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انهدام شبکه بزرگ جعل مدارك در اصفهان  
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مانند فصل چهاردهم 
به کما مى روید!

حواشى ناتمام آلبوم جدید چاوشى

سود سکه هاى پیش فروش
 3 میلیونى شد

بگویید از کجا 
پول گرفته اید؟! 
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  داستان چرخنده-منصوریان ها همچنان ادامه 
دارد؛ و این بار پاى حامیان الهام چرخنده هم به 

میان آمده است.
 ماجرا از جایى آغاز شد که خواهران منصوریان در 
یک برنامه اینترنتى افشا کردند چرخنده به آنها 
پیشنهاد داده در ازاى استفاده از چادر، امکاناتى از 
قبیل پول و خانه به آنها خواهد داد. الهام چرخنده 
یک روز بعد، این موضــوع را تکذیب و خواهران 

منصوریان را متهم به دروغگویى کرد. 
باال گرفتن جنجال ها باعث شد ...
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معجزه روى فلز

جاعالنى که در این شبکه فعالیت مى کردند، گستره کارى شان  در جعل مدارك تحصیلى و پزشکى را به 6 استان وسعت داده بودند

آذرى: امیدوارم مظاهرى فیکس شود
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن گفت: ما امیدواریم رشید مظاهرى بتواند دروازه بان 

فیکس تیم ملى شود.
سعیدآذرى در گفتگویى تأکید کرد: مظاهرى همچنان رقباى بسیار بزرگى دارد 
ما این را مى دانیم که «کارلوس کى روش» منصف اســت و اگر کسى شایسته 

باشد به او اعتماد مى کند.
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سلبریتى را
 نباید 

تحت فشار 
قرار داد

شایع ترین عالیم افسردگى
افزایش یا 
کاهش وزن

درد مزمن

بیمارى قلبى

التهاب

تشدید 
بیمارى هاى 

مزمن

مشکالت 
خواب

مشکالت 
گوارشى

تولید 10 مدل موت ورسیکلت 
غیراستاندارد در اصفهان

مهران مدیرى، الهام چرخنده، 
خواهران منصوریان و یک سئوال مهم

داستان زندگى قلمزن معروف اصفهانى به روایت خودش
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 همه چیز از مصاحبه در 
سپاهان شــــــروع شد
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 داستان
دارد؛ و این
میان آمده
 ماجرا از ج
یک برنام
د پیشنهاد
قبیل پول
یک روز ب
منصوریان
باال گرفتن
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س شود
 بتواند دروازه بان

سیار بزرگى دارد 
ر کسى شایسته 
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معاون تحقیق و ترویج مرکز ملى فرش ایران گفت: پرونده 
فرش 13 منطقه ایران براى ثبت جهانى به سازمان جهانى 

مالکیت فکرى ارسال شده است.
فرشته اسماعیلى افزود: از سال 1390 تاکنون فرش 57 
منطقه ایران به ثبت ملى رسیده است که از این تعداد 29 اثر 
ثبت جهانى شده اند و پرونده 13 منطقه دیگر به سازمان 
مالکیت جهانى ارسال شده اســت. وى که به فراکسیون 
فرش و صنایع دستى مجلس شوراى اسالمى نیز مشاوره 
مى دهد، اظهار کرد: 29 منطقه اى که فرش آنها به ثبت 
جهانى رسیده شامل تبریز، هریس، تابلو فرش سردرود، 
ماهى خوى، اردبیــل، اصفهان، نایین، کاشــان، ایالم، 

ورامین، مشهد، کاشمر، کردى خراسان شمالى، ترکمن 
جرگالن و بجنورد، چهارمحال و بختیارى، مهستان، مود 
بیرجند، سیستان، گبه فارس، قشقایى فارس، قم، کرمان، 
سنقرکلیایى کرمانشاه، ترکمن گلستان، لرستان، ساروق، 

همدان، یزد و اردکان است.
اسماعیلى درباره زمان به نتیجه رسیدن پرونده هاى ارسالى 
در سازمان جهانى مالکیت فکرى توضیح داد: فرایند ثبت 
یک ســال به طول مى انجامد؛ پس از مراحل کارشناسى، 
چنانچه ایراد و اشکالى گرفته نشود، پرونده براى بررسى 
و اظهار نظر کشــورهاى عضو معاهده لیسبون به همه 

کشورهاى عضو معاهده ارسال مى شود.

این روزها در حالى قیمت ســکه در بــازار آزاد بار دیگر 
صعودى شده و از حدود چهار میلیون تومان گذشته که 
دارندگان سکه هاى پیش فروش ســود خوبى دریافت 
خواهند کرد. اکنون هر قطعه ســکه تمــام بهار آزادى 
حدود چهار میلیون و 400 هزار تومان قیمت مى خورد که 
در مقایسه با نرخ یک میلیون و 475 هزار تومانى زمان 
ثبت نام سکه ها با سر رســید سه ماهه سودى نزدیک به 
دو میلیون و 925 هزار تومان تحویل دارنده سکه  خواهد 
شد. در مجموع اگر فرض کنیم تا آبان ماه که سکه هاى 
پیش فروش شــش ماهــه به طــور کامــل تحویل 
مى شــود، قیمت ســکه در همین حد هم باقى بماند، 

در مجموع از ایــن دو میلیون و 580 هزار قطعه ســکه 
رقمى نزدیک به هفت هزار میلیارد تومان ســود ایجاد 

مى کند.
در طرح پیش فروش ســکه در هفت ســر رسید که با 
هدف تعدیل بازار و همچنین جــذب نقدینگى اجرایى 
شــد حدود هفــت میلیــون و 600 هزار قطعه ســکه 
فــروش رفت. امــا اختالف بیــن نرخ پیــش فروش 
و بــازار آزاد در مدت اخیر حواشــى بســیارى رقم زد و 
برخــى از جملــه نماینــدگان مجلــس طرح هایى را 
براى توقف توزیع ســکه پیشــنهاد کردنــد  که عملى

 نشد.

13 فرش ایرانى 
در نوبت ثبت جهانى قرار دارد

سود سکه هاى پیش فروش
 3 میلیونى شد

تدابیر امنیتى در دانشگاه 
جلسـه دفاع رسـاله دکتراى حسین    تسنیم|
فریدون، برادر رئیس جمهور که قرار بود ساعت 8 صبح 
دیروز در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسى دانشگاه شهید 
بهشتى بررسى شود به دلیل به حد نصاب نرسیدن اساتید 
داور، لغو شد. دیروز تدابیر امنیتى قابل توجهى در اطراف 
محل برگزارى جلسه دفاع حسین فریدون، مشاهده شد 
و مسئوالن حراست از نزدیک شدن افرادى غیر از اساتید 

به جلسه ممانعت مى کردند اما نهایتاً جلسه لغو شد.

دروغ مى گویند... 
آیت ا... سید احمد خاتمى،    خبرگزارى حوزه |
امام جمعه موقت تهران در جمع طالب مدرسـه سطح 
عالى امام مهدى (عج) شهر کرمان با تأکید بر اینکه مردم 
از فشار اقتصادى شکایت دارند، گفت: به دروغ مى گویند 
رهبرى در این موقعیت سـکوت کـرده اند. ایـن هم از 
مظلومیت هاى رهبرى است. اوًال ایشان ساکت ننشسته 
و همین  شوراى عالى اقتصادى از تدابیر معظم له است. 
جواب ایشـان به رئیس قوه قضائیه در راستاى مبارزه با 

مفاسد گام بلندى در این مسئله بود.

پرونده اى که معدوم شد
   اعتماد  آنالین | مشـاور معاون امور مجلس 
رئیس جمهورى بـا تأکید بر ضرورت برخورد شـفاف با 
مفاسد گفت: در دولت گذشته پرونده فساد مالى خواهر 
یکى از مسئوالن کشور در قوه قضائیه معدوم شد و هرگز 
نتیجه آن مشخص نشد. على عسگرى افزود: درباره 59 
پرونده زمین خوارى هم که باید در صحن علنى مجلس 
قرائت مى شد تاکنون چنین اقدامى صورت نگرفته است.

خاطره مرعشى از هاشمى
  ایلنا| حسـین مرعشـى، سـخنگوى حـزب 
کارگزاران مى گوید: در زمان ریاست جمهورى «باراك 
اوباما» قانونى به تصویب کنگره رسید که به نظر مى آمد 
خالف مصوبات برجـام باشـد. در ایران هم بحث شـد 
که طرحى سـه فوریتى براى خـروج از برجام و شـروع 
فعالیت هاى هسته اى توسط کریمى قدوسى آماده شده 
است. در آن زمان خبر رسـید آیت ا... هاشمى با رهبرى 
دیدارى خـارج از عـرف و معمول داشـته اند کـه من به 
دیدار آیت ا... هاشـمى رفتم و از ایشان در خصوص این 
دیدار پرسـیدم. ایشـان گفتند من نگران بودم در مقابل 
اشتباهات آمریکا ما هم اشتباه کنیم و گرفتار شویم که 
خدمت رهبرى رفتم براى کسـب اطالع و متوجه شدم 
خوشبختانه ایشان به موقع روى موضوع دقیق شده اند و 

این طرح هیچگاه در مجلس مطرح نشد.

یادتان هست؟
قطعـًا    روزنامه جمهورى اسالمى | 
خودروسازان داخلى به خاطر دارند که بیش از 802 هزار 
خودرو در انبارهاى بیابانى دپو شـده بـود ولى خریدارى 
وجود نداشت. البته دولت یازدهم با دخالت و تخصیص 
2500 میلیارد تومان گره از کار فرو بسـته خودروسازان 
گشود ولى آنها پس از عبور از بحران، همه تعهدات خود 
براى ارتقاى کیفیت را به کلى فراموش کردند و با توسل 
به توزیع قطره چکانى، امیدوارند اوضاع را براى همیشه 

به کام خود تثبیت کنند. 

سفر محرمانه خاخام روس 
  عصر ایران| رسـانه هاى رژیـم صهیونیسـتى 
مدعى شدند خاخام ارشد روسیه شـش ماه پیش در سفر 
محرمانه یک روزه اى به ایران آمده است. این مقام مذهبى 
یهودیان روسـیه که روابط بسـیار نزدیکى با «والدیمیر 
پوتین» دارد در قالب سفر یک هیئت دوماى دولتى روسیه 
از ایران دیدار کرده است. دولت ایران مخالف حضور این 
مقام مذهبى یهودى در هیئت دیپلماتیک روسیه بوده اما 
تأ کید پوتین سبب شده تا او بتواند سفرى یک روزه به ایران 
داشته باشد. این سفر در تاریخ 20 فروردین  انجام شده و 
در جریان آن این مقام مذهبى یهودیان روسـیه با برخى 
از رهبران جامعـه یهودیان ایران دیدار کرده و از کنیسـه 
مرکزى یهودى ها در تهران و نیز یک مدرسه یهودى ها 

در پایتخت ایران، بازدید کرده است.

خبرخوان
پشت درهاى گمرك

  باشگاه خبرنگاران جوان | ابراهیم 
درستى، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتى، 
تصویرى و تلفن همراه از مشخص شدن قیمت 
گوشــى همراه طى هفته جارى خبر داد و افزود: 
هم اکنون از 600 هزار گوشــى موجود در کشور 
بخشى توقیف شده و بخشى دیگر نیز در گمرك 
مانده است. از مسئوالن ذیربط درخواست مى شود 
به ســرعت این موضوع را پیگیرى کنند چرا که 
تزریق این تعداد تلفن همراه به شبکه توزیع قطعًا 

و به شدت در تعدیل قیمت ها اثرگذار خواهد بود.

آتشفشان دماوند 
فوران ندارد

  مهر | فرماندار دماوند با رد برخى شایعات 
مبنى بر احتمال فوران آتشفشان دماوند، از مردم 
خواست نگران نباشــند و افزود: بررسى هاى ما 
احتمال فوران این آتشفشــان را به طور کلى رد 
مى کند. مجید صفرى در خصوص انتشار مطالبى 
در فضاى مجازى مبنى بر احتمال فوران آتشفشان 
دماوند اظهار کرد: این مطلب به طور کلى تکذیب 

مى شود.

تعدد زوجات واجب است!
   خبر آنالین | روزنامه «خراســان» در 
ستون «حرف مردم» خود نوشت: «االن با وجود 
آمار بسیار باالى پیر دختران و زنان مطلقه و بیوه 
تعدد زوجات براى مردانــى که توانایى دارند یک 
واجب کفایى است. بنده خودم یک پزشکم دو تا 
زن دارم با زندگى بسیار عالى براى دو همسرم و 
بچه هاى بسیار خوب، برکت و لطف خدا را دقیقًا 

احساس مى کنم.»

جدیدترین آمار 
از سفر به ترکیه

  چمدان | وزارت فرهنگ و گردشــگرى 
ترکیه اعالم کــرد حدود 22 میلیون گردشــگر 
خارجى در سال 2018 تا پایان ماه جوالى (اواسط 
مرداد ماه) به این کشور ســفر کرده اند. ترکیه در 
سال 2014 به رقم بى سابقه 41 میلیون گردشگر در 
یکسال رسید اما پس از آن به دلیل حوادث سیاسى 
داخلى و خارجى با کاهش شدید حضور گردشگران 
خارجى روبه رو شــد. اتباع روسیه با سه میلیون و 
276 هزار نفر، آلمان با دو میلیون و 321 هزار نفر و 
ایران با یک میلیون و 317 هزار نفر بیشترین شمار 

گردشگران خارجى ترکیه را تشکیل مى دهند.

کشف دومین محموله 
پوشک میلیاردى 

ســخنگوى ســازمان تعزیرات    میزان |
حکومتــى از کشــف دومین محموله پوشــک 
میلیاردى در کرج خبر داد. سید یاسر رایگانى گفت: 
208 هزار بسته پوشک با ارزش ده میلیارد تومان 
در انبارى در اســتان البرز کشف و ضبط شد. وى 
افزود: مالک این محموله قبًال نیز اقدام به احتکار 
یک میلیون و 200 هزار بسته پوشک به ارزش 30 

میلیارد تومان کرده بود.

اگر عراقى ها نباشند...
رئیس اتاق بازرگانى خرمشهر در    ایلنا|
خصوص اینکه اگر عراقى ها از تجارت با اســتان 
خوزستان حذف شــوند چه اتفاقى خواهد افتاد، 
گفت: در استان خوزستان به غیر از افرادى که براى 
دولت کار مى کنند تقریباً بقیه کار چندانى ندارند. در 
سال هاى اخیر بیشــتر واحدهاى تولید تعطیل 
شــده اند و اگر امروز کار غیر دولتى وجود دارد به 
سبب حضور عراقى هاســت. هفته گذشته بانک 
مرکزى عراق اعالم کرد تاجران عراقى ماهانه یک 
میلیون و 500 هزار دالر فقط  از استان خوزستان 
کاال خریدارى مى کنند که اگر این رقم حذف شود 

موج عظیمى از بیکارى به وجود خواهد آمد.

نصف جهان   داســتان چرخنده-منصوریان ها همچنان 
ادامه دارد؛ و ایــن بار پاى حامیان الهــام چرخنده هم به 

میان آمده است.
 ماجرا از جایى آغاز شــد که خواهران منصوریان در یک 
برنامه اینترنتى افشا کردند چرخنده به آنها پیشنهاد داده 
در ازاى اســتفاده از چادر، امکاناتى از قبیل پول و خانه به 
آنها خواهد داد. الهام چرخنده یک روز بعد، این موضوع را 
تکذیب و خواهران منصوریان را متهم به دروغگویى کرد. 
باال گرفتن جنجال ها باعث شــد شــهربانو منصوریان 
با انتشــار یک ویدئو اعالم کند مصاحبــه اینترنتى او و 
خواهرش به طور کامل پخش نشده و همین باعث ناراحتى 
یا سوء اســتفاده بعضى ها شده اســت. این عذرخواهى 
تلویحى یکى از خواهران منصوریان از آنچه درباره الهام 
چرخنده گفتند در حالى است که حامیان این بازیگر سینما 
و تلویزیون نیز دست به کار شــده و حتى کار را به تهدید 

منصوریان ها کشانده اند.
در همین زمینه، پایگاه اطالع رسانى «باشگاه خبرنگاران 
جوان» که از زیرمجموعه هاى صداوسیماست، متنى را از 
على اکبر رائفى پور، فعال سیاسى نزدیک به اصولگرایان 
منتشر کرده که در آن ضمن مقایسه شکایت مهران مدیرى 
از روزنامه «شرق» و عذرخواهى این روزنامه از مدیرى، 
تهدید شده کار خواهران منصوریان هم به دادگاه کشیده 
خواهد شد: «به زودى ادعاى خواهران منصوریان و رسانه 

انتشار دهنده اکاذیب در دادگاه محک خواهد خورد.» 
از طرف دیگر پایــگاه خبرى «فردا نیــوز» که آن هم از 
جمله رسانه هاى اصولگرا بوده و اخبار این طیف فکرى 
را منتشر مى کند، روز یک شــنبه متنى را روى خروجى 
خود قرار داد که در آن ضمــن حمایت کامل از دیدگاه ها 
و مواضع الهام چرخنده، خواهــران منصوریان را تلویحًا 
متهم به دروغگویى کرد و نوشت که نمى توان به ادعاى 
آنها اعتماد کرد: «کسى که حاضر است بخاطر پول به این 

راحتى عقاید خود را تغییر دهد و چادرى شود و روز دیگر 
بخاطر به دست نیاوردن آن پول دوباره چادر خود را کنار 
بگذارد چگونه مى تواند راستگو تلقى شود و حرفش مورد 

پذیرش قرار بگیرد؟»
«فردا نیوز» آنگاه براى ختم این ماجــرا، همان راه حل 
رائفى پور را ارائه مى دهد و جالب آنکــه مانند این فعال 

سیاسى، پاى مهران مدیرى را هم وسط مى کشد: «بهترین 
راه براى حل و فصل این مســئله همان راهى است که 
مهران مدیرى در پرونده ثامن الحجــج طى کرد. الهام 
چرخنده باید از این رسانه و خواهران منصوریان شکایت 
کند تا اگر سندى دارند رو کنند و اگر مسئله جز این است 

آبروى دروغگو برود.»

اما به نظر مى رسد مهمترین بخش نوشتار پایگاه اطالع 
رسانى «فردا نیوز»، جمله آخر آن باشد که اگر پیگیرى شود 
ممکن است مسیر این پرونده را به کل عوض کند: «تنها 
یک سئوال مهم از خواهران منصوریان باقى مى ماند: از 
چه جاها و یا کســان دیگرى پول گرفته اند تا نقش بازى 

کنند؟»

مهران مدیرى، الهام چرخنده، خواهران منصوریان و یک سئوال مهم

بگویید از کجا پول گرفته اید؟! 

آیت ا... نــورى همدانــى در دیدار عــده اى از جوانان 
گروه هــاى خودجوش جهادى تهران گفــت: مردم ما 
از نظر معیشــتى در وضعیت نامناســب هستند، قشر 
ضعیف جامعه از زندگى روزانه خود درمانده شــده اند. 
چرا مسئوالن اقدام عاجل نمى کنند؟ چرا با مفسدان و 

محتکران برخورد جدى نمى شود؟ 
این مرجع تقلید افزود: امروز ضعف مدیریت بزرگ ترین 

مشکل است. هیچ اشرافى بر قیمت ها نیست. بنده خودم 
خرید شخصى را انجام مى دهم و مى بینم که هر روز یک 

قیمت روى اجناس است.
این عالم شیعى ادامه داد: این زجر مردم و مشکالت مردم 
را خودم لمس مى کنم. اینجور نیست فقط گزارش بگیرم 
خودم به درون بازار مى روم. مردم مى آیند و گله مى کنند 

و نامه هاى فراوانى داریم.
آیت ا... نورى همدانى گفت: اما امروز مى خواهم عرض 
کنم مردم عزیز بدانند و از مراجع گله نکنند چرا سکوت 
کرده اید. ما مکرر از مســئوالن خواســتیم، خواهش 
کردیم ولى متأســفانه اقدام عاجــل و اثرگذار ندیدیم. 
البته متأ سفانه صدا و سیما تذکرات مراجع و علما و حوزه 
را انعکاس نمى دهد. لذا مردم گمانشــان این است که 
ما ســکوت مى کنیم؛ در حالى که رهبر معظم انقالب 
و مراجع و حوزه بیــش از همه ناراحــت این وضعیت

 هستند.

