو شــوند. باید درآمدهاى پایدار شــهردارى ها به 

صورت قانونى، شفاف و دقیق انجام شود.
رئیس شوراى اسالمى استان اصفهان اظهار کرد: شوراى 
شهر موظف است صورت جامع درآمد و هزینه شهردارى 
که هر شش ماه یکبار توسط شهردارى تهیه مى شود را 
تأیید و براى انتشــار عمومى آن اقدام کند و همچنین 

نسخه اى از آن به وزارت کشور ارسال کند. 
وى با تأکید بر اینکه شوراهاى شــهر به این بند قانونى 
دقت کنند تا این تکلیف انجام شــود، گفت: حرکت به 
سمت شهردارى شفاف، قانونمدار، پاسخگو و عارى از 
هرگونه شائبه مالى از وظایف ماســت. شهردارى و به 

ویژه عملکرد مالى آن باید در یک اتاق شیشــه اى باشد 
به معناى اینکه همه بتوانند ایــن عملکرد را رصد کنند 
که متأسفانه عوامل مختلف باعث شده تا انگشت اتهام 
به ویژه در حوزه مســائل مالى به ســمت شهردارى ها 

نشانه رود.
کیانى افــزود: توجه به فســاد ادارى و کاهش تخلفات 
در دســتگاه ها و ارگان هایى که خدمــات عمومى ارائه 
مى کنند اعم از دولتى و غیردولتــى باید به صورت ویژه 

رسیدگى شود.
رئیس شوراى اسالمى اســتان اصفهان ضرورت توجه 
به شوراهاى روستاها را یادآور شد و گفت: شرح وظایف 
شوراى روستا شــرح مفصلى اســت. قانونگذار بخش 
عظیمى از وظایف را به عهده شوراى روستا قرار داده است 
اما متأسفانه نتوانسته در تأمین حداقل هاى مورد نیاز براى 
فعالیت یک عضو شوراى روستا امنیت و وسایل الزم را 
فراهم آورد. توقع در یک روستا از عضو شورا باالست و 
با توجه به کم جمعیت بودن روســتاها و شناخت کامل 
اهالى از اعضاى شــورا تقریبًآ در هر موضوعى به عضو 
شورا مراجعه مى کنند و منتخب شــورا نیز مجبور است 
شبانه روز در جهت برآورده کردن احتیاجات روستا تالش 
کند و قاطع مى  توان گفت یک عضو شوراى روستا چند 
برابر یک عضو شوراى شهر کار مى کند و مشغله دارد و 
این باعث مى شود فشار کارى بر عضو شوراى روستا باال 
باشد. اما در زمینه بیمه، حق الجلسات و مأموریت ها هیچ 
پرداختى وجود ندارد. اگر مــا مى خواهیم روند مهاجرت 
به شهرها کند شــود باید زمینه مناسب توسعه روستاها 

را فراهم آوریم.
در ادامه این اجالس، نمایندگان شــوراهاى اســالمى 
شهرســتان ها به بیان مسائل و مشــکالت حوزه خود 
پرداختند و مسائلى چون توجه به دهیارى ها در روستاها، 
عدم پاسخگویى ادارات به مسائل روســتاها، تأکید بر 
آموزش اعضاى شــوراها در شهرها و روســتاها، بیمه 
دهیاران، کمبود بودجه و اعتبار در روستاها، پیگیرى رونق 
گردشگرى در روستاها، تخصیص اعتبار براى بازنگرى 
طرح هاى هادى، تأمین امنیت شغلى دهیاران، تخصیص 
بودجه براى تکمیل طرح هاى نیمه کاره در روســتاها، 
تسهیل در امور شهرى ساکنان روستاها و... را مطرح کرد 
و خواستار رسیدگى و توجه بیش از پیش براى روستاها در 

سطح شهرستان هاى استان اصفهان شدند.
معاون شهرى دفتر امور شهرى و شوراهاى استاندارى 
اصفهان که مستمع مسائل و مشکالت روستاها و شهرها 
از سوى نمایندگان شوراى اســالمى شهرستان ها بود، 
گفت: بر اساس سرشمارى سال 1335، جمعیت روستایى 
و مولد 75 درصد بود که این میزان امروز در سطح کشور 
برعکس شده و 75 درصد شهرى و 25 درصد روستایى 
هستند. این در حالى است که جمعیت شهرى در استان 
اصفهان بیش از 85 درصد و روســتایى حدود 15 درصد 
است که نشــان مى دهد امروز باید به جمعیت روستایى 
و شهرى توجه بیشترى شــود تا مشکالت در شهرها و 

روستاها کاهش یابد.
غفار عرب با بیان اینکه در ســال جارى، اعتبارات ملى 
و استانى به شهردارى ها که به حســاب آنها واریز شده 

1003 میلیارد تومان بود، افزود: مســائلى که امروز در 
این اجالس مطرح شد پی گیرى مى شــود و اقدام الزم 

صورت مى پذیرد.
معاون امور روســتایى دفتر امور شــهرى و شوراهاى 
استاندارى اصفهان هم گفت: قانون دهیارى ها در سال 
78 تشکیل شده و امروز با مشکالتى روبه رو است یعنى 
در قانون مداخله در روســتاها نحوه عملکرد مشخص 
نیســت چرا که بســیارى از قوانین قبل از آغاز فعالیت 

دهیارى ها تصویب شده که امروز قابل اجرا نیست.
روح ا... شــریح اصفهانى افــزود: ما به عنوان شــوراها 
باید رویکرد خود را نســبت به روستاها عوض کنیم و با 
اولویت بندى مســائل و مشکالت روســتاها را برطرف 

سازیم.
وى با بیان اینکه بیمه و حقوق دهیاران در حال پیگیرى 
است خاطرنشان کرد: با اصالح قانون، ما نیازمند دهیار 
تمام وقت در روستاها بوده و در صورت تأمین بودجه ما 
آمادگى ایــن کار را داریم. این در حالى اســت که براى 
تأمین امنیت شغلى دهیاران با اصالح آیین نامه، چارت 
ســازمانى دهیارى ها تهیه، تصویب و ابالغ خواهد شد 

که اثرگذار است.
در این اجالس از نامه رؤساى شوراهاى اسالمى غرب 
استان اصفهان خطاب به استاندار اصفهان که خواستار 
احداث یک باب داروخانه هالل احمر بر اساس جانمایى 
انجام شــده بود تا بیماران صعب العــالج منطقه غرب 
اصفهان براى تهیه دارو مجبــور به عزیمت به اصفهان 

نباشند، رونمایى شد.

شوراها باید رویکرد خود را نسبت به روستاها عوض کنند
ساسان اکبرزاده

در دومین جشنواره و نمایشگاه ملى فوالد و در میز 
تعمیق ساخت، سه تفاهمنامه تولید ریل بین ذوب 
آهن اصفهان، شرکت ساخت و توسعه زیربناهاى 
حمل و نقل کشور، شرکت متروى تهران و شرکت 

متروى اصفهان امضا شد.
در آیین ویژه امضاى این تفاهمنامه ها که در سالن 
همایش هاى بین المللى برج میالد برگزار شــد، 
منصور یزدى زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، 
خداداد غریب پور رئیس هیئت عامل ایمیدور، على 
آقا محمدى عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
و رئیس گروه اقتصادى دفتر مقام معظم رهبرى و 

مسئولین شرکت هاى مذکور حضور داشتند.
تفاهمنامه ذوب آهن با شــرکت ساخت و توسعه 
زیربناهاى حمل و نقل کشور براى تولید 13 هزار 
و 500 تن ریل به ارزش 12 میلیون یورو است که 
براى تأمین ریل راه آهن محور میانه-اردبیل است. 
قرارداد با شرکت بهره بردارى متروى تهران براى 
تأمین 800 تن ریل این مترو و به ارزش یک میلیون 
یورو اســت. تفاهمنامه با شرکت متروى اصفهان 
نیز براى تأمین کل ریل مورد نیــاز براى متروى 
اصفهان امضا شد. مجموع ارزش این تفاهمنامه ها 

18 میلیون یورو و 240 میلیارد تومان است.
شایان ذکر اســت به زودى تفاهمنامه اى نیز بین 
ذوب آهن اصفهان با قرارگاه خاتم االنبیا(ص) به 

منظور تأمین 5000 تن ریل امضا مى شود.
گفتنى اســت ذوب آهن اصفهان تنها تولیدکننده 
ریل در خاورمیانه اســت و توانایى تولید انواع ریل 
خطوط پرسرعت و همچنین انواع ریل مترو را دارد. 
کارگاه نورد 650 این شرکت ساالنه قادر به تولید 
400 هزار تن ریل است که بسته به سفارش انجام 
مى شود. این کارگاه توانایى تولید تیرآ هن بال پهن 

را نیز دارد.

بارش نخستین برف زمستانى، چهره کالنشهر اصفهان 
را روز سه شنبه سفیدپوش کرد.

بارش برف از بامــداد این روز در شــهر نصف جهان و 
ســفیدپوش شــدن همه معابر و درختــان آن، رویداد 
مســرت بخش این روز براى مردم اصفهان بود اگر چه 
چند ساعتى بیشــتر دوام نیاورد. پیش از این بر اساس 
پیش بینى ها قرار بود شنبه این هفته در کالنشهر اصفهان 
برف و باران ببارد اما این پیش بینى محقق نشــد تا روز 
گذشــته که مردم اصفهان با بارش برف زیبایى در شهر 
خود مواجه شــدند و براى ســاعتى هم که شده غم ها 

فراموششان شود. 
دیروز به خصوص وضعیت رودخانه زاینده رود دیدنى شده 
بود؛ رودخانه اى خشک که سرتاسر آن با برف سفید شد. 
مردم همراه کودکانشان به معابر و پارك هاى شهر آمدند 

تا اولین بارش این نعمت خدا در ســال جارى را در ذهن 
ثبت و صبح زیبایشان را با شادى توأم کنند.

اما در همین حال کارشــناس اداره تحقیقات اداره کل 
هواشناسى اصفهان به «ایرنا» گفت: سامانه ناپایدار جوى 
که منجر به بارش برف شد از بامداد سه شنبه فعالیت خود 

را از شمال اصفهان به ویژه کاشان، نطنز و اردستان آغاز 
کرد و تا پایان وقت از استان خارج شد. ویکتوریا عزتیان با 
بیان اینکه ارتفاع برف در این بارش ها زیاد نیست، افزود: 
در شــهرهاى دهاقان، زواره، کاشان، نایین، گلپایگان و 
اصفهان و برخى از مناطق غربى به طور پراکنده بارش 

برف داشتیم.
وى با اشاره به اینکه براى صبح روز چهارشنبه (امروز) در 
استان، مه آلودگى، یخبندان و افت شدید دما پیش بینى 
شده اســت، اظهار کرد: سرماى شــدید تا جمعه ادامه 

خواهد داشت.
کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان اصفهان افزود: 
بیشینه دما در کالنشهر اصفهان روز سه شنبه به 5 درجه 
سانتیگراد باالى صفر و کمینه دما صبح روز چهارشنبه به 

5 درجه سانتیگراد زیر صفر مى رسد./1127

بزرگ ترین فرش 1200 شــانه کشــور از کاشان براى 
مفروش کردن یکى از مساجد جاکارتا به اندونزى فرستاده 
شد. صنعتگران کاشانى این فرش 286 مترمربعى را با تراکم 

1600 به مدت یک ماه طراحى و یک هفته تولید کرده اند.

این فرش با حفــظ اصالت هنرایرانى اســالمى و با بهره 
گیرى از هشت رنگ اصلى فرش ایرانى و با نقشه معروف 
به شهرزاد بافته شده که در سرتاسر آن نزدیک 500 میلیون 
گره زده شده است. فرش هاى بزرگ پارچه، طى دو سال 
گذشته مشتریان بسیارى از کشورهاى مختلف جهان داشته 
که شهرستان کاشان به عنوان قطب تولید این محصول 
توانسته است ساالنه بیش از چهار میلیون دالر از تولید این 
نمونه فرش ها ارز آورى داشــته باشد.  این فرش ها بیشتر 
براى اماکن عمومى شامل، مساجد، سالن هاى همایش، 
هتل ها و کاخ ها مورد استفاده قرار مى گیرد. 400 کارخانه 
تولید فرش ماشینى در کاشان ســاالنه حدود 40 میلیون 
مترمربع تولید دارند که نزدیک به 20 درصد محصوالت 

خود را به ارزش 150 میلیون دالر صادر مى کنند./1129

پس از آنکه قســمت هاى زیادى از محور میانى چهارباغ 
عباسى اصفهان بتن ریزى و سنگفرش شد، میراث فرهنگى 
تصمیم به کاوش هاى باستان شناسى در قسمت باقیمانده 
از محور میانى گرفته و این کاوش دیرهنگام، در پاســخ به 
ضرورت ها و حساســیت ها بر روى چهارباغ در حال انجام 

است.
به گزارش «ایرنا»، اکنون در حد فاصل آمادگاه تا ســى و 
سه پل هیئت باستان شناسى به سرپرستى محسن جاورى 
در حال کاوش اســت، گرچه با وجود انتقاد کارشناســان، 
بخش هاى عمده اى از کف ســازى چهارباغ پیش رفته و 

جانمایى آبراهــه و حوض ها در محــدوده دروازه دولت تا 
آمادگاه انجام شــده اما فعاالن میراث فرهنگى امیدوارند 
نتایج این کاوش براى چهارباغ و ادامه کار در محور میانى 

مؤثر واقع شود.
پروژه کف ســازى چهاربــاغ از همان ابتدا بــه دلیل آنچه 
کارشناسان نبود مطالعات جامع و کاوش هاى باستان شناسى 
مى دانند، مورد انتقاد بوده است. قسمت هاى زیادى از این 
خیابان تاریخى کف سازى شده و محور میانى آن از دروازه 
دولت تا آمادگاه تکمیل شــده و آنطور کــه فعاالن میراث 
فرهنگى مى گویند بدون کاوش هاى اصولى، بتن ریزى و 

سنگفرش شد.
علیرضا جعفرى زند، باستان شــناس در ایــن باره گفت: با 
روشن شدن نتایج این کاوش ها ممکن است تمام اتفاقاتى 
که تاکنون به لحاظ بازسازى انجام شده است مردود شود؛ 
اما مسئله این اســت که چگونه مى شود زیر گودبردارى ها 
و بتن ریزى ها بتوانیم کارى انجام بدهیــم؟! این کار یک 
بازنگرى کامل مى خواهد؛ بازنگرى اى که شامل جمع شدن 

تمام سنگفرش هاست.
این باستان شناس معتقد است که کار کاوش در چهارباغ در 
همه سال هاى اخیر، کار مستمر و کاملى نبوده است. کف 

صفوى چهارباغ زیر بسترسازى ها مدفون است. بقایاى هفت 
حوض و آبراهه محور میانى مهمترین عناصرى هستند که از 

چهارباغ صفوى شاید محفوظ مانده باشد.
جعفرى زند درباره آنچه در چهارباغ عملیاتى شــده و آنچه 
انتظار مى رفته گفت: درباره چهارباغ خیلى عجوالنه تصمیم 
گرفته شد؛ سنگفرش کردن چهارباغ  بدون هیچ زمینه قبلى 
و مطالعات جامع  یک فاجعه بود. شاید این ادعا وجود داشته 
باشد که چندین سال راجع به این کار مطالعه انجام شده اما 
چرا نتایج این مطالعات را ارائه نمى دهند و تنها بر اســاس 
تصاویر و بدون مطالعه و کاوش اصولــى، کف چهارباغ را 

بازسازى کردند.
این باستان شــناس معتقد اســت کف اصلى چهارباغ  با 
حفارى هایى که انجام شــده خیلى پایین تر از سطح فعلى 
نیســت و در این رابطه افزود: از 400 سال پیش، گردشگاه 
چهارباغ چندین بار کف هاى متعددى داشته اما براى رسیدن 
به کف چهارباغ نیاز به حفارى زیادى نیست. وقتى دیواره ها 
و قسمت پایین ازاره هاى مدرسه چهارباغ در نظر گرفته شود 
نمى توان گفت که مدرسه از کف چهارباغ خیلى باالتر بوده 
باشــد و بنابراین باید به این فکر کنیم که کف چهارباغ در 

زمان صفویه هم کف یکسان و یک اندازه اى نداشته است.
جعفرى زند به اجــراى حوض ها و آبنمــا در محور میانى 
چهارباغ انتقاد دارد و معتقد اســت آنچه اجرا شده حاصل 
تصاویر و نقاشى هاى سفرنامه «فالندن» است و فالندن 
چون معمار بود براى قشنگ تر شدن تصاویرش در آنها دخل 
و تصرف مى کرد. همه این موضوع را مى دانند و بنابراین این 

تصاویر براى طراحى حوض ها مالك خوبى نیستند.
جعفرى زند مى گوید: در پروژه هایى  که در شــهر اصفهان 
اتفاق مى افتد ناظرى از ســوى میــراث فرهنگى نظارت

 مى کند؛ اما سئوال من این اســت که این ناظر چه کسى 
است و آیا به لحاظ علمى در حدى هست که ناظر پروژه هاى 

بزرگى مثل چهارباغ باشد؟!

