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غذاهایى که کبدتان همیشه به آنها نیاز دارد کشف 31 هزار لیتر گازوئیل قاچاق در اصفهانامین حیایى مقابل لیال حاتمى قرار گرفتواردات ذرت آلوده توسط 13 شرکت دولتى! کلى مدعى براى آقاى گلى سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

واقعاً استفاده از 
مایکروویو براى 

سالمتى مضر است؟

سالمت 8 محصول کشاورزى بررسى مى شود
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حجاج اصفهانى 
در حال بازگشت هستند

مردم رهنان، مدعى 
حق وقف باغ تختى هستند

طرح تعطیلى پنج شنبه ها 
هــم رد و هم 
تصویب شـــد!

5

امضاى
 تفاهمنامه ساخت 

1000 واحد مسکونى 
در فوالدشهر

تقریباً بیشتر افراد یک دستگاه مایکروویو در 
آشپزخانه دارند. این دستگاه براى گرم کردن 

مواد غذایى بسیار مفید است. با این حال بسیارى 
از افراد تصور مى کنند که مایکرویو براى 

سالمتى مضر است و استفاده از آن مى تواند  ...

بر اساس برنامه اقدام ملى تولید و عرضه مسکن 
تفاهمنامه ســاخت 1000 واحد مسکونى براى 
شاغلین ذوب آهن در محله ظفر (B 9) فوالدشهر 
با اعتبار 4000 میلیارد ریال در مدت ســه سال، 
بین مدیرعامل ذوب آهن اصفهان و مدیرعامل 
شــرکت عمران شهر جدید فوالدشــهر امضا و 

قرارداد آن بین طرفین مبادله شد.
در مراسم امضاى این تفاهمنامه و مبادله قرارداد 

بین طرفین که اصحاب ...
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آذرى: اینقدر تهدید نکنید آقایانآذرى: اینقدر تهدید نکنید آقایان
انتقادات صریح مدیرعامل ذوب آهن از سازمان لیگانتقادات صریح مدیرعامل ذوب آهن از سازمان لیگ
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وضعیت این محصوالت در قالب اجراى طرح ملى پایش باقیمانده آفتکش ها، فلزات سنگین و نیترات در سبد اصلى خانوار در اصفهان مورد بررسى قرار مى گیرد

چرا «هیوال» 
پرطرفدار شده است؟

اعتراض  وارد نیست
کمیته استیناف آراء خود را در خصوص باشگاه سپاهان صادر کرد.

به گزارش سایت رسمى فدراســیون فوتبال، رأى کمیته استیناف در 
خصوص باشگاه سپاهان به شرح زیر است: 

در خصوص درخواست استیناف شرکت فرهنگى ورزشى فوالد مبارکه 
سپاهان با مدیرعاملى آقاى مسعود تابش به طرفیت آقایان 1- محسن 
میرزاابوالقاسم غرب باشــى 2- محمد ولى جعفرى 3- مهدى زارع 

اردستانى 4- اکبر کریمى ...
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در صفحه3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

شاغلین در ذوب آهن اصفهان خانه دار مى شوند

ماهــانه
 40 آرایشگاه مردانه 

در اصفهان
 پلمب مى شود

پاى سیاست از فوتبال بریده مى شود؟
شهریور؛ مذاکره ایران و عربستان با وساطت «شیخ سلمان»
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مدیرکل اوقاف اصفهان:
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االتحاد در اروپا االتحاد در اروپا 
اردو داشت و ما هم...!اردو داشت و ما هم...!

مؤسسهه  آآآمممووووززززززشششششش ععععععااااااالللللللىىىىىىىمؤسسه آموزش عالى

میمه بدون آزمون بدون آزمون 
دانشجو مى پذیرد

آدرس: میمه- بلوار دانش- مؤسسه آموزش عالى نور دانش
www.nourdanesh.ac.ir تلفن: 3- 45427601- 031

اعطاى تسهیالت دانشجویى و اسکان، تقسیط شهریه، خوابگاه دانشجویى، سرویس ایاب و ذهاب

علمى کاربردى تولید و بهره بردارى از گیاهان دارویى و معطر
مهندسى علوم و صنایع غذایى

مهندسى کشاورزى- گیاه پزشکى 

علوم مهندسى صنایع غذایى (کشاورزى)
زیست شناسى سلولى و مولکولى
مهندسى تولید و ژنتیک گیاهى
میکروبیولوژى
زیست فناورى
زیست شناسى گیاهى
زیست شناسى جانورى

شیمى آزمایشگاهى  
تکنولوژى مواد غذایى

تولید و بهره بردارى از گیاهان دارویى معطر

کاردانى

کارشناسى ناپیوسته 

کارشناسى پیوسته

دانشگاه معارف قرآن و عترت
Isfahan University of Qur’an and Etrat studies

پذیرش دانشجو
 اصفهان

از طریق آزمون سراسرى و بدون آزمون
با مدرك رسمى وزارت علوم، تحقیقات و فناورى

اصفهان، بزرگراه شهید خرازى، ابتداى خیابان شهیدان غربى

@maaref_quran_un
031 -33372020

09130913214
www.icqt.ac.ir info@icqt.ac.ir
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است؟پرطرفدار شده است؟ رپرطرفدارشده ر پر
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احمد جانجان، کارشناس اقتصادى درباره فرار مالیاتى 
مشاغل پردرآمد نظیر آزمایشــگاه ها و رادیولوژى ها 
گفت: از ســال 88 تا 93، بیش از 21 درصد مشاغل 
مذکور، هیچ مالیاتى پرداخت نکــرده اند، 28 درصد 
کمتر از 500 هزار تومــان، 30 درصد بین 500 تا پنج 
میلیون تومان و مابقى نیز بیش از پنج میلیون تومان 

مالیات پرداخته اند.
این کارشناس اقتصادى ادامه داد: اگر وضعیت مالیات 
دهى آموزشــگاه هاى علمى آزاد نیز بررســى شود 
مى توان دریافت که بیش از 65 درصد آنها هیچ گونه 
مالیاتى تاکنون نداده اند، 22 درصد کمتر از 500 هزار 

تومان، 10 درصد کمتر از پنج میلیون تومان و فقط 0/7 
درصد بیش از پنج میلیون تومان مالیات پرداخته اند.

وى در خصوص شناســایى اینگونه مشــاغل افزود: 
به هیچ عنــوان نمى توان درآمد مشــاغلى همچون 
آموزشگاه ها و آزمایشــگاه ها را دقیق به دست آورد. 
همچنین معامالتى نظیر آهن فروشى وجود دارد که از 
پشت تلفن انجام مى شود و به هیچ عنوان نمى توان 
آن را شناســایى کرد و از آنها مالیات گرفت. بر طبق 
قانون بانک ها باید گردش مالى بــاالى پنج میلیارد 
تومان را گــزارش کنند، که اکثر بانــک ها این کار را 

انجام نمى دهند. 

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: 13 شرکت 
دولتى با ارز تخصیص یافته توسط بانک مرکزى قریب 
به 500 هزار تن ذرت آلوده به ســم آلفاتوکسین را وارد 

کشور کرده اند. 
امیر خجسته اظهار کرد:  این محموله 491 هزار تنى در 
سال 95 از کشور برزیل و از طریق بندر امام خمینى(ره) 
وارد کشور شده که طبق مستندات این ذرت ها از بدو ورود 
آلوده به سم آلفاتوکسین بوده است. وى افزود: از این 491 
هزار تن ذرت آلوده 350 هزار تن در کشور توزیع شده و 
متأسفانه باید بگویم که هر دامى که این ذرت ها برایش 
استفاده شده باشد، شــیر و محصوالت لبنى آن آلوده به 

این سم مى شود. 
خجسته گفت: آنچه پیش از این در گزارش هاى خبرى 
تحت عنوان واردات 140 هزار تن ذرت آلوده در گمرك 
بندر امام(ره) منتشر شده، مابقى آن 491 هزار تن ذرت 
آلوده اى اســت که در باال ذکر شــد که درباره این 141 
هزار تن هم تخلفاتى صورت گرفته اســت. نایب رئیس 
کمیسیون اصل 90 مجلس افزود: موضوع بعدى میزان 
ارز تخصیص یافتــه به خرید این ذرت هــا و چگونگى 
هزینه کرد آن است که این شرکت ها باید مستندات خود 
را ارائه کنند که با چه قیمتى این ذرت ها را از کشور برزیل 

خریدارى کرده اند.

مشاغل پردرآمد 
مالیات نداده اند

واردات ذرت آلوده
 توسط 13 شرکت دولتى!

ما کجا، آنها کجا؟ 
   روزنامه خراسان | ژاپنى ها که کشورشان 
یکى از کشورهاى اصلى در زمینه تولید فناورى روز 
اســت، جزو کم مصرف ترین مردم در استفاده از 
شبکه هاى اجتماعى مجازى هستند. طبق آمارى 
که به تازگى منتشر شده است، ژاپنى ها به صورت 
میانگین فقــط 45 دقیقه در روز وقــت خود را در 
شــبکه هاى اجتماعى مجازى مى گذرانند. طبق 
نتایج این بررســى هــا، میانگین حضــور مردم 
کشورهاى پیشرفته در شبکه هاى اجتماعى کمتر 
از دیگر کشورهاست. سرانه روزانه حضور ایرانیان 
در شبکه هاى اجتماعى در ســال 98 بیش از دو 

ساعت تخمین زده مى شود.

شناسایى 20 هزار بازیگر 
   فارس | على عســکرى، رئیس ســازمان 
صداوســیما با بیان اینکه از هنرمنــدان و افراد 
بااستعدادى که به دالیلى مهجور مانده اند، حمایت 
مى کنیم گفت: در پروژه ملى «ســلمان فارسى» 
به خوبى از ظرفیت استان ها اســتفاده شده و کار 
شناسایى حدود 20 هزار بازیگر در 29 استان کشور 

براى ایفاى 1500 نقش، پیش رفته است.

استخدام حق التدریسى ها
   پانــا | سیدجواد حســینى، سرپرست وزارت 
آمــوزش و پــرورش گفــت: «بــراى اول مهر 
امســال قرار گذاشــتیم 12 هزار نفر از نیروهاى 
حق التدریسى، پیش دبستانى و نهضتى وارد آموزش 
و پرورش شوند که ردیف استخدامى این تعداد از 

سازمان ادارى و امور استخدامى اخذ شده است.»

موبایل 
باز هم ارزان مى شود

   روزنامه شهروند | قیمت گوشى در بازار 
نزولى شد. به گفته فعاالن، بازار قیمت گوشى هاى 
برند سامسونگ دست کم  500  هزار تومان ارزان تر 
شــده و در برخى از مدل ها این افــت قیمت به 
یک میلیون تومان هم مى رسد. البته این افت قیمت 
نه به  خاطر کاهش بهاى تمام شده واردات موبایل 
بلکه به دلیل افزایش تعداد واردکنندگان قانونى از 
حدود 50 شرکت به 110 شرکت و ایجاد جو رقابتى 
ســالم در میان تجار و افزایش ســرعت عرضه و 
موجودى باالى واردکنندگان بوده است و اگر رکود 
در بازار ادامه دار باشد، باز هم شاهد افت قیمت ها در 

روزهاى آینده خواهیم بود.

تخم مرغ ها به عراق مى رود!
   مهر | رئیــس هیئت مدیــره اتحادیه مرغ 
تخمگذار اســتان تهران با بیان اینکه روزانه 250 
تن تخم مرغ مازاد در کشــور وجــود دارد، گفت: 
تنها حدود 80 تا 100 ُتن تخم مرغ از کشور صادر 
مى شود که آن هم به صورت قاچاق و غیررسمى 
است و بیشتر تخم مرغ کشــور در حال حاضر به 
صورت غیررسمى به کشور عراق صادر مى شود. 
این محموله ها بدون هیچ مشکلى تا مرز مى روند 
اما به دلیل مشــکالتى که در این زمینه در کشور 
عراق وجــود دارد از مرز به صورت غیررســمى و 

قاچاق وارد این کشور مى شود.

بیشترین دلیل مهاجرت 
   عصر ایران | نتایج طرح آمارگیرى نیروى کار 
نشان مى دهد که هشت عامل موجب ترك وطن 
و مهاجرت افراد در سال گذشته شده که بیشترین 
و مهمترین دلیل آن پیروى از خانوار بوده است به 
نحوى که علت مهاجــرت 52/8 درصد مهاجرت 
کنندگان به همین دلیل بوده است اما علل دیگرى 
هم در این زمینه اثرگذار بوده و جســتجوى کار با 
سهم 10 درصد و جستجوى کار بهتر با سهم 6/5 
درصد به ترتیب بیشترین عامل مهاجرت افراد را به 

خود اختصاص داده است.

چرا به جان هم افتاده اند؟
   روزنامــه جمهــورى اســالمى | آقاى 
صادق آملى الریجانى به سخنان اعتراضى آقاى محمد 
یزدى پاسخ داد و گفت: «آیا جز توهین و تحقیر کردن 
به مســئولین کار دیگرى کرده اید؟ شما فکر مى کنید 
قّیم حوزه هاى علمیه هســتید که به همــه امر و نهى 
مى کنید؟...» مردم مى پرسند این دو نفر که هر دو رئیس 
قوه قضاییه بودند، هر دو عضو شوراى نگهبان هستند، 
هر دو عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند و هر 
دو مدرس حوزه علمیه قم هستند، به جاى اینکه الگوى 
اخالق و مدارا باشند، در شرایطى که مشکالت ما چیز 

دیگرى است چرا به جان هم افتاده اند؟

به این وضع خاتمه دهید
   الــف | آیت ا... مکارم شــیرازى در پیامى از آیت ا... 
یزدى و آیت ا... آملى الریجانى خواست به مسائل اخیر 
پایان بدهند. در پیام آیت ا... مکارم شیرازى آمده است: به 
همه شما احترام مى گذاریم و متواضعانه تقاضا دارم این 
باب را به کلى مسدود کنید و به آبروى روحانیت و نظام 
کمک فرمایید. من به همه شما عزیزان دعا مى کنم که به 
این وضع خاتمه دهید و حتى اگر افرادى پادرمیانى کنند 

تا عزیزان از یکدیگر عذرخواهى نمایند بسیار بجاست.»

چرا باید معادن را افرادى 
خاص داشته باشند؟

   ایســنا | معاون اول قوه قضاییه گفت: نباید اجازه 
دهیم که شکاف طبقاتى ایجاد شود که این امر وظیفه 
مهم قوه قضاییه، دولت و مجلــس در گام دوم انقالب 
است. حجت االسالم غالمحسین محسنى اژه اى افزود: 
چرا کارى کردند که ارز کشــور در اختیار افرادى خاص 
باشد؟ چرا باید معادن را افرادى خاص داشته باشند؟ چرا 
باید فقط افرادى خاص بتوانند از امکانات عمومى و بیت 
المال کشور استفاده کنند؟ نباید توزیع مایحتاج عمومى 

مردم در انحصار گروه خاصى قرار گیرد.

«فرار مغزها» شایعه است!
   بهــار | در حالــى که مهاجرت از ایران به ســطح 
دانش آموزان هم رسیده، معاون رئیس جمهور مدعى شد: 
فرار مغزها نداریم چرخش مغزها داریم! سورنا ستارى، 
معاون علمى و فناورى رئیس جمهور مدعى شده است 
که: آمار کذبى به نقل از گزارش صندوق بین المللى پول 
ارائه شده که اعالم مى کند ایران در سال 2009 رتبه اول 
را در فرار مغزها دارد اما این آمار در حالى منتشر شده که 
اصًال چنین گزارشى وجود ندارد. ادامه تحصیل نخبگان 
در دانشگاه هاى دیگر کشورها به عنوان چرخش مغزها 

مطرح است نه مهاجرت یا فرار مغزها! 

مدیرعامل ایران خودرو
 برکنار شد

   جماران | طبق اعالم سخنگوى دولت، مدیرعامل 
ایران خودرو روز دوشنبه برکنار و على آبادى جایگزین 
وى شده است. آنطور که على ربیعى به رسانه ها اعالم 
کرده، مدیرعامل ایران خودرو به صورت عمدى و بدون 
هماهنگى قیمت محصوالتش را افزایش داده و به همین 
دلیل برکنار مى شود. ربیعى تأکید کرده: افزایش قیمت 
خودرو قانونى نبوده و باید بررسى شود که آیا اشتباه نرم 

افزارى یا خطاى شخصى بوده است. 

درخواست ابتکار از رئیسى
   ایسنا | معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده 
با اشاره به اینکه الیحه تأمین امنیت زنان مدتى است که 
از طرف دولت براى اظهار نظــر قضایى به قوه قضاییه 
رفته اســت، گفت: محترمانه و عاجزانه به آقاى رئیسى 
مى گویم که مهلت بررسى این الیحه تمام شده، لطفًا 
این الیحه را تأیید کنید تــا بتوانیم بقیه مراحل آن را در 
دولت انجام دهیم و قانونى شایسته براى حفظ خانواده 

به تصویب برسد.

خبرخوان

بهره بردارى از خط تولیــد انواع ورق هاى API محیط 
ترش مورد مصرف در صنایع نفت و گاز با حضور دهقانى، 
مدیرعامل شرکت مهندسى و توســعه نفت، ابراهیمى 
مدیرعامل شــرکت فوالد اکســین و مدیریت شــعب
 استان هاى خوزستان و لرســتان بانک ایران زمین در 

شرکت فوالد اکسین خوزستان برگزار شد.
این نوع خاص ورق که پیش از این جزو اقالم وارداتى بود 

که جهت پروژه عظیم خط لوله نفت گوره به جاسک به 
همت شرکت فوالد مبارکه اصفهان، فوالد اکسین اهواز 
و لوله سازى اهواز و بانک ایران زمین براى اولین بار به 

بهره بردارى رسید. 
در این پروژه گشــایش LC براى تولید ورق مذکور در 
شرکت فوالد اکســین اهواز توســط بانک ایران زمین 

انجام شده است. 

چندسالى اســت که عقد آریایى به عنوان یک گزینه در 
خدمات محضرها در مراســم ازدواج مطرح مى شود و در 
بســته اى که محضردار به مراجعان ارائه مى کند در کنار 
ســفره عقد، تزیینات اتاق  و... قرار مى گیرد و هزینه آن 
جداگانه محاسبه مى شود. البته برخى محضرداران نیز عقد 
آریایى را به عنوان یک هدیه روى خدمات دیگر به زوج ها 
ارائه و برخى خانواده ها نیز از این مسئله استقبال مى کنند.

عقد آریایى شامل خواندن متنى به فارسى است که عاقد 
آن را جمله به جمله مى خواند و عروس و داماد آن را تکرار 
مى کنند و مضمون آن معموًال پیوند زناشــویى و تعهد و 

وفادارى زوج ها به یکدیگر است.
این نوع از عقد البته بیشتر جنبه تشریفاتى دارد و حتمًا در 
مراسم عقد شرعى هم خوانده مى شود، البته این مسئله را 
هم نباید فراموش کرد که این متن فارسى با ایجاد حال 
و هوایى خاص و گفته شدن جمالتى با مضمون عقد اما 
به فارسى که براى زوج   ها فهم آن راحت تر است، بسیار 
مورد استقبال قرار گرفته  هر چند رئیس کانون سردفتران 

ازدواج و طالق چنین عقدى را غیرقانونى خوانده  است.
اما با وجود اینکه برگزارکنندگان مراسم عقد در محضرها 
از این متن به عنوان عقد آریایى یا عقد باستانى نام مى برند 
و آن را به ایرانیان باستان منتسب مى کنند، سند و منبع 

تاریخى آن مشخص نیست.

حمیدرضا صفاکیش، استاد تاریخ دانشکده تهران مرکز 
دانشگاه آزاد اســالمى در ارتباط با مبناى تاریخى آنچه 
به عنوان عقد آریایى در این دوره رواج پیدا کرده  اســت، 
مى گوید: در اسناد به جا مانده متنى معادل آنچه امروز عقد 
آریایى نامیده مى شود موجود نیســت. او ادامه داد: البته 
چنین متنى با روح حاکم بر ایران باستان منافاتى ندارد، 
خداپرستى، اهمیت استحکام خانواده، سالمت ازدواج و... 
همواره در فرهنگ ما مورد تأکیــد بوده و این متن هم با 
چنین ارزش هایى سازگار است اما چنین نیست که دقیقًا 

متن آن سندیت تاریخى داشته باشد.

