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نکاتى که باید هنگام خرید آجیل شب یلدا به آن دقت کنید شب یلدا هم بازار طال را تکان ندادامیر وفایى، امیر ژوله را برگرداند!روزنامه 86 ساله سفید چاپ شد عجایب چندگانه در دربى امیدهاى اصفهان سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

خوردن سیب 
یعنى خداحافظى با 

کلسـترول 

براى یک هفته آلوده آماده شوید
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عادل فردوسى پور 
رکورد زد

کار قاچاقچیان دارو 
بود؟

سنگ اندازى 
وارداتچیان در مسیر 

تولیدات فوالدى 

5

چه کسانى 
یارانه نقدى دوم را 
دریافت مى کنند؟

مطالعات جدید محققان دانشگاه ریدینگ 
در انگلیس نشان مى دهد مصرف دو سیب 
در روز به کاهش کلسترول و احتمال بروز 
بیمارى هاى قلبى عروقى کمک مى کند.

هر عدد سیب متوسط، حاوى 4 گرم...

پیش نویس آیین نامه نحوه شناســایى خانوارها، 
براى دریافت یارانه نقدى دوم منتشر شد. در این 
پیش نویس، مواردى نظیــر «میزان درآمد هاى 
ماهانه براى اعضاى خانوار»، «واحد مسکونى، 
شــغل و خودرو به طــور همزمــان»، «ارزش 
ملک بیشــتر از 2/ 1 میلیارد تومان در تهران و 
کالنشهر ها و باالى 900 میلیون تومان در سایر 
شهرها»، «سفر هاى خارجى بیش از سه مورد» 
و «تسهیالت فعال بیش از 300 میلیون تومان» 
به عنوان معیار هاى شناسایى افراد غیرمشمول 
معرفى شده است. درصورت تصویب 

این ...

بحران نشست زمین در اصفهان بسیار جدى استبحران نشست زمین در اصفهان بسیار جدى است
از فرودگاه تا ورزشگاه نقش جهاناز فرودگاه تا ورزشگاه نقش جهان
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تداوم سرما، پایان بارش ها   و افزایش آالینده ها از امروز

تالش امیر جدیدى براى 
کسب دومین سیمرغ 

 بشنو از آذرى چون حمایت 
مى کند؛ از جدایى ها...!

بعضى وقت ها بعضى حرف ها هیچ رقمه توى َکت آدم نمى رود. مثل 
وقتى که جناب آذرى حین دفاع از سرمربى فوالدخوزستان، فیلش یاد 
اصفهان مى کند و خاطرات دوران مدیریتــش در ذوب آهن را مرور 

مى کند. 
سعید خان به تازگى در گفتگویى عنوان کرده: «باید مثل شیر ...
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در صفحه 2 بخوانید

برخى در صورت
 رد صالحیت 

به تشویش اذهان 
مى پردازند

آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد:

اولـیـن سوپرمارکت  مالى در اصفهان افتتاح شد
در مراسمى با حضور شهردار اصفهان؛
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یک گمانه زنى در ماجراى کیک هاى قرصى

5

یارانه نقدى
دریافت مى

پیش نویس آیین نامه نحوه
براى دریافت یارانه نقدى د
پیش نویس، مواردى نظیــ
ماهانه براى اعضاى خانوار
شــغل و خودرو به طــور ه
2ملک بیشــتر از 2/ 1 میلیا
کالنشهر ها و باالى 900 م

شهرها»، «سفر هاى خارجى
و «تسهیالت فعال بیشاز
به عنوان معیار هاى شناسای
معرفى شده است

این ...

اصفهان؛ دار شه حضور با اسم م در

ذوب آهن عزیزم! ذوب آهن عزیزم! 
به دانیال پول ندهبه دانیال پول نده

آگهى مزایده عمومى
دانشگاه آزاد اسالمى واحد کاشان در نظر دارد محل انتشارات و کتابفروشى خود را از طریق مزایده 
عمومى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان مى توانند با واریز مبلغ 18/000/000 
ریال به عنوان تضمین شرکت در مزایده به شماره حساب سیبا 0202120212000 به نام دانشگاه آزاد 
اسالمى کاشــان یا ارائه ضمانت نامه بانکى، جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر به 
آدرس اینترنتى www.iaukashan.ac.ir مراجعه نمایند و حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از چاپ 
آگهى اسناد مربوطه را تحویل دبیرخانه دانشگاه و یا از طریق پست پیشتاز به آدرس: کاشان بلوار قطب 

راوندى خیابان استادان کدپستى: 8715998151 یا صندوق پستى: 87135/433 ارسال نمایند. 
تلفن سایر اطالعات: داخلى(743) 55540055- 031- 09132613849

شرایط:
1- هزینه خرید اسناد براى هر مزایده 500/000 ریال مى باشد که مى بایست پس از اخذ شناسه پرداخت 
از امور مالى دانشگاه به شماره حساب سیبا 0202120212000 به نام دانشگاه آزاد اسالمى کاشان واریز 

گردد.
2- هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

3- دانشگاه در رد یا قبول هر یک یا تمامى پیشنهادات مختار است.
دانشگاه آزاد اسالمى واحد کاشان

آگهى مزایده عمومى
دانشگاه آزاد اسالمى واحد کاشان در نظر دارد تعداد 400 عدد تخت خواب فلزى مستعمل به 
همراه یک عدد کانکس آلومینیوم و سایر ضایعات فلزى و پالستیکى متفرقه را از طریق مزایده 
عمومى به فروش برساند. متقاضیان مى توانند از تاریخ نشر آگهى حداکثر به مدت 10 روز کارى 
با مراجعه حضورى نسبت به بازدید از اموال مورد نظر و دریافت اسناد مزایده و عودت پاکت 
پیشنهادى به دبیرخانه دانشگاه آزاد اسالمى کاشان به آدرس: کاشان بلوار قطب راوندى خیابان 
استادان کدپستى: 8715998151 اقدام نمایند. جهت شرکت در مزایده واریز مبلغ 500/000 
ریال بابت خرید اســناد و مبلغ 80/000/000 ریال بابت تضمین شرکت در مزایده پس از اخذ 
شناسه واریز از امور مالى دانشگاه به شماره حساب 0202120212000 به نام دانشگاه آزاد اسالمى 
کاشان یا ارائه ضمانت نامه بانکى معادل آن الزامى است. هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده 

مى باشد و دانشگاه در رد یا قبول هر یک یا تمامى پیشنهادات مختار است.
 تلفن: داخلى(743) 55540055- 031- 09132613849

دانشگاه آزاد اسالمى واحد کاشان

آگهى مناقصه عمومى نوبت دوم
دانشگاه آزاد اسالمى واحد کاشان در نظر دارد تامین پهناى باند اینترنت به میزان Mbp/s 20 در روز 
(ساعت 8- 18) و Mbp/s 10 در شب (18 الى 8 صبح فردا) خود را از طریق مناقصه عمومى واگذار نماید. 
لذا شرکت هاى واجد شرایط که در این زمینه داراى تخصص و تجربه کافى و داراى پروانه فعالیت مربوطه 
مى باشند مى توانند با واریز مبلغ 15/000/000 ریال به عنوان تضمین شرکت در مناقصه به شماره حساب 
سیبا 0202120212000 به نام دانشگاه آزاد اسالمى کاشان یا ارائه ضمانت نامه بانکى، جهت دریافت 
اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتى www.iaukashan.ac.ir مراجعه نمایند 
و حداکثر ظرف مدت 10 روز کارى پس از چاپ آگهى اسناد مربوطه را تحویل دبیرخانه دانشگاه و یا از 
طریق پست پیشتاز به آدرس: کاشان بلوار قطب راوندى خیابان استادان کدپستى: 8715998151 یا 

صندوق پستى: 87135/433 ارسال نمایند. تلفن سایر اطالعات: داخلى (718) 55540055- 031
شرایط:

1- هزینه خرید اسناد براى هر مناقصه 500/000 ریال مى باشد که مى بایست به شماره حساب سیبا 
0202120212000 به نام دانشگاه آزاد اسالمى کاشان واریز گردد.

2- هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
3- دانشگاه در رد یا قبول هر یک یا تمامى پیشنهادات مختار است.

دانشگاه آزاد اسالمى واحد کاشان

تجدید آگهى مزایده

میثم محمدى- شهردار زرین شهر

  نوبت دوم

شهردارى زرین شهر به استناد مجوز شماره 437 مورخ 98/07/16 
شوراى اسالمى شهر در نظر دارد یک دستگاه سوله واقع در محله 
اندیشه زرین شهر را به صورت اجاره براى مدت دو سال از طریق 
مزایده عمومى واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل مى آید 
جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار 
تا پایان وقت ادارى مورخ 98/10/05 به شهردارى زرین شهر مراجعه 

نمایند.
م الف: 693886
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مایت 
ا...!

دم نمى رود. مثل 
زستان، فیلش یاد 
وب آهن را مرور 

در صفحه 5 بخوانیدمثل شیر ...
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پیش نویس آیین نامه نحوه شناسایى خانوارها، براى دریافت 
یارانه نقدى دوم منتشر شــد. در این پیش نویس، مواردى 
نظیر «میزان درآمد هاى ماهانه بــراى اعضاى خانوار»، 
«واحد مسکونى، شغل و خودرو به طور همزمان»، «ارزش 
ملک بیشتر از 2/ 1 میلیارد تومان در تهران و کالنشهر ها 
و باالى 900 میلیون تومان در سایر شهرها»، «سفر هاى 
خارجى بیش از ســه مورد» و «تســهیالت فعال بیش از 
300 میلیون تومان» به عنوان معیار هاى شناسایى افراد 
غیرمشمول معرفى شده اســت. درصورت تصویب این 
پیش نویــس در هیئت دولت، افرادى که ســطوح هزینه 
ماهانه آنها در یک خانوار چهار نفره بین شش میلیون و 800 

تا هفت میلیون تومان باشد نیز در گروه مستحقان دریافت 
یارانه بنزین قرار مى گیرند.

البته نکتــه مهم دیگر ایــن پیش نویس الــزام تعدیل و 
به روزرسانى وضعیت وسع خانوار ها هر شش ماه یک بار 
است که گفته شده توسط آمار هاى رسمى انجام خواهد شد. 
اما در تبصره یک ماده 2 این پیش نویس آمده اســت که 
یک خانوار چهار نفره که حداقل درآمد ماهانه هفت میلیون 
تومان باشد مشمول دریافت بسته معیشتى نخواهند بود. در 
نتیجه تنها خانوار هایى از دهک هشتم مشمول دریافت این 
یارانه خواهند بود که حقوق آنها در بعد چهار نفرى خانوار، 

کمتر از هفت میلیون تومان باشد.

حجت االســالم و المسلمین حســن روحانى، رئیس 
جمهور که به مالزى سفر کرده اســت، روز چهارشنبه 
در دیدار صمیمى با ایرانیان مقیم این کشــور گفت: در 
ســال 97 و با اعمال تحریم و فشار بى سابقه اقتصادى 
با مشکالتى از نظر تورم، رشــد اقتصادى و اختالل در 
بازار کاال و ارز مواجه شــدیم، تورم باال رفت و نرخ رشد 
اقتصادى کشور منفى شد اما دولت و مردم توانستند با 
مقاومت و ایســتادگى در بهار سال 98 کنترل اوضاع را 
به دســت گیرند و بعد از اردیبهشت ماه سال 98 آمار ها 
نشان از بهبود شرایط و حرکت همه شاخص ها به سمت 

مثبت است.

 روحانى با بیان اینکه تحریم مشکالت ایجاد مى کند اما 
اگر مقاومت کنیم مى توان آن را به فرصت تبدیل کرد، 
افزود: امروز همه مى دانند که خروج آمریکا از برجام به 
نفع هیچکس حتى آمریکا و دوستانش نیز نبوده است. 
رئیس جمهور با بیان اینکه تحریم یک مســیر باخت 
باخت بوده و نمى تواند بلندمدت ادامه یابد و باید در جایى 
متوقف شود، افزود: از نظر من این تحریم یک حرکت 

غیر قانونى است.
 روحانى تأکید کرد: آمریکایى ها ناچارند از این مسیرى 
که در پیــش گرفته اند بازگردند و ما هــم با مقاومت و 

ایستادگى خود آنها را وادار به این کار خواهیم کرد.

چه کسانى یارانه نقدى دوم را 
دریافت مى کنند؟

تحریم یک مسیر 
باخت-باخت است

امسال تنها 3 فیلم 
سود کرده  اند!

تهیــه کننــده فیلم     سینما معیار |
«مترى شــش و نیم» گفت: از ابتداى امسال 
تاکنون تنها سه فیلم ســینمایى سود کرده اند 
و دو فیلم بــه هزینــه اولیه خود رســیده اند 
و مابقى فیلم ها همگى ضرر کرده اند. ســید 
جمال ساداتیان گفت: ده میلیارد هزینه ساخت 
«مترى شش و نیم» شــد با سه میلیارد هزینه 
پخش فیلم کــه مجموعًا 13 میلیــارد تومان 
مى شود از طرف دیگر فیلم ما 27 میلیارد تومان 
فروخت که با کسر مالیات بر ارزش افزوده 24 
میلیارد باقى ماند که نصف آن به ســینماها و 

نصف آن به ما رسید.

حرکت تازه علیه عادل
علــى فروغــى، مدیــر     خبر آنالین |
شبکه 3 ســیما، با حکم رئیس صدا و سیما، به 
عنوان رئیس شوراى تخصصى ورزش سازمان 
صداوسیما منصوب شده اســت. با این حکم 
فردوسى پور ممکن است تنها برنامه تلویزیون 
(فوتبال 120) که در آن نقش تهیه کننده را دارد 

از دست بدهد.

کشف طال از ُکِت راننده
فرمانده انتظامــى آذربایجان    ایسنا|
غربى از توقیف یک دستگاه لکسوس در محور 
«ارومیه-سرو» و کشف طالى قاچاق از آن خبر 
داد. سردار مسعود خرم نیا با اشاره به اینکه در 
بازرسى از این خودرو، 4 کیلو و 150 گرم طالى 
ورقى قاچاق که در داخل کت راننده جاساز شده 
بود، کشف شــد افزود: برابر اعالم کارشناسان 
ارزش کاالهاى مکشــوفه 23 میلیارد و 680 

میلیون ریال برآورد شده است.

قطعیت اجراى رمز پویا 
از اول دى 

یک مقام مسئول در    جام جم آنالین|
نظام بانکى با بیان اینکه اجراى استفاده از رمز 
پویا در تراکنش هاى بدون کارت نظام بانکى، 
از اول دى مــاه قطعى اســت، گفت: رمزهاى 
ایســتا از اول دى ماه غیرفعال مى شوند. این 
مقام مسئول در نظام بانکى گفت: هیچ تأخیرى 
در زمان اجراى این برنامه به وجود نیامده است.

تکذیب شایعه تبدیل مالیات 
به خمس و زکات 

  ایرنا| بانک مرکزى ادعاهاى مطرح شده 
در فضاى مجازى به نقــل از رئیس کل بانک 
مرکزى درباره شایعه تبدیل مالیات به خمس و 
زکات را تکذیب کرد. بانک مرکزى اعالم کرد: 
تالش هاى دشمنان کشــور براى برهم زدن 
آرامش سیستم بانکى کشور با انتساب یکسرى 
اخبار کذب به نقل از رئیس کل بانک مرکزى در 
تالش براى ترویج شایعات گوناگون هستند که 
از آن جمله مى توان به خبر کذب تبدیل مالیات 

به خمس و زکات اشاره کرد.

تعطیلى
 اولین موزه تمبر ایران 

موزه تمبر البــرز اولین موزه    چمدان|
خصوصى تخصصى اوراق بهادار و تمبر ایران 
است که از ســال 1395 با هدف معرفى اوراق 
بهادار، تمبر و سکه ایران و کشورهاى مختلف 
جهان در منطقه رجایى شــهر کرج راه اندازى 
شد.  این مجموعه داراى کلکسیون بى نظیرى 
از آثار تاریخى اســت به طورى که بیش از دو 
میلیون و 500 هزار اثر در زمینه تمبر، ســکه 
و اوراق بهادار ایــران و جهان در آن نگهدارى 
مى شــود. این موزه بعد از چهار ســال فعالیت 

تعطیل شد!

ناطق  مثل ما فتنه گر نیست 
بهزاد نبوى در مصاحبه اى   دیده بان ایران |

گفته: بازجوهاى من کــه بعضًا در زنــدان به دیدنم 
مى آمدند، درگفتگوها از من ســئوال مى کردند «به 
نظر تو چه کسى کاندیداى ریاســت جمهورى شود، 
خوب است؟» پیش از آنکه من پاســخى داده باشم، 
مى گفتنــد «االن مى گوید ناطق»! من همیشــه به 
بازجوها مى گفتم آقاى ناطق کــه مثل ما «فتنه گر» 

نیست! شما بروید سراغ ایشان.

تفاوت به روایت 
فرمانده سابق

سرلشــکر محمدعلى جعفرى،    آفتاب  نیوز |
فرمانده سابق سپاه در مراسم «یادواره شهداى مدافع 
امنیت» تأکید کرد: در زمان جنگ براى دفاع از خاك 
کشور باید کلى سخنرانى مى شــد تا عده اى به جبهه 
بروند اما امروز براى بحث دفاع از حرم، رهبرى انقالب 
تأکید مى کنند که ما نیازى نداریم؛ اما شهیدانى با اشک 
و آه و گریه از پدر و مادر و همسر مى خواهند که براى 
دفاع از انقالب اسالمى کیلومترها دورتر از کشور بروند.

دارد به هم نزدیک تر مى شود
امیر محبیــان، تحلیلگــر اصولگرا در    ایسنا |
نشســت منطق اجتماعى اعتراضات آبــان 98 اظهار 
کرد: لحظات اعتراضات دارد به هم نزدیک تر مى شود. 
مسئوالن باید خیلى مواظب باشند. 28 استان و بیش از 
صد شهر را اعتراضات در برگرفت؛ تفاوتش به نسبت 
اعتراضات 96 این است که شدتش بیشتر شد. شاخصه 
هاى این اعتراضات از 96 شروع شد و در 98 هم خود 

را نشان داد.

کولبر 17 ساله را سرما زد
ســخنگوى ســازمان اورژانس    آفتاب  نیوز|
کشــور از فوت یک کولبر 17 ساله و مفقود شدن یک 
کولبر 14 ساله خبر داد. مجتبى خالدى گفت:  روز سه 
شنبه در سروآباد کردســتان منطقه گردنه ژاالنه سه 
جوان کولبر دچار سرمازدگى شدید شدند که متأسفانه 
طى این حادثه «فرهاد خسروى» 17 ساله بر اثر سرما و 
کوالك فوت کرده است. وى ادامه داد: یک کولبر دیگر 
به نام «حسین کرمى» 35 ساله به درمانگاه اعزام شده 
و یک کولبر دیگر با 14 سال ســن مفقود شده است. 
افراد فوق در روز سه شنبه به دلیل کوالك در ارتفاعات 

ژاالنه مفقود شده بودند.