کاوش دیرهنگام در چهارباغ اصفهان سفارش تولید
هزاران تن ریل 
به ذوب آهن

دمى دور از غم، زیر بارش برف... ارسال بزرگ ترین فرش 1200 شانه کشور به جاکارتا
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ایرج راد، جزو بازیگران پیشکسوت و تقریباً پرکار تئاتر، تلویزیون و سینما به شمار مى رود. وى متولد سال 1337 است و تاکنون 
در فیلم، سریال و نمایش هاى متعددى هنرنمایى کرده است. این بازیگر باسابقه در سریال هاى متعددى جلوى دوربین رفته 
است که از آن جمله مى توان به «مدار صفردرجه»، «وزیر مختار»، «این شرح بى نهایت»، «سنگ و شیشه»، «شبکه»، 
«بازى زندگى»، «مزرعه کوچک» و... اشاره کرد. شاید سریال هاى «در پناه تو» و همزادش «در قلب من» را بتوانیم جزو 
خاطره انگیزترین کارهایى قلمداد کنیم که ایرج  راد در آنها ایفاى نقش کرده است. هر دوى این سریال ها در دهه 1370 به 

کارگردانى حمید لبخنده ساخته شدند و توانستند مخاطبان زیادى را به سوى خودشان جلب کنند.
هم اکنون سریال «در قلب من» از شبکه آى فیلم در حال پخش است. این مجموعه روایتگر داستان دو خانواده است که 
هر کدام به طبقات باال و پایین جامعه به لحاظ مالى تعلق دارند. جالب اینجاست که افرادى از این دو خانواده مى خواهند با 
یکدیگر ازدواج کنند. همچنین این دو خانواده روابط کارى و اجتماعى نیز با یکدیگر دارند. این رفت و آمدها و ارتباطات 

مسائلى را رقم مى زند که براى بینندگان جذاب است.
ایرج راد که این روزها کمتر جلوى دوربین فیلم هاى سینمایى و سریال هاى تلویزیونى قرار مى گیرد درباره سریال هاى 
نوستالژى تلویزیون مى گوید: من دو سریال با آقاى لبخنده کار کرده ام؛ یکى «در قلب من» و دیگرى «در پناه تو» 
که هر دو مورد استقبال بى نظیر مردم قرار گرفتند. این مجموعه ها چندین بار از شبکه هاى مختلف بازپخش شده اند 
و باز هم مردم آنها را مى بینند و این فوق العاده اســت. چیزى که از این سریال ها در ذهنم مانده این است که این 
مجموعه ها با گروه کامًال خوب و حرفه اى و با مدیریت بى نظیر کارگردانى مانند آقاى لبخنده ساخته شدند. همه 

عوامل دست به دست هم دادند تا کار خوبى بسازیم.
وى افزود: در این پروژه ها هرکسى در جاى خودش بود و کارش را به بهترین وجه انجام مى داد؛ البته پرداخت هاى 
به  موقع را هم از این سریال به خاطر دارم. موضوع این سریال هم خیلى خوب و جذاب بود، اینکه به مسائل خانه 
و خانواده مى پرداخت، باعث مى شد که بینندگان را جذب کند. دیالوگ ها جذاب بودند و قصه به خوبى پرداخت 

شده بود. داستان چارچوبى داشت که از کشش الزم براى مشتاق نگهداشتن مخاطب برخوردار بود.
راد با اشاره به اینکه همیشه از نقش «مهندس» سریال «در قلب من» به نیکى یاد مى کنم، گفت: «در قلب 
من» جزو کارهایى است که همیشه به نیکى از آن یاد مى کنم. همه دست اندرکاران این مجموعه عالى بودند؛ 
بازیگران، کارگردان و عوامل تولید. به همین دلیل این مجموعه جایگاه خوبى در کارنامه هنرى من دارد. 
نقش «مهندس» این سریال تلویزیونى به گونه اى بود که فکر مى کرد همه مسائل را مى توان با پول حل 
کرد. تصورش این بود که پدر خیلى خوبى است، چون تمام وقتش را صرف پول درآوردن براى خانواده اش 
مى کند و آنها به لحاظ مالى تأمین اند. اما او به نیازهاى عاطفى، روانى و معنوى خانواده اش کمتر توجه 

داشت؛ این موضوع مشخصه شخصیتش بود.
وى در پاسخ به این سئوال که شرایط بازیگرى نسبت به 20 سال قبل که سریالى مثل «در قلب من» 
ساخته شد چه تغییراتى کرده، خاطرنشان کرد: در آن زمان امکانات فنى به لحاظ دوربین، نورپردازى، 
فضاسازى و... ضعیف بود، با وجود این  معنایى در پشت تمامى کارها نهفته بود. احساس مسئولیت 
عوامل باعث مى شــد که در نهایت کار خوبى داشته باشیم. در آن زمان شــاید ما در یک روز فقط 
مى توانستیم پنج دقیقه مفید ضبط داشته باشیم، اما آن پنج  دقیقه واقعًا مفید بود. اما االن سرعت 
فداى دقت و کیفیت شده است! کارها آن دقت، وسواس و نگاه دقیق مورد نیاز را ندارند و به همین 
دلیل باکیفیت نیستند. البته نمى توان گفت که همه کارها ضعیفند، اما مى توان ادعا کرد که بسیارى 
از کارها کیفیت الزم را ندارند. 20 سال پیش به اندازه االن شبکه هاى مختلف نداشتیم؛ در شرایط 
فعلى، خوراك دادن به این تعداد شبکه ها، سرعت باالیى را مى طلبد و دقت، فداى سرعت مى شود.

راد در خصوص نقش هایى که به آنها عالقه دارد، گفت: من سعى کرده ام تمام کارهایم را دوست 
داشته باشم وگرنه قبول نمى کردم که ایفاگرشان باشم. خب بعضى کارها به لحاظ کیفیت، گروه 
همکاران، متن و... شرایط بهترى داشته است و مردم استقبال بیشترى از آنها کرده اند. بعضى 
کارها را هم مردم کمتر دوست داشته اند، اما من براى همه نقش هایم وقت گذاشته ام و به جز 

چند مورد محدود، بقیه را خیلى دوست دارم.
او درباره ژانر مورد عالقه اش، تصریح کرد: من ســعى مى کنــم در کارهاى مختلف و در 
زمینه هاى متفاوت حضور داشته باشم. نقش ممکن است خیلى مثبت باشد یا خیلى منفى 
یا شاید هم خاکسترى. البته نقش خاکسترى بهتر از نقش هاى سیاه و سفید است، چون 
بیشتر بازیگر را به چالش مى کشد. نقش باید داراى دالیل خاص منطقى بوده و قابل باور و 
قبول باشد. بازیگر دوست دارد نقش هاى متفاوت را بازى کند، اگر چه این نقش ها زحمت 

بیشترى را مى طلبد اما لذت بیشترى هم براى بازیگر دارد. 

گفتگو با بازیگر پیشکسوت به بهانه 
پخش سریال قدیمى  «در قلب من»
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ایرج راد: 
به نقش هاى خاکسترى 

عالقه دارم
تهیه کننــده مجموعه «ایل دا» اعــالم کرد که ظرف 
روزهاى آتى بخش هاى مربوط به جنگ در لوکیشن هاى 

بازسازى  شده تصویربردارى خواهد شد.
علیرضا سبط احمدى گفت: تصویربردارى بخش هاى 
خانوادگى این مجموعه تقریبًا به اتمام رسیده و نزدیک 
به 60 درصد تصویربردارى انجام شده است. با همکارى 
گروه ظرف روزهاى آتــى بخش هاى مربوط به جنگ 
سریال را در بخش هاى بازســازى شده تصویربردارى 

خواهیم کرد.
وى درباره ویژگى این ســریال توضیــح داد: در طول 
ســال هایى که از دفاع مقدس مى گذرد همیشه دفاع از 
کشور را در محورهاى جنوب شاهد بودیم، هیچگاه نوع 
دفاع مردم ایالت و عشــایر را در طول جنگ به تصویر 
نکشــیدیم. در حالى که مردان دلیر عشایر به دلیل نوع 
زندگى و موقعیت اجتماعى که دارند همیشه مجهز به 
تجهیزات و ادوات دفاعى هستند و به نوعى همیشه آماده 

براى رویارویى با هرگونه خطر هستند.

سبط احمدى اضافه کرد: در سال هاى 58 و 59 همزمان 
با تحوالت انقالب اسالمى، فعالیت گروهک هاى ضد 
انقالب صورت گرفت و در نهایت عراق به کشور ما حمله 
کرد و عشایر یکى از بخش هایى بود که با جان و دل، زن 
و مرد از میهن دفاع کردند و شاید یکى از پیشگامان در 
حوزه دفاع کشور به شمار مى آیند. در این سریال نقش 
مؤثر و گســترده این عزیزان در دفاع از میهن در برابر 

دشمن را شاهد هستیم.
وى در خاتمه تأکید کرد: براى بازسازى صحنه هاى دفاع 
مقدس بخش هاى مرزى دهلــران و ایالم را در اطراف 
خرم آباد بازسازى کردیم که تصویربردارى این بخش ها 

 به زودى انجام خواهد شد.
«ایل دا» یکى از مجموعه هــاى پربازیگر و از تولیدات 
مرکز سیما فیلم است. در این مجموعه بیش از 35 بازیگر 
حرفه اى سینما و تلویزیون  با گریم هاى متفاوت فعال 
هستند، همچنین بیش از صد بازیگر تلویزیون و تئاتر 

لرستان در این مجموعه به ایفاى نقش مى پردازند.

«ایپ مــن 4» فیلــم هنگ کنگــى در ژانــر رزمى و 
زندگینامه اى به کارگردانى «ویلسون ییپ» و تهیه کنندگى 
«ریموند وانگ» پاك-مینگ است که اکران بین المللى 
خود در سینما هاى جهان را از تاریخ 25 ماه دسامبر سال 
2019 میالدى آغاز کرده و تاکنون با فروشى معادل یک 
میلیون دالر سومین فیلم پرفروش جدول کلى هالیوود 

است.
«دانى ین»، بازیگر مطرح سینماى رزمى جهان بار دیگر در 
نقش «ایپ من» استاد کونگ فو به سینما ها باز مى گردد، 
نسخه چهارم ایپ من براســاس گفته سازندگان پروژه 

آخرین فیلم از مجموعه فیلم هاى ایپ من خواهد بود.
این فیلم چهارمین و آخرین قسمت از مجموعه فیلم هاى 
«ایپ من» اســت و بر پایه زندگینامه استاد «ایپ من» 
است. در این فیلم ستارگان رزمى همچون «دانى ین» و 

«اسکات ادکینز» به ایفاى نقش خواهند پرداخت.
«دانى ین» استاد هنر هاى رزمى است. او در رشته هاى 
کاراته، بوکس، کیک بوکس، جودو، جوجیتسو، مواى تاى، 
تکواندو، هاپکیدو، ووشو، (کونگ فو) و (وینگ چون) کار 
کرده است. از فیلم هاى معروف او مى توان به «قفس ببر»، 
«مردى به نام ایپ»، «شــوالیه هاى شانگهاى»، «نبرد 
نهایى»، «تیغه 2»، «قهرمان»، «یک سرکش: داستانى 
از جنگ ستاره اى»، «تریپل اکس: بازگشت زندر کیج» و 

«گنگ شو دائو» اشاره کرد.
نکته جالب توجه در مورد این فیلم بازگشت دانى ین در یک 
نقش اکشن بعد از گذشت سال ها از نسخه اول مجموعه 
اســت، عالوه بر دانى ین بازیگرانى همچون «اسکات 
ادکینز»، «دنى چان» و «کاره نا نگ» در فیلم سینمایى 

«ایپ من»  به ایفاى نقش پرداخته اند.

یک روزنامه نــگار توییتى را مبنى بر جدایى محســن 
چاوشى از همسرش منتشــر کرده است. بهمن بابازاده 
نوشــت: «تیتر این خبر(بازیگر شــدن همسر محسن 
چاوشى) اشــتباه است. باید بنویســید "همسر سابق" 
محسن چاوشى هنرپیشه تلویزیون شــد. بله "اسپاکو 
یوســفى" مدت هاست دیگر همســر محسن چاوشى 

نیست.»
اسپاکو یوسفى، بازیگر فیلم تلویزیونى «سه سپیده» است 
و آنطور که خود او عنــوان کرده، در این فیلم نقش زنى 
ضدانقالب را بازى مى کند. این روزها فیلم تلویزیونى 
«سه ســپیده» به کارگردانى رحیم طوفان در اردبیل 
در حال فیلمبردارى است. وى همچنین درباره چرایى 
پذیرش نقش منفى این فیلــم گفت: فکر مى کردم که 
کار سختى اســت، اما با راهنمایى ها و هدایت درست 

و معلم وار کارگردان و تشــویق هاى او توانستم نقش 
«رؤیا» را بازى کنم.