  باشگاه خبرنگاران جوان | مرحوم سید رضا 
زواره اى که مدتى را به تحقیقــات راجع به پرونده انفجار 
هشتم شهریور و شهادت رجایى و باهنر پرداخت در کتاب 
خاطرات خود که توسط مرکز اسناد انقالب اسالمى منتشر 
شده مى گوید:  براساس تحقیقات من، در روز حادثه، همه 
افراد حاضر در دفتر نخســت وزیرى پشت میزى بزرگ و 
طویل نشسته بودند. یک سر میز مرحوم رجایى نشسته 
بود؛ سپس نخست وزیر، یعنى مرحوم باهنر، بعد از آن آقاى 
مهدوى، وزیر کشور، که آن روز دیر رسیده بود. پس از آن 
رئیس شهربانى و دبیر شوراى امنیت، خسرو تهرانى. بعد 
از آن هم دو طرف میز تا آخر نماینده نیروها نشسته بودند. 

مطلب مشترکى که همه آنها در بازجویى گفتند، این بود 
که در آن جلسه، کشمیرى، منشى شورا بوده  و در قسمت 
جلو، جاى خسرو تهرانى نشسته بود. صندلى خسرو تهرانى 
هم در انتهاى غربى میز قرار داشت. کشمیرى کیفش را 
مى گذارد؛ بعد برمى خیزد، چاى مى ریزد و جلوى مرحوم 

رجایى و باهنر مى گذارد. ســپس چند دقیقه اى با تهرانى 
در گوشى نجوا مى کنند. آن گاه به انتهاى سالن مى رود و 
درست زمانى که قصد داشته است از اتاق خارج شود، بمب 

منفجر مى شود.
برد ماده منفجره حداکثر 2 یا 3 متر بوده اســت. چند نفر 
از حاضران از جمله معاون فرمانــده ژاندارمرى و مرحوم 
دستجردى، رئیس شهربانى نیز که در زمان حادثه، نزدیک 
باهنر نشسته بودند، زخمى شــدند، اما براى بقیه اتفاقى 
نیافتاد. متخصصان هم مى گفتند بمب فقط در محدوده اى 
حداکثر تا 3 متر قدرت تخریب داشــته است. با این همه، 
براى کشــمیرى که در دورترین فاصله از آن قرار داشت، 

جسدى ساخته بودند که فقط یک کیسه خاکستر بود!
بى شک او با اتومبیلش که در بیرون قرار داشت از صحنه 
حادثه فرار کرده و با خانواده اش از کشور خارج شده بود. در 
صورتى که عده اى سعى مى کردند او را جزو شهداى واقعه 

به شمار آورند.

پسر اسحاق جهانگیرى در واکنش به فیلمى که در فضاى 
مجازى به او منتسب شده است در اینستاگرام خود نوشت 
که ما نه «ِفــرارى» داریم، نه از ایــران عزیز «َفرارى» 

هستیم.
اخیراً در فضاى مجازى فیلمى از یــک ِفرارى طالیى و 
سرنشینان آن منتشر و ادعا شده است: «این بزرگوار پسر 
جهانگیرى عزیزه که در اسپانیا با ماشین فرارى طالیى اش 
داره با پول ملت بیچاره فخر مى فروشه. فرزندت کجاست 

آقاى جهانگیرى؟ البد میگه بیکار و عالف.»
به گزارش «ایسنا»، پسر اسحاق جهانگیرى نیز در واکنش 

به انتشار این فیلم، در اینستاگرام خود نوشته است: «من 
محمدحسین جهانگیرى، فرزند دکتر اسحاق جهانگیرى 
دانش آموخته دکتراى مدیریت زنجیــره تأمین، اکنون 
مشغول انجام خدمت سربازى هستم. برادر کوچک ترم 
محمدحسام دانش آموز سال ســوم دبیرستان است. دو 
خواهرم هم هر دو ازدواج کرده اند و ساکن تهران اند. همه 
اینها را براى این نوشــتم که بگویم هیچیک از ما، نه در 
اسپانیا هستیم و نه در هیچ کشورى غیر از ایران و نه آنگونه 
که  "اخبار جعلى" به خانواده ما هم رســید،  نه "ِفرارى" 

داریم، نه از ایران عزیز "َفرارى" هستیم.»

بعد از پخش سریال «سال هاى دور از خانه» که در ایران 
به «اوشین» معروف شده بود، صحبت هاى زیادى درباره 
سانســور این مجموعه و در نتیجه عوض شدن قصه اش 
مطرح شــد؛ ترانه علیدوســتى اما در این باره توضیحات 

جالبى داده است.
تا سال ها پس از پخش ســریال «سال هاى دور از خانه» 
که با نام «اوشین» در میان مردم شناخته مى شد، بسیارى 
معتقد به تغییر داستان این سریال تحت تأثیر سانسور صدا 
و ســیما بودند، تا جایى که حتى عنوان شــد ژاپن نسخه 

سانسور شده را که قصه جدیدى پیدا کرده است، دوباره از 
ایران خریده تا از تلویزیونش پخش کند.

ترانه علیدوســتى اما در توییتى، روایتى تازه  از این ماجرا 
داشته و نوشته است: «من این ماجراى اصلى "اوشین" رو 
پارسال که ژاپن بودم سئوال کردم، شایعه بود که شغلش 
چیز دیگــه  س، ژاپنى ها گفتن "اوشــین" اونجا هم نماد 
نجابت بوده و هیچ ریگى به کفش نداشته. وقتى گفتم تو 
ایران ما فکر مى کردیم "اوشین" سانسور شده و داستانش 

عوض شده غش غش خندیدن.»

هجدهمین  دوره بازى هاى آسیایى    رویداد 24 |
براى کاروان بزرگ ایران به دلیل چگونگى عملکرد در 
رشته هاى مختلف و حواشى آنها، به اندازه کافى پرونده 
براى بررســى دارد، اما این تجزیه تحلیل هاى مثبت و 
منفِى فنى، نادیده گرفتن دیگر اتفاقات ســئوال برانگیز 
پیرامون کاروان اعزامى را موجب نخواهد شد که از آن 
جمله مى تــوان به ســوءمدیریت هاى کاروان ایران در 

حضور مدیران اشاره کرد.
در مجموع، تعداد افرادى که در جایگاه مدیر و مســئول 

کاروان ایران را در بازى هاى آسیایى همراهى کردند، کم 
نبودند. براى این بازى ها کادر سرپرســتى کاروان ایران 
متشکل از نصرا... ســجادى به عنوان سرپرست و پنج 
همراهش به اندونزى رفتند. براى اسکان اعضاى کاروان 
در داخل و خارج از دهکده افرادى مســئول شده بودند. 
تیم هاى حاضر در پالمبانگ سرپرست جداگانه اى داشتند 
و مسئول تشــریفات در مالزى و اندونزى هم مشخص 
بودند. ضمن اینکه رؤســاى زیادى از فدراسیون ها هم 
در جریان بازى هاى آسیایى به اندونزى رفتند و البته در 

هتلى خارج از دهکده مستقر بودند. 
در حضور همه این مدیران، اما کاروان ایران نتوانســت 
در حد دوره قبل بازى هاى آسیایى مدال طال بگیرد و در 
نهایت هم به یک پله پایین تر بسنده کرد. این نتیجه بى 
ربط با برخى سوءمدیریت ها در ورزش نیست. به هرحال 
جاماندن زهرا نعمتى از مسابقه، پاره شدن زنجیر چرخ و 
ترکیدن الستیک دوچرخه ســواران، نتایج ضعیف تیم 
امید و باخــت مصلحتى مقابل میانمــار به دلیل همین 

سوءمدیریت ها بوده است.

آیت ا... نورى همدانى:

من خودم خرید مى کنم 
و مى بینم هر روز یک قیمت روى اجناس است

جزئیات نحوه انفجار بمب در دفتر نخست وزیرى

من؛ پسر جهانگیرى، سرباز و ساکن ایرانم

افشاگرى جدید درباره  «اوشین»

ناکامى در حضور مدیران
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احداث آبنماهاى محور میانى 
چهارباغ پس از اتمام جشنواره

مدیر منطقه3شهردارى اصفهان گفت: عملیات احداث 
آبنماهاى محور میانى چهارباغ پس از اتمام سى و یکمین 
جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان آغاز 

مى شود.
حسین کارگر اظهارکرد: با تمهیدات صورت گرفته، پیاده 
راه چهارباغ عباسى در هر دو مسیر شــرق که بر عهده 
شهردارى منطقه3 و مسیر غرب که بر عهده منطقه یک 
شهردارى اصفهان بود، به صورت100 درصد تکمیل شد 
و در اختیار شهروندان قرار گرفت.وى افزود: مسیر اصلى 
چهارباغ که قبًال محل عبور خودروها در دو بخش شرق و 

غرب بود، در حال تبدیل شدن به پیاده رو است.

در مدار قرار گرفتن مخزن آب 
مجتمع امیران

مخزن آب مجتمع امیران زواره پس از هشت سال از زمان 
احداث راه اندازى مجدد شد.

مدیر آب و فاضالب روستایى شهرستان اردستان گفت: 
مخزن ذخیره و انتقال آب مجتمع امیران شامل 12 روستا، 
پس از هشت سال در مدار قرار گرفت.رضا دهقانى افزود: 
به منظور در مدار قرار گرفتن این مخزن 500 مترمکعبى، 
عملیات محوطه سازى مخازن ذخیره آب روستایى مجتمع 

کچومثقال و امیران با سه میلیارد ریال هزینه اجرایى شد.

اردستانى ها با صندوق هاى 
صدقه خداحافظى مى کنند

سرپرست کمیته امداد امام خمینى (ره) اردستان از اجراى 
طرح جمــع آورى صندوق هاى صدقه از ســطح معابر 

عمومى در این شهرستان خبر داد.
ابوالقاســم صادقى گفــت: با اجراى طــرح جمع آورى 
صندوق هاى صدقه در کنار صرفه جویى در هزینه و نیرو، 
مردم مى توانند با استفاده از رایانه و ابزارهاى الکترونیکى 

براى این امر مهم اقدام کنند.

بازسازى نرده ها 
و درهاى چوبى باغ فین

سرپرست مجموعه جهانى باغ فین کاشان از پایان طرح 
بازسازى و نصب نرده ها و درهاى چوبى این باغ تاریخى 
خبر داد. سمیه فرهادى گفت: این طرح با مبلغى افزون بر 
یک میلیارد و 250 میلیون ریــال از محل اعتبارات ملى 

انجام شد.

بهره بردارى از
 67طرح تعاونى در استان

با حضور معاون توســعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، 
67طرح تعاونى به بهره بردارى رسید.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان گفت: 
این طرح ها به صورت متمرکز در حاشــیه سیزدهمین 
جشنواره تجلیل از تعاونى هاى برتر استان با 227میلیارد 

تومان هزینه به بهره بردارى رسید.
محسن نیرومند افزود: از مجموع این طرح ها، 18طرح 
در بخش مســکن و عمران، 16طرح در بخش خدمات، 
11طــرح در بخش صنعت، 11طــرح تعاونى در بخش 

کشاورزى و 11طرح در سایر بخش ها فعالیت مى کنند.

 آبان، موعد برگزارى سى امین 
جشنواره تئاتر اصفهان

معاون امور هنرى و سینمایى اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى اســتان اصفهان گفت: یکى از دالیل تأخیر 
در برگزارى سى امین جشنواره تئاتر استان، انتخابات 
انجمن هنرهاى نمایشــى اســت و با برگزارى این 
انتخابات در آینده اى نزدیک، آبان ماه شــاهد برپایى 

جشنواره تئاتر استان خواهیم بود.
محمدعلى جعفرى اظهارکرد: برگزارى جشنواره تئاتر 
استان اصفهان به دلیل نیاز به تعامالت بیشتر، به آبان 
ماه موکول شــده و این تأخیر فقط مختص اصفهان 
نیست، بلکه تاریخ برگزارى جشنواره تئاتر چند استان 

دیگر نیز در آبان ماه است.

خبر

مدیرعامل شرکت عمران فوالدشهر گفت: پروژه هاى مسکن 
مهر فوالدشهر در مدت 14 ماه و با اعتبارى بالغ بر 14 میلیارد 

ریال احداث شد و به بهره بردارى رسید.
حمیدرضا شیروانى با اشاره به بهره بردارى از پنج باب مرکز 
آموزشى، اظهار کرد: در گذشــته مسکن مهر فوالدشهر در 
حوزه آموزش با مشــکالتى روبه رو بود، بر همین اساس در 
ابتداى سال 96 به صورت همزمان آگهى شش مدرسه را به 
مناقصه گذاشتیم و بعد از انتخاب پیمانکاران، بــه مرحله اجرا 
درآمدند و هم اکنون پنج مدرسه که از لحاظ کیفیت، فضاى 
بازى و موقعیت قرارگیرى مناسب هستند، تکمیل شده اند.
مدیرعامل شرکت عمران فوالدشهر تصریح کرد: خوشبختانه 

با بهره بردارى از مدرسه 15 کالســه عدالت واقع  در مرکز 
برزن ایثار، مدرسه 15 کالسه رسالت واقع در مرکز برزن ایثار، 
مدرسه 12 کالسه والیت واقع در مرکز برزن فرهنگ، مدرسه 
12 کالسه مهردانش واقع در محله فرهنگ5 و  مدرسه 12 
کالسه نام آوران واقع درمحله فرهنگ6 یکى از مسائلى که 
مى توانست در حوزه آموزش مسکن مهر را با چالش جدى 
مواجه کند، مرتفع شد.وى ادامه داد: اتمام معابر اصلى و شریان هاى 
مسکن مهر فوالدشهر یکى دیگر از مهمترین اولویت هاى شرکت 
عمران فوالدشهر به شمار مى آمد، برهمین اساس این مهم در 
دستور کار قرار داده شد و پس برگزارى مناقصات، پیمانکاران 

انتخاب و توسط آنها اجرایى شد.

مدیر کل گمرك اســتان اصفهان گفت: طى امســال 
از اســتان اصفهان 883 قلم کاال بــه وزن دو میلیون و 
198 هزار ُتن و به ارزش 925 میلیون و 341 هزار دالر، 
کاال به مقصد 93 کشــور جهان صادر شده است که در 
مقایســه با مدت مشــابه ســال قبل، از لحــاظ وزن

 24 درصــد و از نظــر ارزش 50 درصــد افزایــش 
داشته است.

اســدا... احمدى ونهرى عمده ترین کاالهاى صادراتى 
از اســتان اصفهان را، آهن آالت و فوالد به ارزش 346 
میلیون دالر، محصــوالت پتروشــیمى 176 میلیون 
دالر، فــرش 92 میلیــون دالر برشــمرد و اظهار کرد: 

مهمترین کشــورهاى مقصد کاالهاى صادراتى استان 
اصفهان عــراق بــا 233 میلیــون دالر و 25 درصد، 
افغانستان با 142 میلیون دالر 15 درصد، امارات متحده 
عربى با 116 میلیــون دالر و 13 درصد و پاکســتان با 
83 میلیون دالر و 9 درصد ســهم از کل صادرات استان 

هستند.
وى ادامــه داد: 25 هــزار و 361 ُتــن کاال بــه ارزش 
120 میلیــون و 611 هــزار دالر به گمــرك اصفهان 
وارد شده که در مقایســه با مدت مشابه سال قبل از نظر 
وزن 35 درصد و از نظــر ارزش 33 درصد کاهش یافته 

است.

صادرات اصفهان
 50 درصد افزایش یافت

افتتاح14پروژه با14میلیارد 
تومان اعتبار در مسکن مهر

دانشکده فنى و حرفه اى شــهید مهاجر اصفهان در نظر دارد امور تهیه مواد غذایى، طبخ و توزیع غذاى موردنیاز 
دانشجویى خود را براى سال تحصیلى 98- 97 از طریق مناقصه به شرکت هاى واجدالشرایط (ترجیحاً داراى سابقه کار 
در واحدهاى آموزشى و دانشگاهى) واگذار نماید. لذا از متقاضیان درخواست مى گردد جهت دریافت اسناد مناقصه از 
تاریخ نشر آگهى به مدت 5 روز به آدرس: اصفهان- خیابان هزارجریب- دانشکده فنى شهید مهاجر اصفهان- امور 

قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً هزینه انتشار آگهى بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
م الف: 239121

آگهى مناقصه طبخ و توزیع غذا

دکتر غالمرضا شمس- رئیس دانشکده فنى و حرفه اى شهید مهاجر اصفهان

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان از دستگیرى 
اعضاى باند بــزرگ جعل مــدارك تحصیلى 
و شناســایى دفاتر آنها در شــش استان کشور 
توسط کارآگاهان پلیس آگاهى این فرماندهى 

خبر داد.
سردار مهدى معصوم بیگى اظهار کرد: مأموران 
پلیس آگاهى استان اصفهان با رصد دقیق پلیسى 
از فعالیت شبکه بزرگ جعل مدارك تحصیلى در 
استان مطلع شدند و بالفاصله تحقیقات در این 
زمینه در دستور کار قرار گرفت. وى با بیان اینکه 
جاعالن در زمینه مدرك دیپلم، لیسانس، فوق 
لیسانس، دکترا، پزشــکى، دندانپزشکى و طب 
ســنتى فعال بودند، افزود: ســرانجام با تالش 
شبانه روزى مأموران مخفیگاه این باند در یکى 
از مناطق شهر اصفهان شناسایى و در عملیات 
ضربتى پنج نفر از اعضاى اصلى گروه دستگیر 

شدند.
وى ادامه داد: در بازرسى از مخفیگاه متهمان 9 
دستگاه لپ تاپ، سه دستگاه رایانه، دو پرینتر، دو 
عدد اسکنر و یک دستگاه زیراکس رنگى بزرگ 
و مجهز، به همراه 86 مدرك آمــاده تحویل و 
200 مدرك خام جعل شــده کشف شد. سردار 
معصوم بیگى تصریح کرد: تاکنون بیش از ده نفر 
از همدستان و دالالن مرتبط با این باند دستگیر 
شــده اند و تالش ها براى دستگیرى سایر افراد 

مرتبط با باند در دستور کار قرار دارد.
ســردار معصوم بیگى از شناسایى و احضار صد 
نفرى که مــدارك  تحصیلى، پزشــکى و طب 
ســنتى جعلى خود را از این بانــد دریافت کرده 
بودند، خبر داد و گفت: با بررســى هاى به عمل 
آمده مشخص شد متهمان از این طریق توانسته

 بودند در مجموع 24 میلیارد ریال درآمد کسب 
کنند.

 نمایشگاه بین المللى صنعت ساختمان آفریقا 
طى روزهاى 16 تا 18 آبان  امسال در کشور 
کنیا و نمایشگاه بین المللى تخصصى صنعت 
سیمان امارات طى روزهاى پنجم تا هشتم آذر 

ماه در شهر دبى برگزار خواهد شد.
شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان با مدنظر قرار دادن شــرایط کنونى 
اقتصاد جهان، نیاز رو به رشــد بازار ســاخت 
و ســاز دنیا و پتانســیل باالى شرکت هاى 
ایرانى در تولید و صادرات انــواع تجهیزات 
و مصالــح ســاختمانى بــه ویــژه صنعت 
سیمان و بتن، اقدام به ســازماندهى پاویون 
ملى ایران در ایــن دو نمایشــگاه به عنوان 
معتبرترین نمایشگاه هاى بین المللى صنعت 
ساختمان در خاورمیانه و شمال و شرق آفریقا 

خواهد کرد. 
بدون شــک حضــور آگاهانه در نمایشــگاه 
صنعت ساختمان کنیا بهترین راه براى ورود 
به بازار بکر و بالقوه شرق آفریقا و شرکت در 
نمایشــگاه تخصصى صنعت سیمان امارات 
بهترین فرصت براى ارتقاى ســهم ایران از 
سرمایه گذارى هاى عظیم حوزه خلیج فارس 
به ویژه در کشورهاى امارات و قطر خواهد بود.

در ایــن راســتا شــرکت نمایشــگاه هاى 
بین المللــى اســتان اصفهــان از تمامــى 
شــرکت هاى توانمند در صنعت ساختمان، 
بــه خصــوص صنعــت ســیمان و بتــن 
بــراى حضــور در ایــن رویدادهــا دعوت 

کرده است.
با توجه بــه ظرفیت هاى موجــود در صنعت 
سیمان کشور که بسیار بیشــتر از نیاز داخلى 
است، بازاریابى جدید در این صنعت ضرورى 
به نظر مى رســد و بازار کشــورهاى آسیاى 
جنوب غربى، شرق و شــمال آفریقا با توجه 
به میزان فعالیت هاى ساخت و ساز و توسعه 
زیرســاخت هاى عمرانى، جایگزین مناسبى 
براى صادرات سیمان به  شــمار مى روند که 
قطعًا رویدادهاى مذکور گامى مؤثر در جهت 

نیل به این اهداف خواهد بود.