تور رالــى موتورســوارى پاریس- اصفهان کــه با هدف 
طبیعت گردى و بازدید از امکان تاریخى و باستانى شامگاه 
شنبه 26 مرداد از طریق مرز بازرگان وارد کشور شد، پنجم 
شهریور از طریق پرواز اصفهان به استانبول سفر مى کنند. 
این گروه که شامل 40 گردشگر هستند از کشورهاى فرانسه، 
سوئیس و انگلستان به ایران سفر کرده اند و مقصد اصلى آنان 

اصفهان و شیراز است.
این گردشــگران با 25 دســتگاه موتور و چهار دســتگاه 
اتومبیل با هدف بازدید از امکان تاریخى و باستانى کشور و 

طبیعت گردى در این مسیر رهسپار ایران شده اند.
تور رالى موتورسوارى پاریس 11 روز در ایران حضور خواهند 
داشت و سپس برخى از این گردشــگران پنجم شهریور از 

طریق پرواز اصفهان به استانبول سفر مى کنند و پنج دستگاه 
موتورسیکلت نیز از طریق همین مرز از ایران خارج مى شود.

زمزمه هایى مبنى بر وساطت رئیس بحرینى کنفدراسیون 
فوتبال آسیا براى پایان دادن به ماجراى طوالنى «زمین بى 
طرف» شنیده مى شود. در همین ارتباط گفته شده که «شیخ 
سلمان»، شاهزاده بحرینى جلسه اى سرنوشت ساز با رؤساى 

فدراسیون هاى ایران و عربستان برگزار مى کند.
ایران و عربستان دو قدرت برتر خاورمیانه در حوزه سیاست و 
مباحث نظامى هستند و اختالفات گسترده اى طى دهه هاى 
اخیر داشته اند اما این تضادها توسط خاندان سعودى به حوزه 
فوتبال کشیده شد و از چند سال پیش با دخالت دادن مسائل 
سیاسى بعد از حمله به سفارت سعودى ها در تهران، میزبانى 

دوکشور از تیم هاى مقابل لغو شد.
این اختالف حتى با توســل بــه دادگاه عالــى ورزش و 
میانجیگرى مقامــات FIFA و AFC هم حل و فصل 
نشد اما حاال زمزمه هایى مبنى بر وساطت رئیس بحرینى 
کنفدراســیون فوتبال آســیا براى پایان دادن به ماجراى 
طوالنى «زمین بى طرف» شنیده مى شود. در همین ارتباط 

گفته شده که شیخ سلمان جلسه اى سرنوشت ساز با رؤساى 
فدراسیون هاى ایران و عربستان برگزار مى کند.

 AFC سعد الحارثى»، خبرنگار ســعودى و عضو سابق»
خبر داد که شیخ ســلمان، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا 
جلسه اى مهم و سرنوشت ســاز با رؤساى فدراسیون هاى 
ایران و عربستان برگزار مى کند تا مشکل بازى در زمین بى 

طرف در لیگ قهرمانان آسیا 2020 را حل کند.
شیخ سلمان با این میانجیگرى به دنبال پایان دادن پرونده 
«زمین بى طرف» است تا نمایندگان ایران و عربستان در 
صورت رقیب شــدن در لیگ قهرمانان آسیا در خانه خود از 
رقیب میزبانى کنند. این جلسه سرنوشت ساز بنا به ادعاى این 
خبرنگار سعودى در آخر ماه سپتامبر (آخر ماه شهریور) برگزار 
مى شود تا تکلیف این پرونده مشخص شود. با این تفاسیر 
مهدى تاج، رئیس فدراســیون فوتبال کشورمان باید خود 
را براى دیدار با «یاسر المسحل»، رئیس فدراسیون فوتبال 

عربستان آماده کند تا این پرونده را براى همیشه ببندد.

شهریور؛ مذاکره ایران و عربستان با وساطت «شیخ سلمان»

پاى سیاست از فوتبال بریده مى شود؟

رئیس جمهور آمریکا بــا تکرار این ادعــا که تهران 
خواهان گفتگو با واشنگتن اســت، گفت: اما ایران از 
بیم خدشه دار شدن غرورش با آمریکا تماس نمى گیرد.

به گزارش «تابناك»، «دونالد ترامپ» گفت: ایران هم 

دوست دارد گفتگو کند. باید بگویم «ایران هم»، چون 
چین هم مى خواهد گفتگو کند. ایران هم مى خواهد 
گفتگو کند. آنها فقط نمى دانند چطور به آنجا برسند. 
ببینید، آنها آدم هاى مغرورى هستند، اما اقتصادشان 
در حال سقوط است. دارد سقوط مى کند. تورمشان به 

سقف رسیده. اوضاعشان واقعًا خراب است.
ترامپ ادامه داد: آنها نفتى نمى فروشند. ما تحریمشان 
کردیم و آنهــا خیلى کمتر، خیلى خیلــى کمتر از آن 
چیزى که فکر مى کردیم نفت مى فروشند. قطره قطره. 

خیلى دنبال یک توافق هستند. فقط نمى دانند چطور 
تماس بگیرند، چون آدم هاى مغرورى هســتند و من 
این را درك مى کنم. اما احساســم این است که شاید 

اوضاع با ایران راست و ریس شود، شاید هم نشود!
رئیس جمهــور آمریکا افزود: اگر حواســتان باشــد، 
مى بینید که آنها قایق هاى ما را نگرفته اند. کشتى هاى 
ما را نگرفته اند. کشــتى گرفته اند، اما کشتى هاى ما 
را نه. بهتر هم هســت که این کار را نکنند. اما این را 
مى گویم: واقعاً فکر مى کنم که ایران مى خواهد به آنجا 

(گفتگو با آمریکا) برســد. آنها پتانسیل خیلى بزرگى 
دارند. در مورد کره شمالى هم همین را مى گویم. کره 

شمالى هم پتانسیل عظیمى دارد.
ترامپ سپس گفت: ایران هم پتانسیل عظیمى دارد 
و مى توانیــم خیلى زود چیزى ترتیــب دهیم اما آنها 
درست نمى دانند که چطور شروع کنند، چون آدم هاى 
مغرورى هستند. خیلى مغرور هستند. اما کشورشان 
دارد ســقوط مى کند. اقتصادشــان فاجعه است. باید 

کارى کنند. ببینیم چه پیش مى آید.

ایرانى ها بخاطر غرور
 به ما زنگ نمى زنند!

موتورسوارى از پاریس تا اصفهان

حمایت بانک ایران زمین از بهره بردارى خط تولید 
شرکت فوالد اکسین 

متن عقد آریایى سندیت تاریخى ندارد

تعطیلى پنج شنبه هاى مراکز ادارى و آموزشى کشور در 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در حالى تصویب 
شد که روز قبل از آن همین طرح در کمیسیون اصلى این 

طرح یعنى کمیسیون اجتماعى رد شده بود.
مدتى اســت که طرح هاى مختلفى درباره تعطیالت یا 
تغییر تعطیالت در دســت بررسى است. طرح تعطیالت 
زمســتانى همچنان مبهم باقى مانده و با اینکه آموزش 
و پرورش، محیط زیست و میراث فرهنگى به هماهنگى 
نسبى در این زمینه دست یافته اند اما همچنان اجراى این 
طرح در هاله اى از ابهام است. تغییرات تعطیالت آخر هفته 
نیز بارها مطرح شده اســت. برخى معتقد به تعطیلى پنج 
شنبه ها و جمعه ها هستند و برخى دیگر تعطیلى جمعه ها 

و شنبه ها را مطرح مى کنند.
عبدالرضا عزیزى، رئیس کمیســیون اجتماعى مجلس 
روز 26 مرداد ماه با اشاره به نشست کمیسیون اجتماعى 
مجلس درباره آخریــن تصمیم در زمینــه تعطیلى پنج 
شنبه ها گفت: کمیسیون اجتماعى به عنوان کمیسیون 
اصلى پس از بحث و بررســى پیرامون ایــن طرح آن را 

رد کرد. 

این در حالى اســت که یــک روز بعد همیــن طرح در 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مورد بررسى قرار 

گرفت و به تصویب رسید.
سید میر حمایت میرزاده، سخنگوى کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس در گفتگو با «ایرنا» از تصویب طرح 
تعطیلى روزهاى پنج شنبه در همه استان هاى کشور به 

دلیل حمایت از نهاد خانواده در این کمیسیون خبر داد.

طرح تعطیلى پنج شنبه ها هم رد و هم تصویب شد!

در چند روز گذشــته تصاویرى در فضاى مجازى منتشر 
شده که نشــان مى دهد دو نفر مانند مردان عنکبوتى از 
دیواره هاى تاریخى ارگ کریم خان شــیراز باال مى روند. 
همین شیرین کارى را دو ســال پیش نیز دیده بودیم که 

ویدیوهاى آن هم در فضاى مجازى پخش شده بود.
کاربران فضاى مجازى و دوســتداران تاریخى و میراث 
فرهنگى در واکنش به این تصاویر خواســتار بازداشت و 
مجازات این مردان عنکبوتى مخــرب میراث فرهنگى 
شده اند. ســرهنگ محمدرضا بهمنى نژاد، فرمانده یگان 
حفاظت میراث فرهنگى اســتان فارس در این زمینه به 
«ایرنا» گفت: عکســى که منتشر شــده مربوط به پایان 
ساعت کارى ارگ کریم خان در شب هاى اخیر است. این 
اقدام در محوطه بیرونى این مجموعه تاریخى روى داده 

است و پرسنلى که داخل ارگ بودند متوجه نشدند.
وى اضافه کرد: جلسه مشترکى با نیروى انتظامى فارس 
تشکیل و هماهنگى هاى الزم در این خصوص انجام و مقرر 
شد که شدت نظارت بر مجموعه زندیه و ارگ کریم خان 

زند شیراز تشدید شود تا هر نوع تجاوز به بناى این منطقه 
خصوصاً ارگ کریم خان با برخورد جدى مواجه شود.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگى اســتان فارس در 
ادامه گفت: پرونده قضایى کسانى که عکس آنها در حین 
باال رفتن از دیواره ارگ کریم خان در فضاى مجازى منتشر 
شده تشکیل شده اما هنوز این افراد شناسایى و دستگیر 

نشده اند.

مردان عنکبوتى به جان ارگ کریم خان شیراز افتادند
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افزایش پروازهاى مسیر 
اصفهان-تهران

مدیــرکل فرودگاه هاى اســتان اصفهــان از افزایش 
پروازهاى اصفهان به تهران و بالعکس خبر داد. حسن 
امجدي با اعالم این خبر گفت: در پی نیاز و درخواست 
مکرر مراجعان فرودگاه، شــرکت هواپیمایی «ساها» 
اقدام به برقراري پرواز در مســیر اصفهان به تهران و 
بالعکس کرده اســت. وي با بیان اینکه این پروازها از 
24 مرداد ماه برقرار شده است، گفت: شرکت هواپیمایی 
«ســاها» این پروازها را بر اساس برنامه اعالم شده، به 
صورت روزانه انجام می دهد. امجدي افزود: پروازهاي 
مذکور با هواپیماي بوئینگ 300-737 با ظرفیت 115 

مسافر انجام خواهد شد.

برداشت 1700 ُتن سیب گالب 
در سمیرم 

1700 ُتن ســیب گالب بهاره از باغ هاى چهار بخش 
شهرستان ســمیرم برداشت شد. کارشــناس مسئول 
باغبانى و زراعت مدیریت جهاد کشاورزى سمیرم اظهار 
کرد: تولید و برداشت سیب گالب بهاره امسال در مقایسه 
با سال قبل 900 تن بیشتر است. به گفته کیارش سامى، 
در سال هاى عادى و قبل از خشکسالى حدود30 هزار 
تن سیب گالب بهاره و پاییزه در این شهرستان تولید و 
برداشت مى شد اما در دو سال اخیر شاهد کاهش تولید 

این نوع سیب بوده ایم.

تقدیر از روابط عمومى نیروگاه 
اصفهان

در اولین جشنواره روابط عمومى صنعت آب و برق کشور، 
روابط عمومى شــرکت مدیریت تولید برق اصفهان از 
بین124شرکت تابعه و وابسته به وزارت نیرو، مقام سوم 
مدیریت و برنامه ریزى را کســب کرد و تندیس و لوح 
تقدیر جشنواره را از دست وزیر نیرو دریافت کرد. همایش 
سراســرى روابط عمومى صنعت آب و برق کشور روز 

یک شنبه 27مرداد در ساختمان وزارت نیرو برگزار شد.

برگزارى دوره آموزشى اوقاف  
 رئیس اداره امور قرآنــى اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان از برگزارى دوره آموزشى ویژه مدیران 
و کارشناسان قرآنى در مشــهد مقدس خبر داد. یحیى 
قاســمى گفت: در راســتاى ارائه مباحث و موضوعات 
آموزش تخصصى رؤسا و کارشناسان رده هاى ستادى 
و استانى مقرر شد دوره هاى آموزش تخصصى گفتمان 
سازى و ترویج سند  راهبردى توسعه فعالیت هاى قرآنى 
سازمان اوقاف، تشــریح جامعه نظام مسابقات قرآنى  
کشور و تشریح نظام توسعه وقف قرآنى کشور از تاریخ  
26 مرداد ماه الى 28 مرداد ماه به مدت ســه روز جهت 
مدیران و کارشناسان امور قرآنى در مرکز آموزشى فدك 
مشهد برگزار شود. وى افزود: آزمون پایان دوره این دوره 

آموزشى روز دوشنبه برگزار شد.

پرداخت تسهیالت به متقاضیان 
کمیته امداد

کمیته امداد امام خمینى(ره) سمیرم از ابتداى سال 97 
تا اردیبهشت ماه امسال 55 میلیارد ریال تسهیالت به 
متقاضیان واجد شرایط پرداخت کرده است. مدیر کمیته 
امداد امام خمینى(ره) سمیرم با اشاره به معرفى 616 نفر 
واجد شرایط دریافت تسهیالت به بانک ها، اظهار کرد : 
این وام ها در قالب هاى مختلف از جمله کارگشــایى، 

مسکن و خودکفایى پرداخت شده است.

برداشت شاه توت از 
باغ هاى برزك

شهردار برزك کاشان از برداشــت 400 ُتن شاه توت از 
باغ هاى برزك خبر داد و گفت: 1000 خانوار در برزك 
به کشت شاه توت مشغول هستند. ابوالفضل زارع با بیان 
اینکه اوایل تیرماه تا اواخر مرداد فصل برداشــت شاه 
توت در شهر برزك کاشان اســت، اظهار کرد: بیش از 
1000 خانوار برزکــى در حال جمع آورى این محصول 

هستند.

خبر

روند بازگشــت حجاج اصفهانى ادامه دارد. نخســتین 
گروه حجاج اصفهانى روز دوشــنبه در میان اســتقبال 
مقامات اســتانى و مســئوالن فرودگاه شهید بهشتى 
اصفهان به این شهر بازگشتند. مدیرکل فرودگاه هاى 
استان اصفهان در حاشیه مراسم استقبال از این حجاج 
در گفتگو با خبرنگاران اظهــار کرد: عملیات پروازهاى 
بازگشت حجاج به این فرودگاه تا 16 شهریور ادامه دارد.
حســن امجدى بــا اشــاره به اینکــه این حجــاج از
استان هاى اصفهان و چهارمحال و بختیارى هستند گفت: 
عملیات بازگشــت آنها در دو مرحله انجام مى شود که تا 
31 مرداد کاروان هاى مدینه قبل و از 14 تا 16 شهریور 

کاروان هاى مدینه بعد در قالب 32 پرواز وارد فرودگاه 
اصفهان خواهند شد. وى افزود: طى این عملیات پروازى 
فرودگاه بین المللى شهید بهشتى اصفهان میزبان 7695 

حاجى در قالب 52 کاروان خواهد بود.
از استان اصفهان 6762 نفر زائر در قالب 47 کاروان به 
حج اعزام شدند که از این تعداد 3791 نفر را زائران زن 
به خود اختصاص دادند.  در همین حال غالمعلى زاهدى، 
مدیر حج و زیارت استان اصفهان گفت: به جز یک نفر 
فوت شــده در مکه مکرمه، همه حجاج این استان در 
سالمت کامل قرار دارند و حجاج پس از ورود به فرودگاه 

مورد آزمایش هاى پزشکى قرار مى گیرند.

رئیس اتحادیه آرایشگران مردانه اصفهان گفت: حدود 
1140 واحد آرایشگرى در شهر اصفهان فعالیت دارد که 
متأسفانه حدود 30 تا 40 واحد از آرایشگاه ها در طول هر 

ماه به دلیل نداشتن مجوز پلمب مى شوند.
سید مصطفى ســلمانى در گفتگو با «ایمنا» اظهار کرد: 
یک آرایشــگر جوان براى شــروع کار بدون احتساب 
هزینه رهن و اجاره باید حداقل هفتاد هشــتاد میلیون 
تومان هزینه کند که متأسفانه هیچ گونه تسهیالتى براى 
آرایشگران در هنگام آغاز به کار در نظر گرفته نشده است. 
وى افزود: جوانانى که ســرمایه کافى براى ایجاد یک 
واحد صنفى ندارند، کار خود را از ســالن هاى آرایشى و 

به صورت مشارکتى شروع کرده و یا در سالن ها صندلى 
اجاره مى کنند.

رئیس اتحادیه آرایشــگران مردانه اصفهان اعالم کرد: 
حدود 1140 واحد آرایشــگرى در شهر اصفهان فعالیت 
دارد که متأســفانه حدود 30 تا 40 واحد از آرایشگاه ها 
در طول هر ماه به دلیل نداشتن مجوز پلمب مى شوند. 
 وى ادامه داد: تعرفه ها باید به طور ساالنه بر حسب تورم 
افزایش یابد، آخرین نــرخ نامه ما مربوط به دو ســال 
پیش اســت که بر طبق آن تعرفه کوتاهــى مو با حدود 
50 درصد افزایش از 12 هــزار تومان به 18 هزار تومان

 رسیده است.

