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11 نشانه کمبود ویتامین C در بدن فوالدشهر از فقر امکانات ایمنى رنج مى بردکتاب خاطرات  ناصر ملک مطیعى  رونمایى مى شودمشاج ره ترامپ با ترزا مى بر سر ایران درخواست سند براى ادعاى جنجالى سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

ورود گردشگران به جزیره هرمز محدود مى شود؟

 از خواص لیمو شیرین بیشتر بدانید

وزش ترانه «َترك» و«تبعید»
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هواداران پرسپولیس 
در بین بهترین هاى  جهان!

آخرین طعنه برانکو به کى روش

گذر از  «چسب دماغ» 
به «بخیه چشم»!

از « عقاید 5
یک دلقک»  تا 

« پرورش سبزى 
در باغ و خانه»
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لیمو شیرین از محبوب ترین میوه هاى پاییزى است. گرچه لیمو شیرین را بسیارى 
به علت خواص و ویتامین هایش دوست دارند اما لیمو شیرین واقعاً خوش طعم است. 

بسیارى از افراد لیمو شیرین را به عنوان میوه اى که سرماخوردگى را درمان مى کند 
مى شناسند. اما این میوه جذاب خواص دیگرى نیز دارد...

 سیزدهمین نمایشــگاه بزرگ کتاب اصفهان با 
همه  خوبى ها و بدى هایش به پایان رســید. این 
نمایشگاه گرچه در روز هاى آغازین خلوت بود اما 
در دو روز آخر جان گرفت و حضور بیشــتر مردم 
باعث رونق فروش  غرفه داران شــد. البته ناگفته 

نماند میان این غرفه داران...
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منصوریان در رؤیاى «کامبک»منصوریان در رؤیاى «کامبک»
مربى مغضوب استقالل بعد از مربى مغضوب استقالل بعد از 1414 ماه دور بودن از لیگ، ذوب آهن را به روزهاى خوش مى رساند؟ ماه دور بودن از لیگ، ذوب آهن را به روزهاى خوش مى رساند؟
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مدیران بازنشسته اصفهانى باید از امروز کنار بروند 

کامبیز دیرباز: 
سیاست تلویزیون

 غم نیست

تابش: ادامه همکارى با
 قلعه نویى توافقى نیست

مسعود تابش مى گوید صحبت در مورد قرارداد توافقى با امیرقلعه نویى 
براى حضور در سال دوم به عنوان سرمربى سپاهان صحت ندارد.

مسعود تابش در یکى از مصاحبه هاى خود در پاسخ  به سئوالى در مورد 
تمدید قرارداد امیرقلعه نویى از واژه هایى اســتفاده کرده بود که سبب 

برداشت غلط از حرف هاى مدیرعامل سپاهان در مورد...

آگهى مزایده اجارهآگهى مزایده اجاره

مهدى غالمى- شهردار گلدشت 

نوبت اول

شهردارى گلدشت به استناد مصوبه شماره 97/494/ش مورخ 97/06/07 
شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به اجاره تابلوهاى تبلیغاتى روبروى 
مجموعه شــیخ بهائى و پل عابر پیاده، از طریق مزایده عمومى و قیمت 
کارشناسى پایه به مدت یکسال اقدام نماید، لذا متقاضیان مى توانند جهت 
کسب اطالعات بیشتر و اخذ فرم پیشنهاد تا تاریخ 97/09/12 به شهردارى 
مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 

97/09/13 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.

آگهى مناقصهآگهى مناقصه
چاپ اول

موضوع و اعتبار مناقصه: عملیات مستمر جمع آورى و حمل و دفن زباله، نظافت و رفت و روب معابر محدوده شهردارى 
منطقه پنج نجف آباد با برآورد سالیانه به مبلغ 15/720/304/704 ریال بدون تعدیل و مابه التفاوت.

شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید داراى صالحیت انجام کار بوده و این صالحیت به تأیید اداره کار 
و امور اجتماعى رسیده باشد. همچنین داشــتن توانایى و امکانات انجام کار بنا به تشخیص کارشناسان مربوطه 

شهردارى و ارائه حسن سوابق کارى الزامى مى باشد.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت مى شــود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
اسناد مناقصه، با همراه داشتن مدارك و رزومه شرکت، تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 97/09/13 به امور 

قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه نمایند.
شرکت کنندگان باید مبلغ 790/000/000 ریال را طى فیش واریزى به حساب سپرده شماره 0104544150002 

شهردارى نجف آباد واریز و یا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانکى به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه ارائه نماید. 
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شــهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات مختار مى باشد.

مسعود منتظرى نجف آبادى- شهردار نجف آباد

آگهى مزایده عمومى نوبت دومآگهى مزایده عمومى نوبت دوم

روابط عمومى سازمان فرهنگى ، اجتماعى و ورزشى شهردارى شاهین شهر

چاپ دوم

سازمان فرهنگى ، اجتماعى و ورزشى شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 4620/ش مورخ 95/12/28 شوراى 
محترم اسالمى شهر در نظر دارد اجاره ماهانه واحدهاى ادارىـ  تجارى فرهنگسراى دانش و خالقیت را از طریق مزایده 

واگذار نماید.

سپرده شرکت در مزایدهنرخ پایه اجاره بهاء ماهانهمساحت تقریبىموقعیت واحدطبقهردیف
175/500/0006/600/000 متر مربعضلع شرقىهمکفیک
175/500/0006/600/000 متر مربعضلع شرقىهمکفدو

افراد حقیقى و حقوقى مى توانند براى دریافت شرایط تا روز سه شنبه  مورخ  1397/09/06 به امورقراردادهاى سازمان 
مراجعه و حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 97/09/07 نسبت به تحویل پیشــنهاد خود به دبیرخانه سازمان واقع در 

ـ طبقه چهارم اقدام نمایند. ـ  میدان فاطمیه ساختمان نگارستان شهردارى  شاهین شهر 
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت shaahinshahr.ir  مراجعه فرمایید.

آگهى مزایدهآگهى مزایده

میثم محمدى- شهردار زرین شهر

نوبت دوم

شهردارى زرین شهر به اســتناد مجوز شماره 827 مورخ 96/12/13 
شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به واگذارى ساختمان رستوران 
سنتى واقع در پارك جوان به همراه آالچیق ها و محوطه آن به صورت اجاره 
براى مدت سه سال از طریق مزایده عمومى اقدام نماید، لذا از متقاضیان 
دعوت به عمل مى آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر 
از تاریخ انتشــار تا پایان وقت ادارى مورخ 97/09/03 به شهردارى 

زرین شهر مراجعه نمایند. 
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فردوسى پورفردوسى پور
 تکذیب مى کند تکذیب مى کند

4

ن غم نیست نیستغ یغم م
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قلعه نویى 
دارد.

ى در مورد 
د که سبب
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گزارشى از پرفروش ترین هاى نمایشگاه کتاب اصفهان

جاى خالى اصفهان 
میان استان هاى پیشرو 
در نصب نیروگاه هاى 

تجدیدپذیر
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پس از انتشار خبرهایى درباره مشکالت ورود گردشگران به 
برخى مناطق کشور این بار از استان هرمزگان خبرى نقل 
شده است مبنى بر اینکه ورود گردشگران به جزیره هرمز با 

مشکل روبه رو شده است.
یک منبع آگاه محلى در این زمینه گفته اســت: عدم ورود 
گردشگران به صورت رســمى ابالغ و اعالم نشده و تنها 
تردد قایق هاى مســافرى از جزایر اطراف و بندرعباس به 
بهانه هاى مختلف ممنوع شده است. این در حالى است که 
به دلیل گرانى پروازها و نوسان بازار ارز، سفرهایى خارجى 
کاهش و در مقابل سفر به شهرهاى مختلف ایران افزایش 
داشــته اســت.با وجود این، محمد هرمزى، عضو شوراى 

شــهر هرمز درباره خبر «ممنوعیت ورود گردشــگران به 
هرمز» به «ایســنا» گفته اســت: قایق هاى حامل مسافر 
بدون توقف درحال ترددند. البته نظرى مطرح شده بود که 
به گردشــگرنماهایى که فرهنگ بومى مردم این جزیره را 
مختل کرده اند، تذکر داده شود، اما اصًال درباره جلوگیرى 
از ورود آنها به این جزیره حرفى زده نشــده است. از جوامع 
محلى درخواســت شده اگر قرار اســت تذکرى داده شود، 
محترمانه باشد. ضمن اینکه مسئ والن این جزیره به هیچ 
وجه به برخوردهــاى ضرب االجلى اعتقادى ندارند. جزیره 
هرمز یکى استثنایى ترین جزایرى است که ساالنه میزبان 

بیش از هزاران گردشگر داخلى و خارجى است. 

رئیس کمیســیون تخصصى طال و جواهر گفت: قیمت 
سکه که در اول هفته گذشته چهار میلیون و 600 هزار 
تومان بود روز پنج شنبه به سه میلیون و 920 هزار تومان 
رسید، همچنین قیمت طال از هر گرم 425 هزار تومان در 

اول هفته به 360 هزار و 600 تومان رسید.
محمد کشــتى آراى افزود: انتظار مى رفت بعد از شروع 
تحریم ها  شوك قیمتى داشته باشیم ولى کنترل قیمت 
ارز توسط بانک مرکزى سبب کاهش قیمت ارز و سکه در 

بازار آزاد شده است.
رئیس کمیسیون تخصصى طال و جواهر اظهار کرد : طى 
یک هفته اخیر 15 درصد قیمت سکه و طال کاهش پیدا 

کرده است و قیمت ارز نیز طى یک هفته 8 درصد کاهش 
یافته است.

وى گفت: حباب ســکه نیز که در چنــد روز اخیر باالى 
400 هزار تومان بود به دلیل کاهــش تقاضا و کاهش
 قیمت ها  به حدود 300 هــزار تومان کاهش پیدا کرده 

است.
کشــتى آراى گفت: وقتى قیمت ها روبه کاهش مى رود 
بیشتر مردم فروشــنده هســتند تا خریدار و همچنین 
بسیارى از افراد هم دست نگه مى دارند که قیمت ها بیشتر 
کاهش پیدا کند به همین دلیل بازار با سردى و بالتکلیفى 

روبه رو بود.

ورود گردشگران به 
جزیره هرمز محدود مى شود؟ 

کاهش 680 هزارتومانى
 قیمت سکه

فرار مالیاتى عجیب
محمود صادقى، نماینده تهران در مجلس   ایرنا|
شوراى اسالمى درباره واکنش برخى از نمایندگان به 
اظهارات محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در تأیید 
وجود پولشویى در کشــور مى گوید: ما موارد زیادى از 
پولشویى در ایران داریم. بر اســاس آمارى که رئیس 
مرکز مبارزه با پولشویى در مردادماه امسال منتشر کرد، 
حدود 14 هزار میلیارد فرار مالیاتى طى دو سه سال اخیر 
در کشور رخ داده که توسط این نهاد به عنوان پولشویى 

کشف شده است.

چرا همه پراید مى خواهند؟
محسن صفایى فراهانى در نشست   آفتاب نیوز|
دانشجویى با موضوع روند توسعه اقتصادى در چند دهه 
گذشته ایران تصریح کرد: وقتى دانش در خدمت اقتصاد 
قرار گیرد، رابطه انحصارى بودن با اقتصاد قطع مى شود؛ 
سئوالى براى روشنگرى بیشتر این مسئله طرح مى شود؛ 
چرا هیچ وقت اتومبیل خوب در ایران دیده نمى شود؟ 
چرا در ثبت نام پراید همه در صف هستند؟ زیرا اقتصاد 

ناسالم پشت پرده این توزیع قرار دارد.  

بازداشت یک 
مدیر آموزش و پرورش 

  ایسنا| معاون مالى آموزش و پرورش مانه و 
سملقان در استان خراسان شمالى به اتهام اختالس، 
دخل و تصرف غیرقانونى در وجوه دولتى، تضییع اموال 
دولتى و پولشویى بازداشــت شد. مطابق بررسى هاى 
صورت گرفته، مبلغ اتهامى اختالس پنج میلیارد ریال 
است که تحقیقات تکمیلى در خصوص شناسایى افراد 

احتمالى مرتبط همچنان ادامه دارد.

بیانات علما شهادت ساز است 
  تابناك | یکى از مراجع تقلید شــیعیان گفت: 
همان گونه که خون شــهید مى توانــد جامعه را طیب 
و طاهــر کند قلم عالم نیــز باید جامعــه را پاك کند. 
آیت ا... جوادى آملى گفت: خون شهید مقدس است اما 
نه آنقدر که قلم و سخن علما مقدس است به گونه اى که 
رسول اکرم(ص) فرمودند وقتى قلم عالم به جوش آید 
خون شهید آرام مى شود و لذا بیانات علما مرکبى است 
که شهید پرور و شهادت ساز اســت و یقینًا از شهادت 

باالتر باشد.

لوکزامبورگ مى پذیرد؟
  فارس| منابع دیپلماتیــک در اروپا گفته اند 
اتحادیه اروپا به دنبال ابتکار عملى اســت تا تجارت با 
ایران را در تقابل با تحریم هاى جدید آمریکا، حفظ کند. 
بعد از آنکه اتریش میزبانى کانال مالى ایران و اروپا را رد 
کرد، اکنون اصلى ترین قدرت هاى اروپا شامل انگلیس، 
فرانسه و آلمان به دنبال فشار بر لوکزامبورگ هستند تا 

میزبانى کانال مالى ایران و اروپا را بپذیرد. 

اعتراف
رئیس گروه موسوم به «اقدام ایران»   جماران|
در وزارت خارجه آمریکا در مصاحبه اى در پاســخ به 
سئوالى در خصوص اعطاى معافیت هاى نفتى به هشت 
کشــور گفت: «مجبور بودیم به حدود هشــت کشور 
معافیت اعطا کنیم چون نمى خواستیم قیمت نفت به 

90 تا صد دالر به ازاى هر بشکه برسد.»

وداع با 210 مدیر کلیدى 
 آنا | نماینده مجلس شوراى اسالمى با اشاره 
به قانون منع به کارگیرى بازنشســتگان گفت: 210 
مدیر کلیــدى با دولت خداحافظى مى کنند. ســالم 
امینى افزود: 26 آبان (امروز) آخرین مهلت خروج افراد 
بازنشسته از محل کار خود است حاال باز هم تا پایان 
آبان ماه فرصت دارند این مهم را اجرایى کنند در غیر 
این صورت باید به صورت جدى با آنان برخورد شود. 
افراد بازنشسته اگر محل کار خود را ترك نکنند قطعًا 

متخلف هستند.

خبرخوان
این یک شکست است

  میزان | جدول فروش ســینماى ایران با 
اعالم صدرنشینى فیلم ســینمایى «خانم یایا» به 
کارگردانى عبدالرضا کاهانى در نخســتین هفته از 
اکران این اثر منتشر شد. این صدرنشینى در حالى 
رخ داده که این فیلم به عنوان اثرى در ژانر کمدى 
با داشتن بازیگرانى مطرح در اولین هفته خود کمتر 
از یک میلیــارد تومان فروخته اســت. اتفاقى که 
براى چنین پروژه اى شکست اقتصادى محسوب 

مى شود.

جاده  تندرستى در خوابگاه 
رئیس صندوق رفاه دانشــجویان    ایسنا|
وزارت علــوم از عــزم جدى این صنــدوق براى 
گســترش جاده هاى تندرســتى در خوابگاه هاى 
دخترانه دانشجویان به منظور افزایش سطح شادابى 
و نشاط در فضاى عمومى ســراهاى دانشجویى 

دانشگاه ها در سال جارى خبر داد.

افشار چقدر دستمزد گرفت؟ 
کارگــردان نمایــش جنجالى   ایران آرت |
«الیور توئیست» درباره شــایعات مختلف درباره 
دســتمزد پرداختى به مهناز افشــار براى بازى در 
«الیور توئیست» شفاف سازى کرد. حسین پارسایى 
گفت دستمزد این بازیگر که شش ماه تمام براى این 
نمایش وقت گذاشته، ماهیانه کمتر از 30 میلیون 

تومان بوده است.

حرص و ولع 
براى خرید نیست

که  آنطــور   روزنامه دنیاى اقتصاد |
فعاالن بازار مى گویند، آرامــش در بازارهاى ارز و 
سکه، بازار خودرو را نیز به نوبه خود آرام نگه داشته 
و التهاب خاصى در آن به چشم نمى آید. این آرامش 
سبب شده ولع خرید نیز کاهش پیدا کند و در نتیجه، 

بازار در سطح کلى روزهایى آرام را به خود ببیند.

شلوار گِل مالى شده
 1/5 میلیونى!

   خبر آنالین | بعــد از مد شــدن شــلوار 
جین هاى پاره و طرح هــاى عجیب دیگر اکنون 
شــلوارهاى ِگلى با قیمت هاى بــاال یکى از اخبار 
منتشــر شــده در فضاى مجازى بود. خبر متحیر 
کننده بود و باور نکردنى. شلوارجین هاى ِگلى (البته 
با طرح گل مالى شده ) با قیمت 1/5 میلیون تومان! 
کاربرى نوشت: «ما کلى پول خشک شویى مى دیم 
که لباسمون کثیف نباشــه یه عده پول میدن که 

لباسى با ظاهر ِگلى و پاره بپوشن.» 

واردات 142 ُتن 
سینماى خانگى!

  میزان | آمار مقدماتى گمــرك از تجارت 
خارجى شش ماهه نخست سال 97 نشان مى دهد 
که در این مدت بیش از 142 ُتــن انواع مجموعه 
سینماى خانگى از دو کشور چین و امارات متحده 
عربى وارد ایران شده اســت. آمار واردات سینماى 
خانگى به کشــور باعث خروج 43 میلیارد و 718 
میلیون و 976 هزار و 963 ریال از کشور شده است.