حدود 130 هزار نفر در جشنواره عید تا عید باشگاه مشتریان 
بانک ایران زمین شرکت کردند. 

فرهاد اینالوئى، معاون فناورى اطالعات بانک ایران  زمین 
ضمن ابراز خرسندى از استقبال مشتریان از جشنواره باشگاه 
مشتریان این بانک گفت: ایجاد و راه اندازى باشگاه مشتریان 
در راستاى توسعه بانکدارى دیجیتال و آماده سازى بسترى 
براى رفع نیازهاى مشــتریان، توجه ویژه به آنها و مدیریت 

صحیح ارتباط با آنهاست. 
وى افزود: در این جشــنواره بیش از 12 هزار نفر از اعضاى 
باشگاه مشتریان در جشنواره بازى هاى این باشگاه به مدت 
11 روز با یکدیگر به رقابت تنگاتنــگ پرداختند که در این 
میان، بازى فکرى و هیجان انگیز 2048 با استقبال بى نظیر 
اعضا روبه رو شد و بیش از 150 هزار بار طى مدت 11 روز از 

این صفحه بازدید صورت گرفت. 
وى ادامه داد: در این جشنواره اعضاى باشگاه مى توانستند 
با امتیازهــاى جمع آورى شــده خود، در ســومین دوره از
سرویس هاى خرید شارژ موبایل، خرید بسته هاى اینترنتى، 
دریافت بلیت قرعه کشــى آنالین چرخ گردون، شرکت در 
سبدهاى قرعه کشى 20،30 و 50 میلیون ریالى و شرکت در 

جشنواره بازى هاى باشگاه مشتریان حضور یابند.

مدیرکل دامپزشــکى اصفهان بــا تأکید بــر رعایت 
دستورالعمل هاى پیشــگیرانه گفت: تاکنون خسارت 
صنعت مرغدارى این استان از بیمارى آنفلوآنزاى فوق 

حاد پرندگان 110میلیارد ریال برآورد شده است.

شهرام موحدى با بیان اینکه 265 هزار و ده قطعه پرنده در 
کانون هاى آلوده استان معدوم شد، افزود: مبلغى که باید 
براى جبران خسارت به مرغداران پرداخت شود درحدود 

9 میلیارد و 300 میلیون ریال است. 

وى اظهار کرد: این بیمارى از چهارم ماه تیر به مدت 30 
روز در استان شیوع یافت و 183 هزار و 110 قطعه پرنده 
در شهرستان نجف آباد و 81 هزار و 900 قطعه در تیران 

و کرون را درگیر کرد. 

وى بیمه طیور را اجبارى ذکر و اضافه کرد: مرغداران باید 
طیور خود را بیمه کنند تا در مواقع بروز خسارت با مشکل 

مواجه نشوند.
مدیرکل دامپزشکى اصفهان با اشاره به توزیع 1500ُدز 
واکسن آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان در استان، ادامه داد: 
قرار است امسال این طرح به صورت محدود طى دو نوبت 

در برخى از مرغدارى هاى واجد شرایط اجرا شود. 
موحدى با بیان اینکه با اقدامات پیشگیرى و مراقبتى از 
38 روز گذشته تاکنون موردى از بیمارى آنفلوآنزاى فوق 
حاد پرندگان در منطقه مشاهده نشد ، گفت: مطابق قانون 
اگر اســتانى به مدت 21 روز هیچ موردى از ابتال به این 

بیمارى را نداشته باشد، پاك محسوب مى شود. 
وى با اشــاره به تراکم زیاد مرغدارى ها و تنوع بســیار 
زیاد پرندگان در استان بیان کرد: با وجود هشت کانون 
ابتال به این ویــروس در منطقــه، در ایــن مدت این 
بیمارى در واحدهاى مرغــدارى صنعتى منطقه کنترل

شده است. 
به گفته وى، گزارش نشــدن ابتال به این بیمارى و عدم 
مشاهده و شناسایى کانون آنفلوآنزا، خبر خوبى است اما 
نباید خطر ورود دوباره ویروس نادیده گرفته شــود و در 

برابر ورود احتمالى آن اهمال کرد. 
وى با تأکید بر رعایت مسائل بهداشتى از سوى مرغداران، 
هشدار داد: با توجه به فعال بودن ویروس و درگیر شدن 
واحدهاى تخمگذار در برخى اســتان هــاى همجوار، 
وجود ویــروس در ماه هــاى آبان و آذرمــاه محتمل 
است و اگر دســتورالعمل هاى پیشگیرانه به خوبى اجرا 
نشــود، به یقین این بیمارى را در فصول آینده خواهیم 

داشت. 

رئیس اتحادیه مشــاوران امالك اصفهان با بیان 
اینکه در ســه ماهه اخیر افزایش تقاضا براى خرید 
خانه را شــاهد بودیم، گفت: رونق در بحث خرید و 
فروش سبب شد مقدارى قیمت هاى رهن و اجاره 

افزایش پیدا کند.
رســول جهانگیرى با بیان اینکه ما معموًال براى 
آگاهسازى و شفاف ســازى این موضوع همیشه 
به مردم پیشــنهاد داده ایم به ساخت و ساز مسکن 
بپردازند، اظهار کرد: ساخت و ساز مسکن همیشه 
یک درصد ضریب سود مطمئنه دارد، یعنى اگر کسى 
وارد ساخت و ساز مسکن شود باید براساس نیاز مردم 
و تقاضاى مردم، نه براساس سلیقه خودش بسازد. 
وى افزود: مى دانید که اکنون مخاطبان بازار مسکن 
مخاطبانى نیستند که آپارتمان 150 تا 300مترى 
بخرند. باید نسبت به وضعیت مخاطبان نگاه کرد و 

ساخت و ساز کنند، در این صورت مشتریان خاص 
خودشان را خواهند داشت.

رئیس اتحادیه مشاوران امالك اصفهان ادامه داد: 
آپارتمان هاى بین 50 تا 100 متر بیشترین مخاطب 

را دارد.
وى افزود: به این ترتیب اگر کسى در بحث ساخت 
و ساز سرمایه گذارى کند، ضرر نمى کند؛ زیرا عمًال 
ساخت و ساز زمان بازدهى سود خودش را دارد ولى 
در این چند مدت و زمانى کــه در رکود بازار بودیم، 
خود همین سبب شده بود که از بحث ساخت و ساز 

هم فاصله بگیرند.
جهانگیرى تأکید کرد: چون قیمت مصالح ساختمانى 
هم افزایش پیدا کرده است، گرفتن هزینه هاى پروانه 
ساخت و هزینه هاى ساخت و ساز مسکن سبب شده 
قیمت تمام شده مسکن مقدارى افزایش پیدا کند. 

وى ادامه داد: مسئوالن باید کمک کنند تا متولیان 
اقتصادى بتوانند تسهیالتى را قائل شوند که قدرت 
خرید مردم را باال ببرد و خــود همین موجب رونق 

بازار مسکن مى شود.
وى همچنین با اشاره بحث اجاره مسکن بیان کرد: 
آنها براساس عرف یکســاله قرارداد مى نویسند و 
معموًال از پایان خرداد تا پایان شهریور افزایش پیک 
رهن و اجاره عرف است. اما در سه ماهه اخیر افزایش 

تقاضا براى خرید خانه را شاهد بودیم.
رئیس اتحادیه مشــاوران امالك اصفهان افزود: 
افزایش تقاضا براى اجاره روتین اســت و هرساله 
همین موقع انجام مى شود و مخاطبان رهن و اجاره با 
شرایط خاص خود همیشه هستند، اما رونق در بحث 
خرید و فروش سبب شد مقدارى قیمت هاى رهن و 

اجاره افزایش پیدا کند.

خسارت 11میلیاردى آنفلوآنزاى مرغى
  در اصفهان

انهدام شبکه بزرگ
 جعل مدارك  در اصفهان

دعوت شرکت نمایشگاه هاى 
استان اصفهان براى 
حضور در آفریقا و دبى

افزایش اجاره بهاى مسکن در اصفهان 

استقبال  از جشنواره
 عید تا عید باشگاه مشتریان 

بانک ایران زمین

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت بهدانه خوراك نام آوران شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 48903 و شناسه ملى 
10260671717 به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/05/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: مؤسسه آگاه تراز مدبر به 
شناسه ملى 10260569878 و شماره ثبت 2596 به 
سمت بازرس اصلى و جالل فخرالمباشرى به شماره 
ملى 1288320140 به سمت بازرس على البدل براى 
مدت یکسال مالى انتخاب شدند اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 

غیر تجارى اصفهان( 235813)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت افق شرق صفاهان شرکت با مسئولیت محدود به شــماره ثبت 21030 و شناسه 
ملى 10260418882 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/05/04 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: افروز شــاه محمدى به کد ملى 0550088342 با پرداخت مبلغ 50 هزار ریال به صندوق 
شرکت وارد شرکت و جز شرکا محسوب مى گردد. در نتیجه سرمایه شــرکت از مبلغ 1000000 ریال به 
مبلغ 1050000 ریال افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح ذیل اصالح شد. ماده 4 اصالحى: سرمایه 
شرکت مبلغ 1050000 ریال نقدى است که تماما به صورت نقد پرداخت و در اختیار مدیر عامل شرکت قرار 
گرفت. شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک به شرح ذیل مى باشد: رضا ارجمند دارنده 950000 ریال سهم 
الشرکه و سارا عباس وندکشتیبان دارنده 50000 ریال سهم الشرکه و افروز شاه محمدى دارنده 50000 

ریال سهم الشرکه.
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجارى اصفهان( 236581)
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«ژرار  دوپاردیو»
 در فیلم جمال شورجه

یکى از اقشــارى که این روزها گوى ســبقت در فضــاى مجازى را ربوده انــد کمدین هاى 
«خنداننده شــو» هســتند که یک شــبه ســلبریتى شــده اند. رامبد جــوان در این بــاره به 

«تسنیم»، گفت: این میزان از محبوب و مشهور شدن ناگهانى، اتفاق عجیبى بود و طبق تجربه اى 
که از دوره قبل این برنامه داشتیم به بچه ها گفته بودیم که استقبالى که از آنها مى شود را در رؤیاى 
خود هم نمى توانند ببینند. در هالیوود روانشناس ســتاره ها وجود دارد، که ما آن را نداریم. در آنجا 
هم وقتى فردى یک شبه محبوب و ســتاره مى شــود، مى تواند از میزان توجهى که قرار مى گیرد 
وضعیت ناهنجارى پیدا کنــد، منتها چون این شــهرت خیلى دوره اى بوده و تــب آن خیلى زود 
مى خوابد براى اینکه فرد دچار افسردگى نشود، بعد از این وضعیت روانشناس او را تحت درمان قرار 

مى دهد.
رامبد جوان با اشاره به اینکه فعاالن رســانه اى و جامعه خودش درباره موضعگیرى هاى درست یا 
نادرست سلبریتى ها قضاوت مى کنند، افزود: چرا یک سلبریتى نباید به همه موضوعات ورود کند؟ 
حال اینکه ورود مى کند چقدر از پس این ورود برمى آید خودش جاى بحث دارد، یعنى چقدر سواد 
و توانمندى اش را دارد و مى تواند تحلیل درســت ارائه بدهد. مخاطب هم همانقدر مى تواند با آن 
ـ کسى که مطلب او را مى خواند، ویدئویى را که بارگذارى  سلبریتى یا فرد مشهور ارتباط برقرار کندـ 
کرده مى بیند یا با موضعش مواجه مى شودــ اما کار غلطى است که ما آن سلبریتى را تحت فشار قرار 
دهیم و بگوییم «تو نباید این کار را بکنى، سوادش را ندارى». چون مردم ناظران حقیقى هستند و اگر 

سواد آن موضعگیرى مربوطه را نداشته باشد همه چیز معلوم مى شود.
وى ادامه داد: یک کسى آنقدر بلد اســت که یک کارى را انجام مى دهد و یک کسى بلد نیست انجام 

مى دهد و نمى شود. این آزادى را باید بدهیم و همه مان این آزادى و حق اظهارنظر را براى همدیگر 
قائل شویم. و فضاى مجازى اتفاقاً همین رویکرد را دارد و به همین دلیل هم  رسانه پرمخاطبى 

است، چون همه آدم ها اجازه اعالم وجود دارند و این اتفاق جذابى است.

دیدگاه رامبد جوان درباره فعالیت هاى 
اجتماعى مشاهیر و ستاره ها:

سلبریتى را 
نبـا ید 

تحت فشـار 
قرار داد

دیو» دوپاا ا ژ«ژ

ى را ربوده انــ کد کمدین هاى 
ار این بــاره به  امبد جــوان د

ط و طبق تجربه اى  ق عجیبى بود
را در رؤیاى  وشود ى که از آنها مى 
دارد، که ما آن را دنداریم. در آنجا 
مى گیرد میزان توجهى قکه قررار

نآن خیلى زود  ره اى بوده و تــب 
وانشناس او را تحت د درمان قرار 

باره موضعگیرى هاى ددرست یا 
د به همه موضوعات وروود کند؟ 
ى بحث دارد، یعنى چقدردر سواد 
طب هم همانقدر مى تواندد با آن

ذارگذارى   خواند، ویدئویى را که ب
ما آن سلبریتى را تحت فشارار قرار 
اگر مردم ناظران حقیقىهستندد و

د.
س نیست انجام  ى دهد و یک کسى بلد

 حق اظهارنظر را براى ه همدیگر 
ارمخاططبى دلیل هم  رسانه پ

ست.

یت هاى 
آلبوم «ابراهیم» با صداى چاوشى منتشر شد، اما به نظر مى رسد 

حواشى این اثر تمامى ندارد.
«ابراهیم» روز 11 شــهریور ماه منتشر شد. بر کسى 
پوشیده نیســت که این خواننده پاپ و تهیه کننده 
آلبوم «ابراهیم» براى اخذ مجوز انتشار با وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمى جدال هاى فراوانى 

داشتند.
واحد نظارت و ارزشــیابى دفتر موســیقى وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمى اصالحیه هایى را براى 
چند قطعه از این آلبــوم در نظر گرفته بود و مى گفت که 

ن  حبا اثر پیگیر اصالحیه ها نشــده اند. از طرفــى تهیه کننده آلبوم صا
«ابراهیم» این ادعاى واحد نظارت را نمى پذیرفت و وزارت ارشاد را در این موضوع بى تفاوت مى دانست.

سرانجام با ورود على ترابى، رئیس دفتر موسیقى وزارت ارشاد به ماجرا، مجوز آلبوم داده شد. ترابى چند 
قطعه را با ضمانت خودش مجوز داد و اعالم کرد که «دو قطعه از این آلبوم تحت هیچ شــرایطى مجوز 
نمى گیرند و اگر این دو قطعه با این کیفیت منتشر شوند، اعتراض بسیارى را به همراه خواهد داشت». اما 

شاهد این هستیم اشعار این دو قطعه به دست رسانه ها منتشر شد.
نکته جالب و عجیب پس از انتشار آلبوم «ابراهیم»، این است که بر خالف آنچه  گفته شد، آلبوم «ابراهیم» 
در نسخه مجازى با هشت قطعه منتشر شده اســت، این در حالى است که وزارت ارشاد براى شش قطعه 

مجوز داده بود و حتى در پشت جلد این آلبوم عنوان شش قطعه آورده شده است.

قربان محمدپور، کارگردان سینما، درباره آخرین وضعیت ساخت 
و اکران فیلم ســینمایى «دختر شــیطان» گفت: بخش 
جلوه هاى ویژه این اثر به شدت حساس است و نیاز به 
دقت باال دارد. همین امر باعث شده کار هاى فنى ما 
زمانبر شود اما با همه این اوصاف تالش مى کنیم 
اواخر شهریور تدوین آن را به پایان برسانیم و ساخت 
موسیقى و صداگذارى را آغاز کنیم. وى افزود: یکى 
از خوانندگان هندوستان به نام «سونونیگام» یکى از 
شش آهنگ  این فیلم را خواند و ساخِت بقیه آهنگ هاى 
این فیلم به اضافه موسیقى متن، احتماًال مهرماه در هند 
پیگیرى مى شود. این تهیه کننده درباره زمان احتمالى اکران این 

اثر گفت: قرار بود آبان ماه این فیلم را اکران کنیم که به دلیل زمانبر شدن بخش هاى فنى به عید 
نوروز موکول مى شود. گفتنى است؛ حمید فرخ نژاد، «جکى شروف»، «سیمران میشکروتى»، 
«ایشا روات»  و فردین حفیظى بازیگران این فیلم سینمایى هستند و فیلمبردارى آن در کشور 

هند انجام شد.

مهدى سلطانى، بازیگر سینما و تلویزیون که این روزها سریال «پدر» 
از وى در حال پخش بــود، بازیگر فیلم «رؤیاى ســهراب»

 شد.
سلطانى در صفحه اش نوشــت: «این روز ها در شهر 
زیبا و با اصالت کاشان مشــغول فیلمبردارى فیلم 
سینمایى هستیم به کارگردانى على  قویتن به اسم 
"رؤیاى ســهراب". این فیلم درباره شاعر محبوب 
معاصر سهراب سپهرى است. اولین بار است که به 
کاشان سفر مى کنم؛ شهرى که بسیار بهتر از تصورات 

من بود و مردمش از خود شهر دوست داشتنى تر.»
 مهدى ســلطانى، بازیگر تئاتر و تلویزیون آخرین بازى را در 

سریال «پدر» به کارگردانى بهرنگ توفیقى داشت.

همسر جمشید مشایخى گفت: خدا را شکر مشایخى چند روزى است که 
از بیمارستان مرخص شده و در منزل به سر مى برد.

رئوفى افزود : جمشــید به دلیل اینکه زمــان زیادى را 
در بیمارســتان گذرانده، تا به شــرایط عادى در خانه 
عادت کند باید تحت نظر باشــد به همین دلیل به 
صورت شــیفتى دو پرســتار در منزل مراقب وى 

هستند. 
وى خاطرنشان کرد: خدا را شکر حال عمومى جمشید 
خوب است اما فعًال تحت نظر کامل پزشکان است تا به 

بهبودى کامل برسد.

واکنش پرویز پرستویى به 
عکس تکان دهنده اشکان خطیبى 
تا بوده همین بوده...

مینامر باعث شده کار هاى فنى ما 
با همه این اوصاف تالشمى کنیم 
دوین آن را به پایان برسانیم و ساخت 
گذارى را آغاز کنیم. وى افزود: یکى 
دوستان به نام «سونونیگام» یکى از 
لم را خواند و ساخِت بقیه آهنگ هاى 
سیقى متن، احتماًال مهرماه در هند 

ِ

ننده درباره زمان احتمالى اکراناین
 بخش هاى فنى به عید 

سیمران میشکروتى»، 
مبردارى آن در کشور 

 شکر مشایخى چند روزى است که 
و در منزل به سر مى برد.

ید به دلیل اینکه زمــان زیادى را 
رانده، تا به شــرایط عادى در خانه 
حت نظر باشــد به همین دلیل به 
 دو پرســتار در منزل مراقب وى 

د: خدا راشکرحالعمومى جمشید 
حت نظر کامل پزشکان است تا به 

پرویز پرستویى به عکسى که کاهش وزن عجیب 
اشــکان خطیبى براى بازى در یک نقش را نشان 
مى دهد واکنش نشان داد. پرســتویى یادداشتى 
براى اشکان خطیبى نوشــت و از این بازیگر که از 

سینما خداحافظى کرده است، حمایت کرد.
اشکان خطیبى ســال 95 در فیلمى با نام «سینما 
نیمکت» بــه کارگردانى محمــد رحمانیان بازى 
کرد که براى نقشش دســت به ریسک باالیى زد. 
این بازیگر 20 کیلو وزن کم کرد اما در نهایت فیلم 
«سینما نیمکت» فقط ده شب به طور محدود اکران 
شد و این باعث شد خطیبى براى همیشه از سینما 
خداحافظى کند. پرویز پرستویى با انتشار پستى به 
دورى خطیبى از سینما پرداخت و خاطره اى هم از 

تجربه  شخصى خودش در این زمینه بازگو کرد.
پرستویى براى خطیبى نوشــت: «وقتى عکست 
رو دیــدم برخالف عکس هایى که متأســفانه در 
این روزها مى بینم، بغض کردم و اشــک ریختم. 
تمام تنم درد گرفت و بند بند وجودم تیر کشــید. 
ولى من قــدر رنجى را که در این نقش کشــیدى 

خوب مى دونم.»
این بازیگر تجربه شــخصى اش از وزن کم کردن 
را اینگونــه بازگو کرد: «یادمــه وقتى خودم براى 
نقشى که در فیلم "سیزده 59" داشتم براى اینکه 
بیننده باور کنه 20 سال در کما بودم 20 کیلو وزن 
کم کردم و روزى که بــراى جمع آورى پول براى 
زلزله آذربایجان، جلوى سینما آزادى تجمع کرده 
بودیم یه هنرپیشه معروف بهم گفت چرا اینجورى 
شدى؟ گفتم چه جورى شدم؟ یواشکى در گوشم 
گفت چى مى کشى؟ گفتم درد.گفت جدى مى گم 
نکنه سیخى مى کشى؟ گفتم آره. هرروز سیخکى 
میرم تا ایســتگاه 5 توچال و سیخکى برمى گردم. 

اگه طالبى بیا تو هم بکش...»
پرویز پرستویى ادامه داد: «اشکان عزیز... تا بوده 
همین بوده ما قراره از رنــج کارمون لذت ببریم و 
قدرشناس هم نداشته باشــیم. اصًال مهم نیست. 
مهم اینه که خودمون در دوران رنج کشیدن  لذتى 
مى بریم که درکش براى خیلى ها ســخته. حق 
دارى که آزرده بشى و فکر نمى کنم چیزى رو در 

این سینماى فعلى از دست داده باشى...»

حواشى ناتمام آلبوم جدید چاوشى

آهنگ هندى روى فیلم «دختر شیطان» 

تعریف مهدى سلطانى از مردم کاشان

جمشید مشایخى از بیمارستان مرخص شد

ناهیــد امیریان، گوینده پیشکســوت و 
دوبلور شــخصیت هاى خاطره انگیزى 
مثل «ســندباد»، «هــاچ»، «بامزى»، 
«میشکا» و «خرس مهربون» مى گوید 
که فرزند کار دوبله است و امیدوار است 

که فرزند خلفى بوده باشد.
مراسم رونمایى از مستند «ستاره ناهید» 
به تهیه کنندگى و کارگردانى ابوالفضل 
توکلى و پاسداشت ناهید امیریان، مدیر 

دوبالژ و گوینده پیشکسوت برگزار شد.
ناهید امیریان در این مراسم با قدردانى 
از ســاخت مجموعــه مســتندهاى 

«پیشکســوتان دوبله» گفت: «همیشه 
دوست داشتم در خفا باشم. وقتى آقاى توکلى پیشنهاد ساخت فیلم را مطرح کرد نمى دانستم چطور خواهد شد. به ایشان گفتم 

شاید نتوانم اما درنهایت به نظر من کار خوبى از آب درآمد.»
این پیشکسوت گفت: «خوشحالم کار را از کســانى یاد گرفتم که پى و خشت هاى اول این هنر را گذاشتند و چون خیلى کم 
سن و سال بودم عالوه بر کار درس و رسم زندگى را هم از همین عزیزان آموختم، بارها در مسیر زندگى سرآشیبى داشتم اما 
باتجربه هایى که از همکارانم آموختم موفق شدم سختى ها را پشت سر بگذارم، من به جرأت مى توانم بگویم فرزند کار دوبله ام 

و امیدوارم خلف بوده باشم.»
او در پایان گفت: «مى خواهم بگویم تا نفس در جان دارم خدمتگزار ملت ایران هستم چون عاشق کار و ملتم هستم و خودم 

را خوشبخت ترین زن دنیا مى دانم.»

ک گ ا ا ا

دوبلور «هاچ» و «سندباد» دوست دارد 
در خفا زندگى کند 

در حالى که چند روز پیش اعالم شد «ژرار دوپاردیو»، 
بازیگر مطرح فرانسوى به تجاوز جنسى متهم شده و 
او این اتهام را رد کرد، «باشگاه خبرنگاران جوان» از 
آغاز بازى او در فیلم «احمد باى» به کارگردانى جمال 
شورجه خبر داده و عکسى از این بازیگر منتشر کرده 

که به نظر مى رسد از پشت صحنه این فیلم است.
در ســایت IMDB و دیگر منابع معتبر هنوز نام فیلم 
شورجه دیده نمى شود، اما «باشگاه خبرنگاران جوان» 
نوشته فیلمبردارى فیلم سینمایى«احمد باى» ادامه 
دارد و ژرار دوپاردیو در نقش «داى حسین» که یکى 
از شــخصیت هاى بزرگ تاریخ الجزایر است جلوى 
دوربین رفت. پیــش از این قرار بود جمال شــورجه 
سریال «حضرت موسى(ع)» را براى تلویزیون بسازد 

که منتفى شد.
برخى از عوامل فیلم سینمایى «احمد باى» عبارتند از 
کارگردان جمال شورجه، طراح صحنه و لباس مجید 
میرفخرایى، مدیر فیلمبردارى تورج منصورى، گریم 

کامران خلج و تهیه کننده سمیرا حاجیالنى است.
پروژه سینمایى «احمد باى» محصول مشترك ایران 

و الجزایر است.
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 هواداران تراکتورسازى در پیام هاى خود ضمن سپاس 
از زنوزى مالک تراکتورسازى، این جذب را انتقام بزرگى 
از سپاهان بابت خرید مهدى کیانى و محمد ایران پوریان 

در ابتداى فصل مى دانند.
 ماجراى احسان حاج صفى و تراکتورسازى حاشیه هاى 
خود را در چند روز آینده به دنبال خواهد داشت. همانطور 
که در خبرها خواندید احسان حاج صفى در شرایطى به 
تراکتورسازى پیوست که هواداران سپاهان انتظار چنین 
انتقالى را در مورد یکى از محبوب ترین بازیکنان تاریخ 

باشگاهشان نداشتند.
سایت «ورزش سه» بعد از این انتقال رویکرد دفاع از حاج 
صفى را اتخاذ کرد و درصدد تطهیر کامل او نزد هواداران 
سپاهان بر آمد و نوشت: «احسان حاج صفى پس از اینکه 
در لیست مازاد المپیاکوس قرار گرفت با توجه به اینکه 
دو سال با این تیم قرارداد داشت، تنها در صورت پرداخت 
پول رضایتنامه مى توانســت از این تیم جدا شود. پول 
رضایتنامه حاج صفى در ابتدا یک میلیون دالر بود اما در 
ادامه با توجه به مازاد بودن حاج صفى و چانه زنى هایى 
که انجام شد به 500 هزار یورو کاهش یافت. در این میان 
دو باشگاه سپاهان و تراکتورسازى خواهان جذب حاج 
صفى بودند که تراکتورســازى با مالک متمولش گوى 
سبقت را از ســپاهان ربود و با پرداخت مبلغ رضایتنامه 
حاج صفى به باشگاه یونانى این بازیکن را به خدمت تیم 
خود درآورد تا پس از دژآگه و شجاعى، سومین کاپیتان 

تیم ملى هم سر از تبریز در بیاورد.»
 این ســایت در ادامه گزارش خود نوشته: «پس از این 
انتقال عده اى از هواداران سپاهان که از رفتن حاج صفى 
به تراکتور عصبانى هســتند مواضع تندى علیه بازیکن 

سابق خود گرفته اند.
سئوال اساســى درباره مواضع این عده از هواداران این 
است که مگر احســان حاج صفى حق انتخاب داشته و 
تراکتور را به سپاهان ترجیح داده؟ مگر باشگاه سپاهان 
توانســته بود رضایت المپیاکوس را به دســت بیاورد و 

حاج صفى نخواسته باشد به سپاهان بیاید؟
در واقع احســان حاج صفى بازیکن آزاد نبود که بتواند 
با میل خود تیم بعدى اش را انتخاب کند، درســت مثل 

داستان چند سال پیش خلعتبرى و پرسپولیس.

شاید برخى از هواداران سپاهان انتظار داشتند که حاج 
صفى با مبلغى بسیار پایین یا حتى رایگان در فصل جارى 
پیراهن سپاهان را به تن کند؛ البته حتى در صورت قبول 
چنین فرضیه اى که منطقى به نظــر نمى آید، مدیران 
باشگاه باید 500 هزار یورو به باشگاه المپیاکوس پرداخت 
مى کردند که مبلغ کمى براى باشگاه سپاهان که بودجه 

خود را پیش تر خرج کرده است، به شمار نمى رود.
 در انتقال حاج صفى به تراکتور، نه مى توان احسان حاج 
صفى را مقصر دانست و نه باشگاه سپاهان را. زیرا نه حاج 
صفى اختیار انتخاب تیمش را داشت و نه سپاهان توان 
پرداخت این پول را داشت؛ که اگر داشت قطعًا این کار را 
انجام مى داد؛ بنابراین هواداران سپاهان بهتر است از جو 
احساسى خارج شوند و با تفکر منطقى، نه باشگاه خود را 
سرزنش کنند نه احسان حاج صفى را که قطعًا سرمایه 

معنوى سپاهان است تخریب کنند.»
سایت «آى اسپورت» هم که به نظر مى آید از ناکامى 
سپاهان در جذب حاج صفى خوشحال است به هواداران 
سپاهان تاخته که حق انتقاد از حاج صفى را ندارید. این 
سایت در مطلبى نوشته: «از همان روزى که زمزمه هاى 
مذاکره احسان حاج صفى با باشــگاه تراکتورسازى به 
گوش رسید، تکاپوها در اصفهان آغاز شد. امیر قلعه نویى 
در نشســت خبرى خود مدعى شــد که حاج صفى به 
سپاهان مدیون است و براى اداى دینش، حتى بهتر است 
براى سپاهان مجانى بازى کند. مدیران باشگاه سپاهان 
با استفاده از القابى مثل پسر اصفهان و پسر سپاهان و... 
سعى کردند حاج صفى را احساساتى کنند و زمینه را براى 
بازگشــتش به این باشــگاه فراهم کنند. وقتى هم که 
شایعه توافق او با تراکتورسازى جدى شد کمپین هایى از 

سوى هواداران سپاهان در فضاى مجازى تشکیل شد و 
آنها از حاج صفى خواستند که برگردد و به تیمش کمک

 کند.
اما در نهایت این تالش ها نتیجه نــداد و حاج صفى به 
تراکتورسازى پیوست. درســت بعد از انتشار این خبر، 
واکنش هاى منفى و شــدیدى از اصفهان دیده شــد. 
هواداران سپاهان او را متهم به خیانت کردند و لیدرهاى 
این باشــگاه مدعى شــدند که حاج صفى منفورترین 
بازیکن تاریخ سپاهان اســت که بارها با اشتباهاتش و 
البته جدایى هاى بدموقعش، این تیم را به دردسر انداخته 
است! درســت در کمتر از 24 ســاعت لحن هواداران 
سپاهان تغییر کرده و احسان حاج صفى که تا مدتى کمى 
قبل تر پسر محبوب و افتخارآفرین سپاهان بود، تبدیل 
به منفورترین بازیکن این تیم شــده است. البته که این 

رفتارها مختص سپاهان نیست و در میان تمام تیم ها و 
هوادارانشان دیده مى شود.»

اما موضوع اشــتباهاتى که هواداران ســپاهان از حاج 
صفى انتظار داشتند براى جبران آنها دوباره به سپاهان 

بیاید چه بود؟
به گزارش «نصف جهان»، هواداران سپاهانى در آخرین 
تالش ها براى منصرف کردن این بازیکن از ســفر به 
تبریز و قبل از خبر عقد قرارداد، درکمپین کاپیتان برگرد 
خود که مدتى بود در فضاى مجازى راه انداخته بودند، 
با یادآورى اشــتباهات این بازیکن در ترکیب سپاهان 
تالش کردند تا از این طریق بخواهند او را به بازگشت 

ترغیب کنند.
حاج صفى یک بــار در لیگ دوازدهــم و در حالى که 
سپاهان و استقالل در کورس قهرمانى رقابت مى کردند، 

با اشتباهى که در بازى با داماش انجام داد و یک پنالتى 
بى دلیل به حریف داد باعث شد تیمش شکست بخورد 
و به نوعى قهرمانى را از ســپاهان گرفت و به استقالل 

تقدیم کرد.
وى دو فصل قبل هم در دیــدار نیمه نهایى جام حذفى 
مقابل نفت تهران پنالتى خود را از دســت داد تا تیمش 

حذف شود و از رسیدن به فینال باز بماند.
به عقیده سپاهانى ها، حاج صفى دو قهرمانى از سپاهان 
گرفته اســت و براى جبران این دو اشــتباه باید در این 
شرایط ســخت از پیشــنهاد اغواکننده تراکتورسازى

مى گذشت و با پول کمتر به اصفهان مى آمد تا به نوعى 
دینش را ادا کرده باشد.

همچنین هواداران سپاهان در پاســخ به سایت هایى 
همچون «ورزش سه» و خود احســان حاج صفى که 
مدعى انــد او قدرت انتخاب نداشــته و ســپاهان هم 
قدرت پرداخت پول رضایتنامه او را نداشــته اســت به 
او یادآور شــدند که بهتر بود براى تحقق شعار و حرف 
همیشــگى اش که مى گفت «در ایران فقط سپاهان» 
حداقل به ایران نمى آمد و به قطر که مشتریان زیادى 
آنجا داشــت مى رفت تا هم پــول رضایتنامه اش داده

مى شد و هم اینکه پول خوبى نصیب خودش مى شد و 
به یکى از رقباى ســپاهان در مسیر قهرمانى لیگ برتر 

ایران نمى پیوست. 
هواداران تراکتورسازى که حسابى از پیوستن حاج صفى 
به تیمشان خوشــحالند در کرى هاى خود  با هواداران 
سپاهان این خرید را انتقام خرید بازیکنانى مانند مهدى 
کیانى و محمد ایرانپوریان دو بازیکن تأثیرگذار ســابق 
تراکتور مى دانند و به سپاهانى ها یادآور شدند که «زدى 
ضربتى، ضربتى نوش کن!» و البته ســپاهانى ها هم 
معتقدند که آنها اینقدر به طور مســتقیم و غیرمستقیم 
از تراکتورســازى بازیکن گرفته اند که این ضربه آنها 
به تیم تبریزى جبران پذیر نیســت. هواداران سپاهان 
همچنین در کرى هایشــان به آنها وعده دادند که این

 فصل هم اتفاقى مانند فصــل چهاردهم بیافتد که طى 
آن ســپاهان قهرمان لیگ شــود و تراکتور سازى که
 قهرمانى خود را تمام شده مى دانســت در لحظه آخر 

به کما برود!

کرى خوانى هواداران سپاهان و تراکتورسازى باال گرفت

مانند فصل چهاردهم به کما مى روید!

محسن کدخدایى

نصف جهان «کارلوس کى روش» در بازگشت به تهران، 
اردوى تیم ملى را براى آماده سازى جام ملت ها استارت 
زد. بر همین اساس او با شیوه اى نوین در اعالم اسامى، با 
ارسال پیامک به بازیکنان مدنظرش از آنها براى حضور 

در اردو دعوت به عمل آورده است.  
یکى از بازیکنانى که به نظر مى رسید و البته خیلى دوست 
داشت بتواند با عملکرد مناسب طى فصل جدید شانس 
بازگشــت دوباره به تیم ملى را به دســت بیاورد شجاع 
خلیل زاده است. مدافع شمالى پرســپولیس در دومین 
فصل حضورش در جمع شاگردان «برانکو ایوانکوویچ» 
علیرغم مصدومیتى که دارد، توانســته عملکرد تقریبًا 
موفقى از خود به جا بگذارد و اوج عملکرد او را در بازى آخر 

و مقابل الدحیل مى توان عنوان کرد. جایى که بارها 
با پوشش مناســب و بالك حمله وران الدحیل 

امیدوارى بزرگى را براى جبران شکســت 
تک گله در جمع هواداران ســرخپوش 

شکل داده است.
شجاع خلیل زاده اما همچنان در بلک 
لیست کارلوس کى روش قرار دارد. 
این در حالى اســت که با حذف سید 

جالل حسینى به دلیل باالرفتن ســن به نظر مى رسید 
این مدافع قابلیت جانشــینى او را حداقــل در اردوهاى 
ارزیابى کادرفنى دارا باشد. مدافع موفق پرسپولیس در 
این فصل که تیمش با دریافت تنهــا یک گل از حیث 
آمار جزو برترین ها محسوب مى شد، امیدوارى زیادى 
داشت تا ســرمربى تیم ملى بار دیگر با دعوتش به تیم 
ملى به خصومت گذشته خاتمه دهد. خلیل زاده اما به نظر 
مى رسد با سلیقه شکل گرفته اکنون تنها قربانى اظهارنظر 
غیرحرفه اى چهار سال پیش باشد. مدافع جوان آن دوره 

سپاهان بعد از خط خوردن نامش از لیست بازیکنان تیم 
ملى در آستانه جام جهانى برزیل در گفتگویى جنجالى 
علیه ســرمربى تیم ملى اکنون خود را در بلک لیســت 

کارلوس کى روش مى بیند. 
جنجالى که آن زمان هم در آن پاى یک کروات در میان 
بود؛ ســپاهان تحت هدایت «زالتکو کرانچار» پیش از 
جام جهانى برزیل امیدوار بود بتواند با عبور از سد رقباى 
خود دستیابى به لیگ قهرمانان آسیا را میسر کند. تیمى 
که امید ابراهیمى و شجاع خلیل زاده را به عنوان نفرات 
تأثیرگذار خود مى دید و در مقابل درخواســت کى روش 
براى در اختیار قــرار دادن آنها مخالفت کرد. شــجاع 
خلیل زاده بعد از این جدال باشگاهى و تیم ملى و زمانى 
که از جمع شاگردان کى روش خط  خورد با حمله به لیست 
او مدعى شد که سرمربى تیم ملى کسانى را دعوت کرده 
که در حد پوشــیدن پیراهن تیم ملى نیستند. اظهارات 
تند شجاع البته به همینجا ختم نشــد و با این جمله که 
کى روش بازیکنانى را دعوت کــرده که باعث نابودى 
تیم خود شده اند و باشگاهشــان نیز آنها را نمى خواهد 
جنجالى ترین مصاحبه علیه سرمربى تیم ملى را به خود 

اختصاص داد.
این اظهــارات جنجالى که چهار ســال پیش از ســوى او 
شــکل گرفته، اکنون یکى از دالیلى معرفى مى شــود که 
باعث دور مانــدن مدافع موفق این فصل پرســپولیس از 
تیم ملى شده اســت و در دوره اى که کى روش با بازگشت 
به تیــم ملى با دعوت نفراتش با سیســتم پیامــک آنها را 
بــه اردو فراخوانده اســت، همچنان شــماره این بازیکن 
در دسترس نباشــد و او را با حســرت و محرومیتى بزرگ 
مواجه کند. شــجاع اگر در مصاحبه هاى خود خویشتندار
 بود و مانند حضور در زمین که به هر دلیل کوچکى عصبانى 
مى شود، عجله نمى کرد چه بسا مى توانست با صبورى به 
پیراهن تیم ملى برسد، ولى با آن مصاحبه جنجالى چند سال 
پیش این موضوع بعید است. البته فراموش نکنیم که سایر 
مدافعانى که در حال حاضر در تیم ملى حضور دارند کیفیتى 
کمتر از او ندارند و این موضوع هم  منهاى مصاحبه جنجالى 

کار او را سخت خواهد کرد. 

نصف جهان ســتاره جدید تراکتورسازى در فرودگاه شــهید مدنى تبریز به هواداران قول داد تمام 
تالشش را براى قهرمانى تیمش به کار بگیرد.با حضور احســان حاج صفى در تراکتورسازى این 
تیم تبدیل به یکى از گران ترین و پرستاره ترین تیم هاى تاریخ فوتبال ایران شده است. هواداران 
تراکتورسازى که این موضوع را درك کرده اند و از شرایط تیمشان راضى هستند، حضورى پرشور در 

فرودگاه شهید مدنى تبریز داشتند و از حاج صفى استقبال کردند.
آنها بعد از ورود حاج صفى از ستاره جدیدشان استقبال کردند و در 

جریان خوشامدگویى این ستاره ملى پوش ثانیه هایى با هواداران 
حرف زد.