نکته جالب این است که اسپاکو یوسفى در همین مصاحبه 
از نقش مثبت محسن چاوشى در انتخاب بازى در این 
فیلم یاد کرده و از او به عنوان همسرش نام برده است: 
«همسرم محسن چاوشى خواننده پاپ، بسیار صبورانه 
من را در انتخاب و رسیدن به این نقش همراهى کرد و 

یکى از مشوقین من براى حضور در این عرصه است.»
همین تناقض باعث شده که فعًال سئوال روز این باشد: 
آیا محسن چاوشى بعد از حضور اسپاکو یوسفى در فیلم 
«سه سپیده» از او جدا شده یا ماجرا از بیخ و بن نادرست 
است! شاید هم گفتگوى اسپاکو یوسفى درباره صبورى 
چاوشى و مشوق بودنش در زمینه بازیگرى در گذشته و 

قبل  از جدایى آنها صورت پذیرفته باشد.

آخرین وضعیت ساخت سریال پربازیگر «ایل دا»

بازگشت بازیگر مطرح رزمیکار به سینماى جهان

محسن چاوشى از همسرش جدا شده است؟ 

«لئوناردو دى کاپریو» ده سال پس از اکران فیلم 
«تلقین» بــه کارگردانى «کریســتوفر نوالن» 

مى گوید: «هنوز پایان فیلم را درك نمى کنم.»
دى کاپریو مى گوید: «[اگر بپرســید] چه اتفاقى 
افتاده؟ مى گویم نمى دانم. سعى کردم تنها بر روى 
شخصیت خودم تمرکز کنم. درگیر [داستان] هم 
شــدم اما وقتى کارگردان کریستفر نوالن باشد، 
همه دائمًا سعى مى کنند قطعات پازل را کنار هم 

قرار دهند.» دى کاپریو در پاســخ به این سئوال 
که آیا فیلــم به نظر او منطقى بوده یا نه، پاســخ 
مى دهــد: «فکر مى کنم این بســتگى به بیننده

 دارد.»
«تلقین» تابستان آینده دهمین سالگرد اکرانش 
را جشــن مى گیرد، در حالى کــه بحث  پیرامون 
پایان فیلم هنوز پس از گذشــت یک دهه ادامه 
دارد. آیا شــخصیت «کاب» با بازى دى کاپریو 

در انتهاى فیلم همچنان در رؤیاســت؟ «مایکل 
کین» همبازى دى کاپریو در «تلقین» در ســال 
2018 گفت که این گونه نیســت: «اگر من آنجا 
باشم یعنى در واقعیت است. چرا که شخصیت من 
هرگز به رؤیا نمى رود. من کسى بودم که رؤیا را 

ابداع کردم.» 
 «تلقیــن» جــدا از پیچیدگى هایــش، یک اثر 

تحسین شده  در کارنامه  دى کاپریو است. 

اظهارنظر عجیب «دى کاپریو» 
درباره «تلقین» 

ســریال «وارش» به کارگردانــى احمــد کاورى و تهیه کنندگى 
محمودرضا تخشید، سریال شبکه 3 سیماست. 

بازیگران زیادى در سریال «وارش» به ایفاى نقش پرداخته اند که 
یکى از آنها فریماه احمدى، بازیگر نقش «شیرین» در این سریال 
است. «شیرین» دختر «یوسف» و «شیوا» با بازى علیرضا جاللى 
تبار و حدیث تهرانى است که در ادامه به معرفى بیشتر او مى پردازیم.

فریماه احمدى، بازیگر خردسال سریال «وارش» است که به خوبى 
توانسته از عهده ایفاى نقش «شیرین» برآید و نقشش را باورپذیر ایفا 
کند. «فربد» برادر بزرگ تر «فریماه» است که او هم مانند خواهرش 

بازیگر است و در چند فیلم ایفاى نقش کرده است.
این بازیگر خردســال در 6 دى ماه 1391 متولد شد و تا  به حال در 
چند فیلم و ســریال و فیلم کوتاه به ایفاى نقش پرداخته است که از 
جمله آنها مى توان به فیلم مستند «آقاى بیکار»، سریال «یادگارى 
هاى مادربزرگ»، «بچه مهندس»، «بلندى هاى زیرپا»، «درخت 

بنفش»، «نیاز» و... اشاره کرد.

بازیگر نقش «شیرین» 
در سریال «وارش» را
 بیشتر بشناسید

قاچاق فیلم هاى منتشــر نشده که طى ماه هاى اخیر شــدت گرفته بود، به «زهرمار» ساخته جواد 
رضویان رسید.

 از دوشنبه شب برخى کانال هاى غیرقانونى دانلود فیلم، اقدام به بارگذارى این فیلم کردند. گفتنى 
است «زهرمار» فیلمى به کارگردانى جواد رضویان و محصول سال 1397 است.

فیلم هاى «فروشنده»، «سرخپوست»، «رحمان 1400»، «گشت 2»، «قصر شیرین»، «شبى که 
ماه کامل شد» و... از جمله فیلم هایى هستند که نسخه غیرقانونى آنها پیش از توزیع قانونى به بازار 

آمده است .
داستان فیلم «زهرمار» از این قرار است: یک مداح مذهبى که برخالف تصور رایجى که از مداحان در 
جامعه وجود دارد انسان مردمى هم هست، با یک زن خالفکار و شر و شور همراه مى شود تا یکى را پیدا 
کنند و پولى را که باید تا آخر شب تحویل مافیاى خالفکاران بدهند را به دست بیاورند. در این مسیر 
تناقضات میان این دو و رفتارها و عقاید ضد و نقیضشان، موقعیت هاى جالبى را به وجود مى آورد که 

تفاوت هاى اجتماعى را به نمایش مى گذارد.
«زهرمار» یک ویژگى مهم دارد و آن تصویر تازه اى است که از جواد رضویان پیش روى مخاطب قرار 
مى دهد؛ تصویر هنرمندى دغدغه مند و جدى که نسبت به تلخى ها و نامالیمات جامعه پیرامونش 
دست به واکنش زده و تالشش را هم کرده تا این بار و به زبان سینما، مخاطبانش را به جاى خنده هاى 

از ته دل، اندکى به فکر وادارد.

«زهرمار» هم قاچاق شد
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آل اشپورت وعده داده است که به زودى پیراهن هاى جدید تیم هاى پرسپولیس 
و استقالل را طراحى کند.

در تابستان بود که پرسپولیس و استقالل، برند آلمانى آل اشپورت را براى تامین 
البسه خود در لیگ نوزدهم انتخاب کردند و حاال این تولیدى، وعده داده که براى 
نیم فصل دوم، پیراهن هاى جدید را براى تیم هاى سرخابى و سپاهان طراحى 
خواهد کرد. این در حالى است که هواداران پرســپولیس و استقالل، انتقادات 
زیادى را به پیراهن این دو تیم در نیم فصل اول داشتند اما آن زمان آل اشپورت 

کمبود وقت را دلیل طراحى نه چندان جذاب لباس ها عنوان کرد.
 این برند وعده داد که روز سوم بهمن ماه از پیراهن جدید تیم پرسپولیس رونمایى 
خواهد کرد تا این تیم با لباِس نو به اســتقبال نیم فصــل دوم و بازى با تراکتور 
برود. اما هنوز مشخص نیســت که زمان رونمایى از البسه استقالل و سپاهان 

چه زمانى است.
 همچنین آل اشــپورت اعــالم کرده کــه باتوجه به المان هــاى مخصوص، 
این طراحــى را انجام داده و نشــانه هاى خاصــى روى پیراهن هر ســه تیم 
وجود خواهد داشــت. بنابراین احتماال شــاهد طرح هاى اختصاصى خواهیم

 بود.
 به نظر مى رسد یک دست لباس براى بازى هاى لیگ قهرمانان آسیا به صورت 
خاص در اختیار این تیم ها قرار مى گیرد که باید دیــد چه تفاوتى با لباس هاى 

لیگ دارد.

 محمدرضا خلعتبرى بازیکن سابق ذوب آهن که سابقه حضور 
در شهرخودرو را نیز دارد، پس از توافق با فرهاد حمیداوى، مالک 
باشگاه با عقد قراردادى دو و نیم ساله رسماً به این تیم پیوست.  
این بازیکن ارزنده فوتبال ایران در نیم فصل نخست، با لباس 
ذوب آهن به میدان مى رفت که دوباره به شهرخودرو تیم سال 
قبلش بازگشت .همچنین على طاهران هافبک تدافعى سابق 
تراکتور نیز با عقد قراردادى دو و نیم ساله ساله به شهرخودرو 
خراسان پیوست.  این هافبک جوان و با تجربه از تراکتورسازى 
به فوتبال ایران معرفى شد و سابقه حضور در تیم هاى ملى رده 

پایه را در کارنامه دارد و یکى از نفراتى اســت که مى تواند به 
شهرخودرو در ادامه مسیر کمک شایانى کند.

 اما باشگاه ذوب آهن اصفهان به فسخ یک طرفه خلعتبرى و 
بدون هماهنگى او اعتراض دارد. مسئوالن ذوب آهن در این 
خصوص با فدراسیون فوتبال نامه نگارى کرده اند و امیدوارند 

بتوانند خلعتبرى را به تیم خود برگردانند.
بایــد دید کمیتــه تعیین وضعیــت فدراســیون فوتبال چه 
حکمى درباره جدایى خلعتبرى از ذوب آهن و پیوســتنش به 

شهرخودروى مشهد مى دهد.

باشگاه استقالل با انتقال مهاجم تیمش به ذوب آهن موافقت کرد.
 سجاد آقایى دو روز پیش از باشــگاه اســتقالل رضایت نامه دریافت کرد تا 
راهى ذوب آهن شود اما در ساعات پایانى همان شــب با این انتقال مخالفت

 شد.
با این حال سجاد آقایى که رضایت نامه خود را دریافت کرده بود  توانست رضایت 
باشگاه استقالل را جلب کند تا در نیم فصل دوم در ذوب آهن بازى کند.گفتنى 
است قرارداد آقایى با ذوب آهن 6 ماهه اســت و او باید در پایان لیگ نوزدهم 

دوباره به استقالل برگردد.

در شرایطى که انتقال قرضى سجاد آقایى به تیم ذوب آهن اصفهان رسما 
از طرف باشگاه استقالل اعالم شده بود، کامران منزوى معتقد است از ابتدا 

تنها بحث حضور این بازیکن در نساجى مطرح بود!
کامران منزوى در برنامه فوتبال برتر انتقال سجاد آقایى به تیم ذوب آهن 
رو منکر شد و گفت قرار بود آقایى به صورت قرضى راهى نساجى شود که 

این انتقال منتفى شد.
نکته جالب درباره صحبت هاى منزوى این اســت که دو روز پیش کانال 
رسمى باشگاه استقالل انتقال ســجاد آقایى به ذوب آهن را اعالم کرد و 
حتى عکس او با شال این تیم هم منتشر شد و البته در نهایت دیروز هم وى 

به ذوب آهن پیوست. 
این اولین بار نیست که مسئوالن استقالل تا این حد ناهماهنگ و ضعیف 

عمل مى کنند و در مسائل دیگر هم اتفاقات مشابه کم رخ نداده است! 

 انتظارات از تیم هاى اصفهانى براى نیم فصل دوم لیگ برتر 

 از یکى قهرمانى مى خواهیم
از دیگرى چیزى نمى خواهیم

تیم هاى ســپاهان و ذوب آهن در نیم فصل دوم لیگ برتر 
فوتبال راهى متفاوت پیش رو دارند و باید براى رسیدن به 

هدف خود تالش کنند.
به گزارش خبرگــزارى فارس، نیم فصــل دوم لیگ 
برتر فوتبال با برگــزارى بازى هاى هفته هفدهم از 
روز جمعه 27 دى ماه شــروع مى شود و تیم هاى 
اصفهانى سپاهان و ذوب آهن کار خودشان را از 

شنبه 5 بهمن ماه آغاز خواهند کرد.
ســپاهان که در پایان هفته شانزدهم با 
8 پیــروزى، 7 تســاوى و تنها یک 
شکســت و به دســت آوردن 

دوم جــدول رده بندى قرار 31 امتیاز در رده 
5 بهمن ماه در تبریز به گرفته است، روز شنبه 

نهمى مى رود.مصاف ماشین سازى رده 
ى طالیى پوشــان در ادامــه  ى هــا ز با

که از تیم هاى نیم فصل دوم 7 دیدار خانگى دارند 
ســیرجان، فوالد خوزستان، پرسپولیس، گل گهر 

پارس جنوبى جم، صنعت نفت آبادان، نساجى مازندران و شهر خودرو 
در ورزشگاه نقش جهان پذیرایى خواهند کرد. 

شاگردان امیر قلعه نویى عالوه بر بازى با ماشین سازى باید با تیم هاى 
نفت مسجد سلیمان، ذوب آهن اصفهان، سایپا، تراکتور تبریز، استقالل 
و پیکان نیز در خارج از خانه بازى کنند و طبیعتا کار سخت ترى در این 

دیدار ها پیش رو دارند.
ســپاهان در مهم ترین بازى هاى نیم فصل دوم با رقباى مستقیم خود 
براى کسب عنوان قهرمانى یعنى پرسپولیس و شهر خودرو در اصفهان 
و تراکتور و استقالل در بیرون از خانه باید تقابل کند؛ طالیى پوشان در 
بازى  با این تیم ها در نیم فصل نخست در مجموع 8 امتیاز به دست آورد.
شــاگردان امیر قلعه نویى همچنین در جام حذفى نیز باید در دیدارى 
حساس از مرحله یک چهارم و در ورزشگاه آزادى به مصاف استقالل 
بروند؛ سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا نیز کار بسیار سختى پیش رو دارد 
و در گروه D این مســابقات با تیم هاى السد قطر و النصر عربستان و 
دیدار حذفى بین تیم هاى العین امارات، بنیادکار ازبکستان و الزورا عراق 
هم گروه هستند و سه شنبه 29 بهمن ماه در نخستین دیدار در قطر به 

مصاف السد خواهند رفت.
تالش ذوب آهن براى کسب جایگاهى در شأن باشگاه

ذوب آهن دیگر تیم اصفهانى حاضر در لیگ برتر اما در نیم فصل نخست 
عملکرد ضعیفى داشت و تنها در 3 دیدار به پیروزى رسید، 6 بار مساوى 
کرد و 7 بازى را شکســت خورد و با کســب 15 امتیاز در رده یازدهم 

جدول قرار گرفت و در هفته هفدهم روز شنبه 5 بهمن ماه در ورزشگاه 
فوالدشهر میزبان پارس جنوبى رده دوازدهمى است.