آرزو دارم اختالس کنم!
یوســفعلى میرشکاك، شــاعر و    هفت راه |
نویسنده پیشکسوت در محفل طنز «در حلقه رندان» 
به بیانى طنز از آرزویش براى اختالس کردن پرداخت. 
وى گفت: روزى دوست داشتم خانه اى داشته باشم و 
نشد! بعد آرزو کردم که پولى داشته باشم و ماشین بخرم و 
مسافرکشى کنم اما باید فوق لیسانس مى گرفتم و نشد! 
این روزها آرزو دارم روزى بتوانم اختالس کنم. این کار 
نیاز به مدرك ندارد بلکه امکانات خاصى مى خواهد مثًال 

باید برادر یا قوم و خویش آدم خاصى باشى.

خرید و فروش مجوزهاى 
کسب و کار 

  مهر | معاون وزیر اقتصاد گفت: زمانى که یک 
دستگاه متصدى صدور مجوز بگوید تعداد فعاالن یک 
حوزه اقتصادى به کفایت رسیده و دیگر مجوز جدیدى 
صادر نخواهد شــد، خود این تبدیل به انحصار و رانت 
براى فعاالن صاحــب مجوز در آن حوزه مى شــود. 
اینگونه تصمیمات، باعث گرانقیمت شــدن مجوز ها 
و ایجاد زمینه فســاد از طریق انحصار و رواج خرید و 
فروش آنها مى شود. در حال حاضر حتى کانال هایى 
در شــبکه هاى اجتماعى فعال هستند که کار خرید و 
فروش مجوز ها از صد  میلیون تا چندین میلیارد تومان 

را انجام مى دهند.

خبرخوان

روزنامه لبنانى «النهار» چاپ بیروت، صفحه اول خود را سفید 
چاپ کرد و از مخاطبانش خواست به روزنامه کمک مالى کنند 

تا روزنامه از بحران مالى اش خارج شود.
در ســال هاى اخیر تعدادى از روزنامه هــاى لبنانى از جمله 
«الســفیر»، «االنوار» و «المستقبل» و شــبکه تلویزیونى 
«المستقبل» نیز به دلیل بحران مالى، تعطیل شدند. روزنامه 
«النهــار» در صفحه اول خود به زبان انگلیســى نوشــت: 
«روزنامه اى که خــون خــود را تقدیم کرد امروز از شــما 

مى خواهد با جوهر خود هدیه دهید.»
اشــاره این روزنامه به ترور و قتل «جبران توینى»، سردبیر 
روزنامه النهار در سال 2005 اســت. در همان سال «سمیر 
قصیر»، روزنامه نگار و نویسنده این روزنامه هم به قتل رسید.

«النهار» همچنین در ســرمقاله اى بدون امضــا و با عنوان 
«تو جوهر مایى» نوشــت: «در جهانى که تحوالت فناورى 
و اقتصــادى روبه افزایش اســت و بحران هاى سیاســى و 
امنیتى پیچیده مى شــوند؛ رســانه هاى آزاد براى بقا تالش 

مى کنند».
«النهار» همچنیــن هشــتگ و کمپینى بــه راه انداخته تا 
خوانندگان و عالقه مندان را به حمایت اقتصادى از روزنامه 

دعوت کند.
روزنامه «النهار» در ســال 1933 به دســت «جبران توینى 
پدر بزرگ» تأسیس شد. این روزنامه در ســال هاى اخیر با 
بحران هاى مالى بزرگى روبه رو است که باعث شد پرداخت 

حقوق روزنامه نگاران و کارکناش به تأخیر بیا فتد.

بحران مالى روزنامه ها به لبنان رسید

روزنامه 86 ساله سفید چاپ شد

حجت االسالم و المسلمین ســید احمد صافى، نماینده 
آیت ا... سیستانى و تولیت حرم مطهر حضرت عباس(ع) 
در یک گفتگوى تلویزیونى درباره خطبه دوم نماز جمعه 
کربال توضیح داد و به بیان روش نوشــتن و تنظیم این 

خطبه پرداخت.
وى گفت: تنظیم محتواى خطبه دوم نماز جمعه کربال به 
دو صورت است؛ گاهى به علت اهمیت موضوع، متن خطبه 
توسط آیت ا... سیستانى نوشته مى شود و گاهى نیز ایشان 

فقط به سرفصل ها و موضوع اشاره مى کنند.
صافى خاطرنشان کرد: معموًال درباره موضوع خطبه دوم 
از ایشان (آیت ا... سیستانى) اجازه گرفته مى شود و یا اینکه 
ایشان خودشان متن خطبه را مى نویسند و به عنوان مثال 
متن خطبه فتواى جهاد کفایى توسط آیت ا...  سیستانى 
نوشته شده بود و همچنین خطبه به مناسبت پیروزى در 
برابر داعش و خطبه اتفاقات کردستان که این خطبه ها هم 
اکنون در پایگاه اطالع رسانى دفتر معظم له موجود است.

با ثبت آمار تماشا از سوى سه پلتفرم «فیلیمو»، «نماوا» 
و «بازار» که پخش کنندگان «کالسیکو» هستند، یک 
میلیون و 820 هزار کاربر در طول 24 ساعت اولیه پخش 

این برنامه را تماشا کرده اند. 
همچنین با توجه به این نکته که براى هر دستگاه تماشا 
مى توان بیشتر از یک تماشــاگر را در نظر گرفت، باید 
توجه داشت که عدد اعالم شده برآوردى از  حداقل تعداد 
تماشاگر در 24 ساعت اولیه انتشار است و تعداد واقعى 
تماشاگران «کالسیکو» در 24ســاعت ابتدایى انتشار 
عددى فراتــر از یک میلیون و  820 هــزار نفر تخمین 

زده مى شود. 
«کالســیکو» یک تاك شــو اینترنتى به تهیه کنندگى 
عادل فردوسى پور اســت که از یک شــنبه 24 آذر در 
ساعات پایانى شب به نمایش درآمده و حاال با ثبت یک 

رکورد 24 ساعته، بیشــترین تعداد بازدید در بین تمام 
محتواهاى منتشر شده در شــبکه نمایش خانگى را به 

خود اختصاص داده است. 
ایــن برنامه که به مناســبت نزدیک شــدن به رقابت 
حساس دو تیم بارسلونا و رئال مادرید و با اجراى پژمان 
جمشیدى ساخته شده اســت، با حضور مهمان هایى از 
جمله على دایى، وریا غفورى، امیرمهدى ژوله و «ژابى 
آلونســو» به بحث و تحلیل در مورد این مسابقه مهم 
مى پردازد و امکان تماشاى آن براى عموم مردم رایگان

 است. 
 با توجه به ادامه دار بودن پخش ویژه برنامه «کالسیکو»، 
پیش بینى مى شود که اســتقبال در روزهاى پیش رو با 
افزایش چشمگیرى روبه رو خواهد شد و مسیر تولیدات 

مشابه آینده را هموارتر خواهد کرد.

اواخر هفتــه گذشــته تصاویرى در فضــاى مجازى 
مبنى بر وجــود قرص و کپســول در کیــک و برخى 
فرآورده هاى غذایى منتشــر شــد. اما ماجرا از آنجایى 
عجیب بود که به نظر مى رســید تمامــى این کیک ها 
پــس از بســته بندى در کارخانــه دســتکارى و باز 

شده اند.
ماجرا ابتدا از استان هاى مرزى و جنوبى کشور آغاز شد 
و کم کم برخى ساکنان اســتان هاى دیگر از جمله در 
تعدادى از شهرهاى استان اصفهان اعالم کردند که در 
بسته هاى خوراکى خریدارى شده آنها هم قرص وجود 
دارد. تاکنون خبرى از دســتگیرى افراد خاطى اعالم 
نشده و همین موضوع بازار گمانه زنى ها را داغ و داغ تر 
و ترس و اضطراب را در دل مردم بیشــتر و بیشتر کرده

 است.
براساس یک فرضیه ، قرص هاى جاسازى شده در داخل 
کیک ها به وسیله اشخاص خرابکارى که قصد قاچاق 

قرص هاى مسکن را به خارج از مرزهاى ایران داشتند، 
در داخل بسته بندى هاى برندهاى داخلى جاسازى شدند 
و به این دلیل که براى خروج این محصوالت بر اساس 
قوانین مرزى کشور باید شرکت هاى تولید کننده مجوز 
صادرات داشته باشــند و یا تعهد بازگشت ارزى بدهند، 
ناکام ماندند و براى اینکه از فروش خود کیک ها بتوانند 
در بازار  داخلى کســب درآمد کنند، مبادرت به فروش 

آنها کردند. 
این قرص ها بر اساس شــواهد آزمایشگاهى هیوسین، 
استامینوفن، آموکســى ســیلین و قرص هاى مشابه 
با خاصیت تســکین هســتند که قرار بــود از مرزهاى 
کردستان عراق، پاکســتان و افغانستان از کشور خارج

 شوند.
اما ســئوال اینجاســت که چطور مى توان فهمید این 
کیک هاى آلوده توسط چه کســى یا اشخاصى در بازار 

داخلى پخش شده اند؟

معاون شهرسازى و معمارى شهردارى تهران از پیشنهاد 
شهردارى براى ســاخت خانه هاى 25 تا 40 مترى خبر 

داد.
عبدالرضا گلپایگانى گفت: ما ایده ساخت آپارتمان هاى 
کوچک انــدازه را دادیم که به نظر مى رســد ایجاد این 
خانه ها در همه کالنشــهرها یک ضــرورت و نه یک 

انتخاب است.  
وى با بیان اینکه آپارتمان هاى کوچک اندازه تنها براى 
فقرا و افراد کم درآمد نیست گفت: در بازار تهران صدها 

هزار نفر کار مى کنند. آیا نباید براى این افراد مسکن تهیه 
کنیم؟ یا دانشگاه هاى زیادى در تهران وجود دارد و آیا 
همه این دانشجویان باید در خوابگاه زندگى کنند؟ و نباید 

به فکر مسکن آنها باشیم؟
معاون شهرسازى و معمارى شــهردارى تهران با بیان 
اینکه این راه حل به وزارت کشــور ارسال شده گفت: 
قرار نیست شــهردارى تهران این خانه ها را بسازد اما 
در راستاى تسهیلگرى حتمًا به نهادهاى متولى کمک 

مى کند.

«والدیمیر پوتین» باید سیســتم عامل کامپیوترش را 
به روز کند. تصاویرى که از ســوى سرویس رسانه اى 
کرملین منتشــر شــده، ناخواسته نشــان مى دهد که 
کامپیوتر پوتین داراى نسخه منسوخ شده اى از سیستم 

عامل ویندوز است.
روزنامه «گاردین» گزارش کرده است که این تصاویر 
نشــان مى دهند که کامپیوتر والدیمیر پوتین، رئیس 
جمهور روســیه از سیســتم عامل ویندوز XP استفاده 
مى کند که شرکت مایکروسافت که سازنده آن است، از 
سال 2014 به روزرسانى آن را متوقف کرده و همین امر 
موجب مى شود که این سیستم عامل در برابر هک شدن 
آسیب پذیرتر باشد. این خطر اما تنها یک احتمال نیست و 
در سال 2017 یک باج افزار به بیش از 20 هزار قربانى از 

جمله سرویس سالمت ملى انگلیس حمله کرد که همه 
آنها از ویندوز XP استفاده مى کردند. 

 XP به رغم ســوابق موجود از چنین حمالتى، ویندوز
همچنان سومین سیستم عامل محبوب در جهان است و 
ظاهراً پوتین نیز یکى از کاربران این سیستم عامل است. 
پوتین به بى اعتمادى نســبت به اینترنت شهرت دارد 
و این مســئله حتى به قوانین روســیه نیز راه پیدا کرده 
است. در ماه ِمى پوتین طرحى را امضا کرد که به دولت 
روسیه اجازه مى دهد براى این کشور اینترنت ملى ایجاد

 کند. 
همچنین اوایل ماه جارى میالدى خبرگزارى «رویترز» 
گزارش کرد که روسیه در حال ایجاد دانشنامه اینترنتى 

خود به جاى ویکى پدیا ست.

عادل فردوسى پور رکورد زدخطبه نماز جمعه کربال را چه کسى مى نویسد؟

کار قاچاقچیان دارو بود؟

پیشنهاد ساخت خانه هاى 25 مترى! 

«پوتین» همچنان از ویندوز XP استفاده مى کند!
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سارق ترانس
مردم را بى آب کرد

سـارق ترانس برق، ساکنان شـهر افوس را بى آب کرد. 
مدیر امور آب و فاضالب شهرسـتان بویین و میاندشت 
گفت: در پى سرقت ترانس برق چاه آب در شهر افوس، 
از دوشنبه شـب حدود 1800 مشـترك این شهر با افت 
محسوس فشار و یا قطعى آب آشـامیدنى مواجه شدند. 
ایرج امیرى گفت: با تالش کارشناسان این اداره مشکل 
آب آشامیدنى اهالى این شـهر با نصب یک ترانس برق 
جدید بر روى چاه در بعدازظهر سـه شـنبه بر طرف شد. 
جسـتجوى مأموران انتظامى این شهرسـتان نیز براى 
شناسـایى مخفیگاه سارق و یا سـارقان این ترانس برق 

همچنان ادامه دارد.

«نفیر» روى صحنه 
هنرسراى خورشید

کنسرت گروه «نفیر» امروز پنج شنبه 28 آذر در دو سانس 
18 و 22 در هنرسـراى خورشید اجرا مى شـود. این گروه 
از سـال 98 فعالیت هنرى خود را آغاز کـرده و این دومین 
اجراى این گروه است و در این کنسرت 11 قطعه ساز و چهار 
قطعه همراه با آواز که شامل گوشه هاى درآمد اصفهان و 
بیات راجه، شوشترى، عشاق و دشتى است، اجرا مى شود.

نمایش دست سازه هاى 
یلدایى 

برنامه «یلدایى کودکانه» امروز پنج شـنبه 28 آذر ماه از 
ساعت 9 تا 20 برگزار مى شود. برنامه «یلدایى کودکانه» 
شـامل جشـن یلدا به همراه برپایى بازارچه میوه آرایى، 
صنایع دستى و دست سازه هاى یلدایى است که روز پنج 
شنبه 28 آذر در خانه کودك وابسته به سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان برگزار مى شود: 
در این برنامه به کودکان ناشـنوا، کودکان کار، کودکان 
پناهنده و مادران سرپرست خانوار میزهایى براى فروش 
محصوالت خودشان به صورت رایگان داده شده که تمام 
درآمد حاصل از این میزها به نفع غرفه داران خواهد بود.

بیان فرهنگ شب یلدا  
برنامه همنشینى «یلداى جوانى» با محوریت اکوسیستم 
کارآفرینى اصفهان، امروز پنج شنبه 28 آذر از ساعت 17 
تا 20 در کتابخانـه مرکزى برگزار مى شـود. این برنامه 
فرصتى براى شبکه سازى این قشر و آشنایى کارآفرینان 
با خانه جوان وابسـته به سـازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشـى شـهردارى اصفهان و پروژه توان هفت است. 
در همنشـینى «یلداى جوانـى»، آذرمیدخت فرهیخته 
واال استاد دانشگاه در مورد فرهنگ شب یلدا و ضرورت 

آشنایى جوانان با این فرهنگ سخنرانى مى کند. 

انتصاب رئیس جدید پلیس 
آگاهى

با حکم فرمانده نیروى انتظامى جمهورى اسالمى ایران، 
رئیس جدید پلیس آگاهى استان اصفهان منصوب شد. به 
پیشنهاد فرمانده انتظامى اسـتان و حکم فرمانده نیروى 
انتظامى کشـور سـرهنگ حسـین ترکیان بـراى مدت 
سه سـال به سـمت رئیس پلیس آگاهى این فرماندهى 
منصـوب و از خدمات سـرهنگ سـعید سـلیمیان که به 
افتخار بازنشسـتگى نایل شـده قدردانى شـد. سرهنگ 
حسـین ترکیان، ریاسـت اداره جرایم جنایى و جانشـین 
پلیس آگاهى استان اصفهان را در کارنامه کارى خود دارد.

پروژه جدید توسعه شبکه 
فاضالب در شهرضا

اجراى عملیات لوله گذارى کلکتور اصلى شبکه فاضالب 
شهرى در محدوده بلوار جانبازان و بلوار شهید قانع آغاز 
شـد. طول تقریبـى اجـراى پـروژه 2 کیلومتر بـوده و با 
لوله هاى پلـى اتیلـن فاضالبى بـه اقطـار 700 و 500 
میلیمتر اجرا مى شود. از اهداف پروژه، پوشش و اتصال 
شبکه فاضالب شـهرى در محله هاى جانبازان، شهید 
قانع، شهید طباطبایى و شـهید چاوشى است. همچنین 
اصالح مسیر آبریز خط فاضالب بیمارستان امیرالمؤمنین 

شهرضا است.

خبر

تولید ســاالنه افزون بر 67 میلیون قطعــه انواع ماهى 
زینتى شامل 120 گونه زنده زا و تخمگذار در اصفهان 

این استان را در جایگاه نخست کشور قرار داده است.
مدیر شیالت و امور آبزیان ســازمان جهاد کشاورزى 
اســتان اصفهان افزود: بیشــترین تعداد ماهى ها در 

شهرستان هاى کاشان و نجف آباد تولید مى شوند.
محمدرضا عباســى اظهار کرد: ایجاد شــهرك تولید 
ماهیان تزیینى در کاشان و نجف آباد ضمن کمک شایان 
به این صنعت، موجب درآمدزایى و اشــتغال بیشتر هم 
بشود. وى تصریح کرد: ســاالنه 9300 ُتن انواع آبزیان 
خوراکى شامل آبزیان ســردآبى مانند قزل آال و قزل آال 

رنگین کمان، آبزیان گرم آبى مانند کپور، هامور، فیتوفاگ 
و خاویارى و بیگ ِهد در این اســتان تولید مى شود که 

7550 ُتن آن مربوط به ماهیان سردآبى است.
عباسى با اشــاره به اینکه انواع ماهى شمال و جنوب و 
تولید بومى در اصفهان وجود دارد و تنوع این محصول 
در این منطقه باالســت، بیان کرد: ماهیان تولیدى در 
اصفهان به کشــورهایى مانند ترکیه، امارات،  کویت و 
عراق صادر مى شــود. وى تصریح کرد: در این منطقه 
افزون بر 4000 نفر به صورت مستقیم در صنعت تولید 
آبزیان اشتغال دارند و مى توان با حمایت بیشتر این رقم 

را افزایش داد.