حاج صفى ضمن تشــکر از هوادارانى که براى اســتقبال از 
او به فرودگاه رفته بودند، وعده کرد تمام تالشــش را براى 

تالش در مســیر قهرمانى تراکتورســازى به کار مى گیرد. او 
همچنین اعالم کــرد یکى از دالیــل اصلى که 

به تبریز  برگشــته، خاطرات گذشته با 
هواداران تراکتورســازى است و 

دژآگــه و البته حضور اشکان 
مسعود شجاعى 
هــم تأثیرگذار 

بوده است. 

نصف جهــان  جالل علیمحمدى، هافبک هجومى ســپاهان که در فصل جدید به دلیل ترافیک 
بازیکن در این پست به او کمتر بازى رسیده اســت، به دلیل نیمکت نشینى قصد جدایى از جمع 

طالیى پوشان را داشت و درخواست رضایتنامه داده بود.
بعد از گذشت چند روز و عدم توافق با تیم هاى لیگ برترى عنوان شده بود که این بازیکن جدایى 
خود را احتماًال تــا نیم فصل به تعویق خواهد انداخت و در پنجره زمســتانى از جمع شــاگردان 

قلعه نویى جدا مى شود.
باشگاه سپاهان تالش خود را براى منصرف کردن علیمحمدى از جدایى به کار گرفت و پس از 

چند جلسه صحبت این بازیکن متقاعد شد در سپاهان بماند.
طى جلسه اى که میان این بازیکن و تابش، مدیرعامل باشگاه برگزار شد علیمحمدى از تصمیم 
خود براى جدایى منصرف شــد. احتماًال در دیدارهاى آتى ســپاهان به این بازیکن بیشتر بازى 

مى رسد.
علیمحمدى محبوبیت باالیى در سپاهان دارد و بعد از ناراحتى هواداران باشگاه از تراکتورى شدن 
حاج صفى،  باشگاه نمى خواست یکى از مهره هاى پرورش یافته توسط خودش را از دست بدهد. 

او تصمیم گرفته فعًال بماند و بجنگد.

مربى اســبق تیم فوتبال ســپاهان گفت: به نظرم 
قلعه نویى باید با یک تدبیر درست تنوع بیشترى در 

تیمش ایجاد کند تا نتایج بهترى کسب کند.
حسین چرخابى در گفتگویى در خصوص شرایط این 
روز هاى تیم فوتبال ســپاهان و اینکه آنها در حال از 
دست دادن امتیازات اول فصل هستند، اظهار کرد: به 
نظرم سپاهان این روز ها فوتبال خوبى ارائه مى دهد و 
فکر مى کنم اگر با همین فرمان جلو بروند مى توانند 
به موفقیت دســت پیدا کنند.   وى افزود: سپاهان در 
خط حمله خود کمى ضعــف دارد و این تیم نیاز دارد 
که در بازى ها موقعیت هاى بیشترى خلق کند. به جز 
پرسپولیس سال گذشته فکر نمى کنم تیم دیگرى با 
این اختالف و چند هفته مانده به پایان لیگ قهرمان 
شده باشد. البته شرایط ســپاهان با پرسپولیس فرق 

مى کند و آنها باید روى هدف خود تمرکز کنند.
مربى اسبق تیم فوتبال سپاهان تصریح کرد: به نظرم 
سپاهان براى اینکه بتواند به قهرمانى دست پیدا کرده 
و امسال نتایج خوبى کسب کند، باید حتمًا دو کار را 
انجام دهد. اول اینکه مشکالت دفاعى و خط حمله 
خود را برطرف کند و دوم برنامه هاى بیشــترى در 
بازى داشته باشد. به نظرم قلعه نویى باید با یک تدبیر 
درست تنوع بیشــترى در تیمش ایجاد کند تا نتایج 

بهترى کسب کند.
چرخابى در پایان در مورد اینکه جایگاه سپاهان را در 
انتهاى فصل در کجاى جدول مى بیند، خاطرنشان 
کرد: پیش بینى در فوتبال خیلى ســخت اســت، اما 
سپاهان با بازیکنان و مربى بادانشــى که در اختیار 
دارد مى تواند یکــى از مدعیان قهرمانى در 
لیگ برتر باشد. البته از تیم هاى پرسپولیس، 
استقالل، تراکتورسازى و حتى پدیده هم 

نباید غافل شد.

خلیل زاده چوب عدم خویشتندارى اش را مى خورد

 همه چیز از مصاحبه در سپاهان شروع شد

 مدیرعامل باشگاه ذوب آهن گفت: ما امیدواریم رشید 
مظاهرى بتواند دروازه بان فیکس تیم ملى شود.

ســعیدآذرى در گفتگویــى تأکید کــرد: مظاهرى 
همچنان رقباى بسیار بزرگى دارد ما این را مى دانیم 
که «کارلوس کى روش» منصف اســت و اگر کسى 

شایسته باشد به او اعتماد مى کند.
آذرى در خصوص اینکه آیا تعطیالت لیگ برتر براى 
تیمش خوب خواهد بود یــا خیر گفت: تعطیالت که 
همیشه خوب اســت! البته فکر مى کنم این شرایط 

براى تیم ما فرقى ندارد، چون ما برنامه ریزى کردیم 
و مى دانیم در این تعطیالت چه کار مى کنیم. هرچند 
به نظرم این تعطیالت بــراى بازیکنانى که مصدوم 
بودند و تیم هایى مثل ما که بازیکن مصدوم داشتند 

خوب بود.
مدیر عامل باشگاه ذوب آهن در خصوص اینکه چرا 
در این چند هفته به داورى ها اعتراض داشته و آیا این 
مسئله یک تاکتیک بوده است گفت: ما هیچ اعتراضى 
نکردیم بلکه پیگیر حق و حقوقمان بودیم، چون در 

این چند هفته واقعاً داورى ها بــه ضرر ما بود من از 
شما مى پرسم، چرا آقاى کاظمى که داور بازى ما و 
سپاهان بود بعد از آن بازى دیگر قضاوت نکرد؟ یا 
چرا دکتر حیدرى بعد از بازى ما و استقالل دیگر سوت 
نزد؟ ما همیشه دنبال حق و حقوق خودمان هستیم نه 
اعتراض! وقتى خود اصفهانیان مى گوید داور اشتباه 
تأثیرگذار داشته دیگر جاى اعتراض نمى ماند. من 
فقط دنبال حق و حقوم تیمم هستم و مریض نیستم 

که بى  خود بخواهم اعتراض کنم.

آذرى: امیدوارم مظاهرى فیکس شود

مى ریم براى قهرمانى!

مى ماند و مى جنگد!

تنوع بیشتر بزرگوار!

ی ر ز اند و وضوع را درك کرده
بریز داشتند و از حاج صفى استقبال کردند.

از ستاره جدیدشان استقبال کردند و در  صفى
 این ستاره ملى پوش ثانیه هایى با هواداران

شــکر از هوادارانى که براى اســتقبال از 
بودند، وعده کرد تمام تالشــش را براى

قهرمانى تراکتورســازى به کار مى گیرد. او 
ــرد یکى از دالیــل اصلى که 

خاطرات گذشته با  ه،
رســازى است و 

دژآگــه و کان
ى
ار

ربى
بتو سپاهان براى اینکه
ک و امسال نتایج خوبى
انجام دهد. اول اینکه
خود را برطرف کند و
بازى داشته باشد. به
درست تنوع بیشــت
بهترى کسب کند.
چرخابى در پایان د
انتهاى فصل در ک
کرد: پیش بینى در
سپاهان با بازیکن
مى دارد
گب  برتر باشد. البته از تیم هاى پرسپولیس، ل

تقالل، تراکتورسازى و حتى پدیده هم 
باید غافل شد.

ورى ها بــه ضرر ما بود من از 
قاى کاظمى که داور بازى ما و 
ن بازى دیگر قضاوت نکرد؟ یا 
ز بازى ما و استقالل دیگر سوت 
حق و حقوق خودمان هستیم نه 
صفهانیان مى گوید داور اشتباه 
ر جاى اعتراض نمى ماند. من 
م تیمم هستم و مریض نیستم 

تراض کنم.

لیگ بر
استق
نبا
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مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى درخصوص پرونده اجرایى کالسه 961331 ج/4 
له آقاى مصطفى مظفرى و علیه آقاى مصطفى هاشمى مبنى بر مطالبه مبلغ 1/409/157/750 ریال بابت محکوم به و 
هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى درتاریخ 1397/7/10 ساعت 11/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى 
اصفهان طبقه زیرزمین خیابان شهید نیکبخت جهت فروش 297/1000 سهم از 7/98 سهم  شش دانگ ملکى به پالك 
ثبتى شماره 48 فرعى از 4 اصلى بخش 14 اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده است 
ملکى مصطف هاشمى و اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه میباشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح 
ذیل ارزیابى شده نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل 
از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده 
بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 
بود. تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه 
مى باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: محل ملک اصفهان- خیابان میرزاطاهر- کوچه شماره 17 شهید کدخدایى- نبش 
کوى معراج. سهم مصطفى هاشمى از کل عرصه به میزان 57/68 مترمربع میباشد و با عنایت به اینکه روى کل عرصه 
به متراژ 600 مترمربع اعیانى موجود مى باشد سهم اعیانى نامبرده به متراژ 18/75 مترمربع است لذا ارزش عرصه و اعیان 
مصطفى هاشمى بر روى پالك ثبتى 4/48 بخش 14 به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال معادل یکصد و بیست 
میلیون تومان ارزیابى میگردد. الزم به ذکر است قیمت اعالم شده با توجه به گزارش 96/205/110 مورخ 96/4/11 به 
لحاظ وضعیت مشاعى پالك و اجرا نشدن ماده 101 قانون شهرداریها و با عنایت به مساحت 1843 مترمربع که متراژ 
قابل توجهى شهردارى جهت تفکیک اخذ مى کند تفاوت قیمتى با سال قبل ندارد 97/5/8 کل ارزش ملک با توجه به 
مساحت اعالم شده 1843/19 و 600 مترمربع اعیانى بربابر با سه میلیارد و هشتصد و هفتاد و شش میلیون تومان ارزیابى 
مى گردد. در نتیجه ارزش 297/1000 سهم مشاع آن به مبلغ 1/409157/750 ریال ارزیابى مى گردد. م الف: 223728 

مدیر و دادورز اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان /6/127
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100350406377 شــماره پرونده: 9709980350400454 شماره بایگانى شعبه: 970518 
ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى نیما وظیفه مستعان فرزند على اصغر- خواهان آقاى بهزاد وحید 
دستجردى فرزند عبدالکریم دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى 1- نیما وظیفه مستعان فرزند على اصغر 2- منوچهر 
قربانى دستجردى فرزند سیف اله به خواسته مطالبه وجه چک (تقاضاى صدور حکم بر محکومیت تضامنى خواندگان 
به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره 1640/826447/12 مورخ 1395/10/20 عهده بانک ملت شعبه نبوت به مبلغ 
870/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونى اعم از خسارت دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید لغایت 
اجراى کامل حکم) به مبلغ 870/000/000 ریال تامین خواسته (بدوا صدور قرار تامین خواسته به میزان خواسته اصلى به 
مبلغ 870/000/000 ریال اجرا قبل از ابالغ مستند به مواد 108 و 117 قانون آیین دادرسى مدنى) مطالبه خسارات دادرسى 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709980350400454 شعبه 4 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/08/05 ساعت 10:30 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 
در دادگاه حاضر گردد. اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 

شماره 308. م ال ف: 235298 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /6/289
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106794801648 شماره پرونده: 9709986794800419 شماره بایگانى شعبه: 970420 ابالغ 
وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به شاهین قلندربیگى سلطانى فرزند سیف اله- خواهان مهسان زرعکانى دادخواستى 
به طرفیت خوانده شاهین قلندربیگى سلطانى فرزند سیف اله کدملى 1288754507 نشانى: مجهول المکان به خواسته 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986794800419 شعبه 18 حقوقى شوراى حل اختالف 
اصفهان (مجتمع شهید حججى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/08/20 ساعت 18:00 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه 
حاضر گردد. اص فهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57. 

م الف: 235277 شعبه 18 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /6/291
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106805303094 شماره پرونده: 9709986805300664 شماره بایگانى شعبه: 970664 ابالغ 
وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به سعید مصلح فرزند على اکبر- خواهان آقاى شاهین مدرسى دادخواستى به طرفیت 
خوانده سعید مصلح به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986805300664 
شعبه 53 شوراى حل اختالف اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/08/01 ساعت 12:00 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 
در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- کنارگذر  اتوبان شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزاطاهر- مجتمع شماره 
سه شوراى حل اختالف. م الف: 235256 شعبه 53 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /6/292

مزایده
شعبه هفتم اجراى احکام شوراى حل اختالف اصفهان درخصوص پرونده کالسه ى 970882 ش/7/ا/ا/م/ش له محمد 
میرزایى کرچى و علیه على بیگى فرزند حاجى محمد به نشانى اصفهان- خیابان زینبیه خیابان آزادى روبروى پارك- بنگاه 
على بیگى بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى مبلغ 46/300/000 ریال اموال توقیفى محکوم علیه به شرح یک دستگاه 
ماشین لباسشــویى اتوماتیک کرال 6 کیلویى مدل wF -685 wt (نو) به قیمت 16/500/000 ریال و یک دستگاه 
ماشین لباسشویى اتوماتیک پاکشوما 7 کیلویى (نو) مدل WFU -201 70 wt به قیمت 18/500/000 و یک دستگاه 
یخچال فریزر دو درب بوش الکتریک مدل 810 به قیمت 8/500/000 ریال (مستعمل) که جمعاً به مبلغ 43/500/000 
ریال طبق نظر کارشناسى ارزش گذارى شده و مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته است. در نظر دارد جلسه 
ى مزایده اى مورخ 97/7/10 ساعت 10 تا 11 صبح در محل اجراى احکام شوراى حل اختالف اصفهان واقع در خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان برگزار نماید. متقاضیان شرکت در مزایده مى توانند با پرداخت ده 
درصد از قیمت پایه و واریز آن به شماره حساب 217135020500 نزد بانک ملى و ارائه فیش آن به این اجرا قبل از مزایده 
از اموال بازدید نمایند. پیشنهاددهنده باالترین مبلغ برنده مزایده خواهد بود. م الف: 235246 مقرون مفرد- مدیر اجراى 

احکام شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /6/293
ابالغ تجدیدنظر خواهى

شماره ابالغنامه: 9710106793703474 شماره پرونده: 9609986793700350 شماره بایگانى شعبه: 960350 آگهى 
مربوط به تجدیدنظر- ابالغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهى- تجدیدنظر خواه بانک ملت با مدیریت آقاى هادى 
اخالقى به نمایندگى آقاى هادى حطیم با وکالت فهیمه عصاچى دادخواست تجدیدنظر خواهى به طرفیت خوانده 1- بتول 
جاللى 2- محمدرضا جاللى 3- مجتبى سدهیان 4- حمید ذوالفقارى نسبت به دادنامه شماره 9709976793700567 

در پرونده کالسه 960350 شعبه 7 تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول 
المکان بودن تجدیدنظر خوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا تجدیدنظر 
خوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود، نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهى را دریافت و  چنانچه پاسخى دارد کتباً به این دادگاه ارائه نماید. در غیر اینصورت 
پس از انقضاء مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد. اصفهان- چهارراه شیخ 
صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف م الف: 235352 شعبه 7 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان /6/294
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 970706 خواهان سید حمید قاسمى طبالوندانى دادخواستى مبنى بر تنظیم سند خودرو به 
طرفیت سید حسن مرتضوى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخه 97/8/15 ساعت 10 صبح تعیین گردیده با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به 
این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا پالك 57- کدپستى 
8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف اصفهان- شعبه 45 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. 

م الف: 235257 شعبه 45 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتع شماره یک)  /6/296
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100376902632 شــماره پرونده: 9609986837100461 شماره بایگانى شعبه: 970023 
مشخصات ابالغ شونده حقیقى: گالبعلى نظرى فرزند على اکبر نشانى: اصفهان- خ ملک شهر- خ مفتح- خ ناصرخسرو- 
آخر خ ناصرخسرو- بعد از چهارراه- سمت جچ- کوچه مالک اشتر-سمت چپ- درب سبز (مجهول المکان) تاریخ حضور: 
1397/08/26 شنبه ســاعت: 9:00 محل حضور: اصفهان- خیابان چهارباغ باال- چهارراه نظر- مجتمع دادگاه هاى 
تجدیدنظر استان ا صفهان درخصوص دعوى فاطمه کثیرى کوهانى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در 

این شعبه حاضر شوید. م الف: 235355 شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان /6/297
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100350406375 شــماره پرونده: 9609980350401138 شماره بایگانى شعبه: 961317 
ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به على فروتن فرزند امیرحسین- خواهان خانم مینا کریمى و با وکالت آقاى 
محمد خدادادى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى على فروتن فرزند امیرحسین به خواسته مطالبه وجه بابت... (یک 
فقره حواله به شماره 603058 مورخ 1396/10/04 عهده قرض الحسنه حضرت امیرالمومنین) به مبلغ 300/000/000 
ریال مطالبه خسارات دادرســى مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609980350401138 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 97/8/26 ساعت 
9 صبح  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 308. م الف: 235296 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /6/298

نظریه کارشناسى
در پى امریه به شماره پرونده 972967- ش/7/ا/ا/2 مورخ 97/5/24 مبنى بر ارزیابى 4 تخته فرش دستبافت بختیارى با 
مشخصات ذیل تعیین ارزیابى گردید. 1- یک تخته فرش دستبافت بابعاد m × 80 cm 3- کناره- یلمه مسى- بافت 
تمام پشم- رنگ ثابت و طبیعى بختیارى- نقش بختیارى به ارزش 28/000/000 ریال 2- یک تخته فرش بابعاد 1/80 
× 1/20 (زرع و نیم)- نقش خشتى- بختیارى رنگ ثابت بافت پشم به ارزش 25/000/000 ریال 3- یک تخته فرش 
دســتبافت بابعاد 1/70 × 1/10 (زرع و چارك- بختیارى- نقش 5 حوض (5 قاب) بصورت لوزى- رنگ ثابت- بافت 
پشم به ارزش 20/000/000 ریال 4- یک تخته فرش دستبافت بابعاد 1/70 × 1/10 (زرع و چارك) بختیارى- نقشى 
در وسط تک حوض (تک قاب)- رنگ ثابت- بافت پشم به ارزش 20/000/000 ریال جمع 4 مورد توضیح داده در فوق 
93/000/000 ریال نود و سه میلیون ریال الزم بتوضیح مى باشد فرشهاى فوق الذکر و مشابه اینها صادراتى مى باشد و 
بصورت نمایشى. تا چنانچه آقاى آرش محمودیان مجهول المکان نسبت به آن اعتراضى دارند ظرف مهلت سه روز پس 
از تاریخ نشر در این شعبه واقع در خیابان آتشگاه مجتمع شماره دو مراجعه نماید. م الف: 235230 شعبه هفتم اجراى احکام 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /6/299
 مزایده (نوبت دوم )

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالسه ج ج961454جلسه مزایده اى در روز دوشنبه مورخ 
97/07/02ازساعت 09:00لغایت 10:30صبح وبه منظور وصول محکوبه در حق محکوم له وبه جهت فروش یک باب 
مغازه تجارى فاقد سابقه ثبتى داراى قرارداد واگذارى شماره 90/1389شرکت عمران فوالدشهر واقع در فوالدشهرمحله 
B8بزن 6بلوار معلم روبروى مدرسه علمیه مجتمع تجارى ادارى نیازیان طبقه همکف ضلع غربى جنب آسانسور به 
مساحت 25متر مربع داراى کف و بد نه ســرامیک داراى درب حفاظ کرکره اى فلزى برقى فاقد انشعابات مستقل که 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 1/275،000،000ریال ارزیابى گردیده است در محل اجراى احکام مدنى 
دادگسترى لنجان برگزار نماید طالبین خرید مى توانند به مدت 5روز قبل از موعد مزایده از ملک مورد نظر دیدن نموده 
وسپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند .مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى 
مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهادنمایند.کســانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 10درصد قیمت 
کارشناسى را نقدا پرداخت ودر صورت برنده شده الباقى را طرف مدت 20روز پرداخت نمایند. م: الف235389 اجراى 