ماهانه 40 آرایشگاه مردانه 
در اصفهان پلمب مى شود

حجاج اصفهانى 
در حال بازگشت هستند

بر اســاس برنامه اقــدام ملى تولید و عرضه مســکن 
تفاهمنامه ساخت 1000 واحد مسکونى براى شاغلین 
ذوب آهن در محله ظفر (B 9) فوالدشهر با اعتبار 4000 
میلیارد ریال در مدت سه ســال، بین مدیرعامل ذوب 
آهن اصفهان و مدیرعامل شــرکت عمران شهر جدید 

فوالدشهر امضا و قرارداد آن بین طرفین مبادله شد.
در مراســم امضاى ایــن تفاهمنامه و مبادلــه قرارداد 
بین طرفین که اصحاب رســانه نیز حضور داشتند ابتدا 
مدیرعامل شــرکت عمران شــهر جدید فوالدشهر با 
تشریح وضعیت این شهر در قبل و بعد از پیروزى انقالب 
اســالمى گفت: فوالدشهر در ســال 1347 به منظور 
اسکان شاغلین ذوب آهن شکل گرفت و در سال 1364 
با فرآیند شهرهاى جدید در کشور بخاطر زمینه مناسب 
و ظرفیتى که داشــت در زمره شــهرهاى جدید کشور 
قرار گرفت که در طرح هاى شهرســازى پیشتاز بود و 
محالت قدیمى فوالدشهر نیز امروز به عنوان موزه هاى 
شهرسازى، مورد استفاده آموزشى دانشجویان معمارى 

در قالب تورهاى آموزشى قرار مى گیرد.
حمیدرضا شیروانى با بیان اینکه پس از استقرار شرکت 
عمران در شــهر جدید فوالدشهر ســاختار شهر شکل 
گرفته و توسعه آن نیز به ســمت نجف آباد اتفاق افتاد، 
افزود: امروز ذوب آهن اصفهان با بیش از 15 هزار شاغل 
که بعضًا نیاز به مســکن دارند فعالیت مى کند و در این 
راستا با توجه به ظرفیت ذوب آهن اصفهان از نظر نیروى 
انسانى، مصالح، ماشــین آالت و... ما تفاهمنامه ساخت 
1000 واحد مســکونى در محله ظفر (B 9) فوالدشهر 
را امضــا و مبادله کردیم تا در 14 هکتار مســاحت این 
محله اقدام شــود که همزمان نیــز واحدهاى خدماتى 
و... نیز ساخته خواهد شــد و در نظر است طى مدت 36 
ماه این واحدهاى مسکونى و مجموعه هاى خدماتى به 

بهره بردارى برسد. 
وى گفت: بر اســاس اقدام ملى تولید و عرضه مسکن 
مقرر است ساخت 19 هزار واحد مسکونى در فوالدشهر 
در سه سال صورت پذیرد که این نیز یک گام اساسى در 
این راستاست و از این تعداد، ذوب آهن متعهد به ساخت 

1000 واحد است. 
وى اظهار امیدوارى کرد عملیات اجرایى ساخت 1000 
واحد مسکونى در محله ظفر (B 9) فوالدشهر به زودى 

آغاز شود تا شاهد رشد فوالدشهر بیش از پیش باشیم.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان هم ایــن اقدام و اتفاق 
خوب و تبادل تفاهمنامه و قرارداد ســاخت 1000 واحد 
مسکونى در محله ظفر (B 9) فوالدشهر در ایام خجسته 
قربان و غدیــر را به فال نیک گرفت و گفت: ســاخت 
1000 واحد مســکونى براى کارکنان مجموعه بزرگى 
چون ذوب آهن در چارچوب مســئولیت هاى اجتماعى

 ذوب آهن در کنار تولید و ایجاد اشتغال است.
منصور یزدى زاده با بیان اینکــه مصوبه هیئت مدیره 
ذوب آهن اصفهــان براى انجام این کار گرفته شــده 
اســت، افزود: ذوب آهن باید براى انجام کار طى ســه 
سال، چارچوبى را در نظر بگیرد. وى با بیان اینکه اولویت 
اصلى ذوب آهن اصفهان مواد اولیه و به ظرفیت رساندن 
تولید است، تصریح کرد: البته ذوب آهن اصفهان همواره 
ثابت کرده است اولویت ها را با هم مدنظر قرار مى دهد 
که توجه به محیط زیست و فعالیت هاى زیست محیطى 

در ذوب آهن از آن جمله است.

مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان نویــد داد ذوب آهن 
اصفهان خوشبختانه بر اساس قانون به وظایف و تکالیف 
قانونى خود در زمینه مسائل اجتماعى در کنار تولید عمل 

کرده و مى کند.
وى معتقد اســت در ســال رونق تولید باید در راستاى 
ظرفیت تولیــد در ذوب آهن گام برداشــت تا کارکنان 
وضعیت معیشــتى مطلوب ترى داشــته باشند با وجود 
این، این مجتمع صنعتى در زمینه هاى مســائل زیست 
محیطى و ساخت مسکن براى شاغلین هم گام برداشته 

و برمى دارد.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اظهار کرد: فوالدشهر در 
جوار کارخانه ذوب آهن واقع شده و طبیعى است که باید 
به توسعه این شهر در چارچوب ظرفیت ها توجه داشته تا 
کارکنان ذوب آهن به اسکان در فوالدشهر که مى تواند 
بخشــى از هزینه ها را هم کاهش دهــد بیش از پیش 
ترغیب شوند. بنابراین باید براى ساخت 1000 مسکن در 

محله ظفر (B 9) فوالدشهر برنامه ریزى شده و نحوه اجرا 
نیز مشخص و نهایى شود تا بر اساس مصوبه، ساخت و 
ساز مسکن به گونه اى صورت گیرد که در شأن کارکنان 

آن باشد و حتى الگو قرار گیرد.
یزدى زاده افزود: انتظار اســت براى این اقدام، استاندار 
اصفهان، فرماندار لنجان و شهردار فوالدشهر براى ارائه 
تسهیالت مطلوب به شــاغلین ذوب آهن براى ساخت 
واحد مسکونى در فوالدشهر، ما را کمک و یارى کنند تا 

فوالدشهر بیش از گذشته آباد شود.
فرماندار لنجان نیز گفت: این میزان ســاخت و ســاز 
مى تواند مقدمات اشتغال، کسب و کار و... بیشتر را فراهم 
کنند و عالوه بر حل مشــکل خانواده هاى بى مسکن، 

رونق بیشتر بازار را فراهم سازد.
خدامراد صالحى با بیان اینکه ســاخت و ســاز 1000 
واحد مســکونى در فوالدشهر پیوســت هایى هم دارد 
که باید مدنظر قرار گیــرد، افزود: اگــر جوانب کار در 

نظر گرفته نشــود و فاقد ارائه خدمات باشــد مطلوب 
نخواهد بود. بنابراین امیدواریم هماهنگى با دستگاه هاى 
خدمات رسان صورت گیرد تا حالوت این اقدام شایسته 

در ساخت مسکن، همچنان شیرین بماند.
شهردار فوالدشــهر هم که به اتفاق رئیس شوراى این 
شهر به این نشســت آمده بود از تعامل بسیار خوب در 
یکسال اخیر با دستگاه هاى اجرایى شهرستان به ویژه 
شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر خبر داد و گفت: ما 
یک تفاهمنامه با شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر 
براى ارائه خدمات مطلوب به مــردم در 12 بند داریم، 
که یکى از بندهــاى مهم آن خریــد نردبان 56 مترى 
در فوالدشهر که دومین مســکن مهر از نظر تعداد در 
کشــور را دارد بوده، تا بتوان در مواقع حوادث احتمالى 
به ســاختمان هاى بلندمرتبه قدیمى و مســکن مهر 
دسترسى مطلوب تر براى ایمنى کار داشت که این کار 
را شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به انجام رسانده

است.
بابک محمدى همچنین گفت: شــرکت عمران شهر 
جدید فوالدشهر زمینى به وسعت 15 هکتار براى ایجاد 
ترمینال و پایانه مســافربرى با تغییر کاربرى در اختیار 
شــهردارى فوالدشــهر قرار داده که ما در نظر داریم 
به بخش خصوصى واگذار کنیم که جــا دارد بار دیگر 
از مدیرعامل شــرکت عمران شــهر جدید فوالدشهر 

قدردانى شود.
وى در ادامه افزود: شهردارى فوالدشهر جلسات بسیار 
خوبى با واحد امالك و مســتغالت ذوب آهن داشته و 
قرار است در مدت یک هفته، همه امالك، ساختمان ها، 
بیمارستان ها، ورزشگاه ها و... در فوالدشهر که بیش از 
50 سال است تعیین تکلیف نشده، با همکارى شهردارى 

فوالدشهر تعیین تکلیف شود.
شهردار فوالدشــهر معتقد اســت همزمان با ساخت 
1000 واحد مســکونى در محله ظفر (B 9) فوالدشهر، 
برنامه ریزى مطلوب براى استقرار واحدهاى آموزشى، 
فرهنگى، ورزشــى، خدماتى و... در این محدوده انجام 

شده، تا مردم در آینده مشکلى نداشته باشند.
محمدى از مســئوالن ذوب آهن اصفهان نیز خواست 
با همکارى اداره راهدارى نســبت به تأمین روشنایى 
محدوده پلیــس راه تا گردنه ذوب آهن اقــدام کنند تا 
شاهد بروز حوادث احتمالى ناگوار بر اثر تاریکى در این 

محدوده نباشیم.

امضاى تفاهمنامه ساخت 1000 واحد مسکونى در فوالدشهر
شاغلین در ذوب آهن اصفهان خانه دار مى شوند

ساسان اکبرزاده

نصف جهان   «چهل و دومین دوره مسابقات مرحله کشورى قرآن کریم در دو 
بخش برادران و خواهران به صورت جداگانه در رشته هاى مختلف حفظ کل 
قرآن، حفظ 20 جزء، حفظ 10 جزء و... روزهاى 6 تا 19 مهرماه سال جارى 
در دانشگاه اصفهان به میزبانى اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 

برگزار خواهد شد.»
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در نشستى خبرى با اعالم این 
مطلب گفت: این مســابقات قرآنى در روزهاى 6 تا 11 مهر براى برادران و 
12 تا 19 مهر براى خواهران برپاست و امید است با کمک رسانه ها، در این 

ایام فضاى قرآنى در استان اصفهان حاکم شده و حماسه قرآنى ایجاد شود.
حجت االسالم و المسلمین رضا صادقى افزود: خیرین نیز مى توانند در برپایى 
این حماسه قرآنى، یاریگر و کمک دهنده باشند و با توجه به اینکه وقف قرآنى 

کم است بیش از پیش در این راستا اقدام شود.
وى ادامه داد: سال گذشته 22 وقف قرآنى و امســال تاکنون 7 وقف قرآنى 
داشتیم که در نظر است این میزان تا پایان سال جارى به 30 وقف قرآنى در 

استان اصفهان برسد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه قرآن و نهج البالغه 
از نظر وقف در استان اصفهان غریب است، گفت: ما در کنار امامزاده درب امام 
یک مرکز براى پژوهش نهج البالغه ایجاد کردیم تا وقف براى نهج البالغه 

باشد.
حجت االسالم و المسلمین صادقى رویکرد ســازمان اوقاف و امور خیریه 
را ساماندهى خیریه هاى کشــور اعالم کرد و گفت: در این راستا مرکز افق 
(آسیب هاى اجتماعى، فرهنگى، قرآنى) در بقاع متبرکه و امامزادگان کشور 
راه اندازى شده که سهمیه استان در سال جارى در 13 بقعه متبرکه بوده که 

اجراى طرح افق در آنها در قالب مرکز فرهنگى قرآنى راه اندازى شده است.
وى اضافه کرد: در کشــور 8051 بقعه متبرکه وجود دارد که این میزان در 
استان اصفهان 718 بقعه و 40 امامزاده شاخص است که اعضاى هیئت امنا و 
خیرین آنها مى توانند آسیب هاى اطراف بقاع و نیازمندان را شناسایى و براى 

رفع این آسیب ها کمک کنند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، امامزادگان را مبلغان خاموش 
خواند و گفت: این مبلغان خاموش، شبانه  روز براى جامعه روشنگرى مى کنند.

حجت االسالم و المسلمین صادقى علیرغم اینکه از حمایت بى وقفه استاندار 
و شهردار اصفهان در برپایى مسابقات کشورى قرآنى تشکر و قدردانى کرد، 
گفت: مدیریت استان اصفهان به ویژه شــهردارى اصفهان هنوز نتوانسته 
دسترسى آسان را براى زوار مقبره عالمه مجلسى ایجاد کند و باید شهردار 
اصفهان و مدیر منطقه 3 شــهردارى الاقل به این ماجرا ورود کرده و براى 
زایرین مقبره عالمه مجلسى، دسترسى الزم را فراهم کنند. البته اوقاف هم 
پیگیرى هاى الزم را براى دستیابى به این مهم انجام داده تا کار به سرانجام 
مطلوب برســد. این در حالى اســت که در این مکان مقدس ما ستاد حفظ 
مجازى قرآن کریم با 3700 نفر با 16 مربــى را داریم که ثبت نام کرده و به 

صورت رایگان فعالیت مى کنند.
وى با بیان اینکه تاکنون به همت اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان 14 
نفر از زندانیان جرایم غیرعمدى آزاد شدند، گفت: درصدد هستیم تا بتوانیم 
سهمیه اســتان اصفهان که آزادى 40 نفر از زندانیان غیرعمد است را جامه 

عمل بپوشانیم.
حجت االسالم و المسلمین صادقى اظهار کرد: 80 هزار نفر در استان اصفهان 
حداقل سه جزء قرآن را حفظ هستند که این لطف الهى است و انتظار است 

در مسابقات مرحله کشورى قرآن کریم که اســتاندار اصفهان هم تأکید بر 
مداخله دستگاه هاى اجرایى به این مهم را داشته اند شاهد یک حماسه قرآنى

 باشیم.
وى با بیان اینکــه موقوفه «باغ تختى» اصفهان وقــف اطعام عید غدیر در 
شهر رهنان است، گفت: اداره ورزش و جوانان استان اصفهان چرا حق وقف 
را نمى دهد و اجاره بهاى باغ تختى را نمى پردازد. آیا این غصب نیست؟ این 
بدهــى اداره ورزش و جوانان بوده و مردم رهنان، مدعى آن هســتند. البته 
مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان پیگیر است و باید بیایند و حق وقف 
را بدهند که بدهى میلیاردى اســت. ما فریاد مى زنیم و پاى آن ایستاده ایم و 
کوتاه نخواهیم آمد که اگر حق وقف پرداخت نشود به محاکم قضایى کشیده 

خواهد شد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان، مدیرکل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان را از ارگان هاى همراه اوقاف که پیگیر بوده تا موقوفات سنددار 
شوند خواند و گفت: امسال باید 3000 رقبه سنددار شود که ما در استان 24 
هزار رقبه داریم. این در حالى است که ما در پنج ماهه سال جارى، 1000 سند 
اجاره تنظیم کرده ایم و توانستیم میزان موقوفات سنددار را از 18 تا 20 درصد 

در گذشته، امروز به 40 درصد برسانیم. 
رئیس بنیاد قرآنى سازمان اوقاف و امور خیریه کشور هم در خصوص برپایى 
مسابقات قرآنى در مرحله کشورى در اصفهان گفت: این مسابقات به میزبانى 
اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان از ششم مهر تا 19 مهر براى 
برادران و خواهران باالى 18 ســال به صورت جداگانه با حضور بیش از 80 
داور برجسته برگزار و نفرات برتر، به مسابقات بین المللى قرآن کریم اعزام 

خواهند شد.
حجت االسالم و المســلمین على مقنى افزود: در مرحله کشورى مسابقات 
قرآنى در اصفهان، 110 برادر و 320 خواهر در رشــته هاى مختلف شرکت 

دارند و در دو نوبت  صبح و عصر، با هم رقابت مى کنند.
وى ارتقاى ســطح فنى، ابعاد تبلیغى، عدالت در داورى، معرفى چهره هاى 
قرآنى و... را از ویژگى هاى برپایى این دوره از مسابقات نسبت به دوره هاى 
گذشته بیان کرد و گفت: استان اصفهان در حفظ قرآن کریم در سطح کشور، 

سرآمد است. 

رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان گفت: تا 
زمانى که مهلت رسیدگى ویژه به مفاسد اقتصادى 
منقضى نشود، مانند گذشته رسیدگى به این موارد 
با سرعت و شدت و به صورت علنى انجام مى شود.

محمدرضــا حبیبــى در گفتگو با «فــارس» در 
خصوص برگزارى دادگاه هاى علنى رســیدگى 
به جرائم اقتصادى در ســطح اســتان اصفهان 
اظهار کرد: آنچه رهبر انقالب بــه صورت ویژه 
اجازه داده اند براى مدت زمان دو سال بوده است. 
رئیس کل دادگسترى استان اصفهان ادامه داد: از 
آن تاریخ یکسال گذشــته و تا زمانى که منقضى 
نشود، مانند گذشته رسیدگى به مفاسد اقتصادى با 

سرعت و شدت و به صورت علنى انجام مى شود.
نخستین دادگاه علنى ویژه رســیدگى به جرائم 
اقتصادى اســتان اصفهان آبــان 97 با موضوع 
رسیدگى به پرونده احتکار لوازم یدکى خودرو در 
دادگسترى اصفهان برگزار شــد و پس از آن نیز 
تاکنون پنج  دادگاه دیگر براى رسیدگى به جرائم 

اقتصادى به صورت علنى برگزار شده است.

دادگاه هاى مفاسد اقتصادى
 در اصفهان 

همچنان علنى مى ماند

مدیرکل اوقاف اصفهان:

مردم رهنان، مدعى حق وقف باغ تختى هستند
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سریال «هیوال» حاصل همکارى مهران مدیرى با پیمان 
قاسمخانى بعد از سال ها عدم همکارى است. امیر مهدى 
ژوله که تجربه همکارى با این دو چهره مطرح در حوزه 
طنز را داشته و خود او نیز از چهره هاى مهم حوزه طنز در 
سینما و تلویزیون محسوب مى شود، به بررسى موفقیت یا 

عدم موفقیت این سریال پرداخته است.
امیرمهدى ژوله، فیلمنامه نویس کمدى یک دهه به عنوان 
نویسنده در مجموعه هاى گوناگون مهران مدیرى از جمله 
«پاورچین»، «نقطه چین»، «شب هاى برره»، «مرد هزار 
چهره»، «قهوه تلخ»، «شوخى کردم»، «در حاشیه» و... 
حضور داشــته در گفتگو با «ایرنا»، پیمان قاسمخانى را 
مهندس فیلمنامه نویسى کمدى معرفى مى کند و مى گوید: 
«پیمان نویسنده اى است بسیار دقیق، اندازه، درست، درجه 
یک و دست نیافتنى و من به عنوان نویسنده کمدى که 
ده سال با مهران مدیرى کار کرده ام؛ پیمان قاسمخوانى 
را یک فرد دســت نیافتنى و حســرت برانگیز در حوزه 
فعالیت اش مى دانم که مغز، فکر، ایده ها و کارهایش هم 
متن خوب هم زیرمتن خوب دارد. به طورى که تکلیفش 
مشخص است و نشان مى دهد یک نویسنده قهار در این 

زمینه بوده که کارش را به خوبى بلد است.»
او دربــاره امیر برادران کــه به عنوان نویســنده در این 
مجموعه فعالیت مى کند بر این عقیده اســت در زیر نام 
پیمان قاسمخانى نادیده گرفته شده در صورتى که او نیز 
توانسته به عنوان یک نویســنده موفق در این مجموعه 
بسیار خوب بدرخشد: «امیر برادران را به عنوان کسى که 
با او تا به حال در مجموعه هاى متنوعى مانند "در حاشیه" 
کار کرده ام یک نویســنده درجه یک مى دانم که اخالق 
حرفه اى دارد و من متأسف هستم در مجموعه "هیوال" از 
او آنقدرها یاد نمى شود. البته طبیعى است؛ اما نه اینقدر که 
اصًال کسى از او حرفى نزند! چون در هر صورت "هیوال" 
را امیر برادران نوشته است. پیمان قاسمخانى به عنوان 
طراح و سرپرست باال سر کار اســت؛ اما امیر برادران آن 
را نوشــته و زحمت هاى او دارد نادیده گرفته مى شود. در 
صورتى که او نیز جزو نویسنده هاى بسیار قوى اى است 

که باید نامش مطرح و شناخته شود.»
او مى گوید ســریال «هیوال» در کنار سریال «شب هاى 
برره»، «مرد هزار چهره»، «قهوه تلخ» و «شوخى کردم» 
جزو کارهاى موفق مهران مدیرى اســت که توانسته به 
خوبى از پس کار برآید. ژوله به این موضوع نیز تأکید دارد 

که سوژه انتخاب شده در «هیوال» یک سوژه درست بوده. 
سوژه روزى که به هر حال مردم مشکالت اقتصادى دارند 
و احساس مى کنند در حق آنها بى عدالتى و اجحاف شده 
و با فسادهاى اقتصادى از سوى خواص حق آنها نادیده 
گرفته اند که موجب اختالف طبقاتى، مشکالت اقتصادى 
و از دست رفتن پول هاى مردم شده  است: «از آنجایى که 
مردم به طور نزدیک با سوژه هایى که در "هیوال" مطرح 
مى شوند رو به رو شده اند براى همین دست گذاشتن روى 

آن در این سریال موجب شده تا موضوع جذابى شود.»
فروپاشى یک انســان موضوع اصلى اســت که در این 
سریال به آن اشاره شــده و این نویسنده طنز نیز با اشاره 
به این موضوع مى گوید: «مردى که با شــرافت زندگى 
کرده است در شرایطى قرار مى گیرد که مجبور مى شود 
پا روى شرافت بگذارد که به نظر من این مفهوم عمیق تر 

و اصلى ترى اســت تا مفهوم نقدهایى که به مشکالت 
اقتصادى و فسادهاى اقتصادى مى شود.» به باور ژوله در 
این مجموعه آنچه قابل تعمق تر است و بسیار ارزشمندتر 
است این است که چقدر شریف زندگى کردن در اوضاع و 
احوال امروز جامعه ما سخت شده و گاهى اوقات نشدنى و 

غیرممکن به نظر مى رسد.
امیرمهدى ژوله درباره سکانسى که مهران مدیرى به 
سخنرانى درباره فوت یکى از شخصیت هاى «هیوال» 
مى پردازد و به نوعى برداشت از ســبک سخنرانى او 
زمان فوت خشیار الوند، نویسنده و فیلمنامه نویس است 
آن را بسیار بامزه عنوان مى کند و مى گوید این شوخى 
نویسنده هاى ســریال با من بود: «من نمى دانستم که 
مهران مدیرى در جریان حــرف زدن من در مجلس 
ختم خشیار الوند بود و من فکر مى کنم این کار شوخى 

نویسنده ها با من بود.» او در توضیح نوع سخنرانى اش 
ادامه مى دهد: «این ماجرا دو وجه دارد. وجه نخســت 
این اســت که من کار بدى نکردم. رفیق ام فوت کرده 
و مشخص است که من بغض و سوز دارم. رفیق ام که 
فیلمنامه نویس بوده فوت کــرده و من این خالقیت را 
به خرج دادم که با ادبیات فیلمنامه نویســى این غم و 
ناراحتى ام را به تصویر کشیدم. در وجه دوم هم کارى 
بود که مهران مدیرى انجــام داد و خیلى بامزه بود و از 
او ممنونم که اینطور شــوخى کــرد.» ژوله در نهایت 
مى گوید ما همیشــه مى گوییم که باید بــا عالم و آدم 
شوخى کرد و به نظر نویسنده ها یا نظر مهران مدیرى 
متوجه شدند که نوع ســخنرانى ام یک قابلیت اجرا در 
این زمان را دارد و به نظرم کار باحــال و خوبى از آب 

درآمد و خوشم آمد.