برنامه «ضیافت عروسک ها در آینه خورشید» امروز پنج 
شنبه 28 آذر از ساعت 14 در موزه گرمابه علیقلى آقا برگزار 

مى شود.
مدیر موزه گرمابه علیقلى آقا گفت: برنامه «ضیافت عروسک 
ها در آیینه خورشید» از سوى موزه گرمابه علیقلى آقا وابسته 
به سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان 
و با همکارى هنرمندسراى هورشید برنامه ریزى شده است.
رضا منجمى اظهار کرد: در کنار همه مــوزه هاى جهان 
فروشگاه هایى متناسب با موزه وجود دارد که بازدیدکنندگان 
بعد از بازدید از آن فروشگاه ها خرید کنند به همین منظور 
موزه گرمابه علیقلى آقا با همکارى هنرمندسراى هورشید، 

«عروسک خانه خورشید» را کنار موزه راه اندازى کرده است. 
وى افزود: این عروسک ها محصوالت مردم شرق اصفهان 
اســت که زمانى از آن در خانه ها و جشن هایشان استفاده 

مى کردند ولى اکنون این فرهنگ رو به فراموشى است.
مدیر موزه گرمابه علیقلى آقا تصریح کرد: همچنین در این 
برنامه دفتر اصفهان مرکز اتحادیه بین المللى نمایشگران 
عروسکى در ایران با عنوان «مبارك یونیما» در موزه گرمابه 
علیقلى آقا افتتاح مى شود. منجمى افزود: اردشیر صالح پور، 
رئیس یونیماى ایران، پوپک عظیم پور، اســتاد دانشگاه و 
فرزانه سلیمانى مدیر هنرمندسراى هورشید در این برنامه 

سخنرانى مى کنند.

ضیافت عروسک هاى شرق 
در گرمابه علیقلى آقا

تولید ساالنه 67 میلیون قطعه 
ماهى زینتى در اصفهان

دبیر اجرایى نظام صنفى کشاورزى استان اصفهان 
گفت: در صورتى  که بارش هاى خوبى در هفته  هاى 
آینده داشته باشــیم نیازى به افزایش خروجى سد 
زاینده رود تا اسفند امسال براى کشت زراعى نیست.

با توجه به بارش خوب سال گذشــته و اوایل سال 
جارى، رودخانه زاینده رود امسال در اصفهان جریان 
داشت اما میزان خروجى ســد زاینده  رود با توجه به 
نیاز آبى براى کشت بهاره و پاییزه، در مقاطع مختلف 

کاهش یا افزایش یافت.

آخرین بار،  خروجى سد زاینده رود از 21 آبان امسال 
به منظور کشــت پاییزه و توزیع آب کشــاورزى در 
شبکه هاى غرب و شرق استان اصفهان به 75 متر 
مکعب برثانیه افزایش یافت و کمتر از یک ماه پس 
از آن یعنــى 15 آذر مجــدد میزان 
خروجى ســد کاهش یافت و به 16 

متر مکعب بر ثانیه رسید.
حال دبیــر اجرایى نظــام صنفى 
کشاورزى استان اصفهان مى گوید 
که اگر بارش هاى پاییزه و زمستان 
امســال در این خطه خوب باشــد 
نیاز به افزایش خروجى ســد زاینده 
رود تا پایان ســال نیست. اسفندیار 
امینى در گفتگو بــا «ایرنا» افزود: 
اما اگر بارندگى ها محدود باشــد شاید الزم شود که 

دریچه هاى سد از بهمن امسال مجدد باز شود.
وى بدون اشاره به میزان اراضى و باغ هاى زیر کشت 
اســتان در ســال زراعى جارى، تأکید کرد: امسال 

کشاورزان کشت خوبى داشتند.

درحالى که هفته آینده بارش باران یا برف در اصفهان 
پیش بینى نمى شــود، مدیرکل هواشناسى استان 
اصفهان گفت: پیش بینى ها حاکى است که شرایط 
براى انباشــت و افزایش آالیندگى هوا در شــهر 

اصفهان از امروز تا پایان هفته آینده وجود دارد.
 حمیدرضا خورشیدى در گفتگو با «ایرنا» افزود: با 
توجه به کاهش فعالیت سامانه هاى جوى، نفوذ توده 
هواى سرد در سطح زمین، پایدارى جو و تشکیل الیه 

وارونگى دما از روز پنج شــنبه(امروز) تا پایان هفته 
آینده شــرایط براى افزایش و انباشت آالینده هاى 
جوى مهیاست. وى با اشاره به استقرار جوى پایدار 
برروى اســتان از اواخر هفته جارى اظهار کرد: این 
شــرایط ســبب کاهش دید افقى و کیفیت هوا در 
کالنشهر اصفهان و شــهرك هاى صنعتى استان 
مى شود. به گفته وى الزم است تمهیدات و اقدامات 

الزم براى کاهش انتشار آالینده ها انجام شود.

بارندگى خوب باشد نیازى به افزایش خروجى نیست

براى یک هفته آلوده آماده شوید 

رئیس کمیســیون حمل و نقل و فناورى اطالعات 
شوراى شهر اصفهان بیان کرد: هر کارى مى خواهد 
در شهردارى انجام شود باید در ردیف و بودجه باشد 
و در خرید اتوبوس هر ســاله بایــد در ردیف بودجه 

هزینه هاى آن دیده شود. 
امیر احمدزندآور خاطر نشــان کرد: قیمت اتوبوس 
اکنون سه میلیارد و 700 میلیون تومان است؛ امروز 
دولت کمکــى در این زمینه انجــام نمى دهد. وى 
افزود: 200 میلیارد تومان اوراق براى خرید اتوبوس 
در نظر گرفتیم که در حال حاضر اتوبوسى وجود ندارد 
و با وجود اینکه پول براى خرید اتوبوس وجود دارد 

اما به نظر چاره اى جز بازسازى اتوبوس ها نداریم.
زندآور با بیان اینکه 150 اتوبوس در حال بازسازى 
است، گفت: 74 دستگاه تا پایان امسال وارد ناوگان 

مى شود و بقیه در سال بعد استفاده خواهند شد. وى 
افزود: هر اتوبوس با 250 میلیون بازســازى خواهد 
شــد و این گونه اتوبوس ها آلودگــى قابل توجهى 

نخواهند داشت.

چاره اى جز بازسازى اتوبوس ها نداریم

نخستین سوپرمارکت مالى در اصفهان با حضور شهردار این 
شهر، طى مراسم ویژه اى در سالن چشم انداز هتل پارسیان 

کوثر، افتتاح شد.
به گفته مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه تمدن، سوپرمارکت 
مالى در کشورهاى توســعه یافته، ارائه دهنده مجموعه اى 
از خدمات مالى و ســرمایه گذارى اســت که افراد مختلف 
مى توانند به صــورت آنالین و یا آفالیــن از این خدمات 

بهره مند شوند.
محمودرضا خواجه نصیرى که در مراســم افتتاح نخستین 
ســوپرمارکت مالى در اصفهان ســخن مى گفت، افزود: 
شرکت تأمین ســرمایه تمدن با بهره گیرى از تجربه خود 
در حوزه تأمین مالى صنایع بزرگ و مدیریت صندوق هاى 
سرمایه گذارى در بازار سرمایه ایران اقدام به تشکیل اولین 

سوپرمارکت مالى در ایران کرده است.
وى هدف از تشکیل سوپرمارکت مالى را ارائه سبدى کامل 
از محصوالت و خدمات سرمایه گذارى به مشتریان دانست 
تا افراد به صورت حرفه اى مشکالت مالى خود را برطرف 
کرده و برنامه مالى خود را براى آینده اى امن و در عین حال 

ثروتمند تنظیم کنند.
وى با بیان اینکه شرکت تأمین سرمایه تمدن مى خواهد در 
بازار سرمایه تغییراتى ایجاد کند، گفت: شرکت تأمین سرمایه 
تمدن در چهار سال اخیر، 800 هزار کاربر را جذب کرده، که 
از این میزان 50 هزار نفر از استان اصفهان است و بدینسان 

توانسته بازار سرمایه را تغییر دهد.
مدیرعامل شــرکت تأمین ســرمایه تمدن بــا قدردانى 
از ســرمایه گذارانى که عالقه مند به رشــد و توســعه این 
شــرکت بوده و به آن اعتماد کرده اند، گفت: ایده راه اندازى 
سوپرمارکت مالى یکسال پیش در ذهنم جرقه خورد. البته 
این ایده به عنوان یک مسیر در جهان در حرکت بوده ولى در 
کشور ایران به دلیل اینکه حوزه مالى کامًال جا نیافتاده بود، 

این امر به تأخیر افتاد.
خواجه نصیرى اظهار کرد: ما کارمان را در قالب یک شرکت 
کوچک آغاز کردیم و امروز مدیریت 22 هزار میلیارد تومان از 
سرمایه هاى مردم را عهده دار هستیم. این در حالى است که 
همواره براى ارائه سرویس هاى مختلف، متقاضى وجود دارد. 
وى خاطرنشان کرد: کسانى که در دو سال گذشته در شرکت 

تأمین سرمایه تمدن سرمایه گذارى کردند، علیرغم تورم، 
کاهش ارزش پول و... توانستند ســرمایه خود را مدیریت 
کنند تا حداقل فقیرتر نشوند و در حقیقت موضوع آن است 
که نگرش در این راستا در کشور پررنگ تر شده و مردم به 
سوى بازار سرمایه یا بازارهاى مالى حرکت مى کنند که این 
در ذهن مردم شکوفه مى زند که سپرده بانکى براى مدیریت 

دارایى ها نیست.
خواجه نصیرى ادامه داد: ایده ســوپرمارکت مالى در جهان 
مى گوید وارد این سوپر شده، چرخ را به دست گیر، ارزیابى 
کن و آنچه مى خواهى در داخل چرخ بگذار و خارج شــو و 

بهترین ها را متناسب با شناخت خود انتخاب کن.
وى از افتتاح و فعالیت رســمى نخستین سوپرمارکت مالى 
در اصفهان خبر داد و گفت: امید اســت با افتتاح نخستین 
سوپرمارکت مالى در اصفهان، در سایه ارائه سرویس هاى 
مطلوب، بتوانیم نبض ســرمایه گذار را در دست بگیریم و 
گزینه هاى مختلف را پیشنهاد دهیم و در مجموعه اصفهان 

بسیار قوى فعالیت کنیم.
مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه تمدن مى گوید: ما بیشترین 
ارتباط را با شهردارى اصفهان در پروژه مترو داشته ایم و براى 
فوالد مبارکه، فوالد کویر، سیمان اصفهان، اتاق بازرگانى، 
صنایع، معادن و کشــاورزى اصفهان، تأمین مالى کردیم. 
بنابراین زمانى که منابع داشته باشــیم مى توانیم به شهر 
اصفهان و مجموعه هاى صنعتى، رفاهى و... کمک کنیم تا 

در عین ایجاد ثروت، به رفاه مردم نیز کمک شود.
خواجه نصیرى با اظهار خوشــحالى از این اتفاق بزرگ در 
اصفهان، شهرى که در بســیارى از موارد، در زمره اولین ها 
در کشور است، اظهار امیدوارى کرد تجربه سرمایه گذارى 
نوین و... در اصفهان، نهادینه شود و به دیگر کالنشهرهاى 

کشور تسرى یابد.
شهردار اصفهان نیز در مراسم افتتاح نخستین سوپرمارکت 
مالى در اصفهان گفت: شرکت تأمین سرمایه تمدن، شاید در 
دو سال گذشته در توسعه زیرساخت هاى شهر اصفهان به 
ویژه مترو، بیشترین نقش را داشته و در لحظات حساس که 
ما با پیچ و خم هاى فراوانى مواجه بودیم و از 1500 میلیارد 
تومان اوراق مشارکت که انتشــار دادیم، به ما کمک کرد و 
1200 میلیارد تومان آن، از سوى این شرکت به فروش رفت 
که این فرصت در آخرین روز سال 97، ایجاد شد. این در حالى 

است که امسال نیز 200 میلیارد تومان براى خرید اتوبوس 
B.R.T از طریق اینگونه شرکت ها تأمین شده است.

قدرت ا... نوروزى اظهار امیدوارى کرد شرکت تأمین سرمایه 
تمدن همچون گذشته در حرکت جدید شهردارى اصفهان 
در راه اندازى خط 2 مترو که امروز ســه شیفته فعالیت دارد، 

تعاملى مناسب داشته باشد.
نوروزى مى گوید: روزانه بیش از صد هزار نفر در اصفهان با 
مترو جابه جا مى شوند و این بهترین راه براى مبارزه با آلودگى 

هوا، کنترل ترافیک و ایمن سازى سفر مردم است.
سرپرست سوپرمارکت مالى شعبه اصفهان که زیرمجموعه 
شرکت تأمین سرمایه تمدن است نیز در گفتگوى اختصاصى 
با «نصف جهان» گفت: هدف از ایجاد مجموعه سوپرمارکت 
مالى جمع آورى سرمایه هاى خرد و راکد و به حرکت درآوردن 
این سرمایه ها در صنایع مختلف کشــور زیر نظر سازمان 
بورس، بانک مرکزى و بیمه جمهورى اسالمى ایران است، 
که ما در این مدت بسیار کوتاه، توانستیم سرمایه هاى مردم 
را در ســرمایه گذارى گنجینه زرین شهر و اندوخته توسعه 

صادرات آرمانى جذب کنیم.
شهرام عجمى اضافه کرد: در آینده، ارائه خدمات کارگزارى 
و دسترسى آسان به بازار سرمایه، خدمات بیمه اى، مشاوره 
در سرمایه گذارى و ســبدگردانى به صورت کالن در این 

مجموعه انجام خواهد شد.
وى ادامه داد: به دلیل اینکه شرکت تأمین سرمایه تمدن با 
سرمایه 39 هزار میلیارد تومان، تأمین مالى شرکت ها و کلیه 
نهادها را عهده دار اســت، این آمادگى وجود دارد که بستر 

سرمایه گذارى امن براى سرمایه گذاران مهیا باشد.
سرپرست سوپرمارکت مالى شعبه اصفهان افزود: بانک شهر 
و بانک توسعه صادرات، ضامن نقدشوندگى صندوق هاى 
زیرمجموعه شرکت تأمین سرمایه تمدن و سوپرمارکت مالى 
اصفهان بوده و این آمادگى وجود دارد که هر زمان مشترى 

نیاز به نقدینگى داشت، سرمایه او بازگردانده شود.
عجمى مى گوید: سوپرمارکت مالى شعبه اصفهان در خیابان 
چهارباغ باال، جنب ایستگاه مترو ســى و سه پل، مجتمع 
تجارى ادارى نگین شهر، بلوك B، طبقه دوم، واحد 133، 
هر روز از ســاعت 8 تا 16، آماده ارائه خدمات متنوع مالى، 
مشاوره هاى تخصصى به همشــهریان و هم استانى ها در 

اصفهان است.

در مراسمى با حضور شهردار اصفهان؛

اولین سوپرمارکت  مالى
 در اصفهان افتتاح شد

ساسان اکبرزاده

رئیس اتحادیه طال و جواهــر اصفهان در خصوص 
وضعیت بازار طال در آســتانه شب یلدا گفت: در پى 
نوسانات و افزایش قیمت طال، حتى در آستانه شب 
یلدا خرید و فروش در بازار وجود ندارد و یا به ندرت 

انجام مى شود.
هوشنگ شیشــه بران در گفت وگو با ایسنا با بیان 
اینکه قیمت دالر و یورو روز ســه شنبه به کانال 13 
هزار تومانى وارد شد، افزود: شاخص ارزى که چهار 
روز متوالى در کانال 12 هزار تومان در نوســان بود، 

روز سه شــنبه 190 تومان افزایش قیمت را به ثبت 
رساند و به بهاى 13 هزار و 10 تومان رسید.

نایب رئیس اتاق اصناف اصفهان اضافه کرد: بهاى 
هر اســکناس دالر براى فروش به 12900 و براى 
خرید به 12800تومان رسید، یورو 
نیز روز چهارشنبه با قیمت 14200 
براى فروش و 14100تومان براى 
خرید در تابلــوى صرافى ها نمایان 
شــد. شیشــه بران اظهار کرد: روز 
چهارشــنبه ســکه طرح قدیم 4 
میلیون و 440 هزار تومان، ســکه 
طرح جدید 4 میلیــون و 455 هزار 
تومان، نیم ســکه 2 میلیون و 340 
هزار تومان، ربع سکه یک میلیون 
و 450 هزار تومان، ســکه گرمى 910 هزار تومان 
است، همچنین هر گرم طالى 18 عیار 453 هزار و 
100 تومان فروخته شد. نرخ دالر هم 12 هزار و 950 
تومان، درهم 3600 تومــان و یورو 14 هزار و 300 

هزار تومان در بازار آزاد مبادله شد.  

شب یلدا هم بازار طال را تکان نداد

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان از کشف 123 هزار 
لیتر گازوئیل قاچاق در اصفهان و توقیف چهار دستگاه 
کامیون کشنده که قصد انتقال گازوئیل هاى قاچاق به 
مرزهاى شرقى کشور را داشتند، خبر داد. سردار مهدى 
معصوم بیگى با اشاره به اینکه در این خودرو 144 عدد 
بشکه 220 لیترى گازوئیل قاچاق بارگیرى شده بود، 
گفت: در بررسى هاى به عمل آمده مشخص شد راننده 
با سندسازى و ارائه مدارك جعلى قصد فریب مأموران را 

دارد که در استعالم از شرکت ملى نفت نیز جعلى بودن 
مدارك تأیید شد.

این مقام ارشــد انتظامى بیان کرد: راننــده خودرو در 
تحقیقات صورت گرفته توســط مأمــوران پلیس از 
همدستى سه قاچاقچى دیگر با خود خبر داد که مأموران 
بالفاصله وارد عمل شدند و در یک عملیات ضربتى سه 
کامیون دیگر را نیز شناســایى و توقیف کردند. وى با 
اشاره به دستگیرى چهار قاچاقچى سوخت و تحویل 
آنها به مراجع قضایى تصریح کرد: در این عملیات در 
مجموع  562 بشکه گازوئیل قاچاق به وزن 123 هزار و 

640 لیتر از این چهار خودرو کشف شد.