سبز پوشــان اصفهانى در ادامه نیم فصل دوم باید از تیم هاى صنعت 
نفت آبادان، سپاهان، پیکان، ماشین سازى تبریز، نفت مسجد سلیمان 
و گل گهر سیرجان در فوالدشهر پذیرایى کند و حداکثر امتیازات را به 

دست آورد تا بتواند اوضاع خود در جدول را بهتر کند.
ذوب آهن اما در 7 دیدار باید در خارج از خانه بازى کند، بازى با تیم هاى 
تراکتور، استقالل، شــهر خودرو، شاهین شــهردارى بوشهر، فوالد 
خوزستان، پرسپولیس و نساجى مازندران که 5 تیم براى کسب عنوان 
قهرمانى تالش مى کنند آن هم خارج از خانه زنگ خطر را براى ذوبى ها 
به صدا در آورده است و باید برنامه منسجمى براى این دیدار ها داشته 

باشند.
سبز پوشان دیار زاینده رود با توجه به نتایجى که در نیم فصل اول به دست 
آوردند به احتمال زیاد حتى شانس کســب سهمیه آسیا را نیز در پایان 
فصل نخواهند داشت، همچنین با توجه به عملکرد گل گهر  و شاهین 
نیز خیلى عجیب است اگر ذوب آهن کاندید سقوط شود و از همین رو این 

تیم باید به فکر کسب جایگاهى در شأن باشگاه باشد.
ذوب آهن که برخالف فصل گذشــته در لیگ قهرمانان آسیا حضور 
ندارد، در جام حذفى نیز بعد از کسب پیروزى مقابل پارس جنوبى جم، 
در اصفهان از مس کرمان شکست خورد و حذف شد تا لیگ برتر تنها 

جبهه حضور سبز پوشان باشد.

تیم هاى ســپاهان و ذوب آهن در نیم فصل دوم لیگ برتر 
فوتبال راهى متفاوت پیش رو دارند و باید براى رسیدن به 

هدف خود تالش کنند.
به گزارش خبرگــزارى فارس، نیم فصــل دوم لیگ 
برتر فوتبال با برگــزارى بازى هاى هفته هفدهم از 
7روز جمعه 27 دىماه شــروع مى شود و تیم هاى 
اصفهانى سپاهان و ذوب آهن کار خودشان را از 

5شنبه 5 بهمن ماه آغاز خواهند کرد.
ســپاهان که در پایان هفته شانزدهم با 
7 پیــروزى، 7 تســاوى و تنها یک  8
شکســت و به دســت آوردن 

رده دوم جــدول رده بندى قرار 31 امتیاز در
5 بهمن ماه در تبریز به گرفته است، روز شنبه 

نهمى مى رود.مصاف ماشین سازى رده 
ىطالیى پوشــان در ادامــه  ى هــا ز با

که از تیم هاى 7نیم فصل دوم 7 دیدار خانگى دارند 
ســیرجان، فوالد خوزستان، پرسپولیس، گل گهر 

از طرح جدید سپاهان
 کى رونمایى مى کنى؟

سجاد باالخره سبز شد
خلعتبرى فرار کرد 
ذوب شاکى شد

عضو هیات مدیره باشگاه ذوب آهن گفت: تیم ما از طوالنى 
شدن روند انتخاب سرمربى جدید لطمه خورده است.

 بالتکلیفى نیمکت تیم فوتبال ذوب آهن و بدون سرمربى 
بودن این تیم یک ماه شده است. علیرضا منصوریان سرمربى 
سابق ذوب آهن قبل از شروع نیم فصل دوم از هدایت این 
تیم کنار رفت و از آن موقع سبزپوشــان اصفهانى با مربیان 

موقت تمرینات خود را پیش برده اند.
این در حالى است که زمان زیاد دیگرى تا شروع نیم فصل 
دوم باقى نمانده اســت. در همین مدت زمانى، ذوب آهن 
محمدرضا خلعتبرى، میالد فخرالدینى و ارسالن مطهرى 

سه بازیکن اصلى خود را از دست داد و شرایط نقل و انتقاالت 
هم به سود این باشگاه تمام نشد.

جواد محمدى و احمد جمشــیدى مدیرعامل و سخنگوى 
ذوب آهن بارها در مصاحبه هاى خود «فردا» و «هفته آینده» 
را براى تعیین سرمربى جدید وعده دادند؛ وعده اى که حاال 

عمرش به یک ماه مى رسد.
مجتبى فریدونى عضو هیات مدیره باشــگاه ذوب آهن در 
خصوص این بالتکلیفى  گفت: ما هم از پروســه انتخاب 
سرمربى تیم بى خبریم. آقاى محمدى (مدیرعامل باشگاه) 
را نه مى بینیم و نه خبرى از او داریــم. فعًال هم که اتفاقى 

نیفتاده است.
فریدونى درباره اینکه محمدى از توافق با یک ســرمربى 
خارجى خبر داده بود، یادآور شد: جذب مربى خارجى پروسه 
خاصى دارد. یک مربى را وقتى باید به صورت قطعى انتخاب 
شــده دانســت که قراردادش امضا شــود. با این وضعیت 
اقتصادى و شــرایط کشــور هم جذب مربى خارجى کار 

ساده اى نیست.
عضو هیات مدیره باشگاه ذوب آهن درباره اینکه این تیم با 
بالتکلیفى ایجاد شده در نیم فصل دوم لطمه مى خورد، تاکید 

کرد: باید بگویم تیم ما همین االن هم لطمه خورده است.

از  آقاى 
مدیرعامل 
بى خبریم

رئیس هیات مدیره باشگاه سپاهان گفت:  نقل و انتقاالت 
را براساس نظر ســرمربى تیم پیش بردیم و به جز یک 

مورد بقیه موارد را انجام دادیم.
منوچهر نیک فــر در گفت وگو یــى در خصوص نقل و 
انتقاالت سپاهان در پنجره زمستانى اظهار داشت: نقل 
و انتقاالت را براساس نظر ســرمربى تیم پیش بردیم، 
به جز یک مورد که دانیال اسماعیلى فر بود و نتوانستیم 
رضایتنامه او را از ذوب آهن دریافت کنیم، بقیه موارد را 

طبق نظر خودش توانستیم انجام بدهیم. 
نیکفر در مورد اینکه گفته مى شــود ســپاهان در نقل و 

انتقاالت زیاد هزینه مى کند گفت: ما نسبت به استقالل، 
پرســپولیس و تراکتور هزینه کمترى داشتیم. با وجود 
اینکه رســانه ها عنوان مى کنند باشگاه ســپاهان زیاد 
هزینه کرده اما شاید نصف این تیم ها هزینه کرده باشیم 
و اسناد آن هم در فدراسیون موجود است. اگر فقط پول 
مربیان  خارجى که استقالل و پرســپولیس مى آورند را 
درنظر بگیرید معــادل نصف تیم ما اســت و همینطور 
بدهى هایى که دارند اما رسانه ها مى گویند سپاهان خیلى 

هزینه مى کند. 
وى ادامــه داد: من این صحبت را قبول نــدارم،  هزینه 

ما معقول اســت و در حد بودجه مان مصرف مى کنیم و 
نسبت به بودجه اى که مصرف کردیم در شرایط خوبى 
قرار داریم. این تیم را براى قهرمانى بسته ایم و هدفمان 
هم قهرمان شــدن اســت اما به هر حال فوتبال قابل 

پیش بینى نیست. 
نیکفر در مورد اینکه صحبت هایى در مورد سرمربیگرى 
مشــترك قلعه نویى در تیم ملى و ســپاهان هم شنیده 
مى شود، اظهار داشت: چنین چیزى نشنیده ام اما ترجیح 
مى دهیم تمرکز سرمربى مان روى سپاهان باشد. البته 
تیم ملى هم مهم اســت و حیثیت و آبروى ایران است، 

ولى به هر حال ترجیح مى دهیم امیر قلعه نویى سرمربى 
تیم سپاهان باشد چون امسال برنامه داریم که در سه جام 

رقابت کنیم. 
وى در خصوص اینکه رســول نویدکیا با باشگاه سایپا 
صحبت هایى انجام داده بود و آیا از شرایطش در سپاهان 
ناراضى اســت، گفت: حقیقتا نمى توان به آن نارضایتى 
گفت. نویدکیا مى خواست به جایى برود که بازى بیشترى 
به او برسد، اما طى صحبت هایى که با امیر قلعه نویى و 
رسول نویدکیا صورت گرفت، تصمیم بر این شد که ادامه 

فصل را هم در سپاهان بماند. 

ســروش رفیعى، هافبک سابق پرســپولیس که در نیم 
فصل نخست رقابت  هاى لیگ برتر،  با عقد قراردادى به 
عضویت سپاهان درآمد و در نیم فصل دوم رقابت هاى 
لیگ برتر بــا لباس طالیى پوشــان اصفهانى به میدان 

خواهد رفت.
یکى از نکات جالب این انتقال، هم تیمى شدن سروش 
با کى روش استنلى، مهاجم برزیلى سپاهان است که در 

گذشته رابطه خوبى میان آنها حاکم نبود.
در نیمه نهایى جام حذفى فصل گذشــته بود که دو تیم 
در اصفهان به مصاف هم رفته  بودند که در دقایق پایانى 
بازى به واسطه یک برخورد درگیرى میان طرفین شکل 

گرفت که باعث شد مهاجم برزیلى از سوى داور مسابقه 
اخراج شده و سپاهان با یار کمتر به بازى ادامه دهد.این 
دو البته هفته پیش و در سفر کوتاه سپاهان به مشهد براى 
برگزارى دیدار دوستانه سپاهان با شهر خودرو با یکدیگر 
آشــتى کردند و پس از دیده بوسى و عذرخواهى عکس 
یادگارى گرفتند تا نشــان دهند گذشته را به طور کامل 
فراموش کردند و دیگر مشکلى با هم ندارند.حال در نیم 
فصل دوم رقابت ها رفیعى و استنلى هم تیمى هستند و 
بازیکنانى که روزى با یکدیگر دست به یقه شده بودند 
باید براى پیروزى ســپاهان به یکدیگــر کمک کنند و 
پاس هاى ســروش مى تواند زمینه  ساز گل هاى مهاجم 

برزیلى باشد.

با خودتان چند چندید؟

رئیس هیئت مدیره سپاهان:

در همه خریدها 
موفق بودیم به 
جز دانیال

دیگه بچه هاى خوبى باشید!

حمید رضى پور

محمد مومنى
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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 هیأت/ هیأت هــاى موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشخصات 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 نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139460302023002790 مورخ 94/10/28 آقاى حمیدرضا 
آزارش به شماره شناسنامه 46028 کدملى 1280885866 صادره از اصفهان فرزند اسماعیل 
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 11/17 مترمربع مفروزى از پالك شماره 5056 
الى 5070 و 6386 الى 6389- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى 
مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/10/10 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 10/25 /1398 م الف: 714504 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالك مرکزى اصفهان /10/182
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه ششم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 972691 ج/6 له حبیب میرزائیان و علیه سید محمد امین مرتضوى مبنى بر 
مطالبه مبلغ 8/815/657/796 ریال بابت محکوم بــه و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى 
دولتى در تاریخ 98/11/15 ســاعت 8/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان 
طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 35/112 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکى به پالك 
ثبتى شماره 4999/161061 بخش 5 اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که 
ذیًال درج شده است ملکى سید امین مرتضوى و اکنون در تصرف استیجارى على غفارى نسب 
مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون 
از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه 
مزایده به 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. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى 
بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت واال ده درصد 
واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: به آدرس: اصفهان- خیابان 
آزادى ابتداى خ مالصدراى شــمالى (سمت راســت) مجتمع آریا معاینه و بازدید بعمل آمد؛ 
بوسیله دستگاه GPS مختصات UTM محل بدین شرح 3608872- 562554 برداشت 
شده و م با مراجعه به اداره ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان نسبت به جانمایى و طبق ملک 
ثبتى اقدام شد.... مالحظه مى شود ششدانگ یک واحد آپارتمان واقع در سمت شمال طبقه 
اول به مساحت 129/12 مترمربع (اعیان) که ذیل شماره 222471 صفحه 556 دفتر 1201 
امالك بخش پنج ثبت اصفهان بنام آقاى ســید محمدامین مرتضوى فارسانى سابقه ثبت و 
سند مالکیت دارد؛ و دارد چهار فقره بازداشت مى باشــد؛ با کف پارکت دیوارها نقاشى، دربها 
و پنجره هاى خارجى آلومینیوم، دربهاى داخلى چوبى، سیســتم گرمایشى پکیج و رادیاتور 
و سرمایشى کولر گازى، کابینت MDF و انشــعابات آب و گاز مشترك و برق اختصاصى 
داراى آسانسور، آیفون تصویرى، اعالم حریق و کپســول آتش نشانى، داراى قدمت حدوداً 
10 سال که با عنایت به جمیع عوامل مؤثر از جمله محل وقوع ملک، وضعیت بازار و... کامال 
و جمعا به مبلغ هیجده میلیارد و هفتاد و شش میلیون و هشتاد هزار ریال معادل یک میلیارد 
و هشتصد و هفت میلیون و ششصد و هشتاد هزار تومان محاسبه و ارزیابى مى گردد مراتب 
جهت هرگونه بهره بردارى قضایى تقدیم مى گردد. 1- پرونده کالسه 970485 ج/د به مبلغ 
248  حبه مشاع 

1000 2/878/671/557 ریال مربوط به محکوم به آقاى امیر حاجیان که مقدار 
آن به مبلغ 62/500/000 ریال بابت حق االجراى دولتى و مقدار 11/218 حبه مشــاع آن به 
مبلغ 2/816/171/557 ریال بابت مطالبات محکوم له به میزان 11/466 حبه مشاع 2- پرونده 
کالسه 972556 ج/د به مبلغ 1/385/723/240 ریال مربوط به محکوم به خانم زهرا آزاد که 
139 حبه به مبلغ 35/000/000 ریال بابت حق االجراى دولتى و مقدار 5/38 حبه 

1000 مقدار 
مشــاع به مبلغ 1/350/723/240 ریال بابت مطالبات محکوم له جمعًا به مبلغ 5/519 حبه 
مشاع 3- پرونده کالســه 972690 ج/6 به مبلغ 3/165549759 ریال مربوط به محکوم له 
حبه مشاع آن به مبلغ 68/000/000 ریال بابت حق  270

1000 آقاى حبیب میرزائیان که مقدار 
االجراى دولتى و مقدار 12/338 حبه مشاع آن به مبلغ 3/097/539/759 ریال بابت مطالبات 
مطالبات محکوم  به جمعاً به مبلغ 12/608 حبه مشاع 4- پرونده کالسه 972691 ج6 به مبلغ 
139  حبه مشاع 

1000 1/385/723/240 ریال بابت محکوم له آقاى حبیب میرزائیان که مقدار 
آن به مبلغ 35/000/000 ریال بابت حق االجراى دولتى و مقدار 5/38 حبه مشاع آن به مبلغ 
1/350/723/240 ریال بابت مطالبات محکوم له و جمعًا به مبلغ 5/519 حبه مشاع. م الف: 

715453 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان/10/227
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شــعبه هفتم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 971091 ج 7 له آقاى اســفندیار دهخدایى علیه سوپر گوشت ماهان مبنى بر 
مطالبه مبلغ 37/720/000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى 
در تاریخ 98/11/13 ســاعت 11 صبح در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه 
زیرزمین اتاق 18 جهت فروش اموال توقیفى که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح 
ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید 
مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى اصفهان- سپاهان شهر- ورودى دوم- بعد 
از بلوار غدیر- بعد از چراغ قرمز اول- روبروى پارك جنب بانک ملت مراجعه و از اموال بازدید 
و در روز مزایده با همراه داشــتن 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 تسلیم مال پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت و هزینه 
هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى ثمن ظرف حداکثر یک ماه پرداخت واال 
ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اموال مورد مزایده: بدین وسیله یک دستگاه 
چرخ گوشت توقیفى به مارك omega foodtech TA -32 A ساخت ایتالیا را طبق 
نرخ عادالنه روز در این مقطــع از زمان و دخیل در تعیین قیمت پایه در شــرایط روز به مبلغ 
260/000/000 ریال برآورد و اعالم نظر مى گردد. مراتب را جهت صدور دستور الزم تقدیم 