تحلیل امیر مهدى ژوله از همکارى مهران مدیرى و پیمان قاسمخانى در سریال محبوب شبکه نمایش خانگى

چرا «هیوال» پرطرفدار شده است؟ 

فیلمبردارى فیلم ســینمایى «کاغذ شــطرنجى» به 
کارگردانى و تهیه کنندگى بهروز افخمى این هفته در 
تهران آغاز مى شود. قرار است صحنه هاى شلوغ فیلم 
سینمایى «کاغذ شــطرنجى» در خیابان هاى بخش 
مرکزى تهران در روزهاى جمعه فیلمبردارى شود. فیلم 
سینمایى «کاغذ شطرنجى» شامل چند سوژه و داستان 
پلیسى اســت. مهدى زمین پرداز، بازیگر نقش اصلى 
فیلم است که نقش یک بازپرس جنایى را بازى مى کند.
قصه این فیلم سینمایى در سال 1360 در تهران روایت 

مى شــود. بهروز افخمى فیلمنامه این اثر را بر اساس 
قصه هاى واقعى به نگارش درآورده است. وى قصه این 
فیلم سینمایى را از خاطرات یک بازپرس دادگسترى به 

نام ناصر بیگدلى گرفته است.
این بازپرس دایره جنایى پس از بازنشســتگى قصد 
چاپ خاطراتش را دارد و افخمى که ویراســتار یکى از 
داستان هایش بوده اجازه ساخت یکى از داستان ها را به 
همراه موافقت ضمنى براى ساخت چند داستان دیگر از 

این بازپرس گرفته است.

افخمى «کاغذ شطرنجى» را این هفته کلید مى زند

بازیگر مجموعه تلویزیونى «نون. خ» در هنگام بازگشت 
از کرمانشاه به سمت تهران دچار سانحه رانندگى شد.

ندا قاســمى، بازیگر کاراکتر «شــیرین» در ســریال 
تلویزیونى «نون. خ» اواخر هفته گذشــته در حالى که 
به همراه دوستش در یک خودرو از کرمانشاه به سمت 
تهران در حال حرکت بود به دلیل از دست دادن کنترل 
خودرو دچار سانحه مى شــود. این بازیگر گفت: براى 
مذاکره در سرى دوم مجموعه «نون. خ» و یک پروژه 
دیگر همراه با دوستم در خودرو در حال حرکت بودیم 

که ناگهان خودرو منحرف شد و در نهایت پس از چند بار 
معلق خوردن در کنار جاده واژگون شد. خوشبختانه هم 
من و هم دوستم به دلیل بستن کمربند ایمنى هیچگونه 
شکستگى نداشــتیم و در حال حاضر در خانه مشغول 

استراحت هستم.
ندا قاســمى پیش تر در حوزه تئاتر فعال بوده و امسال 
نیز در سریال نوروزى شــبکه اول سیما، «نون. خ» به 
کارگردانى سعید آقاخانى در نقش «شیرین» به ایفاى 

نقش پرداخت.

حادثه شدید رانندگى براى بازیگر زن ایرانى 

در آستانه انتشار ســریال «مانکن» در شبکه نمایش 
خانگى، پوستر این مجموعه که توســط امین دایى 

طراحى شده، رونمایى شد.
«مانکن» به کارگردانى حسین ســهیلى زاده و تهیه 
کنندگى ایــرج محمدى، نویســندگى بابک کایدان 
و ســرمایه گذارى علــى طلوعى کــه روزهاى آخر 
فیلمبردارى را ســپرى مى کند از دوم شــهریور وارد 

شبکه نمایش خانگى مى  شود.
در خالصه داستان این مجموعه آمده است: «همیشه 

عشــق هاى بزرگ و زیبا، دشــمنان بزرگ و مخوف 
داشته اند...» محمدرضا فروتن، مریال زارعى، نازنین 
بیاتى و امیرحسین آرمان، فرزاد فرزین، حسین پاکدل، 
بهشاد شریفیان، نفیســه روشن، على فرهنگى، رابعه 
مدنى، پانته آ کیقبادى، بهزاد محسنى، بهزاد خلج و با 
حضور الهام پاوه نژاد، رضا توکلى و همایون ارشادى 
و با هنرمندى لیندا کیانى و شبنم قلى خانى و معرفى 
محمد صادقى و عارفه معماریان در این سریال نقش 

آفرینى دارند.

«مانکن» از شنبه وارد شبکه نمایش خانگى مى شود

تصویرى سیاه و سفید و کمتر دیده شده از محمدرضا 
شریفى نیا هنرپیشه نام آشــناى سینما و تلویزیون در 
فضاى مجازى منتشر شده است. این تصویر متعلق به 
دوران جوانى این هنرپیشه است که ظاهر متفاوت او 

را نشان مى دهد.
اینکه یک بازیگر در فیلم هــاى مختلف، نقش هاى 

مختلفى با شــخصیت هاى متفاوت را مى پذیرد، این 
حس کنجکاوى را در برخى از مردم به وجود مى آورد تا 
با شخصیت حقیقى و خارج از دنیاى هنر او بیشتر آشنا 
شوند. بنابراین مشاهده تصاویر هنرمندان در محل ها 
و زمان هاى مختلف یا حتى دیدن تصاویر سال هاى 

گذشته آنان براى این دسته از افراد جالب است.

«محمدرضا شریفى نیا» وقتى بسیار الغر بود!

حامد بهداد، بازیگر فیلم «قصر شــیرین» که یکى از نامزدهاى معرفى به 
اسکار امسال بود به انتخاب فیلم «در جستجوى فریده» به عنوان نماینده 

ایران در اسکار واکنش نشان داد.
به دنبال حواشى انتخاب نماینده ایران در اسکار، حامد بهداد در یادداشتى 

نوشت:
«ضمن تبریک و آرزوى موفقیت براى عوامل ســازنده فیلم مستند "در 
جستجوى فریده" براى معرفى به عنوان نماینده سینمایى به مراسم اسکاِر 
2020، با توجه به شکل غیر معمول تشکیل کمیته انتخاب، بر خالف روال 
دوره هاى قبلى و شایعات و ابهامات موجود، درباره نحوه انتخاب نماینده 
سینمایى ایران و نظر به سیاست شفافســازى ریاست سازمان سینمایى، 
درخواست انتشار جزییات و شــرح مذاکرات دو جلسه اخیر هیئت انتخاب 

نماینده ایران در اسکار 2020 را داریم!»

پوران درخشنده، نویسنده و کارگردان سینما در خصوص آخرین وضعیت 
تولید فیلم سینمایى «هیس! پسرها گریه نمى کنند» گفت: فعًال از ساخت 
فیلم جدیدم «هیس! پسرها گریه نمى کنند» هیچ خبرى نیست و خودمان 

هم در انتظار هستیم تا مشکالت این فیلم باالخره مرتفع شود. 
وى با اشاره به پایان نگارش فیلمنامه اثر تأکید کرد: نگارش فیلمنامه به 
اتمام رسیده اما من همچنان در حال بازنویسى فیلمنامه هستم و پیش تولید 
پروژه کلید نخورده است. متأسفانه شرایط فیلمسازى به حدى سخت شده 

که فیلمسازان مستقل مثل من خیلى سخت مى توانند کار کنند.
کارگردان فیلم «زیر سقف دودى» درباره احتمال حضورش در جشنواره 
فیلم فجر تأکید کرد: در حاضر به دنبال حل مشکالت ساخت فیلمم هستم 
و اگر این مشکالت برطرف شود دوست دارم در جشنواره فیلم فجر امسال 

حضور داشته باشم و «هیس! پسرها گریه نمى کنند» را رونمایى کنم. 
درخشنده شرایط کنونى سینما را شرایطى سخت براى فیلمسازان ترسیم 
و اذعان کرد: متأسفانه شرایط فیلمسازى امروز بسیار ناعادالنه و نامتعارف 
است. فضاى سینما نسبت به ســال هاى قبل به طور کامل تغییر کرده و 

فضاى فرهنگى هنرى سینما به دغدغه هاى مالى و گیشه تبدیل شده 
است.

کارگردان فیلم «هیس! پســرها گریه نمى کنند» در 
همین راستا خاطرنشان کرد: امروزه در سینما 

همه به دنبال ســود و منافع خود هستند 
و به دنبال کارى مــى روند که فروش 

بیشترى داشته باشد.

سینا مهراد که با بازى در نقش «حامد» در سریال «پدر» به شهرت رسید، در همکارى 
تازه خود با حامد عنقا، دوباره نقشى با همین نام را در «آقازاده» بازى مى کند.

سینا مهراد در سریال «پدر» نقش «حامد» را برعهده داشت، کاراکترى که خیلى زود 
به محبوبیت گسترده اى رسید و مرگش در سریال، مخاطبان را شوکه کرد.

فرزند سعید سهیلى، کارگردان بنام سینماى ایران، گرچه پیش از این، هم نقش هاى 
کوچکى در آثار قبلى پدر داشت و هم در سریال دیگرى در شبکه 2 ایفاى نقش کرده 

بود، اما استعداد بازیگرى او با «پدر» به چشم آمد و درخشید.
او بناست نقشى با نام «حامد» را در «آقازاده» ایفا کند و اینگونه طیف گسترده اى از 
مخاطبان «پدر» که مرگ او را باور نداشته و به سرنوشت او اعتراض داشتند، دوباره 

با دیدن او در نقشى به نام «حامد» غافلگیر مى شوند.
امین تارخ، مهدى ســلطانى، امین حیایى، جمشــید هاشــم پور و کامبیز دیرباز 
دیگر بازیگرانى هســتند که تاکنون حضور آنها در«آقازاده» با طراحى، نگارش و 

تهیه کنندگى حامد عنقا و کارگردانى بهرنگ توفیقى قطعى شده است.

پوران درخشنده: 
خبرى از ساخت «هیس! پسرها گریه نمى کنند» نیست

 گگریه نمى کنند» را رونمایى کنم.
ایطى سخت براى فیلمسازان ترسیم

اازىامروز بسیار ناعادالنه و نامتعارف 
 هاى قبل به طور کامل تغییر کرده و 

ددغه هاى مالى و گیشه تبدیل شده 

ییه نمى کنند» در 
د در سینما 

سستند 
شش

ککنند» نیست

واکنش حامد بهداد به انتخاب 
نماینده ایران در اسکار 2020

«حامد» سریال «پدر» با «آقازاده» برمى گردد

امین حیایى و لیال حاتمى در «قاتل وحشى» مقابل هم قرار گرفتند.
امین حیایى که پیش از این در «شعله ور» حمید نعمت ا... هم نقش متفاوتى ایفا کرده 
بود حاال قرار اســت در فیلم تازه این کارگردان که در مراحل پیش تولید قرار دارد 

هم ایفاى نقش کند.
او در گفتگو با خبرگزارى «موج» از این گفته که نقشش در این فیلم نسبت به آثار 
قبلى اش متفاوت است و  قرار است یک نقش اور اکت (فرابازیگرى) و کاراکترى 

بیرون گرا را بازى کند. 
امین حیایى همچنیــن براى حضور در ســریال «آقازاده» نوشــته حامد عنقا و 
کارگردانى بهرنگ توفیقى که براى شبکه نمایش خانگى ساخته مى شود قرارداد 

بسته است.

امین حیایى مقابل لیال حاتمى قرار گرفت

، این 
ررد تا 
آ آشنا 
لل ها 
ههاى

2020 را داریم!» 0نماینده ایران در اسکار
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کمیته استیناف آراء خود را در خصوص باشگاه سپاهان صادر 
کرد. به گزارش سایت رسمى فدراسیون فوتبال، رأى کمیته 

استیناف در خصوص باشگاه سپاهان به شرح زیر است: 
در خصوص درخواست استیناف شرکت فرهنگى ورزشى فوالد 

مبارکه ســپاهان با مدیرعاملى آقاى مسعود تابش به طرفیت 
آقایان 1- محسن میرزاابوالقاسم غرب باشى 2- محمد ولى 
جعفرى 3- مهدى زارع اردستانى 4- اکبر کریمى 5- محمد 
ستارى 6- ساعد آقاباالزاده ششکالنى نسبت به رأى شماره 
334 مورخ 98/4/31کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال دائر بر 
محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت وارده به خودرو 

و وسایل تجدیدنظرخواندگان به شــرح منعکس در پرونده با 
عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدالالت مندرج در رأى 
صادره، ایراد و اعتراض مؤثرى که خدشه بر دادنامه معترض 
عنه وارد نماید به عمل نیامده، مســتنداً به ماده 107 مقررات 
انضباطى فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، 

عیناً تأیید مى شود.

اعتراض وارد نیست

هافبک تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: در این چند سال نیم فصل اول لیگ 
برتر را با نتایجى ضعیف از دســت داده ایم و نباید در فصل جدید این اتفاق براى 

ذوب آهن تکرار شود.
حمید بوحمدان با اشاره به وضعیت ذوب آهن بعد از کنار رفتن از لیگ قهرمانان 
آسیا گفت: ما خیلى تالش کردیم تا در لیگ قهرمانان به مراحل باالتر برویم اما 
متأسفانه این اتفاق رخ نداد. اگر 30 تا 40 درصد از نمایش همیشگى خودمان را 
داشتیم، از این مرحله عبور مى کردیم ولى متأسفانه به هدفى که داشتیم، دست 
پیدا نکردیم. البته قبل از این مرحله بازى رسمى هم انجام ندادیم و همین موضوع 
هم تأثیرگذار بود، این در حالى است که االتحاد در اروپا اردو زده و دو هفته زودتر 

از ما هم به امارات رفته بود ولى ما شرایط مان جور دیگرى بود. 
وى راجع به شــانس قهرمانى تیمش در لیگ برتر عنوان کــرد: خیلى از تیم ها 
ادعاى قهرمانى یا کسب سهمیه لیگ قهرمانان را دارند ولى باید بازى ها شروع 
شود و از حاال نمى توان چیزى را پیش بینى کرد. اگر دنبال قهرمانى هستیم باید 
این را در زمین مسابقه نشــان دهیم. ما در چند سال اخیر در نیم فصل اول نتایج 
خوبى نگرفتیم و اگر مى خواهیم در جمع مدعیان باشیم نباید نیم فصل اول را از 

دست بدهیم.
با اشاره به دیدار تیمش برابر سایپا هافبک تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان 

اول ســختى هاى خاص تصریح کرد: همیشــه بازى 
از هم شناخت ندارند. خودش را دارد، چون تیم ها 

کــه در بازى هاى ســایپا تیم خوبى است 
گرفته است و در جام دوســتانه نتایج خوبى 
کار ما آسان نیست شهدا هم قهرمان شد. 
زمیــن خودمــان ولى بایــد گام اول را در 

محکم برداریم.

االتحاد در اروپا اردو داشت و ما هم...!
نامه 70 نماینده مجلس به وزیر ورزش و جوانان براى بازگشت حمیدرضا گرشاسبى 
به سمت مدیرعاملى باشگاه پرسپولیس اگرچه معناى دخالت در امور یک باشگاه را 
مى دهد اما انتقاد از این واکنش نمایندگان مجلس نیز تناقض هاى اساسى در ذهن 

مى سازد. به چند پرده از این تناقض ها نگاه کنیم:
بسیارى از این نمایندگان در شهرهاى خود با این مطالبه از سوى باشگاه هاى آن شهر و 
حتى هواداران آن شهر مواجهند که به تیم شهر کمک کنند. این یک جریان همیشگى 
در بسیارى از شهرهاست. باشگاه هاى ورزشى تحت تأثیر تصمیمات نمایندگان آن 
شهرها در مجلس اداره مى شوند و حتى در تغییر مالکیت و تعیین مدیرعامل و حتى 
تعیین ســرمربى تیم ها، نمایندگان مجلس نقش دارند. نکته عجیب تر این است که 
بسیارى از رسانه هاى محلى چنین دخالتى را تحسین مى کنند و آن نماینده به واسطه 
چنین دخالت هایى صاحب اعتبار و اشتهار مى شود و حتى این تلقى وجود دارد که در 
انتخابات صاحب رأى بیشترى از سوى هواداران آن تیم هاست. این رویه هرگز نقد 
نمى شود و حاصلش مى تواند این باشد که نماینده مجلس دخالت در باشگاه پرسپولیس 

را عرصه اى جذاب تر براى خود بداند.
پرشمار بودند کســانى که نامه 70 نماینده مجلس را دخالت سیاست در فوتبال معنا 
کردند. در حالى که بسیارى از همین منتقدان همیشه دولت  را به هزینه هاى بیشتر در 
باشگاه هاى دولتى و حتى خصوصى دعوت مى کنند و کمک مالى دولت به فوتبال را 
خواسته یا ناخواسته یک مطالبه مردمى جلوه مى دهند، در حالى که هیچ آمار رسمى 
براى طرح مردمى بودن چنین مطالبه اى وجود ندارد و بازتاب مردمى اش فقط تجمع 
چند لیدر مقابل وزارت ورزش و جوانان یا یک باشگاه اســت. مطالبه مردمى از این 
نمایندگان براى دخالت در امور باشگاه پرسپولیس نیز وجود نداشته اما تا روزى که براى 
هزینه هاى گزاف در باشگاه هاى دولتى فوتبال مطالبه مردمى ساختگى طرح مى شود، 

براى دخالت نمایندگان مجلس هم مى توان مطالبه مردمى ساختگى را باور کرد!
دخالت وزارتخانه ها و نهادهاى دولتى در باشگاهدارى حرفه اى، چیدن هیئت مدیره، 
تعیین مدیرعامل و تصمیمات دیگر در ورزش ایران باب است و ساز و کار باشگاهدارى 
دولتى همین است. بسیارى از باشــگاه ها در واقع خصولتى هستند و نمایشى از یک 
باشگاه خصوصى را ارائه مى دهند. بنابراین نامه 70 نماینده مجلس در چنین موقعیتى 

چندان بعید و عجیب نیست و جاى حیرت ندارد.
بله مى توانیم این را نشانه دخالت در امور یک باشگاه بدانیم اما دخالت در کدام باشگاه؟ 
وقتى باشگاهدارى در ایران ســاز و کار فعلى را دارد، چه کسى مى تواند جلودار کدام 
جریان سیاسى بر اساس کدام قوانین باشــد؟ 70 نماینده مجلس نامه نوشته اند که 
تصمیم یک وزارتخانه را در تعیین مدیرعامل تغییر دهند، نه تصمیم یک باشــگاه 
را. این نکته را اگر درك کنیم، آن وقت نه فقط منتقد ایــن نامه، بلکه منتقد جریان 
بزرگ ترى خواهیم بود که هیچ شباهتى به ساز و کار ورزش حرفه اى ندارد اما خود 
را ورزش حرفه اى جا زده است. نه فقط وزارت ورزش و جوانان بلکه وزارتخانه هاى 
دیگر و کارخانه هاى دیگر و خودروسازها و دیگران باشگاهدارى را به اقتصاد ورزش 
واگذار کنند. اجازه بدهند تا ورزش خودش چرخ خودش را بچرخاند، ورزش را گران 
اما بى درآمد نکنند، ورزش را با مماشــات و هزار روش غلط در مواجهه با تلویزیون و 
اسپانســر و...  گرفتار جلوه ندهند تا آن وقت دیگر هیچ باشگاهى حتى رسید تحویل 
چنین نامه  هایى را نیز امضا نکند اما از این نامه ها باز هم نوشته خواهد شد، چون در این 
ساز و کار باشگاهدارى دخالت سیاست در امور باشگاه بیشتر به یک شوخى شباهت 
دارد. نامه 70 نماینده مجلس بى شک رفتارى خارج از عرف در فوتبال حرفه اى است 
اما کدام نشانه  حرفه اى در مدیریت و مالکیت پرسپولیس (که حتى مالک مشترکى 
با رقیب دیرینه اش دارد) دیده ایم که این نامه ما را متعجب کند؟ تعجب کرده اید؟ نه، 

این نمایشى از متعجب بودن است، چون به واقعیت هاى مهمترى عادت کرده ایم. مجتبى فریدونى، عضو هیئت مدیره باشــگاه ذوب آهن در مورد شرایط این تیم 
و کمبود بودجه سبزپوشان اصفهان صحبت کرد. عضویت مجتبى فریدونى در 
هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن اصفهان همراه با پیش قضاوت برخى شد و حتى 
عنوان شد که فریدونى مخالف سرسخت سیاست هاى سعید آذرى، مدیرعامل 

باشگاه ذوب آهن است. در ادامه بخش هایى از این گفتگو را مى خوانید:

حضور شما در هیئت مدیره باشــگاه ذوب آهن خیلى 
خبرساز شد و با پیش قضاوت برخى نیز همراه بود.