استقرار روحانى 
در مدارس کشور

  تسنیم| آیین نامه اجرایى «شــیوه نامه 
تأمین و استقرار روحانى در مدارس و مراکز آموزشى 
و تربیتى» به ادارات کل آموزش وپرورش استان ها 
ابالغ شد. این شیوه نامه بر اساس تفاهم نامه هاى 
همکارى بین آموزش وپرورش و حوزه علمیه است و 
ادارات کل آموزش وپرورش استان ها باید با تشکیل 
کارگروه ها و نشســت هایى ضمن تبیین و تشریح 
ابعاد مختلف طرح، تدابیــر الزم را براى اجراى آن 

اتخاذ کنند.

برگزارى تورهاى رنگ با وجود اعتراض فعاالن محیط زیست و گردشگرى همچنان 
در ایران ادامه دارد. تورهاى رنگ، مد تازه امسال برخى سودجویان براى کسب در آمد از 
یک فعالیت ضد محیط زیستى بود. شبیه سازى جشن «هولى» هند در ایران تحت عنوان 
تورهاى رنگ بازى به دلیل جذابیت هاى بصرى به سرعت مورد توجه برخى اقشار قرار 
گرفت. با وجود این، کسى از آسیب این تورها خبر نداشت تا اینکه صداى اعتراض جوامع 

محلى و فعاالن محیط زیست و گردشگرى بلند شد.
موضوع تورهاى رنگ بازى و آسیب هاى آن، اوایل امسال پس از انتشار ویدئوى گالیه 
یک چوپان محلى از دردسرهاى این تورهاى رنگ براى دام هایش مطرح شد و بسیارى 
نسبت به آن موضع گرفتند. حتى برخى از برگزارکنندگان پس از اطالع از آسیب هاى آن 
نسبت به فعالیت خود در زمینه این تورها عذرخواهى کردند. با وجود این همچنان برگزارى 
این تورها توسط برخى افراد و آژانس هاى سودجو ادامه دارد. به عنوان مثال یکى از دفاتر 
گردشگرى در یکى از شهرهاى ایران اقدام به برگزارى این تور کرده است و همچنان 

براى برنامه هاى بعدى خود تبلیغات مى کند.
ایمان معماریان، پزشک حیات وحش پیش از این درباره آسیب هاى رنگ در طبیعت گفته 
بود: اینکه رنگ ها طبیعى یا غیرطبیعى باشند در تخریبى بودن آنها در طبیعت تغییرى 
ایجاد نمى کند. این رنگ ها روى گیاهان باقى مى ماند و باعث از بین رفتن پوشش گیاهى 
مى شود. از بین رفتن پوشــش گیاهى به چرخه زندگى طبیعى در منطقه آسیب مى زند. 
از بین بردن شکل طبیعى منطقه روى زندگى حیات وحش اثر مى گذارد. حیوانات روى 

قلمرو و محل زندگى خود حساس هســتند و هرگونه تغییر در آن مى تواند باعث ترس 
حیوانات یا حتى کوچ به نقطه دیگرى شــود که این موضوع نیز آسیب هایى را به دنبال 

خواهد داشت.
گفتنى است که آسیب هاى محیط زیستى جشن «هولى»  در هند نیز یکى از مجادالت 
فعاالن محیط زیست است و بسیارى برگزارى این جشن در هند را یکى از عوامل تخریب 

محیط زیست مى دانند.

روزنامه آمریکایى «واشنگتن پســت» گــزارش داد، رئیس جمهــور آمریکا با 
نخست وزیر انگلیس بر سر ایران مشاجره کرده است.

هفته گذشــته کــه ترامپ براى 
ســفر به پاریس، سوار هواپیماى 
شماره یک نیروى هوایى آمریکا 
شــد، ترزا مى با او تماس گرفت 
تا پیروزى حــزب جمهوریخواه 
در انتخابــات میــان دوره اى 
تبریــک او  بــه  را  کنگــره 

 بگوید (بمانــد که دموکرات ها کنتــرل مجلس نمایندگان آمریکا را به دســت 
گرفتند).

ترامپ در این تماس از نخست وزیر انگلیس بابت انجام ندادن اقدامات کافى براى 
مهار ایران انتقاد کرد. رئیس جمهور آمریکا به عالوه بابت «برگزیت» و توافقات 

تجارى میان دو طرف با نخست وزیر انگلیس مشاجره کرد.
مقام هاى آمریکایى و اروپایى گفته اند، مى قبًال هم با ادبیات خشن ترامپ رو به 
رو شده بود اما لحن نامالیم او این بار شگفتى دستیاران نخست وزیر انگلیس را به 
همراه داشته است. ترامپ در دیدار با ماکرون در پاریس هم به اختالفات دو طرف 

بر سر مسائل تجارى و ایران اشاره کرده است.

سرپرست گروه موسیقى کاشان در گفتگو با «ایلنا» مى گوید: یکى از دالیلمان 
براى اجرا در خارج از کاشان این است که در کاشان و در استان اصفهان نمى توانیم 

نوازنــدگان زن روى صحنــه 
داشته باشــیم. عجیب است که 
در اصفهان و در کاشان خانم ها 
مى توانند به عنوان بازیگر تئاتر 
روى صحنه برونــد اما به عنوان 

نوازنده نه!
مجیــد خلیق در مورد پیشــینه 

ممانعت از اجراى نوازندگان زن در کنســرت هایى که در استان اصفهان برگزار 
مى شــود، توضیح داد: تنها زمانى که خاطرم هست نوازندگان خانم دو سه سرى 
روى صحنه رفتند در زمان رئیس دولت اصالحات بود. همان زمان کنسرتى ویژه 
بانوان هم در کاشان داشتیم که خواننده خانم براى خانم ها خواند؛ چیزى که االن 
در تهران به شدت باب است، ما در کاشان یکبار دیدیم و چه قبل از آن و چه بعدش، 

این اتفاق دیگر رخ نداد. 
خلیق با اشاره به بحث تفکیک جنسیتِى تماشــاگران کنسرت ها افزود: در زمان 
ریاست جمهورى آقاى احمدى نژاد، در ســال 89 حتى بحث تفکیک جنسیتى 

مخاطبان هم مطرح شد.  

«اسنپ»  با برگزارى مراســمى تولد چهار سالگى 
خود را جشن گرفت؛ سرویسى که تابستان 93 با نام 
تاکسى یاب و به موجب تالش هاى تیمى متشکل 
از چند جوان متولد شد اما در خرداد سال 94 با هدف 
گسترش دامنه  فعالیت هاى خود به حوزه هایى فراتر 
از جابه جایى مســافر، نامش را به «اسنپ» تغییر 
داد. این سرویس خود را نخستین سامانه  هوشمند 

حمل ونقل ایران معرفى مى کند.
براساس آمارهاى ارائه شده از سوى مدیران اسنپ، 
این سرویس از تیم چند نفره  چهار سال گذشته، به 
شرکتى بزرگ با هزار کارمند و بیش از یک میلیون 
راننده بدل شده است که روزانه حدود یک میلیون و 
300 هزار سفر را مدیریت مى کنند. سامانه  هوشمند 
حمل ونقل اسنپ هم اکنون در نزدیک به 70 شهر 
بزرگ و کوچک کشــورمان به بیش از 20 میلیون 
کاربر خدمت رســانى مى کند و مرکز پشتیبانى آن 

روزانه به حدود 20 هزار تماس پاسخ مى دهد.
ژوبین عالقه مند، مدیرعامل جدید مجموعه  اسنپ 
در این مراســم گفت برخى کماکان مجوز فعالیت 
اسنپ را زیر ســئوال مى برند و موانع بسیارى را در 
مسیر آن ایجاد مى کنند. او در این باره به ضرب و 
شتم کارکنان اسنپ و پلمب شدن مداوم دفاتر آن 
در سراسر کشور اشاره کرد. مدیرعامل جدید اسنپ 
چالش هاى پیش روى این شرکت را کسب سهمیه  
بنزین و طرح ترافیک براى سرویس هاى تاکسى 
آنالین در کنار تالش شهردارى و تاکسیرانى براى 
الزامى  شدن فعالیت سرویس هاى تاکسى آنالین 

زیر نظر آنها دانست.
مدیرعامل اســنپ در خصــوص برنامه هاى آتى 
شــرکت متبوع خود گفــت که به زودى شــاهد 
تغییراتــى در برند اســنپ خواهیم بــود، ضمن 
اینکه اپلیکیشــن اســنپ نیز طى یک ماه آینده 
متحول خواهد شــد؛ به طورى که تمامى خدمات 
گروه اینترنت ایران، شامل اســنپ، اسنپ فود و 
اســنپ تریپ در قالب یک اپلیکیشــن در اختیار 

کاربران قرار خواهد گرفت.

ساالنه حدود  صد تا 200 هزار عمل جراحى زیبایى بینى 
در کشور انجام مى شــود. این آمار هرچند رسمى نیست 
اما کمتر کسى در این شک دارد که تعداد عمل جراحى 

زیبایى در ایران در جهان بى رقیب است. 
اما کســانى که نگــران این آمــار و ارقــام بودند حاال 
دغدغه هاى جدیدى هم پیدا کرده اند. همین چند وقت 
پیش بود که رسانه ها از مد شدن یک جراحى پالستیک 
جدید به نام «گوش االغى» خبر دادند و هنوز تب و تاب 
گوش االغى فروکش نکرده بــود که  یک مد جدید هم 
از راه رسید به نام «چشم گربه اى». اول فکر کردیم این 
موضوع یک شوخى ساده در شبکه هاى اجتماعى است 
اما  ویدئویى منتشر شدکه بخشى از گزارش خبر 20:30 
درباره جراحى هاى عجیب و غریب را نشان مى دهد و در 
قسمتى از آن، رئیس جراحان پالستیک و زیبایى مى گوید 
«اخیراً تبلیغات وسیعى براى جراحى هاى گوش االغى 
و چشم گربه اى مى شــود که افراد غیر متخصص انجام 
مى دهند و عواقب خطرناکــى دارد...». آن وقت بود که 
دیدیم ماجرا واقعیت دارد و اصًال شوخى نیست و هر دم 
از این باغ برى مى رسد. تا دیروز هر کس را توى خیابان

مى دیدیم یک چســب روى دماغش بود اما البد از فردا 
خیابان پر مى شود از چشم هاى بخیه دار! 

در همین حال سخنگوى وزارت بهداشت با اشاره به برخى 
اعمال جراحى زیبایى نامتعارف و منتسب به حیوانات گفته 
است: تعداد اعمال جراحى زییایى نامتعارف در کشور ما 
نسبت به اکثر کشورهاى دنیا بیشتر است. ایرج حریرچى 
با اعالم این مطلب اظهار داشــت: متأسفم که برخى از 
همکاران ما برخى اعمال جراحــى زیبایى نامتعارف را 
انجام مى دهند که مالك قانونى، علمى و اخالقى براى 

آنها وجود ندارد.
معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به مالحظات قانونى 

برخى اعمال جراحى زیبایى نامتعارف خاطرنشان کرد: 
مجازات هاى تشدید شده و مضاعف براى بروز عوارض 
اعمال جراحى زیبایى وجود دارد و از برخى انجمن هاى 
علمى پزشکى نیز درخواست کرده ایم که با مواردى که 
مطابق با اخالق و موازین علمى و قانونى نیست، حتمًا 

برخورد شود.
در همین راستا ســخنگوى کمیسیون قضائى و حقوقى 

مجلس هم با تأیید صحت خبر منتشــر شــده از سوى 
رئیس انجمن علمى حقوق پزشکى ایران مبنى بر اینکه 
جراحى هاى نوظهور زیبایى مثل تغییر رنگ چشم، شکل 
گوش مشروع تلقى نمى شوند و بر اساس قانون مجازات 
اسالمى غیرقانونى و قابل تعقیب کیفرى هستند، گفت: 
اصوًال تغییرات در پیکره وضعیت نظام خلقتى انسان از 
نظر مذاهب گوناگون رد شده است، کما اینکه اهل سنت و 

مسیحیت این اقدام را حرام مى دانند و معتقدند خلقت خدا 
را نباید تغییر داد و تقریباً نظر همه ادیان به این مى رسد که 

انجام این نوع عمل ها امرى ممنوع است. 
حسن نوروزى، از تعیین دو ماه حبس و 74 ضربه شالق 
بر اساس ماده 638 قانون مجازات اسالمى هم براى افراد 
متقاضى انجام عمل هاى چشم گربه اى و گوش االغى و 

هم پزشکان تسهیل کننده این اقدام خبر داد.

گذر از  «چسب دماغ» به «بخیه چشم»!
محیا حمزه

«اسنپ» 4 ساله شد

تخریب طبیعت با یک جشن هندى

روى ناخوش ارشاد اصفهان
 به نوازندگان زن

مشاج ره ترامپ با 
ترزا مى بر سر ایران

سخنگوى کمیسیون قضائى و حقوقى مجلس:  عمل«چشم گربه اى» و «گوش االغى» ممنوع است 
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روز «اصفهان» در اول آذرماه 
ثبت ملى مى شود

سرپرسـت معاونـت سـرمایه گذارى اداره کل میراث 
فرهنگى اسـتان اصفهان از برنامه ریـزى براى ثبت 
ملـى«روز اصفهان» در فهرسـت میـراث ناملموس 

ملى کشور خبر داد.
علـى صالـح درخشـان بیـان کـرد: بـا عنایـت بـه 
بررسى هاى علمى به عمل آمده در این زمینه توسط 
اصفهان شناسـان و دوسـتداران میـراث فرهنگـى، 
اداره کل میراث فرهنگى اسـتان به این نتیجه دست 
یافته که بر اساس متون تاریخى و بررسى هاى علمى، 

اول آذرماه روز اصفهان بوده است.
وى خاطرنشان کرد: پیشینیان بر اساس برنامه ریزى 
کامًال علمى و با در نظر گرفتن صورفلکى اصفهان را 
در برج قوس و در نخستین روز از سومین ماه پاییز در 

پیش از چند هزار سال قبل بنا نهاده اند.

604 حادثه کار در اصفهان 
مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان از 
وقوع 604 حادثه کار در نیمه نخست امسال خبر داد و 
گفت: 93 درصد از مصدومان این حوادث زنان بودند.

غفور راسـتین اظهـار کـرد:  از این تعـداد، 563 مورد 
زنان و 41 مورد مردان را شامل مى شود که به وسیله 
نیروهاى پیش بیمارستانى اورژانس پزشکى اصفهان 

به مراکز درمانى منتقل شدند.
وى تأکید کـرد: از مجموع حادثه دیـدگان کار در این 
مدت، 37 نفر زیر 20 سـال، 159 نفر  بیـن 21 تا 30 
سـال، 170 نفر بین 31 تا 40 سـال، 130 نفر بین 41 
تا 50 سال، 72 نفر بین 51 تا 60 سال و 36 نفر از 60 

سال به باال بودند.

کیانى، رئیس 
شوراى اسالمى استان ماند

عبدا... کیانى، براى دومین سـال متوالى در پنجمین 
دوره شوراى اسالمى شهر و روسـتا به عنوان رئیس 

شوراى اسالمى استان اصفهان انتخاب شد.

از امروز؛ بررسى وضعیت 
سرویس هاى مدارس 

مدیرعامل سـازمان مدیریت و نظارت بر شـهردارى 
اصفهان گفت: طرح مشترك بازرسى و نظارت پلیس 
راهور و سـازمان تاکسـیرانى بـر عملکرد سـرویس 

مدارس شهر اصفهان از امروز آغاز مى شود.
هادى منوچهرى اظهارکرد: در طرح بررسى وضعیت 
سرویس هاى مدارس بیش از 50 مأمور پلیس راهور، 
120 بازرس سازمان تاکسیرانى و شرکت هاى حمل 
و نقل به صورت گسـترده و همزمـان مباحث مرتبط 
با کنتـرل و نظـارت سـرویس هاى مـدارس را رصد 

خواهند کرد.

ویزیت رایگان 
در امامزادگان مبارکه

سرپرست اوقاف و امور خیریه شهرستان مبارکه گفت: 
به مناسبت دهه وقف، با همکارى هالل احمر در جوار 
حرم مطهـر چهار امامـزاده عظیم الشـأن شهرسـتان 
مبارکه ایسـتگاه سـالمت و ویزیت رایگان برپا شـده 
اسـت. على مبشـرى ادامه داد: این ایسـتگاه سالمت 
با همکارى هـالل احمر و بـه مـدت ده روز به صورت 
دوره اى در جوار حرم مطهر امامزاده حلیمه خاتون(س)، 
امامزاده شاه سلیمان(ع)، امامزاده عزالدین محمد(ع) و 

امامزاده شاه منظر خاتون برپا مى شوند.

تأسیس سومین خانه کارگر 
استان در شهرضا 

سـمیه محمودى، نماینده مردم شهرضا و دهاقان در 
مجلس شـوراى اسـالمى گفت: مجوز تأسیس خانه 
کارگر شـهرضا صادر شـده اسـت و با پایـان مراحل 
ثبت نـام از کارگـران شهرسـتان بـراى عضویت در 
آن، سـومین خانه کارگر استان در شـهرضا تأسیس 

مى شود.

خبر

قصاص و اعدام، مجازات قاتل ملیکاى پنج ساله شد. 
شــعبه اول دادگاه کیفرى یک استان اصفهان احکام 

قاتل ملیکا را صادر کرد.
احمد خســروى وفا، رئیس کل دادگســترى استان 
اصفهان ضمن اعــالم این خبــر اظهارکرد: قضات 
شــعبه اول دادگاه کیفــرى یــک اســتان، قاتــل 
ملیکاى پنج ســاله فالورجانى را بــه قصاص نفس

محکوم کردند.
وى افزود: این متهم بــه دلیل قتل عمــد ملیکا، به 
قصاص، نسبت به زناى به عنف فرد دیگرى به اعدام، 
آدم ربایى به 20 سال حبس، ایراد ضرب و جرح عمدى 

به هفت سال حبس، از بابت حبس غیر قانونى طفل و 
خواهر و برادر وى به چهار سال و براى کودك آزارى 
به 9 ماه حبس و نیز پرداخــت دیه در حق اولیاى دم و 

شکات محکوم شد.
خسروى وفا خاطرنشان کرد: این رأى قابل تجدیدنظر 

خواهى از سوى محکوم علیه است.
رئیــس دســتگاه قضائى اســتان اصفهــان گفت: 
دستگاه قضائى اســتان اشــد مجازات هاى قانونى 
را براى متجــاوزان به جــان، مال و نامــوس مردم 
و نیــز مخــالن نظــم و امنیــت جامعــه اعمــال 

خواهد کرد.