مى دارم. م الف: 711958 مدیر اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان/10/228
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى) 

شــماره آگهــى: 139803902004000361 تاریخ آگهى: 1398/10/19 شــماره پرونده: 
139504002004000568 آگهى مزایده پرونده اجرایى کالســه: 9501779- ششدانگ 
پالك شماره 15191/7884 احداثى بر روى عرصه اولیه پالك سه هزار و یکصد و سى و سه 
فرعى مجزى شده از پالك 66 فرعى از اصلى 15191 واقع در طبقه همکف با قید باینکه در 
حد غربى بالکن به فضاى شارع پیشرفتگى دارد. به مساحت 153/05 مترمربع با قدرالحصه 

از مشاعات که عبارتند از پارکینگ مشاعى 7881 حیاط مشاعى 7883 راه پله مشاعى 7882 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان، خیابان بزرگمهر کوچه شهید یزدخواستى، 
نبش مهرگان، پالك 12 داراى کدپستى 8154983132 که سند مالکیت آن در صفحه 550 
دفتر 61 امالك به شماره ثبتى 9056 و با شماره چاپى 425924 ثبت و صادر شده است با حدود: 
شماًال: اول به طول 4/38 متر دیوارى است به فضاى شارع دوم انکساراً به طولهاى 3/45 متر 
و 3/55 متر و 3/45 متر درب و دیوار اشتراکى با راه پله 7882 سوم به طول 6 متر دیوارى است 
به فضاى شارع. شرقًا به طول 10/48 متر دیوارى است به دیوار پالك 15191/66 جنوباً اول 
انکساراً به طولهاى 1/30 متر و 1/85 سانتى متر و 2/65 متر و 40 سانتى متر و 3/45 متر و 60 
سانتى متر و 3/60 متر پنجره و دیواریست به فضاى حیاط 7883 دوم انکساراً به طولهاى 70 
سانتى متر و 1/90 متر دیواریست به فضاى شارع. که طبق نظر کارشناسان رسمى پالك فوق: 
آپارتمان مذکور سه طرف نور، به مساحت 153/05 مترمربع واقع در طبقه اول داراى دو اطاق 
خواب با آشپزخانه و کابینت کامل ساختمان اسکلت فلزى سقف تیرچه بلوك، کف سرامیک 
داراى پارکینگ مشاعى و سیستم گرمایش بخارى و سرمایش کولر آبى با انشعابات آب و برق 
گاز و واقع در مجتمع مسکونى سه واحدى با نماى ســنگ و آجر و داراى پایان کار به شماره 
13/24922 مورخ 76/11/27 میباشــد. ملکى آقاى على فراست که طبق سند رهنى شماره 
51305 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 81 اصفهان در قبال شرکت مهندسى آسان 
بر و پله برقى آسمان فراز چهلستون رهن بانک ملت واقع مى باشد و طبق اعالم بانک بستانکار 
ملک فاقد بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز شنبه مورخ 98/11/19 در اداره اجراى اسناد 
رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول سمت چپ به مزایده گذارده 
مى شود. مزایده از مبلغ پایه 8/417/750/000 ریال (هشت میلیارد و چهارصد و هفده میلیون 
و هفتصد و پنجاه هزار ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى 
فروخته مى شود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى 
مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا 
نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى 
در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/10/25 درج و منتشر مى گردد 
و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه 
مزایده باید مبلغ پایه  پس از اخذ شناسه واریز از این اداره طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى 
اسناد رسمى بابت پرونده کالســه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر 
الزامى است. ضمناً برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش 
مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 728718 اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان /10/363
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهــى: 139803902004000357 تاریخ آگهى: 1398/10/18 شــماره پرونده: 
9204002004000700 آگهى مزایده پرونده اجرایى کالسه: 9202151- شش دانگ یک 
دستگاه آپارتمان واقع در طبقه چهارم پالك شــماره شانزده هزار و چهارصد و شصت فرعى 
مجزى شده از پالك پنج هزار اصلى به مساحت 281/15 مترمربع به انضمام ششدانگ انبارى 
پالك شانزده هزار و چهارصد و پنجاه و دو فرعى به مساحت 3/46 مترمربع احداثى بر روى 
عرصه پالك ده هزار و سیصد و شصت و شش فرعى با قدرالسهم از عرصه مشاعى مزبور و 
مشاعات که عبارتند از راه پله و آسانسور مشاعى پالك شانزده هزار و چهارصد و چهل و شش 
فرعى و موتورخانه مشاعى پالك شانزده هزار و چهارصد و چهل و هفت فرعى و حیاط مشاعى 
شانزده هزار و چهارصد و چهل و هشت فرعى و پارکینگ مشاعى پالك شانزده هزار و چهارصد 
و چهل و نه فرعى و اتاق نگهبانى پالك شانزده هزار و چهارصد و پنجاه فرعى و حمام پالك 
شانزده هزار و چهارصد و پنجاه و یک فرعى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان 
خیابان آبشار دوم مجتمع پرستو کدپستى 8166665375 که سند مالکیت آن در صفحه 335 
دفتر 942 امالك با شماره ثبت 172784 و با شماره چاپى 217962 ثبت و صادر شده است با 
حدود: شماًال در سه قسمت که قسمت دوم بطور منحنى مى باشد بترتیب بطول هاى 0/31 متر 
و 12/45 متر و 0/31 متر پنجره و دیوار و نرده است بفضاى خیابان شرقا اول بطول 1/25 متر 
دیواریست بفضاى خیابان دوم بطول 9/17 متر دیواریست بفضاى پالك 10365 فرعى سوم 
در 5 قسمت که قسمت اول جنوبى و سوم و پنجم شمال است بطول هاى 3/45 و 4/60 متر و 
1/35 متر و 1/65 متر و 2/06 متر درب اختصاصى و دیوار اشتراکى است با راه پله و آسانسور 
مشــاعى پالك 16446 فرعى چهارم بطول 6 متر دیواریست بفضاى پالك 10365 فرعى 
جنوباً در 6 قسمت که قسمت دوم بطور منحنى و مورب و سوم و پنجم غربى محسوب بترتیب 
بطول هاى 3/33 متر و 6/28 متر و 11/10 متر و 2/42 متر و 0/73 متر و 80/ متر پنجره و دیوار 
و نرده تراس است بفضاى حیاط مشاعى غرباً اول بطول 20/85 متر دیواریست بفضاى پالك 
10367 فرعى دوم بطول 1/26 متر دیواریست به فضاى خیابان حدود انبارى شماال اول در 
دو قسمت که قسمت دوم غربى است به طولهاى 0/22 متر و 0/50 متر دیواریست اشتراکى 
با حمام مشاعى 16451 فرعى دوم بطول 2/40 متر دیواریست اشتراکى با راه پله و آسانسور 
مشاعى 16446 فرعى شرقا بطول 1/48 متر دیوار به دیوار پالك 10365 فرعى جنوبا بطول 
2/40 متر دیواریست اشــتراکى با انبارى 16453 فرعى غربا بطول 1/48 متر دیوار به دیوار 
پالك 10365 فرعى که طبق نظر کارشناس رسمى مورد ارزیابى یکدستگاه آپارتمان واقع 
در طبقه چهارم به مساحت 281/15 مترمربع و بانضمام انبارى به مساحت 3/46 متر مربع با 
قدرالسهم از عرصه مشاعى و مشاعات واقع در بخش پنج ثبت اصفهان داراى قدمت در حدود 
17 سال بوده و داراى 3 اتاق خواب و هال و پذیرایى و یک آشپزخانه اپن و حمام با کف سرامیک 
و بدنه کاشى و سرویس بهداشتى با کف سرامیک و بدنه کاشى و داراى اشتراکات آب و برق 
و گاز مى باشد مجتمع مسکونى که آپارتمان مذکور در آن واقع گردیده داراى یک آسانسور و 
کف پارکینگ به صورت سنگ و بدنه به صورت سنگ و در قسمتهایى همراه با آجرنما بوده و 
نماى سمت حیاط به صورت آجرنما و نماى سمت خیابان به صورت سنگ و آجرنما و دستگاه 
پله آن به صورت کف و بدنه ســنگ و نرده ها به صورت فلزى مى باشــد. ملکى خانم مژده 
عصارزادگان که طبق سند رهنى شماره 14562 مورخ 1391/8/29 دفترخانه 148 اصفهان 
در رهن بانک ملت واقع مى باشد و طبق اعالم بانک فاقد بیمه نامه مى باشد و از ساعت 9 الى 
12 روز چهارشنبه مورخ 98/11/23 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت 
بهشت شرقى چهارراه اول شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده 
گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 37/000/000/000 ریال (سى و هفت میلیارد ریال) شروع 
و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در 
صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان 
چاپ اصفهان مورخ 98/10/25 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز 
بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ پایه مزایده پس از اخذ 
شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه 
فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر 

الزامى اســت. ضمنًا برنده مزایده باید مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى 
فیش مخصوص پرداخت  نماید. م الف: 728720 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /10/364

ابالغ اجراییه
شماره پرونده: 139804002003004075/1 شــماره بایگانى پرونده: 9805699/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000529 تاریخ صدور: 1398/10/21 آگهى ابالغ اجرائیه 
کالسه: 139804002003004075: بدینوسیله به شرکت صنایع خودروسازى ماهور اسپادانا 
به شماره ثبت 36386 و شناسه ملى 10860193589 که برابر گزارش مأمور پست در نشانى 
مندرج در متن ســند اصفهان به علت عدم شناسائى نشانى و در نشــانى اعالمى متعهد له 
اصفهان خیابان شریف واقفى حد فاصل چهارراه گلزار و سه راه ملک نبش کوچه شهید میرلوح 
موسوى ساختمان مسعود 3 به علت نقل مکان شرکت، به ترتیب ابالغ قانونى و ابالغ واقعى 
به شرکت مذکور میسر نگردیده اســت ابالغ مى گردد که برابر قرارداد سلف (ارزى از محل 
منابع بانک) شماره 91070001 مورخ 1391/04/19 تنظیمى در بانک توسعه صادرات ایران 
شعبه اصفهان مبلغ 13279330 یورو بابت اصل طلب، مبلغ 275480 یورو بابت سود، مبلغ 
10368667 یورو بابت خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ 1398/08/30 و ذمه روزانه به مبلغ 4085 
یورو به بانک توسعه صادرات ایران شعبه اصفهان بدهکار مى باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه 
بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده، پس از تشریفات قانونى اجرائیه صادر و به کالسه 
139804002003004075 و شماره بایگانى 9805699 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 
مطرح مى باشد. لذا بنا بر تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى به 
شما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک 
نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشــر مى گردد و طبق تبصره دوم ماده 
113 قانون برنامه پنج ساله ششــم اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ایران، 
ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام، در غیر اینصورت بدون انتشار آگهى 
دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 732528 اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان  /10/401
مزایده اموال غیر منقول 

در پرونده 98 / 1696 اجرایى اجراى احکام حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهرشرکت 
قدس اصفهان به مدیریت یعقوب محمدى محکوم به پرداخت 689 / 067 / 129 ریال در حق 
اقاى مصطفى علیزاده فرزند على و مبلغ 384 / 453 / 6 ریال بابت حق االجراى دولتى در حق 
صندوق دولت شده است که در جهت وصول مطالبات اقدام به توقیف اموال بدهکار شامل یک 
دستگاه بافندگى شده است که طبق گزارش مامور اجراى احکام اموال نزد امین آقاى حسن 
حاجیان در آدرس جاده تهران بزرگراه آزادگان روبروى پمپ بنزین  قدس (تاج قدیم ) نگهدارى 
مى شود و طبق نظریه ارزیابى مشخصات دقیق اموال به شرح زیر یک دستگاه بافندگى سبز 
رنگ مدل Dornier سال ســاخت 1391و به میزان 000 / 000 / 410 ریال ارزیابى شده 
است و نظریه ارزیابى پس از ابالغ به طرفین مصون از ایراد و اعتراض بوده و در اجراى ماده 
51 قانون اجراى احکام مدنى با توجه به میزان طلب محکوم له و احتساب حق االجرا و هزینه 
هاى اجرایى شامل مبلغ 000 / 850/ 2 ریال بابت دســتمزد کارشناسى و 000 / 500 ریال 
هزینه نشرآگهى مال فوق در روز چهار شنبه 16/ 11 / 98 ساعت 9 الى 10 صبح محل برگزارى 
مزایده : اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر طبقه همکف واحد اجراى احکام شوراى 
حل اختالف  محل بازدید از اموال توقیفى : جهت بازدید به این اجراء مراجعه شود . مزایده از 
قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد . برنده 
مزایده مى بایست 10 درصداز ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عند اللزوم 
به حساب سپرده 21712902777002 نزد بانک ملى شاهین شهر  واریز و تا یک ماه فرصت 
دارد ما بقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه 
پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . کسانى که مایل به شرکت در 
مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا 
ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت 
پیشــنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شوند 727912 

/م الف. مولویان – مدیر اجراى احکام حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 10/392 
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 98 / 372 ش10 ح   شــماره دادنامه 618 – 17 / 9 / 98  
تاریخ رسیدگى : 13 / 9 / 1398 درخصوص دادخواست آقاى امید نیرو فرزند غالمعلى بنشانى 
اصفهان خیابان فردوسى 09028779537به طرفیت خواندگان 1 – آقاى عقیل عزیزى فرزند 
اکبر 2 – آقاى سعید رضائیهردو مجهول المکان به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 000 / 000 / 
185 بابت یک فقره چک به شماره 616959 عهده بانک صادرات با احتساب تاخیر در تادیه و 
هزینه دادرسى خواهان گردشکار خواهان دادخواستى بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم 
داشته که پس از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت 
مقررر حوزه به تصدى امضاء کنندگان ذیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از 
شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید به استناد 
یک فقره چک به شماره 616959 مورخ 30 / 10 / 97 عهده بانک صادرات که از ناحیه بانک 
برگشت شده مطالبه مبلغ 000 / 000 / 185 ریال به شورا تقدیم نموده نظر به این که علیرغم 
ابالغ قانونى و ضمائم آن دادخواست خواهان و مستندات تقدیمى شامل چک برگشت شده از 
ناحیه بانک و اینکه خوانده ردیف اول صادر کننده و خوانده ردیف دوم ضامن چک بوده و در 
جلسه شورا حاضر نشده اند و نسبت به دعوى خواهان ایراد و دفاعى را بعمل نیاورده اند و دلیلى 
بر برائت خود به شورا اقامه نکرده اند که همگى حکایت از اشتغال ذمه خوانده گان نسبت به 
خواهان مى نماید شورا پس از بررسى پرونده و مستندات ارائه شده با عنایت به گواهى عدم 
پرداخت بانک محال علیه با استصحاب بقاى دین استحقاق خواهان  بابت اصل خواسته ثابت 
تشخیص داده و مستندا به مواد 198 و 519 و 522 و 515 قانون ایین دادرسى مدنى و مواد 313 
و 314  ناظر به ماده 249 قانون تجارت و تبصــره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک  و ماده 
واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب سال 76 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص 
خسارت دیرکرد حکم به محکومیت خوانده گان به صورت تضامنى  به پرداخت  مبلغ 000 / 
000 / 185ریال بابت اصل خواســته  و مبلغ 500 / 3/77 ریال بابت هزینه دادرسى والصاق 
تمبر و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى 
ایران که حین اجراى حکم محاسبه خواهد شد از تاریخ ســر رسید چک 30 / 10/ 97 لغایت 
زمان پرداخت در حق خواهان صادرو اعالم  مى دارد راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و سپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظر 
خواهى در دادگاه محترم تجدید نظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى دادگسترى شاهین 
شهر مى باشــد. 731484 /م الف مجتبى رضوانى - قاضى شعبه دهم شوراى حل اختالف 

شاهین شهر/  10/393 
اخطار اجرایى

محکوم علیه 1- بهنام آقاجانى بنشانى خ مخابرات 11 شرقى پ 35 و 2 – امید على جهانگیرى  
مجهول المکان و محکوم له امین نقى زاده فرزند کریم بنشــانى شاهین شهر خ فردوسى 9 
غربى پ 35  به موجب راى شماره 150 تاریخ 25 / 3 / 97 حوزه چهارم حقوقى شوراى حل 
اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم است به محکوم علیه ردیف دوم ملزم 
است به حضور در یکى از دفاتر اسناد رســمى و انتقال یک دستگاه خودرو ریو با مشخصات 
مندرج در دادنامه به نام محکوم له و همچنین محکوم علیه ردیف اول از باب تسبیب محکوم 

است به پرداخت مبلغ 000 / 815 / 1 ریال بابت هزینه دادرسى و الصاق تمبر به اوراق پیوست 
دادخواست به انضمام هزینه نشر آگهى در حق محکوم له هزینه نیم عشر دولتى حسب مورد 
به عهده محکوم علیها مى باشد 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   731487 
/م الف.  سعید مهدى پور  -  قاضى شــعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 

 10/394
اخطار اجرایى

شماره 630/98 به موجب راى شــماره 797 تاریخ 98/9/1 حوزه 5 شــوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1-صمد عیدى وندى 2- فاطمه 
قرقچى به نشــانى هردومجهول المکان محکوم است به خوانده ردیف دوم محکوم است به 
حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند رسمى ماشین به شماره انتظامى 84/ 999 
ب 54 به نام خواهان و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ سیصد و چهل و دو هزار 
و پانصد تومان بابت هزینه هاى دادرسى در حق خواهان صادر اعالم مى نماید. .محکوم له: 
حیدر اکبرى به نشانى: امیر آباد شــهرك آزادگان فاز 1 خ نگین ماده 34قانون اجراى احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 

صریحاً اعالم نماید. 731544/م الف-شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 10/395
 حصروراثت 

نفیسه رجائى نجف آبادى داراى شناســنامه شماره 2239 به شــرح دادخواست به کالسه 
1604/98 از این دادگاه درخواســت گواهــى حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شــادروان ســعید رجائى نجف آبادى بشناســنامه 43475 در تاریــخ 98/9/22 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. نفیســه 
رجائى نجف آبادى ش ش 2239 (همســر متوفى )، 2. غالمرضــا رجائى نجف آبادى  ش 
ش 2477 ، 3. احمد رضا رجائى نجــف آبادى ش ش 225 ، 4. شــهناز رجائى نجف آبادى 
ش ش 3070 ، 5. علــى رضا رجائى نجف آبــادى ش ش 25 6. محمــد رضا رجائى نجف 
آبــادى ش ش 606، 7. حمیدرضا رجائــى نجف آبــادى ش ش 2014 ( خواهروبرادرهاى 
متوفى ) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد 
شد. 731550/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 10/396

 ابالغ وقت دادرسى
خواهان مهدى عابدى دادخواستى به الزام خوانده مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال به طرفیت 
خوانده 1- حمیدرضا شمســایى 2- عباس جمالى به شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1046/98 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 98/12/12 ساعت 8/30 صبح 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 دادخواســت 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. 731558/ م الف شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 10/397
 اخطار اجرایى

شــماره 581/98 به موجب راى شــماره 774 تاریخ 98/8/21 حوزه 5 شــوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1-فرامرز فرامرزى 2- فرید مهدى 
پور به نشانى1-فرامرز فرامرزى مجهول المکان 2- فرید مهدى پور شهرکرد مهدیه بلوار رهبر 
بنگاه اتومبیل فرید محکوم است به پرداخت مبلغ سیزده میلیون تومان به نحو تضامنى بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ دویست و شصت و دو هزار و پانصدتومان  بابت هزینه دادرسى و خسارت 
تاخیردرتادیه از مورخ 97/3/30 لغایت اجراى حکم  و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت 
نیم عشر دولتى درحق صندوق دادگسترى نجف آباد.محکوم له: مصطفى آیتى با وکالت سجاد 
آیتى به نشانى: سه راهى یزدانشهر الستیک فروشى آیتى ماده 34قانون اجراى احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم 

نماید. 732097/م الف-شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 10/398
 حصروراثت 

زهرا شمسى داراى شناسنامه شماره 523 به شرح دادخواســت به کالسه 1626/98 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان درعلى شمسى 
چم یوسفعلى بشناسنامه 22 در تاریخ 98/10/5 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. زهرا شمسى ش ش 523 ، 2. هنگامه شمسى ش 
ش 2796 ، 3. بنفشه شمسى چم یوسفعلى  ش ش 2797 ، 4. حسین شمسى چم یوسفعلى ش 
ش 428 ، 5. هاجر شمسى چم یوسفعلى ش ش 823 ، 6. مرضیه شمسى چم یوسفعلى ش ش 
11500 (فرزندان متوفى)، 7. فاطمه لطفى چم یوسفعلى ش ش 1748 (همسر متوفى)، متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 732436/م الف 

رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /10/399
 حصروراثت 

محبوبه ترکى نجف آبادى داراى شناســنامه شماره 1607 به شــرح دادخواست به کالسه 
1627/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
صدیقه صالحى بشناسنامه 16 در تاریخ 98/9/17 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. زهرا ترکى نجف آبادى ش ش 270 ، 2. اطهر 
ترکى نجف آبادى ش ش 291 ، 3. مجید ترکى نجف آبادى ش ش 899 ، 4. محبوبه ترکى 
نجف آبادى ش ش 1607 ، 5. حسینعلى ترکى نجف آبادى ش ش  2159 ، 6. مهدى پاکدل 
ش ش 2649(فرزندان متوفى)، 7. مصطفى معینى نجف آبادى ش ش 189 (همسر متوفى)، 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 732479/م 

الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد / 10/400

شرکت سهامى خاص نارنج تجارت اسپادانا درتاریخ1398/07/23 
به شــماره ثبت 63318 به شناســه ملــى 14008697697 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیــل گردیده که خالصه آن به شــرح 
زیر جهت اطــالع عمــوم آگهى میگــردد. موضــوع فعالیت : 
خرید,فروش,تولید,توزیع,پخش,امور بازرگانى و صادرات و واردات 
کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى از جمله آهن آالت و فوالد ساختمانى و 
صنعتى،کاغذ,محصوالت پتروشــیمى,انواع خودرو و وسایل نقلیه 
سبک وسنگین,انواع مواد معدنى,انواع مواد غذائى,شرکت در کلیه 
همایشها و نمایشــگاه هاى داخلى و خارجى، انعقاد قرارداد با کلیه 
اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت 
هاى معتبر داخلى و خارجى، اخــذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و 
موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه 
مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز 
الزم از مراجع ذیصالح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم 

از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان، محله چهار باغ باال ، خیابان چهار باغ باال ، بن بست شهید 
احمد صنیع زاده [17] ، پالك -274 ، طبقه سوم ، واحد 7 کدپستى 
8163893148 سرمایه شــخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 
2000000000 ریال نقدى منقسم به 20000 سهم 100000 
ریالى تعداد 20000 ســهم آن با نام عادى مبلغ 700000000 
ریال توســط موسســین طى گواهى بانکى شــماره 338 مورخ 
1398/07/17 نزد بانک سپه شــعبه خیابان شیخ صدوق شمالى 
اصفهان با کــد 1470 پرداخت گردیده اســت والباقى در تعهد 
صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى امیرحسین فرح 
آبادى به شماره ملى 1288016603و به سمت مدیرعامل به مدت 
2 سال و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم پگاه 
اسدیان به شــماره ملى 1288155735و به سمت نایب رئیس 

هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى ایمان فرح آبادى به شماره ملى 
1292000570و به ســمت 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 امیرحســین فرح آبادى همراه با 
مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان آقاى آرش عطائیان به شــماره ملى 0059511257 به 
سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى آقاى محمد نیل فروشان 
دردشتى به شماره ملى 1291152172 به سمت بازرس على البدل 
به مدت یک ســال 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 (730173)

شرکت هوشید فراز اسپادانا شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 43443 و شناسه ملى 10260612894 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مــورخ1398/08/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
شعبه شرکت به نشانى اســتان فارس ، شهرستان 
شیراز ، بخش مرکزى ، شهر شــیراز، محله سینما 
سعدى ، خیابان شــهید ذواالنوارشرقى ، بن بست 
13 شهید ذواالنوار شرقى ، پالك 211 ، طبقه اول کد 
پستى: 7133867669 با مدیریت امیررضا جاللى 
1290849978 تاسیس در نتیجه ماده مربوطه در 
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (730215)

تاسیسآگهى تغییرات
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شرکت ســهامى خاص نگین آلومینیوم اسپادان 
درتاریخ1398/10/02 به شماره ثبت 2332 به 
شناســه ملى 14008860214 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت 
:تولید پروفیل آلومینیوم و خدمات وابســته شامل 
خط رنگ ، آنادایز ، دکــورال ، ریخته گرى ، خرید 
و فروش ، واردات و صــادرات کلیه کاالهاى مجاز 
بازرگانى ، اخــذ وام و اعتبــارات بانکى بصورت 
ارزى و ریالى از کلیه بانکهــاى داخلى و خارجى 
صرفاً در راســتاى تحقق اهداف شــرکت - عقد 
هرگونه قرارداد قانونى با کلیه سازمانها و نهادها 
و موسســات و شــرکتهاى دولتى و خصوصى ، 
شرکت در کلیه مناقصات پیمانها و مزایدات دولتى 
و خصوصى اعــم از داخلى و بین المللى شــرکت 
در نمایشگاهها و ســمینارهاى بین المللى داخلى 
و خارجى ، اخــذ و اعطاى شــعبه و نمایندگى در 
داخل و خارج از کشور درصورت لزوم پس از اخذ 

مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان 
اصفهان ، شهرستان مبارکه ، بخش گرکن جنوبى 
، دهستان نورآباد ، روســتا منطقه صنعتى مبارکه، 
محله ندارد ، خیابان فاز ســوم ، خیابان هشتم ، 
پالك 2 ، طبقه همکف کدپستى 8486135561 
سرمایه شــخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 
1000000 ریال نقدى منقســم به 100 ســهم 
10000 ریالى تعداد 100 ســهم آن با نام عادى 
مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى 
بانکى شــماره 136170 مورخ1398/09/24 
نزد بانک رفاه کارگران شــعبه حکیــم نظامى با 
کــد 1361 پرداخت گردیده اســت اعضا هیئت 
مدیره آقاى عباس اســدیان دهاقانى به شماره 
ملــى 1280274816و به ســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمود اسدیان 
به شــماره ملى 1285596528و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل 

به مدت 2 سال آقاى رضا اسدیان به شماره ملى 
1291014667و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
مالى و بهادار و بانکى تعهدات شرکت با دو امضاء 
از ســه امضاى هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت 
معتبر است . و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت 
با دو امضاء از ســه امضاى هیئت مدیره متفقاً و با 
مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل 
: طبق اساسنامه بازرســان خانم سحر مغزیان به 
شماره ملى 1281072338 به سمت بازرس على 
البدل به مدت یک ســال مالى آقاى احسان نقش 
به شماره ملى 4722417431 به سمت بازرس 
اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 
صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى مبارکه (731023)

تاسیس

شــرکت ســهامى خاص نیروهــاى خالق گلهــاى ارکیــده زنبورى 
درتاریــخ1398/10/19 به شــماره ثبــت 63893 به شناســه ملى 
14008907205 ثبت و امضا ذیــل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 
به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضــوع فعالیت :امور 
پیمانکارى مربوط به ساخت ســاختمان ها و ابنیه عمومى اعم از چوبى، 
آجرى، ســنگى، بتنى و فلزى – امور پیمانکارى مربوط به ساخت راه ها 
نظیر جاده هاى اصلى و فرعى، بزرگراه هــا، راه هاى ریلى، باند فرودگاه، 
تونل ها، پل ها، راه هاى زیــر زمینى – تهیه، نصــب، نگهدارى، تعمیر 
تجهیزات راهدارى و عملیات آســفالتى – مشــاوره مهندسى توسعه 
کشاورزى و منابع طبیعى – ایجاد مزارع کشــاورزى و صنایع تبدیلى و 
تکمیلى کشــاورزى و دامدارى و ایجاد نیروگاه – مهندسى دام و آبزیان 
– مهندسى تبدیلى و تکمیلى کشــاورزى – مهندسى آب و فاضالب – 
مهندسى فضاى سبز – مطالعات جامع کشاورزى و منابع طبیعى و گلخانه 
اى – مهندسى آبخیزدارى – برنامه ریزى و اقتصاد کشاورزى و آمایش 
سرزمین – مهندسى محصوالت ارگانیک و کودهاى بیولوژیکى – پروژه 
هاى آب – طرح هاى مهندسى منابع آب و سد ســازى – مهندسى راه 
و پل و ابنیه – توسعه منابع آب شــبکه آبیارى زهکشى – ایستگاه هاى 
پمپاژ – مطالعات خاك شناسى – و طبقه بندى و تناسب اراضى – سیستم 
هاى آبیارى تحت فشار – یکپارچه سازى – و تسطیح اراضى و تجهیز و 
نوسازى مزارع – ارائه و انجام امور پیمانکارى در زمینه سازه هاى گلخانه 
اى و کشاورزى – احداث و تولید دامدارى اعم از گاودارى و گوسفندارى 
داشــتى و گوشــتى – احداث و پرورش و تولید انواع پرندگان – تولید 
محصوالت دامى – مشاوره کشاورزى – کشتار انواع دام سبک و سنگین 
– صادرات و واردات خوراك دام و طیور، گوشــت و دام زنده – ساخت ، 
نصب و راه اندازى کشــتارگاه صنعتى دام و طیور – راه اندازى سردخانه 
جهت نگهدارى انواع محصوالت غذایى و کشاورزى – ایجاد ایستگاه هاى 
پرواربندى و قرنطینه دام سبک و سنگین – واردات و صادارت دام زنده 
و فرآورده هاى خام دامى و نهاده هاى خوراك دام، ســم، واکسن، داروى 
دامى و تجهیزات مرتبط –تولید انواع مصنوعات طال و جواهرات - ورود 
به تمام مناقصات و مزایده هاى ارگان هــاى دولتى و حاکمیتى – خرید، 
فروش، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجــاز بازرگانى – عقد قرارداد 
با ارگان هــاى دولتى و خصوصى – شــرکت در مناقصــات و مزایدات 