کشف 123 هزار لیتر 
گازوئیل قاچاق
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«کوئنتین تارانتینو»، کارگردان مشهور هالیوود اعالم کرد 
که احتماًال از ساختن قســمت جدید فیلم «پیشتازان فضا» 

انصراف مى دهد.
این کارگردان سرشــناس هالیوودى که اخیراً با فیلم موفق 
«روزى روزگارى در هالیوود» در صدر خبرهاى ســینمایى 
است سال 2017 به پروژه  استار ترك به تهیه کنندگى «جى 

جى آبرامز» پیوسته بود.
این خبر بدى اســت بــراى آنهایى که امیــدوار بودند این 
کارگردان خوش قریحه در فضا برایشان فیلم بسازد. او در این 
مصاحبه در پاسخ به این سئوال که برنامه آینده اش چیست، 
گفت: «فکر کنم از "استار ترك" کنار بکشم اما هنوز هیچ 
اعالم رسمى اى صورت نگرفته حتى با دست اندکاران پروژه 

هم به طور رسمى صحبتى نکرده ام.»
تارانتینو پیش تر اعالم کرده بود که پس از ســاخت ده فیلم 
از سینما بازنشسته خواهد شــد. با ساخت «روزى روزگارى 
در هالیوود» که به نوعى دهمین فیلم او محسوب مى شود، 
شایعات درباره  بازنشسته شــدن او اوج گرفت. اما از طرفى 
برخى رسانه ها ظاهراً فیلم هاى «بیل را بکش 1  و 2 » را یک 
فیلم حساب کرده اند و منتظر یک فیلم دیگر از این کارگردان 
هستند. اما بر اساس گفته هاى تارانتینو در این مصاحبه قرار 
نیست فیلم آخر او پروژه اى به بزرگى «استار ترك» باشد. او 

در بخشى از این مصاحبه مى گوید:
«عجیب بود ولى به نظر مى رســید که این آخرین فیلم من 
باشــد. براى همین این فشــار را از روى خودم برداشتم که 
بخواهم با یک فیلم مرعوب کننده بیانیــه اى صادر کنم... 
البته گاهى حین نوشــتن، لحظاتى بود که با خودم مى گفتم 

آیا باید این کار را االن انجام بدهم؟ یا باید کار دیگرى بکنم؟ 
آیا این فیلم همان دهمین فیلــم خواهد بود؟... اگر دنیا به تو 
مى گوید که این کار را بکن حتمًا بکن... اما در واقع این کار 
[کنار کشیدن از "استار ترك"] براى من وقت آزادى فراهم 
کرد. البته اصًال نمى  دانم داستان فیلم بعدى ام چه خواهد بود 

و هیچ ایده اى ندارم.»
از زمانى که خبر پیوستن تارانتینو به فیلم «استار ترك» منتشر 
شد دو ســال مى گذرد. تارانتینو پیش تر گفته بود که بعد از 
ساخت «روزى روزگارى در هالیوود» درباره  مشارکتش در 
پروژه  «استار ترك» تصمیم قطعى را خواهد گرفت. او طى 
مصاحبه هایى که بعد از اکران فیلــم اخیرش انجام داده بود 
درباره  «استار ترك» آشکارا صحبت کرده و به نظر مى رسید 

همچنان به این پروژه عالقه مند است.
با کنار کشــیدن این کارگردان از پروژه مشخص نیست چه 
اتفاقى بــراى آن خواهد افتاد. این در حالى اســت که هفته  
 «ViacomCBS » پیش، «باب باکیش»، مدیر اجرایى
که صاحب پروژه است از دو فیلم «استار ترك» صحبت کرده 
بود که همزمان در مراحل آغازى پیش تولید هستند که ظاهراً 
قرار بوده یکى توسط تارانتینو ساخته شود و دیگرى که «استار 

ترك 4» محسوب مى شده توسط «نوا هالى» ساخته شود.
تارانتیو پیش از این در سال 2015 در مصاحبه اى پادکستى 
گفته بود که کارگردانى کردن یک قسمت از «استار ترك» ها 
برایش محتمل تر از این اســت که سراغ «جنگ ستارگان» 
برود چون از طرفداران ســریال «اســتار ترك» بوده است. 
فیلم هاى «استار ترك» بر اساس و به دنبال سریالى به همین 

نام ساخته شده اند.

خبر بد براى طرفداران کارگردان مشهور هالیوود

«تارانتینو» از ساختن 
فیلم فضایى انصراف داد

پیمان قانع، طراح دکور برنامه «دورهمى» با انتشار پستى از دکور جدید «دورهمى» رونمایى کرد. «دورهمى» با 
اجراى مهران مدیرى بعد از مدتها دورى از تلویزیون مهمان شب یلداى شبکه نسیم مى شود. قانع با انتشار پستى، 

از دکور جدید «دورهمى» رونمایى کرد.
آخرین برنامه «دورهمى» با حضور عادل فردوسى پور مجرى برنامه «نود» فروردین ماه سال گذشته روى آنتن 
شبکه نسیم رفت و بعد از وقفه اى یکساله در نهایت نوروز 98 و همزمان با مبعث پیامبر اکرم (ص) ویژه برنامه اى 

با اجراى مهران مدیرى پخش شد.
ویژه برنامه یلدایى «دورهمى» با اجراى مهران مدیرى 30 آذر ماه روى آنتن شبکه نسیم مى رود.

دکور جدید «دورهمى» رونمایى شد

همزمان با انتشار جدیدترین عکس از پشت صحنه فصل ششم مجموعه تلویزیونى «پایتخت»، 
تهیه کننده این مجموعه به انتشار اخبارى درباره ادامه داستان آن واکنش نشان داد.

الهام غفورى با اشاره به برخى خبرها درباره داستان و روند ساخت فصل ششم این مجموعه گفت: 
به دلیل جذابیت و محبوبیت سریال «پایتخت» گمانه زنى ها و حدس هاى مختلفى درباره قصه 
جدید این سریال و ماجراى فصل ششم «پایتخت» و همچنین سرنوشت شخصیت هاى مختلف 

مطرح مى شود که به هیچ عنوان صحیح نیست.
غفورى با تشکر از توجه اهالى رسانه و همچنین عالقه مندان به اخبار این سریال تأکید کرد: تمامى 
اخبارى که درباره این مجموعه به صورت غیر رســمى منتشر مى شود، به هیچ عنوان صحت و 
واقعیت ندارد و فقط اخبارى صحیح است که پس از تأیید توسط تهیه کننده سریال و همچنین از 

طریق روابط عمومى آن على زادمهر ارسال و منتشر شود.
گفتنى است پیش از این اخبارى مبنى بر سفر عوامل این مجموعه به ایتالیا براى تصویربردارى 

قصه جدید آن منتشر شده بود.

گمانه زنى ها در مورد قصه «پایتخت 6» 
صحت ندارد

به گفته کارگردان «مصائب شــیرین 2» اکران این فیلم با بازى نیکى کریمى و ترالن پروانه از 
انگلستان آغاز مى شود.

علیرضا داودنژاد، کارگردان سینما، درباره آخرین وضعیت اکران «مصائب شیرین 2» گفت: اکران 
این اثر به دى ماه رسید؛ اما به علت تراکم نمایش فیلم ها، تصمیم گرفتم از نمایش آن صرف نظر 
کنم. این کارگردان ادامه داد: به احتمال فراوان اکران این فیلم را از انگلستان آغاز کنیم و سپس 

آن را در ایران نمایش دهیم.
رضا داودنژاد، ترالن پروانه، نیکى کریمى، مونا داودنژاد، زهــرا داودنژاد، على داودنژاد، همایون 

کاظمى و سارا لوئیز کاظمى با حضور محمدرضا داودنژاد بازیگران «مصائب شیرین 2» هستند.
در خالصه داستان فیلم آمده است: «دخترى براى تولد 18 سالگى خود، پدر و مادرش را به جایى 
ناآشنا دعوت مى کند. پدر و مادر براى رسیدن به آنجا سفرى را از منچستر به لندن آغاز مى کنند. 
در این سفر آنها زندگى گذشته خود را مرور مى کنند تا به آنچه موجب فاصله گرفتن فرزند از آنها و 

برگزارى جداگانه جشن تولد شده پى ببرند.»

نیکى کریمى و ترالن پروانه از انگلیس 
به ایران مى آیند

جشنواره فیلم فجر امسال به نوعى رکورددار حضور فیلم  اولى ها و کارگردانان جوان است، 
کارگردانانى که طى ســال هاى گذشته نشــان دادند که مى توان به شگفتى آفرینى آنها در 
مهمترین رویداد سینمایى کشــور امیدوار بود، على تیمورى از جمله همین کارگردانان جوان 

است که امسال براى نخستین بار جشنواره فیلم فجر را تجربه مى کند. 
فیلم سینمایى «لتیان» نخستین تجربه على تیمورى محسوب مى شود، وى تاکنون 
سال ها به عنوان دستیار کارگردان در این عرصه فعالیت کرده و حاال مى خواهد 
شــانس خود را در مقام کارگردان امتحان کند، وى در «لتیان» به ســراغ 
فیلمنامه اى از اکتاى براهنى رفته و امیر جدیدى را به عنوان نقش اول مرد اثر 

انتخاب کرده است.
امیر جدیدى بعد از کسب ســیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر براى بازى در 
«تنگه ابوقریب» براى دومین جایزه خود در مهمترین رویداد سینمایى کشور 
تالش مى کند، وى در فیلم ســینمایى «لتیان» با بازیگرانى همچون پریناز 
ایزدیار، حسن معجونى، ستاره پسیانى، علیرضا ثانى فر و سارا بهرامى همکارى 
داشته است، این فیلم این روز ها تدوین خود را زیر نظر محمدرضا مویینى پشت 

سر مى گذارد.
به تازگى نخســتین تصویر از حضور پریناز ایزدیار و سارا بهرامى در فیلم سینمایى 
«لتیان» به انتشار رسیده است، ایزدیار که براى فیلم «ابد و یک روز» سیمرغ بلورین 
جشنواره فیلم فجر را به دست آورده امسال نیز براى این جایزه تالش مى کند، بهرامى 
نیز که براى فیلم «دارکوب» سیمرغ بلورین جشــنواره فیلم فجر را در کارنامه خود 

مى بیند امسال براى دومین سیمرغ بلورین خود تالش مى کند. 
نکته قابل توجه درباره «لتیان» همکارى مجدد پریناز ایزدیار و امیر جدیدى است، 
امیر جدیدى و پرینــاز ایزدیار یکبار دیگر در فیلم ســینمایى «هت تریک» با هم 

همبازى بودند و این فیلم هم مورد استقبال هوادارانشان واقع شد.

10 ســال بعد از درگذشــت پیمان ابدى، بدلکارى که اصرار زیادى به جاانداختن حیطه طراحى 
نماهاى اکشن در ایران داشــت، همچنان حرف و حدیث درباره مرگ وى فراوان است و در یک 

اظهارنظر تازه، یکى از بدلکاران ایرانى روایتى خواندنى از مرگ پیمان ارائه کرده است.
آرش یزدانى از بدلکاران فعال در سینما و تلویزیون با اشاره به تله فیلم «چشم هاى نامحسوس» 
که پیمان ابدى را از سینما و تلویزیون گرفت به «جام جم» اظهار کرد: قبل از پیمان، من و سه نفر 
دیگر از دوستان با تهیه کننده «چشم هاى نامحسوس» قرارداد بستیم ولى تهیه کننده قرارداد ما را 
لغو کرد و با پیمان قرارداد بست ! چرا؟ براى اینکه ما از او امکاناتى همچون آتش نشانى، آمبوالنس 
و جرثقیل خواستیم تا امنیت سقوط ماشین بیشتر شود ولى پیمان رودربایستى کرد و بعدش هم 

آن اتفاق تلخ افتاد.
یزدانى ادامه داد: شما فکر کنید بدلکار «کبرى11» وقتى در آن صحنه گرفتار انفجار شد حتى یک 

ماشین آتش نشانى در صحنه نبود و آتش نشانى وقتى رسید که کار پیمان تمام شده بود! 
آرش یزدانى با انتقاد از جدى نگرفتن بدلکاران حتى از سوى بازیگرانى که بدون بدل، به شدت دچار 
مشکل مى شوند، گفت: در یکى از سکانس هاى خشن «کامیون» به جاى نیکى کریمى پشت 
فرمان یک بى.ام دبلیو530 نشســتم و به رئال ترین شکل ممکن، تصادف را گرفتیم ولى بعدش 

نیکى کریمى حتى اجازه نداد با ایشان، عکس یادگارى بگیرم.
این بدلکار ادامه داد: دلیل این بى اعتنایى چیست؟ بخاطر اینکه بعداً ادعا کنند خودشان پشت فرمان 

بوده اند و اصًال بدلکار نداشته اند؟

محمدرضا جعفرى جلوه، مدیر شبکه 2 سیما با اشاره به تولید برنامه اى 
توسط تیم «عموپورنگ» عنوان کرد: بعد از تولید مجموعه سه فصلى 
«محله گل و بلبل» که کار بسیار وسیع و گسترده اى بود و بیش از 250 
قسمت سریال نمایشى ادامه داشت، در مجموعه جدیدى که قرار است 
با محوریت «عمو پورنگ» به تولید برسد ترکیبى از نمایش داستانى و 
اجراهاى نمایشى را مى بینیم که این هم کار عظیمى است و در حال 
تولید است. این مجموعه بنا بود براى اسفند ماه و نوروز به پخش برسد 

و سپس پخش آن از شبکه 2 ادامه یابد.
مدیر شبکه 2 سیما در پایان درباره تولید و پخش «کاله قرمزى» عنوان 
کرد: امیدواریم به وقتش اخبار قطعى درباره «کاله قرمزى» را براى 

مردمى که صاحب همه برنامه ها هستند، اعالم کنیم.

یکى از بخش هاى جذاب قسمت اول برنامه «کالســیکو» عادل فردوسى پور اجراى استندآپ 
کمدى امیر مهدى ژوله بود. کار ژوله مورد توجه قرار گرفت و تا همین امروز بارها دیده شده است. 
ژوله البته مدت ها بود استندآپ خوبى اجرا نکرده بود و اجرایش در برنامه جدید فردوسى پور به 

نوعى بازگشت دوباره و قدرتمندانه او در قامت یک استندآپ کمدى بود.
بدون شــک یکى از نکات مهم و اصلى موفقیت استندآپ متن و ســناریوى آن است. اگر متن 
استندآپ خوب نباشد هرچه هم خوب اجرا شود تأثیرى ندارد و مورد توجه قرار نمى گیرد. در نتیجه 
باید از هنرمندى امیروفایى یاد کنیم که استندآپ ژوله را نوشــته بود و دوباره این کمدین را سر 
زبان ها انداخت. وفایى همانى اســت که متن هاى مهران مدیرى را در برنامه «دورهمى» مى 

نوشت. او متن هاى بخش هایى از برنامه «نود» را هم مى نوشت.

امیر وفایى، امیر ژوله را برگرداند!

یازدهمین آلبوم رضا یزدانى به تهیه کنندگى على اوجى منتشــر و پخش 
مى شود. على اوجى، بازیگر و تهیه کننده «دیوونه خونه مجازى» 
توضیح داد: این آلبــوم 12 قطعه دارد و در آن با آهنگســازان، 
تنظیم کنندگان و ترانه سراهاى متعددى همکارى کرده ایم و 
قرار است از سوم دى از سوى مؤسسه هنرنماى 
پارسیان به بازار بیاید. پس از انتشار 
آلبوم تور شهرستان ها و بین المللى 

یزدانى برگزار مى شود.
او با این توضیــح که عنــوان «دیوونه خونه 
مجازى» ترکیبى از فضاى آلبوم و اسم یکى 
از قطعات است، گفت: همه ما این روزها دغدغه 
فضاى مجــازى را داریم و ســاعات زیادى را 
در این فضــا مى گذرانیم. بنابراین این اســم را 
براى آلبوم انتخاب کردیم کــه مرتبط به اوضاع 
این روزهاى ماست و امیدواریم این قطعه مورد 

استقبال مخاطبان واقع شود.
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بعضى وقت ها بعضى حرف ها هیچ رقمه توى َکت آدم نمى رود. مثل 
وقتى که جناب آذرى حین دفاع از سرمربى فوالدخوزستان، فیلش یاد 
اصفهان مى کنــد و خاطرات دوران مدیریتــش در ذوب آهن را مرور 

مى کند. 
ســعید خان به تازگى در گفتگویى عنوان کرده: «باید مثل شیر پشت 
نکونام ایســتاد»، بعد هم از «ته قلبش» گفته اگر نکونام نباشد او هم 
از فوالد خواهد رفت. خب اینکه مدیرعامل یک باشگاه، تمام قد پشت 
سرمربى تیمش دربیاید خیلى هم خوب اســت. اصًال هم به ما مربوط 
نیست که ایشــان در دوران کوتاه مدیریتش در فوالد چه دستاوردى 
براى خوزستانى ها داشته که مطمئن است تهدیدش جواب مى دهد و 
مسئوالن باشگاه را مجاب مى کند که از ترس از دست دادن او حتى فکر 
بیرون کردن نکونام را هم به مخیله خود راه ندهند. روى این نکته هم 
زوم نمى کنیم که چرا گفته «اگر خداى نکرده» روزى نکونام برکنار شود 
او هم «پس فرداى» آن روز ساکش را بر مى دارد و به سمت در خروجى 
باشگاه مى رود. البد اسباب و اثاثیه اش زیاد است و جمع و جور کردن 

آنها یکى دو روزى زمان مى برد!
اما وقتى ادعا مى کند حمایتش از مربیانى که در طول این سال ها با آنها 
کار کرده جواب داده و در این میان از «گل محمدى، حسینى، قلعه نویى 
و منصوریان» نام مى آورد و یادى هم از «امید نمازى» مى کند، دیگر 
نمى توانیم بى خیال ماجرا شویم. مى پرسید چرا؟ ما یکى یکى سابقه 

حضور این افراد بر روى نیمکت ذوب آهن را برایتان مرور مى کنیم.