بله همینطور اســت. به محض اینکه مدیرعامل محترم کارخانه اعالم کرد که 
حکم بنده براى حضور در هیئت مدیره باشگاه صادر شود برخى رسانه ها چنین 
مطالبى را منتشر کردند و نوشتند جلسه عجیب هیئت مدیره باشگاه، نمى دانم 
چه چیز آن جلســه عجیب بود. به خصوص اینکه پاداش براى تیم هم در همان 

جلسه تصویب شد.
برخى شما را مخالف سرسخت آذرى نامیدند.

من تازه وارد هیئت مدیره باشگاه شده ام و مثل سایر اعضاى هیئت مدیره هستم. 
اختالف سلیقه و نظر هم امرى غیر طبیعى نیست. حتى در یک خانواده هم ممکن 

است اختالف نظر وجود داشته باشد.
آذرى معتقد است که کارخانه 25 میلیارد تومان از بودجه 

باشگاه را کم کرده آیا این مسئله صحت دارد؟
البته 25 میلیارد از بودجه پیشنهادى ایشــان کم شده است. ایشان براى امسال 
50 میلیارد تومان بودجه پیشــنهاد داده بودند که با 25 میلیارد تومانش موافقت 
شد. هر ساله در مجمع عمومى کارخانه ذوب آهن تصویب مى شود که مبالغى به 
عنوان کمک بالعوض به باشگاه شود. این مسئله در آیین نامه بورس هم وجود 

دارد. سهامداران عمده کارخانه امسال فقط با 25 میلیارد تومان موافقت کردند.
این مبلغ براى حضور موفق باشگاه در این شرایط گرانى 

در لیگ کافى است؟ 
باید کمبود بودجه جبران شــود از محل فعالیت هاى تجارى و جذب اسپانسر و 

فعالیت هاى اقتصادى باید جبران شود. 
برخى مدعى هستند که شــما مدیرعامل بعدى باشگاه 

ذوب آهن هستید.
این مسئله هم مثل همان پیش قضاوتى است که در مورد حضورم در هیئت مدیره 
انجام شد و خودشان مسائلى را بیان کردند و بعد مطلبى را استنباط کردند و گفتند 

چون او مخالف آذرى است پس به دنبال جایگاه اوست.
یعنى قرار نیست مدیرعامل باشگاه ذوب آهن شوید؟

فعًال که چنین چیزى نیســت اما کســى از آینده خبر ندارد که چه چیزى پیش 
خواهد آمد. 

این نمایشى از متعجب بودن است

مدیرعاملى ام در ذوب آهن؟ کسى از 
آینده خبر ندارد

استقالل، پرسپولیس، تراکتور، سپاهان، ذوب آهن و فوالد خوزستان تیم هایى هستند 
که در این فصل با مهاجمان خارجى خود همچنان به دنبال دستیابى به بزرگ ترین 
هدف در لیگ نوزدهم خواهند بود. عنوان آقاى گلى فصل گذشته به صورت مشترك 
به کى روش استنلى و پریرا رسید تا بعد از چهار فصل این عنوان از ید مهاجمان داخلى 
در بیاید. در فصل جدید نیز مهاجمان خارجى حضورى فعال در فوتبال ایران خواهند 
داشت؛ استقالل دیاباته را به خدمت گرفته و پرسپولیس نیز با جونیور براندائو به توافق 
دســت یافته و تراکتور نیز از بعد از جذب بازیکن پروئى خود، اکنون مدعى است که 
مهاجم تراز اول دیگرى را طى 24 ساعت آینده معرفى خواهد کرد تا در کنار کى روش 
استنلى، لوسیانو پریرا و ماکالى کریسانتوس تنور داغ رقابت در بین مهاجمان لیگ 

برترى براى دستیابى به عنوان آقاى گلى افزایش یابد.
پرسپولیس در فصل گذشــته علیرغم جذب ماریو بودیمیر به توفیق چندانى دست 
نیافت و این اتفاق براى اســتقالل با جذب ایســما نیز رقم خورد، هر دو تیم مدعى 
ســرخابى در این فصل با مهاجمان برزیلى و مالیایى به توافق رسیدند تا روزنه امید 
جدیدى براى هواداران خود شکل دهند. آنها به همین منظور جونیور براندائو و دیاباته 
را به خدمت گرفته اند. طبق آخرین اخبار براندائو که پیش از عزیمت به ایران وعده 
آقاى گلى نیز به هواداران این تیم داده، بامداد روز دوشنبه به تهران آمد و در سمت 
مقابل نیز دیاباته که در دیدارهاى پیش فصل براى آبى ها دلبرى کرده، امیدوار است 
این تیم را بعد از مدت ها به آقاى گلى رقابت ها برســاند. استقاللى ها که همچنان 
حسرت جدایى مامه تیام را مى خورند، با جذب دیاباته که در دیدارهاى پیش فصل 
گلزن قهارى نشــان داده و کارنامه پربارى نیز دارد، کامًال امیدوار شده اند تا در خط 
هجومى خود اتفاق بزرگى را تجربه کنند و باید دید این مهاجم اهل مالى مى تواند در 

این فصل با جشن گل هاى خود، آنها را روى سکوها به وجد بیاورد یا خیر.
سپاهان نیز در میان حرف و حدیث هاى فراوان در خصوص جدایى استنلى، در نهایت 
او را در اصفهان ماندگار کرد و قلعه نویى امیدوار است آقاى گل فصل گذشته اش بار 
دیگر موفق شــود بار هجومى تیمش را به دوش بکشد. ذوب آهن نیز بعد از جدایى 
اوساگوآنا این بار به دنبال مهاجم جدیدى رفت و ماکالى کریسانتوس را به خدمت 
گرفت. تراکتور در میان هجمه خبرى فراوانى که شکل گرفته بود، روز یک شنبه یک 
هافبک اهل پرو را معرفى کرد و قرار بود مهاجم سرشناس تیمش را طى 24 ساعت 
به تبریز بکشاند. در میان بازیکنان داخلى نیز همچنان شاید بتوان براى على علیپور 
شانس آقاى گلى در نظر داشت و در اردوگاه استقالل نیز این شانس براى تبریزى 
متصور مى شود که در این فصل بتوانند همانند دیدارهاى تدارکاتى این تیم بدرخشد.

باید دید در نهایت از میان گزینه هاى هیجان انگیز در خط هجومى تیم ها کدامیک 
موفق تر عمل خواهند کرد و به عنوان آقاى گلى دست مى یابند.

کلى مدعى براى آقاى گلى

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن گفت: دوستان، چون از سازمان 
لیگ و تهران به اصفهان مى آیند فکر مى کنند بقیه بنده آنها 

هستند.
سعید آذرى در گفتگویى، در واکنش به اینکه خیلى ها 
اعتقاد دارند مصاحبه هاى آتشین او باعث شده تا اثر 
معکوس روى مدیران کارخانه و باشگاه ذوب آهن 
داشته باشد، گفت: این مسئله اصًال درست نیست. 
من همیشه از حق تیمم دفاع کردم و این کار را هم 
انجام مى دهم. اتفاقاً در انتقاد هاى تندى که داشتم 
هم فقط از حق باشگاهم دفاع کردم. حاال اگر کسى 
ناراحت مى شود که من از باشگاهم دفاع مى کنم مشکل 

خودش است.
وى درباره اینکه چرا در صفحه اجتماعى اش مطالبى را مطرح 
مى کند، خاطرنشــان کرد: آنجا صفحه شخصى من است و 
مى توانم در چارچوب قانون عقایدم را بنویسم. باالخره صفحه 
اجتماعى طورى است که مخاطب زیادى دارد و من هم آنجا 

دنبال دفاع از حق باشگاه هستم.
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در واکنش به این مسئله که چرا 
اختالفاتش را با مدیران سازمان لیگ پشت در هاى بسته حل 
نمى کند و در رسانه ها صحبت هایى مطرح مى شود، عنوان کرد: 
پنج سال همین کار را انجام دادیم، اما هر بار مسئوالن سازمان 
لیگ ما را تهدید مى کنند. وقتى ما را در رسانه ها تهدید مى کنند 
ما هم در رســانه جواب مى دهیم. ما این صحبت ها را مطرح 

مى کنیم تا مردم بدانند از حق و حقوق باشگاه دفاع مى کنیم.
آذرى ادامه داد: حدود شش ماه است که سازمان لیگ یک سند 
بستانکارى به ما نمى دهد و فقط ما را تهدید مى کنند که اگر 
گیت نباشد یا دوربین ها نصب نشود بازى ها را به استان همجوار 
مى بریم. کدام اســتان همجوار اصفهان ورزشگاهى دارد که 
استاندارد ها را داشته باشد؟ وقتى ما در آسیا به مشکل خوردیم و 
من به آقایان زنگ زدم که به ما کمک مالى کنند گفتند مقدارى 
پول داریم که باید مطالبات کارمنــدان را بدهیم. چرا وقتى از 

آقایان انتقاد مى شود اینطور مى کنند.
وى تأکید کرد: چطور وقتى سال گذشته ذوب آهن داشت نابود 
مى شد هیچکس چیزى نگفت. همان سال گذشته بیشتر از 
ده نامه به سازمان لیگ زدم و از داورانى که علیه ما سوت زده 
بودند شکایت کردیم، اما حتى به یکى از نامه و شکایات ما هم 

رسیدگى نشد. آقایان نامه هاى رسمى ما را ندیدند بعد انتقاد ها را 
در شبکه هاى اجتماعى دیدند؟ خود آنها نامه نگارى و صحبت 
پشت در هاى بسته را دوست ندارند، اگر قرار بود پشت در هاى 

بسته مشکالت حل شود تا االن شده بود.
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن خاطرنشان کرد: بار ها به سازمان 
لیگ و حتى کمیته انضباطى آمدم اما کسى پاسخگو نبود. در 
این مدت فقط تهدید شــنیدیم. بابت همان حق خورى هاى 
سال گذشته ما مجبور شدیم سرمربى و کادرفنى اش را اخراج 
کنیم و نزدیک به سه میلیارد به باشگاه ضرر وارد شد. چرا آن 
موقع حرف از صحبت پشت در هاى بسته نبود؟ چرا انتقادپذیر 

نیستید؟
آذرى در ادامه انتقادهایش گفت: شما مى گوید بخاطر وساطت 
شما کنفدراسیون فوتبال آسیا ورزشگاه ما را تأیید کرد درحالى 
که اینطور نیست و بخاطر هنر مدیریت باشگاه و تبحر ما این 
اتفاق افتاد. ضمن اینکه ورزشگاه ما جز سکو ها مشکلى نداشت 
که آن هم حل شد. آقایان، اینقدر تهدید نکنید، خوب نیست! 
شما مى گویید تا باشگاه ها به حساب سازمان لیگ پول واریز 
نکنند کارت بازى بازیکنان و کادر فنى را صادر نمى کنید بعد 
خودتان شش ماه است که یک سند بستانکارى به ما نمى دهید. 
ما وقتى پولى نداریم و بودجه ســال جدید را نگرفتیم چطور 

پول بدهیم؟
وى تأکید کرد: درگیرى با مدیران سازمان لیگ نداریم اما بعضى 
حرف ها حقیقت دارد. در بازى ذوب آهن و پرسپولیس مگر ما 
کلى اعتراض نکردیم، چه شد در نهایت؟ هفته بعد اگر تدبیر 
نیروى انتظامى نبود در اهواز فاجعه انسانى رخ مى داد! البته اگر 
در بازى پرسپولیس و داماش مشکلى هم پیش مى آمد و اتفاق 
تلخى رخ مى داد دوستان سازمان لیگ مى خواستند توپ را به 

زمین بقیه بیاندازند!
مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن ادامه داد: بــراى همان بازى 
ذوب آهن و پرســپولیس فصل پیش در فوالدشــهر ما سه 
روز برنامه ریزى کرده بودیم و شــوراى تأمین هم مصوباتى 
داشت اما دوستان، چون از سازمان لیگ و تهران مى آیند فکر 
مى کنند بقیه بنده آنها هستند. خودتان بروید ببینید سوابق ما 
در فوتبال بیشتر است یا تعدادى از دوستان سازمان لیگ؟! ما 
نیازى به فرافکنى نداریم و با کسى هم دعوا نداریم. جنگ اول 
را شما شــروع کردید! جواب هاى، هوى است! ما نه ترسى از 

پاسخگویى داریم نه چیزى، چون براى هرچیزى جواب داریم.
آذرى افزود: امسال نمى گذارم مثل سال گذشته حق باشگاهم 
خورده شــود. مگر سال گذشته پاســخ نامه هاى ما را دادید؟ 
در بازى ذوب آهن و نفت مسجد ســلیمان داور علنًا حق ما را 
خورد اما وقتى ما اعتراض رسمى کردیم به جاى رسیدگى به 
اعتراض ما، به داور بازى هفته بعد هم بازى دادند. ما با کسى 
اختالفى نداریم و به اختالف هم نیازى نداریم فقط دنبال حق 

باشگاه هستیم.
وى گفت: سال گذشته ما نامه اى را تنظیم کردیم و به سازمان 
لیگ دادیم که در آن با ادله قانونى ثابت کردیم سهمیه آسیایى 
ایران از قطر باید بیشتر باشد اما آقایان حتى به خودشان زحمت 
ندادند که این نامه را به کنفدراســیون فوتبال آسیا بفرستند. 
دوستان به جاى تهدید هاى سریالى بیایند و براى حل مسائل و 

مشکالت قدم بردارند.
مدیرعامــل باشــگاه ذوب آهــن در واکنــش اینکــه آیا با 
صحبت هایش روى سکو ها تنش ایجاد مى کند، تأکید کرد: 
من هیچ وقت تنش ایجاد نکردم، تنش را نماینده شما در بازى 
ذوب آهن و پرسپولیس ایجاد کرد که اگر من نبودم معلوم نبود 
چه اتفاقاتى در فوالدشهر رخ مى داد. قبًال و پشت در هاى بسته 
به شما گفتم که مدیریت خوبى ندارید، اما گوش نکردید. همه 
دیدند که مدیریت شما در بازى سپاهان و پرسپولیس در تهران 
چه کار کرد و چه افتضاحى به بار آمد. ما این حرف ها را مى زنیم 
بعد اسمش را مى گذارند «غوغا ســاالرى»؟ این صحبت ها 
غوغا ساالرى است یا اینکه بخواهیم تحت هر شرایطى بازى 
برگزار کنیم؟ این حرف هاى من دفاع از حق باشگاه است نه 

غوغا ساالرى.
آذرى ادامه داد: نمى دانم چرا هرکسى که انتقاد کرد مى خواهید 
صدایش را در نطفه خفه کنید. کسى نمى تواند صداى حق طلبى 
من را خاموش کند، من تا آخرین توانم از باشگاه دفاع مى کنم و 

حتى اگر به قیمت این باشد که از ذوب آهن بروم.
وى با اشاره دوباره به مشــکالت اخیر این تیم گفت: ما تنها 
نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا بودیم، اما وقتى براى تهیه 
بلیت به صد میلیون احتیاج داشتیم همین آقایان گفتند نداریم و 
نمى توانیم کمک کنیم! شما براى ذوب آهن چه کار کردید که 
االن تهدید مى کنید؟ من دنبال حق ذوب آهن هستم حاال شما 

هرچى مى خواهید اسمش را بگذارید.
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انتقادات صریح مدیرعامل ذوب آهن از سازمان لیگ

آذری: اینقدر تھدید نکنید آقایان

با اشاره به دیدار تیمش برابر سایپا هافبک تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان
اول ســختى هاى خاص تصریح کرد: همیشــه بازى 

از هم شناختندارند. خودش را دارد، چون تیم ها
است کــه در بازى هاىســایپا تیم خوبى
گرفته است و در جام دوســتانه نتایج خوبى

شد.  کار ما آسان نیست شهدا هم قهرمان
زمیــن خودمــانولى بایــد گام اول را در 

محکمبرداریم.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهنگ
لیگ و تهران به اصفهان مى آ

هستند.
سعید آذرى در گفتگویى
اعتقاد دارند مصاحب
معکوسروىمد
داشته باشد، گفت
من همیشه از حق
انجام مى دهم. اتفا
هم فقط از حق باشگ
ناراحت مى شود که من از

مربى پیشــین تیم ملى فوتبال ایران با اشــاره به دالیل افت 
لژیونرها در تیم هاى خارجى گفت: شــیوه تربیت بازیکن در 
آکادمى ها غیر استاندارد است و باعث شــده تا بچه پولدارها 

رشد پیدا کنند.
ناصر ابراهیمى در گفتگویى در خصوص ضعف فنى لژیونرهاى 
ایرانى در فوتبال اروپا که منجر به بازگشــت آنها به لیگ برتر 
ایران و یا انتقال به تیم هاى ضعیف تر شده گفت: بازیکنى که از 
کودکى شرایط حرفه اى را درك نکند نمى تواند در بزرگسالى 

به بلوغ الزم برسد.
کارشناس فوتبال ایران درباره حضور کوتاه مدت فوتبالیست 
هاى ایرانى در کشــورهاى اروپایى تأکید کرد: این ضعف در 
فوتبال ایران بنیادى اســت که بازیکنان  ایرانــى در دو دهه 
اخیر نتوانستند خودشان را در قامت ستاره نشان دهند. آخرین 
لژیونرهاى موفق، کریم باقرى و مهدى مهدوى کیا بودند که 
به خاطر شــرایط جسمانى مناســب و زندگى سالم توانستند 

سال ها در اروپا بازى کنند. بازیکنى که نتواند خودش را با علم 
روز فوتبال دنیا وفق دهد قطعًا دچار ضعف مى شــود. فوتبال 
حرفه اى تنها به مستطیل سبز ختم نمى شود بلکه یک بازیکن 

نیاز به استراحت کافى و زندگى صحیح دارد.
وى با بیان اینکه مشکل اصلى به باشگاه ها بر مى گردد تأکید 
کرد: یک بازیکن یا در آکادمى باید پیشــرفت کند یا در همان 
دوران خردســالى جذب باشگاه شود تا رشــد پیدا کند. وقتى
 باشگاه هاى ما به هیچ وجه توجهى به فوتبال پایه نمى کنند 

همین مشکل به وجود مى آید که حاال فقر ستاره داریم.
ابراهیمى درباره شیوه تربیت بازیکن در آکادمى هاى خصوصى 
فوتبال نیز گفت: فوتبال در حال حاضر بدتر از قبل هم شده است. 
در گذشته استعدادهایى بودند که از خانواده هاى نه چندان پولدار 
به فوتبال وارد مى شدند اما این روزها آکادمى هاى غیر استاندارد 
پول هاى آنچنانى مى گیرند تا به زور بچه پولدارها را فوتبالیست 
کنند. بازیکنى که احتمال دارد تا حدى هم پیشــرفت کند اما 

سقف فوتبالى او خیلى کوتاه اســت و آنها هرگز نمى توانند به 
فوتبال روز دنیا خودشان را نزدیک کنند. همین افراد هم باعث 

لطمه زدن به پرورش بازیکن با استعداد مى شوند.