دولتى و خصوصى – اخذ و اعطاى شــعب و نمایندگى در داخل و خارج از 
کشور – اخذ وام و تســهیالت از بانک ها و موسسات دولتى و خصوصى 
صرفاً در راستاى تحقق اهداف شــرکت – تامین نیروى انسانى موقت و 
متخصص صرفاً در راستاى تحقق اهدف شــرکت – برگزارى و شرکت 
در نمایشگاه ها، سمینارها، همایش ها و کنفرانس هاى داخلى، خارجى و 
بین المللى (بجز فرهنگى و هنرى) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلى : استان اصفهان ، شهرستان برخوار ، بخش مرکزى ، شهر دولت 
آباد، محله اباذر ، بلــوار طالقانى ، کوچه دوازده امــام ، پالك 25 ، طبقه 
همکف کدپســتى 8341736186 سرمایه شــخصیت حقوقى عبارت 
است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى 
تعداد 100 ســهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین 
طى گواهى بانکى شــماره82/2557/349 مــورخ1398/10/07 نزد 
بانک کشاورزى شــعبه دولت آباد برخوار با کد 2557 پرداخت گردیده 
است والباقى در تعهد صاحبان ســهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى 
مصطفى نظرى دولت آبادى به شــماره ملى 5100055571و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مهدى داورى دولت آبادى 
به شماره ملى 6609164614و به ســمت مدیرعامل به مدت 2 سال و 
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقاى محمدرضا سترکى به 
شماره ملى 6609186448و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، ســفته ، بروات ، قراردادها عقود اســالمى و همچنین کلیه 
نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل متفقاً و 
همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرســان آقاى مهدى درى دولت آبادى به شماره ملى 5110094969 
به سمت بازرس اصلى به مدت یک ســال مالى آقاى محمدرضا رفیعى 
به شــماره ملى 6600046732 به ســمت بازرس على البدل به مدت 
یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشــار نصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شــرکت تعیین گردید. ثبــت موضوع فعالیــت مذکور بــه منزله اخذ 
و صــدور پروانــه فعالیــت نمــى باشــد. اداره کل ثبــت اســناد

 و امالك استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 
اصفهان (730213)

تاسیس

مطالعات نشان داده اســت برخى از عادات غلط افراد موجب 
خمیدگى و آســیب به ستون فقرات مى شــود. ستون فقرات 
پیچیده ترین مفاصل در بدن ماست با وجود این تا زمانى که 
شــروع به درد نکند، اهمیت چندانى به آن نمى دهیم و بدون 
آنکه متوجه باشیم گاهى با عادات نامناسب خود آسیب جدى به 
این عضو مهم بدن وارد مى کنیم. در ادامه 
به تعــدادى از عادات 
غلــط 

بیشتر افراد اشاره 
شده است که مستقیماً ستون فقرات را نشانه مى گیرد.

ورزش هاى نادرســتى کــه در طول روز      
انجام مى دهید

ورزش داراى مزایاى ســالمتى متعــددى فراتر از کاهش 
وزن اســت، اما نوع تمرینى که انجام مى دهید یا در بعضى 
موارد ورزش نکردن ممکن اســت اســتخوان هاى شما را 
شــکننده کند. تحمل وزن باعث افزایش تراکم اســتخوان 
در ستون فقرات و ســایر اعضاى بدن مى شــود. برخى از 
تمرین هاى محبــوب، از جمله دوچرخه ســوارى ممکن 
است باعث ایجاد مشــکالتى در ناحیه گردن شود چرا که 
طى آن دوچرخه سوار مجبور اســت براى مدت طوالنى به 
سمت جلو و پایین خم شود. از ســوى دیگر ورزش نکردن 
هم به سادگى باعث تراکم اســتخوان با کاهش طول عمر 

مى شود.

سیگار کشیدن
شاید جالب باشد بدانید که سیگار کشــیدن عالوه بر برخى 
بیمارى هاى مرتبط با استعمال دخانیات، مى تواند به ستون 
فقرات شما نیز آسیب برساند. بیشتر مردم درك نمى کنند که 

سیگار کشیدن روى استخوان تأثیر مى گذارد و مى تواند باعث 
دفع زودرس دیسک شود. استعمال دخانیات باعث جلوگیرى 
از گردش دیســک و رطوبت آن مى شود و جذب مواد مغذى 

براى سالم ماندن دیسک ها را دشوار مى کند.

کاهش مصرف لبنیات
کلسیم براى سالمتى استخوان بســیار مهم است و لبنیات 
منبع مهمى از کلســیم است اما اگر شــما تحمل الکتوز را 
ندارید و به دلیل نفخ، اســهال و گاز که بعــد از مصرف آنها 
تجربه مى کنید شیر، پنیر و ماســت را کنار بگذارید، 
ممکن است استخوان هایتان آســیب ببیند. اگر 
استخوان هاى شما نرم شود، منجر به فشار هاى 
دردناك در ناحیه ستون فقرات مى شود. از دیگر 
منابع خــوب لبنیات مى توان به ســبزیجات، 
ماهى هایى با استخوان هاى نرم مانند ساردین 
کنسرو شده و ماهى قزل آال و غذا هاى غنى از 

کلسیم اشاره کرد. 

وضعیت بدنى شما
آیا تاکنون توجه کرده اید که چگونه تمرین کنندگان منظم یوگا 
خیلى صاف مى نشینند؟ به نظر مى رســد، یوگا براى کمردرد 
ممکن است به اندازه درمان فیزیکى مؤثر باشد و براى بهبود 
وضعیت بدن شما بسیار عالى اســت. به گفته متخصصان، با 
افزایش ســن، نیروى جاذبه مى تواند باعث فشردگى ستون 
فقرات شــود و وضعیت ضعیف بدن مى تواند این مشــکل را 
تشدید کند و باعث شود تا ستون فقرات حتى بیشتر فشرده شود.

وسواس در استفاده از ضد آفتاب
ضد آفتاب هنــوز بهترین روش براى کاهــش خطر ابتال به 
سرطان پوست و جلوگیرى از خطوط و چروك هاى زودرس 
اســت. اما از طرفى هم بهترین روش بــراى جذب ویتامین 
D، در معرض نور خورشــید بودن است. شــما نمى توانید 
تمام مواد مورد نیاز خود را از مواد غذایــى دریافت کنید، اما 
بدن شــما براى جذب کلســیم به ویتامین D نیاز دارد. 15 
دقیقه نور آفتاب براى افزایش جــذب ویتامین D مى تواند 
مؤثر باشد. تحقیقات جدید در گزارش هاى علمى نشان مى دهد 
که نور ناشى از اشعه ماوراى بنفش دیجیتال (UV) ممکن 
است در تولید ویتامین D در پوست از نور خورشید کارآمدتر 

باشد. 

اعتیاد به تلفن هوشمند
عالیمى وجود دارد که مى تواند نشــان دهنده اعتیاد شما به 
گوشى همراهتان باشــد. به گفته متخصصان، هنگامى که 
به صفحه گوشى خود در حالت ایستاده به جلو نگاه مى کنید، 
ستون فقرات فوقانى شــما در حالت خمیده قرار مى گیرد که 
مى تواند به مرور زمان به فشردگى دیسک هاى ستون فقرات 

منجر مى شود.

میز کار شما
نشســتن در یک میز با ارگونومى ضعیف باعث مى شود که 
فشار کمترى به کمر وارد شده و باعث درد شود. در این شرایط 
اســتراحت هاى مکرر و پیاده روى مى تواند مؤثر باشــد. در 
مورد شیوه صحیح اســکان در فضاى کار با یک متخصص 
کاردرمانى صحبت کنید تا روش صحیح براى انجام حرکات 

گردنى را یاد بگیرید.

اعتیاد به نوشیدن قهوه
قهوه ممکن است جذب کلسیم را کاهش دهد، اگرچه مطالعاتى 
در مورد اینکه چه نوع تأثیرى در تراکم استخوان و خطر شکستگى 
دارد مى تواند متفاوت باشــد. اطمینان حاصل کنید که به میزان 

کافى کلسیم از طریق رژیم غذایى یا مکمل ها دریافت مى کنید.

دارو هایى که مصرف مى کنید
برخى دارو ها مانند اســتروئید ها ممکن است استخوان هاى 
شــما را ضعیف کنند. هرچه دوز دارو بیشتر باشد، تأثیر آن بر 
استخوان ها و ستون فقرات نیز بیشتر مى شود. از طرفى برخى 
دارو ها مى توانند با پوکى استخوان ناشى از استروئید از جمله 
بیس فسفونات ها مقابله کنند. در مورد دارو هاى خود با پزشک 
خود صحبت کنید تا ببینید که آیا آنها بر تراکم استخوان شما 
تأثیر مى گذارند  و آیا براى برطرف کردن این اثرات مى توانید 

اقداماتى را انجام دهید یا خیر.

 ناتوانى در درك احساس واقعى تان
مطالعات نشــان مى دهــد که اگر بــه خود اجــازه ندهیم 
عصبانیت، غم و ترس طبیعى را در زندگى احســاس کنیم، 
احتماًال درد جســمى و شــرایطى مانند کمــردرد را تجربه 
خواهیم کرد. یک عمل ساده براى نوشــتن مطالب به شما 
کمک مى کند تا احساســات خود را ابراز کرده و فشار ناشى 

از آن را کم کنید.

چرا ما عالقه داریم که در قابلمه هاى مسى غذا درست 
کنیم؟ در بســیارى از خانه هاى ایرانى سال هاى اخیر 
استفاده از مس آنقدر باب شده که تمام لوازم پذیرایى تا 
طبخ غذا، مسى هستند. اما آیا ظروف مسى براى تهیه 
هر نوع غذایى مناسب هستند؟ آیا نباید در استفاده از آنها 

اطالعات بیشترى کسب کنیم؟
اما بسیارى از ما فکر مى کنیم هر نوع غذایى را مى توانیم 
در ظروف مسى بپزیم و براى سالمتى ما مفید است. پیش 
از هرکار این تفکر غلط را کنار بگذاریم. ورود بیش از حد 
مس به بدن موجب مسمومیت و برخى از بیمارى هاست.

مس بهترین رساناى گرماست و به سرعت گرم مى شود 
و گرم مى ماند. این ویژگى براى بســیارى از آشــپزها 
بى همتاســت و آنها را به اســتفاده از ایــن نوع ظروف 
تشــویق مى کند. از آن گذشــته این روزها آبکش هاى 
مسى، کفگیرهاى مسى، کاسه هاى مسى و سایر لوازم 
آشپزخانه مسى در فروشــگاه ها وجود دارد و بسیارى از 
افراد از آن استفاده مى کنند. بنابراین بیش از هر چیزى 

باید در مورد آن اطالعات کسب کنیم.
ما بــا دو نوع مس رو بــه رو هســتیم. مس هایى که با 
پوشــش قلع وجود دارند و به همین علت نباید نگران 
مسمومیت مســى باشــیم. در این حالت به علت این 
پوشش، متخصصان مى گویند که از لوازم آشپزخانه تیز 

استفاده نکنید تا این پوشش را وارد غذا نکنید.

خوراکى هاى خیلى شور، 
ترش، شیرین، گوشت و 
چربــى را نباید در ظروف 
مســى به مدت طوالنى 

نگهداشت.
در شرایطى که ما با ظروف مسى، 
به طور مستقیم و بدون محافظت 
قلع سر و کار داریم، باید بدانیم که 

مس واکنش پذیر است. اسیدهایى 
مانند سرکه و گوجه فرنگى مى توانند 

مس را به مواد غذایى وارد کنند و در طول زمان 
سمى باشند.

ظروف مسى پوشانده شــده با قلع نباید به تنهایى گرم 
شوند و حتمًا باید دماى داخل آن زمانى که خالى است 
از حرارت متوســط باالتر نرود. اگر قلع به صورت خالى 
داغ شود، به علت اینکه درجه ذوب آن پایین (230 درجه 
سانتیگراد) اســت، مى تواند خطرناك باشد. با مراقبت، 

یک پوشش قلعى مى تواند تا چند سال سالم بماند.
یکى از جدیدترین روکش هاى ظروف مسى، از جنس 
استیل است. تابه مسى تبدیل به قابلمه اى با ویژگى هاى 
تمام قابلمه هاى اســتیل شده اســت و تنها از ویژگى 

رسانایى مس استفاده شده است.
کاسه هاى مسى که در ابزار آشپزى جدید وجود دارند در 

بسیارى 
از مــوارد براى مخلــوط کردن 

تخم  مرغ ها استفاده مى شــوند که به ایجاد 
حالت فومى تخم  مرغ کمک مى کنند و خطرى ندارند.

مهمترین ویژگى که روى کیفیت تابه هاى مســى اثر 
مى گذارد، ضخامت تابه هاى مسى است. بهترین حالت 2 
تا 3 میلی متر بودن آن است. اگر بیش از این مقدار ضخیم 
باشد این تابه خیلى سریع گرماى خود را از دست مى دهد.

بدن به مقادیرى مس نیاز دارد تا ســالم بماند اما ورود 
بیش از حد مس به بدن مخصوصًا در کودکان، با شدت 
بیشترى موجب مسمومیت مى شود. بنابراین این ادعا که 
مس براى بدن مفید است درست است اما مانند هر عنصر 

الزمى نباید از حد مجاز آن بیشتر شود.

چربــى نهفته در پوســت مرغ براى انســان و به 
خصوص زنان خطرناك است.

پوســت مرغ مى توانــد آلودگى هــاى محیطى 
را جذب کــرده و اثــرات مضــرى را بــه افراد 
هنگام خــوردن منتقل کند. پوســت مرغ حاوى 
چربى هاى اشباع شده اى است که مى تواند میزان 
کلسترول خون را باال برده و به کبد آسیب برساند. 
تمام افراد بهتر است از روغن هاى حیوانى کمترى 
اســتفاده کنند تا بتوانند عمر بیشترى را براى خود 

رقم بزنند.
البته عالوه بر مرغ، پوســت ماهى هــم مى تواند 
بســیارى از آلودگى ها و بیمارى ها را به فرد منتقل 
کند. پوســت مرغ به دلیل داشــتن چربى اشباع 
شــده موجب چاقى مفــرط مى شــود و مى تواند 
فرد را بــه صد هــا بیمــارى دیگر مبتــال کند. 
بافت هاى چربى در بدن، دیگر یــک بافت مرده 
نیستند بلکه در ردیف غدد درون ریز فعال هستند. 
ایــن بافت هاى چربــى، آنزیم هــاى مختلفى را 
ترشــح مى کنند که مى توانند سیستم گرسنگى و 
اشــتهاى فرد را کنترل کنند. به خصوص اگر این 
چربى ها در ناحیه شکم انباشته شده باشند، هرچه 
قطر و طول شکم بیشتر باشــد عمر فرد کوتاه تر 

مى شود. 
در خــوردن بــال و گردن مــرغ احتیــاط کنید، 
زیرا بســیارى از مواد شــیمیایى و مواد سمى  که 
در دنیاى خارج از بدن شــما وجــود دارد؛ در بال 
مرغ انباشــته مى شــوند.. باید بدانید که به طیور 
معمــوالً  آنتى بیوتیک داده مى شــود تــا بتوانند 
در مقابل بیمارى ها مختلف به خوبى مقابله کنند. 
البته این عمل موجب وزن گیرى و رشد طیور هم 

مى شود.

بیماران مبتال به اختالالت گوارشى ساختارى، درد بیشتر 
و 40 درصد استرس بیشــتر را گزارش کرده اند. در بین 
25 اختالل گوارش کارکردى، نشــانگان روده تحریک 
پذیر شایع ترین، پرهزینه ترین و ناتوان کننده ترین نوع 
آنهاست. نشانگان روده تحریک پذیر یک بیمارى شایع 
پزشکى است که با درد و ناراحتى مزمن، مکرر و شکمى 
مشخص مى شود که منجر به عادات روده اى تغییر یافته 

در غیاب بیمارى هاى گوارشى دیگر مى شود.
محققان مى گویند: رفتارهاى اجتنابى با عالیم گوارشى 
افراد مبتال به نشانگان روده تحریک پذیر رابطه دارد و 
کاهش یافتن رفتارهــاى اجتنابى علت بخش بزرگى از 
اثرات درمانى بر این بیماران اســت. مداخالت استفاده 
شــده نیز عموماً شــامل مواردى مانند آرام سازى براى 
کاهش اســترس یا کاهش عالیم ناشــى از استرس، 
فعال سازى رفتارى با وجود درد، بوده است. بنابر این یکى 
از درمان هاى روان شــناختى احتماًال سودمند براى این 

بیماران، ذهن آگاهى اســت. ذهن آگاهى به عنوان یک 
احساس بدون قضاوت و متعادل از آگاهى تعریف شده 
است که به واضح دیدن و پذیرش هیجانات و پدیده هاى 

فیزیکى، همانطور که اتفاق مى افتند کمک مى کند.
پژوهشــگران مى گویند: آموزش ذهن آگاهى مبتنى بر 
کاهش استرس موجب کاهش عالیم جسمى و افزایش 
کیفیت زندگــى بیماران نشــانگان روده تحریک پذیر 
مى شــود. همچنین درمان مبتنى بر آرام سازى موجب 
کاهش اضطراب و شدت عالیم نشانگان روده تحریک 
پذیر شده است و استفاده از یوگا در درمان کاهش استرس 
مبتنى بر ذهن آگاهى بر روى بیماران مبتال به نشانگان 
روده تحریک پذیــر موجب کاهش عالیــم روده اى، 
شدت عالیم و اضطراب،  بهبود کیفیت زندگى و کارکرد 

فیزیکى شده است.
در نتایج این پژوهش آمده است: تکنیک هاى ذهن آگاهى 
باعث کاهش عالیم جســمى در بیماران نشانگان روده 

تحریک پذیر شده است. این بیمارى با هیجانات منفى 
و اســترس رابطه دارد. بنابراین، تعدیل و اصالح تجربه  
استرس و هیجانات منفى مانند اضطراب در این بیماران 
مى تواند به آنان کمک کند و این همان چیزى است که 
درمان ذهن آگاهى به آن کمــک مى کند. افزون بر این 
براى کمک به تغییر عالیم نشانگان روده تحریک پذیر 
در این بیماران ضرورى اســت که ابتــدا اضطراب آنان 

کاهش داده شود.
 ممکن اســت علت اثربخشى شــناخت درمانى مبتنى 
بر ذهن آگاهى در بهبود میزان و شــدت عالیم بیماران 
پژوهش حاضر نیز به دلیل کمک رســاندن این درمان 
به کاهش اضطراب آنان باشــد، زیرا درمان هاى مرتبط 
با ذهن آگاهى از جملــه تکنیک یــوگا در فرایند ذهن 
آگاهى و درمان آرام سازى، موجب کاهش اضطراب و در 
نتیجه باعث کاهش عالیم نشانگان روده تحریک پذیر 

مى شوند.

مطالعات نشان داده اســت برخى از عادات غلط افراد موجب 
خمیدگى و آســیب به ستون فقرات مى شــود. ستون فقرات 
پیچیده ترین مفاصل در بدن ماست با وجود این تا زمانى که 
شــروع به درد نکند، اهمیت چندانى به آن نمى دهیم و بدون 
آنکه متوجه باشیم گاهى با عادات نامناسب خود آسیب جدى به 
این عضو مهم بدن وارد مى کنیم. در ادامه 
به تعــدادى از عادات 
غلــط 

بیشتر افراد اشاره 
شده است که مستقیماً ستون فقرات را نشانه مى گیرد.

ورزش هاى نادرســتى کــه در طول روز    
انجام مى دهید

ورزش داراى مزایاى ســالمتى متعــددى فراتر از کاهش 
وزن اســت، اما نوع تمرینىکه انجام مى دهید یا در بعضى

موارد ورزش نکردن ممکن اســت اســتخوان هاى شما را 
شــکننده کند. تحمل وزن باعث افزایش تراکم اســتخوان 
در ستون فقرات و ســایر اعضاى بدن مى شــود. برخى از 
تمرین هاى محبــوب، از جمله دوچرخه ســوارى ممکن 
است باعث ایجاد مشــکالتى در ناحیه گردن شود چرا که  
اســت براى مدت طوالنى به به طى آن دوچرخه سوار مجبور

سمت جلو و پایین خم شود. از ســوى دیگر ورزش نکردردن 
هم به سادگى باعث تراکم اســتخوان با کاهش طولل عمر 

مى شود.

سیگار کشیدن
شاید جالب باشد بدانید که سیگار کشــیدن عالعالوه بر برخى 
بیمارى هاى مرتبط با استعمال دخانیات، مىمى تواند به ستون 
فقرات شما نیز آسیب برساند. بیشتر مردم د درك نمى کنند که 

سیگار کشیدن روى استخو
دفع زودرس دیسک شود. اس
از گردش دیســک و رطوبت
براى سالم ماندن دیسک ها

کاهش مصرف لبنی
کلسیم براى سالمتى استخ

منبع مهمى از کلســیم است
اســه ندارید و به دلیل نفخ،
مى کنید شیر، تجربه
ممکن است استخ
استخوان هاىش
دردناك در ناح
منابع خــوب
ماهى هایى با با
کنسرو شدهده و
کلسیم اشارهره کرد

وضعیت بدندنى شما
آیا تاکنون توجه که کرده اید که
ن خیلى صاف مىمى نشینند؟ به
ممکن استت به اندازه درمان
وضعیت بد بدن شما بسیار عالىلل
افزایشش ســن، نیروى جاذب
و وضعیت ضع فقراتت شــود
تشدشدید کند و باعث شود تا ست

وسواس در استفاد
ضد آفتاب هنــوز بهترین ر
سرطان پوست و جلوگیرى
اســت. اما از طرفى هم بهت
D، در معرض نور خورشــ
ا تمام مواد مورد نیاز خود را
بدن شــما براى جذب کلس

آفتاب براى افزایش دقیقه نور
مؤثر باشد. تحقیقات جدید در
که نور ناشى از اشعه ماوراى
Dاست در تولید ویتامین D د

باشد. 

از تأثیر ضد آفتاب تا گوشى همراه بر خمیدگى ستون فقرات

روده تحریک پذیر را سریع درمان کنید

پختن غذا در ظروف مسى واقعاً مفید است؟ 
ور، 
 و 
ف 
نى

ف مسى،
حافظت 
دانیم که 

سیدهایى 
گى مى توانند 

بسیارى رد کنند و در طول زمان
از مــوارد براى مخلــوط کردن

د است؟ 

خوردن پوست مرغ 
چه بالیى سرتان مى آورد؟



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

 ســتایش خداوندى را سزاســت که شــبم را به صبــح آورد 
بى آنکه مرده یا بیمار باشــم، نه دردى بر رگ هاى تنم باقى 
گذارد و نه به کیفــر بدترین کردارم گرفتــار کرد، نه بى 
فرزند و خاندان مانده و نه از دیــن خدا رویگردانم، نه منکر 
پروردگار، نه ایمانم دگرگون و نه عقلم آشفته و نه به عذاب 

موال على (ع)امت هاى گذشته گرفتارم. 
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آگهى برگزارى مناقصه عمومى

اخطــاریـه

 نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

محمد مغزى نجف آبادى- شهردار نجف آبادمحمد مغزى نجف آبادى- شهردار نجف آباد

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران 
واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 1398/11/05
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 98/11/06

 دریافت اسناد: سایت اینترنتى 
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031 

(داخلى 384)

مالکین محترم پالك هاى ثبتى 1560- 1560/1- 1560/2- 1560/3- 4/ 1560- 1560/5- 1560/6- 1599
آقایان محمد، محمود، جعفرقلى، حیدرعلى و خانم خدیجه همگى رادى

آقایان محمدمهدى، امیر، مهدى، جمال، على و خانم نرگس همگى صالحى
خانم ها مهین و اشرف افالکیان

خانم ها رقیه امیرخانى، رضوان انتشارى، طیبه بیگم یعقوبیان، اختر آذرى و بتول فتحى
پیرو آگهى شماره 695041/م الف مورخ 98/09/24، بدینوســیله و براى دومین بار به شما اخطار مى گردد با 
توجه به اینکه شهردارى نجف آباد قصد اجراى پروژه عمومى گردشگرى و تملک ملک واقع در خیابان شریعتى 
(موسوم به برجهاى دوقلوى صفا) را دارد؛ لذا خواهشمند است حداکثر ظرف 15 روز آتى با همراه داشتن مدارك 
مثبت مالکیت به واحد امالك شهردارى نجف آباد به نشــانى خیابان امام، چهارراه شهردارى مراجعه نمائید. 
بدیهى است برابر ماده 8 از «الیحه قانونى نحوه خرید و تملک اراضى و امالك براى اجراى برنامه هاى عمومى،

 عمرانى و نظامى دولت» عدم مراجعه و یا استنکاف از انجام توافق، منجر به پیگیرى موضوع از طریق مراجع قضائى 
مى گردد. 

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1398/10/25

محل تأمین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمین مبلغ برآورد (ریال)اعتبار

(ریال)

98/4 -4 -229
عملیات شستشو و الیروبى، تعمیر و 

تعویض، ویدئومترى (CCTV) در مدار 
بهره بردارى شبکه هاى فاضالب منطقه 

خمینى شهر (با ارزیابى کیفى)
3/424/041/212171/202/000جارى

م الف: 728715

آگهى مزایده عمومى  نوبت سوم

مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهانمجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان

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

پرورش- کوچه شهید عقیلى مراجعه نمایند.

خوراکى هایى که
 شما  را  عصبانى  مى کند

تقریباً همه ما اضطراب را به عنوان یک واکنش طبیعى به موقعیت هاى خاص احساس کرده ایم. اگر با استرس یا اضطراب 
مزمن زندگى مى کنید، ممکن است بخش اعظم زندگى روزمره خود را در مدیریت آن با ابزار هایى مانند درمان، ذهن آگاهى، 

ورزش و راهکار هاى ضد اضطراب سپرى کنید.
اما آیا مى دانید برخى غذا هایى که مى خوریم، ممکن است اضطراب ایجاد کند، البته نه به این معنا که براى مقابله با اضطراب 

باید آنها را حذف کنیم، اما اگر اضطراب هنوز روى زندگى شما تأثیر مى گذارد، این چند مواد خوراکى را کمتر مصرف کنید.

مقادیــر زیــاد کافئیــن نــه تنهــا 
مى تواند اضطراب و خشــونت را 
افزایش دهد، بلکه باعث کاهش 
شــیمیایى  ســروتونین  تولیــد 
خوب در بدن و ایجاد افســردگى 
مى شــود. به طور معمول، کافئین 
در دوز هــاى کم خوب اســت، اما 
دوز هــاى زیــاد مى توانــد اثرات 
ناخوشــایندى ماننــد اضطراب و 

عصبانیت ایجاد کند.
مطالعــه نشــان داده افــرادى که 
روزانــه 300 میلى گــرم کافئین 
دو برابــر  مى نوشــند، تقریبــاً 

استرس دارند. 

ممکن است شما همزمان با حذف 
قهــوه از رژیم غذایى خــود، کرم 
خامــه اى را حــذف یــا جایگزیــن 
کنیــد. در این شــرایط جایگزینى 
یــک خامــه معمولى ممکن اســت 
بــه عنــوان یــک راه حل بــه نظر 
برســد، اما ایــن جایگزیــن منبع 
روغن هاى هیدروژنه و  به عنوان 
چربى  ترانــس معروف اســت که 
با کلســترول LDL بســته بندى 
مى شــود و مى توانــد کلســترول 
HDL را کاهش دهد. این چربى ها 
با افســردگى، اضطراب و کاهش 
اعتمــاد به نفــس و ســایر موارد 
مربــوط بــه ســالمت روان مرتبط 

هستند.

غذا هاى کامل مانند گوشــت گاو و 
شیر هنگام تهیه و تخمیر به بهترین 
وجه پخــت و اســتفاده مى شــوند 
امــا در طــى فرآینــد، باکترى هــا 
پروتئین هاى غذایى را به آمین هاى 
بیوژنیکى تجزیه مى کنند که یکى از 
آن ها هیستامین است. هیستامین 
یک انتقال دهنده عصبى اســت که 
هضم، هورمون ها و سیســتم هاى 
قلبى عروقــى و عصبى را تشــدید 
مى کند. در افراد مستعد، مى تواند 

باعث اضطراب و بى خوابى شود.

قند هاى افزوده باعث مى شوند قند 
خون شما به دنبال چرخش سنبله ها 
و تصادفات برود و با آن انرژى شما 
دچار نوســان مى شــود. وقتى قند 
خون افت مى کند، میزان خســتگى 
و اضطراب شــما زیاد مى شود. بدن 
انسولین را آزاد مى کند تا به جذب 
گلوکــز اضافــى و تثبیــت قند خون 
کمک کند، اما افت قند باعث مى شود 
بدن بیش از حد سخت کار کند تا به 
حالت عادى برگردد و باعث نوســان 
انرژى مى شود. مصرف مقادیر زیادى 
قند فرآورى شده مى تواند احساس 
نگرانى، تحریک پذیرى و ناراحتى را 

به وجود آورد.

غذا هاى بیاتغذا هاى بیات
 تخمیر شده و فرآورده تخمیر شده و فرآورده

کافئیـــنکافئیـــن

کرم خامه اى کرم خامه اى 
غیر متعارف معمولىغیر متعارف معمولى

شکر افزودهشکر افزوده
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