مدیرعامل سیتى سنتر و شــهرك سالمت گفت: قصد 
داریم مراکز بزرگ را از هسته شهر به پوسته شهر ببریم تا 

از ترافیک شهر و آلودگى آن کم شود.
مســعود صرامى در دومین نشست گفتگوى بین نسلى 
در خصوص راز موفقیت خود اظهار کرد: خوب صحبت 
کردن و پیشــینه خوب مى تواند یک فرد را متقاعد کند 
که براى شما سرمایه گذارى کند و من با همین راهکار 
توانستم سیتى سنتر و شهرك ســالمت را بدون هیچ 
منبع مادى و با متقاعد کردن سرمایه داران براى سرمایه 
گذارى بسازم. وى در خصوص اینکه آیا هدف از ساخت 
این مجموعه ها فقط مادى بوده است یا خیر، افزود: من 

معتقدم اگر یک  فرد با هدف دستیابى به پول پروژه اى را 
آغاز کند، مطمئنًا شکست خواهد خورد؛ من در آغاز این 
پروژه ها، هدفم فقط کمک رسانى به مردم بود اما بعد با 
رونق کار به کسب سرمایه هاى مادى در کنار کمک به 

مردم رسیدم.
صرامى در خصوص اهدافش براى ســاخت مدرسه اى 
که شغل را از سنین نوجوانى ایجاد کند، ادامه داد: وقتى 
با جوانان یک دانشگاه صحبت کنید مى بینید هدفى براى 
زندگى خود ندارند پس ما خواستیم این هدف سازى را از 
سنین نوجوانى ایجاد کنیم تا وقتى آن نوجوان وارد جامعه 

مى شود یک هدف و یک کار خوب داشته باشد.

مراکز بزرگ خدماتى اصفهان 
در پوسته شهر ساخته مى شود

قصاص و اعدام
مجازات قاتل ملیکاى 5 ساله 

ظرفیت نصب شده انرژى هاى تجدیدپذیر کشور تا پایان 
مهرماه سال جارى به 654 مگاوات رسیده که بررسى اعداد 
و ارقام موجود در این بخش حکایت از آن دارد که در حال 
حاضر 42 درصد نیروگاه هاى تجدیدپذیر کشــور از نوع 
بادى، 41 درصد از نوع خورشیدى، 13 درصد از نوع برق آبى 
کوچک، 2 درصد از نوع بازیافت حرارت و 2 درصد نیز از نوع 
زیست توده است که بسته به موقعیت جغرافیایى، شرایط 
محیطى مناسب و... این نیروگاه ها در نواحى مختلف کشور 

توسعه پیدا کرده اند.
نگاهى به وضعیت مناطق پیشرو کشــور در زمینه نصب 
نیروگاه هاى تجدیدپذیر حاکى از آن است که استان هاى 
قزوین با برخوردارى از 116/54 مگاوات، گیالن با 101/6 
مگاوات و نیز فارس با 64/04 مــگاوات نیروگاه پاك در 
صدر جدول استان هاى برخوردار از واحدهاى تجدیدپذیر 

قرار گرفته اند.
■■■

در زمینه نیروگاه هــاى بادى هم اکنون اســتان قزوین 

بیشــترین ظرفیت نصب شــده این واحدهــا را به خود 
اختصاص داده است.

همچنین در حال حاضر اســتان فارس بیشترین ظرفیت 
نصب شــده نیروگاه هاى خورشــیدى کشــور را به خود 
اختصاص داده اســت و درحدود 50/07 مــگاوات واحد 
خورشیدى در این اســتان در حال فعالیت هستند. پس از 
این اســتان، یزد با دارا بودن 44/69 مگاوات و همدان با 
برخوردارى از 36/71 مگاوات نیروگاه خورشیدى در صدر 

استان هاى داراى نیروگاه خورشیدى قرار گرفته اند.
همچنین بیشترین واحدهاى مربوط به نیروگاه هاى برق  آبى 
کوچک نیز مربوط به استان کردستان است که ظرفیتى در 
حدود 20 مگاوات از این دســت نیروگاه هاى تجدیدپذیر 
در این منطقه واقع شده است. اســتان هاى کهگیلویه و 
بویراحمد و فــارس هم به ترتیــب 16 و 12/25 مگاوات 

نیروگاه برق آبى کوچک دارند.
■■■

در زمینه نیروگاه هاى زیست توده هم استان تهران پیشرو 

در برخوردارى از چنین واحدهاى تجدیدپذیرى اســت، به 
طورى که درحدود 8/9مگاوات نیروگاه زیســت توده در 
این استان راه اندازى شده است و پس از پایتخت، مناطق 
دیگرى از کشور همچون استان فارس و خراسان رضوى 
با برخوردارى از 1/06 و 0/6مگاوات واحد زیست توده در 
میان سه استان پیشرو در زمینه نصب این دسته از نیروگاه ها 

قرار گرفته اند.
■■■

هم اکنون استان هاى خوزستان و یزد هم بیشترین میزان 
ظرفیت نصب شده نیروگاه هاى بازیافت حرارت را به خود 
اختصاص داده اند و به ترتیب درحدود 9/6 و 4 مگاوات واحد 
بازیافت حرارت در این دو استان مشغول به فعالیت هستند.

■■■
در ایــن میــان درگاه خبــرى وزارت نیرو گزارشــى با 
عنوان«کدام استان ها در نصب نیروگاه هاى تجدیدپذیر 
پیشرو هستند؟» منتشر کرد اما نامى از استان اصفهان در 

بین آنها نبود.

جاى خالى اصفهان میان استان هاى 
پیشرو در نصب نیروگاه هاى تجدیدپذیر مدیرکل امور بانوان و خانواده استاندارى اصفهان 

با اشاره به فعالیت 270 تشــکل تخصصى زنان و 
خانواده در این اســتان گفت: همچنین 79 کانون 
فرهنگى و اجتماعى سیاســت هاى این اداره کل 
را براى تقویت هرچه بیشــتر نقش زنان در جامعه 

دنبال مى کنند.
سهیال اثنى عشران حل معضالتى همچون اشتغال 
را با کمک ســازمان هاى مردم نهاد، دست یافتنى 
دانســت و اضافه کرد: برنامه ریزى صحیح در این 
عرصه مــى تواند برنامه هاى مرتبط با اشــتغال را 

سرعت بخشد.
وى تأکید کرد: همه شهروندان باید مسئولیت هاى 

اجتماعى خود را بیش از گذشــته به جا آورند و در 
مواجهه با مسائل مختلف بى تفاوت نگذرند.

به گفته وى، بانوان هنوز جایگاه و ســهم خود را در 
حوزه هاى مختلف پیدا نکرده اند.

اثنى عشران یادآور شد: معاونت امور بانوان و خانواده 
ریاست جمهورى امسال سهم 30 درصدى را براى 
اختصاص پست هاى مدیریتى براى بانوان مطرح 
کرد و اصفهان نسبت به سایر اســتان ها اقدامات 
خوبى در این زمینه انجام داده ولى هنوز تا کسب این 

سهم فاصله وجود دارد.
وى تأکید کرد: بر مبناى برنامــه ریزى ها تا پایان 

سال این درصد به دست خواهد آمد.

شــهردار فوالدشــهر با اشــاره به نیاز آتش نشانى 
این شهر به یک دســتگاه نردبان 56 مترى، گفت: 
فوالدشــهر در گذشــته با برج هاى مجلل و سربه 
فلک کشیده  شــناخته مى شــد اما با گذشت بیش 
از نیم قــرن از عمر ایــن مجموعه ها، امــروز این 
بلندمرتبه ها به معضلى بزرگ در این شــهر تبدیل 

شده  و از فقر امکانات ایمنى رنج مى برند.
بابک محمدى افزود: با توجه به مشکالت اقتصادى 
حاکم بر شــهردارى ها و رکود اقتصــادى حاکم بر 

کشــور، یکى از مهمترین چالش هایــى که امروز 
شهردارى ها با آن دســت به گریبان هستند، تأمین 
منابع مالى مورد نیاز براى انجام وظایفى است که بر 

عهده شهردارى ها قرار دارد.
محمدى اضافه کرد: در مدت گذشته با تالش هاى 
انجام شده موفق به پرداخت چهار ماه حقوق معوق 
پرسنل شهردارى شدیم و به سمت رفع مشکل بیمه 
پرســنل نیز حرکت کرده ایم و امیدواریم با برنامه 
ریزى ها و مذاکرات انجام شــده با تأمین اجتماعى 
در خصوص تهاتر بدهى 80 میلیارد ریالى حق بیمه 
پرسنل شــهردارى و شــرکت بازیافت بتوانیم این 

مشکل را به صورت کامل مرتفع کنیم.
وى عنوان کرد: امروز شهردارى بالغ بر 29 میلیارد 
تومان بدهى دارد که این بدهى ها شامل 12 میلیارد 
تومان بدهى جارى شــامل حقوق پرسنل، بیمه و 
کســورات قانونى و 17 میلیــارد تومان بدهى هاى 

عمرانى و... است.

فعالیت270تشکل تخصصى زنان و خانواده 
در اصفهان 

فوالدشهر از فقر امکانات ایمنى رنج مى برد

مطابق قول و قرارهاى پیشــین، امروز موعد خداحافظى 
مدیران بازنشسته دستگاه هاى دولتى است اما هنوز در میان 
مدیران استان اصفهان این موضوع مشاهده نمى شود، زیرا 
نه نامه استعفایى از آنها منتشر شده و نه خبرى از خداحافظى 
با کارکنان ادارات و سازمان هاى تحت مدیریتشان به گوش 

مى رسد.
در این میان مى توان از بســیارى از این مدیران با توجه به 
مدیریت خوبى که از خود نشان داده اند، در سطح مشاوران 
استفاده کرد؛ چرا که با توجه به تجربه هاى فراوانى که دارند، 

مى توانند به مدیران جوان تــر کمک کرده تا 
هرچه سریع تر مسائل را حل و فصل کنند. 

برخى از مدیران بازنشسته استان نیز کنار رفته اند 
که البته منظور این نیست خودشان خداحافظى 
کرده اند، بلکه آنها را در یک ماه گذشــته کنار 
گذاشته اند و به جاى آنها سرپرست براى اداره 
سازمان منصوب کرده اند اما هنوز تعداد بسیار 
زیادى از مدیران در جایگاه خود نشسته اند و باید 
دید آیا باالخره آنها از میز ریاست جدا مى شوند 

یا همچنان...
از زمان انتشار خبر منع به کارگیرى بازنشستگان، 

استاندار اصفهان و معاون توســعه منابع انسانى او خبرى 
درباره کنار رفتن مدیران، معاونان و فرمانداران بازنشسته را 
رسانه اى نکرده و بیان مى کردند که آمارى در این باره ندارند؛ 
فقط هر چند روز یکبار در خبرها مى آمد که استاندار اصفهان  
«فالنى» را به عنوان سرپرست فالن اداره منصوب کرد آن 
هم در آخرین روزهاى جلوس استاندار بر صندلى استاندارى!

حال هر چند همگان مى دانند که بیش از نیمى از مدیران 
استان اصفهان از جمله مدیر کل گمرك، سازمان صنعت، 
معدن و تجارت، ارشاد، استاندارد، تعاون، منابع طبیعى، آب 
و فاضالب روستایى، غله و... بازنشسته اند و استاندار براى 
بسیارى از این ادارات و سازمان ها  سرپرست انتخاب کرده 
است در حالى که به طور قطع از آنها هم تا انتخاب استاندار 
جدید خبرى نخواهد بود و باید دید این سرپرســتان هم به 

شهر قم تبعید مى شوند و ســمت و منصبى در این استان 
همانند دیگر مدیران قبلى اصفهان که پس از برکنارى سر از 
قم درمى آوردند، مى گیرند یا پشت میزى جدید با مدیریتى 

پایین تر و سطحى تر مى نشینند.
این مدیران استانى پروازى از بد شانس ترین مدیران سطوح 
عالى هستند که در این برهه، کرسى خدمتگزارى را انتخاب 

کرده اند و  وارد عرصه مدیریتى استان شدند.
بر اساس تجربیات شهروندى در استان و کشورمان، مدیران 
ما با هر تغییر و تحولى، اتوبوسى از همراهان و حلقه فکرى 
خود را مى آورند و با این انتصاباتى که اســتاندار انجام داده 

است، ُپر واضح است که تا چند روز آینده از این سرپرستان 
خبرى نیست و آنها هم به تاریخ مى پیوندند.

این امر، هرچند ُسنت نامعقول و زیانبارى است ولى رسمى 
اســت که همه مدیران قبلى نیز بدان روى آورده اند و دور 
تسلسل آن از ادوار گذشــته در حال تکرار بوده و به یقین تا 
سال هاى آینده نیز ادامه خواهد داشت. پس با اجراى قانون 
منع استفاده از بازنشستگان، شاید گریزى از این رسم ناصواب 
نباشد و در این راستا، مدیران موسوم به مدیران اتوبوسى، 
با روى کار آمدن اســتاندار جدید مجبور به پیاده شدن در 

ایستگاه جدید تدبیر و امید هستند.
 اما ســئوال اینجاســت که این انتصابــات لحظه اى چه 
فایده اى داشت که از خود آن مدیران بازنشسته تا آخرین روز 
استفاده نشد و عده اى سرپرست بر منصب هاى مدیریتى 

گمارده شدند که در سازمان ها و ادارات نه کار خاصى انجام 
مى دهند و نه نامه اى امضا مى کنند و نه دستورى مبنى بر 

انجام کارى مى دهند.
در کنار مدیران اتوبوســى، مدیرانى هم هستند که کارنامه 
بسیار ضعیفى از خود به جاى گذاشته اند که این امر، پروسه 

برکنارى آنها را تسریع مى کند. 
با این وضع به وجود آمده و با انتخاب احتمالى استاندار جدید 
اصفهان در جلسه روز چهارشــنبه این هفته هیئت دولت، 
هرکس بلیت هاى بیشــترى را از افراد سیاســى استان و 
نمایندگان داشته باشد، شانس بیشترى براى جا نماندن از 
اتوبوس دارد. البته ذکر این نکته ضرورى 
است که امید اســت حداقل در این برهه 
زمانى، روند جابــه جایى هــا و تغییرات 
مدیریتى در سطح استان اصفهان، اتوبوسى 
نبــوده و شایســتگى و تخصص مالك 
انتصابات باشد، در غیر این صورت، همین 
مدیران هم مى بایست در ایستگاه دولت 

بعدى نیز پیاده شوند و قس على هذا...
همچنین در استان اصفهان بعد از آنکه کلید 
تغییرات مدیریتى بــا انتصاب مهرعلیزاده  
به جاى زرگرپور به ســمت استاندار جدید 
اصفهان زده شــد، موج عزل و نصب هاى استانى پس از 
ســه ماه  از روى کار آمدن او به راه افتاد و با شتابى معنادار، 
در حال پیاده کردن سرنشینان قبلى و سوار کردن مسافران 

جدید بود.
البته در چند ماه گذشته به ویژه در هفته هاى اخیر بالغ بر 40 
انتصاب مدیریتى جدید در سطوح ارشد دستگاه هاى دولتى 

استان اصفهان انجام شده است.
امید مــى رود پس از برکنارى و حذف مدیران بازنشســته 
استان، بازار تبادالت مدیریتى استان حرفه اى شده و افراد 
در جایگاه هاى خود قرار گیرند و از برخى ها که با اســتفاده 
از فرصت ها و رانت به ُپست ها و شرایط ایده آل دست پیدا 
مى کنند، خبرى نباشــد و برخى که در عین صالحیت و از 

روى عمد دیده نمى شوند، این بار دیده شوند.

مدیران بازنشسته اصفهانى باید از امروز کنار بروند 

وزش ترانه «َترك» و«تبعید»
زهرا زرفشانى

محیا حمزه
 سیزدهمین نمایشــگاه بزرگ کتاب اصفهان با همه  
خوبى ها و بدى هایش به پایان رســید. این نمایشگاه 
گرچه در روز هاى آغازین خلوت بــود اما در دو روز آخر 
جان گرفت و حضور بیشــتر مردم باعث رونق فروش  
غرفه داران شد. البته ناگفته نماند میان این غرفه داران، 
ناشــرانى هم بودند که در طول برگزارى نمایشــگاه 
هیچ فروشى نداشــتند و برخى از آنها حتى از آمدن به 
نمایشگاه هم پشیمان شــده بودند. اما اگر مى خواهید 
بدانید پرفروش ترین هاى نمایشگاه چه کتاب هایى بوده، 

با گزارش «نصف جهان» همراه شوید. 
رمان و داستان در صدر

شاید به جرأت بتوان رمان، داستان بلند و داستان کوتاه 
را از ژانرهایى دانست که در میان ایرانیان خواننده هاى 
زیادى دارد و اگر کتابى در یکى از سه ژانر اسمى براى 
خودش پیدا کند، مى تواند طى دو سال به چاپ دهم هم 
برسد. نمایشگاه بزرگ کتاب اصفهان نیز از این قاعده 
مستثنى نبود و ناشــرانى که با خود کتاب هاى رمان و 
داســتان آورده بودند، تقریبًا همیشه مشترى داشتند و 
از این رو رمان ها، داستان هاى بلند و داستان هاى کوتاه 
را مى توان در جایگاه اول پرفروش ترین هاى نمایشگاه 
قرار داد. به عنوان نمونه مى توان به کتاب هاى ایرانى 
«بیوه کشى»، «خاما»، «عاشقانه»، «پرتقال خونى» و 

«سمفونى مردگان» اشاره کرد . 
ایرانى هاى خارجى پسند!