■ اول از یحیى گل محمدى شروع مى کنیم. کسى که همکارى وى 
با آذرى از نساجى شروع شد و در ادامه در دوران مدیریت سعیدخان در 
ذوب آهن به این باشگاه پیوست و سبزپوشان را که سه فصل مداوم در 
خطر سقوط قرار داشتند دو فصل پیاپى قهرمان جام حذفى کرد. یحیى در 
لیگ هم نتایج خوبى با این تیم کسب کرد اما در سومین فصل حضورش 
در جمع سبزپوشان، باشگاه با مشکالت مالى مواجه شد و همین سرآغاز 
اختالفات وى و آذرى شــد. دامنه این ناسازگارى ها به جایى رسید که 
یک بار آذرى او را از تمرینات تیم اخراج کرد. در پى این اتفاق یحیى به 
حالت قهر باشگاه را ترك کرد و درخواست جدایى داد. در نهایت پس از 
مدتى باشگاه با خواسته او موافقت کرد. سعید خان اگر فراموش کرده 
ما یادمان نرفته که آن زمان رســانه ها گفتند و نوشتند که مدیرعامل 
ذوبى ها گفته یحیى به علت عملکرد ضعیفش برکنار شــده، کمى بعد 
هم فاش کرد که فشــار وزیر صنعت موجب شده عذر گل محمدى را 
بخواهند. حتى آرزو کرد هدایت همــه تیم هاى نصف جهان در اختیار 
اصفهانى ها باشد. سئوالى که براى ما پیش مى آید این است که حمایت 
یعنى تا زمانى که سرمربى نتیجه مى گیرد همراه او باشیم و وقتى بنا به 
دالیلى تیم در سراشــیبى قرار مى گیرد با اندك فشارى دست او را رها 

کرده و تنهایش بگذاریم؟
■ در مورد مجتبى حسینى هم همین بس که دستیار جوان یحیى پس 
از برکنارى او روى نیمکت ذوبى ها نشست و اتفاقًا کارنامه بدى هم از 
خود برجاى نگذاشــت. جناب آذرى هم تصمیم داشت قرار داد وى را 
تمدید کند اما برخى بازیکنان وقت این تیم خواســتار جدایى حسینى 

بودند. جالب آنکه سعیدخان این بار هم تسلیم شد؛ نه در برابر وزیر که 
در مقابل بازیکن ســاالرى حاکم بر تیمش و در نهایت حسینى هم به 

سرنوشت یحیى دچار شد.
■ اما مى رسیم به امیر قلعه نویى. کسى که عنوان پرافتخارترین مربى 
لیگ برتر را یدك مى کشد و در زمان حضورش در ذوب آهن این تیم را 
نایب قهرمان لیگ کرد. مربى اى که نیاز به حمایت نداشت چرا که در 
انتهاى فصل، سر خواستن او بین دو تیم همشهرى سپاهان و ذوب آهن 
کش مکش پیش آمد. جدایى این سرمربى از ارتش سبز مثل یحیى و 
دستیار جوانش نبود. این بار جذبه تیم سپاهان براى ژنرال، آذرى را ناچار 
به پذیرفتن ترك تیم از سوى سرمربى کرد و البته او هم تالش آنچنانى 

براى ماندن ژنرال نکرد. 
■■■

تا اینجا معلوم شــد ُکتى که جناب آذرى براى خــودش انتخاب کرده 
خیلى با قد و قواره او جور در نمى آید. ســعید خان ادعا مى کند در مورد 
منصوریان هم برخى اعتقاد داشتند این مربى را به اشتباه به ذوب آهن 
آورده  ولى پشت سر منصوریان ایستاده و «خدا را شکر» جواب هم داده 
است. کارى نداریم که آمدن علیمنصور به ذوب درست بوده یا اشتباه 
و جواب داده یا نه. این را گذر زمان مشخص خواهد کرد و کارشناسان 
و منتقدان درباره آن خواهند نوشــت. اما این که آذرى مدعى مى شود 
منصوریــان را او به ذوب آهن آورده از همان حرف هاســت که هرچه 

مى خواهیم باور کنیم نمى شود. 
تا جایى که ذهن یارى مى کند، منصوریان لقمه اى بود که از ســوى 

اعضاى هیئت مدیره باشــگاه و 
مســئوالن کارخانه ذوب آهن براى 

این تیم گرفته شد. اتفاقًا آن زمان آذرى تا 
توان داشت از سرمربى وقت سبزپوشان حمایت 

کرد و جالب است که خود او در همین گفتگوى اخیرش 
به این نکته اذعان کرده: «در مورد نمازى هم مطمئن بودم که 

اگر حمایتش کنیم، جواب خواهد داد ولى سیاست افرادى که در کارخانه 
بودند و تغییر در مدیریت شرکت، باعث شد چنین اتفاقى نیافتد.» حاال 
خودتان قضاوت کنید امکان دارد در آن واحد ضمن حمایت از سرمربى 

تیم، گزینه آلترناتیوى براى او به باشگاه معرفى کرد؟
بماند که وقتى از بین گزینه هایى جانشینى نمازى که از قضا نام جواد 

نکونام هم در بین آنها وجود داشــت قرعه به نام منصوریان افتاد، 
شایعاتى هم مبنى بر ســفارش او به ذوب آهن از طرف یکى از 

مقامات ارشد کشور به گوش رسید.
جناب آقــاى آذرى! حافظه مردم را نمى شــود پاك کرد 

به خصوص در این زمانه که به یمــن فضاى مجازى و 
وجود گوگل و... حتى اگر فراموشکار هم باشیم با یک 
سرچ ناقابل مى توانیم پى به صحت و سقم هرچیزى 
ببریم. امیدواریم این بار تا آخر خط از سرمربى تیمتان 

حمایت کنید و تسلیم فشار کبیر و صغیر و وزیر و بازیکن 
و... نشــوید، حاال مثل شــیر یا کوه یا هرچه دیگر فقــط به حرفتان

 عمل کنید.

ر برابر وزیر که 
حسینى هم به 

خارترین مربى
 آهن این تیم را 
شت چرا که در 
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ز مثل یحیى و 
ل، آذرى را ناچار 
تالشآنچنانى

شانتخاب کرده 
ىکند در مورد 
ه به ذوب آهن 
 جواب هم داده 
ت بوده یا اشتباه
و کارشناسان د

مدعى مى شود 
ــتکه هرچه 

که از ســوى 

اعضاى هیئت مدیره باشــگاه و 
مســئوالن کارخانه ذوب آهن براى 

این تیم گرفته شد. اتفاقًا آن زمانآذرى تا 
توان داشت از سرمربى وقت سبزپوشان حمایت 

کرد و جالب است که خود او در همین گفتگوى اخیرش 
به این نکته اذعان کرده: «در مورد نمازى هم مطمئن بودم که 

اگر حمایتش کنیم، جواب خواهد داد ولى سیاست افرادى که در کارخانه 
بودند و تغییر در مدیریت شرکت، باعث شد چنین اتفاقى نیافتد.» حاال 
خودتان قضاوت کنید امکان دارد در آن واحد ضمن حمایت از سرمربى 

به باشگاه معرفىکرد؟ تیم، گزینه آلترناتیوىبراى او
بینگزینه هایى جانشینى نمازى که از قضا نام جواد بماند که وقتى از

نکونام هم در بین آنها وجود داشــت قرعه به نام منصوریان افتاد، 
شایعاتى هم مبنى بر ســفارش او به ذوب آهن از طرف یکى از 

مقامات ارشد کشور به گوش رسید.
جناب آقــاى آذرى! حافظه مردم را نمى شــود پاك کرد 

به خصوص در این زمانه که به یمــن فضاى مجازى و 
باشیم با یک وجود گوگل و... حتى اگر فراموشکار هم
سرچ ناقابل مى توانیم پى به صحت و سقم هرچیزى 
ببریم. امیدواریم این بار تا آخر خط از سرمربى تیمتان 

حمایت کنید و تسلیم فشار کبیر و صغیر و وزیر و بازیکن 
دیگر فقــط به حرفتان و... نشــوید، حاال مثل شــیر یا کوه یا هرچه

 عمل کنید.

 بشنو از آذرى چون حمایت مى کند؛ از جدایى ها...!

هفته شــانزدهم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال جام خلیج 
فارس، امروز پنج شنبه 28 آذر ماه با برگزارى چهار دیدار 
آغاز مى شود که در یکى از این مسابقات، سپاهان اصفهان 
در ورزشگاه نقش جهان میزبان شاهین شهردارى  بوشهر 
است. نیم فصل نخست لیگ نوزدهم اگرچه به پایان رسیده 
است اما تعطیالت زمستانى تیم ها بعد از برگزارى هفته 
نخست از دور برگشت آغاز مى شــود و تیم ها پس از به 
پایان رسیدن هفته شانزدهم، به مدت 40 روز به تعطیالت 

زمستانى مى روند.
شاگردان قلعه نویى در آخرین بازى قبل از آغاز تعطیالت 
زمســتانه، باید آماده مصاف با تیم شــاهین شهردارى  
بوشهر شــوند. دیدارى که با توجه به وضعیت سپاهان و 
شاهین بوشهر در جدول، کســب 3 امتیاز آن براى هر دو 
تیم از حساسیت باالیى برخوردار است. سپاهان در حالى 
آماده میزبانى از رقیب خود مى شود که با پرسپولیس هم 
امتیاز است. از طرف دیگر فاصله کم امتیازى زردپوشان 
اصفهانى با ســایر مدعیان موجب مى شود که شاگردان 
قلعه نویى براى رســیدن به صدر جدول و باقى ماندن در 
کورس قهرمانى حق کوچک ترین اشــتباهى را در این 

دیدار نداشته باشند.
سپاهان در شرایطى به مصاف شاهین بوشهر مى رود که 
در فاز هجومى تقویت شده و على رغم افت نسبى استنلى 
در فصل جارى، حضور قربانى و زوج او در کنار شهباززاده، 
خیال قلعه نویى را در پیکان خط حمله راحت کرده است. 
از طرف دیگر حضور نورافکن در میانه میدان ســپاهان 
مى تواند تنوع تاکتیکى تیم امیر قلعه نویى را افزایش دهد 
و درخشش محبى و اوج گیرى محمدرضا حسینى دست 
قلعه نویى را در چیدن ترکیب دلخواهش باز گذاشته است. 
در فاز دفاعى نیز ســپاهانى ها در بازى هاى قبلى نشان 
داده اند که از شرایط خوبى برخوردار بوده و به راحتى گل 
نمى خورند. با این حال پارگى رباط صلیبى پورقاز در کنار 

مصدومیت مصلح و آقایى، ســپاهان را در فاز دفاعى با 
مشکالت جدى رو به رو کرده است.

با این حال سپاهان مقابل شاهین بوشهر کار سختى پیش 
رو دارد. شــاگردان قلعه نویى باید مقابل تیمى به میدان 
بروند که خطر سقوط را احســاس مى کند و براى فرار از 
شــرایط کنونى، خود را به آب و آتش خواهد زد. شاهین 
بوشهر اگرچه با 6 امتیاز در قعر جدول جاى دارد اما بازى 

مقابل تیم هاى قعرنشین همیشه براى مدعیان 
قهرمانى سخت بوده و مى تواند تبدیل به 

یک دیدار خطرناك شود.
در آن سو شاهین 
شهردارى  بوشهر 

لیــگ عملکرد که تا بدینجاى 
و جزو شــش مدعى ضعیفى داشته 

اصلى سقوط به دسته پایین تر به شمار مى رود، از انگیزه 
بسیار باالیى در این دیدار برخوردار است. شاهین بوشهر 
جزو تیم هاى بدون برد لیگ بوده و از 15 بازى قبلى خود، 
شش تساوى و 9 شکست به دست آورده است و همین امر 
موجب مى شود تا شاگردان کریستیچوویچ از انگیزه باالیى 

براى گرفتن امتیاز از سپاهان برخوردار باشند.
شــاهینى ها تیمى هستند که بیشــترین شکست را در 
بین تیم هاى حال حاضر لیگ داشــته اند، در فاز دفاعى 
از مشــکالت زیادى برخوردار بوده بــا دریافت 28 گل 
بدترین خط دفاعى لیگ را در اختیار دارند. شــاهینى ها 
در فاز هجومى نیز عملکرد چندان خوبى نداشــته و تنها 
هشت گل به ثمر رسانده اند که نشان از ضعف آنها در خط 
حمله است. با وجود این، شاگردان کریستیچوویچ مقابل 
سپاهان انگیزه باالیى داشــته و مى توانند دردسرهاى 
زیادى براى تیم قلعه نویى ایجاد کنند. باید منتظر ماند و 
دید نتیجه این دیدار حساس به نفع کدام تیم رقم خواهد 

خورد.

 هفته شانزدهم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام خلیج 
فارس فردا جمعه 29 آذر ماه بــا برگزارى چهار دیدار به 
پایان مى رســد که در یکى از ایــن رقابت ها ذوب آهن 
اصفهان در ورزشــگاه شهداى شــهر قدس به مصاف 

سایپا مى رود.
تیم فوتبال ذوب آهن روز جمعه باید نخستین دیدار خود از 
نیم فصل دوم رقابت هاى لیگ برتر را برگزار کند و آماده 
بازى با تیم سایپا شود. دیدارى که کسب امتیاز کامل و 
پیروزى در آن با توجه به جایگاه ســاپیا و ذوب آهن در 
جدول و فاصله 4 امتیازى آنها، براى هر دو تیم از اهمیت 

باالیى برخوردار است.
شــاگردان منصوریان در حالى آماده این دیدار حساس 
مى شوند که هفته گذشته مقابل گل گهر سیرجان تن به 
تســاوى داده و با 15 امتیاز در رده دهم جدول رده بندى 

قرار گرفته اند. 
ذوب آهن این روزها شرایط عجیبى را تجربه مى کند و هر 
لحظه ممکن است دستخوش تغییرات زیادى شود. تیم 
سبزپوش اصفهانى در فصل جارى نتوانسته است تحت 
هدایت منصوریان نتایج خوبى را به دست آورد و همین 
امر امکان تغییر کادرفنى این تیم را افزایش داده است. با 
این حال شاگردان منصوریان باید قبل از آغاز تعطیالت 
زمســتانى لیگ، یک بازى از دور برگشت رقابت هاى 
لیگ برتر را برگزار کنند و ســپس راهى تعطیالت بین 

دو نیم فصل شوند.
سبزپوشــان اصفهانى براى این دیدار از شرایط خوبى 
بهره مى برند. درخشش معراج اسماعیلى در دو بازى آخر 
ذوب آهن خیال منصوریــان را در فاز دفاعى تا حدودى 
راحت کرده و عالوه بر آن نوع سیستم و تاکتیک انتخابى 
منصوریان، شــرایط خط دفاعى را تا حدودى ســامان 

بخشیده است.
ذوب آهن در کمربند میانى وضعیــت خوبى دارد و زوج 

حدادى فر و بوحمدان با آمادگى باالى خود، نقش پررنگى 
در نظم دادن بــه میانه میدان ذوبى هــا ایفا مى کنند. از 
طرف دیگر حضور اسماعیلى فر، مهدى پور و عباسى در 
خط میانى، دست منصوریان را براى اجراى برنامه هاى 
هجومى مدنظرش باز گذاشته اســت. دوندگى باالى 
هافبک هاى ذوب آهــن و جنگندگى بى امان آنها بدون 
شک نقطه اتکاى منصوریان براى بازى مقابل ساپیاست.
در فــاز هجومى اما ذوب آهــن تا حدودى با مشــکل 
مواجه است. سبزپوشــان اصفهانى با وجود اوج گیرى 
مطهرى هنوز فرصت سوزى زیادى دارند و نمى توانند از 

موقعیت هاى ایجاد شده بهره کافى ببرند.
در آن سو ساپیا در لیگ نوزدهم نشــانى از تیم همیشه 
قلدر فصول قبل نــدارد و عملکردى ضعیف داشــته و 
نتایج دور از انتظارى به دســت آورده است. سایپا بیش 
از 12 هفته اســت که بردى نداشته و تنها چهار مساوى 
و هشت شکست را کسب کرده اســت. نارنجى پوشان 
براى فرار از منطقه ســقوط چاره اى جز پیروزى در این 
دیدار ندارد. ســایپا تیم جوان و دونده اى است که در فاز 
دفاعى مشکالت زیادى داشته و با 20 گل خورده، بعد از 
تیم هاى شاهین بوشهر و پیکان بدترین عملکرد دفاعى 
لیگ را از خود به جاى گذاشته است. شاگردان صادقى در 
فاز هجومى نیز شرایط خوبى ندارند و در بیش از ده بازى 
نتوانستند گلى به ثمر برسانند، هرچند این رکورد منفى 
در هفته چهاردهم مقابل نفت مسجدســلیمان شکسته

 شد.
ذوب آهن در مقابل سایپا کار ســختى را پیش رو دارد. 
انگیزه باالى نارنجى پوشان در کنار قدرت بدنى باالى 
بازیکنان این تیم، کار را براى شاگردان منصوریان سخت 
مى کند، اما از طرف دیگر ضعف مدافعان سایپا در برابر 
توپ هاى سریع و خط میانى قدرتمند سبزپوشان مى تواند 

ورق را به نفع این تیم برگرداند.

سپاهان-شاهین شهردارى  بوشهر، امروز در نقش جهانذوب آهن- سایپا در ورزشگاه شهداى شهر قدس

کلى گل بزن و به تعطیالت برونارنجى را ببر و برو استراحت کن!

بازیکن تیم فوتبال بانوان سپاهان گفت: روند فوتبال بانوان رو 
به رشد است و امیدوار هستیم که همین روند ادامه پیدا کند.

 صفورا جعفرى از 15 سالگى فوتسال را شروع کرد و در این 
رشته براى حضور در تیم ملى زیر 19 سال انتخاب و از همان 

سال هم وارد مستطیل سبز فوتبال شد.
تربیت بدنى فسا، برق شیراز، شهردارى بم، شهردارى سیرجان، 
آینده ســازان و ذوب آهن اصفهان تیم هایى بوده که صفورا 
جعفرى در آنها سابقه بازى دارد و امسال هم در تیم سپاهان 

اصفهان توپ مى زند.
صفورا جعفرى در گفتگو با خبرگزارى «تسنیم» اظهار کرد: 
الگوى فوتبالى ام در کشــور على کریمى و در خارج از ایران 
رونالدینیو بود زیرا سبک بازى ام مانند على کریمى است. وى 
در خصوص مشکالت فوتبال بانوان گفت: در دو باشگاه بزرگ 
ذوب آهن و سپاهان مشکالتى وجود نداشت چون این دو تیم 

نسبت به تیم هاى دیگر لیگ برتر امکانات بیشترى دارند.

بازیکن تیم فوتبال بانوان ســپاهان بیان کرد: از نظر مالى و 
خیلى از امکانات دیگر شرایط فوتبال بانوان خیلى بد است، 
در حالى که آقایان این مشــکالت را ندارنــد. وى افزود: در 
گذشته ورود خبرنگاران و عکاســان مرد به محل مسابقات 
آزاد بود که پوشش خبرى خیلى خوبى از فوتبال بانوان انجام 
مى شد که این امر در دیده شدن بازیکنان و لژیونر شدن چند 
بازیکن بى تأثیر نبود اما در حال حاضر خبرنگاران و عکاسان 
مرد اجازه ورود ندارند به همین سبب پوشش خبرى مسابقات 

خیلى کمتر شده است.
وى گفت: خانواده بازیکنان هم اجازه ورود ندارند و این مشکلى 
است که براى اصفهان خوب نیست در حالى که در همه شهرها 
ورود افراد آزاد است در اصفهان ممنوع است. در کل امیدوارم 
که به این مسئله رسیدگى شــود تا حداقل خانواده بازیکنان 

براى تماشاى بازى ها بیایند.
درباره ســطح فوتبال بانوان اضافه کرد: جعفرى 

امسال سطح فوتبال بانوان خیلى بهتر شده است چون بازیکنان 
در همه تیم ها پخش شده اند. روند فوتبال بانوان رو به رشد 

است و امیدوار هستیم که همین روند ادامه پیدا کند.
بازیکن تیم فوتبال بانوان سپاهان ادامه داد: براى یک دختر 
خیلى سخت است که خارج از شــهر خودش و در شهرهاى 
دیگر بازى کند. خانواده ام خیلى حمایتم کردند چون اگر آنها 
این اجازه را به من نمى دادند هیچ وقت نمى توانســتم اینقدر 
پیشرفت کنم و از آنها تشکر مى کنم. وى درباره داورى هاى 
لیگ برتر بیان کرد: امسال ســطح داورى ها نسبت به سال 
گذشته خیلى پایین آمده است. متأسفانه امسال به دلیل برخى 
شرایط حقوق سال گذشته داوران پرداخت نشده بود و به همین 
دلیل داوران اعتراض کرده بودند و به علت  این اتفاق چند هفته 
محروم بودند. این موضوع باعث شد از داورانى استفاده کنند 
که تجربه کافى براى قضاوت را نداشتند و این به ضرر خیلى 

از تیم ها تمام شد.