احکام مدنى دادگسترى لنجان/ 6/300 
ابالغ رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى هادى قدسى نیا خواهان وحید امیرى با وکالت سید على حسینى دادخواستى 
به خواسته مطالبه به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 97 ش 10 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 
دوشنبه 16 / 7 / 97 ساعت 9 صبح  تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. 
د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه 
نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 235532 /م الف مدیر دفتر شعبه 10 حقوقى شوراى 

حل اختالف شاهین شهر / 6/301 
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ دادرسى و دادخواست ضمائم - اقاى / خانم فائزه آب باریکى خواهان مجید فروتن دادخواستى به خواسته مطالبه 
مبلغ 000 / 000 / 140 ریال در شــوراى حل اختالف شهر گز  به طرفیت شــما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 
97 / 179 ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ دوشنبه  16 / 7 / 97 ســاعت 30 / 3 بعدالظهر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 

235457/م الف دفتر شوراى حل اختالف شهر گز/ 6/302 
ابالغ دادگسترى

شماره ابالغیه : 9710103760003707 شماره پرونده : 9709983760000349شماره بایگانى شعبه : 970359 تاریخ 
تنظیم : 5 / 6 / 1397 خواهان آقاى / خانم سید علیرضا موسویان حجازى  دادخواستى به طرفیت خوانده / متهم اصغر 
عنوانى فرزند محمد على  به خواسته استرداد مال و مطالبه تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شاهین شهر نموده که 

جهت رسیدگى به شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و به 
کالسه 9709983760000349 ثبت گردیده که وقت رســیدگى آن 22 / 7 / 1397 و ساعت 00/ 9 تعیین شده است 
به علت مجهول المکان خوانده / متهم درخواست خواهان / شاکى و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیر االنتشار آگهى مى شود تا خوانده / 
متهم پس از نشر آگهى و اطالع رسانى از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. 234093 /م الف الهام دریس - مدیر دادگاه حقوقى 

شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه / 6/303 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک  پالك  شماره 909/4 مجزى شده از شماره 909/1 اصلى واقع درقطعه 5 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان به نام آقاى قربانعلى نصرالهى  نجف آبادى  فرزند محمد باقروغیره  در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/7/9 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشار:97/6/13 م الف: 236536 حسین 

زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/6/304 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک پالك  شماره 909/3 مجزى شده از شماره 909 اصلى واقع درقطعه 5 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان به نام آقاى قربانعلى نصرالهى  نجف آبادى  فرزند محمد باقروغیره  در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/7/9 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى 
گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم 
صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشار:97/6/13 م الف: 236554حسین زمانى- رئیس 

ثبت اسنادوامالك نجف آباد/6/305
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه  پالك  شماره 108/11 واقع درقطعه 5 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان به 
نام خانم بتول نورمحمد نجف آبادى فرزند قنبر   در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده 
اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه 
مورخ 97/7/9 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز 
بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)
روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشار:97/6/13  م الف: 236574حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/6/306

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب مغازه پالك  شماره 108/12 واقع درقطعه 5 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان به 
نام خانم بتول نورمحمد نجف آبادى  فرزند قنبر  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده 
اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه 
مورخ 97/7/9 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز 
بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)
روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشار:97/6/13م الف: 236583حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/6/307

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه  پالك  شماره 111/34  واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
به نام آقاى احمدرضا قربانى قلعه میرى وشریک (بالسویه ) فرزند على در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى 
ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/7/9 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب ایــن آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در 
روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشار:97/6/13 م الف: 236590حسین زمانى- رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد/6/308
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب گاودارى  پالك  شــماره 846 فرعى مجزى شده از پالك 1014 واقع درقطعه 6 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان به نام آقاى محمد على یوسفى   فرزند نصراله در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/7/9 ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با 
تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشار:97/6/13 م الف: 236597 حسین زمانى- رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد/6/309
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک درب باغ مشجر محصور پالك  شماره 104/1 واقع درقطعه 3 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان به نام آقاى محمد صالحى   فرزند فضل اله   در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده 
اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه 
مورخ 97/7/9 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز 
بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)
روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشار:97/6/13 م الف: 236600حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/6/310

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک ساده و آباد مشجر پالك  شماره 1 فرعى از124 اصلى  واقع درقطعه 3 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان به نام آقاى عبدالرضا کاظمى  نجف آبادى  فرزند قنبروغیره  ششدانگ در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/7/9 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى 
گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم 
صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشار:97/6/13 م الف: 236602حسین زمانى- رئیس 

ثبت اسنادوامالك نجف آباد/6/311

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین  پالك  شماره 1302 واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان به نام 
آقاى محسن یارى پور فرزند قربانعلى شش دانگ   در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده 
اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه 
مورخ 97/7/9 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز 
بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)
روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشار:97/6/13 م الف: 236608حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/6/312

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك شماره 376/1 واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان به نام خانم 
بتول صالحى نجف آبادى  فرزند عبداله   در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه 
دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/7/9 
ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته 
خواهدشد.  تاریخ انتشار:97/6/13 م الف: 236622حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/6/313

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ قسمتى ازیکبابخانه پالك  شماره 379/2 واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان به 
نام آقاى اسماعیل حاجى امینى  نجف آبادى  فرزند حسن   در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل 
نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه 
مورخ 97/7/9 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز 
بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)
روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشار:97/6/13 م الف: 236627 حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/6/314

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک مشجرغیرمحصور پالك  شماره 910/2 مجزى شده از شماره 910 اصلى 
واقع درقطعه 5 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان به نام آقاى قربانعلى نصرالهى  نجف آبادى  فرزند محمد باقروغیره  در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/7/9 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون 
ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشار:97/6/13 م الف: 236632              

حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/6/315 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم به آقاى شهرام بلدى- خواهان خانم کیانا طاهرى فرزند سید رضا  
دادخواستى بطرفیت خوانده فوق به خواسته فک پالك خودرو سمند به شماره انتظامى 28ى-833-13 مطرح که در این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709983640700313شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان(زرین 
شهر)ثبت و وقت رسیدگى مورخ1397/7/21 ساعت 9:00 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون 
آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیر 
االنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود،نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف 236592 

سید ابوطالب موسوى - منشى دادگاه حقوقى شعبه 4دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان(زرین شهر)/6/316 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- آقاى سید اصغر دادور در خواستى به مبلغ 21/500/000ریال 
بطرفیت خانم ناز پرى ادرمایى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 557/97در شعبه چهارم حقوقى 
شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به 
تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73قانون آییین دارسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثى االنتشار نشر 
و از نامبرده دعوت مى شود در روز دوشنبه  مورخ 97/7/23ساعت 8:30در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه 
به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا 
غیابا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.م. الف236645دبیر شعبه چهارم  حقوقى شوراى حل اختالف لنجان/ 6/317 

مزایده (نوبت اول)
واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالســه 970678جلسه مزایده اى در روز سه شنبه  
مورخه97/07/10از ســاعت 9لغایت 10:30صبح و به منظور وصول محکوم به در حق محکوم له و به جهت فروش 
یک دستگاه خودرو سوارى پژو پارس مدل 1384 به رنگ خاکسترى روشــن یگانه سوز(بنزینى ) به شماره انتظامى 
947و85 به شماره موتور 12484074187و شماره شاسى19312210 که  توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 
185/000/0000ریال ارزیابى گردیده است.در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان برگزار نماید.طالبین خرید 
مى توانند به مدت 5روز قبل از موعد مزایده از خودرو مذکور واقع در پارکینگ این فوالدشهر  دیدن نموده و سپس در 
صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند،مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند . کسانى مى توانند د رجلسه مزایده شرکت نمایند که 10درصد قیمت کارشناسى 
را نقدا پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 20روز پرداخت نماید.م.الف 235565اجراى احکام مدنى 

دادگسترى لنجان/ 6/318 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100350406401 شماره پرونده: 9709980350400327 شماره بایگانى شعبه: 970369 ابالغ 
وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به نادر یزدانیان فرزند داراب- خواهان فتح اله تام فرزند کریم و با وکالت سلمان 
طحانى شهرضائى و حجت اله کمانى دادخواستى به طرفیت خواندگان 1- مهرانگیز کرم پور فرزند حسن 2- نرگس 
رئیسى وانانى فرزند جعفر 3- بهروز فوالدى چقادرى 4- حسین داورى دولت آبادى فرزند محمد 5- ناصر رحیمى فرزند 
عباسعلى 6- صدیقه رستمى فرزند حسن نادر یزدانیان فرزند داراب به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو (اعتراض ثالث 
در پرونده شماره 9609970350400243مطروحه در شعبه 4 دادگاه حقوقى اصفهان با موضوع تنظیم سند خودرو به 
انضمام مطلق خسارات دادرســى و حق الوکاله وکیل) مقوم به 21/000/000 ریال مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9709980350400327 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى 
مورخ 1397/08/09 ساعت 9:00 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 308. م الف: 235292 شعبه 4 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان /6/290 

جاى دورى نیست. همین حوالى. در همین شــهر. کمى که چرخ بزنى، خود 
را مقابل خانه شان مى بینى. دوگلدان بزرگ دم در خانه گذاشته اند که ورود را 
مشکل مى کند و باید از در پارکینگ وارد شوى. همین که به سالن خانه شان 
رسیدى، گردشى به سمت چپ، تو را به جایى مى رساند که دوراهى است. سمت 
چپ، ویلچر قرمزرنگى قرار داده شده. ویلچرش شمایل قشنگى دارد. شاید 
مخصوص اهالى هنر است. آدم دلش مى خواهد سوار شود و یک دور با آن بزند. 
سمت راست اما ورودى اتاقى است. همین مقابلت، ابتدا کپسول بزرگ اکسیژن 

را مى بینى و بعد تختى که استاد را از پشت سر به تو نشان مى دهد. 
روبه روى تخت پنجره اى است که هم درخت هاى خیابان را نشان مى دهد و 
هم ایوان اتاق و حیاط باصفاى خانه را با یک تاب. وارد مى شوى. استاد روى 
تخت نشسته است. موهایش یکدست سفید شده و چین و چروك ها صورتش 
را پوشانده  اند. انگار کسى باظرافت تمام اینها را قلم زده. دقیقاً مطابق انتظارمان 
دلش همچنان جوان است. به اندازه اى که مجموع چندبیمارى نیز او را از پاى 
نیانداخته است. روى دیوار پشت سرش عکس بزرگى از او که در پارك است و 
در حالى که لبخند مى زند به یکى از دوچرخه هاى فرهنگسازى ترافیک تکیه 

داده به چشم مى خورد.
دیوار مقابل تخت مزین است به تمثال قلمزنى شده استاد که یکى از شاگردانش 
هدیه داده و دو تابلوى شعر هم روى دیوارى جا خوش کرده که تخت کنار آن 
قرار دارد. یکى را استاد شیرازى نوشته با خط شکسته. مصرع «اى پادشه خوبان 
داد از غم تنهایى» بیشتر از همه خودنمایى مى کند.  مى گوید: «تا به حال از آثارم 
عکس نگرفته ام؛ دیگران گرفته اند و براى خودم هم آورده اند. حق هم همین 
است. کسى را دیده اى دائم از خودش عکس بگیرد؟ آثار یک هنرمند، تجلى 

خودش هستند. البته نه آن خود معروف؛ خود متصل به خدا.»

از آغاز تا امروز
على ظریفى اصفهانى فرزند حسین بن غالمعلى، هنرمند تواناى معاصر در 
روز 2 اردیبهشت 1315شمسى در محله مســجد جامع اصفهان متولد شد. 
ایشان به علت عالقه پدرش به قلمزنى این شغل را انتخاب کرد.آنچنان شاد و 
سرزنده از آن دوران تعریف مى کند که انگار دقیقاً برگشته به همان سال ها: «از 

سن چهار تا هفت سالگى نزد استاد مرحوم تقى پژوتن در کاروانسراى حاجى 
على کار مى کردم. کاروانسرایى که در آن بودم یک کاروانسرا در سطح عالى 
مملکت بود یعنى آنجا یک دانشگاه هنر بود که اکثر هنرمندان بزرگ اصفهان 
در زمینه نقاشى، قلمزنى و میناکارى در آنجا کار مى کردند. از سن هفت سالگى 
تا ده سالگى نزد استادى دیگر کار مى کردم: حسین عرب. با پایان یافتن جنگ 
جهانى دوم و رفتن متفقین از ایران و گروه هایى کــه در اصفهان بودند بازار 
کارهاى هنرى هم از رونق افتاد. مدام براى خودم در شیوه هاى مختلف قلمزنى، 

کار مى کردم و همه شیوه ها را امتحان کردم تا جایى که وقتى براى اولین بار 
موفق به برجسته کارى روى ظرف به صورت نازك شــدم اساتید آن زمان 
مى گفتند که قطعه برجسته را جداگانه ساخته و آن را به بدنه لحیم کرده است، 

در حالى که در آن زمان لحیم مس وجود نداشت.»
از داســتان آفرینش ســبک «حرکت فلز روى فلز» مى گوید: «مى خواستم 
کارى روى فلز انجام دهم که به هرکسى مى گفتم، مى گفت نمى شود، چون 
مولکول هایى در این فلز است که اگر بخواهى مثل خمیر حرکتش بدهى و از 

اینجا به آنجا ببرى خشک مى شود و مى ریزد. من به خودم گفتم باید این کار را 
انجام بدهم. اهل کوه و کویر بودم. یک روز در کوه مقابل غارى کوله پشتى ام 
را گذاشتم زمین و نشستم. دیدم کف غار، کنار دهانه آن بى آنکه سنگ حرکت 
کرده باشد روى آن کنده شده و حرکت کرده. سرم را باال آوردم تا بگویم خدایا 
خوب شد که آمدم اینجا و این را دیدم که نگاهم افتاد به لبه غار آن باال. دیدم یک 
آثارى هم در سقف وجود دارد. یک چشمه آب آن باالبود که مى آمد پایین و از 
دهانه غار به پایین مى ریخت. سمتى که سرعتش زیاد بود آن طرف مى ریخت 
و هرچه سرعت کمتر مى شد، مى آمد این طرف تر. برداشت من این بود که آب، 
روى سنگ را حرکت داده و آورده بود اینجا. من با خودم فکر کردم وقتى آبى 
به این نرمى توانسته سنگى به این سختى را حرکت دهد آن وقت من انسان 
نمى توانم با ابزارم فلز را از روى فلز حرکت دهم و ببرم یک جاى دیگر قرار دهم؟ 

گفتم، مى توانم و نشستم و این کار را کردم.» 
دست هایش اگرچه آثارى زیبا مى آفرینند اما این روزها دیگر پینه بسته اند و شاید 
نیازمند بازنشستگى باشند. اما آنطور که از گفته  هاى این هنرمند بر مى آید طى 
بیش از 75 سال کار مداوم دیگر هنر با ذره ذره وجودش پیوند خورده و جدایى 
از آن برایش امکانپذیر نیست؛ استاد قلمزنى که به رغم پا گذاشتن به دهه 80 
زندگى و بیمارى، هنوز هم با قاطعیت تمام مى گوید من خوب بشــوم باز به 

کارگاهم برمى گردم و دست به قلم مى شوم.
ظریفى بیش از 75 سال از عمر خود را در عرصه هنر قلمزنى گذرانده. او تجربه 
تدریس ده ساله در دانشگاه هنر را نیز داراســت. کالس هاى او اگرچه باید با 
حدود 15 دانشجو برگزار مى شد اما هر جلســه در حدود 50 هنرجو به قیمت 
غیبت از کالس هاى دیگر  و درحالى که دیگر نظم دانشگاه به هم خورده بود 
در کالس هایش حاضر مى شدند تا بیاموزند. ظریفى درنهایت، تدریس را کنار 

گذاشت و گفت که تدریس کار او نیست و باید به هنر خود بپردازد و بیافریند.
این هنرمند عالقه خاصى به گیاهان و خصوصاً برگ درخت انگور داشــته و

طرح هاى خالقانه زیبایى به وجود آورده و بر اشیاى فلزى قلمزنى کرده است. 
انگور در عرفان ایرانى نماد عشق و تکامل یافتن انسان عارف است.

بسیارى از آثار او در موزه هاى داخل و خارج کشور نگهدارى مى شوند. از جمله 
یک گل الله که نقوش چنگ و اسلیمى به صورت مشبک بر روى آن قلمزنى 

و اجرا شده است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناورى گفت: نزدیک به 42هزار 
شغل در شــرکت هاى دانش بنیان کشــور ایجاد شده 

است.
منصور غالمى دیروز در آیین افتتاحیه ســى و پنجمین 
اجالس جهانى پارك هاى علم و فنــاورى اظهار کرد: 
در ایــران توجه بــه فناورى ها و هدایــت برنامه هاى 
علمى به سمت اســتفاده از فناورى هاى جدید و حضور 
دانش جدید در توســعه اقتصاد ملى، ســابقه حداکثر
دو دهه اى دارد، هرچند در دنیا هم این ســابقه بیش از 

نیم قرن نیست.
وى افزود: در شرایط فعلى در کشــور، 43 پارك علم و 

فناورى داریم که بزرگ ترین و قدیمى ترین آن شهرك 
علمى و تحقیقاتى اصفهان است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناورى با بیان اینکه تعداد قابل 
توجهى مراکز رشــد در دانشــگاه ها و پارك هاى علم 
و فناورى مســتقر هستند که پشــتیبان ایده هاى نو در 
زمینه استفاده از فناورى ها هســتند، گفت: پارك هاى 
علم و فناورى محل استقرار شــرکت هاى دانش بنیان 
اســت و نزدیک به پنج هزار شــرکت دانش بنیان در 
پارك هاى علم و فناورى ایران پشــتیبانى مى شوند که 
جزو دســتاوردهاى خوب علمى کشــورمان محسوب 

مى شود.

شهردار اصفهان گفت: زمین هاى بالتکلیف زیادى در 
اصفهان داریم که باید به شهردارى سپرده تا براى توسعه 

شهر استفاده شود.
قدرت ا... نوروزى اظهار کرد: شــهردارى ها همواره به 
پشــتیبانى مردم نیاز دارند و در این راستا و طبق دستور 
رئیس جمهور مبنى بر واگــذارى زمین هاى موجود در 
شــهر به شــهردارى براى احیاى بافت فرسوده، الزم 
است که زمین هاى بالتکلیف شهر، هر چه زودتر تعیین 
تکلیف شود.وى بیان کرد: به تازگى در مجلس شوراها 
را از دریافت عوارض ممنوع کردند که این مسئله باعث 
مى شود شهردارى ها با مشکالت عدیده اى مواجه شوند 

و امیدواریم در این امر تجدید نظر شود.
شهردار اصفهان با اعالم اینکه به منظور رسیدن به درآمد 
پایدار شهرى، خواستار ابتکارات و خالقیت هایى شدیم، 
ادامه داد: سال پیش صد میلیارد تومان سرمایه گذارى 
در حوزه نصب دوربین هاى ثبت تخلفات جرایم رانندگى 
شده اســت که باید این هزینه براى اداره بهتر شهر به 
شــهردارى برگردد. وى با بیان اینکه کنار گذر شــرق 
اصفهان همچنان بالتکلیــف و نیازمند هماهنگى بین 
دستگاهى است، تصریح کرد: به منظور حل مشکالت 
شهرى و تســریع در روند اجراى عملیات الزم است که 

هماهنگى بین دستگاهى را قوى تر از گذشته کنیم.

42 هزار شغل در پارك هاى 
علم و فناورى ایجاد شده است

زمین هاى بالتکلیف 
به شهردارى سپرده شود

تولید 10 مدل موتورسیکلت 
غیراستاندارد در اصفهان 

بـا اعـالم سـازمان ملـى اسـتاندارد، تعـداد 42 مـدل 
موتورسـیکلت از 16 واحد تولیدى در سراسـر کشـور به 
علت عدم رعایت 25 اسـتاندارد درنظر گرفته شده و نبود 
تأییدیه هاى اسـتانداردها از ابتداى تیرماه سـال جارى از 
فهرست مدل هاى مورد تأیید سازمان ملى استاندارد حذف 
و شماره گذارى آنها متوقف شد. در فهرست اعالم شده از 
سوى سازمان ملى استاندارد ایران، ده مدل تولید شده در 
سه واحد تولیدى اسـتان اصفهان هم به چشم مى خورد. 
این واحدهاى تولیدى عبارتند از «بهرو سیکلت» و «زمرد 

کویر» در کاشان و «پیشرو گستر فارس» در اصفهان.

شهریور و مهر 
بارش مؤثرى نخواهیم داشت

مدیـر کل هواشناسـى اسـتان اصفهـان گفت: بر اسـاس 
آخریـن خروجـى مـدل هـاى پیـش بینـى وضـع هـوا و

تحلیل هاى الگوهاى هواشناسى، طى شهریورماه مطابق 
مقادیر بلندمدت و با توجه به استقرارالگوهاى پایدارى، گذر 
امواج غربى بر روى استان ضعیف است و بارش خاصى در 
سطح استان انتظار نمى رود. مجید بیجندى با اشاره به اینکه 
از نیمه مهرماه با گذر امواج غربى شرایط مناسب ترى پیدا 
کرده و مى تواند سبب بارش مطابق مقادیر بلند مدت در نیمه 
غربى استان شود، افزود: اما در مجموع طى ماه هاى شهریور 
و مهر ماه مطابق مقادیر  بلندمدت، بارش قابل توجهى که 

بتواند بر منابع آبى استان تأثیر گذارد، انتظار نمى رود.

داستان زندگى قلمزن معروف اصفهانى به روایت خودشخبر

معجزه روى فلز محیا حمزه
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یک متخصص تغذیه گفت: مصرف غذاهاى آماده و فست فودها و تنقالتى مثل چیپس، از علت هاى گرسنگى هاى 
کاذب به شمار مى رود.

ضیاءالدین مظهرى، متخصص تغذیه و  رژیم درمانى اظهار کرد: گرسنگى یک منشأ فیزیولوژیک دارد، یعنى بر اثر 
کاهش قندخون به وجود مى آید و از نشانه هایش ضعف و بى حالى و خستگى است. وى افزود: اشتها منشأ روانى 
دارد و تمایل به خوردن غذایى خاص است؛ به طور مثال ممکن است فردى ناهارش را خورده باشد و هیچ احساس 
گرسنگى هم نداشته باشد، ولى ناگهان دوستى وارد مى شود و پیشنهاد خوردن دسر یا بستنى را مى دهد و این فرد با 

وجود سیرى، تمایل به مصرف آن دارد که این یک مسئله کامًال روانى است نه یک نیاز فیزیولوژیکى.
مظهرى تصریح کرد: مى دانیم که پرخورى باعث چاقى مى شود و چاقى هم دیابت، سرطان، سکته و... را در پى 
خواهد داشت، پس باید جلوى ورود کالرى اضافه به بدن گرفته شود. وى توضیح داد: با زیاد کردن وعده هاى غذایى 
با حجم کنترل شده، فرصت گرسنگى شدید براى بدن ایجاد نمى شود، ضمن اینکه باید فواصل این وعده ها و میان 

وعده ها هم منظم باشد؛ در ضمن بهتر است غذا را خوب جوید و با آرامش غذا خورد.
مظهرى، مصرف غذاهاى آماده و فست فودها و تنقالتى مثل چیپس را از دیگر علت هاى گرسنگى هاى کاذب و 
مکرر دانست و گفت: وقتى فردى، یک بسته چیپس 50 یا 70 گرمى را مى خورد، چیزى حدود700 کیلوکالرى یعنى 
معادل یک سوم یا نصف کالرى موردنیاز روزانه یک مرد یا زن بالغ را گرفته، ولى سیر نشده است. وى تصریح کرد: 
مصرف شیر و لبنیات، نان و غالت، سبزى و صیفى و میوه، تخم مرغ و گوشت هاى قرمز و سفید، به حد تعادل باید 
در رژیم غذایى این افراد باشد، البته بهتر است که میوه و سبزیجات را در وعده هاى مختلف غذایى زیادتر کنند چون 
این گروه کالرى کمترى دارند. این متخصص تغذیه گفت: وارد کردن میوه و ســبزى به رژیم غذایى، از احساس 

گرسنگى کم مى کند و در عین حال به دلیل کم کالرى بودن، به کاهش وزن هم کمک مى کند.

این نکته ثابت شده که سبزیجات قرمزرنگ ممکن است به کاهش خطر ابتال به دیابت، پوکى استخوان و کلسترول 
باال کمک کند. این سبزیجات حاوى مواد مغذى گیاهى به نام آنتى اکسیدان ها، ویتامین ها، لیکوپن، آنتوسیانین و 
مواد معدنى براى جلوگیرى از ابتال به ســرطان، بیمارى هاى مزمن و تقویت سیستم ایمنى بدن هستند. لیکوپن، 
آنتى اکســیدانى اســت که خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى را کاهش مى دهد، ضمن اینکــه منجر به محافظت از 
چشم ها، مبارزه با عفونت و آسیب هاى ناشى از دود تنباکو مى شود. آنتوسیانین نیز منجر به محافظت از کبد، بهبود 

بینایى، کاهش فشار خون و التهاب خواهد شد.
پیاز قرمز

سبزى هاى خانواده پیاز همگى حاوى مواد شــیمیایى گیاهى براى تقویت سیستم ایمنى بدن، کاهش کلسترول و 
حمایت از کبد هستند. «سولفید آلیل» موجود در پیاز قرمز منجر به مبارزه با سرطان و بیمارى هاى قلبى مى شود، 

ضمن اینکه حمایت کننده باکترى هاى مفید روده است.
چغندر

یکى از سبزیجات غنى از آنتى اکسیدان و منبع بزرگ پتاســیم، فیبر، فوالت، ویتامین C و نیترات ها، چغندر است. 
مطالعات نشان داده سبزیجات با ریشه خاکى، خاصیت کاهش فشار خون، بهبود جریان خون و افزایش استقامت 

ورزشى را دارند. نوشیدن آب چغندر میزان نیاز روزانه به ویتامین هاى C، K وA را نیز تا حد زیادى تأمین مى کند.
تربچه

منبع خوبى از ویتامین C، فوالت و پتاسیم است، ضمن اینکه فیبر موجود در آن، براى مدت طوالنى احساس 
ســیرى ایجاد مى کند. مصرف تربچه منجر به افزایش باکترى هاى مفید روده براى ســالمت دستگاه 

گوارش خواهد شد.
فلفل دلمه اى  قرمز

این سبزى شیرین، ُدز روزانه ویتامین A را تأمین مى کند، ضمن اینکه سه برابر بیشتر از میوه هاى 
خانواده مرکبات، حاوى ویتامین C است. یک عدد فلفل قرمز تنها 30 کالرى دارد و مصرف آن، یک 

انتخاب عالى براى تقویت سیستم ایمنى بدن و درخشندگى پوست است.
فلفل قرمز تند

حاوى «کپسایسین» براى کاهش درد است، ضمن اینکه این نوع فلفل ترکیبات ضد سرطان نیز دارد. 
مصرف تنها مقدار کمى فلفل قرمز تند، دو سوم میزان نیاز به ویتامین C را تأمین مى کند، ضمن اینکه منبع خوبى از 

منیزیم، مس و ویتامین A نیز هست.

تأثیر مقدار زیاد غذاهاى مســموم و فرآورى شده اى 
که مى خوریم، تا مدت زمانى طوالنى پنهان مى ماند، 
اما نهایتــاً این تأثیر خود را نشــان مى دهد و کیفیت 

زندگى تان ضرر خواهد کرد.
برخى از نشانه هاى مهم آن عبارتند از خستگى، سردرد 
و احساس کلى درد در بدن. خوشبختانه دفع سموم از 
بدن و احیاى سالمت، مى تواند در دو گام خالصه شود: 
اول، حذف سموم شناخته شده، دوم اضافه کردن مواد 

مغذى خاص که به دفع سموم بدن کمک مى کنند. 
براى اینکه عمل دفع ســموم به خوبى انجام شــود، 
شــما باید مواد مغذى را هدف قرار دهید که به کبد 
کمک مى کنند. موادى مانند کافئین، داروها و حتى 
محصوالت جانبى، متابولیســم طبیعى را به موادى 
خنثى تبدیل کند تا قبل از هرگونه ضررى از بدن دفع 

شوند. خوراکى هایى که در ادامه 
به شما معرفى مى کنیم، حاوى 

مواد مغذى هســتند که به بدن در دفع این سموم و 
دست یافتن به سالمت کلى کمک مى کنند.

چاى سبز
دفع ســموم از کبد، دو گام اساسى دارد که با نام هاى 
فاز اول دفع ســموم و فاز دوم دفع ســموم شناخته 
مى شوند. در فاز اول، سموم از طریق آنزیم هایى مانند 
cytochrome P450 محلول در آب مى شوند. در 
فاز دوم، سموم به مواد شیمیایى محافظت کننده اى 
متصل مى شوند که یا آنها را خنثى مى کند و یا توسط 
مدفوع و ادرار از بدن دفعشــان مى کند. چاى سبز به 
همین دلیل اهمیــت بســیارى دارد. وقتى نوبت به 
سمزدایى مى شود، مزیت آن دو برابر است چون مواد 
شــیمیایى گیاهى موجود در چاى سبز نشان داده اند 

مى توانند فاز یک و دو را تحریک کنند.

نارنگى
نارنگى نیز مانند چاى سبز، داراى موادى است که به 

تحریک فاز یک و دو کمک مى کنند.

کلم ترش
کلم ترش خواص درمانى دارد که با فعالیت آنزیم هاى 
فاز یک و دو دفع ســموم در ارتباط است. کلم تخمیر 
شــده، یک ویژگى خوب دیگر نیز دارد: باکترى هاى 
پر خاصیتى که در طول فرآیند تخمیر تولید مى شوند، 

عمل دفع سموم در روده را نیز بهبود مى دهند.

بروکلى
بروکلى از غذاهایى اســت که بیشــترین تحقیقات 
دربــاره خاصیــت دفــع ســموم و درمانــى آن 
انجام شده اســت. بروکلى نیز درســت مانند کلم، 
حــاوى «گلوکوزینــوالت» و مشــتقاتى بــه نام 
«ایسوتیوسیانات» است که فاز دوم فرآیند دفع سموم 

را فعال مى کنند.

سیر
دالیل بســیارى وجــود دارد که چرا ســیر یکى از 
درمانى ترین غذاهاى دنی اســت. ترکیــب «ارگان 
سولفور» موجود در ســیر با مزایاى بسیارى، از ضد 
تجمع پالکت گرفته تا ضد سرطان در ارتباط است. 
همچنین ترکیبات حاوى گوگرد در سیر نشان داده اند 
مى توانند با فعال کردن «گلوتاتیون» به فرآیند دفع 

سموم کمک کنند.

درد در نواحى دست راست، شانه و یا کتف از جمله دردهایى 
به شــمار مى رود که اگرچه کمتر از مثًال ســردرد و 
مانند آن به سراغ آدم مى آیند، اما وقتى گرفتارتان
 مى کنند گاهى امان و تحمل را نیز مى گیرند.

درد هایــى که هم در دســت و 
هم در گــردن و کتف 

احساس مى شوند، در بسیارى اوقات به علت تحریک اعصاب در 
ناحیه گردن و شانه به وجود مى آیند. از بین مهره هاى گردن ریشه هاى 
عصبى خارج مى شوند که بالفاصله بعد از خروج از مهره ها با اتصال به 
یکدیگر یک شبکه عصبى به نام «شبکه بازویى» یا «براکیال» را 
تشکیل مى دهند. از این شبکه اعصابى خارج مى شوند که حس و 

حرکت کل اندام فوقانى را کنترل مى کنند.

درد دست راست
شایع ترین علل تحریک اعصاب اندام فوقانى که موجب درد گردن 
و دست مى شوند «هرنى» یا «فتق دیسک بین مهره اى گردنى» 

و مشکالت شبکه بازویى است.
گاهى اوقات ریشه هاى عصبى که از بین مهره هاى گردنى خارج 
مى شوند توسط دیسک بین مهره اى که جابه جا شده است، فشرده 
شده و این فشار موجب تحریک عصب و به دنبال آن احساس 
درد در گردن و دست مى شود. در موارد دیگرى ممکن 
است بعضى اعصاب دســت در ناحیه شبکه 
بازویى تحت فشــار قرار گیرند. شایع ترین 
علت فشار به اعصاب شــبکه بازویى وجود 
دنده گردنى و یا فشار عضالت ناحیه گردن به 

این اعصاب است.
فشار به اعصاب شبکه بازویى مى تواند با تحریک 

اعصاب دست موجب احساس درد و ناراحتى در گردن، شانه و دست 
شــود. درمان این بیمارى در غالب اوقات با استفاده از روش هاى 
غیر جراحى اســت و مهمترین عامل کمک کننده به درمان انجام 
نرمش هاى خاص براى تقویت عضالت گردن و شــانه و افزایش 
قابلیت انعطاف آنهاســت. درمان این بیمــارى نیازمند همکارى 
متقابل و نزدیک بین بیمار و پزشــک و صبر و حوصله اســت. به 
همین علت است که بسیارى از بیماران درمان خود را قدرى مشکل

مى یابند. این بیمارى به ندرت نیاز به درمان جراحى دارد.

درمان درد دست
درمان درد دست بستگى به محل و شدت آسیب دیدگى دارد، ولى 

در اینجا چند مورد یادآورى مى شود.
دست را راحت بگذارید. اگر درد دست شدید نیست و تغییرى در آن 
مشاهده نمى شود، آسان ترین درمان، یعنى استراحت را انجام دهید. 

چند روز دستتان را از انجام فعالیت معاف کنید.
کار دست را کم کنید. اگر استراحت مطلق براى دستتان امکان ندارد 
و باید کار کند، مقدار فعالیتش را نصف کنید و در فاصله آن چند بار 
به آن استراحت دهید. کار کردن افراد تا حدى که فعالیت آنها باعث 
ایجاد درد نشــود اشــکالى ندارد، اما کارکردن آنها با درد زیاد غیر 

عاقالنه است. درد یک عالمت هشدار دهنده است.
دست را باال بگیرید. در هنگام اســتراحت، دست را تا حد سینه باال 
بیاورید. مثًال وقتى دراز کشیده اید، آن را روى یک یا دو بالش نرم 

بگذارید.
دست را خنک کنید. یک قطعه یخ را بر روى ناحیه دردناك بمالید 
تا پوست نسبت به آن بى حس شود، البته نه بیشتر از چهار دقیقه. 
مواظب باشید رنگ دست سفید یا آبى نشود. یا یک بسته شیمیایى 
آماده (خنک کننده سریع) را در یک حوله پیچیده و آن را تا 20 دقیقه 

بر روى دست بگذارید. هر ده  دقیقه یک بار پوست را کنترل کنید.

انگور، میوه اى اســت که به غذاى مطلق بسیار نزدیک اســت و در واقع بهترین میوه در 
غذارســانى به بدن شمرده مى شــود. بهترین انگور، انگورى است که ســفید و رسیده و 
شیرین، دانه هاى آن شــاداب، بزرگ و هم اندازه و پوســت نازك و هسته کوچک داشته

 باشد.
انگور رســیده در درجه اول گرم و تر اســت و هر چه شیرین تر باشــد، گرمى آن بیشتر 
مى شــود ولى هرگز از درجه دوم فراتر نمى رود. انگور، میوه اى است که به غذاى مطلق
 بســیار نزدیــک اســت و در واقــع بهتریــن میــوه در غذارســانى به بدن شــمرده 

مى شود. 
انگور شــیرین تغذیه کننــده همه اعضــاى بدن اســت، موجب خوش رنگى پوســت 
و شادابى آن مى شــود، در سستى هاى ناشــى از کم خونى ســودمند و مقوى عام بدن

 است.
ویژگى دیگر انگور این اســت که براى پاکســازى عمومى بدن و نیز به منظور پاکسازى 

مجارى و عروق از مواد غلیظ و سنگین رسوبى نیز بسیار مناسب است.
کســانى که دچار تنش هاى فکرى و فشــارهاى روانى هســتند یا روزهاى دشوارى را 
در زندگى خود ســپرى مى کنند و از این رو میل به غذاى پخته ندارند، مى توانند از انگور 

بهره بسیارى ببرند. 
انگور در این شرایط،  هم براى بدن غذارسانى مناســبى دارد و هم براى پاکسازى بدن از 
مواد تباه در فرایندهاى روانى-بدنى سودمند است و هم از غلبه خشکى بر سیستم عصبى 

پیشگیرى مى کند.
با همه این ویژگى هاى خوب باید گفت انگور براى کسانى که مبتال به ترشحات زیاد بینى یا 

باشند، زیان آور است و پشت حلق باشند یا نفخ و رفالکس و آبریزش از دهان داشته 
موجب تشدید این عالیم مى شود.

دلیل درد در دست راست
درد در نواحى دست راست، شانه و یا کتف از جمله دردهایى
به شــمار مى رود که اگرچه کمتر از مثًال ســردرد و
آن به سراغ آدم مى آیند، اما وقتى گرفتارتان آمانند
 مى کنند گاهى امان و تحمل را نیز مى گیرند.
درد هایــى که هم در دســت و
هم در گــردن و کتف

داحساس مى شوند، در بسیارى اوقات به علت تحریک اعصاب در 
ناحیه گردن و شانه به وجود مى آیند. از بین مهره هاى گردن ریشه هاى 
بعصبى خارج مى شوند که بالفاصله بعد از خروج از مهره ها با اتصال به 
یکدیگر یک شبکه عصبى به نام «شبکه بازویى» یا «براکیال» را 
تشکیل مى دهند. از این شبکه اعصابى خارج مى شوند که حس و 

حرکت کل اندام فوقانى را کنترل مى کنند.

درد دست راست
شایع ترین علل تحریک اعص
و دست مى شوند «هرنى» یا

و مشکالت شبکه بازویى است
گاهى اوقات ریشه هاى عصب
مى شوند توسط دیسک بین م
اینفشار موجبت شده و
دس درد در گردن و
است بعض
بازویى
علت فش
دنده گرد
این اعصاب

فشار به اعصاب

انگور، میوه اى اســت که به غذاى مطل
غذارســانى به بدن شمرده مى شــود.
شیرین، دانه هاى آن شــاداب، بزرگ و

اشد

ر ر ر

یک متخصص تغذیه گفت: مصرف غذاهاى آماده و فست فودها و تنقالتى مثل چیپس، از علت هاى گرسنگى هاى
ا کاذ

عوامل مؤثر در
 بروز گرسنگى کاذب

کاهش
و دارد
گرسن
وجود
مظه
خواه
باحج
وعده
مظه
مکرر
معادل
مصر
در رژ
اینگ
گرسن

است.  ترات ها، چغندر
ن و افزایش استقامت 

دى تأمین مى کند.

النى احساس 
ت دستگاه 

ههاى 
 یک 

نیز دارد. 
ن اینکه منبع خوبى از 

باشند، زیان آور است و پشتحلق باشند یا نفخ و رفالکس و آبریزش از دهان داشته
موجب تشدید این عالیم مى شود.

فواید و مضرات مصرف انگور

خواص سبزیجات قرمزرنگ

شایع ترین عالیم افسردگى
افسردگى یک وضعیت پیچیده سالمت روان است که باعث مى شود خلق و خوى فرد تنگ شده و احساس ناراحتى یا ناامیدى مداومى داشته باشد.

عالیم افسردگى مى تواند تجربه اى موقت در پاسخ به یک غم یا آسیب روحى (تروما) باشد. اما زمانى که عالیم طوالنى تر از دو هفته شود، مى تواند نشانه اختالل افسردگى شدید باشد. 
این عالیم همچنین مى تواند نشانه اى از نوعى وضعیت سالمت روانى دیگر مانند اختالل دو قطبى یا استرس پس از سانحه (PTSD) باشند.

عالیم فیزیکى افسردگى
مستندات بسیارى نشان مى دهد که افسردگى از راه هاى زیر مى تواند سالمت جسمى را نیز تحت تأثیر قرار دهد:

1-افزایش یا کاهش وزن: افراد مبتال به افسردگى 
ممکن است تغییرات اشــتهایى را تجربه کنند که 
مى تواند به کاهش یا افزایش وزن ناخواسته منجر 
شود. متخصصان علوم پزشکى ارتباط افزایش وزن 
مفرط را با بیمارى هــاى مختلفى از جمله دیابت و 
بیمارى هاى قلبى کشف کرده اند. کمبود وزن نیز 
مى تواند عالوه بر آسیب رساندن به قلب، بر بارورى 

تأثیر بگذارد و باعث خستگى شود.

2-درد مزمن: افراد مبتال به افسردگى ممکن است 
درد یا تیر کشیدن هاى ناشناخته اى از جمله دردهاى 
مفاصل یا عضالنى و سردرد را تجربه کنند. عالیم 
افســردگى فرد به علت دردهــاى مزمن مى تواند 

تشدید شود.

3-بیمارى قلبى: افسردگى مى تواند انگیزه فرد را 
براى انتخاب تصمیم هاى مثبت در سبک زندگى 
کاهش دهد. در نتیجه با انتخاب رژیم هاى غذایى 
نامناســب و ســبک زندگى بى تحرك خطر ابتال 
به بیمارى هاى قلبى افزایش مى یابد. افســردگى 
خود ممکن اســت یک عامل خطر مستقل براى 

مشکالت سالمت قلب باشد. 

4-التهاب: تحقیقات نشــان مى دهد افســردگى 
و اســترس مزمن با بروز التهابــات مرتبط بوده و 
ممکن است سیستم ایمنى بدن را تغییر دهد. برخى 
تحقیقات دیگر نشان مى دهد که افسردگى مى تواند 
ناشى از التهابات مزمن باشد. افراد مبتال به افسردگى 
احتمال بیشترى براى ابتال به بیمارى هاى التهابى یا 
اختالالت خودایمنى مانند ســندروم روده تحریک 
پذیر (IBS)، دیابت نوع2 و آرتروز دارند. با این حال 
هنوز مشخص نیست که  آیا افسردگى باعث التهاب 
مزمن مى شــود یا این التهابات هســتند که باعث 

افسردگى مى شوند.

5-تشدید بیمارى هاى مزمن: افرادى که به بیمارى هاى مزمن 
مختلف مبتال هســتند در صورت ابتال به افســردگى ممکن 
است عالیمشان تشدید شود. بیمارى هاى مزمن خود باعث 
احساس تنهایى و استرس زایى شده و افسردگى ممکن این 
احساسات را تشدید کند. همچنین فرد افسرده ممکن است به 
دنبال درمان نرفته که این نیز عالیم بیمارى را تشدید مى کند. 
افرادى که در عین ابتال به بیمارى هاى مزمن به افسردگى نیز 
مبتال هستند باید در مورد هر دو بیمارى با پزشک مشورت کنند. 
حفظ سالمت روان مى تواند سالمت جسمى را بهبود بخشد و 

مدیریت بیمارى مزمن را تسهیل کند.
6-مشــکالت خواب: افراد مبتال به افســردگى ممکن است 
احساس بى خوابى یا خواب آلودگى داشته باشند. این وضعیت 
مى تواند باعث ایجاد خســتگى در فرد شود و سالمت جسمى 
و روانــى او را کنترل کند. پزشــکان کمبود خــواب را عامل 
مجموعه اى از مشکالت ســالمت مى دانند. به همین ترتیب 
تحقیقات، کمبود خواب طوالنى مدت را با مشکالتى همچون 
فشارخون باال، دیابت، مســائل مربوط به وزن و برخى انواع 

سرطان مرتبط مى دانند.
7-مشکالت گوارشى: افراد مبتال به افسردگى اغلب مشکالت 
گوارشــى و معده اى مانند اسهال، اســتفراغ، حالت تهوع یا 
یبوست را گزارش مى دهند. بعضى افراد مبتال به افسردگى به 
بیمارى هاى مزمن گوارشى همچون سندرو م روده تحریک 

پذیر (IBS) نیز مبتال مى شوند.

برترین هاى مفید براى تقویت  کبد

شوند. خوراکى هایى که در ادامه 
به شما معرفى مى کنیم، حاوى 
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کسى که خدا به او مال و خواسته اى ارزانى کرده، باید که به خویشاوندان 
برساند و مهمانى هاى نیکو دهد و اسیران و گرفتاران را از بند برهاند و 
به فقیران و وامداران چیزى عطا کند. و تا ثوابى حاصل کند، خود شکیبایى 
ورزد و حقوقى را که به گردن دارد، ادا کند و با ســختى ها بسازد. دست 
یافتن به این خصلت ها، در دنیا سبب شرف و بزرگى و درك فضایل آخرت 

موال على (ع)شود.

آگهى مزایده ساختمان تجارى شماره 2940- 97 
مورخ 97/06/12

روابط عمومى شهردارى مشکات

«تجدید مزایده ساختمان تجارى شماره 2556- 97 مورخه 97/05/22»
شهردارى مشکات در نظر دارد یک باب ساختمان تجارى تحت تملک خود واقع در شهر مشکات 
ابتداى خیابان شهید بهشتى را طى تشریفات مزایده عمومى به صورت رهن یا اجاره به متقاضیان 
واگذار نماید. لذا از متقاضیان درخواست مى گردد از تاریخ نشر اولین آگهى جهت دریافت اسناد 

شرکت در مزایده به دبیرخانه شهردارى مشکات مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است:

1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.
2- هزینه کارشناسى اراضى و آگهى بر عهده برندگان مزایده مى باشد.

3- شهردارى در رد و قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
4- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است

5- شماره هاى تماس: 55683737- 031

آگهى تجدید مناقصه

سید حیدر ثمریان- شهردار خور

شهردارى خور به استناد مصوبه شماره 105 مورخ 97/05/06 شوراى محترم 
اسالمى شهر خور و از محل اعتبارات منابع داخلى عمرانى (طرح احداث و 
تکمیل بازار روز پروژه احداث بازار سنتى) در نظر دارد نسبت به احداث 
بازارچه سنتى شهر خور از طریق آگهى مناقصه عمومى با اعتبارى معادل 
15/000/000/000 ریال اقدام نماید. (پرداخت کلیه کســور قانونى به عهده 
پیمانکار مى باشــد). متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و شرکت 
در مناقصه مذکور تا پایان وقت ادارى ســاعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 

97/06/26 به شهردارى خور مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 03146323500 

نوبت اول

آگهى مزایده

مجید صفارى- شهردار بادرود

شهردارى بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شوراى اسالمى شهر طى تشریفات مزایده عمومى 
و حسب ضوابط و مقررات آیین  نامه مالى شهرداریها، تعدادى از زمین هاى واقع در مجتمع صنایع 
کارگاهى را به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقى و حقوقى درخواست مى گردد 
از تاریخ نشر اولین آگهى جهت بازدید از محل مورد نظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به واحد 

حقوقى شهردارى مراجعه نمایند.
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.

2- هزینه انتشار آگهى و هزینه کارشناسى بر عهده برنده مزایده مى باشد.
3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب 
ضبط خواهد شد.

5- پیشنهاددهندگان مى بایســت 5 درصد مبلغ پایه زمین موردنظر را تحت عنوان سپرده 
شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شماره 

106682190001 نزد بانک ملى بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

نوبت اول آگهى شناسائى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد نســبت به شناسائى و ارزیابى کلیه اشخاص 
حقیقى و حقوقى فعال و توانمند در زمینه مشاوره، طراحى، اجرا و پشتیبانى سامانه هاى حفاظت 
الکترونیک هوشمند شــامل (دوربین مداربســته، دزدگیر، حفاظت پیرامونى و سنسورهاى 

هوشمند) جهت اخذ تأییدیه هاى الزم اقدام نماید.
از کلیه متقاضیان دعوت مى شود نسبت به دریافت اطالعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه و نسبت 

به تکمیل و ارسال مستندات خود طبق شرایط اعالم شده اقدام فرمایند.
دریافت اطالعات بیشتر: سایت اینترنتى

www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031
نام روزنامه: نصف جهانداخلى (292)

تاریخ انتشار: 97/06/13

نوبت اول

1- مقدمه
در چند دهه اخیر به دلیل پیچیدگى و تحوالت روزافزون جامعه جهانى، 
عامل انرژى نقش اساسى در اقتصاد و سیاست هر ملت ایفا مى کند. به 
همین دلیل یکى از مهم ترین موضوعاتى که مورد توجه اکثر کشورهاى 
صنعتى و پیشــرفته بوده، بحث مدیریت مصرف انرژى است. مدیریت 
مصرف انرژى مجموعه اى از روش هایى است که به منظور بهینه سازى 
انرژى، یعنى بیشــترین بازدهى از کمترین میزان انرژى، به کار گرفته 

مى شود.
در این مقاله به بررسى مدیریت مصرف انرژى پرداخته و تکنولوژى هاى 
ارائه شــده براى این هدف معرفى مى گردد. شایان ذکر است که صرفًا 
طراحى و ارائه یک تکنولوژى توانایى مدیریت انرژى را نداشته و شناخت 
این نوع طرح ها و استفاده درست از آنهاست که کمک به مصرف بهینه 

انرژى مى نماید.
2- راهکارها

راهکارهاى مدیریت مصرف انرژى هم در بخش تولید و هم در بخش 
مصرف مى باشــد. معموًال راهکارهاى اجرایى در بخش مصرف بسیار 
مؤثرتر از راهکارهاى بخش تولید هستند. راهکارهاى مدیریت انرژى 
در سمت مصرف بســته به میزان هزینه اى که در پى دارند به سه دسته 
راهکارهاى بدون هزینه (استفاده درست، مراقبت و نگهدارى)، کم هزینه 
(تعمیر، عایق کارى)، پرهزینه (تغییرات اساسى دستگاه ها و تأسیسات) 
تقسیم مى شوند. صرفه جویى انرژى براساس حفظ و نگهدارى صحیح 
از سیستم ها بهترین راهکار و عکس العمل محسوب مى شود، چرا که از 

لحاظ اقتصادى نیز مقرون به صرفه است.
در کنار تحقیق و توســعه در زمینه بهینه سازى مصرف انرژى، آموزش 

و آگاه سازى نیز بســیار اهمیت دارد. از خصوصیات رفتارى که موجب 
اقتصادى تر شدن مصرف انرژى خواهد شد مى توان به کاهش استفاده 
انرژى در ســاعات پیک مصرف، صرفه جویى و عدم اســرف، تعمیر و 
تعویض شیرهاى آب و ســرویس لوله و اتصاالت، استفاده از لوازم کم 
مصرف، عایق بندى لوله هــاى آب گرم، نصب ســایه بان براى کولر، 
آموزش استفاده صحیح از انرژى و... را نام برد. همچنین ذخیره سازى آب 
باران در آبخیزها، آبخوان ها، چاه ها و قنوات را مى توان به عنوان ابزارى 
براى مدیریت منابع آب برشمرد. البته استفاده از طرح هاى دیوار سبز و بام 
سبز از جمله راه هاى صرفه جویى در مصرف انرژى مى باشد که نیازمند 
توجه به اقلیم و به کارگیرى گیاهان مناسب مى باشد. در ادامه به بررسى 
تکنولوژى هاى طراحى شده براى بهینه سازى مصرف انرژى آب و برق 

پرداخته مى شود.
2-1- انرژى آب

با توجه به محدود بودن منابع و ذخایر آب، مصرف صحیح آن نه تنها بر 
اقتصاد خانواده بلکه بر اقتصاد کشور هم تأثیرگذار است. به همین جهت 
مدیریت در مصرف آب از اهمیت ویژه اى برخوردار اســت. بیشــترین 
مصرف آب در حوزه کشــاورزى مى باشــد. بدین جهت بهره مندى از 
روش هاى مناسب براى مصرف بهینه آب الزامى است. عالوه بر تغییر 
الگوى کشت، استفاده از آبیارى قطره اى و آبیارى با آب فاضالب تصفیه 
شــده از جمله روش هاى پیشنهادى مى باشــد. در ادامه به بیان دیگر 

روش ها به صورت خالصه پرداخته مى شود.
از جمله روش هاى مدیریت بهینه مصرف آب و انــرژى آبیارى نوین 
کشــاورزى مانند اعمال فرآیند خودکارسازى در ســامانه هاى آبیارى 
مى باشد. فرآیند خودکارسازى آبیارى در سه بخش برآورد نیاز آبى گیاه 

و تعیین زمان آبیارى، خطوط لوله شبکه براى کنترل توزیع جریان 

آب، ایستگاه پمپاژ و فیلتراسیون است. استفاده از حسگرها و فناورى هاى 
شبکه حسگر بى سیم، سنسور کنترل کننده مقدار رطوبت خاك، آبیارى 
میکرو و استفاده از ســیلیکا ایروژل به عنوان یک جاذب خاك از جمله 

روش هاى بهینه سازى مصرف آب و نهاده هاى کشاورزى مى باشد.
مدیریت مصرف آب در ساختمان ها نیز داراى اهمیت مى باشد. استفاده 
از شــیرآالت کاهنده مصرف، دوش هوشمند، تکنولوژى سیستم هاى 
گردش آب گرم، سنسورهاى بررسى نشت آب، ماشین ظرفشویى هاى 
مجهز به سنسور آب از جمله موارد مدیریت هوشمند آب است. اخیراً آجر 
هوشمندى طراحى شده است که آب باران را ذخیره مى کند و مى توان از 

آن آب براى آبیارى درختان و... استفاده نمود.
مصرف آب در صنعت نیز باید مدیریت شود. یکى از موارد استفاده از آب 
در صنعت به عنوان خنک کننده مى باشــد. این آب پس از خنک کردن 
تجهیزات موردنظر خود، گرم و البته تبخیر مى گردد. بازیافت آب با یک 
سیستم خنک کننده چرخشى، استفاده از ازن یا ازناسیون و یا تبادل حرارت 
هوا مى تواند باعث صرفه جویى در مصرف آب در صنعت شود. همچنین 
استفاده از پساب استاندارد در صنعت به جز در مصرف شرب و بهداشت، 
یعنى احداث تصفیه خانه هاى متعدد براى بازچرخانى، تصفیه و مصرف 
بهینــه آب در کارخانه از جمله راهکارهاى انجام شــده براى مدیریت 

مصرف آب مى باشد.
2-2- انرژى الکتریکى

انرژى برق از جمله انرژى هاى پرمصرف بوده که گســترش شهرها و 
افزایش جمعیت هر روز نیاز به این انرژى را بیشتر و مدیریت مصرف آن را 
ضرورى مى کند. مدیریت مصرف برق شامل مجموعه اى از فعالیت هاى 
بهم پیوسته بین صنعت برق و مشترکین آن به منظور تعدیل بار مصرفى 
مشترك است تا بتوان با کارایى بیشتر و هزینه کمتر به مطلوبیت یکسانى 
در زمینه مصرف دست یافت. 
بدین ترتیب هم عرضه کننده 
و هم مصرف کننده برق به سود 
بیشترى در این زمینه دست 
خواهند یافــت. مدیریت 
بار، تعرفــه برق، نصب 
کنتورهاى 

چند تعرفه، تغییر ساعت کشــور، تغییر ساعت کار اصناف، 
توسعه المپ هاى کم مصرف، تبادل برق با کشورهاى 

همجوار و تدوین اســتاندارد تجهیزات برقى خانگى 
از جمله روش هاى مدیریت مصــرف انرژى برق 

مى باشد.
به کارگیرى فن آورى هاى جدید در ساختمان ها 
و صنعت براى بهینه سازى مصرف برق مؤثر 
مى باشــد که در ادامه چند مورد از آن بیان 

مى گردد.
ساختمان از جمله مواردیســت که در آن انرژى زیاد مصرف مى شود. 
در کنار طراحى مناسب ساختمان، استفاده از تکنولوژى نیز مى تواند بر 
راندمان و بهینه سازى مصرف انرژى مؤثر باشد. استفاده از توربین بادى 
کوچک در بام ساختمان، استفاده از سنسورهاى کنترل دما و کنترل نور 
و در واقع هوشمندسازى ساختمان از جمله راهکارهاى کاهش مصرف 
انرژى مى باشد. از ویژگى هاى برجسته یک ساختمان هوشمند، مى توان 
به امکان کنترل ساختمان از راه دور توســط وسایل ارتباطى مختلف، 
کنترل تردد اشخاص و مدت زمان کارى آنها به واسطه سیستم مدیریت 
هوشمند، اندازه گیرى و ذخیره سازى انرژى در هر بازه زمانى اشاره کرد. 

امروزه در جهان به کارگیرى سلول هاى خورشیدى در طراحى ساختمان 
مورد توجه قرار گرفته است. سیستم برق خورشیدى مورد استفاده در یک 
خانه به دو صورت مى تواند باشد. نوع اول متصل به شبکه مى باشد که 
برق مازاد تولید شده از انرژى خورشیدى به شبکه برق سراسرى تزریق 
و در حقیقت به سازمان وزارت نیرو فروخته مى شود. نوع دوم منفصل از 
شبکه بوده و برق تولید شده از پنل خورشیدى وارد باترى و در آن ذخیره 
مى گردد. تکنولوژى سلول خورشیدى در حال پیشرفت بوده و سعى شده 
در طراحى هاى جدید میزان بهره مندى از انرژى تجدیدپذیر خورشــید 
بیشتر گردد. به عنوان مثال استفاده از پنل خورشیدى آفتابگردان که در 
طول روز پنل ها را در زاویه مناسب با خورشید قرار مى دهد. بیان این نکته 
الزامیست که مشترکینى که تصمیم به اجراى نیروگاه خورشیدى خانگى 
دارند قبل از انجام آن از متخصص در این زمینه مشاوره یا از شرکت هاى 

برق اطالعات الزم را کسب نمایند.
عالوه بر ســاختمان، براى تهیه انــرژى برق موردنیاز روشــنایى در 

جاده ها و پارك ها همچنین براى سیســتم نوین آبیارى 
کشاورزى از سلول خورشیدى استفاده مى شود. با توجه به اینکه صنایع از 
مصرف کنندگان عمده انرژى کشور و در واقع یکى از معیارهاى هر کشور 
وابسته به پیشرفت و توسعه صنایع آن مى باشد، توجه خاص به این بخش 
و بهبود و توســعه آن از اهمیت ویژه اى برخوردار است. کاهش مصرف 
انرژى در زمان هاى اوج مصرف برق از جمله راهکارهاى پیشــنهادى 
براى مدیریت مصرف برق در صنعت مى باشد. استفاده از المپ هاى کم 
مصرف و المپ LED، همچنین بهبود تکنولوژى و دستگاه هاى مورد 
استفاده از دیگر روش هاى بهینه سازى مصرف انرژى در صنعت مى باشد.

کامپیوتر بــدون کیــس یــا آل ایــن وان (All in one) از جمله 
فن آورى هاى جدید مى باشد و انرژى کمترى نسبت به کامپیوترهاى 
دیگر مصرف مى کند. به کارگیرى این کامپیوتر در ادارات، کافى نت ها و 
مکان هایى که سیستم هاى متعددى مورد استفاده قرار مى گیرد، مى تواند 

باعث کاهش مصرف برق شود.
3- نتیجه گیرى

تدوین استراتژى هاى مناســب براى استفاده و تخصیص بهینه انرژى 
در کنار فرهنگسازى و اطالع رســانى مردم از مدیریت و نحوه صحیح 
استفاده از انرژى و سرمایه هاى عظیم ملى، از مسائل با اهمیتى است که 
باید مورد توجه همگان قرار گیرد. هدف از این مقاله آگاه سازى مردم از 
تکنولوژى هاى بهینه سازى مصرف انرژى بوده به امید آنکه با استفاده 
درست از آنها گامى براى مدیریت صحیح مصرف انرژى و کاهش اتالف 

انرژى برداشته شود.
جشنواره نیرو و رسانه
نویسندگان: امیر رمضانى، زهره مختارى

تکنولوژى براى مدیریت مصرف انرژى
ــور، تغییر ساعت کار اصناف،

ف، تبادل برق با کشورهاى 
د تجهیزات برقى خانگى 

 مصــرف انرژىبرق

ید در ساختمان ها 
صرف برق مؤثر 
مورد از آن بیان 

لحاظ اقتصادى نیز مقرون به صرفه است.
در کنار تحقیق و توســعه در زمینه بهینه سازى مصرف انرژى، آموزش 

رى بی ى ر زى ر و ی ر ل ورزى
مى باشد. فرآیند خودکارسازى آبیارى در سه بخش برآورد نیاز آبى گیاه

و تعیین زمان آبیارى، خطوط لوله شبکه براى کنترل توزیع جریان 

ى ی ز ى و ج ل برق ر یری ى رورى
بهم پیوسته بین صنعت برق و مشترکین آن به منظور تعدیل بار مصرفى 
مشتركاست تا بتوان باکارایى بیشتر و هزینه کمتر به مطلوبیت یکسانى

در زمینه مصرف دست یافت. 
بدین ترتیب هم عرضه کننده 
و هم مصرف کننده برق به سود 
بیشترى در این زمینه دست 
خواهند یافــت. مدیریت 
بار، تعرفــه برق، نصب 
کنتورهاى 