بچه پولدارها کار را خراب کرده اند

 مى گردد تأکید 
 کند یا در همان 
د پیدا کند. وقتى
ل پایه نمى کنند 

ره داریم.
 هاى خصوصى

ل هم شده است. 
نه چندان پولدار
ى غیر استاندارد

ها را فوتبالیست 
شــرفت کند اما 

محمد احمدى
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 آگهی تحدید حدود عمومی منطقه ثبت اسناد و امالك
 مرکزى  اصفهان 

پیرو آگهی هاي نوبتی قبلی و بموجب ماده 14 قانون ثبت اســناد و امالك 
تحدید حدود رقبات ذیل بشرح : 

-امالك و مستغالت واقع در بخش دو ثبت اصفهان
3060- ســتاد اجرائــى فرمان حضــرت امــام (ره) داراى شناســه ملى 
140003127610 ششــدانگ یکباب کارگاه پالك شماره 3060 واقع در 
بخش دو ثبت اصفهان به مساحت 94/19متر مربع بموجب دادنامه شماره 
9609970367800027- 96/05/28 دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسى.

روز تحدیدحدود: شنبه 98/06/25
3063و3064- ســتاد اجرائى فرمان حضرت امام (ره) داراى شناسه ملى 
140003127610 ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 3063 و 3064 واقع 
در بخش دو ثبت اصفهان به مساحت 536/3متر مربع بموجب دادنامه شماره 
9609970367800027- 96/05/28 دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسى.

روز تحدیدحدود: شنبه 98/06/25
-امالك و مستغالت واقع در بخش سه ثبت اصفهان

3326- ســتاد اجرائى فرمان حضرت امام (ره) استان اصفهان چهاردانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه پالك 3326 واقع در بخش سه ثبت اصفهان 

روز تحدیدحدود: شنبه 98/07/13
4814- آقاى جواد احمدى خواه فرزند مرتضى نسبت به چهاردانگ و خانم 
فاطمه عامرى امینه فرزند اصغر نسبت به دودانگ از ششدانگ یکباب خانه 
پالك شــماره 4814 اصلى واقع در بخش ســه ثبت اصفهان به مساحت 

78/82متر مربع.
روز تحدیدحدود: دوشنبه 98/06/25

7937- موقوفه میرزا محمد ربیع داراى شناســه ملــى 14000641302 
به تولیت آیت اهللا ســید ابوالحســن مهدوى دودانگ مشــاع از ششدانگ 
یکباب حجره فوقانى پالك شماره 7937 واقع در بخش سه ثبت اصفهان 
به مســاحت 14/17متر مربع بموجب نظریه شــماره 2864- 78/04/02 
کمیسیون ماده 2-قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضى موقوفه.

روز تحدیدحدود: شنبه 98/06/23
7938- موقوفه میرزا محمد ربیع داراى شناســه ملى 14000641302 به 
تولیت آیت اهللا سید ابوالحسن مهدوى ششدانگ یکباب حجره فوقانى پالك 
شماره 7938 واقع در بخش سه ثبت اصفهان به مساحت 17/34متر مربع 
بموجب نظریه شماره 2864- 78/04/02 کمیسیون ماده 2-قانون ابطال 

اسناد و فروش رقبات، آب و اراضى موقوفه.
روز تحدیدحدود: شنبه 98/06/23

7972- موقوفه میرزا محمد ربیع داراى شناســه ملى 14000641302 به 
تولیت آیت اهللا سید ابوالحسن مهدوى ششدانگ یکباب انبار پالك شماره 
7972 واقع در بخش سه ثبت اصفهان به مساحت 24/71متر مربع بموجب 
نظریه شماره 2864- 78/04/02 کمیســیون ماده 2-قانون ابطال اسناد و 

فروش رقبات، آب و اراضى موقوفه.
روز تحدیدحدود: شنبه 98/06/23

7995- موقوفه میرزا محمد ربیع داراى شناســه ملى 14000641302 به 

تولیت آیت اهللا سید ابوالحسن مهدوى ششدانگ یکباب حجره پالك شماره 
7995 واقع در بخش سه ثبت اصفهان به مساحت 17/78متر مربع بموجب 
نظریه شماره 2864- 78/04/02 کمیســیون ماده 2-قانون ابطال اسناد و 

فروش رقبات، آب و اراضى موقوفه.
روز تحدیدحدود: شنبه 98/06/23

8008- موقوفه میرزا محمد ربیع داراى شناســه ملى 14000641302 به 
تولیت آیت اهللا سید ابوالحسن مهدوى ششدانگ یکباب حجره پالك شماره 
8008 واقع در بخش سه ثبت اصفهان به مساحت 12/12متر مربع بموجب 
نظریه شماره 2864- 78/04/02 کمیســیون ماده 2-قانون ابطال اسناد و 

فروش رقبات، آب و اراضى موقوفه.
روز تحدیدحدود: شنبه 98/06/23

8009- موقوفه میرزا محمد ربیع داراى شناســه ملى 14000641302 به 
تولیت آیت اهللا سید ابوالحسن مهدوى ششدانگ یکباب حجره پالك شماره 
8009 واقع در بخش سه ثبت اصفهان به مســاحت 6/7متر مربع بموجب 
نظریه شماره 2864- 78/04/02 کمیســیون ماده 2-قانون ابطال اسناد و 

فروش رقبات، آب و اراضى موقوفه.
روز تحدیدحدود: شنبه 98/06/23

8029- موقوفه میرزا محمد ربیع داراى شناســه ملى 14000641302 به 
تولیت آیت اهللا سید ابوالحسن مهدوى ششدانگ یکباب حجره پالك شماره 
8029 واقع در بخش سه ثبت اصفهان به مساحت 57/68متر مربع بموجب 
نظریه شماره 2864- 78/04/02 کمیســیون ماده 2-قانون ابطال اسناد و 

فروش رقبات، آب و اراضى موقوفه.
روز تحدیدحدود: شنبه 98/06/23

8039- موقوفه میرزا محمد ربیع داراى شناســه ملى 14000641302 به 
تولیت آیت اهللا سید ابوالحسن مهدوى ششدانگ یکباب حجره پالك شماره 
8039 واقع در بخش سه ثبت اصفهان به مساحت 25/79متر مربع بموجب 
نظریه شماره 2864- 78/04/02 کمیســیون ماده 2-قانون ابطال اسناد و 

فروش رقبات، آب و اراضى موقوفه.
روز تحدیدحدود: شنبه 98/06/23

به ترتیب از ساعت 8 صبح شروع و به عمل خواهد آمد لذا بموجب ماده 14 
قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورین اعالم  می شــود که در روز مقرر 
در محل ملک حضور بهم رســانند . چنانچه هر یک از صاحبان امالك و یا 
نماینده قانونی آن در موقع تعیین حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 – قانون 
مذکور ملک آنها با حدود اظهار شده از ســوي مجاورین تحدید خواهد شد 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك که در موعــد مقرر حاضر نبوده اند 
مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدحدود 
تا ســی روز در ثبت محل پذیرفته خواهد شد لذا طبق تبصره دو ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترض نســبت به تقاضاي ثبت و تحدید 
حدود( موضوع مواد 16 و 20 قانون ثبت) می باید توسط معترض ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع 
ذیصالح قضائی صورت پذیرد ./ تاریخ انتشــار: چهارشنبه 98/05/30   م 
الف: 569682   امیرحسین صفائى نائینى- رئیس منطقه ثبت اسناد وامالك  

مرکزى اصفهان/5/376  

فقدان سند مالکیت
شــماره: 23008992- 98/5/10 نظر به اینکه ورثه احمد طباخ بخشى (بهنام فر) با ارائه 
گواهى حصر وراثت 104- 98/01/17 شعبه 54 شوراى حل اختالف اصفهان اعالم نموده 
سند مالکیت بمقدار یک دانگ مشاع از ششدانگ اعیان پالك 3560/348 واقع در بخش 
یک ثبت اصفهان که در دفتر 93 صفحه 210 ثبت و ســند بشــماره 344565 دارد طى 
استشهادیه شــماره 13980215571000275- دفترخانه 8 اصفهان رسما گواهى شده 
است که سند فوق الذکر مفقود گشته و چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى بتاریخ انتشار 
این آگهى تا ده روز به این مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد . م الف: 569027 صفائى نائینى- رئیس 

ثبت منطقه مرکزى اصفهان /5/366
فقدان سند مالکیت

شــماره: 23008992- 98/5/10 نظر به اینکه ورثه احمد طباخ بخشى (بهنام فر) با ارائه 
گواهى حصر وراثت 104- 98/01/17 شعبه 54 شوراى حل اختالف اصفهان اعالم نموده 
سند مالکیت بمقدار یک دانگ مشاع از ششدانگ اعیان پالك 3560/348 واقع در بخش 
یک ثبت اصفهان که در دفتر 93 صفحه 207 ثبت و ســند بشــماره 344564 دارد طى 
استشهادیه شــماره 13980215571000275- دفترخانه 8 اصفهان رسما گواهى شده 
است که سند فوق الذکر مفقود گشته و چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى بتاریخ انتشار 
این آگهى تا ده روز به این مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد . م الف: 569023 صفائى نائینى- رئیس 

ثبت منطقه مرکزى اصفهان /5/367
فقدان سند مالکیت

شــماره: 23008992- 98/5/10 نظر به اینکه ورثه احمد طباخ بخشى (بهنام فر) با ارائه 
گواهى حصر وراثت 104- 98/01/17 شعبه 54 شوراى حل اختالف اصفهان اعالم نموده 
سند مالکیت بمقدار یک دانگ مشاع از ششدانگ اعیان پالك 3560/348 واقع در بخش 
یک ثبت اصفهان که در دفتر 93 صفحه 204 ثبت و ســند بشــماره 344563 دارد طى 
استشهادیه شــماره 13980215571000275- دفترخانه 8 اصفهان رسما گواهى شده 
است که سند فوق الذکر مفقود گشته و چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى بتاریخ انتشار 
این آگهى تا ده روز به این مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد . م الف: 569016 صفائى نائینى- رئیس 

ثبت منطقه مرکزى اصفهان /5/368
مزایده (نوبت اول)

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالسه 980463 جلسه 
مزایده اى در روز دوشنبه مورخ 98/06/25 از ســاعت 9 لغایت 10:30 صبح و به منظور 
وصول محکوم به در حــق محکوم له و به جهت فروش شــش دانگ یــک باب منزل 
مسکونى یک طبقه فاقد ســابقه ثبتى داراى عرصه به مســاحت 160 مترمربع و اعیانى 
به مساحت 70 مترمربع داراى دیوار باربر و سقف تیر چوبى داراى سیستم سرمایش کولر 
آبى و سیستم گرمایش بخارى گازى داراى انشــعابات آب، برق و گاز واقع در شهر زاینده 
رود محله باباشــیخعلى کوچه گلبرگ 13 پالك 2 به کدپستى 8493117489 که توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 910/000/000 ریال ارزیابى گردیده است، در محل 
اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز 
قبل از موعد مزایده از ملک مورد نظر دیدن نموده و ســپس در صورت تمایل در جلســه 
مزایده شــرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شــروع و برنده مزایده فرد یا افرادى 
مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت 
نمایند که 10 درصد قیمت کارشناســى را نقداً پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را 

ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م الف: 569828 اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان 
5/378/ 

مزایده نوبت دوم
واحد اجراى احکام حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان در نظر دارد در خصوص پرونده 
کالسه 98/226 اجرائى شورا جلســه مزایده اى در مورخ 1398/06/26 روز سه شنبه از 
ســاعت 9 لغایت 10:30 صبح و به منظور وصول محکوم به در حق محکوم له آقاى رضا 
دهقانى، فرزند حسن و به جهت فروش اموال به شرح ذیل مى نماید: 1. چهل دستگاه کاشى 
بردستى که نو و داراى کارتن و هر کدام طبق نظر کارشناسى به ارزش 750/000 ریال مى 
باشد. 2. یک دســت  مبل راحتى پارچه اى خط دار و داراى بالش هاى جداگانه هفت نفره 
کار کرده ولى سالم که طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى ارزش آن 3/500/000 ریال 
برآورد شده است. 3. یک دست مبل با اسکلت چوبى از نوع چوب راش و رویه پارچه اى مدل 
قدیمى و کارکرده که فقط اسکلت چوبى آن قابل اســتفاده است که طبق نظر کارشناس 
رسمى دادگسترى ارزش آن 13/000/000 ریال مى باشد. 4. یک دستگاه سرخ کن پریمر 
سفید رنگ کارکرده اما سالم که طبق نظر کارشناسى 2/500/000 ریال ارزیابى شده است. 
5. یک دستگاه مانیتور 19 اینچ ال جى و یک دستگاه کیس هر دو سالم و قدیمى و قابل ذکر 
است مانیتور از نوع پشت دار مى باشد که هر دو طبق نظر کارشناسى 30/500/000 ریال 
ارزیابى شده است. 6. یک دســتگاه پرینتر اچ پى مدل دى 1663 مشکى رنگ کارکرده و 
قدیمى که طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى ارزش آن 1/500/000 برآورد شده است. 
7. یک دستگاه چهار کاره اچ پى مدل جى 3217310 و- 5610 آلینون کارکرده و قدیمى 
از رده خارج به خاطر این که طبق نظر کارشناسى هزینه هایش بسیار باالست و طبق نظر 
کارشناســى به مبلغ 1/000/000 ریال ارزیابى شده اســت که ارزش جمع آنها طبق نظر 
کارشناس رسمى دادگسترى 82/000/000 ریال ارزیابى گردیده است این مزایده در محل 
اجراى احکام شوراى حل اختالف لنجان برگزار مى شود. طالبین خرید مى توانند به مدت 
پنج روز قبل از موعد مزایده از وسال مورد اشاره واقع در فوالدشهر محله آ2 زیر ساختمان 
چهل ستون مغازه سمسارى دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت 
نماینده مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى میباشند که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى میتوانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 10 درصد قیمت 
کارشناسى را نقدا پرداخت و در صورت برنده شــدن الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت 

نمایند. م الف: 570554 مدیر اجراى احکام شوراى حل اختالف لنجان /5/380
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر راى صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقر در منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضى محرز گردیده است لذا مشــخصات متقاضى و ملک مورد تقاضا به 
شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى میشود و در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى دارند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى نســبت به ردیف (الف) به مدت دو ماه و نسبت به ردیف (ب) به مدت یک ماه 
اعتراض خود را به این منطقه ثبتى تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند و گواهى طرح دعوا را به 
این منطقه ثبتى ارائه نمایند بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
ردیف ب) 

98 و اصالحــى شــماره  /02 راى شــماره 139860302210000367- 02/
139860302210000959- 98/05/12 هیات: آقاى حبیب ا... قاسم پور فرزند عبدا... به 
شماره شناسنامه 658 حوزه 3 شیراز و کدملى 2296519377: ششدانگ یک درب باغ به 
مساحت 639/84 مترمربع پالك 2249/210 باقیمانده واقع در باستان آباد بخش 6 حوزه 
ثبت ملک جنوب شــرق اصفهان انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى شاهپور کامه که 
در راى اولیه شماره پالك اشتباها 2248/210 قید گردیده و اینک اصالح مى گردد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1398/05/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/05/30 م الف: 553660 

میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /5/231 

استاندار اصفهان با تأکید به ضرورت حفظ سالمت مردم 
توسط صاحبان صنایع در فرایند تولید محصوالت گفت: 

سالمت مردم استان را با هیچ چیز معامله نمى کنیم.
عباس رضایى در گفتگو با «ایرنا» افزود: برخى صاحبان 
صنایع مشکالتى دارند که با قواعد زیست محیطى صدق 
نمى کند و این صنایع آالینده و ُمضر براى محیط زیست و 

آب، سالمت شهروندان را به خطر مى اندازد.
وى با اشاره به اینکه در شــرایط فعلى، هواى پاك و آب 
سالم یکى از مسائل اصلى ما در استان است، ادامه داد: 
در باره صنایع تولیدى از یکسو بحث تولید و رونق آن و 
راه اندازى اشتغال در استان داراى اهمیت بوده و از سوى 

دیگر حفظ محیط زیست، هوا و آب سالم از اولویت هاى 
ما در استان است.

رضایى با بیان اینکه اصفهان، استان کم آبى است و نباید 
صنایع آب بَر داشته باشــد، تصریح کرد: صنایع اصفهان 
باید در جهت صنایع «هاى تک» و «بایوتک»  پیش رفته 
و روند کارهاى تولیدى تغییر کنــد زیرا آب کافى براى 

صنایع تولیدى آب بَر وجود ندارد.
اســتاندار اصفهان همچنین خاطرنشان کرد: 90 درصد 
مشکالت صاحبان صنایع اســتان مربوط به تسهیالت 
بانکى مورد نیاز، مسائل ارزى، ورود مواد اولیه، کمبود آب 

و آب آشامیدنى شهرك هاى صنعتى است.

پست استان اصفهان روزهاى تعطیل نیز به منظور تحویل 
کارت سوخت آماده ارائه خدمت به شهروندان مى باشد.   
باقرى، مدیر کل پست استان اصفهان بیان کرد: مالکان 
خودرو که نســبت به ثبت نام در دفاتر پلیس +10  اقدام 
کرده اند و کارت سوخت آنها به ایشــان تحویل نشده 
است مى توانند با مراجعه به سامانه رهگیرى مرسوالت 
 /h p://newtracking.post.ir بــه آدرس
نســبت به جســتجوى کد رهگیرى 24 رقمى کارت 
ســوخت خود اقدام کنند و در صورت عدم اطالع از کد 
www.رهگیرى کارت سوخت خود با مراجعه به سایت

epolice.ir ، کارت سوخت خود را پیگیرى کنند و پس 

newtracking. از دریافت کد رهگیرى به ســایت
post.ir مراجعه و محل کارت سوخت را در اداره پست 
جستجو کنند. مدیر کل پست استان اصفهان بیان کرد: 
تعدادى کارت سوخت در باجه هاى معطله پست استان 
موجود است که به دلیل نقص آدرس امکان توزیع آنها 
توسط نامه رسان پســت میسر نیســت لذا مالکین به 
باجه هــاى مذکــور مراجعــه کنند وکارت ســوخت 
خود را تحول بگیرنــد.  باقرى افزود: ادارات پســت در 
شهرستان ها و هفت ناحیه پســتى در شهر اصفهان از 
ساعت 7 و 30 دقیقه الى 18 و روزهاى تعطیل تا ساعت 
13 آماده ارائه خدمات در خصوص کارت سوخت هستند.