چیزى  که در لیست پرفروش ترین هاى این نمایشگاه 
خودنمایى مى کرد، تعدد کتاب هاى خارجى در این لیست 
بود. اما اینکه رمان ها و داســتان هاى خارجى تا این حد 
پرفروش هستند تنها به نمایشگاه منتهى نمى شود و در 
بازار کتاب هم اکثر اوقات خارجى ها بیشتر مى فروشند. 
در این میان باز هم نمونه هایى از صد رمان برتر خارجى 
مانند «جنگ و صلح»، «آناکارنینا»، «قلعه حیوانات»، 
«1984»، «ابله» و «شــازده کوچولو» گوى رقابت را 

ربودند و توانستند مثل همیشه فروش داشته باشند. البته 
دیگر رمان هاى خارجى نیز مانند «عقاید یک دلقک»، 
«ملت عشق»، «دنیاى سوفى» و «محرم» با استقبال 

خوبى روبه رو شدند.
شعر و نمایشنامه هاى پرخواننده

شعر و نمایشــنامه که از جمله پر فروش ترین هایشان 
مى توان «به دست هایش بوى نرگس مى داد»، «قصه 
روز جمعه»، «تنهــا دل درخت به حال ما ســوخت» 
و «مونتانا» اشــاره کــرد نیــز از پرخواننده ترین هاى 
نمایشگاه بودند که در این دسته برخالف رمان و داستان، 
کتاب هاى شــاعران ایرانى در سبک هاى به اصطالح 
آوانگارد، شعر نو و شعر سپید که اغلب عاشقانه هستند، 

بیشتر مورد استقبال واقع شدند.
مذهبى ها وخانه و خانواده

در میــان کتاب هاى پرفروش مذهبى نمایشــگاه هم 
مى توان به «معناشناسى واژه هاى اخالقى نهج البالغه 
(2جلدى)»  و «خرافه و جامعه  دینى» از سازمان انتشارات 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمى اشاره کرد. 
همچنین میزان فروش و استقبال از کتاب هاى آشپزى، 
اصول پرورش گل و راهنماهاى نگهدارى گل و گیاه را 
نیز باید در رده کتاب هاى پرمخاطب قرار داد. کتاب هاى 
«اصول و مبانى علمى پــرورش گل و گیاه آپارتمانى و 
بونساى» ، «پرورش سبزى در باغ و خانه» و « فرهنگ 
نوین گیاهان دارویى» از جمله پرفروش هاى این دسته 

از کتاب ها بودند.
کنکورى هاى همیشه در صحنه

کتاب هاى کنکور و درســى نیز که حتى در تابســتان 
خریداران خود را دارند، در این نمایشگاه هم با استقبال 
کنکورى هاى همیشه در صحنه مواجه شدند و کتاب هاى 
تست سال هاى اول تا چهارم دبیرستان باز هم قدرت را 
در دست داشتند. در این میان، مجموعه کتاب هاى تست 
زیست شناسى، شیمى و دیفرانسیل و انتگرال بیشترین 

فروش را در این دسته به خود اختصاص دادند.

گزارشى از پرفروش ترین هاى نمایشگاه کتاب اصفهان

از «عقاید یک دلقک»
 تا «پرورش سبزى در باغ و خانه»
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کیانوش عیارى، کارگردان فیلم «خانه پدرى» در جدیدترین اظهاراتش درباره سرنوشت این فیلم اظهار کرد: چیزى 
که در مورد فیلم گفته شده یک سوءتفاهم محض و بیهوده است و فقط از تنگ نظرى مى تواند سرچشمه گرفته باشد. 
من معتقدم که آن دو سه دقیقه اولیه فیلم اگر هم حذف شود فیلم کماکان از نظر کسانى که همیشه دلواپس هستند 
غیرقابل نمایش است و آن صحنه بهانه اى براى اعتراضاتى است که مى خواهد شکل بگیرد. اگر من آن صحنه 

را در مى آوردم اینها باز مى گفتند دیگر فیلم قابل نمایش نیست.
وى افزود: فیلم هاى دیگرى وجود دارند که به مراتب از این صحنه سهمگین ترى دارند اما فقط یک صدایى 
است که این اوضاع را خراب کرده است. براى مثال برخورد دسته سنگ با جمجمه آن دختر در این فیلم را بد 
مى دانند و من این را شوخى مى گیرم که فیلم به دلیل این صحنه توقیف شده است و نمى فهمم که چرا 

این فیلم هشت سال در محاق توقیف قرار گرفته است.
عیارى عنوان کرد: در سال 92 این فیلم در بخش خارج از مسابقه جشنواره فیلم فجر به نمایش گذاشته 
شد. در برنامه نشست این فیلم سئوالى از من پرسیده شد که آیا واقعًا اینجا ایران است که درونش چنین 
اتفاقى مى افتد؟ درست سه سال پیش چنین اتفاقى در شهرك غرب رخ داد و من این موضوع را مورد 
تحقیق قرار دادم و متوجه شدم این خانواده اصالتًا تهرانى هستند اگر این اتفاق در آن زمان افتاده بود 
مى توانستم جواب آن سئوال را بدهم. این کارگردان اظهار کرد: ایده فیلم برگرفته از یک داستان 
واقعى در اهواز سال 1354 اســت که من در مجله «اطالعات جوانان» خواندم که دخترى توسط 

پدر و عمویش به قتل رسیده است.
عیارى توضیــح داد: در تمام فصول ایــن فیلم هیچ چیزى وجــود ندارد؛ نه گــره اى ایجاد 
مى شــود که حل شــود نه هیچ چیز دیگــرى؛ الجرم تماشــاگر با فیلم برخــورد مى کند، 
وجود صحنه قتل یک مســئله فنى اســت. ما در فیلمسازى مجبور هســتیم گاهى اوقات 
صحنه هایى را بگیریم که بتواند بخشى از معایب و یا کاستى هاى دیگر را پوشش دهد مثل 
همین صحنه آغازین که تا پایان فیلم همراه شماســت. نمایش عریان صحنه قتل به من 
کمک مى کرد که بتوانم فیلمى را که داســتان آنچنانى ندارد و گره اى افکنده نمى شود 
و قرار نیست گره اى هم در پایان باز شود، ســرپا نگه دارد در حالى که مى خواستند این 
را به آســانى از فیلم حذف کنند و من مقاومت کردم به این دلیــل که چیزى از فیلم باقى

 نخواهد ماند.

کیانوش عیارى:

«خانه پدرى» دچار سوءتفاهم 
محض و بیهوده است

مجموعه «سمفونى زاینده رود» از پنج شنبه 24 آبان 
ماه ساعت 20 با پخش مســتند «پدر زاینده رود، مادر 
زاینده رود» ساخته محمد غازى در شبکه مستند آغاز 
 شد. «سمفونى زاینده رود» به کارگردانى 11 مستندساز 

اصفهانى تولید شده است.
این مجموعه از تولیدات جدید شبکه مستند سیماست 
و با نگاهى به موضوعاتى مانند ارتبــاط زاینده رود با 
شادى و ناشادى و ســالمت مردم اصفهان از دیدگاه 
زنان، ارتباط صنعت اصفهان و زاینده رود، یخچال هاى 
کــوه زردکوه در منطقــه کوهرنگ، تأثیــر معمارى 
خاص پل خواجو در تجمع و هنرنمایى دوســتداران 
آواز در اصفهــان، آثار بى آبى در زندگى کشــاورزان، 
ســاخت پل هاى جدید و تعامل میان شــهروندان و 
پل هاى زاینده رود در عصر جدید، اوضاع زاینده رود در 

سرچشمه، مرکز و انتهاى رود، وضعیت تاالب گاوخونى 
و چگونگى عملکرد گروهــى مردم نهاد براى حفظ و 
بقاى آن، اصفهان از نگاه سیاحان، پژوهندگان و شرق 
شناسان، بررسى نقش زاینده رود در هویت بخشى به 
اصفهان از طریق مقایسه آن با رودى مشابه در شهر 
فرایبورگ که خواهرخوانده اصفهان خوانده مى شود، 
جوى هاى اصفهــان و زندگى و خاطرات عکاســان 

قدیمى و سیار حاشیه زاینده رود ساخته  شده است.
«پدر زاینده رود، مادر زاینده رود» که پنج شــنبه هفته 
پیش از شبکه مستند پخش شــد به خواهرخواندگى 

زاینده رود و راین آلمان مى پرداخت.
این مجموعه پنج شنبه ها ساعت 20 از شبکه مستند 
روانه آنتن مى شود و بازپخش آن جمعه ها ساعت 10 

خواهد بود.

محمد کاسبى، بازیگر ســینما و تلویزیون با انتقاد از وضعیت کنونى فیلم ها و 
ترویج ابتذال در سینماى کشور گفت: سیاســتگذاران کالن فرهنگى یکى از 
مقصران ترویج ابتذال در سینماى کشورند چرا که آنها زیرساخت هاى فرهنگى 
را آنچنانکه باید مستحکم بنا نکرده اند و باعث شده اند تا امروزه جامعه از خود 

براى تماشاى آثار مبتذل و سخیف اشتیاق نشان بدهد. 
این هنرمند پیشکسوت یادآور شد: بنده بارها با دیدن اتفاقى برخى از فیلم ها که 
در آنها ابتذال موج مى زند به خود مى گویم اگر در چنین فیلمى بازى کرده بودم 
از شرم و خجالت دق مى کردم و مى مردم! من نمى دانم چطور برخى افراد که 

ادعاهاى بسیارى دارند راضى مى شوند در این گونه آثار حضور داشته باشند.
این ســینماگر ســپس با بیان اینکه اغلب افرادى که عنوان هنرمند را یدك 
مى کشند فقط کاسبکارند و بس تصریح کرد: مشکل ما این است که امروز در 
سینماى کشورمان با فیلمسازانى روبه رو هســتیم که معتقد به هنرمند بودن 
نیستند! آنها تنها «هنرپیشه» هســتند، یعنى کسانى که پیشه شان هنر است! 
کسانى که کار هنر را تنها براى ارتزاق، تأمین معیشت و گذران زندگى انتخاب 
کرده اند، این افراد قطعًا دغدغه اى براى رشد و تعالى فرهنگ و هنر ندارند و به 

همین دلیل هم فیلم هاى به شدت سخیف تولید مى کنند.

8 سال بعد از رونمایى نســخه اى از پروژه پرهزینه «فرزند صبح» در 
جشنواره فجر و اعتراضات افخمى به تهیه کننده بابت تدوین آن نسخه، 
اخیراً زمزمه هاى تدوین مجدد آن فیلم این بار با نظارت خود افخمى 

طرح شده است.
حجت االسالم و المسلمین على کمسارى، معاون فرهنگى مؤسسه نشر 
آثار امام(ره) که در کنار بنیاد روایت حامى مالى تولید «فرزند صبح» بوده 
با تأیید تدوین نسخه توسط افخمى به «جام جم» گفت: بعد از حضورم 
در مؤسسه در سال 95 و بعد از برگزارى جلسات متعدد در نهایت مقرر 

شد فیلم توسط خود افخمى تدوین شود.
وى ادامه داد: مدتى است کل راش هاى فیلم و مکانى در خود مؤسسه 
به افخمى اختصاص داده شــد تا کار را بدون مشکل جلو ببرند و طبق 
وعده اى که داده باید تا پایان آذر ماه نسخه مورد نظرش آماده شود و 

اگر این اتفاق بیافتد فیلم به جشنواره هم مى رسد.
کمســارى درباره تغییرات نســخه جدید هم گفت: مالحظات فنى و 
تغییراتى در صداگذارى و تدوین اعمال خواهد شــد و درباره تغییرات 

مضمونى افخمى به کلیت کار وفادار خواهد بود.
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کیانوش عیارى، کارگردان
که در مورد فیلمگفته شده
من معتقدم که آن دو سه
غیرقابل نمایشاست
را در مى آوردم اینها با
وى افزود: فیلم هاى
است که این اوضا
مى دانند و من

این فیلم هشت
عیارى عنوان
برنامه شد. در
اتفاقى مى ا
تحقیق قرا
مى توانس
واقعى د
ع پدر و
عیارى
مى
وج
ص

«خانه پدر
محض

کامبیز دیرباز در حالى از احتمال حضور دوباره اش در تئاتر خبر مى دهد که معتقد است سیاست تلویزیون، غم نیست.
این بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون درباره اینکه گفته مى شود محتواى برنامه هاى تلویزیون بیشتر از شادى داراى غم و اندوه است، اظهار کرد: من با این موضوع هم عقیده نیستم. 
حدود 20 روز دیگر سریال ما به نام «شرایط خاص» کار وحید امیرخانى روى آنتن مى رود که یک اثر شیرین و مفرح است. امیدوارم این سریال پخش شود و مردم آن را دوست 

داشته باشند.
او ادامه داد: مى دانم یکى از سیاست هاى آقاى پورمحمدى (قائم مقام معاون سیما) این بود که کارهاى خیلى غم انگیز انجام ندهند اما به هر حال در سینما و تلویزیون دچار فقر 

فیلمنامه نویسى هستیم. شاید سریال نویس طنز در تلویزیون کم داریم و اگر هم داریم در تلویزیون کار نمى کنند.
دیرباز در پاسخ به این پرسش که چرا عده اى از نویسندگان و هنرمندان حوزه طنز دیگر با تلویزیون همکارى ندارند؟ بیان کرد: باید از خودشان بپرسید من نمى دانم. ما برنامه هایى 
مانند «دورهمى» و «خندوانه» داشتیم. به نظر من نمى رسد سیاست برنامه گذاران تلویزیون این باشد که برنامه ها را به سمت غم و درد ببرند. با قائم مقام معاون سیما از نزدیک 

صحبت کردم، او خیلى موافق بود کار شاد و کمدى ساخته شود اما شاید بضاعت فیلمسازها و نویسندگان ما این باشد.

کامبیز دیرباز: سیاست تلویزیون، غم نیست

آغاز پخش مجموعه «سمفونى زاینده رود» 

کتاب خاطرات ناصر ملک مطیعى، ستاره فقید سینماى 
ایران از سوى نشر «کتاب سرا» منتشر شده و روز پنج 
شنبه اول آذر ماه با حضور جمعى از اهالى هنر و ادب 
در ساختمان ناشرش، آماده رونمایى خواهد شد. این 
کتاب به قلم خودش به رشته تحریر درآمده و شامل 
مجموعه خاطرات او از سینماى قبل از انقالب، زندگى 
شخصى و دردهایى اســت که در دلش ماند و به زیر 
خاك رفت. این کتاب با بیش از 300 صفحه به همراه 

مجموعه اى از عکس هاى منتشر 
نشــده اش با قیمــت 50 هزار 

تومان به بازار عرضه مى شود.
فرانک ســتاك، از مسئوالن 
نشر «کتاب سرا» درباره انتشار 
کتاب خاطرات ناصِر سینماى 

ایران که قرار بود 
ابتدا «... و ناصر 

ملک  مطیعى» نام 
داشته باشد، به «همدلى» 

گفت: «مرحوم ملک مطیعى از 
سال ها پیش دست به قلم شد تا 

خاطرات خود را در قالب یک کتاب 
منتشر کند. او تا روزى که حالش خوب 

بود به انتشارات ما سر مى زد و پیگیر 
کار کتاب بود. ویراستارى و 

تنظیم این کتاب 
را امین فرج 

پور انجام داد و ویرایش ادبى هم توسط فرید مرادى 
انجام شد. عکس ها را نیز خانواده مرحوم ملک مطیعى 
در اختیار ما قرار دادند. قیمت کتاب را هم خیلى باال در 

نظر نگرفتیم تا مردم بتوانند بخرند.»
امین فرج پور، کارگردان ســینما که سابقه دستیارى 
کارگردان در دو اثر مسعود کیمیایى را دارد، از روزنامه 
نگاران شــناخته شــده حوزه فرهنگ و هنر است. او 
درباره کتاب خاطرات ناصر ملک مطیعى گفت: «کتاب 
را شخص ناصر ملک مطیعى نوشته و 
من تنها ویرایش ادبى و نگارشى را 
انجــام داده ام. البته کتاب نیاز به 
تغییرات زیادى نداشــت چرا که 
مرحوم ملــک مطیعى، فردى 
فرهیخته بود و قلم 
خوبى داشت. این 
کتــاب در طول 10 
یا 20 سال نوشته شد و من 
سعى کردم سر و شکلى به 

نوشته هاى او بدهم.»

کتاب خاطرات  ناصر ملک مطیعى
 رونمایى مى شود

صى و دردهایى اســت که در دلش ماند و به زیر 
0 رفت. این کتاب با بیش از 300 صفحه به همراه

وعه اى از عکس هاى منتشر 
0ده اش با قیمــت 50 هزار 

ن به بازار عرضه مى شود.
ک ســتاك، از مسئوالن 
«کتاب سرا» درباره انتشار 
ب خاطرات ناصِر سینماى 

بود که قرار
«... و ناصر 

 مطیعى» نام 
ه باشد، به «همدلى» 

: «مرحوم ملک مطیعى از 
ها پیش دست به قلم شد تا 

رات خود را در قالب یک کتاب 
ر کند. او تا روزى که حالش خوب 

ه انتشارات ما سر مى زد و پیگیر 
کتاب بود. ویراستارى و 

م این کتاب
فرج ن

نگاران شــناخته شــده حوزه فرهنگ و هنر است. او 
درباره کتاب خاطرات ناصر ملک مطیعى گفت: «کتاب 
را شخص ناصر ملک مطیعى نوشته و 
من تنها ویرایش ادبىو نگارشى را 
انجــام داده ام. البته کتاب نیاز به 
تغییرات زیادى نداشــت چرا که 
مرحوم ملــک مطیعى، فردى 
فرهیخته بود و قلم 
خوبى داشت. این
0کتــاب در طول 10
20 سال نوشته شد و من  یا
سعى کردم سر و شکلى به 

نوشته هاى او بدهم.»

سرنوشت «فرزند صبح» 
به کجا رسید؟

محمدکاسبى: 

 افرادى عنوان هنرمند را یدك مى کشند که کاسبکارند و بس!

ستم. 
ست 

فقر 

ایى 
یک 
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نیم فصل نخست لیگ ستارگان قطر به پایان رسید و الدحیل و السد همچنان که پیش بینى 
مى شد در رده هاى اول و دوم جاى دارند و شانس نخست کسب عنوان قهرمانى به شمار 
مى آیند. سایت استاد الدوحه اسامى ده بازیکن برتر فصل نخست لیگ ستارگان قطر را اعالم 
کرد و جالب اینکه نام هیچ بازیکن ایرانى در این فهرست وجود ندارد. با وجود آنکه محمدرضا 
خانزاده و امید ابراهیمى در االهلى عملکرد خوبى از خود نشان داده اند و مهدى طارمى هم از 
بازیکنان تأثیرگذار الغرافه بوده اما هیچ کدام از این بازیکنان د ر فهرست ده نفره جاى ندارد.

بغداد بونجاح، مهاجم سرشناس السد عنوان بهترین بازیکن و گلزن نیم فصل نخست را به 
خود اختصاص داد. 

نیم فصل نخ
مى شد در
مى آیند.
کرد و جا
خانزاده و
بازیکنان
بغداد بونج
خود اختص

ایرانى ها در تیم برتر نیم فصل قطر نیستند   

این روزها دوباره انتقادها از مهدى طارمى شدت بیشترى گرفته است اما هستند کسانى که از او حمایت مى  کنند. داریوش مصطفوى، مدیرعامل 
اسبق پرسپولیس و رئیس اسبق فدراسیون فوتبال درباره طارمى مى گوید: «مهدى طارمى یک وجه ندارد. تماشاچیان عزیز تحریک شدند 
تا در موردش شعار بدهند. زمان من هم به لیدر ها 400 میلیون تومان پول دادند تا بگویند مصطفوى استقاللى است! طارمى با ظرفیت 
مشخصى از شــهر خودش به تهران آمده بود. به او خیانت کردند؛ از او پول گرفتند و کارى برایش انجام ندادند. مهدى طارمى 
یک روانشناس در پرسپولیس احتیاج داشت. او گناهى ندارد و مطمئنم به پرسپولیس بازخواهد گشت تا گذشته را جبران کند.»

این سخنان مدیرعامل اسبق پرسپولیس در حمایت از گلر سابق سرخپوشان در حالى بیان مى شود که چند روز پیش و پس از 
اینکه دست پرسپولیسى ها از رسیدن به جام لیگ قهرمانان آسیا کوتاه ماند، محمد پنجعلى، کاپیتان اسبق این تیم، طارمى 
و طاهرى(مدیر سابق باشگاه پرسپولیس) را از جمله مقصران وضعیت پرســپولیس وبازیکن نداشتن این تیم در فینال این 
رقابت ها دانست و با بیان اینکه به  پرسپولیس وهواداران این تیم محبوب خیانت شد گفت که هم طارمى و هم طاهرى باید 

پاسخگو باشند.
ما که باالخره نفهمیدیم مسببان اصلى به وجود آمدن این شرایط براى سرخپوشان پایتخت چه کسانى بودند و کى به کى خیانت 
کرده بود اما آنچه مهم است اینکه  پرسپولیس با همین وضعیت و با پنجره اى بسته در نقل و انتقاالت و بدون طارمى، با همین تعداد 

بازیکنى که داشت به عنوان نایب قهرمانى این رقابت ها رسید.

باالخره به او خیانت کردند؟! 
مدیر امور بین الملل باشگاه پرســپولیس مى گوید باتوجه به تحریم هاى بانکى، این باشگاه پاداشــش از لیگ قهرمانان آسیا را به صورت دستى 

دریافت خواهد کرد.
به گزارش «ورزش سه»، بخاطر تحریم ها و همینطور محدودیت هایى که در نقل و انتقال ارز وجود دارد، کنفدراسیون فوتبال آسیا 
پاداش هاى پرسپولیس را در چند مرحله و هر بار دویست سیصد هزار دالر پرداخت خواهد کرد اما از طریق کدام بانک 

وقتى باشگاه نه در ایران حساب ارزى مى تواند داشته باشد و نه در مالزى حساب بانکى دارد؟
امیرعلى حسینى، مدیر امور بین الملل باشگاه پرسپولیس در این باره مى گوید: «با توجه به اینکه زمان زیادى از فینال 
نگذشته، مدیرعامل باشگاه هنوز دستورى براى دریافت پاداش ها نداده اند اما کمیته مالى باشگاه نزدیک ترین و بهترین 

راه را برگزیده که دریافت پاداش ها به صورت دستى و نقدى است.»
وى همچنین افزود: «االن فقط پاداش هاى فینال مانده است . از پاداش هاى مراحل قبل از فینال هم تقریبًا نصِف پولمان 
را گرفته ایم و همه را دستى گرفته ایم. هر بار نماینده  باشگاه را فرســتادیم و پول را دریافت کردیم. این بار هم برنامه مان 
همین است اما باید منتظر باشیم تا AFC به باشگاه اطالع بدهد که پاداش ها آماده است. البته این کار زمان مى برد چرا که 5 
درصد از کل پاداش ها را خود کنفدراسیون بابت امور خیرخواهانه کســر مى کند و بخشى هم بابت جریمه هاى فردى و باشگاهى کسر 

خواهد شد.»

پرسپولیس پاداش 40 میلیاردى اش را دستى مى گیرد!

دریافت خواهد ک
گزارش « به

ن
ر

وى
را گر
اس ن ه

باالخره علیرضا منصوریان به آرزویش رســید و با اعالم رسمى هیئت 
مدیره باشگاه ذوب آهن از عصر پنج شنبه روى نیمکت مربیگرى این 
تیم نشست. سرمربى سابق استقالل در گفتگویى که همین امسال با 
«نصف جهان» انجام داد، از عالقه خودش و «هر مربى ایرانى» براى به 
عهده گرفتن هدایت دو باشگاه ذوب آهن یا سپاهان سخن گفت آن هم 

تحت هر شرایطى که این دو تیم داشته باشند. 
پس از استعفاى علیمنصور از سرمربیگرى آبى هاى پایتخت در ابتداى 
فصل گذشته، بارها نام وى از سوى رسانه ها به عنوان گزینه مربیگرى تیم 
سپاهان مطرح و از سوى مسئوالن این باشگاه رد شد تا اینکه در ابتداى 
فصل جارى رقابت هاى لیگ برتر و با جدایى امیر قلعه نویى از ذوب آهن، 
برخى از اعضاى هیئت مدیره این باشگاه، منصوریان را براى هدایت سبز 
وسفیدهاى اصفهان در نظر داشتند اما در نهایت و با اصرار سعید آذرى، امید 
نمازى به عنوان سرمربى این تیم انتخاب شد. نمازى هرچند لیگ را با برد 
شروع کرد اما در ادامه راه موفق نبود و نتیجه تالش او در تیم ذوب آهن در 
جریان رقابت هاى فصل جارى تنها کسب 11 امتیاز از 11 بازى در لیگ 

برتر و حذف از جام حذفى در مرحله یک شانزدهم نهایى این مسابقات بود. 
این نتایج ضعیف و قرار گرفتن ذوب آهن در جایگاه یازدهم جدول لیگ 
به همراه یکسرى حواشى که امید نمازى در این تیم پشت سر گذاشت از 
جمله کنار گذاشتن مقطعى محسن مسلمان همگى باعث شد که با وجود 
حمایت همه جانبه مدیرعامل باشگاه از این سرمربى، چهارشنبه شب 
هفته پیش نمازى از سمت خود در ذوب آهن برکنار شده و صبح روز بعد 

نیز مسئولیت وى به علیرضا منصوریان محول شود.

رفت و برگشت با ذوب آهن
علیرضــا منصوریــان کــه در فصل گذشــته با اســتقالل شــروع
 ناامید کننده اى داشت، بعد از کسب تساوى در برابر ذوب آهن در هفته 
هفتم رقابت ها درحالى که با شعار «حیاکن،رهاکن» هواداران این تیم 
روبه رو شد از سمت خود کناره گیرى کرد و پس از آن روى نیمکت هیچ 
تیمى ننشست اما حاال قرار است بعد از 14 ماه با هدایت تیم ذوب آهن به 
رقابت هاى لیگ برتر برگردد و بدون شک تصمیم دارد بازگشتى درخشان 

داشته باشد. او پیش تر در گفتگو با «نصف جهان» عنوان کرده بود که 
مى خواهد در آینده اى نزدیک ناکامى هاى خود را جبران کند و اکنون این 
فرصت براى او پیش آمده است تا موفقیت هایى که با تیم نفت تهران و 
همچنین با استقالل در اولین سال حضورش در این تیم(96-95) کسب 

کرده بود را تکرار کند.
شنبه هفته آینده ذوب آهن در ورزشگاه فوالدشهر میزبان پارس جنوبى 
جم خواهد بود؛ تیمى که سبز و ســفیدهاى اصفهان در دو بازى فصل 
گذشته نه تنها موفق به شکست آن نشــده اند بلکه در دیدار رفت که 
اتفاقاً آن هم در اصفهان برگزار شد با نتیجه 3 بر صفر از این تیم شکست 
خورده اند. حال باید منتظر ماند و دید علیمنصور در اولین حضور خود روى 
نیمکت تیم بحران زده ذوب آهن، موفق خواهد شد از سد این تیم جنوبى 
عبور کند و خان اول دشوارى ها را پشت سر بگذارد تا ادامه راه براى این 
تیم اصفهانى هموارتر شود یا اینکه هواداران ذوب آهن حاال حاالها باید 
صبر کنند و به این زودى ها انتظار کســب نتیجه از تیم محبوبشان را 

نداشته باشند.

منصوریان در رؤیاى «کامبک»

نمازى همه پولش را مى  خواهد
با اینکه گفته مى شــد امید نمازى اســتعفا کرده اما این مربى 
خواهان دریافت کل مبلغ قراردادش شده است. ظاهراً نمازى 
در صحبتى که با مربیان ذوب آهن داشــته، با جدایى اش کنار 
آمده اما خواهان دریافت کل مبلغ قراردادش شده است. درباره 
این قرارداد گفته مى شــود که به صورت دالرى ثبت شده اما 
مشخص نیست مبلغ آن چقدر است. با وجود این، نمازى که از 
نحوه کنار گذاشته شدنش گالیه دارد، خواهان دریافت پولش 
به طور کامل شــده و حتى تهدید به شکایت از این باشگاه نیز 

کرده است.  

مربى مغضوب استقالل بعد از 14 ماه دور بودن از لیگ، ذوب آهن را به روزهاى خوش مى رساند؟

آذرى: سهامداران عزیز خواستار تغییر بودند!
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اعالم کرد فشارها از جانب سهامداران شرکت سهامى ذوب آهن باعث ایجاد تغییر در کادر فنى این تیم شده 

است.
سعید آذرى گفت: با توجه به اتفاقاتى که در 11 هفته گذشته افتاد و نظر به اینکه باشگاه ذوب آهن زیر مجموعه کارخانه ذوب آهن و کارخانه 
هم متعلق به سهامداران شرکت سهامى ذوب آهن است، ما در طول هفته هاى گذشته فشارهاى زیادى را بخاطر نتایج تیم تحمل کردیم. 
در این باره سعى کردیم تا این هفته مقابل فشارها مقاومت کنیم اما بازى اى که درتبریز انجام دادیم و با چهار گل شکست خوردیم فشارها 

را به اوج خود رساند.
وى ادامه داد: بعد از بازى با تراکتورسازى سهامداران عزیز و صاحبان اصلى شرکت سهامى ذوب آهن از طرق مختلف خواهان ایجاد تغییر 
در کادر فنى بودند و بعد از برگزارى جلسات متعدد نهایتاً با توافقى که با آقاى نمازى داشتیم ترجیح دادیم این همکارى خاتمه پیدا کند و آقاى 

منصوریان سکان هدایت تیم را بر اساس مصوبات هیئت مدیره و با هماهنگى شرکت سهامى ذوب آهن برعهده بگیرد. 

روزنامه «گل» در شماره روز پنج شنبه خودش 
مصاحبه اى با برانکو ایوانکوویچ منتشر کرد. 
تیتر اصلى این مصاحبه که با فونت درشــت 
روى جلد روزنامه هم کار شده بود تیتر جالبى 
است. مى شــود این جمله را طعنه برانکو به 
کارلوس کى روش قلمداد کرد. جمله این است: 
«رسیدن به فینال لیگ قهرمانان سخت تر از 
رسیدن به فینال جام ملت هاى آسیاست». این 
جمله مى تواند فشار را روى سرمربى تیم ملى 
افزایش بدهد. برانکو در واقع با گفتن این جمله 
اینطور القا کرده که تیم ملى اگر نتواند به فینال 
جام ملت هاى آسیا برسد ناکامى بزرگى است. 
حاال بگذریم از اینکه تیم ملــى با برانکو هم 

نتوانسته به فینال جام ملت هاى آسیا برسد. 

سایت اســپانیایى «مارکا» اقدام به انتخاب نامزدهاى 
بهترین هواداران فوتبال در دنیا کرده و در بین نامزدهاى 
این رده بندى نــام هــواداران پرســپولیس نیز دیده 

مى شود.
هواداران پرسپولیس که تیم مورد عالقه شان در فصل 
جارى به فینال لیگ قهرمانان رســید، در بســیارى از 
بازى ها استادیوم آزادى را مملو از تماشاگر کرده و یکى 
از عوامل رقم خــوردن مهمترین افتخــار تاریخ برون 

مرزى خود شدند.
در دیدار فینال و علیرغم قهرمانى نماینده ژاپنى در مقابل 
دیدگان هواداران پرسپولیس، آنها از عملکرد تیم خود که 
در شرایطى دشوار به فینال رسیده بود تقدیر کرده و به 
تشــویق کادر فنى و بازیکنان پرداختند که این اتفاقات 
مورد توجه بسیارى از رسانه هاى خارجى قرار گرفته و 
حاال نام آنها در بین نامزدهاى بهترین هواداران دنیاى 

فوتبال دیده مى شود.

تابش: ادامه همکارى باآخرین طعنه برانکو به کى روش
 قلعه نویى توافقى نیست

درخواست سند براى ادعاى جنجالى 

هواداران پرسپولیس در بین بهترین هاى  جهان!

در شرایطى که پیش از این عنوان شده بود گفتگوى 
رئیس فیفا با عادل فردوســى پور به دلیل 
مســائلى که اینفانتینو گفته بود پخش 
نشده، این موضوع از سوى مجرى و 

تهیه کننده این برنامه رد شد.
رئیس فیفا روز شــنبه هفته پیش و 
همزمان با دیدار فینال لیگ قهرمانان 
بین پرسپولیس و کاشیما به عنوان 
مهمان ویژه در تهران حضور یافت و 
دقایقى روبه روى عادل فردوسى پور 
پاسخگوى ســئواالت مجرى و تهیه 
کننده برنامه «نود» بود. این برنامه اما 
دوشنبه شب با بازگشت مجدد برنامه 
«نود» روى آنتن نرفت تا شــایعات 

زیادى را شکل دهد.
برخى رسانه ها و شبکه هاى مجازى، 
اظهار نظرى از عادل فردوســى پور، 
تهیه کننده و مجــرى برنامه درباره 
دلیل پخش نشدن مصاحبه اینفانتینو 
منتشر کردند که در آن مدعى شده 

بود با توجه به صحبت هاى رئیس فیفا درباره احتمال 
تعلیق فوتبال ایران و تهدیدى که متوجه آن مى شد، 
این گفتگو اجازه پخش نیافته است. در این گفتگو 
مجرى سرشناس فوتبال ایران به رئیس فیفا گفته 
است که دولت ایران در اجراى قانون بازنشستگى 
مسئوالن فدراســیون فوتبال هیچ نقشى ندارد و 
همه چیز بر عهده پارلمان است. اینفانتینو در جواب 
سئوال مهم فردوسى پور مى گوید: «براى فیفا هیچ 
تفاوتى ندارد؛ این دخالت شخص یا نهاد ثالث است 
و مى تواند به ســرعت باعث تعلیق فوتبال ایران و 

محرومیت آنها از حضور در جام ملت هاى 
آســیا و انتخابى جام جهانى 2022 قطر 
شود. ما از تمامى اتفاقات و تحرکات داخل 

ایران با خبر هستیم و آن را با دقت رصد مى کنیم.»
فردوســى پور البته صحت اظهارات منتســب به 
خودش درباره پخش نشدن  این مصاحبه را تکذیب 
کرده است: «مصاحبه هاى منتشر شده از جانب من 
در مورد علت پخش نشدن گفتگو با آقاى اینفانتینو 
صحت ندارد و من با هیچ رســانه اى در این مورد 

مصاحبه نکرده ام.»

فردوسى پور تکذیب مى کند

مسعود تابش مى گوید صحبت در مورد قرارداد توافقى با امیرقلعه نویى 
براى حضور در سال دوم به عنوان سرمربى سپاهان صحت ندارد.

مســعود تابش در یکى از مصاحبه هاى خود در پاسخ  به سئوالى در مورد 
تمدید قرارداد امیرقلعه نویى از واژه هایى اســتفاده کرده بود که ســبب 
برداشت غلط از حرف هاى مدیرعامل سپاهان در مورد مدت زمان قرارداد 

امیرقلعه نویى شد.
تابش در گفتگو با «ورزش سه»  در مورد اشتباهى که درخصوص تمدید 
توافقى قرارداد با قلعه نویى براى ســال دوم ایجاد شــده، توضیح داد: 
اینگونه نبوده و از صحبت هاى من اشــتباه برداشت شده است. باشگاه 
سپاهان به طور رسمى و کامل با امیر قلعه نویى قراردادى دو ساله دارد و 
صحبت هایى مبنى بر توافقى بودن سال دوم این قرارداد درست نیست. 
حتى با توجه به نتایج بسیار خوبى که تیم کسب کرده و چشم انداز پیش 
رو، تمایل داریم براى ســال ســوم هم که تیم در رقابت هاى آسیایى

 مى تواند مقام کسب کند، با آقاى قلعه نویى به توافق برسیم.

فدراسیون فوتبال ایران از نماینده رسانه اى فیفا خواهان 
اثبات ادعاى جنجالى و بزرگش شده است.

به گزارش خبرآنالیــن، مهرداد مســعودى به عنوان 
مسئول تیم رسانه اى فیفا در همه سال هاى اخیر از همه 
به اردوهاى تیم ملى نزدیک تر بوده است. او در برزیل و 
روسیه حتى با پرواز تیم ملى سفر کرده و بهترین ارتباط 
را با اعضاى تیم ملى داشــته اما بعد از بازى فینال لیگ 
قهرمانان آســیا اتفاقى رخ داده که این رابطه شکرآب 
شده است. او در یادداشتى نوشته الکساندر لوپس، مربى 
گلرهاى تیم ملى با نایب قهرمانى پرسپولیس در لیگ 
قهرمانان آسیا مشت گره کرده و شاد بوده است. ادعایى 
که هجمه اى بزرگ علیه تیم ملى و تهیه آتش جدیدى 
براى دعواى پرسپولیس و تیم ملى شده است.  اعضاى 
کادرفنى این روزها سکوت کامل کرده اند ولى آخرین 
خبر این اســت که آنها به شــدت از این اتفاق 

شاکى هستند و اصرار دارند الکساندر لوپس که یک رگه 
برزیلى دارد تنها با زیکو خوش و بش کرده و اساسًا اهل 
چنین رفتارهایى هم نیست و خودش را قاطى دعواهاى 
اخیر فوتبال ایران نکرده اســت. حاال فدراسیون فوتبال 
ایران قصد دارد در نامه اى به فیفا و به فدراسیون قطر از 
آنها بخواهد تا همکارشان مستنداتش درباره این اتفاق را 
رو کند و مى گویند چطور در استادیوم صدهزار نفرى فقط 

یک نفر این حادثه را دیده است.
البته این ماجرا در پاویون بازى رخ داده، جایى که اقًال صد 
نفرى حاضر بودند و باید دید روایت دیگرى از آنچه ادعا 

شده، وجود دارد؟ 
البته آقاى مســعودى در این باره با رسانه ملى مصاحبه 
کرده اســت و روى گفته هایش تأ کید داشته اما راهکار 
فدراسیونى ها در این باره اســتفاده از نامه نگارى براى 

یافتن مستندى درباره این ادعا بوده است!

مرضیه غفاریان
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مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره مزایده: 139704302130000011 تاریخ ثبت: 1397/08/10 وضعیت: تایید شده به موجب 
پرونده اجرائى کالسه 9700093 شش دانگ یک دســتگاه آپارتمان پالك 2082 فرعى از پالك یک 
اصلى بخش 9 ثبت اصفهان به مساحت 80/28 مترمربع به نام آقاى بهرام آرامى خیرآبادى ثبت و سند 
مالکیت صادر شده است، طبق سند رهنى شماره 28543 مورخ 92/02/14 دفترخانه 78 مشهد در قبال 
مبلغ 1/200/000/000 ریال در رهن شرکت صنایع غذایى به آرا قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمى 
مورخ 97/5/6 به مبلغ 1/610/000/000 ریال ارزیابى شده و پالك فوق به نشانى: مبارکه، خیابان حافظ 
شرقى، کدپستى 73491- 84817 مى باشد که طبق گزارش کارشناس، ملک مزبور عبارت است از: یک 
واحد زیرزمین تجارى، که به وسیله یک دســتگاه راه پله مشاعى به پیاده رو خیابان ارتباط پیدا مى کند. 
اسکلت ساختمان بتنى، دیوارها تا ارتفاع 1/5 متر سرامیک و مابقى اندود گچ مى باشد. نماى مجموعه آجر 
کارتنى و مساحت ملک (زیرزمین) 80/28 مترمربع است. و داراى انشعابات آب، برق و گاز مى باشد. ضمنًا 
ملک مزبور فاقد بیمه است. پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 1397/09/21 در اداره 
ثبت اسناد و امالك مبارکه- واحد اجراء واقع در صفائیه، پارك ادارى، پشت دادگسترى، جنب اداره برق 
از طریق مزایده به فروش مى رسد. مزایده از مبلغ پایه مزایده 1/610/000/000 ریال شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم 
از حق انشعاب و یا حق اشــتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى 
مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول مى گردد. ضمنًا چنانچه روز مزایده 
مواجه با تعطیل رسمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد 
شد. ضمنًا حدود و مشخصات پالك مزبور به شــرح ذیل مى باشد: شماًال: اول بطول چهار متر و هشتاد 
و پنج سانتى متر دیواریســت به پیاده رو خیابان دوم در دو قسمت که قسمت اول شرقى است به ترتیب 
بطولهاى سه متر و چهل و پنج سانتى متر و دو متر و نود و پنج سانتى متر درب و پنجره ایست به راه پله 
مشاعى. شرقاً: بطول هفت متر و هفتاد سانتى متر دیواریست به دیوار مغازه مرتضى زارع پالك یک اصلى 
باقیمانده جنوباً: بطول هشت متر دیوار بدیوار خانه مصطفى ایرانپور پالك یک اصلى باقیمانده غرباً: بطول 
یازده متر و هفتاد و پنج سانتى متر دیوار بدیوار خانه حسین ایرانپور پال ك یک اصلى باقیمانده تاریخ چاپ: 
97/8/26 م الف: 288068 نصرالهى مبارکه- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه /8/466

مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره مزایده: 139704302130000012 تاریــخ ثبت: 1397/08/19 تاریخ واقعــى انجام مزایده: 
1397/09/14 وضعیت: تایید شده به موجب پرونده اجرائى کالسه 9600096 شش دانگ یک باب خانه 
پالك 485 اصلى از پالك 81 فرعى بخش 9 ثبت اصفهان به مســاحت 659/48 مترمربع به نام آقاى 
خدارحم یزدانى باغملکى ثبت و سند مالکیت صادر شده اســت، طبق سند رهنى شماره 31827 مورخ 
1393/08/17 دفترخانه 78 مشهد در قبال مبلغ 800/000/000 ریال در رهن شرکت صنایع غذایى به 
آرا قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رســمى مورخ 97/05/06 به مبلغ 2/106/250/000 ریال ارزیابى 
شده و پالك فوق به نشانى: مبارکه، روستاى باغ ملک، خیابان والیت، کوچه نسیم، پالك 8 کدپستى: 
8485112786 مى باشد که طبق گزارش کارشناس، ملک مزبور عبارت است از: یک ملک مسکونى با 
دو قسمت اعیانى متفاوت که اعیانى اول شامل: یک ساختمان مسکونى با سقف تیرآهن و قدمت حدود 
35 سال و اعیانى دوم شامل: یک ساختمان مسکونى با سقف تیرچه و بلوك و قدمت حدود 10 سال مى 
باشد و مجموعه داراى دو سرى انشعابات آب، برق و گاز مى باشد. ضمناً ملک مزبور فاقد بیمه است. پالك 
فوق از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 1397/09/14 در اداره ثبت اسناد و امالك مبارکه- واحد 
اجراء واقع در صفائیه، پارك ادارى، پشت دادگسترى، جنب اداره برق از طریق مزایده به فروش مى رسد. 
مزایده از مبلغ پایه مزایده 2/106/250/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى 
شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و 
مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شــده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در 
صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و 
نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول مى گردد. ضمناً چنانچه روز مزایده مواجه با تعطیل رسمى گردد، مزایده 
روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. ضمنًا حدود و مشخصات پالك 
مزبور به شرح ذیل مى باشد: شماًال: در چهار قسمت اول دیوار به دیوار به طول 7/94 متر به شماره 78،79 
فرعى دوم دیوار به دیوار به طول 8/06 متر به شماره 78،79 فرعى سوم دیوار به دیوار به طول 4/10 متر 
به شماره 78،79 فرعى چهارم درب و دیوار به طول 3/55 متر به کوچه. شرقاً: در دوازده قسمت که قسمت 
دهم آن شمالى قسمتهاى سوم، پنجم و هشتم آن جنوبى است اول دیوارى است به طول 0/77 متر به 
خانه عزیزاله خرمى دوم دیوارى است به طول 9/53 متر به شماره هشتاد فرعى سوم دیوارى است به طول 
1/72 متر به شماره هشتاد فرعى چهارم دیوارى است به طول 8/80 متر به شماره 80 فرعى پنجم دیوارى 
است به طول 0/27 متر به شماره هشتاد فرعى ششــم دیوارى است به طول 0/75 متر به شماره هشتاد 
فرعى هفتم دیوارى است به طول 6/28 متر به شماره 83 فرعى هشتم دیوارى است به طول 4/70 متر به 
شماره 83 فرعى نهم دیوارى است به طول 0/58 متر به شماره 83 فرعى دهم دیوارى است به طول 2/98 
متر به شماره 83 فرعى یازدهم دیوارى است به طول 4/14 متر به شماره 83 فرعى دوازدهم دیوار به دیوار 
به طول 0/97 متر به شماره 87،88،89 فرعى. جنوبًا: در دو قسمت اول دیوار به دیوار به طول 9/03 متر 
به شماره 87،88،89 فرعى دوم به دیوار به طول 8/52 متر به شماره 64 فرعى. غربًا: در هفت قسمت که 
قسمت دوم آن جنوبى است اول به دیوار به طول 9/96 متر به شماره 64،73 فرعى دوم به دیوار به طول 
1/57 متر به شماره 64،73 فرعى سوم دیوار به دیوار به طول 11/94 متر به شماره 64،73 فرعى چهارم 
درب و دیوار به طول 3/08 متر به کوچه بن بست پنجم درب و دیوار به طول 2/02 متر به کوچه بن بست 

ششم درب و دیوار به طول 5/06 متر به کوچه بن بست هفتم دیوار به دیوار به طول 0/85 متر به شماره 
78،79  فرعى. تاریخ چاپ: 97/8/26 م الف: 288067 اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه /8/467

ابالغ
شماره درخواست: 9710460363600008 شماره پرونده: 9609983648800575 شماره بایگانى شعبه: 
961103 بدین وسیله اعالم مى گردد: شکایتى علیه: حمزه آقاجانى مجهول المکان دائر بر جعل و استفاده 
از مجعول به این دادیارى تسلیم با کالسه 961103 ثبت گردیده که از مشتکى عنه ظرف یکماه از تاریخ 
نشر آگهى جهت رسیدگى دعوت به حضور مى شود و با تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسى کیفرى به 
منزله ابالغ در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى براى یک نوبت درج و در صورت عدم حضور، 
این دادیارى اتخاذ تصمیم خواهد کرد. م الف: 284502 شــعبه 17 دادیارى دادسراى عمومى و انقالب 

شهرستان اصفهان (مجتمع بهارستان)  /8/488
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9710420351200195 شــماره پرونده: 9509980351200340 شــماره بایگانى 
شعبه: 950425 اجراییه اصالحى- بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9509970351201908 و 9609970351201902 محکوم علیهم 1- حمید شکورى دیوانى 
فرزند عبدالده نشانى: اصفهان- خیابان جى شــرقى- ابر- جنب مسجد صاحب الزمان- خیابان شهید 
خندان- منزل حاج فروغى- پالك 35، 2- حسین خزائى موغانى فرزند قنبر نشانى: اصفهان- خیابان 
کاوه- خیابان على شیر- چهارراه شــریعتى- پالك 307، 3- علیرضا شــهبازى فرزند توکل نشانى: 
استان اصفهان- شهرستان شاهین شهر و میمه- شاهین شهر- خیابان عطار- نیم فرعى بین 11 و 12 
شرقى- پالك 19 واحد 5 محکومند به صورت تضامنى به پرداخت 156529256 ریال با احتساب خسارت 
تاخیر تادیه بر مبناى شاخص تورم بانک مرکزى نســبت به 39129256 ریال" از 93/8/5 و نسبت به 
مابقى محکوم به از تاریخ 95/4/22 تا زمان پرداخت و به پرداخت 8/435/226 ریال خسارت دادرسى و 
همچنین پرداخت 123975097 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4339128 ریال بابت هزینه دادرسى و 
مبلغ 2975401 ریال بابت حق الوکاله مبلغ اخیر الذکر در حق خواهان بانک مهر اقتصاد به نمایندگى آقاى 
علیرضا زمانى نشانى: اصفهان- پل آذر- ابتداى خیابان توحید- پالك 3 و نیم عشر اجرایى در حق صندوق 
دولت. وکیل محکوم له: زهرا سعادت فرزند اسماعیل نشــانى: اصفهان- خیابان حکیم نظامى- جنب 
خیابان شهید قندى (مهرداد سابق)- ساختمان کیمیا- طبقه دوم- واحد 4. محکوم علیه مکلف است از 
تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گــذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 
2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن 
میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به 
هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب 
هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار 
به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود 
(مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به 
هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب 
مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شود 
آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه 
خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). اصفهان- خ چهارباغ باال- خ 
شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 1- اتاق شماره 120 . م الف: 277034 

شعبه 12 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /8/489
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9709976796400770 شــماره پرونده: 9709986796400151 شــماره بایگانى 
شعبه: 970151 خواهان: مرضیه کاشــانى زاده فرزند خونکار با وکالت خانم زهرا محمدسلطانى فرزند 
عبدالرحمن به نشانى اصفهان- پل فلزى بوستان ســعدى مقابل صدا و سیما ساختمان 52 طبقه سوم 
خوانده: اسماعیل شریفى تشنیزى فرزند منوچهر به نشــانى اصفهان- بلوار کشاورز- روبروى کلینیک 
اتیه دستگرد کوچه امام رضا 11- فارابى 9، سر کوچه رستوران مدائن)- انتهاى کوچه پالك 66 منزل 
حاج شریفى تشنیزى خواســته: مطالبه وجه بابت... نسبت به دعوى مرضیه کاشانى زاده علیه اسماعیل 
شریفى تشنیزى دائر بر مطالبه وجه بابت... حکم محکومیت صادر شد گردشکار با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال 
به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى مرضیه کاشانى زاده با 
وکالت زهرا محمد سلطانى به طرفیت اسماعیل شریفى تشنیزى به خواسته مطالبه مبلغ 70/000/000 
ریال طبق رسید عادى مورخ 96/8/2 بانضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به محتویات پرونده و بقاى 
اصول مستندات در ید خواهان اظهارات خواهان و این که خوانده على رقم ابالغ قانونى در جلسه حضور 
ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از 
خود ابراز وارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که مستندا به مواد 198، 515، 
522 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/165/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجراى حکم که محاسبه آن طبق شاخص بانک مرکزى 
بر عهده اجراى احکام مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف 20 روز 

پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم 
محترم حقوقى اصفهان مى باشد. اصفهان- کنارگذر اتوبان شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و 
میرزاطاهر- مجتمع شماره سه شوراى حل اختالف. م الف: 289502 حالجى رنانى- قاضى شعبه 34 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)  /8/490
حصر وراثت

آقاى محمدصادقى داراى شناسنامه 38 به شرح دادخواست کالســه 183/97 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على صادقى بشناسنامه 1160428247 در 
تاریخ 97/8/7 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- محمد صادقى فرزند عزیز به  ش ش 38 پدر متوفى 2- مهناز الوندى سدهى فرزند حبیب به ش ش 
14 مادر متوفى اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف یک 
ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 290802 هدایتى- رئیس شعبه دوم حقوقى 

شوراى حل اختالف بخش باغبهادران /8/491
حصر وراثت

خانم ثریا زمانى بختیاروند داراى شناسنامه شماره 285 به شــرح دادخواست به کالسه 472/97 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ایمان بختیاروند بشناسنامه 
1160177112 در تاریخ 1397/07/17 اقامتگاه دائمــى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است: 1- ثریا زمانى بختیاروند فرزند جهانى ش.ش 285 ت.ت 1335 صادره از شهرکرد 
(مادر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد  شد. م الف: 289450 توانگر- رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان /8/492
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- آقاى رستم مرادى دادخواستى به مبلغ مبنى بر انتقال 
سند مقوم به 45/000/000 ریال بطرفیت آقاى حمیدرضا آلوچه لتحرى  که اعالم شده مجهول المکان 
است تقدیم و به کالسه 834/97 در شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت 
مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت 
مى شود در روز شنبه مورخ 97/10/1 ساعت 9/30 در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به 
دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده 
تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 289446 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان /8/493
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 139721702210020411- 97/8/22 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکایف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مد ت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد
1- راى شــماره 139760302210000083 مورخ 1397/01/19 هیات اول آقاى اسماعیل قنبریان 
علویجه به شماره شناسنامه 191 کدملى 1091885958 صادره از علویجه فرزند على اکبر بر ششدانگ 
یک باب ساختمان مفروزى از پالك شماره 1186 فرعى از 2248 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت 
ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف خانم بدرالسادات مصطفوى فرزند مرحوم 
حسین احدى از ورثه مرحوم مونس چم انگیز. تاریخ انتشار نوبت اول: 97/8/26 تاریخ انتشار نوبت دوم: 
97/9/12 م الف: 291731 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /8/494

اخطار اجرایى
شماره: 97 /42 به موجب رأى شماره 215 تاریخ 97/4/20 حوزه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف 
شهرستان لنجان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه بهروز ترنگان فرزند حسین نشانى: مجهول 
المکان محکوم است به: الزام خوانده به استرداد الشه چک شماره 4203/942914 عهده بانک تجارت. 
مشخصات محکوم له: اکبر شجاعى پور فرزند سبزوار نشانى: فوالد شهر محله سى 7 بلوك 20 واحد 
6. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند 
که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف: 289058 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /8/496

ابالغ وقت دادرسى
خواهان زهرا زارعى دادخواستى به خواسته الزام خوانده حسین خلیلى فرزند یداله به طرفیت خوانده 
مطالبه پانزده میلیون ریال به شوراى حل اختالف شعبه 6 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از 
ارجاع به شماره 759/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/10/05 ساعت 03:30عصر تعیین 
گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان 
به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى 

کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه 
به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شــورا به خواسته ابالغ رسیدگى 
نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج 

خواهد شد. 291499/م الف شعبه ششم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 8/497
ابالغ رأى

 آگهى دادنامه - شماره دادنامه :9709973759500719  تاریخ تنظیم : 2/ 07/ 1397شماره پرونده 
:9709983759500281 شماره بایگانى : 970293 درخصوص دادخواست خواهان آقاى مهدى نیک 
روان فرزندعبدالحمید بنشانى شاهین شهر خیابان نظامى فرعى 2غربى پالك29 به طرفیت خوانده 
محمدزمانى فرزندموسى بنشانى اصفهان شهرستان لنجان فوالدشهر آ2 تکادو پارکینگ وسط بلوك 
آ4 ساختمان نیلوفر طبقه 1 پالك 60 به خواسته مطالبه مبلغ 300/000/000ریال بابت دو فقره چک 
به شماره هاى 343116-92/3/12 و 550959-92/4/30 عهده بانک ملت و مسکن به انضمام مطلق 
خسارات دادرسى و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه مطایق با اظهارات خواهان 
در جلسه رسیدگى مورخ 97/6/31 و حسب پاسخ استعالم واصله از اداره ثبت احوال شاهین شهر به 
شماره 13/119/3182 مورخ 97/6/31 شخص خوانده درتاریخ 97/3/4(قبل از تاریخ دادخواست) فوت 
نموده وبااین وصف وبه لحاظ اینکه شخص متوفى فاقد اهلیت قانونى بوده و طرح دعوى به طرفیت 
متوفى مطابق با مقررات موازین قانونى نیست. مستندا به ماده 2قانون آئین دادرسى مدنى قرار عدم 
استماع دعوى خواهان به کیفیت مطروحه صادر و اعالم مى گردد. راى صادره ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد .ضمنا دراجراى صدر ماده 
118قانون فوق الذکر و به لحاظ مرتفع شدن موجب تامین قرار رفع تامین سابق الصدور به شماره390 
مورخ97/4/21 را صادر و اعالم مى نماید و این قرار قطعى است . م/الف 278893/سعید مهدى پور 

رئیس شعبه چهارم محاکم عمومى حقوقى شاهین شهر/ 8/498 
مزایده اموال منقول نوبت اول

  اجراى احکام شــعبه دوم دادگاه حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره  971196  اجرائى 
موضوع علیه آقاى محمدرضا کریمى وله آقاى فرهاد مومنى در تاریخ 09/20/ 1397 به منظور فروش 
تعدادى قطعات بلدوزر بشرح 1- یک عدد میل لنگ سنگ بخور 2- یک عدد سیلندر تخت 3- شش 
عدد شاتون  از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام دادگاه حقوقى فالورجان  
اطاق 315 برگزار نماید . اموال موضوع مزایده برابر نظر کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ  دویست 
و بیست میلیون ریال ارزیابى شده است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در 
محل اجراى احکام از موقعیت اموال مطلع شــوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى 
است که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و 
کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را به  حساب 
سپرده دادگسترى به شماره 2171290288005 ایداع نموده باشد و در صورت انصراف برنده مزایده 
ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد همراه داشته باشند.م/الف : 291268 مدیر اجراى احکام 

مدنى دادگسترى فالورجان / 8/499 
مزایده اموال غیر منقول

اجراى احکام شــعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شــماره 970565 
اجرائى موضوع علیه آقاى على ایوبى وله خانم راضیه موسوى در تاریخ 97/09/11 به منظور فروش 
6 دانگ از کل یک باب منزل مسکونى ســه طبقع داراى 171 مترمربع عرصه وحدود340 مترمربع 
اعیانى واقع در زازران شهرك امام حسین بر خیابان 20 مترى پالك 47 کد پستى 84671-45361 
داراى انشــعابات آب و برق متعلق به على ایوبى ملک مذکور مشاع نمى باشد و متعلق حق غیر نمى 
باشد از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام دادگاه حقوقى فالورجان اطاق 315 
برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ دو میلیارد و پانصد و 
بیست میلیون ریال  ارزیابى شده است. متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در 
محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى 
مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را  به حساب سپرده 
دادگسترى به شماره 2171290288005  ایداع  و فیش آن را ارایه نمایند. در صورت انصراف برنده 
مزایده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد. م/الف :291722 مدیر اجراى احکام حقوقى 

دادگسترى فالورجان/ 8/500 
اصالحیه اجرائیه

شماره اجرائیه: 9710423653400160 شــماره پرونده: 9209983653401638 شماره بایگانى 
شعبه: 921768 تاریخ تنظیم: 29 / 07 / 97 – مشــخصات محکوم له/محکوم لهم: محسن رهنما 
فرزند خداداد نشانى فالورجان روستاى زفره خ مولوى پ 123 - مشخصات محکوم علیه/محکوم 
علیهم: 1- محسن(مهدى) رئیسى فرزند ناصر 2- حامد قربانى خراجى فرزند منوچهر 3- سید على 
موسوى هر سه مجهول المکان -مشخصات نماینده قانونى محکوم له : محمد اله دادیان فرزند صادق 
به نشانى خیابان وحید نبش حسین آباد مجتمع تجارى عســگرى ( الماس غرب) طبقه سوم واحد7 
وکیل محسن رهنما -محکوم به: بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9309973653400895 محکوم علیه محکوم اســت به متضامنا محکوم به پرداخت مبلغ 
150/000/000 ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسى اعم از هزینه دادرسى به مبلغ 
3/060/000 و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در مرحله بدوى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
92/04/28 لغایت زمان وصول محکوم به و پرداخت نیم عشر در حق صندوق دولت.  م الف 282879 

مدیر دفتر شعبه دوم عمومى فالورجان / 8/501 

تجدید آگهى فراخوان عمومىتجدید آگهى فراخوان عمومى
انتخاب سرمایه گذارانتخاب سرمایه گذار

سید محسن هاشمى- شهردار مبارکه

نوبت دوم

شهردارى مبارکه در نظر دارد به اســتناد مصوبه مورخ 1397/04/20 هیأت عالى سرمایه گذارى و 
همچنین مجوز شماره 97/489 مورخ 1397/05/03 شوراى اسالمى شهر مبارکه نسبت به احداث 
پروژه مشارکتى نیروگاه خورشیدى 1 مگاواتى در شهر مبارکه که سهم آورده هر یک از طرفین 50 
درصد از حجم سرمایه گذارى مى باشد از طریق فراخوان عمومى به سرمایه گذار واجد شرایط طبق 

مشخصات مندرج در اسناد فراخوان اقدام نماید.
لذا متقاضیان مى توانند اســناد و مدارك را همــه روز از تاریخ درج آگهــى در روزنامه تا تاریخ 
1397/09/06 از امور قراردادهاى شهردارى مبارکه واقع در مبارکه میدان انقالب- شهردارى مبارکه 
به شماره تماس 52402021 دریافت نمایند. در ضمن جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص پروژه به 
اداره سرمایه گذارى و مشارکت هاى مردمى واقع در مبارکه- میدان انقالب- خیابان ولیعصر- خیابان 

شهید بهشتى مراجعه و یا با شماره تلفن 52412110 تماس حاصل نمایند.
تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى: از تاریخ درج نوبت دوم آگهى 

در روزنامه تا روز پنجشنبه مورخ 1397/09/08 تا پایان وقت ادارى
زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشائى پیشنهادات: رأس ساعت 13 بعدازظهر روز شنبه مورخ 

1397/09/10 در محل شهردارى مبارکه
- مبلغ سپرده شرکت در فراخوان: 1/250/000/000 ریال (یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال) 

مى باشد.

1- پایه سهم سود در نظر گرفته شده جهت شهردارى 50٪ از 100٪ مى باشد که با عنایت به بیشترین 
سود پیشنهادى و بررسى سوابق و غیره، برنده اعالم مى گردد.

2- زمین محل اجراى پروژه به صورت اجاره از طرف شهردارى در اختیار طرح قرار مى گیرد که طرف 
مشارکت ملزم به پرداخت اجاره بهاى سهم خود مى باشد. 

آدرس محل نام پروژه
پروژه

مساحت عرصه 
آورده طرف مشارکتآورده شهردارى(مترمربع)

احداث 
نیروگاه 

خورشیدى 1 
مگاواتى

بلوار خیام 
مجموعه 
نهالستان

15000
50 درصد از کل حجم 
سرمایه گذارى + زمین 
محل اجراى پروژه به 

صورت اجاره
50 درصد از کل حجم سرمایه گذارى

تجدید آگهى فراخوان عمومىتجدید آگهى فراخوان عمومى
انتخاب سرمایه گذارانتخاب سرمایه گذار

سید محسن هاشمى- شهردار مبارکه

نوبت دوم

شهردارى مبارکه با استناد مجوز مورخ 1397/04/20 هیأت عالى سرمایه گذارى و به استناد مصوبه شماره 
97/235 مورخ 1397/03/08 شــوراى محترم اسالمى شــهر مبارکه در نظر دارد نسبت به پروژه احداث، 
بهره بردارى، اجاره و انتقال 2 جایگاه پمپ بنزین واقع در محــالت صفائیه و نصیرآباد به روش B.O.L.T از 
طریق فراخوان عمومى به سرمایه گذار واجد شرایط طبق مشخصات مندرج در اسناد فراخوان واگذار نماید.

متقاضیان مى توانند اسناد و مدارك را همه روز از تاریخ درج آگهى در روزنامه تا تاریخ 1397/09/06 از امور 
قراردادهاى شهردارى مبارکه واقع در مبارکه میدان انقالب- شهردارى مبارکه به شماره تماس 52402021 
دریافت نمایند. در ضمن جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص پروژه به اداره سرمایه گذارى و مشارکت هاى 
مردمى واقع در مبارکه- میدان انقالب- خیابان ولیعصر- خیابان شهید بهشتى مراجعه و یا با شماره تلفن 

52412110 تماس حاصل نمایند.
تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى: از تاریخ درج نوبت دوم آگهى در روزنامه 

تا روز پنجشنبه مورخ 1397/09/08 تا پایان وقت ادارى
زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشائى پیشنهادات: رأس ساعت 13 بعدازظهر روز شنبه مورخ 1397/09/10 

در محل شهردارى مبارکه
- مبلغ سپرده شرکت در فراخوان: 641/000/000 ریال (ششصد و چهل و یک میلیون ریال) مى باشد.

الزم به ذکر است به پیشنهادات رســیده بعد از تاریخ فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد و هیأت عالى 
سرمایه گذارى در رد یا قبول پیشنهادهاى رسیده مختار است.

- طول پایه دوران بهره بردارى 14 سال مى باشد و به پیشنهادات بیشتر از این مدت ترتیب اثر داده نمى شود.
طول دوران بهره بردارى به پیشنهاد سرمایه گذار مى باشــد و توسط هیأت عالى سرمایه گذارى شهردارى 

بررسى مى گردد.
- الزم به ذکر مى باشد پیشنهاد دهنده مى بایستى طرح، مشخصات فنى، آنالیز قیمت و سایر موار د را همراه 

با جزئیات دقیق تهیه و تحویل نماید.

روش نام پروژه
مشارکت

مساحت عرصه 
(مترمربع)

آورده 
شهردارى

آورده طرف 
مشارکت

درصد اجاره 
ماهیانه

طول پایه دوران 
بهره بردارى

احداث، بهره بردارى، 
اجاره و انتقال 2 

جایگاه پمپ بنزین 
واقع در محالت 
صفائیه و نصیرآباد

B.O.L.T

800 صفائیه/ 
جهت نصیرآباد 

به میزان 
مساحت 
موردنیاز

زمین + 
موافقت 
با احداث 
جایگاه

کلیه هزینه هاى 
مجوزات + طراحى 

+ ساخت + 
بهره بردارى

26 درصد از 
کارمزد کل 

فروش بنزین 
ماهیانه

14 سال
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لیمو شــیرین از محبوب ترین میوه هاى پاییزى اســت. گرچه لیمو شــیرین را بســیارى بــه علت خواص و 
ویتامین هایش دوست دارند اما لیمو شیرین واقعًا خوش طعم است.

بسیارى از افراد لیمو شیرین را به عنوان میوه اى که ســرماخوردگى را درمان مى کند مى شناسند. اما این میوه 
جذاب خواص دیگرى نیز دارد:

*لیمو شیرین ویتامین c زیادى دارد.
* به عملکرد دستگاه گوارش کمک مى کند و درمانگر سیستم گوارش است.

* به کاهش التهابات پوستى کمک مى کند.
*لیمو شیرین خواص ســم زدایى دارد. یعنى مى تواند به شــما کمک کند تا بدن خود را از سموم مختلف پاك 

کنید.
*مصرف لیمو شــیرین در فصل پاییز به کاهش حمالت آســم کمک 
مى کند و در نتیجه براى افرادى که مبتال به تنگى نفس هســتند، 

بسیار مفید است.
*شاید بســیارى از افراد ندانند که لیمو شیرین داراى مقادیرى 
قابل توجه از کلسیم اســت و در نتیجه مى توان با مصرف لیمو 

شیرین با مشکالت مرتبط با کمبود کلسیم مبارزه کرد.
*لیمو شــیرین با کلســترول بد خون مبارزه مى کند و این یعنى 

سالمت قلب و عروق.
*لیمو شیرین سرشــار از خواص ضد سرطانى است و 
در نتیجه براى افرادى که به سالمت خود اهمیت 

مى دهند مفید است.

زمانــى کــه باکترى هــاى طبیعــى موجــود در دهــان بیــش از حــد عادى 
تکثیــر یابند، در وهلــه اول التهــاب لثــه را ایجاد مى کننــد. اگر ایــن ناراحتى 
تشــخیص داده نشــود و درمــان نشــود، بــه تدریــج موجــب کاهــش و 
تحلیــل اســتخوان محافظ دنــدان شــده و عفونــت لثه بــروز خواهــد کرد. 
دندان ها حتى اگر کامًال هم سالم باشــند اما مراقبت کافى نشوند، ممکن است لق 

شوند و بیافتند.

عوامل بروز و تشدید لق شدن دندان ها
علل متعددى در بروز این مشــکل نقش دارند. بعضى از بیمــاران دچار پیش زمینه 
ژنتیک عفونت لثه ها هستند که الزم است این افراد از نظر وضعیت سالمت خانوادگى 

بررسى شوند.
رعایــت بهداشــت دهــان و دنــدان نیــز مــى توانــد خطــرات بــروز 
عفونت لثه هــا را کاهــش دهــد. گرچه جرم هــاى دنــدان به طور مســتقیم 
عامل بروز بیمارى نیستند اما محیط مناسبى براى رشــد و تکثیر باکترى ها فراهم 

مى کنند.
سالمت عمومى فرد نیز نقش مهمى در این باره دارد. به عنوان مثال افراد دیابتى بیش 
از دیگران در معرض این بیمارى قرار دارند. البته عفونت دندان بر وضعیت سالمت 
عمومى نیز تأثیر مى گذارد و به خصوص افراد مبتال به ناراحتى هاى قلبى عروقى، 

دیابت و خانم هاى باردار بیشتر در معرض خطر هستند.
سن نیز عامل دیگرى است و معموًال افراد در ســنین 30 تا 40 سال براى رفع این 
مشکل به دندانپزشــک مراجعه مى کنند. اســتعمال دخانیات را نیز نباید فراموش 

کرد زیرا عامل بســیار مهمى در پیشــرفت عفونت لثه هاست و ســرانجام اینکه 
مسواك هاى خیلى زبر و مســواك زدن محکم نیز مى تواند به تدریج به بافت لثه 

آسیب برساند.

عالیم هشدار
اولین نشــانه هایى که باید به عنوان زنگ خطر تلقى شــود، خونریزى هاى مکرر 
و درد لثه ها هنگام مســواك زدن اســت. بعضى از بیماران، مــدت هاى طوالنى
 دچار خونریزى لثه هســتند، اما تا پیش از بروز درد یا آبسه به دندان پزشک مراجعه 

نمى کنند.
در مورد قرمزى  و انقباض لثه ها نیز باید درمان مناسب انجام شود.

« نیاســین» ویتامین B اى اســت که مى تواند سطح 
کلسترول خوب را افزایش دهد اما عوارض جانبى ممکن 
اســت براى بیشــتر افراد، بر مزایاى آن پیشى بگیرد. 
سال هاست که نیاســین براى افزایش کلسترول خوب 
خون مورد استفاده قرار مى گیرد. کلسترول خوب خون 
مى تواند به کاهش کلســترول بد کمک کند اما باید به 
خاطر داشته باشید که نیاسین براى همه افراد مفید نیست.
افرادى که نیاسین را به همراه داروهاى رایج کلسترول 
مصرف مى کنند، مزایاى کمترى از آن دریافت خواهند 
کرد. نیاسین مى تواند باعث ایجاد ناراحتى هایى شود و 
در برخى از اوقات عوارض جانبى خطرناك در پى داشته 
باشد. نیاسین ویتامین B اى است که توسط بدن براى 
تبدیل ماده غذایى به انرژى مورد استفاده قرار مى گیرد. 
این ماده به حفظ سیســتم عصبى، سیســتم گوارش و 
پوســت ســالم کمک مى کند. به همین علت است که 
نیاسین اغلب بخشى از مولتى ویتامین هاى روزانه است.

بیشــتر افراد نیاســین کافى را از موادى که مى خورند 
دریافت مى کنند. نیاســین مى تواند کلســترول خوب 
خون را تا 30 درصــد افزایش دهد.  ُدز باالى نیاســین

 مى تواند باعث درد شکم شــود و پوست را به خارش وا 
دارد. مهمتر از همه این است که نیاسین مى تواند خطرات 

زیر را افزایش دهد:
سطح باالى قند خون یا دیابت نوع2، عفونت، آسیب به 

کبد، سکته و خونریزى.

وزن ما در زمان هاى خاصى دچار نوســان مى شــود و این 
نوسانات مى توانند باعث دلسردى و بى انگیزگى ما شوند.

توصیه مى شود در هفت زمان، براى پى بردن به وزن دقیقتان 
روى ترازو نروید.

1-انجام ورزش هاى شدید 
وزن کردن بعد از انجام یک جلســه ورزش شدید همراه با 
تعریق، وزن ما را کمتر از حد معمول نشان مى دهد زیرا مایعات 
زیادى را از دست داده ایم. وزن واقعى در این هنگام نیم تا یک 

کیلوگرم بیشتر از وزنى است که ترازو نشان مى دهد.
2-مصرف بیش از حد کربوهیدرات یا نمک

مصرف غذاهاى شــور، باعث احتباس آب در بدن مى شود 
و وزن را به طور موقت افزایش مى دهــد. کربوهیدرات ها 
نیز همین خاصیــت را دارند. مقادیر اضافى آنها به شــکل 
«گلیکوژن» در کبد ذخیره مى شــود. گلیکوژن آب را جذب 
مى کند. بنابر این بعد از مصرف ایــن دو گروه غذایى، خود 

را وزن نکنید.
3-ابتال به یبوست

عدم اجابت مزاج بین دو تا سه روز، در حدود نیم تا دو کیلوگرم 
وزن کاذب به شما اضافه مى کند. با اجابت مزاج وزن شما به 

حالت طبیعى بر مى گردد.
4-روزهاى خاصى از هفته

در مطالعه اى که توسط محققان انجام شده، مشخص شد وزن 
افراد در روزهاى خاصى از هفته و به خصوص در روزهاى آخر 
هفته دچار نوسانات زیادى مى شود و ترازوها افزایش وزن را 

نشان مى دهند. 
5-عدم در نظر گرفتن لباس ها

به گفته محققان، لباس مردان باعث مى شــود که به طور 
متوســط، 1/1 کیلوگرم به وزن واقعى آنها اضافه شود. وزن 
زنان نیز با محاسبه لباس، 0/9 گرم بیشتر از میزان واقعى است.

6-عدم محاسبه عضالت
وزن ماهیچه ها از چربى ها بیشــتر است اما چربى ها حجم 
بیشترى را نسبت به ماهیچه ها در بدن اشغال مى کنند. به 
همین دلیل افرادى که چربى بیشترى دارند، نسبت به کسانى 
که داراى ماهیچه هستند، چاق تر نشــان مى دهند. انجام
 ورزش هاى اســتقامتى باعث عضله سازى مى شود و ترازو 
عددى بیش از حد انتظار را به ما نشان مى دهد. با اینکه این عدد 
باال رفته، سایز بدن در حال کاهش است و فرد فاصله کمترى با 

رسیدن به تناسب اندام دارد.
7-نوشیدن آب زیاد

نوشــیدن 475 میلى لیتر آب در روز، وزن را تا نیم کیلوگرم 
افزایش مى دهد. بنابراین هیچگاه بعد از نوشیدن آب، خود 

را وزن نکنید.

11 نشانه کمبود ویتامین C در بدن 

آگهى تغییرات
شرکت خیریه حضرت ابوالفضل ع شهرستان تیران 
و کرون موسســه غیر تجارى به شــماره ثبت 6 و 
شناسه ملى 10260002129 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مــورخ 1397/02/31 و نامه 
شماره 1467/14/512/456/03 مورخ 97/5/13 
فرماندهــى انتظامى شهرســتان تیــران و کرون 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : . اعضــاى اصلى هیئت 
مدیره 1- آقاى حاج ســید کریم امامــى به کدملى 
5499019169 2-آقــاى محمــد معمارپــور به 
کدملى 5499340714 3-آقاى عبــاس قارى به 
کدملى 5499347026 4- آقاى غالمرضا واعظ به 
کدملى 5499345309 5-آقــاى اصغر ذاکرى به 
کدملى5499358141 6- آقاى محسن دادخواه به 
کدملى 5499389608 7- آقاى رضا آذرى به کدملى 
5499389608 به ســمت عضو اصلى هیئت مدیره 
براى دو سال انتخاب شدند 1- آقاى حسن فدایى به 
کدملى 1288741758 2- آقاى ابوالقاسم دادخواه 
به کد ملى 5499017557 سمت اعضاى على البدل 
هیئت مدیره براى دو ســال ا نتخاب شدند . 1- آقاى 
على ترابى بــه کدملى 5499363927 به ســمت 
بازرس اصلى هیئت مدیره 2- آقاى حسن دادخواه به 
کد ملى 5499386757 سمت بازرس على البدل براى 
یکسال انتخاب شــدند اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى تیران و کرون  (291888)

آگهى تغییرات
موسســه نغمــه هــاى زندگى کچــو مثقال 
بــه شــماره ثبــت 61 و شناســه ملــى 
14006831453 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى مــورخ 1397/08/10 
و به اســتناد نامــه شــماره402/97/2348 
مورخ 1397/8/13 اداره بهزیســتى اردستان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقاى علیرضا بهنام
بــا شــماره ملــى 1189661071 و خانم 
صدیقــه میرکاظمى کچومثقالــى مصطفى با 
شــماره ملى 1189802406 و آقاى مجتبى 
فدائى اردستانى با شماره ملى 1189294850 
بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت سه 
سال انتخاب و آقاى حمیدرضا ربیعى به شماره 
ملى 1189868415 و آقــاى مهرداد بهنام به 
شماره ملى 0052706583 بعنوان اعضاى على 
البدل هیات مدیره براى مدت سه سال انتخاب 
گردیدند. آقاى ذبیح اله فدائى اردستانى با شماره 
ملى 1189325497 به عنوان بازرس اصلى و 
آقاى رضا صدیق با شماره ملى 1189327831 
به عنوان بازرس على البدل براى مدت یک سال 
مالى انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اردستان (291887)

آگهى تغییرات
شــرکت آجر ماشــینى مرجان ســفال 
شرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
15721 و شناســه ملى 10260366868 
به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره 
مــورخ1397/08/03 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد : آقاى امیرحســین مظاهرى 
5499342156 بســمت مدیــر عامــل 
و رئیس هیأت مدیره خانم محبوبه السادات 
مــدرس نیــا 0043901646بســمت 
نایــب رئیــس هیــأت مدیــره خانــم 
نیلوفر مظاهرى1293034630 بســمت 
عضو هیأت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند . ضمناً (مدیر عامل) مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بود . کلیه اوراق و اسناد 
مالى و بهادار و بانکى تعهدات شرکت با امضاء 
مدیرعامل منفرداً با مهر شرکت معتبر است . 
و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء 
مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر مى 
باشد اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (291836)

آگهى تغییرات
شرکت مصرف کنندگان فرهنگیان کاشان 
شــرکت تعاونى به شــماره ثبت 216 و 
شناســه ملى 10260053600 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى سالیانه 
مورخ1397/04/12 و نامه شماره 15526 
مــورخ 1397/08/12 اداره تعاون کار و 
رفــاه اجتماعى اصفهــان تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : محسن تاج امینى صبا به شماره 
ملى1261767731ومسعود امیرابراهیمى 
بــه شــماره ملــى 1261700910و 
کاظم یوســفى زمان آباد به شــماره ملى 
5729755112 بــه عنوان بازرســان 
اصلى و على نجارى آرانى به شــماره ملى 
1263208398ومحمدمهــدى رعیــت 
جعفرآبادى به شماره ملى 1260451526 
به عنوان بازرســان على البدل براى مدت 
یک سال مالى انتخاب گردیدند صورت هاى 
مالى 1396 به تصویب رسید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى کاشان 

(291891)

آگهى تغییرات
موسسه اتاق اصناف شهرســتان شاهین شهر و میمه 
به شماره ثبت 5250 و شناسه ملى 14007160311 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1397/03/05 و به استناد نامه شماره 5/1084مورخ 
1397/4/12 اداره صنعت و معدن شهرستان شاهین 
شهر تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : آقاى اکبر برندگى به 
شماره ملى 1290282498به ســمت رئیس هیئت 
مدیره و آقاى عباســعلى على عباســى به شماره ملى 
5110547947به ســمت نائب رئیــس اول هیئت 
مدیره و آقاى حســین شــاهرجبیان به شــماره ملى 
5110244731به ســمت نائب رئیــس دوم هیئت 
مدیره و آقــاى مصطفــى صادقیان به شــماره ملى 
5110530440به سمت خزانه دار و عضو اصلى هیئت 
مدیره و آقاى فالح قلمبر به شماره ملى 4722890633 
به ســمت دبیر و آقاى مرتضى صالحیان به شماره ملى 
1290977372 به سمت عضو على البدل هیئت مدیره 
براى مدت 4 سال انتخاب شــدند.کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهد آور با امضاى رئیــس هیات مدیره آقاى 
اکبر برندگى و خزانه دار آقــاى مصطفى صادقیان و در 
غیاب هر یک با امضاى نائب رئیس اول آقاى عباسعلى 
على عباســى و با مهر اتاق اصناف معتبــر خواهد بود. 
اساســنامه جدید در 25 ماده تصویــب و جایگزین 
اساســنامه قبلى گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان  (291889)

آگهى تغییرات 
شرکت گروه توســعه ثنا انرژى ایرانیان شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 57623 و شناسه 
ملى 14006468686 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مــورخ 1397/05/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، 
عقود اســالمى و اوراق عــادى و ادارى با امضاء 
مدیر عامل منفردا و با مهر شــرکت معتبر است 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(288986)

آگهى تغییرات 
شرکت مدیا طب تجهیز شرکت با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 41845 و شناســه ملى 10260595863 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/04 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : بهرام شــریفى به کدملى 
1817164041 بــه ســمت رئیس هیــات مدیره و

 امیر آرام فر به کدملى 1287191126 به سمت مدیرعامل 
و ابراهیم طوقى به کدملى 1288329695 به ســمت 
نایب رئیس هیأت مدیره براى مــدت نامحدود انتخاب 
شدند وکلیه اوراق واسناد مالى وتعهدات شرکت با امضا 
مدیرعامل و رئیس هیأت مدیــره و یا نایب رئیس هیأت 
مدیره و با مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان  (291890)

آگهى تغییرات 
شرکت تجارى خورشید افشان فوالد سهامى خاص به 
شماره ثبت 42726 و شناســه ملى 10260605362 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1397/08/07 احمدرضا تحویلیان کدملى 
1287171621 بســمت رئیس هیات مدیره ، حسین 
عباســى قورتانى کدملى 5659250297 بسمت نایب 
رئیس هیات مدیره ، میترا لباف کدملى 1292728752 
بسمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب نمودند.کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات وتعهد 
آور ، قراردادها و عقود اسالمى با امضاء رئیس هیات مدیره و 
مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان  (292045)

ویتامین C نوعى ویتامین حالل در آب است که 
بدن براى عملکرد روزانه خود به آن نیاز دارد. این 
ماده در بدن انباشته نمى شــود، به همین دلیل 

کمبود ویتامین C اتفاق بعیدى نیست.
اغلب مردم تصور مى کننــد مرکبات تنها منبع 
ویتامین C هستند اما بســیارى از دیگر میوه ها 
و سبزیجات هم حاوى این ویتامین هستند، مثل 
توت فرنگى، کیوى، کلم بروکلى، سیب زمینى، 
فلفل دلمه اى و گل کلم. یک فنجان کلم بروکلى 
 C یا توت فرنگى حاوى 85 میلى گرم ویتامین
است، در حالى یک پرتقال کوچک تنها 50 میلى 
گرم ویتامین C دارد. زنان بالغ روزانه به حداقل 
75 میلى گرم ویتامین C نیاز دارند و این میزان 

براى مردان بالغ حداقل 90 میلى گرم است. 
ویتامین C ماده اى ضرورى براى رشد و ترمیم 
بافت سراسر بدن است. این ویتامین به تولید 
کالژن کمک مى کند، مــاده اى که بدن از آن در 
ساخت پوست، عروق خونى، غضروف، رباط ها 
و تاندون استفاده مى کند. به عالوه، این ویتامین 
براى ترمیم زخم ها، جذب آهن و حفظ سالمتى 
استخوان ها الزم اســت.  در ادامه به 11 نشانه 

کمبود ویتامین C در بدن مى پردازیم.

وقتى عروق خونى کوچک داخل بینى دچار پارگى مى شوند خون دماغ 
مى شــویم، بنابراین خون ریزى مکرر بینى نشانه ضعف عروق خونى 
آن اســت. از آنجایى که دیواره عروق خونى با ماده کالژن مستحکم
 مى شود، کمبود ویتامین C باعث تضعیف و پارگى این عروق و خون 

ریزى مکرر بینى مى شود.

سالمت و درخشندگى موها نشانه مناســب بودن رژیم غذایى است. اما 
وقتى موها خشک و دچار موخوره مى شوند، ممکن است 

دچار کمبود ویتامین C باشید. استحکام و سالمت 
موها به ماده کالژن بســتگى دارد، بنابراین کمبود 

ویتامین C موها را ضعیف و شکننده مى کند.

بخشــى از مکانیزم ترمیم بدن به ویتامین C وابســته اســت، در واقع 
دســتگاه ایمنى بدن بــراى ترمیم زخــم ها و 

مقابله بــا عفونت بــه ویتامین C نیــاز دارد. 
ایــن ویتامیــن بــه تولیــد کالژن کمک
 مى کند، ماده اى که نقش مهمى در استحکام 

بافتى که روى زخم تشکیل مى شود دارد.

بدن ما دو نوع آهن را جذب مى کند: ِهم و نانِهم. 
آهن ِهم معموًال منابــع حیوانى دارد و به راحتى 

جذب مى شــود اما آهن نانِهم منابع گیاهى دارد 
(مثل اســفناج، کلم بروکلى و غیره) و به سختى جذب

 مى شــود. ویتامین C به بدن کمک مى کند آهن نانِهم را بهتر 
جذب کند. این ویتامین شاخص مهمى براى وضعیت آهن بدن 
است و به همین دلیل است که اغلب کمبود آهن با کمبود ویتامین 

C همراه است.

ماده کالژن باعث انعطاف پذیرى و چروك نخوردن پوست مى شود. بنابراین 
مصرف ویتامین C به نرمى و انعطاف پذیرى پوست کمک 

مى کند. به عالوه، این ویتامین به عنوان یک آنتى اکسیدان، 
آسیب پوستى ناشى از پرتوهاى فرابنفش و در نتبجه خطر آفتاب 

سوختگى را کاهش مى دهد.

پوست زمانى کبود مى شود که عروق خونى کوچک زیر سطح پوست دچار پارگى مى شوند. 
اگر پوست تان به سادگى کبود مى شود، این مسئله مى تواند نشانه ضعف دیواره عروق خونى 

باشد. بخش عمده دیواره این عروق از ماده کالژن ساخته مى شود.

ویتامین C به تولید گلبول هاى سفید خون کمک مى کند. این گلبول ها بخشى از سیستم 
ایمنى بدن هستند و به باکترى ها و ویروس ها حمله مى برند. به عالوه این ویتامین، به عنوان 
یک آنتى اکسیدان به حفظ سالمتى سلول هاى ایمنى کمک مى کند و به این ترتیب 
این ســلول ها بهتر مى توانند با عفونت ها مقابله کنند. ابتالى مکرر به 
عفونت هاى زخمى یا عفونت هاى شایعى مثل آنفلوآنزا، عفونت 
ادرارى یا گلودرد نشان دهنده ضعف سیستم ایمنى بدن است.

احساس خستگى نشــانه بســیارى از بیمارى ها و 
انواع کمبود مواد مغذى است اما وقتى این مسئله با 
نشــانه هاى دیگرى همراه باشــد احتماًال دچار 
کمبــود ویتامین C هســتید. این 
ویتامین نقش مهمى در تولید انرژى 
بدن و ثبات خلقــى دارد. مصرف مواد 
غذایى حاوى ویتامیــن C روحیه را باال 
مى برد، خستگى را کم مى کند، انرژى 
را زیاد مى کند و احساس افسردگى را 

کاهش مى دهد.

وقتى خستگى ناشى از کمبود ویتامین ادامه پیدا مى کند، این مسئله نشان دهنده 
آن اســت که روند تولید انرژى در بدن شما کاهش یافته و فرایند سوخت و ساز 
مختل شده است. کاهش سرعت سوخت وساز بدن باعث افزایش وزن مى شود. 
به عالوه، تحقیقات نشان داده که کمبود ویتامین C در جریان خون با افزایش 
چربى بدن و چاقى مرتبط است، در حالى که مصرف این ویتامین فرایند چربى سوزى 

را افزایش مى دهد و کاهش یا ثابت نگهداشتن وزن را آسان تر مى کند.

از آنجایــى 
که بخش عمده غضروف 
مفصل ها از ماده کالژن ساخته شده، 
کمبود ویتامین منجر به کاهش این الیه میانى استخوان ها و 
دردناك شدن مفصل ها مى شود. این مسئله باعث التهاب و 
متورم شدن مفصل ها شده و به دلیل کمبود ویتامین، بدن شما 

توانایى کمترى در واکنش به این التهاب دارد.

پوست خشک، قرمز یا چروك خوردهخونریزى و التهاب لثه ها

کبودى مکرر پوست

عفونت هاى مکرر

احساس خستگى و نوسانات خلقى

افزایش وزن
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خون ریزى مکرر بینى

خشکى موها و موخوره

پایین بودن سرعت ترمیم زخم ها

کمبود آهن

C بخشى از لثه ها از ماده کالژن ساخته مى شود، به همین دلیل لثه ها نسبت به کمبود ویتامین
 حساس تر هستند. در این حالت خونریزى لثه ها بیشتر مى شود و از طرفى دیگر با توجه به نقش

 ویتامین C در درمان زخم ها، لثه ها دیرتر ترمیم مى شوند. التهاب لثه ها هم به دلیل آن است که 
ویتامین C به عنوان یک آنتى اکسیدان به جلوگیرى 

از التهابات بدنى کمک مى کند.

ک 
 

*لیمو شیرین خواصســم زدایى دارد. یعنى مى تواند به ش
کنید.

*مصرف لیمو شــیر
مى کند و در نتیج
بسیار مفید اس
*شاید بســ
ا قابل توجه
شیرین با مش
*لیمو شــیرین
سالمت قل
*لیم

مى

چرا دندان ها لق مى شود از خواص لیمو شیرین بیشتر بدانید

بدترین زمان ها براى
 اندازه گیرى وزن بدن

سطح کلسترول خوب را 
افزایش  دهید
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