عجایب چندگانه در دربى امیدهاى اصفهان

یکى از مهمترین بازیکنان در پنجره زمســتانى 
بى شــک دانیال اسماعیلى فر اســت. بازیکنى 
که مورد توجه ســرخابى هاى پایتخت، سپاهان 

و تراکتور قرار دارد.
 پر مشترى ترین ستاره نقل و انتقاالت در پنجره 
زمستانى دانیال اسماعیلى فر است. بازیکنى که 
توانایى بازى در پســت دفاع و هافبک راست را 
دارد و مى تواند عصاى دست مربیان مختلفى در 

ادامه لیگ نوزدهم باشد.
در دو روز گذشته رسانه هاى مختلف در خصوص 
پیشنهاد پرسپولیس به دانیال اسماعیلى فر پرده 
برداشــتند. حتى برخى قدم را فراتر گذاشتند و از 
توافق سرخ ها با این ستاره خبر دادند. مسئله اى 
که تکذیب شــد و همه چیز نقش برآب شــد. از 
چند هفته قبل نیز باشگاه تراکتور با موضعگیرى 
رسمى خود خواهان جذب اسماعیلى فر شد که در 
همان زمان با واکنش مدیران باشگاه ذوب آهن 

همراه شــد. دو باشگاه اســتقالل و سپاهان نیز 
بى میل به جذب این بازیکن جوان اما با تجربه 
نیســتند و چندین مرتبه از عالقه خود به ستاره 

ذوبى ها سخن به زبان آورده اند.
مســئله اصلى که مدعیان را به جــذب دانیال 
اســماعیلى فر راغب مى کند این است که او تا 
پایان لیگ نوزدهم با ذوب آهن قــرارداد دارد و 
ذوبى ها مى توانند با فــروش او درآمد خوبى به 
دســت آورند. در غیر این صــورت وى در پایان 
فصل بــه صورت رایــگان به تیم هــاى دیگر 
مى رود. از طرف دیگر با توجه به شــناختى که 
از علیرضــا منصوریان وجــود دارد او به راحتى 
ســتاره خود را در اختیار تیم هــاى مدعى قرار 
نمى دهد و اگر راضى به رفتن شود قیمت باالیى 
را درخواســت مى کند و یا خواســتار تعویض با 
بازیکنانــى از تیم هاى خواهان اســماعیلى فر 

مى شود.
با این حال یک نکته جذاب دیگر وجود دارد که 
خبر خوشحال کننده اى براى تیم هاى خواهان 
این بازیکن است. مسئوالن باشگاه ذوب آهن تا به 
اینجا و با توجه به مشکالت مالى موجود در جامعه 
تنها 20 درصد از مبلغ قرارداد بازیکنان را پرداخت 
کرده اند. این در صورتى است که قرار بوده تا پایان 
نیم فصل نیمى از قرارداد در اختیار بازیکنان قرار 
بگیرد. طبق اخبارى که به دســت آوردیم بندى 
در قرارداد بازیکنــان ذوب آهن وجود دارد 
که اگر تا تعطیالت زمســتانى 40 
درصد از مبلغ قرارداد پرداخت 
نشود، بازیکنان مى توانند بند 

را فعال کنند و راهى تیم هاى جدایى خود 
خواهان خود شوند.

البته باید گفت مســئوالن ذوب آهن و کادر فنى 
این تیم نیز به راحتى اجازه جدایى بازیکنان خود را 
صادر نخواهند کرد اما این مسئله و بند موجود در 
قراردادها چالش جدى پیش روى هیئت مدیره 
و مدیریت باشــگاه خواهد گذاشت و باید دید در 
نهایت چه تصمیماتى در جهت مثبت و یا منفى 

براى آن ها اتخاذ خواهد شد.

ح و آقایى، ســپاهان را در فاز دفاعى با 
رو به رو کرده است.

ن مقابل شاهین بوشهر کار سختى پیش 
ان قلعه نویى باید مقابل تیمى به میدان 
قوط را احســاس مى کند و براى فرار از 
آتش خواهد زد. شاهین  خود را به آب و

6امتیاز در قعر جدول جاى دارد اما بازى 
عرنشین همیشه براى مدعیان 

وده و مى تواند تبدیل به 
ك شود.

ن 
ر

لیــگ عملکرد 
و جزو شــش مدعى 
دسته پایین تر به شمار مى رود، از انگیزه 
ین دیدار برخوردار است. شاهین بوشهر 
5ن برد لیگ بوده و از 15 بازى قبلى خود، 
 شکست به دست آورده است و همین امر 
 شاگردانکریستیچوویچ ازانگیزه باالیى

ز از سپاهان برخوردار باشند.
مى هستند که بیشــترین شکست را در 
ل حاضر لیگ داشــته اند، در فاز دفاعى 
بــا دریافت 28 گل  8یادى برخوردار بوده
عى لیگ را در اختیار دارند. شــاهینى ها 
ز عملکرد چندان خوبى نداشــته و تنها 
 رسانده اند که نشان از ضعف آنها در خط 
جود این، شاگردان کریستیچوویچ مقابل 
االیى داشــته و مى توانند دردسرهاى 
کنند. باید منتظر ماند و قلعه نویى ایجاد

یدار حساس به نفع کدام تیم رقم خواهد 

رسمى خود خواهان جذب اسماعیلىفر شد که در 
همان زمان با واکنش مدیران باشگاه ذوب آهن 

بازیکنانــى از تیم هاى خواهان اســماعیلى فر
مى شود.

با این حال یک نکته جذاب دیگر وجود دارد که
خبر خوشحال کننده اى براى تیم هاى خواهان
اینبازیکن است. مسئوالن باشگاه ذوب آهن تا به
اینجا و با توجه به مشکالت مالى موجود در جامعه
20 درصد از مبلغ قرارداد بازیکنان را پرداخت 0تنها
کرده اند. این در صورتى است که قرار بوده تا پایان
نیم فصل نیمى از قرارداد در اختیار بازیکنان قرار
بگیرد. طبق اخبارى که به دســت آوردیم بندى
در قرارداد بازیکنــان ذوب آهن وجود دارد
تا تعطیالت زمســتانى40 0که اگر
درصد از مبلغ قرارداد پرداخت
نشود، بازیکنان مى توانند بند

خود تیمهاىجدایى کنند و راهى را فعال
خواهان خود شوند.

فنى البته باید گفت مســئوالن ذوب آهن و کادر
این تیم نیز به راحتى اجازه جدایى بازیکنان خود را
صادر نخواهند کرد اما این مسئله و بند موجود در
قراردادها چالش جدى پیش روى هیئت مدیره
و مدیریت باشــگاه خواهد گذاشت و باید دید در
نهایت چه تصمیماتى در جهت مثبت و یا منفى

براى آن ها اتخاذ خواهد شد.

ذوب آهن عزیزم! به دانیال پول نده

صفوراى رونالدینیو
دیدار دو تیم فوتبال امید سپاهان و ذوب آهن اصفهان در 

لیگ برتر امید باشگاه هاى کشور نیمه تمام ماند .
به گزارش«دى اســپورت»، دو تیم فوتبال امید سپاهان و 
ذوب آهن اصفهان در هفته پانزدهم رقابت هاى لیگ برتر 
امید باشگاه هاى کشور در ورزشگاه صفائیه اصفهان برابر 
هم صف آرایى کردند . دیدار دو تیم در حالى آغاز شــد که 
پیش از شروع بازى فقط یک مأمور نیروى انتظامى براى 
حفظ امنیت در ورزشگاه حضور یافت که این موضوع تذکر 
ناظر بازى را به همراه داشــت که پس از تذکر ناظر تعداد 
مأموران نیــروى انتظامى پس از حــدود 25 دقیقه تأخیر 
افزایش یافت تا در نهایت ناظر اجازه آغاز بازى را صادر کند.

نیمه اول این دیدار بــا برترى یک بر صفر ســپاهانى ها 
خاتمه یافت که تک گل ســپاهان را محمدرئوف غالمى 

به ثمر رساند.
اما حواشى این دیدار تمامى نداشت چرا که هنگام آغاز نیمه 
دوم نیز مأموران نیروى انتظامى با تأخیر در زمین مسابقه 
حاضر شدند که همین امر سبب شد تا بازى در نیمه دوم با 
دستور ناظر این دیدار آغاز نشود و تیم داورى و تیم مهمان 

ورزشگاه ترك کنند .
در حالى که تیم ذوب آهن مى رفت تا ورزشگاه صفائیه را 
ترك کند اما تعداد زیادى از هواداران سپاهان و مسئوالن 
ورزشگاه از خروج اتوبوس حامل بازیکنان این تیم خوددارى 
کردند و اجازه ندادند تا سبزپوشان اصفهانى ورزشگاه را ترك 
کنند.  در نهایت به هر شکلى شده اتوبوس ذوب آهن موفق 
به ترك ورزشگاه شــده و دربى اصفهان در لیگ برتر امید 

باشگاه هاى کشور نیمه تمام ماند .

مرضیه غفاریان
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ابالغ اجراییه
شماره پرونده: 139804002003000558/1 شماره بایگانى پرونده: 9800861/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000473 تاریخ صدور: 1398/09/23 بدینوسیله به آقایان 
سید مهدى عنبرآزاد، سید غدیر عنبرآزاد، سید هادى عنبرآزاد و خانمها زهراسادات عنبرآزاد، 
فاطمه عنبرآزاد، عطرالسادات عنبرآزاد، مریم ســادات عنبرآزاد همگى فرزندان سید حمزه 
و گلرخ حق شناس نام پدر: حسین به نشانى: اصفهان. خ زینبیه. خیابان گاز کوچه الله. پ 
82. که برابر گزارش مامور مربوطه امکان ابالغ واقعى به شما میسر نگردیده است ابالغ مى 
گردد که خانم عصمت حق شناس آدرمنابادى نام پدر: حسین جهت وصول“یک جلد کالم 
ا... مجید که هدیه آن مبلغ یکصد هزار ریال مى باشد- مهرالسنه حضرت فاطمه زهرا سالم 
ا... علیها به مبلغ دویست و شصت و دو ریال و نیم- بابت آیینه و شمعدان مبلغ سیصد هزار 
ریال- سکه بهار آزادى کامل تعداد سى عدد- طالى ساخته شده هیجده عیار مقدار پنجاه 
مثقال- بابت طاقه شال ترمه مبلغ پنج میلیون ریال“ به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج 
شماره: 1473، تاریخ سند: 1380/10/08، دفترخانه ازدواج 5 شهر اصفهان علیه شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 139804002003000558 در و اداره اجراى اسناد 
رسمى اصفهان تشکیل شده و طبق گزارش مأمور در محل اقامت شما ابالغ واقعى میسر 
نگردید، لذا بنا به تقاضاى بســتانکار طبق ماده 18 و 19 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه ظرف 
مدت 10 روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى 
خود اقدام ننمائید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 699367 اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان /9/482
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002003005352/1 شماره بایگانى پرونده: 9707493/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000465 تاریخ صدور: 1398/09/20 آگهى ابالغ اجرائیه 
کالسه: 139803802003000465 بدینوسیله به محمدعلى محمدى خولنجانى بدهکار 
پرونده کالسه 139803802003000465 ســاکن اصفهان خیابان کاوه 15 خرداد کوچه 
شهید شریفى بن بست شهیاریان پ 46 ابالغ مى شود که برابر گزارش مأمور مربوطه آدرس 
متن سند شما شناسائى نگردیده اســت ابالغ مى گردد خانم طاهره کریمى جهت وصول 
مهریه خود (1- مهرالسنه حضرت زهرا علیها سالم دویست و شصت و دو ریال، 2- هدیه 
کالم اله مجید قرآن یکصد هزار ریال، 3- هدیه طاقه شال ترمه هفتصد هزار ریال، 4- تعداد 
یکصد و بیست سکه طالى یک بهار آزادى، 5- پنجاه مثقال طالى هیجده عیار، 6- مبلغ 
چهل ریال وجه نقد رواج) به استناد ســند ازدواج 6267 مورخ 1379/4/20 دفترخانه 148 
ازدواج اصفهان علیه شما اجرائیه صادر نموده و پس از صدور اجرائیه، پرونده اجرائى به کالسه 
139803802003000465 در این اداره تشکیل شده است. لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود 
و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به 
پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات 
علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 698648 کفیل اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /483 /9

ابالغ اخطاریه ماده 87 
شماره پرونده: 139704002003005352/1 شماره بایگانى پرونده: 9707493/1 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139803802003000465 تاریخ صــدور: 1398/09/20 آگهى ابالغ 
اخطاریه ماده 87- ائین نامه اجراى اسناد رسمى- بدین وسیله به آقاى محمد على محمدى 
خولنجانى، نام پدر: هوشنگ ســاکن اصفهان خیابان کاوه 15 خرداد کوچه شهید شریفى 
بن بست شهیاریان پ 46 که طبق گزارش مامور مربوطه آدرس شما شناسائى نگردیده و 
ابالغ به آدرس اعالمى متعهدله میسر نگردیده است، ابالغ مى شود که سهم االرث شما از 
ششــدانگ پالك ثبتى 13/939 بخش 9 ثبت اصفهان در قبال طلب خانم طاهر کریمى و 
0/05 اجرائى متعلقه بازداشت گردیده لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى 
مراتب به شما اخطار مى شود هرگونه واگذارى و نقل و انتقال از طرف شما به هر عنوان از 
عناوین حقوقى (صلح- هبه- ....) نسبت به مورد بازداشــت ممنوع است و ترتیب اثر داده 
نمى شود. این آگهى فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ و منتشر میگردد. م الف: 

698655 قویدل- کفیل اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /9/484
مزایده

مزایــده مرحلــه اول– شــماره نامــه :1398009002036826شــماره پرونــده 

:9609983731500974  شــماره بایگانى :972007 در پرونده کالسه 972007 اجرایى 
و به موجب دادنامه 9709973731500080 صادره از شعبه دوم عمومى نجف آباد محکوم 
علیه اجرایى آقاى مسعود شفیعیون فرزند احمد  محکوم است به پرداخت 300/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و محاسبه خســارات تاخیر درتادیه از 1396/11/12 لغایت زمان 
وصول در حق محکوم له گل محمد اســیوند  و مبلغ 15/000/000 ریال نیم عشر دولتى 
درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد خودروى توقیف و  
توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى على صابرى به شرح ذیل ارزیابى گردیده 
است: پژو 206 مدل 1387 به شماره انتظامى 63 ن 494 ایران 53  به مبلغ  50/000/000 
ریال ارزیابى گردیده اســت. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه 
کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1398/10/12 
ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از 
قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب 
شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام 
ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. 
ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبــل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به 

عمل آورد. 699173/م الف مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/ 9/488 
اخطار اجرایى

شماره 98/341 به موجب راى شماره 540/98 تاریخ 98/7/21 حوزه 6 حقوقى شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه حمید مرتضى چیذرى به 
نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه و چهار میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ چهار میلیون و چهار صد و ده هزار ریال بابت هزینه هاى دادرسى و نشرآگهى 
و ابطال تمبر و خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ 98/5/13 لغایت اجراى حکم  و دادنامه در 
حق محکوم له و پرداخت مبلغ دو میلیون و هفتصد هزار ریال بابت نیم عشر دولتى.محکوم 
له: رضوان کبیرى نام پدر مهدى به نشــانى: اصفهان خ باهنر خ شریعتى بن بست نیک رخ 
مجتمع آالء واحد 7  ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 697241/م 

الف-شعبه ششم  شوراى حل اختالف نجف آباد /9/489
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان رضا رحیمى دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید 
لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارت ناشــى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت 
خوانده طهمورث رمضانى به شوراى حل اختالف شعبه پنجم حقوقى شهرستان نجف آباد 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 1460/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
98/11/15 ساعت 9 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس 
و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و 
به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین 
شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت 
درج خواهد شد. 697706/ م الف شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد- امیر 

آباد/ 9/490
 اخطار اجرایى

شماره 387/98 به موجب راى شماره 518/98 تاریخ 98/6/11 حوزه یازدهم شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه مرتضى شاه نظرى به 
نشانى مجهول المکان محکوم اســت به خوانده محکوم به پرداخت مبلغ یکصد و شصت 
میلیون ریال معادل شانزده میلیون تومان  بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دویست و دوازده 
هزار و پانصد تومان بابت هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق 
الوکاله و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ دادخواست98/4/29 بیست و نهم تیرماه نود 

و هشت  لغایت اجراى حکم در حق محکوم له و  پرداخت نیم عشر دولتى.محکوم له: احسان 
لقمانى با وکالت مهدى سواد کوهى به نشــانى: نجف آباد خ امام رو به رو سینما الله دفتر 
وکالت ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى 
که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 699029/م الف-شعبه 11 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 9/491
 اخطار اجرایى

شماره 1169/98 به موجب راى شماره 1169/96 تاریخ 96/8/1 حوزه 5 امیر آباد  شوراى 
حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1- یداله سورانى 
2- روح اله هاشمى به نشــانى 1- آزادگان فاز 2 خ آزادى کوى وحدت پالك 1 کد پستى 
8513949564 2- مجهول المکان محکوم است به محکومیت خوانده ردیف دوم بحضور 
در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند ماشــین پژو پارس به شماره انتظامى 493 د 48  
ایران 53 به نام خواهان و محکومیت خوانده ردیف اول که پرداخت مبلغ صد و شصت و پنج 
هزار تومان  بابت هزینه هاى دادرســى و پرداخت هزینه هاى انتقال اتومبیل فوق الذکر در 
حق خواهان.محکوم له: سید جواد هاشمى به نشانى: ویالشهر بل باهنر خ پاسداران والفجر 5 
پالك 33 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى 
که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 699570/م الف-شعبه 

پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 9/492
 اخطار اجرایى

شــماره 298/98 به موجب راى شــماره 722 تاریخ 98/7/22 حوزه گلدشت شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه جابر پور اردبیلى به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 2/600/000 بابت هزینه هاى دادرســى  و مبلغ 1/500/000 ریال بابت  نشرآگهى و 
خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 98/4/10 لغایت اجراى حکم  در حق محکوم 
له و پرداخت نیم عشر دولتى.محکوم له: آرمان قاسمى نام پدر هیبت اله به نشانى: گلدشت 
بلوار ابوذر کوى نسترن پالك 34-  ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 

699760/م الف-شعبه هفتم شوراى حل اختالف نجف آباد /9/493
 مزایده

شماره پرونده : 9509983732300486 شماره بایگانى 972736در پرونده کالسه 972736 
اجرایى و به موجــب دادنامه 9609973731300700 از اجراى احــکام کیفرى نجف آباد  
محکوم علیه اجرایى آقاى مصطفى جعفرى فرزند مانده على محکوم است به پرداخت یک 
دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیا دم مرحوم امید حیدرى  که از طریق اجراى احکام امالك 
زیر توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى حسین پیرمرادیان به شرح 
ذیل ارزیابى گردیده است: اموال توقیفى موضوع مزایده مشتمل بر دو قطعه زمین 1- تحت 
پالك 10353 فرعى از 395 اصلى واقع در جوزدان بخش 9 ثبت اصفهان بنام آقاى مصطفى 
جعفرى ف مانده على ثبت و سند صادر گردیده اســت که آدرس جوزدان بلوار پارسا سمت 
شمال شرقى فلکه معروف حاج عباس به صورت یک باب مغازه لوله و شیر آالت ساختمانى 
که داراى 32/65 متر مربع مى باشد به که ارزش  979/500/000 ریال تعیین گردید. و ملک 
شــماره 2 – یک قطعه زمین تحت پالك 10357 فرعى از 395 واقع در جوزدان بخش 9 
به نشانى جوزدان خ شهید محمود باقرى به صورت یک باب منزل مسکونى همکف با زیر 
زمین مسکونى در حال بهره بردارى که معادل 2/350/000/000  ریال ارزیابى شده است 
. توضیح اینکه کل امالك مزایده و فروش میرســد. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض 

طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد 
در روز یکشنبه تاریخ 1398/10/15 ساعت 10 صبح  مزایده در دفتر شعبه تشکیل مى گردد. 
برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 
10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت 
مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت 
ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از 
مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 699832/م الف مدیراجراى احکام کیفرى 

دادسرا عمومى و انقالب نجف آباد/ 9/494
 اخطار اجرایى

شماره 98/ 312 مشخصات محکوم علیه 1- فرشید مرادى جوشانى فرزند پرویز 2- زهرا 
سبزعلیان 3- پرویز مرادى جوشــانى فرزندان یداله هرسه مجهول المکان   - مشخصات 
محکوم له بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم مریم ناصرى به نشانى اصفهان پل آذر ابتداى خ 
توحید بعد از تاالر فرشچیان آدرس وکیل فالورجان خ طالقانى طبقه فوقانى بانک قوامین 
محکوم به- به موجب رأى شماره 735 تاریخ 98/07/08 حوزه قضایى شوراى حل اختالف 
شهرستان فالورجان به موجب رأى غیابى تاریخ 98/07/08 شعبه حقوقى دادگاه عمومى 
که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به پرداخت تضامنى مبلغ 48/178/146 
ریال وجه بخشى از یک فقره چک به شماره 628658 – 97/10/05 بابت اصل خواسته به 
انضمام پرداخت مبلغ 1/797/226 ریال بابت هزینه هاى دادرســى و پرداخت حق الوکاله 
وکیل و پرداخت خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررســید چک لغایت اجراى حکم در حق 
محکوم له و نیز پرداخت نیم عشــر اجرایى در حق صندوق دولت . 34 قانون اجراى احکام 
همینکه اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم اســت ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکــوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 
استیفاى محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى 
ندارد صریح اعالم نماید . م الف 699751 دفتر شعبه پنجم مجتمع شماره یک شوراى حل 

اختالف شهرستان فالورجان/ 9/495 
مزایده اموال غیر منقول

شــماره : 981115 اجرائى- اجراى احکام دادگاه حقوقى شهرستان فالورجان در نظر دارد 
در پرونده شــماره اجرائى  981115 موضوع علیه آقاى امیرحسین احمدى ونهرى فرزند 
غالمعلى و له آقاى عزیزاله پورسپاسى فرزند محمدحسین در تاریخ 1398/10/11 به منظور 
فروش یک باب منزل مسکونى داراى حدود 130/13 مترمربع عرصه و حدود 220متر مربع 
اعیانى در دوطبقه با اسکلت بتنى و تیرچه بلوك نما آجر دربهاى خارجى فلزى و آلومینیومى 
و دربهاى داخلى چوبى داراى اشــراك آب ، برق و گاز با قدمت 10 سال طبقه همکف اول 
نوساز و دوم در حد سفت کارى واقع در پیربکران خیابان شهداى پاوا بن بست ماهور پالك 
82 کد پستى 534 – 8454114516 داراى سند مالکیت به شماره ملک 497/534 بخش 9 
اصفهان ملک مذکور مشاع نمى باشد و متعلق غیر نمى باشد  ملک توسط کارشناس رسمى 
دادگســترى به مبلغ 5/550/000/000 ریال ارزیابى شده است از ساعت  10 الى 11 صبح 
جلســه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اتاق 320 برگزار نماید .متقاضیان 
خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند 
. مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. 
ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده 
شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شــده را  به حساب سپرده دادگسترى به 
شــماره 2171290288005  ایداع و درصورت برنده شدن فى المجلس ما به التفاوت تا ده 
درصد از قیمت پیشنهادى را به حســاب مذکور واریز و فیش آن را ارائه نمایند و در صورت 
انصراف برنده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد  م/الف : 701121  قاضى اجراى 

احکام مدنى دادگسترى فالورجان / 9/496 
اصالحیه 

شماره پرونده: 661/98 بدینوســیله اعالم مى گردد که در خط سوم آگهى حصر وراثت  به 
شماره م الف 693898 در روز نامه نصف جهان چاپ 24 / 9 / 98 نام شادروان تصحیح مى 
گردد ( اعظم استکى اورگانى ) مى باشد مى گردد . م الف:693898 شعبه ویژه حصروراثت 

شاهین شهر/ 9/497  

آیت ا... ســید یوســف طباطبایى نژاد در جلسه ستاد 
هماهنگى بزرگداشــت حماســه نهم دى اظهار کرد: 
انقالب را با شعائر اسالمى به وجود آوردیم و باید آن را با 
همین شعائر اسالمى حفظ کنیم، براى مثال در حماسه 
نهم دى ماه با سخنرانى مقام معظم رهبرى و حرکت 
عظیم مردم که یکى از شــعائر اسالمى بود هشت ماه 

فتنه پایان یافت.
آیت ا... طباطبایى نژاد این گفته مسئوالن که مى گویند 
مردم حق دارند براى اعتراض بــه خیابان ها بیایند را 
اشتباه دانست و تأکید کرد: هیچکس چنین حقى ندارد 
که براى اعتراض به خیابان بیایــد و اموال عمومى را 

تخریب کند چرا که کشور ایران کشورى دموکراتیک 
اســت و مردم در بدنه نظام نمایندگان خود را انتخاب 
کرده اند و هر اعتراضى را باید با نمایندگان خود در میان 
بگذارند. وى گفت: در انتخابات پیش رو بعید نیســت 
برخى از افراد در صورت رد صالحیت و یا رأى نگرفتن 

بخواهند در اذهان عمومى تشویش ایجاد کنند.
نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان تأکید 
کرد: در هر زمان که نیاز به بستن دهان دشمنان باشد 
باید به شعائر اســالمى روى بیاوریم و این نکته مهم 
است که انتخابات نیز یکى از شعائر اسالمى در ایران 

است.

حجت االســالم احمد ســالک، نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شوراى اســالمى ضمن تأیید سنگ اندازى 
وارداتچیان در مسیر رونق تولید محصوالت فوالدى افزود: 
یکى از معضالتى که در کشور داریم بحث دالل هاست که 
با البى هاى خود، سرعت رونق تولید را گرفته اند. الزم است 
تا وزارتخانه ها به شناسایى  پشت پرده دالالن بپردازند. 
تحقق این موضوع کمک نیروهاى امنیتى و اطالعاتى 
را مى طلبد. در این موضوع بى تردید کســانى که ارتباط 
خارجى دارند نمى گذارند که صنعت فوالد با ایجاد خطوط 
تولید نورد گرم، 8000 نیرو را به کار بگیرد و اشــتغالزایى 

بکند و کشور را فداى منافع خودشان مى کنند.

سالک در پاسخ به این سئوال که در مقابله با این جریان 
ضد تولید چه اقداماتى قابل پیگیرى اســت، گفت: این 
جریان خطرناکى است که براى مقابله با آن دستگاه هاى 
اطالعاتى و امنیتى باید ورود کنند و مشکل را حل کنند. 
وى در پاسخ به اینکه مجلس براى حمایت از این صنعت 
چه اقداماتى را مى تواند انجــام دهد افزود: مجلس براى 
دولت  قانون و ریل گذارى کرده و براى رفع موانع تولید و 
همچنین جلوگیرى از بوروکراسى و کاغذبازى قوانینى را 
تصویب کرده و در اختیار استاندارى ها گذاشته است. در 
واقع مجلس کار خودش را کرده ولــى ما در مرحله اجرا 

گرفتار مسئله قانون گریزى هستیم.

برخى در صورت رد صالحیت 
به تشویش اذهان مى پردازند

سنگ اندازى وارداتچیان در 
مسیر تولیدات فوالدى 

دستگیرى عامل تخریب 
مخابرات

رئیس پلیس امنیت عمومى فرماندهى انتظامى اسـتان 
اصفهان از دسـتگیرى یکـى از عوامل اصلـى تخریب 
یکى از مراکز مخابرات شـهر اصفهان در حـوادث آبان 

ماه خبر داد. 
حسـن اسـماعیلى اظهار داشـت:  فرد مذکـور پس از 
مواجهـه بـا مـدارك و مسـتندات پلیـس بـه اقدامات 
مجرمانه خود اقـرار کرد که با تشـکیل پرونده تحویل 

مراجع قضائى شد.

برگزارى مسابقات قرآن و 
عترت

بیست و پنجمین دوره آزمون کتبى مسـابقات قرآن و 
عترت، ویژه اعضاى هیئت علمى و دانشجویان دانشگاه 
آزاداسالمی همزمان با تمامى واحد ها و مراکز آموزشى 

در دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد برگزار شد.
 ایـن مسـابقات بـا مشـارکت حـدود 2500 نفـر از 
دانشـجویان و 250 نفـر از اعضـاى هیئـت علمـى 
واحدنجف آباد در رشـته هاى نماز، احـکام ، زندگانى 
پیامبـر اکـرم(ص)، ترجمـه و تفسـیر قـرآن کریـم، 
ترجمه قرآن کریم بـه زبان انگلیسـى، ترجمه ادعیه 
و زیـارت، آشـنایى بـا سـیره معصومین(ع)، سـبک 
زندگى اسالمى و ایرانى(حماسه حسینى)، آشنایى با 
مفاهیم نهج البالغه و صحیفه سجادیه (کتاب عرفان 

اسالمى) برگزار شد.

خبر

رئیس جمعیت هالل احمر شهرســتان فریدونشهر از پیدا 
شدن دو فرد مفقود شده در کوهستان هاى این شهرستان 

خبرداد.
روز سه شنبه درخواست کمکى به هالل احمر فریدونشهر 
مبنى بر وقوع حادثه در مراتع روســتاى بنه کمر براى یک 
جوان داده شد که با مراجعه این دستگاه امداد رسان به محل 
مشخص شد موضوع، مفقود شدن سه جوان در این حوالى 
بوده که از دو روز قبل از آن به دالیل نامشــخصى به این 

محل آمده و به منزل مراجعه نکرده بودند.
پس از آن عملیات جستجو در روز و شــب برفى با دو تیم 
تخصصى آغاز شد و  یک نفر از این سه جوان در محدوده 
مراتع عالى مکان پیدا شــد اما از سرنوشــت دو نفر دیگر 
اطالعى در دسترس نبود و جستجوها همچنان ادامه داشت.

پس از آن بود که عصر روز ســه شــنبه ســید حمید رضا 
موســوى، در گفتگو با رســانه ها اظهار کرد: با تالش ها و 
سختکوشى عوامل امدادى، لحظاتى پیش دو جوان مفقود 
شده در ارتفاعات چشمه لنگان فریدونشهر توسط تیم هاى 

تخصصى کوهستان هالل احمر پیدا شدند.
رئیس جمعیت هالل احمر فریدونشــهر افزود: هم اکنون 

هر سه جوان مفقود شده در سالمت کامل به سر مى برند.

حسین حجتى، مشاور مدیر کل راه و شهرسازى استان 
اصفهان و رئیس دفتر منطقــه اى مرکز تحقیقات راه 
و مسکن و شهرســازى، صبح روز گذشته در نشستى 
خبرى در محل اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان 
شرکت کرد. او درباره موضوعات بسیارى که با حمل 
و نقل در استان مرتبط اســت صحبت کرد اما هشدار 
اصلى او پیرامون فرونشست زمین در اصفهان بود. اهم 

اظهارات این مقام ارشد استان اصفهان را مى خوانید. 
  در مطالعات مشترك با شهردارى اصفهان، سازمان 
زمین شناسى کشور و مرکز تحقیقات راه و شهرسازى، 

پدیده فرونشست زمین بررسى شده است.
  اصفهان شــهرى مقاوم بــه زلزله اســت اما اگر 
فرونشست رخ داد حتى ساختمانى که مقاوم به زلزله 
8 ریشترى باشد از فرونشست در امان نخواهد ماند و 

زلزله 3 ریشترى نیز براى آن مخرب خواهد بود.
  شهر اصفهان واقع در دشت اصفهان و برخوار است، 
متأسفانه امروز مناطق مختلفى از شهر همچون مناطق 
15، 14، 12 و 7 اصفهان به صورت نعل اســب درگیر 

فرونشست زمین شده اند.
  فرونشســت زمین، زلزله اى خاموش اســت. اگر 
فرونشســت رخ داد هیچ راهکارى براى مقابله با آن 
نمى توان انجام داد بلکه اکنون با برخى اقدامات تنها 

مى توانیم این پدیده را به تعویق بیاندازیم.
  طرح تعادل بخشى آب هاى زیرزمینى، احیاى میزان 
آب ســفره هاى زیرزمینى، دور شدن ساخت و ساز از 
مناطق مستعد فرونشست و مقابله با توسعه شهر در این 

مناطق مى تواند اثرات فرونشست را به تعویق بیاندازد.
  پدیده فرونشســت در زمین هاى اطراف فرودگاه 
اصفهان و همچنین ورزشگاه نقش جهان رخ داده است. 
البته هنوز این پدیده بر ورزشگاه نقش جهان اثر جدى 
نداشــته و تنها در زمین هاى اطراف آن بسیار وسیع 

گزارش شده است. به نظر مى رسد پدیده فرونشست بر 
زمین چمن این ورزشگاه هم اثرگذار است.

  پدیده فرونشســت زمین در اصفهان بسیار جدى 
است و متأسفانه بر زیرساخت هاى و خط ریلى استان 
تأثیرگذار بوده و در دشــت مهیار شــاهد ترك ها و 

شــکاف هاى عمیقى حتى در کنــار دکل هاى برق، 
خطوط انتقال آب و گاز هستیم.

  مطابق مطالعات انجام شــده متوسط فرونشست 
زمین در برخى مناطق اصفهان در سال 17 سانتیمتر 

است.

از فرودگاه تا ورزشگاه نقش جهان

بحران  نشست زمین در اصفهان بسیار جدى است
مفقودان پیدا شدند
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ابالغ وقت دادرسى
خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواسته مطالبه و خســارت تاخیر در تادیه از زمان 
سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارت ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به 
طرفیت1- شرکت آتیه جوان بین الملل 2- على صفایى 3 میر هدایت موسوى به شوراى 
حل اختالف شعبه پنجم امیر آباد  شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره 815/98 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 98/10/30 ساعت 9 صبح تعیین 
گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به 
تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که 
با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرســى تعیین شده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 701055/ م 

الف شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد – امیر آباد/ 9/498

ابالغ اجرائیه
شماره پرونده: 139804002133000479/1 شــماره بایگانى پرونده: 9800660 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802133000028 بدین وسیله به آقاى رضا توکلى نجف آبادى 
فرزند حسن و خانم عصمت توکلى نجف آبادى فرزند حسن هر دو مقیم: نجف آباد خیابان 
منتظرى جنوبى کوى شهید رجایى چهار راه ســوم پالك 19 و خانم اعظم توکلى فرزند 
حسن مقیم : نجف آباد خیابان شهدا کوچه کاظمى پور کوچه عابدینى پالك 32 . که برابر 
گواهى مأمور مربوطه ابالغ واقعى اجرائیه در آدرس اعالمى بستانکار به شما امکان پذیر 
نگردیده  ابالغ مى گردد که  خانم بتول کافى موسوى نجف آبادى فرزند ابوالقاسم به استناد 
سند ازدواج شماره 750  مورخ 1346/02/05 تنظیمى در دفتر ازدواج شماره 66 نجف آباد 
جهت وصول  ده مثقال طالى ســاخته و مبلغ دویســت و ده میلیون و هفتصد و شصت و 
نه هزار و دویست و سى و یک ریال وجه رایج درخواســت صدور اجرائیه علیه شما و سایر 
ورثه مرحوم حسن توکلى نجف آبادى را نموده است که که اجرائیه به کالسه 9800660 
در واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد مطرح است لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد 
اسنادرســمى الزم االجرا مراتب فقط یک نوبت در این روزنامه جهت اطالع شــما درج و 
منتشر تا نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام نمائید و از تاریخ درج و انتشار در روزنامه مزبور 
که تاریخ ابالغ محسوب مى گردد ظرف مدت ده روز باید نسبت به پرداخت بدهى خودبه 
بستانکار اقدام نمائید و درغیر اینصورت ضمن تعلق جریمه دولتى عملیات اجرایى علیه شما 
جریان خواهد یافت و غیراز آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد.. 700068/م 

الف- فاتحى مسئول واحد اجراى اسنادرسمى نجف آباد/ 9/501

 حصروراثت 
ســیما قادرى نجف آبادى  داراى شناسنامه شــماره 65 به شــرح دادخواست به کالسه 
1449/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شادروان مجید شهیدى بشناسنامه 338 در تاریخ 98/8/18 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 

زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. فاطمه زهرا شــهیدى ش 
ش 1080956735 ، 2. امیر شــهیدى ش ش 1080526188 ، 3. صدیقه شــهیدى ش 
ش 1080312242 ، (فرزندان متوفى)، 4. ســیما قادرى نجف آبادى ش ش 65 (همسر 
متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شــد. 690926/ م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

نجف آباد/ 9/499

 حصروراثت 
فاطمه آخوندى  داراى شناسنامه شماره 31 به شرح دادخواست به کالسه 1464/98 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهره آخوندى  
بشناسنامه 2485 در تاریخ 98/8/17 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. فاطمه آخوندى ش ش 31 ( مادر متوفى ، متوفى به 
غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 696711/م 

الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /9/500

مزایده اموال منقول
اجراى احکام حقوقى شعبه هفتم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
کالســه 980247 ج/7 له آقاى قنبر اسدى و علیه شرکت پارس مشــعل مبنى بر مطالبه 
مبلغ 310948946ریال بابت محکــوم به و هزینه هاى اجرایى و حــق االجراى دولتى 
در تاریخ 98/10/9 ســاعت 9/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه 
زیرزمین اتاق 18 جهت فروش یک دستگاه از اموال توقیفى که توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 
برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانى اصفهان 
آزادراه آزادگان خ 26 شرکت پارس مشعل مراجعه و از اموال بازدید و در روز مزایده با همراه 
داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام 
حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 
بود تســلیم مال پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى 
بر عهده محکوم علیه مى باشد. لیســت اموال مورد مزایده: به محل استقرار دستگاه هاى 
مذکور واقع در اصفهان- آزادراه آزادگان- محمودآباد- خیابان 26 شــرکت پارس مشعل 
مراجعه و از اموال معرفى شــده  بازدید و نتیجه ارزیابى با در نظــر گرفتن نرخ روز و میزان 
کارکرد ظاهرى و مارك و کشور ســازنده و وضعیت موجود در این مقطع از زمان و در نظر 
گرفتن جمیع جهات و عوامل مؤثــر و دخیل، قیمت پایه تعیین، بــرآورد و اعالم نظر مى 
 M گردد. 1- یک دستگاه فرز ساخت شرکت ماشین سازى تبریز سال ساخت 1371 مدل
FP 4 به مبلغ 430/000/000 ریال. م الف: 702684 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى 

اصفهان/9/511

آگهى تغییرات 
شرکت پخش سراسرى ســپاس نقش جهان 
سهامى خاص به شماره ثبت 50794 و شناسه 
ملى 10260693509 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/09/06 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مرکز اصلى شرکت 
از واحد ثبتى اصفهان به واحد ثبتى خمینى شهر 
به نشانى اســتان اصفهان ، شهرستان خمینى 
شهر ، بخش مرکزى ، شهر خمینى شهر، محله 
دســتگرد قداده ، کوچه 127[چوب ســبز1] ، 
کوچه بهار ، پالك 112 ، طبقه همکف کدپســت 
8436185453 انتقال یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (698882)

آگهى تغییرات
شرکت داده پرداز شــبکیه آیریک سهامى 
خاص به شماره ثبت 46073 و شناسه ملى 
10260640687 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1398/08/25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - زهراء نیک نژادى به شماره 
ملى 1282647628 به سمت رئیس هیئت 
مدیره، محمدبشــیر افشــار به شماره ملى 
1292138734 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل و احســان حشمتى فر به 
شماره ملى 1284844757 به سمت عضو 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. 
- کلیه اوراق واســناد مالى و بهادار و بانکى 
تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل (محمد 
بشیر افشــار) و مدیر مالى (مرتضى افشار) 
متفقاً و با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق 
ادارى و عادى شرکت با امضاى مدیرعامل و با 
مهر شرکت معتبر مى باشد. - ضمناً مدیرعامل 
مجرى مصوبات هیئت مدیــره خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (698905)

آگهى تغییرات
شرکت داده پرداز شــبکیه آیریک سهامى 
خاص به شماره ثبت 46073 و شناسه ملى 
10260640687 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عــادى به طور فــوق العاده 
مورخ 1398/08/25 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - محمدبشــیر افشار به شــماره ملى 
1292138734، زهراء نیک نژادى به شماره 
ملى 1282647628 و احســان حشمتى فر 
به شــماره ملى 1284844757 به سمت 
اعضاى هیئــت مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شدند. - محمد على احمدى به شماره 
ملى 1287689094 به عنوان بازرس اصلى 
و محمدرضا داورى دولت آبادى به شــماره 
ملى 1287343139 به عنوان بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند. 
- روزنامه کثیراالنتشــار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین شد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(698906)

آگهى تغییرات
شرکت لعل کیفیت ســپاهان روا سهامى 
خاص به شماره ثبت 48542 و شناسه ملى 
10260667663 به استناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1398/08/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - پرویز خرم 
قهفرخى به کدملى 1288763972 بعنوان 
رئیس هیئت مدیره، منصور پروین به کدملى 
1819289125 بعنوان مدیرعامل و نایب 
رئیس هیئت مدیره و نوید پروین به کدملى 
1271627248 بعنوان عضو هیئت مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب شدند. - کلیه 
اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود 
اســالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاى 
منصور پروین و با مهر شرکت معتبر است. 
- ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت 
مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اســناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (699059)

کارشناس تغذیه معاونت غذا و دارو گفت: خرید آجیل و 
محصوالت فله و روباز عالوه بر آنکه قابل ردیابى شدن 
نیست مى تواند شــامل انواع آلودگى هاى شیمیایى و 

میکروبى باشد.
آصفرى بیان کرد: از آیین شب یلدا یا شب چله، خوردن 
آجیل مخصوص، هندوانه، انار و شــیرینى و میوه هاى 
گوناگون است که همه جنبه  نمادى دارند و نشانه  برکت، 
تندرستى، فراوانى و شادکامى هستند. اما اگر در انتخاب 
و خرید محصوالت غذایى دقت نشــود، سالمت خود و 
عزیزانشان در خطر خواهد بود. خرید آجیل و محصوالت 
فله و روباز عالوه بر آنکه قابل ردیابى شــدن نیســت
 مى تواند شامل انواع آلودگى هاى شیمیایى و میکروبى
 باشد. درج پروانه بهداشــتى بر روى آجیل بسته بندى 
شده به این معنى اســت که خاطر خریدار باید بابت این 
فاکتورها آســوده  باشــد. چرا که مواد اولیه وارد شده به 
کارخانجات از طریق کارشناســان نظارتى قابل کنترل 
و ردیابى اســت و همچنین بــا توجه به الــزام انجام 
انــواع آزمایشــات بــر روى هــر محصــول میزان 
ســموم و انــواع آلودگــى و تقلبات قابل تشــخیص 

است.

در هنگام خرید به این نکات توجه داشته باشید:
■ از خرید پسته هایى که پوست بسیار زرد و براق یا مغز 
قرمز رنگ شــده دارند، خوددارى کنید، دور تخمه هاى 
پررنگ را هم خط بکشید که جز رنگ مصنوعى چیزى 
عایدتان نمى شود. رنگ هایى که براى رنگ کردن تخمه، 
بادام و... استفاده مى شود، عمدتًا غیرمجاز است و گاهى 
حساسیت هاى شدیدى را در مصرف کننده ایجاد مى کند. 
در تولید و تهیه آجیل هاى بســته بندى شــده و داراى 
پروانه بهداشتى، از هیچ گونه رنگى استفاده نمى شود و 
در صورت لزوم هم از رنگ هاى طبیعى مانند زعفران و 

زردچوبه استفاده مى کنند.
■آجیلى را که انتخاب مى کنید شور نباشد و کمتر بوداده 

شده باشد.
■ در هنگام خرید محصوالت فله بــه تازگى آن توجه 
داشته باشید؛ آجیل تازه نباید هیچ گونه بوى نامطبوعى 
مانند بوى ماندگى، بوى تند و بوى ترشیدگى داشته باشد، 
به ظاهر آجیل خوب دقت کنید، وجود حفره یا کپک زدگى 
از نشانه هاى آجیل کهنه است. مصرف آجیل هاى کهنه و 
آلوده به مقدار اندك سبب بروز مسمومیت و به مقدار زیاد 

سبب بروز سرطان مى شود.

■ در هنگام خرید فندق به مغز آن توجه کنید. سفید بودن 
آن به معناى سالمت آن است اما اگر به رنگ کرم یا قهوه 

اى باشد، آلوده و داراى سم آفالتوکسین است.
■ مغز گردو نســبت به آفات انبارى و کپک ها بســیار 
حساس اســت و در اثر نگهدارى در شرایط نامناسب به 
سرعت آلوده مى شــود؛ بنابراین از مصرف آنها باید جداً 
خوددارى کنید. مغز گردوى کهنه داراى طعم نامطبوع 
و صابون ماننــدى خواهد بود که مصــرف آن عوارض 

مختلفى را به بار مى آورد.
■ سعى در خرید تازه ترین مواد غذایى داشته باشید. ایده 
آل ترین روش ممکن، خرید محصوالتى اســت که در 
داخل کشور تهیه مى شوند و زمان چندانى براى انتقال و 
توزیع آنها سپرى نمى شود. این امر به ویژه در خصوص 

آجیل ها بسیار حایز اهمیت است.
■ دانه هــا و آجیل هــا را براى مدت زمــان طوالنى 
نگهدارى نکنید. ســعى کنید آنها را به طور ایده آل در 

عرض یک تا دو ماه مصرف کنید.
■ براى  جلوگیرى از رشــد کپــک ها و قــارچ ها در 
دانه ها، ذرت و آجیل آنها را در مکان هاى خشک و سرد 

ذخیره کنید.

نکاتى که باید هنگام خرید 
آجیل شب یلدا به آن دقت کنید 

دکتر جعفر غفارزاده، متخصص طب ســنتى درباره فواید عســل بر ســالمت بدن اظهار کرد: یکى از مقوى ترین و 
دارویى ترین مواد غذایى عسل است، زیرا عسل یکى از طبیعى ترین مواد قندى بوده که شکر مورد نیاز داخل آن کامًال 

طبیعى است و هنگام خوردن جذب آن بسیار دیر صورت مى گیرد.
او در ادامه افزود: معموًال عسلى که حدود 20 یا 30 درصد طبیعى باشد قابل قبول  است، رنگ و بوى عسل باید شکل 

طبیعى داشته باشد و نه تیره و نه روشن باشد، عسلى که کامًال کش بیاید طبیعى خواهد بود.
متخصص طب سنتى گفت: مصرف این ماده غذایى براى تمام افراد توصیه مى شود و مى توان آن را در یک واحد 
آب حل و روزانه مصرف کرد. وجود این نوع ماده در برنامه غذایى افراد دیابتى محدودیتى ندارد اما نباید در خوردن 
آن زیاده روى کرد، افراد سردمزاج هم ممکن است نسبت به عســل واکنش نشان دهند پس بهتر است کم و در 

صورت نیاز عسل را مصرف کنند.
او تصریح کرد: معموًال عسل را نباید با معده خالى مصرف کرد. برخى اوقات عسل همراه یا بدون موم است، معموًال 

عسل بدون موم براى التیام زخم ها بیشتر استفاده مى شود و خانواده ها باید دقت کنند در رژیم غذایى کودکان  زیر 
یکسال خود عسل را حذف کنند.

غفارزاده گفت: عسل مى تواند یک متوقف کننده خوب و مؤثر براى سرفه باشد. عسل مى تواند 
سرفه هاى شــبانگاهى را کاهش دهد و خواب کودکان را بهبود بخشد، البته قبل از دادن عسل 
به کودکان خود با پزشک خود مشورت کنید، باید توجه داشت که مخلوط آبلیموى گرم با عسل

 مى تواند در درمان عسل مفید باشد همچنین حالت احتقان در گلو را از بین مى برد و مانع کم آبى 
مى شود، استفاده از عسل همچنین مى تواند سرما خوردگى را تا دو روز کاهش دهد.

او یادآور شد:  استفاده زودهنگام از عسل مى تواند ریسک زخم شدن و تغییر شکل آن را کاهش دهد، در مورد 
سوختگى هاى کوچک مى توانید ابتدا بالفاصله با ریختن آب و کاهش دماى آن، مقدارى عسل بر روى قسمت آسیب 

دیده بریزید، عسل همچنین مى تواند به درمان زخم معده و زخم هاى مزمن کمک کند.

و ی ر نر ن
 اما نباید در خوردن 
 بهتر است کم و در 

دون موم است، معموًال 
زیر غذایىکودکان

اند 
ل 
ل
آبى

 دهد، در مورد 
ل بر روى قسمت آسیب 

فوایدى که 
خوردن عسل
 براى شما دارد

یک پزشک داروساز گفت: پنى سیلین، ونکومایسین و سفتریاکسون از دسته آنتى بیوتیک هاى تزریقى هستند 
که بیشترین عوارض را به دنبال دارند. مژده على نژاد اظهار کرد: پنى سیلین از دسته آنتى بیوتیک هاى تزریقى 
است که بیشــترین عارضه همچون شــوك هاى حساســیتى و عوارض قلبى و تنفسى بر 
بیماران داشته است. به گفته وى اصرار عموم مردم به خود درمانى و تجویز بى رویه

آنتى بیوتیک ها خصوصاً  داروهاى تزریقى همچون پنى ســیلین باعث بروز  
عوارض جانبى در بیماران مى شود.

وى در ادامه افزود: بعد از پنى سیلین،  ونکومایسین و سفتریاکسون 
بیشترین عوارض را براى بیماران به دنبال داشته است که بعضى 
از دالیل آن به تزریــق ناصحیح داروها و یــا تداخل آنها باز 

مى گردد.

پر عارضه ترین دارو

مطالعات جدید محققان دانشگاه ریدینگ در انگلیس 
نشان مى دهد مصرف دو ســیب در روز به کاهش 
کلسترول و احتمال بروز بیمارى هاى قلبى عروقى 

کمک مى کند.
هر عدد سیب متوسط، حاوى 4 گرم فیبر و 95 کالرى 
  A و C است. این میوه خوشمزه منبع غنى ویتامین
و مواد معدنى فسفر، پتاسیم، کلسیم و آهن است. این 
میوه سرشــار از ترکیبى به نام پلى فنول است. پلى 
فنول و فیبر موجود در ســیب در کاهش کلسترول 
کلى و LDL  نقش دارند و نشــانگرهاى مرتبط با 
سالمت عروق خونى را در بیمارانى که به کلسترول 
باال مبتال هستند، بهبود مى بخشــند. فیبر موجود 
در ســیب از تجمع پالك در شــریان ها جلوگیرى 
مى کند و ترکیب فنولى موجود در پوســت ســیب، 
مانع از رسوب کلســترول در دیواره رگ ها مى شود. 
هنوز مشــخص نیســت که بین فیبر و پلى فنول، 

ل کدامیک سهم بیشترى در کاهش  حتمــا ا
بیمارى هاى قلبى دارند.
برخى از خواص دیگر 

سیب:
آلزایمــر  از 
ى  گیــر جلو

مى کند. از بروز پارکینسون 
جلوگیــرى مى کنــد. از 

پوسیدگى دندان جلوگیرى 
مى کند و باعث سفیدشــدن 

دندان مى شــود. خــواص ضد 
ســرطانى دارد.  بــراى کلیه ها مفید 

است و از بروز دیابت نوع 2 جلوگیرى مى کند. جذب 
اکســیژن توســط ریه ها را افزایش مى دهد. باعث 
ســالمت مغز مى شــود. باعث کاهش فشار خون 
مى شود.  به کاهش وزن کمک مى کند. باعث کاهش 
کلسترول مى شــود. احتمال سکته مغزى را کاهش 
مى دهد. از تشکیل سنگ کیســه صفرا جلوگیرى 
مى کند. مانع یبوســت مى شــود. احتمال بواسیر را 
کاهش مى دهد. مواد سمى را از کبد خارج مى کند. 
خوردن پنج ســیب در هفته احتمال آسم را کاهش 
مى دهد. میزان آب بــدن را افزایش مى دهد. باعث 
کاهش بیمارى هاى پوســتى مى شــود. از تشکیل 
ســنگ کلیه جلوگیرى مى کند. خاصیت سم زدایى 
دارد. از جذب سرب و جیوه توســط بدن جلوگیرى 
مى کند. به رفع تشنگى کمک مى کند. باعث افزایش 
استقامت ورزشکاران مى شــود. سیستم ایمنى بدن 
را تقویت مى کنــد.  احتمال ابتال بــه آب مروارید را 

کاهش مى دهد. ل بیشترى در کاهش  حتمــا ا
ى دارند.
 دیگر 

ر

رکینسون
ى کنــد. از

جلوگیرى  ن
 سفیدشــدن 

د. خــواص ضد 
بــراى کلیه ها مفید 

کاهش مى دهد.

خوردن سیب یعنى خداحافظى با کلسترول 

مطالعات محققان دانشگاه پوستدام در آلمان نشان 
مى دهد، احتمال بروز دیابت نوع 2 در افرادى که 

قد کوتاهى دارند بیشتر است.
افراد کوتاه قد بیشتر در معرض ابتال به کبد چرب و 
بیمارى هاى قلبى و متابولیکى از جمله فشار خون 
و کلســترول باال و التهاب قرار دارند و تمام این 
عوامل جزو عوامل خطر دیابت هســتند. در این 
مطالعه آمده که  طول پا بــا کاهش خطر ابتال به 

دیابت مرتبط است.
محققان معتقدند قد بــه تنهایى موجب مقاومت 
نسبت به انسولین نمى شــود؛ بلکه سایر عوامل 
مرتبط با رشــد در بروز دیابت دخیل هســتند و 
نمى توان با قطعیت گفت کــه افراد کوتاه قد باید 
بیشــتر مورد غربالگرى دیابــت و بیمارى هاى 

متابولیک قرار گیرند.
پزشــکان براى افــراد کوتاه قد جــاى نگرانى 
نمى بینند و معتقدند رژیم غذایى، تحرك فیزیکى، 
ســابقه خانوادگى و میزان قند خــون مهمترین 

عوامل در بروز دیابت هستند.

کوتاه قدها 
مراقب باشند



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

و بدانیــد اى بندگان خدا! که خداوند شــما را بیهــوده نیافرید و 
بى سرپرســت رها نکــرد. از میزان نعمتش بر شــما آگاه  اســت 
و اندازه نیکى هاى خود بر شــما را مى داند. از خدا درخواســت 
پیــروزى و رســتگارى کنیــد، از او بخواهیــد و عطــاى او را 
درخواســت کنید که میان او و شــما پرده و مانعى نیســت و درى 
به روى شما بســته نمى شــود. خدا در همه جا و در هر لحظه و 

موال على (ع)هر زمان، با انسان ها و پریان است. 
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آگهى مناقصه

حسین ایزدى- سرپرست سازمان 

 نوبت دوم

سازمان سیما، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى فوالدشهر به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى 
شهر در نظر دارد بهره بردارى از موارد زیر را از طریق مناقصه به اشخاص واجدالشرایط واگذار نماید.

پیشنهاد دهندگان باید جهت اطالع از اسناد و شــرایط مزایده ها تا آخر وقت ادارى ساعت 14:30 روز 
دوشنبه مورخ 98/10/16 به سازمان مراجعه نمایند.

آدرس: فوالدشهر، محله ب 4، برزن ب، جنب ساختمان سابق مؤسسه آموزش عالى دانشگاه صنعتى فوالد
تلفن: 03152631711 و 03152636118

م الف: 691905

نوع موضوعردیف
آگهى

شماره 
صورتجلسه 
شوراى شهر

مبلغ سپرده 
شرکت در 

مزایده (ریال)
مبلغ پایه 

(ریال)

خرید گل و گیاه فضاى سبز شهر 1
فوالدشهر

نوبت اول
مناقصه

بند 2 شماره 188
98/08/21250/000/0005/000/000/000

جشنواره طالى سرخ در طالخونچه برگزار شد
اولین جشنواره طالى سرخ، زعفران 

شهر قلعه ها توسط شهردارى طالخونچه با همکارى 
اداره جهاد کشاورزى شهرســتان مبارکه در شهر تاریخى و 

گردشگرى طالخونچه برگزار شد.
کاشت زعفران در شهر طالخونچه ســابقه اى ده ساله دارد و در حال حاضر 

نزدیک به 5 هکتار از مزارع شهر به کاشت این محصول اختصاص دارد. مهندس 
کریمیان، رئیس شوراى اسالمى شهر طالخونچه ضمن تأیید این مطلب اظهار کرد: با 

توجه به کمبود منابع آبى و خشکســالى هاى اخیر و همچنین مناسب بودن خاك و بستر 
کاشت زعفران و زیره سبز که از جمله گیاهان مقاوم به کم آبى  مى باشند امیدواریم شاهد 

گسترش مزارع زعفران در سطح باغات شهر باشیم.
مهندس زمانى، کارشناس جهاد کشاورزى نیز در سخنانى ضمن تأیید و تأکید بر سخنان 
ریاست شوراى اسالمى شهر، به گســترش اصول علمى و راهکارهاى بهره ورى بیشتر و 

همچنین فروش این گیاهان دارویى و غذایى سفارش کرد.
الزم به ذکر است این جشنواره همراه با همایش پیاده روى خانوادگى با حضور بخشدار 

مرکزى شهرستان، شرکت بازیافت شهروند شهرستان مبارکه و اقشار مختلف 
شهروندان در کنار مزارع زعفران امین آباد طالخونچه برگزار شد.