سالمت مردم را با هیچ چیز 
معامله نمى کنیم

دریافت کارت سوخت 
حتى در روزهاى تعطیل 

تحصیل 13 هزار دانشجوى 
ایثارگر

على حیدرى، معاون فرهنگى اداره کل بنیاد شــهید 
و امور ایثارگران استان اصفهان گفت: آموزش ویژه 
براى خانواده هــاى ایثارگر و نشســت هاى دانش 
آموزى که در آن موضوع ایثارگرى مطرح مى شود و 
همچنین جلسات ایثارگرى در بین دانشجویان شاهد 

از برنامه هاى مهم این بنیاد است. 
وى ابراز کــرد: در حــال حاضر بیــش از 13 هزار 
دانشــجوى ایثارگــر در ســطح اســتان اصفهان 
به تحصیــل مشــغول هســتند کــه موضوعات 
فرهنگى در بین آنها و فرزندان شــهدا آموزش داده 

مى شود.

میانگین سرعت در جاده هاى 
برون شهرى 

معاون فنى و نظــارت اداره کل راهــدارى و حمل 
و نقــل جــاده اى اصفهان گفت: کاهش ســرعت 
خودرو بــه میــزان 10 کیلومتر در ســاعت از خطر 
تصادف مرگبار تــا 25 درصد جلوگیــرى مى کند.

 محمدعلــى صلواتــى در اتــاق فکــر راهدارى 
و حمل و نقل جــاده اى با خبرنــگاران اظهار کرد: 
میانگین ســرعت در جاده هاى برون شهرى استان

 اصفهــان 108 کیلومتــر اســت که بــا کاهش 
سرعت مقدار یاد شــده میزان تصادفات کاهش پیدا 

مى کند.

خبر

معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
در قالب اجراى طرح ملى پایــش باقیمانده آفتکش ها، 
فلزات سنگین و نیترات در محصوالت کشاورزى کشور، 
باقیمانده موارد مذکور در هشــت محصول کشاورزى 

موجود در سبد اصلى خانوار مورد بررسى قرار مى گیرد.
ابوالفضل اصالنى در گفتگو با «صاحب نیوز» اظهار کرد: 
در این راستا و به منظور ارتقاى سالمت هشت محصول 
کشاورزى مورد نظر که شامل گوجه فرنگى (مزرعه اى و 
گلخانه اى)، خیار (مزرعه اى و گلخانه اى)، سیب درختى، 
سیب زمینى، پیاز و پرتقال است، طرح نمونه بردارى از 
این محصوالت از سال 1393 تاکنون توسط سازمان غذا 
و دارو در دســت اقدام قرار گرفت. وى افزود: همچنین 
در چهار دوره نمونــه بردارى انجام شــده در منطقه 7 
کشــورى در بازه زمانى مهر ماه 1393 تا پایان اســفند 
1397 جمعًا 2870 نمونه محصول کشاورزى به منظور 
آزمون باقیمانده ســموم، 1870 نمونه به منظور آزمون 
نیترات و فلزات ســنگین از میادین اصلى میوه و تره بار 
نمونه بردارى و به آزمایشگاه کنترل غذا و داروى معاونت 

غذا و داروى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان ارسال شد.
اصالنى با بیان اینکه اســتفاده از آفتکــش ها در تولید 
محصوالت کشــاورزى در تمام دنیا هم وجــود دارد، 
خاطر نشان کرد: کنترل میزان استفاده آفتکش ها بسیار 
مهم است و با همکارى سازمان جهاد کشاورزى میزان 
مصرف مجــاز آن باید مد نظر قرار گیــرد.  معاون غذا و 

داروى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان در پایان گفت: 
نمونه بردارى از محصوالت کشاورزى کل کشور توسط 
11 معاونت غذا و داروى منتخب کشــور براى بررسى 
و ارزیابى وضعیت موجود باقیمانده ســموم و کودهاى 

شیمیایى (نیترات و فلزات سنگین سرب و کادمیوم) در 
46 محصول کشاورزى عرضه شده در سال 1398 نیز در 
دست اقدام است؛ این در حالى است که در سال گذشته، 

30 قلم محصول کشاورزى مورد پایش قرار گرفت.

مجرى خط دوم قطار شهرى اصفهان گفت: میزان 
طول حفارى روزانه تونل قطار شهرى اصفهان با ثبت 
رکورد 26/6 متر طول رکوردى را در حفارى تونل هاى 

متروى اصفهان به ثبت رساند.
سید محســن واعظى فر اظهار کرد: در حال حاضر 
عملیات حفارى تونل خط دوم قطار شهرى اصفهان 
(مسیر دارك شهرك امام حسین (ع) به میدان امام 
 (TBM) على (ع))، به وسیله ماشین مکانیزه حفار
در دو تونل شرقى و غربى از شــمال شرق اصفهان 
انجام مى شــود.  وى تصریح کرد: روز شنبه دستگاه 
مکانیزه تونل غربى خط دوم در این مسیر به میزان 
15/4 متر معادل 11 رینگ و تونل شــرقى خط دوم 
به میزان 11/2 متر معادل هشــت رینگ حفارى و 
سگمنت گذارى کرد و میزان پیشروى دستگاه حفار در 
دو تونل به مجموع 26/6 متر طول روزانه رسیده که 

این در نوع خود یک رکورد به حساب مى آید.
مجرى خط دوم قطار شــهرى اصفهان اضافه کرد: 
میزان حفارى و سگمنت گذارى دســتگاه مکانیزه 
حفار دو تونل (مســیر دارك شهرك امام حسین (ع) 

به میدان امام على (ع)) از مرز یک کیلومتر گذشت و 
طول حفارى در تونل غربى به بیش از 800 متر و تونل 

شرقى به بیش از 200 متر رسیده است.
به گزارش «فارس»، خط دوم قطار شهرى اصفهان از 
ایستگاه دارك شهرك امام حسین (ع) در شمال شرق 
اصفهان آغاز مى شود و با عبور از ایستگاه هاى حرم 
زینبیه، عاشق اصفهانى، عمان سامانى، الله، شاهد، 
طوقچى، ابن سینا، امام على (ع)، حافظ، آمادگاه، امام 
حسین (ع)، خلجا، چهارســو، شهید خرازى، کهندژ، 
جاوان، صمدیه، رهنان، پیام نور، شمس و ماربین، به 

خمینى شهر مى رسد.

سرپرست پلیس آگاهى استان اصفهان از کشف 31 
هزار و 474 لیتر گازوئیل قاچاق در بازرســى از یک 

کارگاه و دستگیرى یک نفر در این رابطه خبر داد.
حسین ترکیان اظهار کرد: پس از وصول خبرى مبنى 
بر اینکه فردى اقدام به دپــو و توزیع گازوئیل قاچاق 
در یک کارگاه مى کند، کارآگاهان پلیس آگاهى وارد 
عمل شدند و پس از هماهنگى قضایى از محل بازرسى 

شــد که مقدار 28 هزار و 474 لیتر گازوئیل قاچاق در 
بازرسى از یک تانکر تعبیه شده در زمین و 3000 لیتر 

نیز در بازرسى از یک وانت نیسان کشف شد.
وى بیان کرد: در این رابطه یک دســتگاه کامیونت 
خاور، یک وانت نیسان توقیف و یک نفر نیز دستگیر که 
پس از تشکیل پرونده براى اقدامات قانونى به مراجع 

قضای ى تحویل داده شد.

سالمت  8 محصول کشــاورزى 
بررسى مى شود

کشف 31 هزار لیتر گازوئیل قاچاق در اصفهان

ثبت رکورد در میزان حفارى روزانه
 تونل قطار شهرى اصفهان
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تقریبًا بیشــتر افراد یــک دســتگاه مایکروویو در 
آشپزخانه دارند. این دســتگاه براى گرم کردن مواد 
غذایى بســیار مفید اســت. با این حال بسیارى از 
افراد تصــور مى کنند که مایکرویو براى ســالمتى 
مضر است و استفاده از آن مى تواند سرطان زا باشد. 
در این گزارش به این موضــوع مى پردازیم که آیا 
اســتفاده از مایکروویو واقعاً  براى سالمتى مضر و 

خطرناك است؟

اســتداللى کــه بــراى پرهیــز از مایکروویــو 
ارائــه مى شــود ایــن اســت کــه این دســتگاه 
باعــث از بین رفتــن مــواد مغــذى خوارکى ها 
مى شــود. شســتن، خیســاندن و یا گــرم کردن 
خوراکى ها همواره باعــث از بین رفتن مواد مغذى 
مى شود.به ویژه ویتامین C نسبت به حرارت حساس 
است. اما جالب اینجاســت تحقیقات نشان داده  که 
ویتامین ها و مواد معدنى خوراکى ها زمانى که مواد 
غذایــى در مایکروویــو گرم مى شــوند بهتر حفظ 
مى شود. این موضوع به این دلیل است که گرم کردن 
غذا در مایکروویو نسبت به گرم کردن غذا بر روى 
گاز یا فر مدت زمان بســیار کمترى طول مى کشد. 
بنابراین خوارکى ها زمان کمترى براى از دست دادن 

مواد مغذى خود پیدا مى کنند. 
خالصه تنها مورد ناســالمى که در مورد مایکروویو 
وجــود دارد خوراکى هــاى آماده بــه مصرف در 
مایکروویو اســت کــه از فروشــگاه ها خریدارى 

مى شود.

امیرعلى ســهراب پور، متخصص گوارش درباره آبسه 
ریوى اظهار کرد: در این نوع بیمارى، ریه ملتهب شده و 
حتى ممکن است دچار عفونت یا چرك شده باشد. البته 

جاى نگرانى نیست چراکه این عارضه مسرى نیست.
او درباره نشــانه ها و عالیم این نوع بیمارى بیان 

کرد: یکى از اصلى ترین نشــانه هاى این نوع 
بیمارى، سرفه است؛ البته سرفه  اى که همراه با 

خلط باشد. وجود خلط چرکى عوارض خود را 
دارد. از دیگر نشانه هاى این بیمارى، بوى 
بد دهان است. همچنین عرق زیاد، تب و 
لرز، حتى کاهــش وزن و درد در نواحى 

سینه از دیگر عالیم این بیمارى است.
این متخصص گوارش درباره علل آبسه 
ریه گفت: در واقع به ایــن نوع بیمارى 

اثر عارضه  ذات الریه هم گفته مى شــود که  در 
تنفس در هواى آلوده وارد ریه مى شود و موجب اختالل 

ریوى مى شود.
او درباره عوارض آبسه ریوى توضیح داد: اگر بدن فرد 
مبتال پاســخ مثبتى به آنتى بیوتیک ها ندهد، عوارضى 

همچون کاهش وزن،کم خونى و بیمارى هاى ریوى 
را به همراه دارد.

این متخصص گوارش بیان کرد: فرد مبتال باید از رفع 
شدن بیمارى توسط آزمایشات مطلع شود و اگر بیمارى 
رفع نشده باشــد باید از فعالیت هاى شدید بدنى خود 
صرف نظر کند، در مکان هاى آلــوده زندگى نکند و از 

سیگار و قلیان اجتناب کند. همچنین روزى 9 لیوان آب 
را فراموش نکند زیرا تمام ســموم و چرك ها از طریق 

مایعات رفع خواهند شد.
او درباره راه هــاى درمان این عارضــه گفت: در 
مراحــل ابتدایــى اگــر فــرد احســاس کرد 
ســرفه هاى نامطلوبى و آزار دهنده اى دارد، 
باید فوراً به پزشک مراجعه کند. پزشک هم 
براى تشخیص درست، یکسرى آزمایشات 
و عکسبردارى ها از ریه را براى فرد مبتال 

تجویز خواهد کرد.
این متخصص گــوارش در پایان تأکید 
کرد: چند راهکار ابتدایى وجود دارد که 
بهتر است فرد در منزل قبل از مراجعه به 
پزشک انجام دهد. ابتدا نحوه قرار گرفتن 
بدن بر روى تخت. بهتر است بدن را در راستاى عرض 
یا طول تخت قرار داده به طورى که ســر و سینه از لبه 
تختان آویزان باشد، این امر در تنفس فرد کمک بسیارى 
خواهد کرد. این عمل را دو بار در روز به مدت پنج تا ده 

دقیقه انجام دهید.

یک روان پزشــک با بیان اینکه اصــالح خواب و 
سبک زندگى از جمله روش هاى کنترل استرس و 
اضطراب است، گفت: در روش ریلکسیشن یا آرام 
ســازى توجه فرد روى تنفس و جداسازى ذهن از 
اطراف است و باید تمرکز روى اعضاى بدن باشد 
که در چنین شرایطى فرد مى تواند ذهن را آرام کند.

سوده تاجیک اسماعیلى در پاسخ به این پرسش که 
آیا کنترل استرس و اضطراب مهارت هاى خاصى 
دارد؟ اظهار کرد: کنترل استرس و اضطراب اگر در 
حد اختالالت اضطرابى نباشد را مى توان با کسب 
مهارت هایى کنترل کرد؛ البته حتى در شرایطى که 
اختالالت اضطرابى نیز وجود داشته باشد مى توان 
با مهارت هایى آن را کنترل کرد اما ممکن است در 
درجات شدیدتر نیاز به درمان هاى جدى ترى باشد.

اسماعیلى با اشــاره به جزییات مهارت آموزى در 
کنترل اضطــراب، یادآور شــد: در این آموزش ها 
سعى مى شود تا در اصالح باورها، افکار و خطاهاى 
شناختى فرد که در مسیر زندگى به ذهنش رسوخ 
مى کند، اصالحاتى صورت گیــرد. مثًال در موارد 
اضطرابى یا لحظه اى که فکــر منفى به ذهن فرد 
مى آید و عامل ایجاد استرس و اضطراب است، فرد 
مى تواند با روش هایى خاص آرام ســازى را انجام 
دهد. وى با اشــاره به روش هــاى تن آرامى، بیان 
کرد: در اصطالح عامه به این روش ریلکسیشــن 
یا آرام سازى مى گویند که بیشتر توجه روى تنفس 
اســت و اینکه جداســازى ذهن از اطراف صورت 
گیرد و تمرکز روى اعضاى بدن باشد که در چنین 
شرایطى فرد مى تواند ذهن را آرام کند، به خود توجه 

کرده و آرامش را کسب کند.
این روان پزشک خاطرنشــان کرد: عالوه بر این 
روش، یکســرى تکنیک هاى دیگرى وجود دارد؛ 
مانند اصــالح خواب و اصالح ســبک زندگى که 
این موارد در کنترل اســترس و اضطراب بســیار 

مؤ ثر است.

غذاهایى که کبدتان همیشه به آنها نیاز دارد 
کبد یکى از قدرتمندترین و حیاتى ترین ارگان هاى بدن اســت. این ارگان 
حیاتى وظایف مهم و ویژه اى بر عهده دارد. براى مثال وظیفه تولید پروتئین، 
کلسترول و صفرا، ذخیره مواد معدنى و ویتامین ها و حتى کربوهیدرات ها بر 

عهده کبد است. کبد سموم داخلى و خارجى بدن مانند، داروها و محصوالت 
دیگر را از بدن جمع آورى مى کند. 

بنابر این حفظ سالمتى این ارگان بدن بســیار حائز اهمیت و مهم است. در 

این مطلب به معرفى 11 ماده غذایى پرداخته شــده کــه به کاهش عالیم 
بیمارى هــاى کبــدى و در نتیجه افزایش ســالمتى آن کمــک زیادى 

مى کنند.

 قهوه
قهوه یکى از بهترین نوشیدنى هایى است که مى توانید براى 
تقویت ســالمت کبد بخورید. مطالعات نشان داده است که 
نوشیدن قهوه، کبد را در برابر بیمارى ها محافظت مى کند. 
مطالعات بارها اثبات کرده که مصرف قهوه براى بهبود سیروز 
کبدى و کاهش التهابات کبدى بسیار مهم است.  عالوه بر 
کاهش میزان التهابات مختلف کبدى، قهوه باعث افزایش 
سطح آنتى اکسیدان ها در کبد مى شود. همچنین خطر ابتال به 

بیمارى کبد، سرطان و کبد چرب را کاهش مى دهد.

 چاى
به طور کلى چاى براى سالمت بدن مفید است. اما شواهد نشان مى دهد که چاى مزایاى 
خاصى براى کبد دارد. محققان ژاپنى دریافته اند که مصرف روزانه پنج تا ده فنجان چاى 
سبز، به کاهش عالیم بیمارى هاى کبدى کمک مى کند. عالوه بر این، افرادى که چاى 
سبز مى نوشند خیلى کمتر از دیگران به سرطان کبد مبتال مى شوند. با وجود این، برخى 
از افراد، به ویژه افرادى که مشکالت کبدى دارند، باید قبل از مصرف چاى سبز به عنوان 
مکمل، احتیاط کنند. رعایت این احتیاط از آن جهت است که، چندین گزارش از آسیب 
کبدى ناشى از استفاده از مکمل هاى حاوى عصاره چاى سبز وجود دارد. چاى سبز ممکن 

است سطح آنزیم و چربى در کبد را بهبود بخشد.

گریپ فروت
گریپ فروت حاوى مقادیر زیادى از آنتى اکسیدان هاست که به طور طبیعى از کبد 
محافظت مى کنند. اثرات محافظتى گرپ فروت از کبد، شامل کاهش التهاب و 
محافظت از سلول هاى کبدى اســت. این دو آنتى اکسیدان موجب کاهش رشد 
سیروز در کبد مى شوند. مطالعات انسانى، همچنان در حال بررسى اثرات مستقیم 

گریپ فروت و آب آن بر بیمارى هاى کبدى هستند.

 بلوبرى و کرانبرى
بلوبرى به همراه کرانبرى (میوه اى شبیه به زغال اخته) هر دو حاوى 
آنتى اکسیدان ها هستند. مطالعات نشان مى دهد که مصرف میوه هاى 
خانواده برى و عصاره آنها به حفظ سالمتى کبد کمک مى کند. عالوه 
بر این، کرانبرى به افزایش پاسخ سلول هاى ایمنى و آنزیم هاى ضد 
سموم کمک مى کنند.  عصاره بلوبرى حتى مانع از رشد سلول هاى 

سرطانى کبد انسان مى شود.

انگور
انگور، به خصوص انگور قرمز و بنفش، داراى ترکیبات 
بسیار مفیدى است. معروف ترین ترکیب موجود در انگور 
رزوراترول است که داراى مزایاى زیادى براى سالمتى 
انسان است. بسیارى از مطالعات روى حیوانات نشان 
داده است که انگور و آب انگور مى توانند با نفوذ به کبد با 
افزایش فعالیت آنتى اکسیدانى و کاهش التهاب، باعث 

جلوگیرى از آسیب به کبد شوند.

 میوه کاکتوس
از میوه کاکتوس براى قرن ها در طب سنتى به عنوان درمان زخم ها، التهابات، 
کاهش خستگى و تســکین بیمارى هاى کبد استفاده مى شــده است. میوه 
کاکتوس و  آب آن ممکن اســت با کاهش التهاب، بــه برطرف کردن عالئم 
خمارى کمک کند. به طور شگفت انگیزى مصرف میوه این گیاهان مى تواند 

باعث کاهش آسیب کبدى شود.

آب چغندر
آب چغندر منبع غنى از نیترات و آنتى اکســیدانى به 
نام بتالین است که مى تواند به سالمت قلب و کاهش 

آسیب اکسیداتیو و التهاب در کبد کمک کند.

سبزیجات کریستالى
سبزیجات کریستالى مانند جوانه بروکسل و بروکلى به 
دلیل داشتن مقادیر باالیى از فیبر و داشتن طعم متمایز 
شهرت زیادى دارند. تمام ترکیبات گیاهى موجود در 
این ســبزیجات براى بدن مفید است. مطالعات روى 
حیوانات نشان مى دهد که جوانه هاى بروکسل و عصاره 
کلم بروکلى باعث افزایش سطح آنزیم هاى سم زدا و 

کاهش آلودگى کبد مى شود.

آجیل
آجیل حاوى مقادیر ارزشــمندى از مواد مغذى از جمله 
آنتى اکسیدان، ویتامین E و ترکیبات گیاهى مفید است. 
عالوه بر اثرات مفید آجیل بر قسمت هاى مختلف بدن، 
به صورت ویــژه روى کبد تأثیــرات مثبتى مى گذارد. 
یک مطالعه مشــاهده اى در 106 نفر مبتال به بیمارى 
کبد چرب غیر الکلى، به مدت شش ماه صورت گرفت. 
مشاهده شد افرادى که به طور منظم آجیل مصرف کرده 
بودند، در پایان شش ماه سطح آنزیم هاى کبدى در آنها 

افزایش پیدا کرده بود.

 روغن ماهى
روغن ماهى حاوى اسیدهاى چرب امگا 3 است که از چربى هاى سالم و مفید براى 
بدن انسان محسوب مى شود. روغن ماهى به واسطه دارا بودن امگا 3 باعث کاهش 
التهاب و کاهش خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى مى شود. چربى موجود در روغن 

ماهى براى کبد مفید است. 

روغن زیتون
روغن زیتون مزایاى بسیار زیادى براى سالمتى بدن دارد. از آنجایى که روغن زیتون 
یک منبع چربى سالم است، باعث بهبود ســالمتى قلب و افزایش متابولیسم مثبت 
مى شود. عالوه بر قلب، باعث بهبود عملکرد کبد نیز مى شود.  مطالعات نشان مى دهد 
که مصرف روغن زیتون سطح چربى کبد را کاهش مى دهد، جریان خون را افزایش 

مى دهد و سطح آنزیم هاى کبدى را بهبود مى بخشد.

آگهى تغییرات
شرکت نشاط گســتر حدید سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 28466 و شناســه ملى 
10260491595 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عــادى مورخ 1398/03/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - منصور یزدانى 
کدملــى 1170843883 و رمضان باقرى 
کدملى 2572069806 و رضا ســلیمانیان 
خوراسگانى کدملى 1293373362 بسمت 
اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسى آوا 
تدبیر تراز شناســه ملى 14004287467 
و احمد عابدى کدملــى 1288749406 به 
ترتیب بسمت بازرس اصلى و على البدل براى 
مدت یکسال انتخاب شــدند. - صورتهاى 
مالى منتهى بــه 1397/12/29 به تصویب 
رسید. - روزنامه نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (570943)

آگهى تغییرات
شرکت صنعت پژوه حدید ســهامى خاص به شماره 
ثبت 27134 و شناســه ملــى 10260478632 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى سالیانه مورخ 
1398/03/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهاى 
مالى منتهى بــه 1397/12/29 به تصویب رســید. 
- موسســه حسابرســى آوا تدبیر تراز به شناسه ملى 
14004287467 و رضا ســلیمانیان خوراسگانى به 
شماره ملى 1293373362 به ترتیب به سمت بازرسان 
اصلى و على البدل شرکت براى مدت یک سال انتخاب 
شدند. - روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (570913)

آگهى مفقودى
کشــنده-  کامیــون  خــودرو  ســبز  بــرگ 
تیــپ  (FAW ) فائـــــــــو  سـیســـــتم 
 J6- CA  4180/36- 4*2 مدل 1396 رنگ سفید-
روغنى به شــماره انتظامى 43 ایران 271 ع 61 و 
شــماره موتور CA6DM242E352577442     و 
شماره شاسى N5T6CA418HDT02500   به نام 
الهه بیابان گرد اصفهانى به شماره ملى 1270324586 
فرزند علیرضا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد. 

حصروراثت 
جواد قربانى کهریزســنگى داراى شناسنامه شماره 694 به شــرح دادخواست به کالسه 
866/98 از این دادگاه درخواســت گواهــى حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان حسن قربانى کهریزســنگى بشناســنامه 66 در تاریخ 98/4/3 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. جواد قربانى 
کهریزسنگى ش ش 694 ، 2. فاطمه قربانى کهریزســنگى ش ش 1080023909 ، 3. 
زینب قربانى کهریزسنگى ش ش 1080194193 ،  (فرزندان متوفى)، 4. اشرف هاشمى 
کهریزسنگى ش ش 12 (همسر متوفى)، 5. سکینه شمسى کهریزسنگى ش ش 806 (مادر 
متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شــد. 569683/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

نجف آباد /5/370
حصروراثت 

ابراهیم کاظمى نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 914 به شرح دادخواست به کالسه 
844/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
صدیقه کاظمى نجف آبادى بشناســنامه 460 در تاریخ 97/12/28 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. طیبه کاظمى نجف 
آبادى ش ش 191 ، 2. ابراهیم کاظمى نجف آبــادى ش ش 914 ، 3. زهرا کاظمى نجف 
آبادى ش ش 603 ، 4. فاطمه کاظمى نجف آبادى ش ش 31 ، 5. محمود کاظمى نجف 
آبادى ش ش 619 ، 7. مهین کاظمى نجف آبــادى ش ش 128، 7. زهره کاظمى نجف 
آبادى  ش ش 593 (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 

اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. 568914/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد /5/369
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- مژگان شیرانى دادخواستى به مبلغ مبنى 
بر نفقه ریال بطرفیت کرم اله اعرابى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 
676/98 در شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص 
نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر 
و از نامبرده دعوت مى شود در روز چهارشــنبه مورخ 7/3 /98 ساعت 8/30 در جلسه شورا 
حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت 
نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم 
خواهد نمود. م الف: 570445 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان 

(مجتمع شماره یک) /5/379
ابالغ اجراییه

نظر به اینکه در پرونده کالسه 1041/97 اجراى احکام شوراهاى حل اختالف شهرستان 
لنجان حسب مفاد دادنامه شماره 1271- 97/12/6 صادره از شعبه چهارم حقوقى محکوم 
علیه مهین بهادران محکوم به انت قال سند رســمى خودرو 892/14 د 41 به نام خواهان و 
پرداخت 2/160/000 ریال بابت خسارت دادرسى در حق محکوم له بهروز عابدینى گردیده 
است و حسب محتویات پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان مى باشد علیهذا مراتب 
یک نوبت آگهى میگردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراء 
مفاد حکم اقدام نماید و اال وفق مقررات اقدام میگردد. م الف: 569780 قاضى اجراى احکام 

شوراهاى حل اختالف لنجان /5/377
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همچون کاهش وزن،کم خونى و بیمارى هاى ریوى 

سیگار و قلیان اجتناب
را فراموش نکند زیرا
مایعات رفع خواهند
او درباره راه هــا
مراحــل ابتدای
ســرفه هاى
باید فوراً به
براى تشخ
و عکسب
تجویز
این مت
کرد:
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پزشک

مؤثرترین روش کنترل 
استرس و اضطراب 

ر ی بب ر رسو رل ر ر و ین
مؤ ثر است.



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

و بدان هر ظاهرى باطنى متناسب با خود دارد، آنچه ظاهرش پاکیزه، 
باطن آن نیز پــاك و پاکیزه اســت و آنچه ظاهرش پلیــد، باطن آن 
نیز پلید است و پیامبر راستگو(ص) فرمود: همانا خداوند بنده اى 
را دوســت دارد اما کردار او را دشــمن و کردار بنده اى را دوســت 
مى دارد اما شــخص او را ناخوش. آگاه باش هر عملى رویشى دارد 

و هر روینده اى از آب بى نیاز نیست و آب ها نیز گوناگون  هستند.
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چاپ دوم

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 59/ش مورخ 98/01/24 شوراى 
محترم اسالمى شــهر در نظر دارد عملیات اجرایى احداث مسیر دسترسى به 
واحد موتورى شهردارى و پارکینگ اتوبوســرانى و معابر محله برم را با مبلغ 

20/000/000/000 ریال به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشــتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در 
ساعات ادارى به واحد عمران شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا 
پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 98/06/16 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. 

شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
م الف: 563318حمید عشقى- شهردار شاهین شهر

آگهى مناقصه عمومى (نوبت اول)

چاپ دوم

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شــماره 59/ش مورخ 98/01/24 
شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد عملیات اجرایى ساماندهى کندرو 
غربى صیاد شــیرازى را با مبلغ 9/442/764/249 ریال به پیمانکار واجد 

شرایط واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشــتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى 
در ساعات ادارى به واحد عمران شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را 
حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 98/06/09 به دبیرخانه حراست 

تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
م الف: 560369حمید عشقى- شهردار شاهین شهر

آگهى مناقصه عمومى (نوبت اول) نوبت دوم

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.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 1398/06/09
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1398/06/10

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 

نام روزنامه: نصف جهان(داخلى 395)
تاریخ انتشار: 1398/05/30

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

(ریال)
3/300/215/830166/000/000جارىاحداث بخش دوم شیرخانه ایمانشهر منطقه فالورجان111/4- 2- 98 
3/412/132/662171/000/000جارىاصالح و توسعه شبکه آب در سطح منطقه دو شهر اصفهان (با ارزیابى کیفى)132/2- 2- 98

4/726/899/917237/000/000جارىحصارکشى اطراف و احداث ساختمان ادارى آبفا مهاباد اردستان(با ارزیابى کیفى)140- 2- 98
14/906/845/647746/000/000جارىاجراى عملیات لوله گذارى فاضالب باقیمانده خیابان معراج (با ارزیابى کیفى)141- 2- 98
3/282/617/163165/000/000جارىتوسعه و اصالح شبکه فاضالب منطقه پنج شهر اصفهان(با ارزیابى کیفى)142- 2- 98

احداث سازه دانه گیر و ساختمان بلونر تصفیه خانه فاضالب شرق اصفهان144- 2- 98
23/551/601/7061/178/000/000جارى (با ارزیابى کیفى)

شهردارى دهق به استناد مجوز شماره 243/ش/98 مورخ 98/194 شوراى 
اسالمى شهر دهق در نظر دارد اجرت احداث شبکه فاضالب شهرى فاز اول را 
از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط و مورد تأیید شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان واگذار نماید لذا متقاضیان مى توانند تا ساعت 10 صبح روز 
چهارشنبه مورخ 98/06/06 جهت دریافت اسناد مناقصه به شهردارى دهق 

مراجعه نمایند. 
هزینه آگهى مناقصه به عهده برنده مناقصه مى باشد.

تلفن تماس: 42275111- 031
م الف: 571312سید رضا طباطبایى- شهردار دهق

آگهى مناقصه  (نوبت سوم)

معرفى 3 رشته دانشگاه آزاد اسالمى واحد فالورجان  
علم زیست فناورى از جمله علومى است که در چند سال اخیر با پیشرفت هاى مداوم مواجه بوده است.

پیشرفت جامعه صنعتى و رشد و توسعه علم و فناوري در جهان، بشــریت را با چالش هاي جدي در 
زمینه بهداشت، سالمت و مسائل مرتبط با آن مواجه ساخته است. تبدیل علوم به فناورى و به عنوان 
مثال شکل گیري جنبه هاي فناورانه علوم زیستی، جامعه بشري را به فکر استفاده از زیست فناوري 
در برطرف سازي چالش هاي مهمی چون بیماریها در حوزه درمان و پیشگیري رهنمون ساخته است.  
بطور کلى زیست فناوري علمی است که در آن با استفاده از موجودات زنده و یا بهره گیري از محصوالت 
و یا فرایندهاي زیستی مى توان محصوالتى را تولید نمود و یا خدماتی را ارائه داد و یا به کشف پدیده ها و 
فرآیندهاي زیستی پرداخت. بیوتکنولوژى حاصل تلفیق علومی چون زیست شناسی سلولی و مولکولی، 
میکرب شناسی، ژنتیک، ایمنی شناسی، بیوشیمی و بیوفیزیک، ایمنی شناسی، مهندسی شیمی و علوم 
رایانه اســت. ازجمله تولیدات بیوتکنولوژي در ایران سرم و واکسن، کشت بافت گیاهی، کود وسموم 
بیولوژیک، فرآورده هاي میکروبی و کیت هاي تشــخیصی، آنتی بیوتیک ها، هورمونها، فاکتورهاي 

پروتئینی، الکل، اوره، استون، اسید استیک و... .است.
موقعیت  شغلى در رشته بیوتکنولوژى (زیست فناورى) 

فارغ التحصیالن رشته بیوتکنولوژى (زیست فناورى) می توانند با توجه به رشته تحصیلی خود به فعالیت 
بپردازند، برخی از مشاغل این فارغ التحصیالن عبارت است از:

1- فعالیت در مراکز تحقیقاتی مانند انستیتو پاستور 
2- فعالیت در شرکت هاى دانش بنیان 

3- فعالیت در مراکز تحقیقات ژنتیک و تکنولوژى  زیستى
4- دایرکردن شرکت هاى دانش بنیان براى تولید فرآورده هاى زیستى و محصوالت آزمایشگاهى و  

آزمایشگاه هایى که آزمایش و تست در سطوح مولکولى انجام مى دهند.
5- طراحى سازه هاى زیستى

6- فعالیت در مراکز تحقیقاتى مهندسى بافت هاى گیاهى و جانورى

علم  میکروبیولوژي  گرایشی  از علم  زیست شناسی  اســت  و به  بررسی  و مطالعه  میکروارگانیســم ها می پردازد. در این  علم ، عالوه بر 
شناخت میکروارگانیسم ها، ارتباط  آنها با خودشان  و همچنین  با موجودات  عالی تر مانند انســان ، حیوانات  و گیاهان  مورد بررسی  قرار 
می گیرد. در این شــاخه از علم در مقطع کارشناســی عالوه بر باکتري ها به مطالعه اولیه کلیه میکروارگانیســم ها شامل آرکى ها، 
انگل ها، قارچ ها و تک یاخته ها و همچنین ویروس ها پرداخته می شود و در مقاطع باالتر الزم است تخصص به طور دقیق مشخص شود. 

علم  میکروبیولوژي  گرایش هاي  مختلفی  دارد که  عبارتند از: میکروبیولوژي  پزشکی ، میکروبیولوژي  غذایی  و میکروبیولوژي  صنعتی .
از مزیت هاى آموزشی این رشته، تنوع شاخه هایی است که دانشــجو در کارشناسی ارشد یکی از آنها را انتخاب کند. برخی از این 
رشته ها عبارتند از میکروبیولوژي پایه و پزشکی، ایمنی شناسی، قارچ شناسی، انگل شناسی، ژنتیک، بیوتکنولوژي، علوم سلولی و 
مولکولی، ویروس شناسی، خون شناسی (هماتولوژي) و انواع شاخه هاي زیست شناسی. کاربرد این  رشته  آنقدر گسترده  است  که  

قابل  ذکر نیست . 
موقعیت  شغلى  در رشته میکروبیولوژى

میکروبیولوژیســت ها وظایف گوناگونى را بر عهده دارند، به طور مثال محقق  این  گرایش  از یک  سو می تواند به  بررسی  کاربرد
 سالح هاي  میکروبی  و راه هاي  پیشگیري  از آنها بپردازد و از سوي  دیگر می تواند در کارخانه هاي  عطر سازي  مشغول  باشد. 

 

امروزه زیست شناسى در کشورهاي پیشــرفته بیش از 80 تا  90 درصد سمت و سوي علوم سلولی و 
مولکولی دارد. چرا که رشته علوم سلولی و مولکولی نیروي انسانی الزم را براي تحقیق در رشته هاي 
پزشکی، بیوشیمی، ژنتیک، بیوتکنولوژي، مهندسی ژنتیک ، اصالح نباتات، شیالت و دام تربیت می کند.
در زیست شناسی سلولی ملکولی، سلول به عنوان واحد بنیادي تشکیل دهنده ي حیات مورد مطالعه قرار 
می گیرد و نقش مهمترین ملکول هاي آن  RNA، DNA ، پروتئین  ها  و روند پروتئین سازي بررسی 
می شود. رشته سلولی ملکولی در زیست شناسی مدرن از جایگاه ویژه و ممتازي برخوردار است و این رشته 
است که محققین زبده را براي کار در تحقیقات مربوطه در حوزه هاي مختلف پزشکی ، بیوشیمی ، ژنتیک ، 

بیوتکنولوژي ، مهندسی  ژنتیک ، اصالح  نباتات ، شیالت  و دام  و نظایر آن تربیت  می کند.
براى موفقیت در گرایش هاى  مختلف  زیست شناسى  سلولى  و مولکولى  عالوه بر شرایط عمومى و مشترك 
همه رشته ها، عالقه مندى به  کارهاى  آزمایشگاهى  ضرورى است؛ چرا که عمده وقت متخصص این رشته 
در آزمایشگاه  علوم  سلولى  و مولکولى  سپرى مى شود و عالوه بر آن ماهیت بسیارى از فعالیت هاى معمول 

او (مانند استخراج  RNA از یک  بافت ) نیازمند صرف زمان طوالنى است. 
موقعیت  شغلى در رشته سلولى مولکولى

فارغ التحصیالن رشته زیست شناسی می توانندبا توجه به رشته تحصیلی خود به فعالیت بپردازند، برخی 
از مشاغل این فارغ التحصیالن عبارت است از:

1- فعالیت در مراکز تحقیقاتی مانند انستیتو پاستور 
2- مراکز تحقیقاتى دانشگاهی

3- مراکز تحقیقات ژنتیک و تکنولوژى  زیستى
4- مرکز تحقیقات بیوشیمى و بیوفیزیک 

5- دایرکردن شرکت هاى دانش بنیان براى تولید فرآورده هاى زیستى و محصوالت آزمایشگاهى نظیر 
مواد اولیه ى آزمایشگاه هاى علوم ســلولى و مولکولى و آزمایشگاه هایى که آزمایش و تست در سطوح 

مولکولى انجام مى دهند.

ــات بیشــتر  جهــت کســب اطالع
ــا در تمــاس باشــید: ــا م  مراجعه به سایت instagram.com/iaufalaeitaa.com/iaufalawww.iaufala.ac.ir www.azmoon.org  09022010813  37420139-37420136-37435262-031  ب

مراجعه حضورى  به دانشگاه

رشته بیوتکنولوژى (زیست فناورى)

رشته میکروبیولوژى

رشته سلولى و مولکولى

میکروبى وجود داردواحد فالورجان درمقطع کارشناسى وکارشناسى ارشد گرایش بیوتکنولوژى تحصیل در رشته بیوتکنولوژى (زیست فناورى) در دانشگاه آزاد اسالمى 
درمقطع کارشناسى، کارشناسى ارشد و دکترى وجود دارد.امکان تحصیل در رشته میکروبیولوژى در دانشگاه آزاد اسالمى واحد فالورجان 

دکترى (گرایش بیوشیمى) وجود دارد.درمقطع کارشناسى، کارشناسى ارشد (گرایش سلولى مولکولى، ژنتیک و بیوشیمى) و امکان تحصیل در رشته سلولى مولکولى در دانشگاه آزاد اسالمى واحد فالورجان 

رشته زیست فناورى در مقطع کارشناسى حاوى 65 واحد دروس 

رشته میکروبیولوژى در مقطع کارشناسى شامل 83 واحد دروس تخصصى الزامى و 10 واحد دروس تخصصى الزامى و 10 واحد دروس اختیارى است
اختیارى مى باشند.

رشته علوم سلولى و مولکولى در مقطع کارشناسى شامل 83 واحد دروس تخصصى الزامى 
و 10 واحد دروس اختیارى مى باشند.

دم ای  دم  ی از  ی، دا ه آزاد اسال یددا ق  ی  ه آزاد اسال تان را  دا رویا

جهت ثبت نام:


