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باستناد مصوبه شماره 250/ش/ن مورخه98/02/14 شوراى محترم اسالمى شهر شهردارى نوش آباد در نظر دارد نسبت به فروش هشت قطعه 
زمین صنعتى واقع در منطقه صنعتى انصار طبق مشخصات ذیل اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت مى گردد به منظور دریافت اسناد مربوطه 

از تاریخ انتشار آگهى ظرف مدت یک هفته به دبیرخانه این شهردارى مراجعه نمایند.
1- قطعه شماره 11 (مساحت: 588 مترمربع؛  قیمت: به ازاى هر متر مربع 113 هزار تومان)
2- قطعه شماره 13 (مساحت: 635 مترمربع؛ قیمت: به ازاى هر متر مربع 115 هزار تومان)
3- قطعه شماره 15 (مساحت: 632 مترمربع؛ قیمت: به ازاى هر متر مربع 116 هزار تومان)
4- قطعه شماره 17 (مساحت: 693 مترمربع؛ قیمت: به ازاى هر متر مربع 125 هزار تومان)
5- قطعه شماره 19 (مساحت: 465 مترمربع؛ قیمت: به ازاى هر متر مربع 125 هزار تومان)
6- قطعه شماره 21 (مساحت: 406 مترمربع؛ قیمت: به ازاى هر متر مربع 130 هزار تومان)

7- قطعه شماره 23 (مساحت: 373 مترمربع؛ قیمت: به ازاى هر متر مربع 130 هزار تومان)
8- قطعه شماره 25 (مساحت: 365 مترمربع؛ قیمت: به ازاى هر متر مربع 130 هزار تومان)

الزم به ذکر است واگذارى پالك هاى فوق به علت واقع شدن در منطقه صنعتى منوط به رعایت ضوابط ذیل مى باشد:
1- خریدار که سرمایه گذار محل شناخته مى شود پس از تحویل زمین ظرف مدت سه ماه فرصت دارد نسبت به محصور نمودن پالك اقدام نماید.
2- خریدار موظف خواهد بود ظرف مدت حداکثر یک سال نسبت به احداث سوله یا کارگاه مطابق با طرح هاى تعریفى شهردارى اقدام نماید.

3- نظر به اینکه پالك هاى واگذارى در بخش صنایع غذایى منطقه صنعتى مى باشد نوع استفاده از محل مطابق با شرایط محیطى و ضوابط 
مربوطه خواهد بود.

ضمناً هزینه آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

آگهى مزایده عمومى (مرحله دوم) فراخوان مناقصه عمومى دو مرحله اى (فشرده)

محمود اشرفى- شهردار نوش آباد شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول نوبت دوم

     

17 کار روزمره که پیرى زودرس مى آوردرونق اندك در بازار تلفن همراه اصفهانتازه ترین خبرها از زمان پخش «دورهمى» و «خندوانه»رئیس جمهور نمى خواست بطحایى وزیر بماند؟ رقیب ذوب آهن خطرناك تر مى شود سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

 نوشیدنى اى که
 فشار خون را

 از شما دور مى کند 

 در اصفهان به جاى برنج ارزن مى کارند
2
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کشف یک میلیون لیتر 
سوخت قاچاق 
در شاهین شهر

بلیت قطـــار گران شد

مخلوط کردن
 گالب کاشان با آب 
تحمل پذیر نیست

5

توزیــع
 7000 تُن شکر

 از امروز در اصفهان

مدیر نظارت بر مواد غذایى و محصوالت آرایشى و بهداشتى گفت:  
شیر کم چرب کمک مى کند فشارخون پایین بیاید.

محمد کاظم زاده اظهار کرد: نوشیدن روزانه، 
شیر کم چرب کمک مى کند تا فشارخون حدود

 10 درصد پایین بیاید، زیرا شیر سرشار از ویتامین D و ...

معــاون بازرگانى ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت استان اصفهان با اشاره به توزیع گسترده

7000 ُتن شــکر دولتــى در اســتان، گفت: هر 
کیلو شــکر فله اى براى مصرف خانوار و صنفى

 3400 تومان اســت و براى بخــش صنعت دِر 
کارخانه 3400 تومان است.

اسماعیل نادرى در گفتگو با «ایسنا» با اشاره به 
توزیع دوباره شکر در استان، اظهار کرد: بعد از ماه 
رمضان، توزیع 7000 تن شکر در استان اصفهان 
آغاز شده که 3000 تن ســهم بخش صنعت و 

4000 تن سهم خانوار ...
4

کباب گلپایگان را در جشنواره تابستانى مزه کنیدکباب گلپایگان را در جشنواره تابستانى مزه کنید
خوش طعم ترین مراسم رسمى استان اصفهان در راه استخوش طعم ترین مراسم رسمى استان اصفهان در راه است

3

یک مقام ارشد وزارت جهادکشاورزى مى گوید در 17 استان برنج مى کارند اما الگوى کاشت در اصفهان را باید به استان هاى دیگر هم تسرى داد

دفاع کمال تبریزى از
 «ما همه با هم هستیم»

سپاهان تنها باشگاه جهانى ایران است
محمدرضا حســینى پس از چهار ســال حضور در باشگاه ذوب آهن 
در نهایت از این باشــگاه خداحافظى کرد و پس از چند روز علیرغم 
پیشــنهاداتى که از ســایر تیم هاى مدعى لیگ برتر نظیر استقالل، 
تراکتورسازى و پدیده داشــت، ترجیح داد تا باز هم به حضورش در 
اصفهان ادامه دهد و از لیگ نوزدهم به جاى پیراهن سبز ذوب آهن با 

پیراهن زرد سپاهان بازى خواهد کرد.
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

معاون سازمان صنعت و معدن استان خبرداد

حضـــور 
تولیدکنندگان برتر 
در پانزدهمین نمایشگاه
 قطعات خودرو اصفهان

درخت دوستى «ترامپ» و «ماکرون» خشک شد!
همزمان با سردتر شدن روابط 2 کشور؛

2

جدایى؟ اصًال؛ تاجدایى؟ اصًال؛ تا
 قهرمان نشویم ول کن نیستم!

م الف:496447

تهیه ، ساخت ، حمل ، نصب ، آزمایش ، راه اندازى و بهره بردارى تجهیزات مکانیکى، الکتریکى، کنترل و ابزار دقیق
 و کلیه عملیات ساختمانى طرح آبگیر شناور طرح آبرسانى به شهر خوانسار

(مناقصه شماره 98-2-66/2)
1-شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى دو مرحله اى تهیه، ساخت، حمل،  نصب، آزمایش، راه اندازى و بهره بردارى تجهیزات مکانیکى ، 
الکتریکى، کنترل و ابزار دقیق و کلیه عملیات ساختمانى طرح آبگیر شناور طرح آبرسانى به شهر خوانسار به شماره (2098001434000041) را از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت برگزار نماید.
2-کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) 
به آدرس : www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى 

الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/03/19 مى باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهاى الف:
3-1-آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى ، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، تلفن: 8-36680030-031 . اتاق (292)

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
4-1- مرکز تماس : 021-41934

4-2- دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir  ) بخش ثبت نام / پروفایل/ تامین کننده/ مناقصه گر موجود است.

تاریخروزساعتعنوان
98/03/22چهارشنبه16مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

98/04/01شنبه12مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
98/04/01شنبه14زمان بازگشائى پاکتها

نام روزنامه : نصف جهان
تاریخ انتشار : 1398/03/21 
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بختیار رحمانى:
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شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 59/ش مورخ 98/01/24 
شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد عملیات اجرایى آسفالت تراشى 
و روکش آســفالت جایگزین معابر ســطح شــهر را با بــرآورد اولیه 

2/040/660/688 ریال به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى 
در ساعات ادارى به واحد عمران شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود 
را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 98/04/10 به دبیرخانه 
حراست تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها 

مختار است.

آگهى مناقصه عمومى (نوبت دوم)

حمید عشقى- شهردار شاهین شهر

چاپ اول

م الف: 496121 
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قیمت بلیت قطار در مســیرهاى ریلى کشور از ابتداى 
تابســتان با افزایش بیش از 22 درصد به مسافران ارائه 
مى شود. مدیران شرکت راه آهن هفته گذشته از افزایش 
قیمت بلیت قطار پس از تعطیالت عیــد فطر خبر داده 
بودند اما با باز شــدن ســامانه پیش فروش قطارهاى 
تابستانى مشخص شد این افزایش قیمت از ابتداى تیر 
ماه اعمال شده است. بررسى افزایش قیمت بلیت قطار 
در مسیرهاى مختلف نشــان مى دهد در برخى مسیرها 
برخالف اعالم راه آهن بیش از 22 درصد افزایش قیمت 

صورت گرفته است.
هر چند گفته شده بود قیمت بلیت قطارهاى 5 ستاره بر 

اساس عرضه و تقاضا تعیین مى شود اما مقایسه قیمت 
بلیت این قطارها نیز افزایش قابل توجه آنها را از تیر ماه 
نشان مى دهد. به عنوان مثال قطار 5 ستاره «زندگى» با 
شام ویژه از 285 هزار و 300 تومان به 325 هزار و 900 

تومان رسیده است. 
قطار تهران- اصفهــان هم با افزایــش قیمت مواجه 
شــده به طورى که قیمت بلیت قطار ســه ستاره چهار 
تخته از 63 هزار و 750 تومان به 75 هزار تومان خواهد

 رســید و همچنیــن قطــار شــش تخته این مســیر 
از 44 هزار و 500تومان به 60 هزار و 750 تومان افزایش 

خواهد یافت.

هفته گذشته و در میانه تعطیالت خرداد ماه، وزیر آموزش 
و پرورش بدون هیچ پیش زمینه اى و یکباره تصمیم به 

استعفا گرفت و روحانى نیز با آن موافقت کرد!
موضوعى که علت استعفاى بطحایى عنوان شد، تصمیم 
وى براى حضور در انتخابات مجلس شــوراى اسالمى 
بود. البته پیش تر نیز موضوع استعفا براى گرفتن سمت 
جدید در مجلس مرســوم بوده و حتى نمایندگانى براى 
پست استاندارى، وزارت و یا سفارت از سمت خود استعفا 
کرده اند. اما برعکس این موضوع تا کنون سابقه نداشته 
و همین موضوع باعث شــده تا افکار عمومى دلیل این 

استعفا را نپذیرد و به دنبال ابعاد دیگر ماجرا بگردد.

برخى  بر این باورنــد که اختالفات راهبــردى در اداره 
سیســتم آموزش و پرورش با رئیس دولــت دوازدهم، 
دلیل این اســتعفا بوده و برخى  نیز فشار مجلس به وزیر 
و اجراى سند 2030 را دلیل این اســتعفا مى دانند. البته 
برخى  نیز جنجال هــاى اخیر در مــدارس را مرتبط به 

استعفا دانسته اند.
ضیاءا... اعزازى، عضو کمیســیون آموزش مجلس در 
این باره اظهار کرد: استعفاى بطحایى از وزارت آموزش 
و پرورش ظاهــراً مربوط به انتخابات مجلس نیســت 
و قطعًا ماجراى این اســتعفا، پشــت پرده هاى دیگرى 

نیز دارد.

بلیت قطـــار 
گران شد

رئیس جمهور نمى خواست 
بطحایى وزیر بماند؟

4 کتاب درسى 
کوچک مى شوند

معــاون ســازمان پژوهــش و   بهار|
برنامه ریزى آموزشى اعالم کرد که براى سال 
تحصیلى99-98 اندازه چهار کتاب دوره ابتدایى 
کوچک تر مى شود و از قطع رحلى به قطع وزیرى 
تغییر مى کند. على باقرزاده گفت: یک هدف مهم 
ما از تغییر قطع کتاب هاى درســى، تغییر سایز 
کیف بچه هاست. وقتى دانش آموزان ما کیفشان 
کوچک تر شود بار کمترى با خود حمل مى کنند 
که در سالمتشان مؤثر است. از سوى دیگر کتاب 
کوچک با تعداد دانش آموزان ما در مدارس و ابعاد 

میز و نیمکت ها سازگارى بیشترى دارد. 

ساعت کارى تغییر مى کند؟
معاون برق و انرژى وزیر   آفتاب نیوز |
نیرو از احتمال تغییر ســاعت کارى ادارات در 
تابســتان خبر داد. همایون حائرى اظهار کرد: 
تغییر ساعت ادارى ســال گذشته انجام شد و از 
این طریق حــدود 2000 مگاوات صرفه جویى 
صــورت گرفــت. وى با بیــان اینکــه تغییر 
ساعت امسال در هر اســتان بر عهده استاندار 
گذاشــته شــده اســت، اضافــه کــرد: 
ســاعت ادارات تغییر خواهد کــرد اما کاهش 

نخواهد یافت.

چند درصدمان 
فشار خون باال دارند؟

مشاور عالى وزیر بهداشت   عصر ایران |
گفت: بر اســاس آمار 21 درصد ایرانیان فشار 
خون باال دارند و 8 درصد امسال فشار خون باال 
پیدا کردند و به طور کلى 50 درصد افرادى که 
از قبل فشار خون باال داشتند، فشار خون خود را 

کنترل نمى کنند.

مالک مقصر است
  فارس| جانشین فرمانده نیروى انتظامى 
گفت: رانندگان آژانس ها و ســامانه هوشمند 
حمل و نقل باید درخصوص کشــف حجاب به 
مســافران خود تذکر دهند چرا که در غیر این 
صورت پیامک جرم کشف حجاب براى مالک 

خودرو ارسال خواهد شد.

زمان پرداخت یارانه خرداد
  باشگاه خبرنگاران جوان | صدمین 
مرحله واریز یارانه نقــدى مربوط به خرداد 98 
ســاعت 24 روز یک شــنبه (26 خرداد 98) به 
حساب سرپرســتان واریز مى شود. سرپرستان 
خانوار ها مى توانند روز دوشنبه 27 خرداد یارانه 
نقدى خود را برداشت کنند. مبلغ دریافتى براى 
هر یک از مشموالن همانند ماه قبل 45 هزار و 

500 تومان است.

لباس هاى محلى
 با قیمت هاى نجومى 

 مهر | لباس زنان بختیــارى به علت
 بهره گیرى از طال جزو گرانقیمت ترین پوشاك 
کشــور و جهان به شــمار مى رود که افزایش 
قیمت طال نقش مهمى در افزایش قیمت این 
لباس ها دارد. افزایش قیمــت مواد اولیه براى 
تهیه لباس محلى موجب شــده اســت قیمت 
لباس هاى محلى در ســطح این استان حدود
 35 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد. 
اکنون قیمت این لباس  ها در شهرستان لردگان 
به جز لچک و تاج طال حدود چهار تا پنج میلیون 
تومان است. در سال گذشته تنها قیمت لچک 
لباس بختیارى هفت میلیــون تومان بوده که 
امسال حدود ده میلیون تومان است. قیمت تاج 
طال در لباس قشقایى با رویکرد بختیارى نیز در 
سال گذشــته 15 میلیون تومان بوده و امسال 
حدود 40 درصد به قیمت لباس و تاج طالى آن 

افزوده شده است.

دیدگاه «کیهان»
 درباره میترا استاد

روزنامه «کیهان» درباره قتل میترا   انتخاب|
استاد به دست محمدعلى نجفى نوشت: «در همین 
جنایت اخیر بى پروا، قاتل را تبرئه کردند و زن جوان 
قربانى را آمــاج انواع تهمت قــرار دادند. چرا؟ چون 
[نجفى] هم قبیله اى اســت و مى توانــد مهریه اى 
معادل شــش میلیارد تومان تعیین کند و خانه اى در 
یک برج گرانقیمت در شمال شهر تهیه نماید و دومى 
از فرودستان و شهروندان دون پایه و درجه 2 محسوب 
مى شود. بنابراین روا داشتند که یکجا، حقوق و اخالق 
و وجدان و شــرافت و صداقت و انسانیت را لگدمال 
کنند. بدترین تهمت ها را که قلم از بازگویى شرم دارد، 
به قربانى زدند و داعش وار، حکم مهدورالّدمى او را که 
دستش از دنیا کوتاه است دادند؛ حال آنکه سال ها بر 

طبل حقوق زنان و فمینیسم کوبیده بودند.

3 نماینده اصفهان
 در هیئت  رئیسه کمیسیون ها

  فارس| ترکیب جدید اعضاى هیئت رئیسه 
9 کمیسیون  تخصصى مجلس مشخص شد که نام 
سه نماینده استان اصفهان در میان آنها دیده مى شود. 
بر این اساس حجت االســالم احمد سالک، نماینده 
مردم اصفهان در مجلس به عنوان نایب رئیس اول 
کمیســیون فرهنگى؛ حجت االســالم سید صادق 
طباطبایى، نماینــده مردم اردســتان در مجلس به 
عنوان نایب رئیس دوم کمیسیون فرهنگى و اصغر 
سلیمى، نماینده مردم ســمیرم در مجلس به عنوان 
سخنگوى کمیسیون امور داخلى و شوراهاى مجلس 

انتخاب شدند.

استعفاى 2 وزیر تکذیب شد
على ربیعى، ســخنگوى دولت در    تسنیم|
حاشیه نشست با خبرنگاران، تغییرات جدید در کابینه 
را رد کرد و گفت که هیچ کــدام از وزرا از جمله وزیر 
صنعت یا علوم استعفا نکرده است. وى در عین حال 
گفت که با وزراى علوم و صنعت گفتگو کرده و ایشان 

هرگونه استعفا را تکذیب کرده اند.

من وزیر را برکنار کردم!
«ساسى مانکن»، خواننده معروف   رویداد24|
لس آنجلس نشین در واکنش به استعفاى بطحایى، 
وزیر آموزش و پرورش در صفحه اینســتاگرام خود 
نوشت: «ما با یک آهنگ وزیر رو برکنار مى کنیم. شما 

چطور؟ واسه همه استعفاهات مرسى. # جنتلمن.»

پاسخ مطهرى به استاد
على مطهرى به انتقادات برادر    خبر آنالین |
میترا استاد همسر دوم نجفى پاسخ داد. مسعود استاد 
دیروز در اینســتاگرام خود از مطهرى خواسته بود به 
دلیل اعالم شائبه «پرستو» بودن میترا استاد توسط 
او، از اولیاى دم عذرخواهى کند. مطهرى نوشت: «به 
جناب عالى توصیه مى کنم مراقب باشید ابزار دست 
پرستوسازان واقع نشوید. سیر رسیدگى به پرونده این 
قتل دردناك را به دقت پیگیرى کنید و برخى اقدامات 
مشکوك مانند محدودیت وکیل و صدور کیفرخواست 
ظرف پنج روز را که در موارد مشابه در کمتر از یکسال 

صادر نمى شود مورد توجه قرار دهید...»

تذکرى با محوریت پارتى
نماینده مردم محالت دیروز در    خانه ملت|
تذکرى در واکنش با برگزارى مهمانى هاى مختلط 
شبانه در تهران و دستگیرى چندین دیپلمات انگلیسى 
در این مهمانى ها گفت: متأسفانه در کشور ما برخى 
سفارتخانه هاى خارجى مهمانى هاى مختلط برگزار 
کرده و در ماه مبارك رمضان مشروب سرو کردند و در 
این میان هنرمندنماها نیز در این مراسم شرکت مى 
کنند. وى ادامه داد: انگلیسى ها در شرایط کنونى از 
هر ابزارى براى پیشبرد اهداف خود استفاده مى کنند 
از این رو یک روز مراســم افطارى برگزار مى کنند و 

یک روز مهمانى هاى مختلط مى گیرند.

خبرخوان

اظهار نظر رضــا اردکانیان، وزیر نیــرو در دولت 
دوازدهم در مورد ُپرمصرفى در جامعه ایران با انتقاد 
گسترده مردم روبه رو شده است. اردکانیان در این 
رابطه گفته بود: «علت اینکه تحریم شدیم همین بد 
عادتى در مصرف است، تحریم کنندگان فهمیده اند 
نقطه ضعف ما مصرف است. ما جامعه اى مصرفى 
هستیم؛ چرا چین اینگونه تحریم نمى شود؟ چون با 

یک وعده غذا هم رفع گرسنگى مى کنند.»
این صحبت ها در فضاى مجازى بازتاب گسترده اى 
داشته است. یک کاربر نوشته:  «به نظرم وزیر نیرو 
و خانواده محترمش به مدت شــش ماه روزى یک 
وعده غذا بخورند تا ما ببینیــم و یاد بگیریم.» یک 
کاربر دیگر هم یادآورى کرده است: «اردکانیان که 
از مردم طلبکار شده چرا با یک وعده غذا سیر نمى 
شــوند دو فرزندش هر دو ساکن انگلیس هستند و 
خودش هم ده سال ساکن آلمان و هفت سال ساکن 

کانادا بوده است...»

اطالع رسانى چند فعال میراث در شــهر بستک در استان هرمزگان مبنى بر تخریب 
گنبد نمکى این شهر براى برداشت نمک منجر به صدور دستور رئیس سازمان میراث 

فرهنگى براى توقف تخریب این اثر طبیعى ارزشمند شد.
پس از توقف این عملیات و با توجه به ابعاد اقتصادى موضوع، برخى با ایجاد شک در 
وجود چنین گنبد نمکى اى در شهر بستک و با رد عکس ها به دنبال باز کردن مسیر 
تخریب این مجموعه نمکى بودند. پس از باال گرفتن حواشى وجود چنین محوطه  اى 
در بستک و انتشــار فیلم ها و عکس هاى ضد و نقیض از این جاذبه طبیعى، فرماندار 

بستک خود براى بررسى این موضوع وارد عمل شد.
سید شمس الدین قتالى صبح روز یک شــنبه به همراه چند خبرنگار عازم کوه هاى 
اطراف بستک شد تا زوایاى گنبد نمکى این شهرستان را از نزدیک بررسى کند. تصاویر 
منتشر شده از این بازدید نشان مى دهد خبر نخست درباره وجود این محوطه ارزشمند 

صحت داشته است.

جواد کریمى قدوسى، عضو کمیســیون امنیت ملى و 
سیاست مجلس خارجى با اشاره به برخى اخبار منتشره 
مبنى براینکه سفارت انگلیس در تهران قصد دارد هفته 
آینده به مناســبت تولد ملکه انگلیس جشنى برپا کند 
و از تعدادى از مسئوالن ایرانى و ســلبریتى ها در این 
جشن دعوت به عمل آورده اســت اظهار کرد: به ویژه 
به همکارانم که یک بار فریب نظر کارشناسان وزارت 
خارجه را خوردند و در محفلى که محفل گناه و معصیت 
بود شرکت کردند هشــدار مى دهم در چنین مراسمى 
شرکت نکنند. وى یادآور شد: عکس هایى  که بنده از آن 
مراسم دیدم اگر روزى پخش و چهره این افراد در فضاى 

مجازى معرفى شود فاجعه خواهد بود.
کریمى قدوسى تصریح کرد: هریک از رسانه هاى ارزشى 
و چهره هاى علمى و سیاسى مطرح بدانند پا گذاشتن و 
شــرکت هر کس در هر جایگاهى اعم از اعضاى گروه 
دوستى پارلمانى ایران و انگلیس یا کارشناسان وزارت 
خارجه، از دفتر رئیس جمهور و یا کارمندان دولت و... در 
محفلى که به مناسبت تولد یک چهره شوم استعمار به 
نام ملکه انگلیس که قرار است با سرو مشروبات الکلى و 
گوشت خوك پذیرایى ویژه کنند، صحیح نیست چراکه 
جایى که مشروب سرو مى شود مجلس گناه و معصیت 
است و شرکت در آنجا طبق فتواى مراجع تقلید محفلى 
حرام است. وى خاطرنشان کرد: تأکید مى کنم نه وزارت 
خارجه سفارش کند نه کســى داوطلب شود که در این 

مراسم شرکت کند.

مدیر کل دفتر امور آب وزارت جهاد کشــاورزى با بیان اینکه این وزارتخانه هیچ گونه 
حمایتى از کشت برنج به غیر از دو استان گیالن و مازندران ندارد گفت: به دلیل شرایط 

پرآبى امسال نمى توانیم برخورد جدى با کشت برنج در سایر استان ها داشته باشیم.

رضا ســرافرازى اظهار کرد: حمایت وزارت جهاد کشــاورزى از کشــت برنج تنها در
 استان هاى گیالن و مازندران است اما در حال حاضر در 17 استان کشور برنج کشت 

مى شود و وزارت کشاورزى هیچ گونه حمایتى از آنها نمى کند.
وى افزود: در شــرایط پرآبى امســال در مناطقى مانند خوزســتان با توجه به قیمتى 
که برنج پیدا کرده اســت امکان برخورد جدى توســط وزارت جهاد کشاورزى براى 
جلوگیرى از کشــت این محصول وجود ندارد و ما نمى توانیم شــالیزارها را قلع و قمع

 کنیم.
سرافرازى ادامه داد: براى قلع و قمع مزارع برنج در استان هایى که اجازه کشت ندارند 
باید دستگاه هاى دیگرى مانند استاندارى ها، وزارت نیرو، وزارت کشور،  قوه قضاییه و 

قوه مقننه با قانونگذارى خود همکارى داشته باشند.
مدیر کل دفتر امور آب وزارت جهاد کشــاورزى تصریح کرد: کشــت برنج در برخى 
استان ها مانند اصفهان کاهش یافته و کشــت ارزن جایگزین آن شده است و کم کم 
در حال جایگزین شدن کامل محصوالت دیگر به جاى برنج در این استان هستیم که 

مى توانیم از این الگو در سایر استان ها نیز استفاده کنیم.

یک منبع خبرى اعالم کــرد، درختى کــه «امانوئل 
ماکرون» و «دونالــد ترامپ» در جریان دیدار ســال 
گذشته به عنوان نماد دوستى بین آنها در محوطه اطراف 

کاخ سفید کاشتند، خشک شده و از بین رفته است.
بهار سال گذشــته تصویر دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا و امانوئل ماکرون، همتاى فرانسوى او در حین 
کاشتن یک درخت بلوط اهدایى از جانب دولت فرانسه 
در محوطه کاخ سفید منتشر شد. با این حال از آن زمان 
تاکنون روابط ماکرون و ترامپ ســرد شده و علت آن 
نیز اختالفات دولت هاى دو کشور بر سر مسائلى نظیر 
تجارت و ایران و مسائل دیگر بوده است. به گفته یک 
منبع خبرى در این مدت درخت بلوط نماد دوستى آنها 

نیز از بین رفته است.
رئیس جمهور فرانسه در جریان سفر رسمى سال 2018 
خود به واشــنگتن این نهال بلوط را به عنوان هدیه به 
ترامپ اعطا کرد و هر دو رهبر در مراسمى در حالى که 
همسرانشــان در نزدیکى آنها نظاره گر بودند و دوربین 
هاى خبرنگاران نیز تصاویرشان را ضبط مى کردند با بیل 
اقدام به کاشتن این درخت در محوطه کاخ سفید کردند.
یکى دیگــر از ویژگى هــاى نمادین ایــن درخت نیز
 این بود که متعلق به جنگلى در شــمال فرانسه بود که 
در آنجا و در زمان جنگ جهانى اول حدود 2000 سرباز 
آمریکایى جان خود را از دســت داده بودند. با این حال 
گزارش شد، این درخت چند روز بعد از کاشته شدن به 
یکباره ناپدید شده و مقام هاى آمریکا آن را به قرنطینه 
منتقل کرده اند. «ژرار آرو»، ســفیر وقت فرانســه در 

آمریکا در توییتى نوشــته بود: «این قرنطینه براى هر 
گونه ارگانیســم زنده اى که وارد آمریکا شده ضرورى 

است و این درخت مجدداً کاشــته خواهد شد.» با این 
حال منبع خبــرى دیپلماتیک گفت، ایــن درخت بعداً 

هرگز دوباره کاشته نشد و در قرنطینه جانش را از دست 
داده است!

همزمان با سردتر شدن روابط 2 کشور؛

درخت دوستى «ترامپ» و «ماکرون» خشک شد!

در اصفهان به جاى برنج ارزن مى کارند موج واکنش ها به 
اظهار نظر عجیب وزیر نیرو

فرماندار براى حفظ میراث فرهنگى به کوه زد 

مراسم تولد ملکه انگلیس  
مجلس گناه است

پوشیدن پالتوى پوســت روباه توسط بازیگر زن مطرح 
سینماى ایران که ســفیر صنایع دستى نیز بود جنجالى 
و با واکنش ســازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و 

گردشگرى همراه شد.
ساره بیات مدتى پیش از ســوى معاونت صنایع دستى 
ســازمان میراث فرهنگى به عنوان سفیر صنایع دستى 
ایران انتخاب شده بود. اقدامى قابل توجه که مى توانست 
پاى سلبریتى ها را بیشــتر به حوزه تبلیغ صنایع دستى 
باز کند و از شــهرت آنها براى معرفى صنایع دســتى 
استفاده شود. پس از مدتى، این انتخاب با حواشى  زیادى

 روبه رو شد.
ساره بیات در مراسمى که حضور داشت کمتر از لباس ها 
یا زیورآالت صنایع دســتى اســتفاده مى کرد و اقدام 
قابل توجهى نیز در حوزه صنایع دســتى نداشــت. اما

 موضوع زمانــى جنجالى شــد که عکــس تبلیغاتى 

ســفیر صنایع دســتى با لباس پوســت روباه منتشر
 شد.

عکس ســاره بیات مربوط به حدود دو سال پیش است 
که پالتویى از جنس پوســت روباه متعلــق به یکى از 
مجموعه داران پوست طبیعى را بر تن کرده است. این
 مجموعــه دار ایرانــى داراى یک گالــرى در منطقه 
میرداماد تهران اســت که هــر از چندگاهى مجموعه 
پوســت هاى طبیعى اش را براى عکاســى در اختیار

 بازیگران قــرار مى دهد. این مجموعــه از حدود هفت 
تا حدود 60 میلیــون تومان قیمت دارد و ســاره بیات 
هــم یکــى از همــان بازیگرانى اســت کــه براى 
تبلیغات یا هــر منظور دیگــرى این پالتو را پوشــیده

 است. 
انتشــار این عکس در کنار اعتــراض حامیان محیط 
زیست، اعتراض هنرمندان صنایع دستى را نیز به همراه 

داشت که چرا سفیر صنایع دستى تاکنون اقدامى براى
 معرفــى پوشــاك ایــن حــوزه انجــام نــداده اما 
یک لباس از جنس پوســت طبیعى روبــاه بر تن کرده

 است.
پویا محمودیان، معاون صنایع دســتى کشــور درباره 
وضعیت سفیر صنایع دســتى ایران گفت: به هر دلیلى 
یکسرى اتفاقاتى درباره این خانم افتاده است. او به من 
مراجعه کرد و حرف هایى داشت. به هر حال ایشان دیگر 

سفیر صنایع دستى نیستند.
معاون صنایــع دســتى دربــاره علت انتخــاب این 
بازیگــر گفت: ایــن انتخــاب زمانــى رخ داد که من 
معاون نبودم. رشــته تحصیلى ایــن بازیگر فرش بود 
و هنرهاى سنتى را خوب مى شــناخت. به دلیل جایگاه 
هنرى او به عنوان یک بازیگر زن، این انتخاب صورت 

گرفته بود. 

پالتوى پوست روباه کار دست ستاره سینما داد! 



استاناستان 03033510 سال  شانزدهمسه شنبه  21 خرداد  ماه   1398

ارتقاى درجه شهردارى 
دولت آباد

معاون امور شهردارى هاى سـازمان شهردارى ها و 
دهیارى هاى کشـور از ارتقاى درجه 13 شهردارى و 
ابالغ درجات جدید از سوى وزیر کشور به استاندارى 
هاى ذیربط پس از بررسى مدارك و مستندات مربوط 
به درجه بنـدى در کارگـروه سـاماندهى درجه بندى 
شـهردارى ها در این سـازمان خبر داد. حسین رجب 
صالحـى اظهـار کـرد: در اسـتان اصفهـان درجـه 

شهردارى دولت آباد به 8 ارتقا پیدا کرد.

کاهش داوطلبان آزمون 
کارشناسى ارشد 

محمدرضـا ایروانـى، نماینده تـام االختیار سـازمان 
سـنجش آموزش در اصفهان گفت: شـمار داوطلبان 
شرکت در آزمون ورودى دوره هاى کارشناسى ارشد 
سال 98 نسبت به سال گذشته در این استان بیش از 

27 درصد کاهش یافت. 
 آزمون کارشناسى ارشد سـال 98 روزهاى پنج شنبه 
و جمعه 23 و 24 خرداد همزمان با سراسـر کشـور در 

استان اصفهان برگزار مى شود. 

راه اندازى پایلوت تحقیقاتى 
گیاهان دارویى

نخستین پایلوت تحقیقاتى گیاهان دارویى در دانشگاه 
آزاد اسـالمى واحد فریدن راه اندازى شد. محمدرضا 
نادرى درباغشاهى، رئیس این دانشگاه اظهار کرد: این 
مزرعه تحقیقاتى گیاهان دارویى در زمینى به مساحت 
15هزار مترمربع با مشارکت بخش خصوصى با حضور 
مسئوالن و رؤساى ادارات شهرستان فریدن با هزینه 

اى بالغ  بر500 میلیون ریال راه  اندازى شد. 

بازدید 26 هزار گردشگر از 
«فین»

رئیس اداره میراث کاشـان از بازدیـد 26 هزار و 436 
گردشـگر از باغ فین در تعطیالت عید فطـر خبر داد. 
مهران سـرمدیان با بیان اینکـه بالغ بـر 31 هزار نفر 
در تعطیالت عید فطـر از ابنیه هاى تاریخى کاشـان 
بازدید کردند، اظهار کرد: از میان این بازدیدکنندگان 
141 نفر گردشـگر خارجى بودند. وى از کسـب رتبه 
نخست کشـورى بازدید از مجموعه جهانى باغ موزه 
باغ فین کاشان خبر داد و افزود: رتبه هاى دوم و سوم 
بازدید گردشـگران در روز عید سـعید فطر به ترتیب، 
مجموعه تاریخى کاخ سعد آباد تهران و حافظیه شیرا

ز بودند.

آغاز برداشت زردآلو 
برداشت زردآلو با پیش بینى افزایش 12/5 درصدى از 

باغ هاى بارور استان اصفهان آغاز شد. 
مدیر باغبانى سازمان جهادکشاورزى استان اصفهان، 
وسـعت باغ هاى زردآلوى این استان را 2199 هکتار 
بیان کرد و گفت: 1194 هکتار از این وسعت باغ هاى 
زردآلوى استان اصفهان بارور است. احمدرضا رئیس 
زاده افزود: پیش بینى مى شـود تا نیمه تیر 12 هزارو 

600 ُتن زردآلو برداشت شود.

افزایش سقف تسهیالت 
مددجویان 

تسـهیالت اشـتغال مددجویـان کمیتـه امـداد امام 
خمینى(ره) استان اصفهان افزایش یافت. 

معـاون اشـتغال و خودکفایـى کمیتـه امداد اسـتان 
اصفهان گفت: با تصمیم شوراى پول و اعتبار کشور، 
سقف پرداختى تسهیالت اشتغال به منظور کمک به 
معیشـت خانواده هاى نیازمند زیر پوشـش این نهاد، 
با 300 میلیـون ریال افزایـش بـه 500 میلیون ریال 
رسـید.  بهرام سـواد کوهى افزود: این تسـهیالت در 
سررسـیدهاى پنج سـاله و با سـود 4 درصد در اختیار 
مددجویان مسـتعد و داراى طرح، ایده و برنامه براى 

ایجاد یک کسب وکار شخصى قرار مى گیرد.

خبر

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اصفهان گفت: 
با توجه به نوســانات بازار، مردم توان خرید گوشى هاى 
گرانقیمت را ندارند.  حســن میرشمشیرى اظهار کرد: با 
توجه به کمتر شدن موانع براى واردات تلفن همراه توسط 
شــرکت هاى معتبر روند واردات گوشــى سیر صعودى 
پیداکرده اســت. وى ضمن اعالم حضور شــرکت هاى 
واردات تلفن همراه در گمرك ابراز کرد: گمرك باید موانع 
پیش روى اشــخاص حقیقى و حقوقى را کاهش دهد تا 
افراد و شرکت ها بتوانند گوشى مورد نیاز داخل را تأمین 
کنند؛ در غیر این صورت همچنان با کمبود گوشى در بازار 
داخلى مواجه خواهیم بود. رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن 

همراه اصفهان افزود:  طى چند روز اخیر با کاهش چشمگیر 
قیمت دالر،  گوشى هاى شرکتى و داراى گارانتى هم افت 
قیمت داشته و همین امر باعث رونق اندکى در بازار تلفن 
همراه شده است، رقابت در بازار به صورتى است که بیشتر 
گوشى ها با 1 تا 2 درصد سود و حتى زیر قیمت تعیین شده 

توسط اداره بازرگانى در بازار عرضه مى شوند.
میرشمشیرى در پایان گفت: اگر شرایط واردات و قیمت ها 
به صورت کنونى باشد و ادامه یابد و بازار رونق پیدا نکند 
مخارج روزمره واحدهاى صنفى تأمین نخواهد شد و 10 تا 
20 درصد واحدهاى صنفى فعال در این رسته به تعطیلى 

کشانده مى شوند.

معاون بازرگانى سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان با اشاره به توزیع گسترده 7000 ُتن شکر دولتى 
در استان، گفت: هر کیلو شکر فله اى براى مصرف خانوار 
و صنفى 3400 تومان اســت و براى بخش صنعت دِر 

کارخانه 3400 تومان است.
اســماعیل نادرى در گفتگو با «ایسنا» با اشاره به توزیع 
دوباره شکر در استان، اظهار کرد: بعد از ماه رمضان، توزیع 
7000 تن شکر در استان اصفهان آغاز شده که 3000 تن 
سهم بخش صنعت و 4000 تن سهم خانوار و تولیدات 
صنفى اســت. وى با بیان اینکه توزیع شــکر دولتى از 
ابتداى هفته جارى آغاز شده است، گفت: از روز سه شنبه 

(امروز) شکر براى مصرف خانوار به صورت گسترده در 
بیشتر واحدهاى صنفى شهرستان اصفهان توزیع خواهد 

شد.
معاون بازرگانى سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان در خصوص کمبود شــکر طى ماه رمضان در 
اصفهان، گفت: هر ســاله و حتى در مواقعى که مشکل 
تأمین شکر وجود نداشــت، به دلیل مصرف باالى شکر 
در ماه رمضان با چالش مواجه مى شدیم که امسال این 
چالش بیشتر بود. وى یادآور شد: شکرهاى توزیعى بیشتر 
شکر خام وارداتى هستند که در کارخانه قند اصفهان و 

نقش جهان تصفیه مى شود. 

توزیع 7000 ُتن شکر از امروز 
در اصفهان

رونق اندك در 
بازار تلفن همراه اصفهان

اگر مرداد ماه امسال گذارتان به گلپایگان افتاد، فراموش 
نکنید که دومین جشنواره کباب و لبنیات این شهر را نباید 
از دست بدهید. مى دانید چرا؟ چون یکى از معروف ترین 
کباب هاى کشور، کباب گلپایگان است که قرار گرفتن 
آن در یک تقویم  جشــنواره اى، لحظات لذت بخشى را 

برایتان خلق خواهد کرد. 
کباب گلپایگان آنقدر خوشــمزه و پرمخاطب است که 
مانند کباب بناب آذربایجان، در شهرهاى دیگر مغازه هاى 
بسیارى براى به دست آوردن مشترى از عنوان این برند 
استفاده مى کنند. گفته مى شود کیفیت کباب گلپایگان به 
اقلیم و آب و هواى خاص این شهر و گوشت دام پرورش 
یافته در آن برمى گردد. در همین راســتا بد نیست این را 
هم بدانید که نژاد بعضى از دام هاى گلپایگان از مرغوب 
ترین و کمیاب ترین نژادها هستند که طبیعى است غذاى 
حاصل از طبخ گوشــت آن نیز از طعــم و مزه مطبوعى 

برخوردار شود.
 به همه این دالیل دو سالى اســت که مسئوالن محلى 
گلپایگان، پایه گذار جشنواره خوشــمزه اى شده اند که 

دومین دوره اش تابستان امسال برگزار خواهد شد.  
نخستین جشنواره ملى «کباب گلپایگان» تیر ماه سال 
گذشــته با حضور مسئوالن کشورى و اســتانى در این 
شهرستان برگزار شــد و آنطور که حسین یارمحمدیان 
فرماندار شهرستان گلپایگان در جلسه برنامه ریزى دومین 
جشنواره کباب و لبنیات این شهرستان که عصر یک شنبه 
برگزار شد گفته است، 16 هزار نفر در جشنواره سال پیش 
شــرکت کردند که به گفته او در تاریخ گلپایگان سابقه 

نداشته است این تعداد در مراسمى دور هم جمع شوند.
اما دومین جشــنواره کباب و لبنیات گلپایگان قرار است 
امســال طى دو روز در تاریخ هاى 24 و 25 مرداد ماه در 
پارك جنگلى این شهرســتان برگزار  شــود که به گفته 
یارمحمدیان، باید حدود 50 غرفه احداث شود و در کنار 
کباب و لبنیات، صنایع دستى این شهرستان نیز در معرض 

عموم قرار گیرد.
فرماندار شهرستان گلپایگان این را هم گفته که از لحاظ 
بهداشتى باید ســالمت غذایى را تأمین کنیم و بهداشت 
محصوالت لبنى و گوشتى کنترل شود، همچنین مسائل 
امنیتى نیز رصد و اطالع رســانى کامل و جامعى صورت 
گیرد به گونه اى که افراد خارج از شهرستان به خوبى از 
برگزارى این جشنواره مطلع شــوند و شاهد حضور 50 

درصدى آنها باشیم.

جلسه بررسى مقدمات برگزارى جشــنواره کباب به جز 
فرماندار، سخنران دیگرى هم داشت که او نیز بر اهمیت 
این رویداد تأکید کرد. این ســخنران حجت االسالم و 
المسلمین محمدتقى کرامتى، امام جمعه گلپایگان بود 

که خواستار  حفظ برند کباب گلپایگان شد.  
وى گفت: اگر کباب گلپایگان برند شــده و مورد توجه 
است حاصل امانتدارى، مشترى مدارى و وجدان کارى 
پیشینیان است، بنابراین در راســتاى حفظ این برند باید 

تالش کنیم. ما از برگزارى اصل این جشــنواره حمایت 
مى کنیم تا بتواند وضعیت کسبه شهرستان را تقویت کند. 
به این ترتیــب حاال هزاران نفر از عاشــقان کباب براى 
برگزارى دومین جشنواره این خوراك خوشمزه و سنتى 
لحظه شمارى مى کنند و شما هم اگر هنوز به این خیل 
نپیوسته اید، بد نیســت براى ســفرهاى تابستانى تان 
جورى برنامه ریزى کنید که 24 و 25 مرداد در گلپایگان

 باشید.  

مسـئول ایسـتگاه راه آهن زواره از مرگ یک چوپان و پنج 
رأس گوسفند از گله اش در برخورد با یک قطار مسافربرى 

خبر داد.
رحمان نعنایى در گفتگو با «ایسـنا» اظهار کرد: صبح روز 
دوشنبه حوالى ساعت 6 صبح قطار مسافرى کرمان-تهران 
با گله گوسفند در حوالى شهر مهاباد برخورد کرد که باعث 
تلف شـدن پنج رأس گوسـفند شـد. وى افزود: بر اثر این 
حادثه، چوپاِن گله که از اتباع افغان بود بر اثر بى احتیاطى و 

به دلیل شدت شتاب قطار در دم جان باخت. 
نعنایى با بیان اینکـه این حادثه باعث توقـف ده دقیقه اى 
قطار شد، گفت: بر اسـاس نظر کارشناسـان، بى احتیاطى 
چوپـان در تـردد از منطقـه ممنوعـه راه آهن دلیـل اصلى 
وقـوع این سـانحه اعالم شـده اسـت. مسـئول ایسـتگاه 
راه آهن زواره بـا بیان اینکه در دو سـال گذشـته چهار نفر 
بر اثر بـى احتیاطـى در ریـل راه آهن محدوده شهرسـتان 
اردسـتان کشـته شـدند، افزود: ارائـه آموزش هـاى الزم 
به حاشـیه  نشـینان خطـوط ریلـى باید مـورد توجـه قرار

 گیرد.

خوش طعم ترین مراسم رسمى  استان اصفهان در راه است

کباب گلپایگان را در جشنواره تابستانى مزه کنید
مأموران فرماندهــى انتظامى اســتان اصفهان 
موفق به کشف و ضبط یک میلیون و 33 هزار لیتر 

سوخت قاچاق در شهرستان شاهین شهر شدند.
پایگاه خبرى پلیس روز دوشــنبه از قول ســردار 
مهدى معصوم بیگى، فرمانده انتظامى اســتان 
اصفهان اعــالم کرد: مأموران پاســگاه انتظامى 
منطقه صنعتى مورچه خورت شهرستان شاهین 
شهر و میمه حین گشتزنى در سطح حوزه خود به 
یک خودروى سوخت رسان متعلق به یک شرکت 
تولید روغن خودرو مشــکوك شدند و آن را مورد 
بررسى قرار دادند و در بازرسى از این خودرو بیش از 
30 هزار لیتر سوخت گازوئیل خارج از شبکه توزیع 
که به صورت قاچاق حمل مى شد را کشف کردند.

این مقام انتظامــى اضافه کــرد: در ادامه راننده 
خودرو، عنوان کــرد که این مقدار ســوخت را از 
پاالیشگاه نفت شهرســتان شاهین شهر تحویل 
گرفته و قصد داشته آن را به صورت غیر مجاز به 
انبار یک شــرکت تولید روغن خودرو منتقل کند. 
ســردار معصوم بیگى بیان کرد: پس از اظهارات 
متهم و پس از هماهنگى با مقام قضایى مأموران 
انتظامى به همراه مأموران حراســت پاالیشگاه 
نفت شهرستان شاهین شهر از انبار شرکت مذکور 
بازدید کردند که یک میلیون و 3000 لیتر سوخت 
قاچاق شامل 600 هزار لیتر نفت سفید و 403 هزار 
لیتر گازوئیل که در مخازن بزرگ دپو شده بود را 

کشف کردند.
فرمانده انتظامى استان اصفهان با اشاره به اینکه 
ارزش ســوخت هاى قاچاق کشــف شده توسط 
کارشناسان 40 میلیارد ریال برآورد شده که به انبار 
نفت پاالیشگاه شهرستان شــاهین شهر منتقل 
شد، اظهار کرد: در این رابطه چهار فرد متخلف نیز 
دستگیر و براى اقدامات قانونى به مرجع قضایى 

تحویل داده شدند. 

مخلوط کردن گالب کاشان با آب تحمل پذیر نیست

حضور تولیدکنندگان برتر در پانزدهمین نمایشگاه 
قطعات خودرو اصفهان

فرماندار ویژه شهرستان کاشــان در نخستین  نشست 
خود با اعضاى شوراى اســالمى این شهرستان با اشاره 
به اهمیت و حساســیت موضوع گل و گالب کاشــان 
خاطر نشان کرد: یکى از برندهاى مهم منطقه کاشان در 
بحث گالب و عرقیجات گیاهى است، توجه به کیفیت 
مطلوب گالب بسیار مهم است و همواره باید کیفیت این 

محصول در سطح باال قرار بگیرد و ماندگار باشد.
على اکبر مرتضایى اظهار کرد: اینکه برخى مطرح مى 
کنند بیشتر شــهرهاى مختلف به ســمت تولید گالب 
رفته و به تولید آن مى پردازند جاى نگرانى براى کاشان 
ندارد چرا کــه باید با حفظ کیفیت مطلــوب، مرغوبیت 

باال و تبلیغات گســترده، برند گالب کاشان را همیشه 
در سرتاســر دنیا حفظ کرد، کیفیت گالب در حفظ برند 
موضوع بسیار مهمى است. وى با اشاره به اهمیت حفظ 
کیفیت گل محمدى و مرغوبیت گالب افزود: در برنامه 
آتى ما نشست با کشاورزان و تولیدکنندگان گالب سنتى 
و صنعتى است. اینکه برخى از اشخاص محصوالت خود 
را با آب مخلوط کنند و گالب بى کیفیت به مردم بدهند 
پذیرفتنى نیست و دستگاه هاى نظارتى باید با جدیت به 
این موضوع رسیدگى کنند چرا که نمونه این اقدامات به 
اعتبار و برند گالب و عرقیجات منطقه کاشــان ضربه 

مى زند.

پانزدهمین نمایشگاه بین المللى قطعات، مجموعه ها و 
صنایع وابسته خودرو از امروز 21 خرداد ماه در اصفهان 
برپا مى شود تا بهترین تولیدکنندگان داخلى و نمایندگان 
شــرکت هاى خارجى آخرین دســتاوردهاى خود را در 

معرض بازدید عالقه مندان این بخش قرار دهند.
این نمایشگاه که تا بیســت و چهارم خرداد ماه در محل 
برپایى نمایشــگاه هاى بین المللى اســتان واقع در پل 
شهرســتان برپا خواهد بــود، به ارائــه توانمندى هاى 
شــرکت هاى فعال در زمینه قطعات خودرو، بازرگانى و 
خدمات پس از فروش، ماشــین آالت و تجهیزات قطعه 
سازى، تجهیزات جانبى، تزیینات و محصوالت وابسته به 

خودرو و تعمیر و نگهدارى خودرو مى پردازد.
در این نمایشگاه شــرکت هاى معتبرى از استان هاى 

اصفهان، تهران، البرز، خراســان رضــوى، مازندران، 
آذربایجان شرقى، خوزســتان، زنجان، گیالن، مرکزى 
و یزد حضور خواهند داشــت که از جمله مهمترین آنها 
مى توان به ساپکو، کیان پارت، سینا پارت، شاهین یدك، 
قطعه گستر بارمان کیمیا، سپنا توســعه تجارت، رایان 
خودرو، باترى  ســازى برند برتر، ماد پارت، نگار خودرو، 
نوآوران صنعت پندار، فیلتر ولیعصر، کوشــش رادیاتور، 
پارتیزان صنعت و گروه تولیدى مایعات خودرو گلپایگان 

اشاره کرد.
عالقه مندان به بازدید از این نمایشگاه مى توانند از ساعت 
16 الى 22 روزهاى 21 تا 24 خرداد ماه امسال به محل 
برپایى نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان واقع در 

پل شهرستان مراجعه کنند.

کشف یک میلیون لیتر 
سوخت قاچاق 
در شاهین شهر

«مدرسه بهارى صنایع دســتى» روز دوشنبه همزمان 
با روز جهانى صنایع دســتى در موزه هنرهاى معاصر 

اصفهان گشایش یافت.
مدیر امور نمایشگاه هاى موزه هنرهاى معاصر اصفهان 
در گفتگو با «ایرنا» هدف از برگزارى این مدرسه را رونق 
هنرهاى دســتى و آموزش به عالقه مندان برشمرد و 
گفت: این مدرسه تا 30 خرداد از ساعت 9 تا 12 در گالرى 

شماره 4 موزه برگزار مى شود.
مهشید شیخى افزود: در این مدرسه براى آموزش رشته 
هاى میناکارى، کاشــى هفت رنگ، قلمزنى و سوخت 
چرم برنامه ریزى شده اســت و کالس هاى هر رشته 
همه روزه برگزار خواهد شــد و گنجایــش هر یک از 
کالس  هاى آموزشى رشته هاى یادشده نزدیک 40 نفر

 است.

«مدرسه بهارى صنایع دستى» گشایش یافت

مدیر پردیس ســینمایى سیتى ســنتر اصفهان گفت: 
براى نخســتین بار در اصفهان، سالن سینمایى VIP با 
امکانات ویژه و پیشــرفته صوتى، تصویرى و رفاهى به 

بهره بردارى رسید.
 24 VIP محمد پناهــى نژاد گفت: ظرفیت این ســالن
نفر اســت که از امکانات ویژه  سیســتم صوتى دالبى، 
پخش تصویر فول HD و صندلى هاى مبله تخت شــو 
و دیگر امکانات رفاهى بهره مند اســت. وى با اشاره به 

اینکه قیمت هریک از صندلى هاى مبله این ســالن 50 
میلیون تومان است ادامه داد: عالقه مندان مى توانند به 
دو صورت اختصاصى و یا بلیت فروشــى از این سالن 
VIP اســتفاده کنند، بلیت این سالن به ازاى هر نفر 50 

هزار تومان است که پذیرایى از تماشاگران هم در حین 
تماشاى فیلم انجام مى شود.

مدیر پردیس سینمایى سیتى ســنتر اصفهان با تأکید 
بر اینکــه احداث این ســالن در اصفهان بــراى اولین 

صورت گرفته ادامه داد: در کشــور، شهر هاى تهران و 
مشهد داراى سالن VIP هستند که البته امکانات سالن 
سیتى سنتر از سایر ســالن هاى VIP کشور پیشرفته تر

 است.
وى تصریح کرد: با تکمیل و بهره بردارى از این ســالن 
VIP ، مجموعه پردیس سینمایى سیتى سنتر به یکى از 

کامل ترین و پیشرفته ترین پردیس هاى سینمایى کشور 
تبدیل شده است.

رضا امینى، رئیس شـوراى اسـالمى شـهر اصفهان در 
دوره چهـارم در گفتگـو با «فـارس» در رابطه بـا تعلیق 
یکى از اعضاى شوراى اسالمى شـهر اصفهان (مهدى 
مقدرى) در دوره پنجم و ورود عضو على البدل به عنوان 
جایگزین اظهـار کرد: پس از 11 نفرى کـه در انتخابات 
29 اردیبهشت 96 به عنوان اعضاى اصلى شوراى شهر 
اصفهان انتخاب شـدند، پنج نفر نیز به عنوان على البدل 

بـه ترتیـب آراء انتخاب شـدیم و اطـالع دارم نفـر اول 
(عباس مقتدایى) از عضویت على البدل اسـتعفا کرده و 
فرماندارى نیز با این اسـتعفا موافقت کرده است، با این 
حساب بنده عضو بعدى على البدل هستم که در صورت 
خارج شدن یک نفر از شوراى شهر باید عضو جایگزین

 شود.
وى در پاسـخ به این سـئوال که آیا با وى براى ورود به 

شورا صحبتى شده است، گفت: در این خصوص تا کنون 
با بنده صحبتى نشـده ولى با توجه به احترامى که براى 
رأى مردم قائل هستم همچنان عضو على البدل مى مانم 
و فعًال قصد استعفا ندارم؛ تا جایى که اطالع دارم پرونده 
عضو تعلیق شـده شوراى شـهر در مرحله اجراى احکام 
اسـت، در صورت نهایى شـدن این حکم،  آماده ورود به 

شوراى شهر هستم.

بهره بردارى از سالن سینمایى VIP در سیتى سنتر

«امینى» آماده ورود به شوراى شهر اصفهان است

مرگ چوپان بر اثر 
برخورد با قطار

مانى مهدوى
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عوامل فیلم سینمایى «خط اســتوا» تولد فرهاد 
اصالنى، بازیگر این فیلم را در پشت صحنه جشن 

گرفتند و حسابى او را غافلگیر کردند.
فرهاد اصالنى، بازیگر با سابقه سینما و تلویزیون 
کشورمان 18 خردادماه 1345 در بیجار کردستان 
متولد شد و نزدیک به سه دهه از حضور او در دنیاى 
هنر مى گذرد. این بازیگر کشــورمان این روزها 
مشغول بازى در فیلم «خط استوا» به کارگردانى 

اصغر نعیمى است.

جشن تولد 53 ســالگى فرهاد اصالنى با حضور 
عوامل و بازیگران فیلم «خط استوا» که این روزها 

در اندونزى حضور دارند برگزار شد.
بازیگــران و عوامل فیلم «خط اســتوا» تولد 53 
سالگى فرهاد اصالنى را در پشت صحنه این فیلم 
جشن گرفتند. اصغر نعیمى، کارگردان «خط استوا» 
فیلمى از جشن تولد فرهاد اصالنى را با هوادارانش 
به اشتراك گذاشت و سالروز تولد او را تبریک گفت.

«خط استوا» فیلمى به کارگردانى اصغر نعیمى است 
که فرهاد اصالنى، سیامک انصارى و آزاده صمدى 
به عنوان بازیگر در آن به ایفاى نقش مى پردازند و 
تصویربردارى این فیلم در اندونزى در حال انجام 
است. «خط استوا» روایتى از یک ناهماهنگى میان 
رئیس و نایب رئیس فدراســیون فوتبال است که 
باعث به ریختگى برنامه ها و ایجاد مشکالتى در 

دنیاى فوتبال مى شود.
فرهاد اصالنى پیش از بازى در فیلم «خط استوا» 
با سریال جدید مهران مدیرى به نام «هیوال» به 
شــبکه نمایش خانگى آمد. «هیوال» سریالى از 
مهران مدیرى است که این روزها در شبکه نمایش 
خانگى در حال پخش است و فرهاد اصالنى نقش 
«هوشنگ شرافت» را در این سریال بازى مى کند.

فرهنگفرهنگ

کمتر از یک هفته از اکران «ما همه با هم هســتیم» گذشته و 
هرچند این فیلم در گیشه با استقبال روبه رو شده اما منتقدان به 
شدت به آن تاخته اند و در فضاى مجازى هم مطالب منفى درباره 
این فیلم منتشر شده است. بخشى از این بازتاب منفى به منبع 
سرمایه سجاد علیجانى سرمایه گذار فیلم برمى گردد و بخشى 
به خود فیلم. کمال تبریزى کارگردان «ما همه با هم هستیم» 
در مصاحبه بلندى از فیلم خود دفاع کرده اســت. بخش هایى از 
حرف هاى تبریزى در گفتگو با خبرگزارى «ایســنا» را در ادامه 

بخوانید:
     در زمانى که این فیلم را مى ساختیم جلسه اى در خانه سینما 
با حضور مدیرعامل و برخى تهیه کنندگان برگزار شــد و از ما 
پرسیدند که چرا قیمت دستمزدهاى بازیگران فیلم شما اینقدر 
باالست و رقم دستمزدها را شما تغییر داده اید و... در ادامه جلسه 
همانجا ما یک شرطى را مطرح کردیم و گفتیم آماده ایم راجع به 
دستمزدها صحبت کنیم اما این کار نباید اولین و آخرین بازجویى 
باشد و بعد از ما به سراغ دیگران هم بروید. به ما قول دادند که این 
کار را انجام خواهند داد ولى متأسفانه این اتفاق نیافتاد! و اولین و 
آخرین جلسه اى بود که در خانه سینما تشکیل شد. گرچه در همان 
جلسه مشخص شد که مبالغ پرداختى به بازیگران تفاوت چندانى 

با پرداخت هاى قبل و بعد پروژه هاى دیگر به آنان نداشته است.
     با توجه به موضوع سرمایه گذارى در آثار هنرى و دادگاه ها 
و حکم هایى که صادر شده، شرایط خاصى به وجود آمده است. 
سینما هنرى نیست که مانند نوشتن کتاب باشد و براى تولید فقط 
به چند برگ کاغذ و قلم محدود شــود و بلکه به سرمایه زیادى 
احتیاج دارد و هر چقدر این جذابیت بیشتر باشد متقاضى هم بیشتر 
خواهد بود. این یک امر طبیعى است که با رشد سینماى ما عجین 
شده است به شرطى که نهادى مانند وزارت ارشاد هنگام صدور 
پروانه ساخت عالوه بر پرسش از عوامل فیلم، از سرمایه گذار هم 
بپرسد و درباره او نیز جستجو کند و در نهایت صالحیت سرمایه 
گذار را هم اعالم کند. همین آقاى ســجاد علیجانى که سرمایه 

گذار فیلم ماســت در آثار دیگرى مانند «جهان با من برقص» 
ســروش صحت، «رحمان 1400» و «روزهاى نارنجى» نیز 

حضور داشته است.
     کســى که این فیلم را ببیند متوجه مى شود ما چیزى به نام 
نقش اول نداریم. بنابراین فیلمنامه امکان آن را ایجاد مى کرد 
که کاراکترهاى مختلــف در موقعیت هاى کامًال موازى و برابر 
کنار هم قــرار گیرند و این مورد بــراى بازیگران مى تواند یک 
امتیاز محسوب شــود. مثًال آقاى مدیرى، محمدرضا گلزار یا 
جواد عزتى اگر مى خواستند ترتیب اول، دوم و سوم داشته باشند 
احتماًال براى حضور آنها دچار مشکل مى شدیم. در این فیلم هر 
کاراکترى جاى خودش را مى تواند داشته باشد، پردازش خاص 
خودش را دارد و زیر سایه دیگرى نیست. مثًال خانم لیال حاتمى 
به راحتى پذیرفتند که این نقش را بازى کنند زیرا متوجه تأثیر 
هر کدام از شخصیت ها در جاى خودشان بودند. در صورتى که 
معموًال فیلمنامه ها شخصیت محور هستند و چنین امکانى را 
فراهم نمى کنند که بتوان از چندین بازیگر شناخته شده در آنها 
بهره برد. در وهله دوم، بحث سرمایه گذار بود که خودش تمایل و 
آمادگى این هزینه را داشت که ما بتوانیم براى اولین بار از چندین 
بازیگر شناخته شده در فیلم استفاده کنیم و باید اشاره کنم که به 
این ترتیب بیش از 50 درصد از هزینه فیلم براى بازیگران صرف 
شده است و در حقیقت عالوه بر پروسه و هزینه سنگین تولید 
خود فیلم با توجه به شرایطى که داشتیم هزینه بازیگران هم به 

آن اضافه مى شد.
     سینماى ایران به جایى رســیده است که خیلى از خانواده ها 
مى ترسند با هم به سینما بروند. ممکن است ترجیح هر یک این 
باشد که جداگانه فیلم ها را ببینند اما خوشبختانه براى تماشاى این 
فیلم همه مى توانند در کنار هم و مانند خود فیلم با هم باشند. این 
اثر هیچ مانع سنى ندارد و نمى توان گفت که به سن و سال خاصى 
مربوط است. در هر حال سعى ما این بوده که اقشار مختلف در 

سنین گوناگون با آن ارتباط برقرار کنند.

دفاع کمال تبریزى از
 «ما همه با هم هستیم»

تولد فرهاد اصالنى در «خط استوا»

مدیر روابط عمومى شبکه نسیم گفت: قرار است 
فصل جدید «خندوانه» پــس از محرم و صفر به 

روى آنتن برود.
امیرعباس اشرف در خصوص زمان پخش سرى 
جدید برنامه «خندوانه» خاطرنشــان کرد: طبق 
صحبت هاى مطرح شده قرار بر این است پس از 

ماه هاى محرم و صفر فصل جدید «خندوانه» را با 
اجراى رامبد جوان داشته باشیم اما در این مورد نیز 
زمان دقیقى هنوز در نظر گرفته نشــده و در آینده 
مشخص خواهد شــد. وى همچینین افزود: زمان 
پخش سرى جدید برنامه «دورهمى» نیز به زودى 

مشخص خواهد شد.

تازه ترین خبرها 
از زمان پخش «دورهمى» و «خندوانه»

مدیر برنامه هاى بنیامین بهــادرى مى گوید این 
خواننده مدتى قصد دارد در سکوت خبرى بماند و 

فعالیتى در زمینه موسیقى انجام ندهد.
چهار ســال از آخرین فعالیت بنیامین بهادرى در 
زمینه انتشار آلبوم مى گذرد. قطعه پرحاشیه «کبیر» 
آخرین تالش موسیقایى این خواننده در سال 96 
بود. هرچند به گفته خودش، این قطعه در سال 93 

ضبط شده است.
بعد از آن، برخــالف روزهاى پرخبــر او در حوزه 
زندگى شخصى اش، از فعالیت جدید این خواننده 
در دنیاى موســیقى خبرى نبود تا اینکه اعالم شد 
او قرار است مجرى برنامه جایگزین مناسبتى «ماه 

عسل» به نام «ماه ماه» در ماه رمضان98 
باشد که البته این برنامه هم به 

سرانجام نرسید.
مدیــر  گفتــه  بــه 

برنامه هــاى ایــن 
خواننــده، فعًال از 
فعالیــت مجدد 
بنیامین بهادرى 

در زمینه موسیقى هم خبرى نیست. سلیم احمدى 
در ادامه درباره امکان از سرگیرى فعالیت بهادرى به 
روزنامه «خراسان» گفت: «او ترجیح مى دهد مدتى 
در سکوت خبرى باقى 
بمانــد. بنیامین 
قطعه و آلبوم 
در  جدیدى 
تولید  دست 
نــدارد و فعًال 
قصــد تولید اثر 
جدیــدى را هم 

ندارد.»

بنیامین به سکوت 4 ساله اش ادامه مى دهد!

لیال اوتادى، بازیگر ســینما و تلویزیــون، درباره 
کاراکتر خود در سریال «گاندو» توضیحاتى مطرح 

کرد.
لیال اوتادى دربــاره کار بــا گروه «گانــدو» به 
کارگردانى جواد افشــار و تهیــه کنندگى مجتبى 
امینى که این شب ها از شبکه 3 سیما پخش مى شود 
گفت: این ســریال بسیار ســریال خاص و خوبى 
است و جواد افشار به عنوان یک کارگردان بسیار 

حرفه اى با تیم و بازیگران همراه بود.
این بازیگر اضافه کرد: براى من کار با جواد افشار 
تجربه بسیار خوبى بود که قطعاً برایم یادگار خواهد 
ماند. وى درباره موضوع ســریال افزود: «گاندو» 
ســریالى با موضوعى امنیتى اســت کــه با تمام 
سریال هاى پلیســى متفاوت است، چون دوربین 
ثابت نیســت و در هر ســکانس با اتفاقات و کات 
خوردن هاى زیادى براى شخصیت ها همراه است.

اوتادى این نوع فیلمبردارى و تدوین سریال را باعث 
جذابیت بیشتر پروژه دانست و گفت: این اتفاقات 
باعث ایجاد هیجان بیشتر در بیننده مى شود. اگرچه 
«گاندو» مخاطبــان خاص خــود را دارد ولى هر 

بیننده اى از دیدن سریال لذت خواهد برد.

اوتادى درباره نقش خود نیز توضیح داد: من یکبار 
در سریال «زخم» نقش پلیس را بازى کرده بودم، 
ولى در آنجا یک روانشناس بودم که با متهمین وارد 
گفتگو مى شــود ولى در «گاندو» من یک مأمور 
امنیتى کنشمند و عملیاتى هســتم . وى در پایان 
گفت: این نقش براى خودم بسیار دوست داشتنى 
بود و از این کاراکتر لذت بردم و امیدوارم مخاطبان 

هم با این شخصیت ارتباط خوبى برقرار کنند.

وقتى لیال اوتادى مأمور امنیتى مى شود

مهرانه مهین ترابى، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون 
درباره فعالیت هاى این روزهــاى خود در عرصه 
بازیگرى گفت: این روزها بیــکارم چرا که هنوز 
نقشى که باب میل من باشــد از سوى کارگردانى 
پیشنهاد نشده به همین دلیل مشغول فعالیتى در 

عرصه بازیگرى نیستم.
وى دربار پیشــنهادات در عرصه ســینما نیز بیان 
کرد: من در طول یکسال گذشــته اصًال پیشنهاد 
کارى در حوزه سینما نداشتم تنها یک پیشنهاد در 
حوزه شبکه نمایش خانگى به من شد که نقش را 
دوست نداشتم و نپذیرفتم، اینکه مى گویم کارى 
را انجام نمى دهم و یا پیشنهادى را قبول نمى کنم 
حقیقتًا به دلیل بى کیفیت بودن پیشنهادات است 
در غیر این صورت کدام بازیگر است که از بیکارى 

خوشحال باشد.
بازیگر ســریال «آنام» بیان کــرد: به نظر من هر 
کسى نقطه نظر خود را در خصوص هنر و کار خود 
دارد و این نقطه نظــرات را در انتخاب نقش هایى 
که پیشــنهاد مى شــود اعمال مى کند چراکه هر 
بازیگرى انگیزه خاصى از کارى که مى کند دارد، 
برخى از بازیگران هســتند کــه مى خواهند فقط 
در کار خــوب بازى کنند تا پــاى تعهدات خود به 
مخاطبانشان بایستند، اما برخى از بازیگران هستند 

که برایشــان هیچ کدام از این تعهدات مهم 
نیســت و مى خواهند صرفًا سر کار 

حضور داشته باشــند و بابت آن 
پولى دریافت کنند و موضوع 
دیگرى برایشان مهم نیست، 
به طور کلى فکر مى کنم هر 
کسى از زاویه دیدگاه خود به 

عرصه هنر نگاه مى کند. 
مهین ترابى اظهار کرد: به اعتقاد 

من بحث بى کیفیتى آثار در 

سینما و یا تئاتر قصه تلخى است که سال هاست 
گریبان ما هنرمندان را گرفته است. من نمایش هاى 
زیادى را به تماشا مى نشینم اما متأسفانه اکثر این 
آثار دور از واقعیت و جدا از جامعه هستند، این آثار 
بعضًا نگاه هاى خیلى تلخ و ســیاه به موضوعات 
جامعه دارند، به طور کلى من احساس مى کنم یک 
جور بى ســوادى و یک جور نگاه کلى نداشتن به 
مسائل در برخى متن هاى نمایشى امروز وجود دارد 
و متأسفانه تماشاى چنین آثارى دلزدگى در افراد 

ایجاد مى کند.
وى در خصوص وضعیت سینماى امروز نیز تصریح 
کرد: سینما هم نیز مشکالت خاص خود را دارد و 
همچنان احساس مى شود فرمول بازگشت سرمایه 
در این صنعت حرف اول را مى زند، عوامل سینما 
جاى اینکه در قید و بند این باشند تا یک اثر خوب 
تحویل مخاطــب بدهند فقط به فکر بازگشــت 

سرمایه هستند. 
مهین ترابى خاطرنشان کرد: متأسفانه باید بگویم 
بســیارى از آثار ســینمایى امروز حتى قابل دیدن 
نیستند، خیلى وقت ها از اینکه برخى فیلم ها را دیده ام 
پشیمان از ســینما بیرون مى آیم و با خود مى گویم 
که چرا وقتم را براى تماشــاى چنین فیلمى هدر 
دادم، به اعتقاد من همه این نکات منفى یک جور 
سهل انگارى در عرصه سینما محسوب مى شود و 
راستش را بخواهید نمى دانم ریشه اصلى 
این مشکالت از کجاست. متأسفانه 
این روزها در عرصه هنر همه ما 
کمى راحت طلب شده ایم و سعى 
مى کنیم دم دســتى کار کنیم 
و همه ایــن عوامل منجر به 
اتفاقاتى مى شود که امروز 
در عرصه سینما شاهد 

آن هستیم.

غالمرضا فرجى سخنگوى شوراى صنفى نمایش درباره 
زمان اکران فیلم «زهرمار» اظهار کرد: فیلم ســینمایى 
«زهرمار» به کارگردانى جواد رضویان از چهارشنبه هفته 

آینده (29 خرداد) اکران مى شود.
زهرمــار فیلمــى بــه کارگردانــى جــواد رضویان، 
تهیه کنندگى جــواد نوروزبیگى و نویســندگى پیمان 
عباسى محصول سال 1397 است. این فیلم مورد توجه 
هیئت انتخابى جشــنواره فجر قرار گرفت و نخســتین 
بار در ســى و هفتمین دوره جشــنواره فیلم فجر اکران 

شده است.
در خالصه داستان «زهرمار»آمده است: «"حشمت": 
فکر نمى کردم تاوان اشتباهم رو با تو پس بدم، "لیال": 

زهرمار...»
ســیامک انصارى، برزو ارجمند، على استادى، سیامک 
ادیب، شبنم مقدمى، نســیم ادبى، شــقایق فراهانى، 
حسین محب اهرى، سیامک صفرى و رضا رویگرى در 
«زهرمار»، نخستین ساخته سینمایى جواد رضویان به 

ایفاى نقش پرداخته اند.

مهرانه مهین ترابى با اشاره به بى کیفیتى آثار در سینما و تئاتر: 

از دیدن بسیارى از فیلم ها
 احساس پشیمانى مى کنم

«زهرمار» از هفته آینده روى پرده مى آید

علیرضــا داودنژاد، تهیــه کننده و کارگردان ســینما به 
آخرین وضعیت اکران فیلم ســینمایى «مصائب شیرین 

2» اشاره کرد.
داودنژاد، درباره آخرین وضعیت اکران فیلم ســینمایى 
«مصائب شیرین 2» به گفت: این فیلم قرار است مهر ماه 

به سرگروهى سینما فرهنگ اکران شود.
گفتنى اســت داودنژاد قبًال گفته بــود پخش «مصائب 

شیرین 2» بر عهده «فیلمیران» خواهد بود.
رضا داودنژاد، ترالن پروانه، مونا داودنژاد، زهرا داودنژاد، 

على داودنــژاد، همایون کاظمى، ســارا لوئیز کاظمى با 
حضور محمدرضا داودنژاد بازیگران «مصائب شــیرین 

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

و برگزارى جداگانه جشن تولد شده پى ببرند.»

اکران «مصائب شیرین 2» در پاییز

عوامل و بازیگران فیلم ســینمایى «ســرزمین آبى» به 
کارگردانى على فخر موســوى و تهیه کنندگى سیدرضا 
محقق که در قالب یک پروژه مشترك میان ایران و اروپا 

ساخته مى شود، مشخص شدند.

این فیلم به صورت کامل در داخــل ایران فیلمبردارى و 
مراحل پس از تولید آن در چند کشــور اروپایى انجام مى 
شود. در خالصه داستان این فیلم آمده است: «دکتر "آرش 
پیرو" پس از مشکالتى، تهران را به مقصد روستایى مرزى 

ترك مى کند. دکتر در روستا به کشف پازل هایى از گذشته 
مى پردازد.» محمدرضا رهبرى، منوچهر آذر، بهزاد دورانى، 
سحر عبداللهى، فریبرز على اکبرپور، محمد جهان شاهى و 

آرزو ابى زاده بازیگران «سرزمین آبى» هستند.

محمدرضا رهبرى و سحر عبداللهى در «سرزمین آبى» 

ـان هیچ کدام از این تعهدات مهم 
کار  مى خواهند صرفًا سر

بابت آن  شته باشــند و
فت کنند و موضوع 
ایشان مهم نیست، 
ى فکر مى کنم هر 
ویه دیدگاه خود به 

ر نگاه مى کند. 
ىاظهار کرد: به اعتقاد 

 بى کیفیتى آثار در 

سهل انگارى در عرصه سینما محسوب مى شود و
راستش را بخواهید نمى دانم ریشه اصلى
کجاست. متأسفانه این مشکالت از
این روزها در عرصه هنر همه ما
کمى راحت طلب شده ایم وسعى
مى کنیم دم دســتى کار کنیم
و همه ایــن عوامل منجر به
اتفاقاتىمى شود که امروز
در عرصه سینما شاهد

آن هستیم.

دستمز
باشد و
کار را ا
آخرین
جلسه
با پرداخ
ت با ب 
و حکم
سینما
به چند
احتیاج
خواهد
شده اس
پروانه
بپرسد
گذار را

در زمینه موسیقى انجام ندهد.
ــال از آخرین فعالیت بنیامین بهادرى در

شار آلبوم مى گذرد. قطعه پرحاشیه «کبیر» 
6الش موسیقایى این خواننده در سال 96
3چند به گفته خودش، اینقطعه در سال93

ده است.
ن، برخــالف روزهاى پرخبــر او در حوزه 
شخصى اش، از فعالیت جدید این خواننده 
ىموســیقى خبرى نبود تا اینکه اعالم شد 
ست مجرى برنامه جایگزین مناسبتى «ماه 

به نام «ماه ماه» در ماه رمضان98
 البته این برنامه هم به

 نرسید.
مدیــر  فتــه 

ــاى ایــن 
ده، فعًال از 
ت مجدد 
بهادرى 

او ترجیح مى دهد مدتى  خراسان گفت:  روزنامه 
در سکوت خبرى باقى

بمانــد. بنیامین 
قطعه و آلبوم 
در  جدیدى 
تولید  دست 
نــدارد و فعًال 
قصــد تولید اثر 
جدیــدى را هم

ندارد.»

تهیه کننده سریال «نفوذ» به کارگردانى جواد شمقدرى 
با اشــاره به توقف تصویربردارى این سریال به دلیل 
مسائل مالى گفت: گویا تولید کارهایى که در حمایت 
از نظام است براى تلویزیون اولویت و اهمیتى ندارد و 

متأسفانه به روزمرگى افتادند. 
محســن على اکبرى افزود: در این مــدت ما مرتب 
جلســه هایى برگــزار مى کردیم اما دوســتان قبول 
نمى کننــد و مى گوینــد بودجــه ایــن کار نباید باال 
باشــد، در صورتى که این ســبک کارها و در فضاى 
تاریخ معاصر به علــت حجم بــاالى دکورهایى که 
دارد، هزینه هــاى تولیدى فراوانــى دارد. وى گفت: 
در هر حال باز هــم امیدواریم که شــرایط تولید این 
ســریال انقالبى مهیا شــود و بــه زودى وارد مرحله

 تولید شویم. 

«نفوذ» در ســه فاز پیش بینى شــده، فاز یک از پیش 
از انقالب شروع مى شود و تا تســخیر النه جاسوسى 
را روایت مى کند. فاز هاى بعــدى هم به حوادث حین 
گروگانگیرى تا کودتاى نوژه و آغــاز جنگ تحمیلى 
که با حمایت آمریکا صورت گرفت، مى پردازد و تولید 

فاز اول دو ســال به طول مى انجامد. بخشــى از این 
ســریال که در دهه فجر سال گذشــته به روى آنتن 
رفت، فقط ده قســمت از این ســریال بود و به دلیل 
خالى بودن باکس تلویزیون در آن زمان پخش شــد. 
در صورتى که حدود 1200 دقیقــه از تصویربردارى 
تا بهمن ســال گذشــته به پایان رســید کــه چیزى 
حدود 30 قسمت 40 دقیقه اى شــد و تنها ده قسمت 

از آن پخش شد.
امین اســکندریان، کیمیا اکرمى، احمد نجفى، حمید 
گودرزى، رحیم نوروزى، علیــرام نورایى، صالح میرزا 
آقایى، شهره لرستانى، زهرا سعیدى، جلیل فرجاد، کاوه 
سماك باشى و امیرمحمد زند از جمله بازیگران ایرانى 
این سریال و فیلیپ ساترکین و سامى بابو از بازیگران 

خارجى این سریال هستند. 

تصویربردارى «نفوذ» متوقف شد
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 محمدرضا حســینى پس از چهار ســال حضور در 
باشگاه ذوب آهن در نهایت از این باشگاه خداحافظى 
کرد و پــس از چند روز علیرغم پیشــنهاداتى که از 
ســایر تیم هاى مدعى لیگ برتر نظیر اســتقالل، 
تراکتورسازى و پدیده داشت، ترجیح داد تا باز هم به 
حضورش در اصفهان ادامه دهد و از لیگ نوزدهم به 
جاى پیراهن سبز ذوب آهن با پیراهن زرد سپاهان 
بازى خواهد کرد. با حســینى که یکى از مهمترین 
هدف هاى نقل و انتقاالتى پنجره تابســتانى لیگ 
نوزدهم بود ولى خیلــى زود تکلیف تیم آینده اش را 

مشخص کرد، گفتگویى انجام شده که مى خوانید.
چهار ســال در ذوب آهن حضور 
داشــتى و در نهایت بعد از اینکه 
قراردادت تمام شد با انتشار یک 
پست اینستاگرامى از هواداران 
تیم خداحافظى کردى. این چند 
سال برایت چگونه گذشت و چرا 
تصمیم به تجربه فضاى جدیدى 

گرفتى؟
بله من چهار سال فوق العاده را در باشگاه ذوب آهن 
گذراندم. طى این ســال ها از قهرمانى جام حذفى 
و ســوپرجام گرفته تا نایب قهرمانى در لیگ برتر را 
تجربه کردیم و هر چهار سال در لیگ قهرمانان آسیا 
حضور داشتیم و البته نماینده شایسته اى هم براى 
ایران بودیم. واقعاً جدا شدن از ذوب آهن برایم خیلى 
ســخت بود اما بعد از بازى آخر با آقاى منصوریان و 
آقاى آذرى در مورد شرایطم صحبت کردم و تصمیم 
گرفتم خداحافظى ام را اعالم کنم و فضاى جدیدى 
را تجربه کنم. همینجا تشکر مى کنم از باشگاه ذوب 
آهن که یکى از بهترین باشگاه ها براى پیشرفت هر 
بازیکنى بوده و هســت و همینطور آقاى آذرى که 
همیشه حمایتم کردند. یک تشکر ویژه هم دارم از 
هواداران خوب تیم که در این چند سال من را مورد 

لطف خودشان قرار دادند.

پیشــنهادهاى زیــادى از تیم 
هاى مدعى لیگ نظیر استقالل، 
تراکتورسازى و پرسپولیس طى 
امسال و ســال هاى قبل داشتى 
ولى در نهایت سپاهان را انتخاب 
کردى. دالیلت براى این انتخاب 

چه  چیزهایى بود؟
خب من امسال و ســال هاى قبل پیشنهادهایى از 
تیم هاى مختلف داشتم. ســال هاى گذشته تحت 
قرارداد باشــگاه ذوب آهن بــودم و طبیعتًا تصمیم 
گیرنده باشگاه بود ولى امسال که بازیکن آزاد بودم 
صحبت هایى با خودم شد و همینجا الزم مى دانم از 
تمام آنها بابت لطفى که به بنده داشتند، تشکر کنم. 
براى انتخاب تیم یکسرى شرایط داشتم که با در نظر 
گرفتن آنها، در نهایت سپاهان را انتخاب کردم. بازى 
کردن در ســپاهان که از پرافتخارترین باشگاه هاى 
ایران است، براى هر بازیکنى قطعاً یک افتخار بزرگ 
محسوب مى شود. سپاهان تنها تیم ایرانى است که 
حضور در جام باشگاه هاى جهان را تجربه کرده و در 
دو دهه گذشته بیشترین جام را به دست آورده؛ عالوه 
بر این ســرمربى بزرگى را در اختیــار دارد. انتخاب 

سپاهان خیلى نیاز به تجزیه و تحلیل نداشت.
انتخاب ســپاهان باعث شــد 
همچنان در فوتبال اصفهان باقى 
بمانى. دوســت نداشتى فضاى 
فوتبال در شهر دیگرى را تجربه 

کنى؟
خب من براى انتخاب تیم جدیدم باید تمام شرایط 
را در نظر مى گرفتم. خانواده ام برایم اولویت اول بود 
و بعد از مشورت با همســرم و شرایطى که داشتیم، 
تصمیم گرفتیم که اصفهان بمانیم و از این انتخابم 
کامًال راضى و خوشحال هستم. ضمن اینکه در این 
چند سالى هم که اصفهان بودم، مردم همیشه به من 

لطف و محبت داشته اند.

حضور امیرقلعه نویى در اصفهان 
چقدر در ایــن انتخــاب تأثیر 

داشت؟
قطعًا حضور آقاى قلعه نویى در انتخابى که داشــتم 
تأثیرگذار بود. کار کردن زیر نظر پر افتخارترین مربى 
لیگ برتر براى من افتخار بزرگى اســت و امیدوارم 

بتوانم با عملکردم جواب اعتمادشان را بدهم. 
حاال که با ســپاهان بــه توافق 
رســیدى، چه اهدافى با این تیم 

در سر دارى؟
واقعیت این است که سپاهان با قهرمانى خیلى خیلى 
آشناســت و اگر من به چیزى غیــر از این فکر کنم 
اشتباه کردم. هدف من کسب قهرمانى هاى متعدد 
با سپاهان و خوشحالى هواداران پر شور تیم است و 
تمام تالشم را مى کنم تا بتوانم در این مسیر سخت، 

بهترین عملکردم را داشته باشم.
اولین لیست ویلموتس اعالم شد 
ولى باز هم ماننــد دوران حضور 
کى روش نام تو نبود. طى دوران 
حضور کى روش خیلى ها معتقد 
بودند جاى حســینى در تیم ملى 
خالى است و حاال هم این روند با 
ویلموتس ادامه پیدا کرده. در این 

رابطه چه دیدگاهى دارى؟
من همیشه آرزوى پوشیدن پیراهن مقدس تیم ملى 
کشورم را داشته ام و همه این سال ها براى رسیدن 
به این مهم تمام تالشم را کرده ام. از این به بعد هم 
دست از تالش بر نمى دارم و إن شــاءا... با سپاهان 

بتوانم به تیم ملى هم برسم.
حرف پایانى؟

در پایان تشکر مى کنم از هواداران پرشور سپاهان که 
این چند روز من را مورد لطف و محبت خودشان قرار 
دادند. امیدوارم کنار هم روزهاى درخشانى را براى 

سپاهان بزرگ رقم بزنیم.

بختیار رحمانى، هافبک تیم فوتبال سپاهان 
در گفتگویى در مــورد عملکردى که این تیم 
در لیگ هجدهم داشت و همینطور رسیدن به 
نیمه نهایى جام حذفى گفت: اوًال خدا را شکر 
مى کنم بخاطر نتایجى که کسب کردیم. به 
همرا امیرخان دو سال است دوم مى شویم ولى 
حقمان کمتر از قهرمانى نبود. سال گذشته با 
ذوب آهن اختالفمان با پرســپولیس زیاد بود 
ولى امســال دیگر اینگونه نبود، متأســفانه 
قهرمان نشدیم و دو سال است پشت سر هم 
دوم مى شویم و امسال به امید خدا قهرمانى 

به دست مى آوریم. 
بختیار رحمانى در واکنش به اینکه بار دیگر 
سپاهان به آسیا بازگشته، بیان کرد: واقعاً خیلى 
لذت مى برم در تیمــى بازى کنم که در لیگ 
قهرمانان آســیا حضور دارد. این موضوع مى 
تواند به کیفیت فنى فوتبالیست ها اضافه کند 
و براى باشگاه هم بسیار مهم است. چند سالى 
که در جام باشــگاه ها بازى کردم لذت بردم 
و امیدوارم امسال با ســپاهان نتایج بهترى 

بگیریم. 
از بختیار رحمانى در این رابطه پرسیدیم که آیا 
قصد باقى ماندن در سپاهان را دارد که او پاسخ 
داد: من که با ســپاهان یکسال دیگر قرارداد 
دارم و فکرى هم براى جدایى ندارم. دو سال با 
امیرخان دوم شدم و امسال امیدوارم قهرمان 
شویم و تا قهرمان نشویم بى خیال نمى شوم. 
امسال انگیزه هاى خیلى زیادى دارم و با تمام 
انرژى ام براى بازگشت به تیم ملى هم تالش 

مى کنم و آماده این چالش بزرگ هستم.
هافبک تیم فوتبال ســپاهان حرف هایش را 
ادامه داد و گفت: همیشــه گفته ام شاید کار 
کردن با امیرقلعه نویى سخت باشد ولى این 
سختى به این دلیل است که باالترین کارایى 
یک فوتبالیست را مى خواهد و پتانسیل 100 
در صد یک بازیکن را مى خواهد. همیشه این 
چند سال با امیرقلعه نویى این چالش براى من 
جذاب بوده؛ همیشه به تصمیم هاى امیرقلعه 
نویى احترام گذاشــته ام و امیدوارم علیرغم 
اینکه سال سختى را سپرى کردم، بتوانم در 

سال جدید بیشتر به تیم کمک کنم. 

بختیار رحمانى:
جدایى؟ اصالً؛ تا قهرمان 

نشویم ول کن نیستم!

سال جدید بیشتر به تیم کمک کنم. 

تراکتور بعد از آنکه رشــید مظاهــرى را از 
سبد خرید پرسپولیس بیرون کشید و رامین 
رضاییان را هم به تبریز دعــوت کرد، حاال 
سراغ اســتقالل رفته اســت؛ پاتوسى در راه 
تبریز... این خبرى است که در محافل فوتبالى 
پیچید. استقالل براى حفظ پاتوسى به 550 
هزار دالر نیــاز دارد و این پولى نیســت که 
اســتقالل بتواند به راحتى بپــردازد چرا که 
این باشگاه اولویت هاى دالرى دیگرى هم 
دارد؛ جذب اســتراماچونى و تسویه حساب با 

وینفرد شفر...
در این میان تراکتور براى جذب پاتوسى وارد 
عمل شــده و دو هفته اى اســت که نماینده 
این باشــگاه با وکیل ایرانى پاتوسى مذاکره 
مى کند. البته در قرارداد اســتقالل و پاتوسى 
یک بند وجود دارد که مطابق آن پاتوســى 
باید تا 22 ژوئن منتظر اســتقالل بماند. اگر 
اســتقاللى ها تا آن روز یعنى تا اول تیرماه با 
پاتوسى و باشگاهش براى فصل جدید توافق 
نکنند، تراکتور بدون هیچ مانعى مى تواند این 

بازیکن را به خدمت بگیرد.

حریف عربستانى ذوب آهن در مرحله حذفى لیگ قهرمانان آسیا 2019، در پى شکار ستاره 
وستهام انگلیس براى فصل آتى است.

باشگاه االتحاد برخالف نتایج ناامیدکننده در رقابت هاى داخلى عربستان، توانست به 
عنوان یکى از چهار سهمیه سعودى ها در مرحله گروهى لیگ قهرمانان جواز صعود به 
مرحله حذفى را بگیرد تا در این مرحله رقیب تنها نماینده ایران یعنى ذوب آهن اصفهان 
لقب بگیرد. در شرایطى که االتحادى ها در تالش هستند تا براى فصل آتى عربستان و 
بازى هاى آسیایى تیمى قدرتمندتر روانه میدان کنند روزنامه «سان» انگلیس از تحرك 
گسترده این باشگاه سعودى براى جذب ستاره 29 ساله انگلیسى ها که فصل را با وستهام 

به پایان برد، پرده برداشت.
به نوشته «سان»، میشل آنتونیو، هافبک مدافع وســتهام که بازیکن باشگاه کریستال 
پاالس است و به صورت قرضى براى وستهامى ها بازى مى کند به عنوان هدف نخست 
باشگاه االتحاد نامش بر ســر زبان ها افتاده و نماینده هاى این باشگاه سعودى در لندن 
مشغول رایزنى و مذاکره با این بازیکن و باشگاه هاى او هستند تا آنتونیو را مسافر جده کنند.

میشل آنتونیو 29 ساله با قابلیت بازى در پست هاى راست و چپ سابقه بازى براى ردینگ، 
ناتینگهام فارست، شفیلدونزدى و ساوتهمپتون را در کارنامه دارد و بعد از اینکه یک فصل 
در کریستال پاالس نیمکت نشین شد به صورت قرضى سر از وستهام درآورد تا نقشى 

کلیدى در جمع شاگردان مانوئل پلگرینى پیدا کند.

 ســپاهان در حالى وارد فصل نقل  و انتقاالت شده 
است که تمدید قرارداد بازیکنان تأثیرگذار این تیم 
در فصل گذشته، یکى از اهداف مهم باشگاه و امیر 
قلعه نویى اســت.  یکى از این بازیکنان والدیمیر 

کومان اســت که براى فصــل بعد هم در 
لیســت مورد نظر قلعه نویى قرار دارد 
ولى او بدون امضــاى قرارداد، ایران 
را ترك کرده و به کشورش بازگشته 

است.
البته باشگاه سپاهان تمایل خود 
براى تمدید قرارداد را به کومان 

اعالم کرده است ولى این بازیکن 
هنوز پاســخ نهایى را 

به مسئوالن 
باشگاه 

سپاهان نداده است. سپاهانى ها منتظر پاسخ کومان 
هستند و اگر این بازیکن پیشنهاد تمدید قرارداد را 
نپذیرد، زردپوشان اصفهانى دنبال گزینه هاى دیگر 

خواهند رفت.
محسن مســلمان، دیگر هافبک بازیساز 
ســپاهانى ها هم براى فصــل آینده 
وضعیت مبهمى دارد. این بازیکن که 
فصل ناموفقى را پشت سر گذاشت، 
هنوز با چراغ سبز ســپاهانى ها 
بــراى ادامه همــکارى روبه رو 
نشده است و احتمال جدایى او از 
سپاهان هم وجود دارد. وضعیت این 
بازیکن هم به زودى مشخص 

خواهد شد.

کومان پیش ما بمان!

در فصل گذشته، یکى از اهداف مهم باشگاه و امیر 
قلعه نویى اســت.  یکى از این بازیکنان والدیمیر 

کومان اســت که براىفصــل بعد هم در 
لیســت مورد نظر قلعه نویى قرار دارد 
ولى او بدون امضــاى قرارداد، ایران 
را ترك کرده و به کشورش بازگشته 

ست.
لبته باشگاه سپاهان تمایلخود

براى تمدید قرارداد را به کومان 
عالم کرده است ولى این بازیکن 

پاســخ نهایى را  هنوز
به مسئوالن 

باشگاه 

نپذیرد، زردپوشان اصفهانى دنبال گزینه هاى د
خواهند رفت.

محسن مســلمان، دیگر هافبکبازی
ســپاهانى ها هم براى فصــل آی
وضعیت مبهمى دارد. این بازیکن
فصل ناموفقى را پشت سر گذاش
هنوز با چراغ سبز ســپاهانى
بــراى ادامه همــکارىروبه
نشده است و احتمال جدایى
سپاهان هم وجود دارد. وضعیت
بازیکن هم به زودى مشخ

خواهد شد.

به نوشته رســانه هاى ترکیه  باشــگاه استقالل از 
انتقال اللهیار صیادمنش به باشگاه فنرباغچه 850 
هزار یورو نصیبش شد. وقتى طرفداران استقالل از 
خطیر، معاون ورزشى استقالل در این باره پرسیدند 
او گفت پول اللهیار به طور کامل خرج قرارداد شفر 

و خارجى ها شد! 
این براى اولین بار بود که آبى هــا چنین چیزى را 

مى گفتند چون حداقل دل هواداران خوش 
بود که با فروش این بازیکن استقالل مى 
تواند براى فصل بعد دو سه بازیکن جدید 
بگیرد که بتوانند مثل خــود اللهیار براى 

باشگاه سود داشته باشند. ولى پول 
قرارداد اللهیار نیامده پیش خور شد 

و به حساب خارجى ها رفت.
حاال این ســئوال را باید از مســئوالن 
استقالل پرســید؛ اگر اللهیار به ترکیه 

نمى رفت چطور مى خواستند 
پول خارجى ها را 

بدهند؟ از نظر هواداران این موضوعى بى تدبیرى 
باشگاه را نشان مى دهد چراکه بدون هیچ پشتوانه 
اى بازیکنــان خارجى را با رقــم هاى کالن جذب 
کردند. با این حال دوباره نمى توان درباره استقالل 
و تصمیماتــش قاطعانه حرف زد. بــا وجود حرف 
هاى خطیر هیچ بعید نیست چند وقت بعد خبر رسد 
ایسما و منشا به علت دریافت نکردن 
مطالباتشان از استقالل، از این 
باشگاه به فیفا شکایت کرده 
اند! نمونه این اتفاق حداقل 
در مدیریت فعلى باشــگاه 
اســتقالل رخ داده اســت. 
همین چند وقت پیش فتحى 
اعالم کرد پــول پروپئیچ را به 
طور کامــل داده اند ولى همین 
حاال اســتقالل به دلیل شکایت 
این بازیکن در آستانه کسر امتیاز 

قرار دارد!

پول اللهیار چه شد؟

براى اولین بار بود که آبى هــا چنین چیزى را  این
مىگفتند چون حداقل دل هواداران خوش 

که با فروش این بازیکن استقالل مى  بود
تواند براى فصل بعد دو سه بازیکن جدید 
بگیرد که بتوانند مثل خــود اللهیار براى

باشگاه سود داشته باشند. ولى پول 
قرارداد اللهیار نیامده پیش خور شد 

و به حساب خارجى ها رفت.
این ســئوال را باید از مســئوالن  حاال
اللهیار به ترکیه استقالل پرســید؛ اگر

رفتچطور مى خواستند  نمى
پول خارجى ها را 

ایسما و منشا به علت دریافت نکردن 
مطالباتشان از استقالل، از این 
باشگاه به فیفا شکایت کرده 
اند! نمونه این اتفاق حداقل 
در مدیریت فعلى باشــگاه 
اســتقالل رخ داده اســت. 
همین چند وقت پیش فتحى 
اعالم کرد پــول پروپئیچ را به 
طور کامــل داده اند ولى همین 
حاال اســتقالل به دلیل شکایت 
این بازیکن در آستانه کسر امتیاز 

قرار دارد!

 جرى بنگتسون، مهاجم سابق پرسپولیس همچنان 
در پى دریافت معوقات خود از سرخپوشان تهرانى 
اســت. وکیل مدافع جرى بنگســتون در این باره 
به «ایرنا» گفته اســت: «مهلت پرسپولیس براى 
پرداخت مطالبات بنگستون طبق صلحنامه اى که 
بین موکلم و باشگاه منعقد شده، پایان یافته است 

و حدود دو هفته پیش هــم در این خصوص به 
پرسپولیس هشدار دادیم اما اقدامى نکردند.»
به گفته او پیش از این یک مرتبه از باشــگاه 
پرســپولیس به علت نپرداختــن مطالبات 

بنگستون به فیفا شــکایتى انجام شده که این 
باشــگاه در فیفا محکــوم و صلحنامه اى بین 

موکلــش و پرســپولیس بــراى 
پرداخــت مطالبــات به 

صــورت اقســاطى 
تنظیــم شــد اما 

مسئوالن باشگاه 
فقط یک قسط 

را کــه ده هزار دالر بــود پرداخت کــرده و مابقى 
صلحنامه را اجرا نکرده اند. وکیل مدافع بنگستون 
افزود: با توجه به عدم اجراى مفاد صلحنامه تنظیمى 
بین موکلم و پرســپولیس، از این باشــگاه دوباره 
به فیفا شــکایت مى کنیم ضمن اینکه 
در صلحنامــه مزبور خســارت 
هایى نیز پیش بینى شــده و 
پرســپولیس باید بپردازد. در 
حال حاضر اصــل طلب 
بنگستون و خسارت ناشى 
از تأخیر تأدیه آن حدود صد 

هزار دالر است.

یک شکایت بین المللى دیگر از پرسپولیس

 مطالبات بنگستون طبق صلحنامه اى که 
لم و باشگاه منعقد شده، پایان یافته است 

دو هفته پیش هــم در اینخصوص به 
س هشدار دادیم اما اقدامى نکردند.»
و پیش از این یک مرتبه از باشــگاه 
لیس به علت نپرداختــن مطالبات

ن به فیفا شــکایتى انجام شده که این 
ه در فیفا محکــوم و صلحنامه اى بین 

ش و پرســپولیس بــراى 
ت مطالبــات به 

ت اقســاطى 
 شــد اما 

ن باشگاه 
ک قسط 

به فیفا شــکایت مى کنیم ضمن اینکه 
در صلحنامــه مزبور خســارت 
هایى نیز پیش بینى شــده و 
پرســپولیس باید بپردازد. در 
حال حاضر اصــل طلب 
بنگستون و خسارت ناشى

از تأخیر تأدیه آن حدود صد 
هزار دالر است.

رقیب ذوب آهن خطرناك تر مى شود

تراکتور
همه را مى خواهد

باشگاه پرسپولیس بنا دارد که روز شنبه پول سرمربى 
کروات خود را پرداخت کند و بدهى به این مربى کامًال 

تسویه شود.
روز یک شنبه مدیرعامل باشگاه پرسپولیس نشستى 
خبرى برگزار کرد و در آن صراحتــًا اعالم کرد که 
عزم باشــگاه بر پرداخت مطالبات باقیمانده برانکو 
ایوانکوویچ است. برانکو براى لیگ هجدهم قراردادى 
داشته که به اضافه آپشن ها و پاداش ها، به عدد 1/5 

میلیون یورو مى رسد.
از این مبلغ، 500 هزار یورو مدتى پیش از سوى باشگاه 
پرداخت شده و یک میلیون آن باقى مانده است. همین 
مسئله باعث ایجاد شایعاتى شد مبنى بر اینکه برانکو 
پس از ســفر به کشــورش، به ایران برنمى گردد و 
همکارى او با پرسپولیس قطع مى شود. حاال خبرها از 

باشگاه پرسپولیس، حاکى از آن است که پرسپولیسى 
ها یک میلیون یوروى باقیمانده از مطالبات برانکو را 
فراهم کرده و روز شنبه پرداخت مى کند. این بهترین 
خبرى است که هواداران پرسپولیس مى توانند بشنوند 
و از بابت تسویه مالى سرمربى موفقشان آسوده شوند.
اما نکته اى که وجود دارد، یک ابهام است. ابهام بر 
سر بازگشتن یا بازنگشتن برانکو به ایران. به نظر مى 
رســد حتى در صورت دریافت کامل مطالبات هم 
تضمینى براى این مسئله وجود ندارد که برانکو براى 
ادامه همکارى با پرسپولیس به ایران برگردد. از این رو 
مشخص نیست چه سرنوشتى در انتظار پرسپولیس در 
نقل و انتقاالت تابستانى خواهد بود؛ چه در شرایطى 
که پول برانکو را پرداخت کننــد، چه در صورتى که 

مطالبات او پرداخت نشود.

پرسپولیس شنبه پول برانکو را مى دهد

محمدرضا حسینى:

سپاهان تنها باشگاه 
جهانى ایران است

تیم فوتسال شنزن چین که از حضور دو ملى پوش ایرانى على اصغر حسن زاده و قدرت 
بهادرى بهره مى برد، توانست به مقام قهرمانى لیگ چین دست یابد. در پایان این مسابقات 
على اصغر حسن زاده، کاپیتان تیم ملى فوتسال ایران توانست به عنوان بهترین بازیکن 
لیگ چین انتخاب شود و احمد اسماعیل پور، بازیکن تیم ملى ایران که او هم در لیگ چین 

توپ مى زند نیز به عنوان آقاى گل این مسابقات انتخاب شد.

انتخاب 2 فوتسالیست ایرانى به عنوان 
بهترین هاى چین
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مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شــعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 960400 ج/اول له آقایان 1. على صادقى 2. پرویز مرادى و علیه آقاى محمد 
شفیعى مبنى بر مطالبه مبلغ 914/114/839 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق 
االجراى دولتى در تاریخ 98/4/17 ساعت 10/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى 
اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 33/24 حبه مشــاع از 72 سهم شش دانگ 
ملکى به پالك ثبتى شــماره 11108 فرعى از 990 اصلى بخش 16 اصفهان با مشخصات 
مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده اســت ملکى آقاى محمد شفیعى و اکنون در 
تصرف مالکانه/ استیجارى خانم صدیقه شرافت مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
به شرح ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. 
طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک 
بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک 
ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلســه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى 
ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. 
اوصاف ملک مورد مزایده: محل و آدرس ملک معرفى شده: واقع در اصفهان- رباط سوم- 
کوچه پزشکان 2 (شماره 41)- مجتمع نیلوفر- واحد طبقه دوم سمت جنوب- مشخصات 
آپارتمان: محل معرفى شده بصورت یک واحد آپارتمان، به مساحت تقریبى 66/29 مترمربع 
و قدمت مطابق پروانه و پایان کار ابرازى حدود 10 ســال و در جنوب طبقه دوم از مجتمع 
مسکونى میباشد. طبق پاسخ استعالم مندرج در پرونده به شماره 139785602026006564 
به تاریخ 97/9/18 پالك ثبتى 11108 فرعى از اصلى 99 داراى ســند مالکیت به شــماره 
071697 سرى الف سال 94 بخش 16 اصفهان بنام آقاى محمد شفیعى فرزند على ششدانگ 
عرصه و اعیان است. رو گرفت نسخه ابرازى صورتمجلس تفکیکى 4/222 مورخ 97/8/17 
میباشد. محل داراى نماى خارجى آجرى و سنگى است و مجموعه فاقد آسانسور بوده و درب 
ورودى پروفیل فلزى و پلکان مجتمع سنگى است. در واحد موردنظر چهارچوب ها فلزى، 
درب ورودى واحد و داخلى ها چوبى و دیوارها کاغذ دیوارى و سقف سفید کارى و رنگ، سقف 
آشپزخانه داراى کناف کارى و سالن ابزار گچى و پنجره ها از پروفیل فوالدى و شیشه، کف 
ها از سرامیک و بدنه آشپزخانه و سرویس ها کاشــى و آشپزخانه داراى کابینت ام دى اف و 
اپن سنگى است. گرمایش بخارى و سرمایش از کولر آبى است. (ورودى سرویس حمام از 
داخل یکى از اتاق خواب ها است. در هنگام بازدید تراس واحد مشاهده نگردید و بنا به اظهار 
ساک نین به سالن اضافه شده است. همچنین محوطه پارکینگ مشاعى در طبقه همفک واقع 
است. انشعابات موجود گاز، برق، آب مشترك میباشد. درب ورودى پارکینگ فلزى میباشد. 
نظریه کارشناسى: با توجه به موارد فوق الذکر، موقعیت و محل واحد، مساحت سهم عرصه 
و مساحت اعیانى، قدمت اعیانى، ارزش انشعابات و... و با در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر 
در قیمت گذارى (خصوصا عرضه و تقاضا)، کل ارزش واحد آپارتمان به مســاحت ذکر شده 
و کیفیت مستحدثات اشــاره شــده در زمان بازدید و بدون در نظر گرفتن دیون احتمالى به 
شــهردارى، دارایى و...، برابر 1/980/000/000 ریال معادل یکصد و نود و هشت میلیون 
تومان قیمت پایه براورد و اعالم میگردد. ضمنا یادآورى و تاکید میگردد با توجه به شــرایط 
و نوســانات فعلى در قیمت ها با تقریب اضافى و نقصانى همراه خواهد بود. در نتیجه ارزش 
33/240 حبه مشاع آن به مبلغ 914/114/839 ریال ارزیابى که مقدار 1/582 حبه مشاع آن 
به مبلغ 43/529/278 ریال بابت حق االجراى دولتى و مقدار 31/658 حبه مشاع آن به مبلغ 
870/585/561 ریال بابت مطالبات محکوم لــه ارزیابى مى گردد. م الف: 433125 دادورز 

اجراى احکام حقوقى اصفهان /2/140 
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 963260 ج/4 له آقایان مجید امیرى و ســعید کلنگى و علیه 1- خدیجه 
درویشــى 2- زهرا 3- مهرى 4- طاهره 5- اکبر 6- صدیقه 7- اصغر 8- مرتضى کلنگى 
سجزى 9- مجید امیرى مبنى یک باب منزل مسکونى فاقد مالکیت رسمى بنام طرفین در 
تاریخ 98/4/19 ساعت 12 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین 
اتاق 18 جهت شش دانگ ملکى فاقد مالکیت رســمى بنام طرفین با مشخصات مندرج در 
نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است ملکى طرفین و اکنون در تصرف استیجارى آقاى 
حسن ماربینى میباشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه 
وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز 
قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 
10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى 
در جلسه مزایده شــرکت نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود 
هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. مابقى ثمن معامله ظرف حداکثر یکماه 
پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزایده: 
احترامًا در خصوص نامه شماره 156/26066/00 مورخ 96/10/17 به پیوست تصویر نامه 
شماره 963260 مورخ 97/10/2 از سوى دادورز شعبه چهارم اجراى احکام مدنى اصفهان 
به استحضار مى رســاند: اینجانب کارشــناس منتخب پس از دریافت نامه از سوى کانون 
کارشناسان رسمى دادگسترى در تاریخ 96/10/17 با موضوع ارزیابى از جانب خواهان آقاى 
امیرى «سهم االرث» آقاى ســعید کلنگى که به عنوان مهریه همســر سابق ایشان تعلق 
داشته است آقاى امیرى خریدارى نموده است» بر طبق گواهى حصر وراثت موجود گزارش 
کارشناســى به کانون کارشناسان تحویل داده شــد. و در تاریخ 97/2/10 گزارش تکمیلى 
درخواست شده از سوى قاضى محترم پرونده مبنى بر تغییر قانون سهم االرث همسر که یک 
هشتم از عرصه و اعیان مى باشد تقدیم شــعبه چهارم اجراى احکام مدنى اصفهان گردید. 
در تاریخ 97/9/5 گزارش تکمیلى به درخواست قاضى محترم طبق نامه به شماره 963260 
مورخ 97/8/24 مبنى بر اظهارات آقاى سعید کلنگى در مورد وجود قولنامه عادى خرید یک 
دانگ از ملک توسط آقاى سعید کلنگى از پدرش و ارزیابى یک دانگ و جدا کردن آن از سهم 
االرث وراث تقدیم شعبه چهارم اجراى احکام مدنى اصفهان گردید. * الزم به ذکر است که 
این ملک فاقد سند رسمى شش دانگ بوده و همه ى موارد فوق طبق تصاویر قولنامه عادى 
و اظهارات طرفین و گواهى حصر وراثت تنظیم و تقدیم شده است. محل مورد نظر واقع در: 
اصفهان- خیابان عاشق اصفهانى شــرقى- کوچه امید- بعد از نانوایى- پالك 16، مطابق 
کروکى و عکس بازدید و معاینه به عمل آورده، و پس از بررسى مدارك و اسناد و اندازه گیرى 
و بازدید محل، گزارش کارشناسى به شرح ذیل اعالم مى گردد: - مشخصات ملک معرفى 
شده: محل مورد بازدید عبارت است از یک باب منزل مسکونى به متراژ حدود 120 مترمربع 
عرصه و حدود 200 مترمربع اعیانى در 2 طبقه به انضمام زیرزمین با کفسازى سیمان و بدنه 
سیمان سفید مى باشد. ساختمان داراى اسکلت دیوار باربر، سقف تیرآهن و آجر، نماى بیرونى 
سیمان، درب و پنجره هاى خارجى آلومینیوم، کف حیاط موزائیک با دیوارهاى سنگ و سیمان 
سفید، راه پله سنگ، داراى انشــعابات آب، گاز و برق مشترك و با قدمت حدود 35 سال مى 
باشد. واحدها داراى کف موزائیک، درب هاى داخلى چوبى، دیوارها تا 1 متر سرامیک و ما بقى 
تا سقف گچ و رنگ، سرویس بهداشتى و آشپزخانه تا سقف کاشى و کابینت فلزى مى باشند. 
در هنگام بازدید، طبقه فوقانى توسط آقاى مرتضى کلنگى اجاره داده شده و در طبقه همکف 
آقاى مهدى کلنگى سکونت داشت. – مشخصات سند مالکیت: این ملک فاقد سند مالکیت 
رسمى مى باشد و بر اساس وصیت نامه مرحوم حسینعلى کلنگى و دادنامه شعبه 13 دادگاه 
دادگاه عمومى اصفهان مورخ 94/6/21، یک دانگ مشاع از ششدانگ این ملک، به مالکیت 
آقاى سعید کلنگى، و بر اساس دادنامه شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر و اظهارات مالکین، ارزش 
اعیانى طبقه فوقانى متعلق به آقاى مرتضى کلنگى مى باشد. ضمنًا بر اساس گواهى حصر 
وراثت شماره 221 مورخ 1388/1/26، سهم همسر مرحوم برابر 1/8 از ارزش عرصه و اعیان 
مى باشد و پس از کسر سهم همسر، ســهم هر دختر برابر 1/13 از ارزش عرصه و اعیان و 
سهم هر پسر برابر 2/13 از ارزش عرصه و اعیان مى باشد. – نظریه کارشناسى: با عنایت به 
موارد فوق، موقعیت محل، مساحت، قدمت، نوع بنا و کاربرى و با در نظر گرفتن جمیع عوامل 
موثر، ارزش شش دانگ ملک معرفى شده به مالکیت آقاى مرتضى کلنگى و شرکا، بالغ بر 
2/220/000/000 ریال، (دو میلیارد و دویست و بیست میلون ریال)، معادل دویست و بیست 
و دو میلیون تومان برآورد و اعالم نظر مى گردد. بر اساس دادنامه شعبه 13 دادگاه عمومى 
اصفهان و دادنامه شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر و نیز کواهى حصر وراثت و...، سهم هر کدام از 
وراث و مالکیت به شرح زیر مى باشد: - ارزش یک دانگ از ششدانگ ملک به مالکیت آقاى 
سعید کلنگى برابر 370/000/000 ریال (سى و هفت میلیون تومان) – ارزش اعیانى طبقه 

فوقانى به مالکیت آقاى مرتضى کلنگى برابر 130/000/000 ریال (سیزده میلیون تومان) – و 
پس از کسر مبالغ مذکور از ارزش کل ملک، سهم خانم خدیجه درویشى همسر مرحوم برابر 
215/000/000 ریال. – پس از کسر سهم همسر، سهم هر دختر برابر 115/769/230 ریال 
(یازده میلیون و پانصد و هفتاد و شش هزار و نهصد و بیست و سه تومان) – سهم هر پسر برابر 
231/538/460 ریال (بیست و سه میلیون و یکصد و پنجاه و سه هزار و هشتصد و چهل و 
شش تومان) مى باشد. ضمناً  با توجه به اینکه مالکیت رسمى بنام طرفین وجود ندارد این اجرا 
تعهدى در خصوص انتقال رسمى یا ادعاى اشخاص ثالث نخواهد داشت. م الف: 457742 

مدیر و دادورزاجراى احکام مدنى اصفهان /2/531
فقدان سند مالکیت

نظر به اینکــه اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان اصفهان ناحیه یک طى نامه شــماره 
15/98- 98/02/119718  اعالم نموده ســند مالکیت ششــدانگ پالك 3951/0 بخش 
یک ثبت اصفهان که در شماره دفتر 167 صفحه 23 ثبت و سند بشماره 650776- 91-د 
دارد و طى  استشهادیه شماره 139702150375000785- دفترخانه 432 اصفهان رسما 
گواهى شده است که سند فوق الذکر مفقود گشته است و چون درخواست صدور المثنى سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى میشــود که هر کس مدعى انجام معامله غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده نسبت به 
آن باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه 
کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 491320 

صفائى نائینى- رئیس ثبت منطقه مرکزى اصفهان /3/238
فقدان سند مالکیت

شماره: 23004640- 98/3/12 نظر به اینکه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اصفهان 
ناحیه یک طى نامه شماره 15/98- 98/02/119720  اعالم نموده سند مالکیت ششدانگ 
پالك 3950/0 بخش یک ثبت اصفهان که در شــماره دفتر 23 صفحه 152 ثبت و ســند 
بشماره 650777- 91-د دارد بنام مدرسه چهارباغ ســلطانى اصفهان با تولیت ضیاالدین 
مدرس پور و طى  استشهادیه شماره 139702150375000785- دفترخانه 432 اصفهان 
رسما گواهى شده است که سند فوق الذکر مفقود گشته است و چون درخواست صدور المثنى 
ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهى میشود که هر کس مدعى انجام معامله غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده نسبت 
به آن باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه 
کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 491317 

صفائى نائینى- رئیس ثبت منطقه مرکزى اصفهان /3/239
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 530/97 شــماره دادنامه: 69 تاریخ: 98/2/31 مرجع رسیدگى: شوراى حل 
اختالف باغبادران خواهان: رضا میرنظامى فرزند مصطفى- کرچگان ســوپرمارکت نجف 
مختارى خواندگان: 1- شرکت زرین پخش سایمان جنوب به مدیریت آقاى على نظرى فرزند 
رضا و آقاى محمدباقر خدایاروش فرزند حسینعلى- بوشهر شهرك نیایش شرقى بلوك 15 
خواسته: مطالبه وجه گردشکار: خواهان دادخواســتى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال 
تقدیم این شورا داشته که پس از ثبت به کالسه فوق شورا در وقت مقرر مبادرت به صدور راى 
مى نماید. رأى قاضى شــورا: در خصوص دعوى رضا میرنظامى فرزند مصطفى به طرفیت 
شرکت زرین پخش ســایمان جنوب به مدیریت آقاى على نظرى فرزند رضا و آقاى محمد 
باقر خدایاروش فرزند حسینعلى به خواسته صدور حکم به محکومیت تضامنى خواندگان به 
پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال تمام بابت وجه یک فقره چک به شــماره 117083 مورخ 
97/9/3 عهده بانک ملى شعبه مطهرى کد 7703 به انضمام مطلق خسارات وارده با احتساب 
خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى، با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت 
وجه چک از ناحیه بانک محال علیه مربوط به خوانده ردیف اول که به امضاى ظهر نویسان 
خواندگان ردیف اول و دوم نیز رسیده و نظر به اینکه خواندگان در جلسه رسیدگى شورا حاضر 
نگردیده و الیحه اى هم به شورا ارسال ننموده اند و نظر به اینکه اصل سند تجارى در ید دارنده 
چک حکایت از مدیونیت صادر کننده و ظهور در اشتغال ذمه وى دارد و نظر به اینکه از ناحیه 
خواندگان دلیلى که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نداده لذا با توجه به نظریه مشورتى 
اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخ 98/2/9 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین 
و مستندا به ماده 9 قانون شوراهاى حل اختالف و مواد 198 و 519 و 522 قانون ائین دادرسى 
مدنى و مواد 310 و 311 و 313 و 403 و 404 قانون تجارت و تبصره الحاقى مصوب مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلــغ 187/500 ریال بابت هزینه 
دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
لغایت اجراى حکم بر اساس شاخص قیمتهاى اعالمى از سوى بانک مرکزى در شعبه اجراى 
احکام محاسبه و اجراى احکام مکلف است نسبت به استیفاى حقوق خواهان اقدام نماید. راى 
صادره غیابى بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و پس از انقضاى 
مهلت واخواهى ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومى باغبادران مى باشد. م 
الف: 490525 کافى- قاضى شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف بخش  باغبادران /3/240

وقت اجراى قرار تحریرترکه
بدین وسیله اعالم مى نماید به موجب درخواست خواهان آقاى محمود چمانى فرزند حسن 
با وکالت آقاى مجتبى حقیقى به طرفیت آقایان قربانعلى چمانى فرزند حســن – ابوالقاسم 
چمانى فرزند حسن – احمد چمانى فرزند حسن و محمد چمانى فرزند حسن و خانمها بلقیس 
چمانى فرزند حسن و اکرم چمانى فرزند حسن ، قرار تحریر ترکه مرحوم حسن چمانى فرزند 
ابراهیم طى شماره 199/98 ش ح  2 در شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد صادر و وقت 
اجراى قرار ساعت 8 صبح مورخ 98/4/25 تعیین گردیده است لذا از ورثه یا نماینده قانونى 
آنها، بستانکاران و مدیونین به متوفى  و کسان دیگرى که حقى بر ترکه متوفى دارند دعوت 
مى شود و در موعد مذکور در محل این شورا واقع در شهرستان نجف آباد- دادگسترى نجف 
آباد- ساختمان شوراها-اتاق شماره 8 حاضر شوند.عدم حضور مانع اجراى قرار نخواهد بود. 

491735/م الف مسئول دبیرخانه شوراى حل اختالف نجف آباد شماره دوم / 3/246
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان سیداســماعیل حســینى به وکالت عظیمه صادقى دادخواســتى به خواسته الزام 
خوانده مطالبه چک به طرفیت خوانده اســماعیل عیدیوندى به شوراى حل اختالف شعبه 
11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 58/98 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 98/4/24 ساعت 9 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى 
شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده 
حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد 

شد. 489722/ م الف شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 3/247
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002129000379/1 شــماره بایگانى پرونده: 9700507 شماره 
ابالغیــه: 139805102129000302 تاریخ صدور: 1398/02/28 آگهــى ابالغ اجرائیه 
9700507- بدین وسیله به آقاى مهدى امیرى چرمهینى، نام پدر: خدایار، شماره شناسنامه: 
96، شماره/ شناسه ملى: 6209821014، متولد: 1363/03/29، به نشانى متن سند: چرمهین 
خ ملک افضلى جنب میدان فوتبال ك.پ 8475174161، ابالغ مى شود که سعید نوروزى 
سدهء جهت وصول مبلغ 150/000/000 (یکصد و پنجاه میلیون) ریال بانضمام 7/500/000 
ریال حقوق دولتى متعلقه، به استناد چک شماره 756260 مورخ 1397/06/13 صادره توسط 
بانک کشاورزى شعبه چرمهین، علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 
9700507 در این اداره تشکیل شده است و بدلیل عدم شناسایى نشانى، ابالغ اجرائیه میسر 
نگردیده است، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک 
مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت بیست 

روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام 
ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 492515 محمدرضا ابراهیمى- مسئول 

واحد اجراى اسناد رسمى لنجان  /3/241
مزایده اموال غیر منقول

شماره : 972745- اجراى احکام حقوقى دادگسترى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره  
972745 اجرائى موضوع علیه تقى هادیان فرزند غالمرضا و له امیر مسعود لباف فرزند یحیى 
و غیره در تاریخ سه شنبه 98/04/11 به منظور فروش 11/983 حبه مشاع از 72 حبه مشاع 
ششدانگ یک باب منزل مسکونى واقع در قهدریجان – خ منتظرى – کوچه ایمان ( 8) بعد از 
خیابان احداثى – کد پستى 44361-8417 ملکى آقاى تقى هادیان محکوم علیه فوق الذکر  
که داراى سابقه ثبتى نمى باشد و ملک مذکور مشاع مى باشد و متعلق به حق غیر نمى باشد  از 
ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اتاق 318 برگزار 
نماید . ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 387/800/000  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 ارائه درصورت برنده شدن فى 
المجلس ما به التفاوت تا ده درصد از قیمت پیشنهادى را ایداع نمایند و در صورت انصراف برنده 
یا عدم پرداخت مابه التفاوت قیمت پیشنهادى در مهلت مقرر ده درصد ایداعى به نفع دولت 

ضبط خواهد شد  م/الف : 488761  اجراى احکام حقوقى فالورجان / 3/243 
مزایده اتومبیل  

 آگهى مزایده پرونده شماره بایگانى 9600076- باعنایت به محتویات پرونده اجرائى کالسه 
فوق سوارى پژو405شماره 968م 38-53مدل 1385متعلق به خانم شهال شهبازى اوروند 
که درقبال طلب بانک توسعه تعاون به استناد قراردادبانکى : شماره سند : 2258159، تاریخ 
سند : 94/11/5بازداشت ودرپارکینگ پردیس شاهین شــهر متوقف گردیده است وچون 
مدیون مرقوم تخلف ازپرداخت دین وبدهى  نموده اند بستانکارتقاضاى ارزیابى وسپس مزایده 
موردبازداشت راداده وجهت ارزیابى به کارشناس رسمى دادگسترى ارجاع که موردبازداشت 
شده به شــرح ذیل توصیف گردیده است ، ســوارى پژو405شــماره 968م 38- 53مدل 
1385نقره اى متالیک که درلحظه بازدید خاموش اتاق بدنه سالم تودوزى درحدمطلوب رینگ 
والستیک ها باسایز55r16*-205با40./ . آج بیمه نامه معتبرارائه نشده لذاقیمت وارزش 
اتومبیل فوق به عنوان قیمت پایه مبلغ 140000000ریال معادل چهارده میلیون تومان مى 
باشد .مشخصات خودرو : سیستم پژو تیپ  GLXI 405 کاربرى سوارى مدل 85رنگ نقره 
اى متالیک شماره شاسى 12202103شــماره موتور 12485194878شماره اتاق – نوع 
سوخت : بنزین – گاز ( دوگانه ســوز ) CNGتعداد محور 2ظرفیت جمعا 5نفر تعداد چرخ 
4تعداد سیلندر 4 – لذا مزایده ازســاعت 9الى 12روزچهارشنبه مورخ 98/4/12دراداره ثبت 
اسنادوامالك شاهین شهر ، واحداجراازمبلغ 140000000ریال معادل چهارده میلیون تومان 
ازطریق مزایده به باالترین قیمت پیشنهادى نقدا فروخته مى شود وبستانکاراعالم نموده که 
مورد بازداشت فاقدبیمه ممى باشد . الزم به ذکراست پرداخت بدهى هاى مالیاتى  وعوارض 
شهردارى هزینه پارکینگ وخالفى وغیره تاتاریخ مزایده اعم ازاینکه رقم قطعى آن معلوم 
شده یانشده باشد به عهده برنده مزایده است ونیزدرصورت وجود مازاد ، وجوه پرداختى بابت 
هزینه هاى فوق ازمحل مازادبه برنده مزایده مستردخواهدشد وفروش صرفانقدى مى باشد 
ضمنا این آگهى فقط یک نوبت درروزنامه  چاپ اصفهان مورخ 98/3/21درج ومنتشــرمى 
گردد ودرصورت تعطیلى روزمزایده به روزبعدموکول مى گردد .توضیحا جهت شرکت درجلسه 
مزایده مبلغ ده درصد ازپایه مزایده طى فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضاى کتبى 
وارائه کارت شناسایى معتبرالزامى است ضمنابرنده مزایده باید کل مبلغ خریدراتا پایان وقت 
ادارى همان روزطى فیش مخصوص  درحساب اداره ثبت اسنادوامالك سپرده نماید . م الف 

476333 سلطانیان مسئول واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر/ 3/244 
مزایده اموال غیر منقول ( اسنادرهنى ) 

 آگهى مزایده پرونده شــماره بایگانى 9600082- تمامت ششدانگ  شماره 17200فرعى 
از301اصلى مفروزومجزاشــده از8992فرعى اصلى مذکور قطعه واقع در بخش 16ناحیه 
...حوزه ثبت ملک شــاهین شــهر اســتان اصفهان به مســاحت 190مترمربــع مالکیت 
علیرضااکبرى  فرزنداســماعیل باجز ســهم 6ازکل ســهم 6به عنوان مالک شش دانگ 
عرصه واعیان موضوع سندمالکیت اصلى به شماره چاپى 406286سرى دسال 93باشماره 
دفتر الکترونیکى الکترونیــک 139420302035012541کــه درصفحه 88دفترامالك 
جلد 187ذیل شــماره 26102ثبت گردیده است سابقه ثبت وصدورســندمالکیت دارد که 
حدودومشخصات آن بدین شرح است : شماال : غیره  به طول  (10/000) ده  متر به خیابان 
به عرض هفت متر شــرقا : غیره به طول (19/00) نوزده متر به شماره هفده هزارودویست 
ویک فرعى جنوبا: غیره به طول (1/00) ده متر به شــماره هفده هزاروبیست وهفت فرعى 
غربا : غیره به طول (19/00) نوزده متربه شــماره هفده هزارویکصدو نودونه فرعى .طبق 
نظرکارشناس رسمى دادگســترى : محل موردنظر واقع درشاهین شهر – خیابان نظامى - 
فرعى 7غربى – پالك 36 به کدپســتى 63511-83138  مشخصات بنا :  محل موردنظر 
مسکونى دریک سقف ونیم بانماى سنگ است که پارکینگ کف موزاییک ودیوارهاسنگ 
شده است داراى 3اتاق خواب که یکى ازاتاق ها روى سقف پارکینگ احداث شده است .هال 
وپذیرایى کف موکت ودیوارهانقاشى باگچ برى معمولى است ، آشپزخانه به صورت اپن ، کف 
سرامیک ، دیوارهاکاشى وکابینت هاى نصب شده ازجنس فلز مى باشد .چهارچوب هافلزى 
ودرب هاداخلى چوبى است ودرب وپنجره هاى پیرامونى ازجنس آلومینیوم  باشیشه معمولى 
است .داراى اشتراکات شهرى گاز به شماره 2143246091( به نام رضازاده ) واشتراك آب 
به شماره اشتراك  28442600( به نام رضا زاده ) سابقه ثبت دارد .حیاط کف موزائیک ونماى 
دیوارهاسنگ است کف ایوان سنگ ودیوارها نیزسنگ شده است .پاسیودرضلع شمالى هال 
ازجنس سنگ ساخته شده وراهرو ارتباطى کف سنگ دیوارهاتا ارتفاع حدود 1/20مترسنگ 
ومابقى سفیدکارى ونقاشى شده اســت باتوجه به بازدیدمحل ومعاینه فنى وبادرنظرگرفتن 
مصالح به کاررفته شــده وموقعیت وطبق کپى مدارك ارائه شــده ارزش ششدانگ عرصه 
واعیان زمین مسکونى موجودطبق مشخصات ارائه شده به مبلغ 3/100/000/000ریال ( 
سه میلیاردویکصدمیلیون ریال معادل سیصدو ده میلیون تومان ) درزمان بازدید ومباشرت 
ارزیابى واعالم نظرمى گردد که به موجب سند 90677مورخ 94/5/4دفترخانه اسنادرسمى 
312شهرتهران استان تهران که به نفع شرکت چینه دررهن قرارگرفته بنابراعالم بستانکار 
فاقدبیمه مى باشد بنابرگزارش ماموراجرادرزمان ارزیابى درتصرف مالک آقاى علیرضااکبرى 
مى باشــدکه ازســاعت 9ال 12روزدوشــنبه مورخ 98/4/17درواحد اجراى اسناد رسمى 
شاهین شهر واقع در شاهین شــهر خیابان مدرس به مزایده گذارده مى شود .مزایده ازمبلغ 
3/100/000/000ریال (سه میلیاردو یکصدمیلیون ریال معادل سیصدوده میلیون تومان ) 
شــروع وبه هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت  پیشــنهادى فروخته مى شود . الزم به 
ذکراســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب ، برق گاز اعم از حق انشعاب ویاحق اشتراك 
ومصرف درصورتى که موردمزایده داراى آن هاباشــد ونیزبدهى هــاى مالیاتى وعوارض 
شــهردارى وغیره تاتاریخ مزایده اعم ازاینکه رقم قطعى آن معلوم شــده یانشده باشده به 
عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس ازمزایده درصورت وجودمازاد ، وجوه پرداختى بابت 
هزینه هاى فوق ازمحل مازاد به برنده مزایده مستردمى گردد ضمنا این آگهى دریک نوبت 
درروزنامه چاپ اصفهان مورخ 98/3/21درج ومنتشــرگردد ودرروز تعطیلى روزمزایده به 
روزبعدموکول گردد .توضیحا جهت شرکت درجلسه مزایده مبلغ ده درصد ازپایه مزایده طى 
فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضاى کتبى وارائه کارت شناسایى معتبرالزامى است 
ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خریدراتاپایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص 
درحســاب اداره ثبت اسنادوامالك ســپرده نماید م الف 465599.ســلطانیان – مسئول 

واحداجراى اسنادرسمى شاهین شهر/ 3/245 
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان سیامک شریفى به وکالت محمد لطفى عظیمه صادقى دادخواستى به خواسته الزام 
خوانده الزام به انتقال سند رسمى تمامیت 6 دانگ یک دستگاه خودروى سوارى به طرفیت 
خوانده فتح اهللا خانى به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که 
پس از ارجاع به شــماره 1378/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/4/24 ساعت 
9/30 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى 
نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 

مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى 
گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 489743/ م 

الف شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 3/248
 مزایده

در پرونده کالســه 971691 اجرایى و به موجب دادنامه 9709973731500743 صادره از 
شعبه 5 عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى یوسف یزدانى فرزند ابراهیم و الهام یزدانى 
فرزند مرتضى و هجر عباســیان فرزند مهــدى و خانم نجمه تقى پور فرزند عبدالرســول 
به صــورت تضامنى محکوم اند به پرداخــت 882/652/168 ریال بابت اصل خواســته و 
31/155/000 هزینه هاى دادرســى و21/183/652 ریال حق الوکاله وکیل حق محکوم 
له بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم ژاله رمضانى و خسارت تاخیر در تادیه از 1397/01/28 
لغایت زمان وصول و مبلغ 44/132/000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از 
طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى منتخب آقاى مجید کیان ارثى  به شــرح ذیل ارزیابى گردیده است: تعداد پنج 
دستگاه خودروى با مشخصات ذیل: 1.کامیونت نیســان یخچال دار به رنگ آبى به شماره 
انتظامى 29ن267ایران 53 به مبلغ 455/000/000 ریال 2. کامیونت نیسان یخچال دار به 
شماره انتظامى 98ع219 ایران 23 به مبلغ 400/000/000 ریال 3. کامیونت نیسان یخچال 
دار به شماره انتظامى 26م 651 ایران 43 به مبلغ 440/000/000 ریال 4. سوارى ام وى ام به 
شماره انتظامى 96م 317 ایران 43 به مبلغ 1/020/000/000 ریال 5.وانت پیکان 1600به 
شماره انتظامى 96م 214 ایران 43 به مبلغ 290/000/000 ریال  که  باتوجه به مراتب فوق 
و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام 
حقوقى نجف آباد درتاریخ 1398/04/04 ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش 
میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که 
بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف 
مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق 
دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مــى تواند ظرف پنج روز قبل از 
مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 494594/م الف مدیراجراى احکام 

حقوقى شعبه 2 دادگسترى نجف آباد/ 3/250
 مزایده

مکاتبات قضائى-شماره پرونده 9709983757301768 شماره بایگانى 980024  - آگهى 
مزایده- اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 
980024 اجرایى جلسه مزایده اى علیه آقایان علیرضا راعى دهقى فرزند محمد تقى و محمد 
خدابخش دهقى فرزند رضا و له آقاى حمید کالنترى دهقى فرزند اسداله جلسه مزایده اى 
برگزار نماید. موضوع جلسه مزایده عبارتست از سه دستگاه بافندگى توقیف شده در کارگاه 
آقاى محمد خدابخشى واقع در شهرك صنعتى دهق به مشخصات ذیل: دستگاهاى بافندگى 
راور ZAVRER مدل s 400 سال ساخت 1980 تعداد رنگ 4 و عرض مفید شانه 180 
سانتیمتر حداکثر بود 16، سیستم پود گذارى رایپرى و کنترل تارو پود الکترونیکى تعداد دور 
در دقیقه (پودگذارى) 240، شیردهنه دایى، داراى دایى STABULI و سالم و درحال کار 
  -NO:170673 -NO:169518 :با دو لنگه ورود و تک رنگ و سریال دستگاها عبارتند از
NO:169522 که قیمت هر دستگاه با شرایط فوق 450/000/000 ریال جمعا یک میلیارد 
و سیصد و پنجاه میلیون ریال معادل یکصد و ســى پنج میلیون تومان براورد گردیده است. 
جلسه مزایده در تاریخ 1398/04/11 ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احکام دادگاه 
عمومى بخش مهردشت برگزار مى باشد که طالبین شرکت در  مزایده مى توانند ظرف پنج 
روز قبل از تاریخ مزایده به دفتر اجراى احکام مراجعه تا دستور بازدید صادر گردد.ضمنا مزایده 
از مبلغ ارزیابى شده و برنده کسى است که ده درصد مبلغ ارزیابى را نقدا به همراه داشته باشد 
و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.توضیحا کلیه هزینه هاى جانبى مربوط به مزایده به عهده 
برنده مزایده مى باشــد. 494646/م الف محمد محمدى- قاضى واحد اجراى احکام مدنى 

شعبه اجراى احکام مدنى بخش مهردشت/ 3/251
 مزایده

در پرونده کالسه 972518 دوم مدنى اجرایى و به موجب نیابت  صادره از شعبه 13  اجراى 
احکام مدنى اصفهان  محکوم علیه اجرایى احسان خیرخواه حسین آبادى در حق محکوم له 
مینا اسماعیل قاسمى  محکوم است به پرداخت 110عدد سکه تمام بهارآزادى و 40 مثقال 
طالى ساخته شــده و مبلغ 2/000/000/000 ریال و هزینه دادرسى مبلغ 123/723/897 
ریال و مبلغ 218/500/000 ریال بابت نیم عشــر درحق صندوق دولت که از طریق اجراى 
احکام ملک ذیل جهت اســتیفاء مبلغ محکوم به توقیف فیزیکى شــده و توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى آقاى ابوالقاسم قدرت ارزیابى گردیدبه میزان ده درصد از 100 سهم شرکت 
سهامى خاص نایلون پوشش سپاهان واقع در شهرك صنعتى شــماره 2 نجف آباد –بلوار 
دکتر حسابى – فرعى 23- پالك 4 – عرصه کارگاه حدود 5447 متر مربع با اسکلت سوله 
– سقف پلیت – و پشم شیشه – نماى داخلى ســرامیک-کف سنگ فرش – دربها فلزى 
اجرا شده که به میزان 2/085/050/000 ریال ارزیابى گردید که به میزان محکوم به ملک به 
فروش مى رسد . که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى 
ملک معرفى شــده  ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ1398/04/11 ساعت 
10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت 
کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 
2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید 
مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا 
خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 

492911/م الف اجراى احکام دوم حقوقى دادگسترى نجف آباد/ 3/249
ابالغ وقت رسیدگى

مکاتبات قضایى-ریاســت محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان باسالم احتراما 
مقرر است متن ذیل یک نوبت تا تاریخ 1398/03/25 در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار 
محلى درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى در پرونده کالسه 972334 به این دادگاه 
ارسال گردد. موضوع : وقت رســیدگى مورخه 1398/04/26 ساعت 9 صبح شاکى : آقاى 
غالمرضا رجبى فرزند محمد اسماعیل – متشــاکى عنه : ابراهیم سلحشور فرزند البرز به 
نشانى مجهول المکان – محل حضور دادگاه عمومى بخش مهر دشت- اتهام : تحصیل مال 
از طریق نامشروع باتوجه به اینکه آقاى غالمرضا رجبى شکایتى دایر بر تحصیل مال از طریق 
نامشروع علیه آقاى ابراهیم سلحشــور فرزند البرز مطرح نمودند که در شعبه دادگاه بخش 
مهردشت تحت کالسه 972334 تحت رسیدگى مى باشد بنا به اعالم و در خواست شاکى و 
به لحاظ مجهول المکان بودن متشاکى عنه به استناد ماده 344ق ا د ك مراتب یک نوبت 
در روزنامه کثیر االنتشار آگهى میگردد تا جهت رسیدگى به اتهام در مورخه 1398/04/26 
ســاعت 9 صبح در این دادگاه حضور یابند در صورت عدم حضور به پرونده غیابى رسیدگى 

خواهد شد. 494641/ م الف باقرى- مدیر دفتر دادگاه عمومى بخش مهردشت/ 3/252
ابالغ وقت رسیدگى

 وقت رسیدگى حقوقى: شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت. یک نوبت حداکثر تا تاریخ 
98/03/25 دریکى از روزنامه ها کثیراالنتشــار درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى 
درپرونده کالسه 881/97 به این شورا ارسال گردد. وقت رسیدگى 98/04/26 روز سه شنبه 
ساعت 10 خواهان: محمد امینى فرزند عباسعلى به نشانى: دهق-خ شریعتى-کوى پامنبر 
میثم پالك 71 خوانده: على هوشیارسار بانلو به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 
چهل میلیون ریال وجه یک فقره چک با خسارت تاخیر در تادیه و هزینه دادرسى گردشکار: 
خواهان مذکور دادخواســتى به طرفیت خوانده تسلیم به شــعبه اول شوراى حل اختالف 
مهردشت نموده که ثبت که حسبدستوردادگاه تعیین و به درخواست خواهان و دستور شورا 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبــت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى درج مى گردد تا خوانده از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه 
شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود وقت رسیدگى مذکور به خوانده ابالغ و نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر خود جهت رسیدگى حضوربهم رساند. 
چنان که بعدا ابالغ به وسیله آگهى الزم شود. فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد 

بود. 494843/م الف، دبیرشعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت/ 3/253
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آیا عادت هاى روزمره شما باعث مى شوند که سریع تر پیر شوید؟ این 17 
عادت را بررسى کنید اما نگران نباشید، با کمى تغییر در سبک زندگى تان 

مى توانید به راحتى با آنها مقابله کنید.
1-استرستان را  با تصور اینکه خود به خود برطرف مى شود 

کم اهمیت تلقى مى کنید
تحقیقات جدید نشان داده افسردگى نه تنها ناراحت کننده است بلکه با 
کوچک کردن مغز، زودتر پیرتان مى کند. سالمت روح و روانتان را هم به 
اندازه  سالمت جسمتان جدى بگیرید و اگر تجربه  عالیم افسردگى تان 
بیش از ده هفته طول کشــید به یک متخصص مراجعــه کنید. رفتار 
درمانى شــناختى یا CBT کمکتان مى کند زودتر به احساس بهترى 

دست پیدا کنید.
2- مدت زیادى به صفحه هاى  نمایش خیره مى شوید

دیدن فیلم و ســریال با تلویزیون و یا چک کردن مدام شــبکه هاى 
اجتماعى در تلفن همراه باعث مى شود که شما به طور دائم در معرض 
نورهاى صفحه نمایش باشید. این نورها به پوست شما نفوذ کرده و در 
بعضى موارد باعث ایجاد آسیب توسط رادیکال هاى آزاد مى شود. کتاب 

خواندن یک جایگزین خوب براى این مورد است.
3- اغلب آنقدر عجله دارید که ضدآفتاب نمى زنید

فرقى نمى کند قرار است به ساحل بروید یا خرید یا به هر دلیل دیگرى 
تمام روز را در فضاى باز باشید، به هر حال باید هر روز ضدآفتاب بزنید. 
خورشــید، بزرگ ترین فاکتور در پیر شدن پوست است. در ضمن براى 
مالیدن محصوالت پوستى بهتر اســت آنها را از سمت چانه به سمت 
پیشانى رو به باال بمالید، ماساژ کرم ها و محصوالت آرایشى به سمت 

پایین باعث کشیده شدن پوست به سمت پایین و پیرى آن مى شود.
4- آخر هفته ها یکى دو نخ سیگار مى کشید

فکر مى کنید چون فقط گهگاه در میان جمع و مهمانى ها سیگار مى کشید 
از عوارض آن ایمن هستید؟ خیر! اینطور نیست. تنباکو حاوى بیش از 
3800 ماده  شیمیایى است که مى تواند به بافت پوستتان آسیب بزند و 
شما را از درون و بیرون پیر کند. عادت شما به سیگار کشیدن (هرچند 
که هر روز نباشد) حتى مى تواند موهایتان را هم پیش از موعد سفید کند. 

استفاده از قلیان هم موجب پیرى زودرس مى شود.
5- اغلب دعوت دوستان به مهمانى ها و دورهمى ها را رد 

مى کنید
دوستان فقط براى تبریک روز تولد یا همراهى شما تا فرودگاه نیستند؛ 
دوستى قدرت عجیبى در جوان نگهداشتن شما هم دارد. مطالعات نشان 
داده اند افرادى که شبکه  اجتماعى قوى از دوستانى صمیمى و شاد دارند، 
هم زندگى باکیفیت ترى دارند و هم بیشتر عمر مى کنند. حداقل ماهى 
یک بار با دوستانتان دیدار کنید و سعى کنید هیچ دورهمى دوستانه اى 

را از دست ندهید.
6- لیســت کارهاى ضرورى تان از لیســت خریدتان 

طوالنى تر است!
در دنیاى شلوغ و شتاب زده  ما طبیعى است که هر روز با مسئولیت ها و 
ضرب العجل هاى زیادى رو به رو باشیم اما اگر قرار باشد مدام از کارى 
به کار دیگر و از مشغله اى به مشغله  دیگر بپردازید و در کار غرق شوید 
خیلى زود پیر خواهید شد. هورمون اســترس سبب انقباض رگ هاى 
خونى مى شود و اســترس مزمن، ریسک بیمارى قلبى، فشارخون باال 
و سکته مغزى را باال مى برد. اســترس حتى مى تواند مشکالت روحى 

و روانى ایجاد کند.
7- هر روز چند فنجان قهوه مى نوشید

نوشیدن قهوه بخشى جدانشدنى از زندگى روزمره  خیلى از افراد است 
اما این عادت شما مى تواند پیرتان کند. قهوه سبب پایین آمدن هورمون 
دهیدرواپى آندروسترون مى شود. این هورمون ظاهرتان را جوان نگه 

مى دارد و از التهاب کم مى کند. 
8- روى روبالشى بى کیفیت مى خوابید

هر شب پوست حساس و زیباى صورتتان را هشت ساعت روى بالش 
مى گذارید. پس اگر روبالشى شما از هر چیزى غیر از ابریشم یا ساتن باشد 
دچار چین و چروك هاى زودهنگام پوست خواهید شد. روبالشى هایى از 
جنس کتان و نخ و یا جنس هاى نامرغوب اجازه نمى دهند پوست شما 
به راحتى حرکت کند و فرم و شکل طبیعى خود را از دست خواهد داد. 
عالوه بر این، خوابیدن فقط روى یک ســمت صورت هم باعث ایجاد 
خطوط و پیر شدن پوستتان مى شود. سعى کنید بیشتر پشت به زمین 

(طاقباز) بخوابید.
9- جلوى کامپیوترتان قوز مى کنید

حتماً مى دانید که افراد پیر و ســالمند چه وضعیت بدنى پیدا مى کنند و 
پشتشان قوز مى شود. امروزه خیلى از افراد در سنین جوانى دچار این قوز 
مى شوند؛ زیرا تمام مدت مقابل لپ تاپ و روى گوشى شان قوز کرده اند 

و این وضعیت بدنى نادرست نه تنها سبب ایجاد انحنا در ستون فقرات 
شده و فرم بدنشان را تغییر مى دهد، بلکه باعث فشار در ناحیه  گردن و 
چین و چروك نیز مى شــود. در واقع این عادت مى تواند ساختار ستون 
فقرات را ضعیف کرده و آرتروز ایجاد کند که یک بیمارى شایع در میان 

افراد سالمند است.
10- هله هوله مى خورید

هیچکس نمى گوید هله هوله براى سالمتى خوب است اما با وجود این 
بیشتر افراد به طور مرتب هله هوله و غذاهاى فرآورى شده مى خورند 
شاید به این دلیل که نمى دانند این خوردنى ها سریع تر از آنچه تصورش 
را بکنند پیرشان مى کند. داشتن رژیم غذایى سرشار از میوه ها و سبزى 
هاى فیبردار و غالت کامل مانند رژیــم مدیترانه اى کمکتان مى کند 
بهتر بخوابید و در برابر اســترس مصون بمانید و حتمًا مى دانید که هر 
دو این عوامل تا چه اندازه در داشــتن ظاهرى جوان و شــاداب نقش 

دارند.

11- با نى مى نوشید
نى هاى پالستیکى نه تنها براى محیط زیست بد هستند بلکه براى خود 
شما هم مضرند چون باعث مى شوند پیرتر به نظر برسید. استفاده از لب ها 
براى نوشــیدن با نى مى تواند باعث چین و چروك اطراف لب ها شود؛ 
چیزى شبیه زمانى که ســیگار روى لب ها قرار مى گیرد. راه حل بسیار 
ساده است: اســتفاده از نى را فراموش کنید و نوشیدنى تان را مستقیمًا 

از لیوان بنوشید.
12- عینک آفتابى نمى زنید

عینک آفتابى صرفاً براى کامل کردن تیپتان نیست، چون از چشم هایتان 
مراقبت مى کند. استفاده از عینک آفتابى نه تنها مانع ایجاد چروك هاى 
ریز اطراف چشم ها مى شود (حتى در روزهاى ابرى) بلکه از چشم هایتان 
در برابر سرطان و آب مروارید نیز محافظت مى کند و مراقب بینایى تان 

است.
13- تحرك ندارید

متأســفانه به اندازه  کافى ورزش نکردن یکى از سریع ترین راه هاى پیر 
کردن جسم و روحتان است. با خودتان توافق کنید که تحت هر شرایطى 

تحرك بدنى داشته باشید و حداقل سه بار در هفته ورزش کنید.
14- مراقب دندان هایتان نیستید

دندان هاى شــما یکى از اولین چیزهایى هستند که ســنتان را نشان 
مى دهند. هر روز مسواك بزنید و نخ دندان بکشید و حتماً براى چکاپ هاى 

منظم به دندان پزشک مراجعه کنید.
15- فقط محصوالت بدون چربى مى خورید

داشتن رژیم غذایى کم چربى شاید کمکتان کند وزن کم کنید (شاید هم 
نه!)؛ اما یکى از اتفاق هایى که قطعاً روى مى دهد تسریع پروسه  پیرى تان 
است. اسیدهاى چرب امگا 3 که در مغزها و ماهى هاى چرب وجود دارند 

براى حفظ سالمت و جوانى پوست و سالمت قلب ضرورى اند.
16- زیاد آرایش مى کنید

خیلى از خانم ها آرایش مى کنند تا جوان تر به نظر برسند؛ اما آرایِش زیاد اثر 
معکوس دارد. آرایش غلیظ و سنگین، حفره هاى پوست را مسدود مى کند 
و چربى طبیعى آن را از بین مى برد که هر دو سبب پیرى زودهنگام پوست 
خواهند شد. این را هم خوب است بدانید که آرایش هاى بر پایه  پودر بیشتر 

از آرایش هاى بر پایه  کرم، چین و چروك ها را نشان مى دهند.
17- هیچ سرگرمى و تفریحى ندارید

نقاشــى کشــیدن، شــعر ســرودن، مطالعه و خیلى کارهــاى دیگر 
سرگرمى هایى هستند که مى توانند خالقتان کنند. محققان دریافته اند 
افرادى که به یک سرگرمى عادت دارند کمتر مجبور مى شوند به پزشک 
مراجعه کنند و نگاه شــادتر و مثبت ترى به زندگى دارند. شادى و مثبت 

اندیشى بى چون و چرا شما را جوان نگه مى دارد.

غذایتــان بر زمین مى افتد و شــما آن را بر مــى دارید و 
مى خورید، تا آنجا که مى توانید این کار را ســریع انجام 
مى دهید اما... آیا قانون «پنج ثانیه» را انجام مى دهید و به 

خوردنش ادامه مى دهید؟
اگر ایــن کار را مى کنید، پس آدم شــجاعى هســتید. 
متخصصان اخیراً دریافته اند که قانون «پنج ثانیه» یک 
افسانه است. بسیار خب. البته این مسئله به نوع غذایى که 

بر زمین مى افتد هم بستگى دارد.

شــوراى اطالعــات غذایى اســترالیا معتقد اســت که 
این مســئله به نوع باکتــرى ارتبــاط دارد. باکترى ها 
عاشــق چیزهاى خیس و مرطــوب و غذاهــاى آبدار 
هســتند اما چنــدان عالقه اى بــه غذاهاى خشــک 

ندارند.
بنابراین اگر چیزى مثل گوشت یا پنیر از دستتان بر زمین 
افتاد -همانطور که مى دانید هر دوى اینها خوراکى هاى 
آبدارى هستند- احتمال آلوده شدن آنها بیشتر از افتادن 

یک خوراکى خشک بر زمین است (مثل چیپس و کلوچه).
برخى از باکترى ها یى که به غذا مى چســبند مى توانند 
مفید باشند اما جالب اســت بدانید که ساالنه 48 میلیون 
آمریکایى از غذا مســموم مى شــوند و البته همه  آنها به 
علت خوردن غذایى که بر زمین افتاده نیســت، بنابر این 
بهتر است وقتى غذایى به زمین افتاد، اگر خواستید آن را 
بخورید به این فکر کنید که آیا ارزش ریسک کردن دارد 

یا نه.

یک دندانپزشک معتقد است، در صورت پوسیدگى 
دندان عقل و یا در صورت رویش نامناســب آن و 
آزردگى فک، بهتر است این دندان به جاى ترمیم، 

کشیده شود.
دکتر محمدمســلم ایمانى با بیان اینکه اهمیت 
دندان هاى عقل به علــت کاربرد و کارکرد آن به 
اندازه سایر دندان ها نیست گفت: تحقیقى که در 
زمینه دندان هاى عقل صورت گرفته نشان مى دهد 
این دندان ها بازمانده دندان هاى آســیاى انسان 
در گذشته است که تعداد آنها بیشتر از زمان حال 
بوده است. وى افزود: درگذشته انسان هاى اولیه 
گوشت را به صورت خام مصرف مى کردند و همین 
امر موجب بزرگ شــدن و توسعه فک آنها شده و 
تعداد دندان هاى آســیاى آنها بیشتر از زمان حال

 بود.
ایمانى تصریح کرد: با تغییر غذاى مصرفى انسان 
و استفاده از غذاهاى پخته، به تدریج فک انسان 
نیز کوچک تر و تعداد دندان ها کمتر شد و به نظر 
مى رسد دندان هاى عقل یکى از دندان هاى آسیاى 

به جا مانده از آن دوران باشد.
وى در خصوص نامگــذارى این دنــدان به نام 
«دندان عقل» نیــز گفت: به نظر مى رســد این 
نامگذارى به زمان رویش این دندان مربوط شود، 

چرا که دندان عقل در ســنین 17 تا 20 ســالگى 
و زمانى که به نوعى عقل افراد به بلوغ مى رســد 

رشد مى کند.
این دندانپزشک به عدم کارایى دندان عقل اشاره 
کرد و افزود: در صورتى که سایر دندان هاى آسیا در 
فک موجود باشد، عمًال دندان عقل کارایى چندانى 
ندارد. همچنین بود و نبود ایــن دندان در زیبایى 
چهره هم تأثیرى ندارد و اگر کشیده شود، صورت 

فرورفتگى پیدا نمى کند.
به گفته ایــن عضو هیئت علمى دانشــگاه علوم 
پزشکى کرمانشاه در صورت وجود سایر دندان هاى 
آسیا در فک، چنانچه دندان عقل دچار پوسیدگى 
شــده و یا رویش آن موجب آزردگى فک انسان 
شــود، کشــیدن آن بهتر از ترمیم آن است. وى 
در خصوص عــدم رویش به موقــع دندان هاى 
عقل نیز گفــت: چنانچه این نوع دنــدان قبل از 
30 سالگى رشد نکند، بهتر اســت افراد حتمًا به 
منظور بررســى فک خود به دندانپزشک مراجعه

 کنند.
ایمانى تصریــح کرد: عدم رویــش این دندان ها 
موجــب آزردگى فک و آســیب آن مى شــود و 
بهتر اســت این دندان ها با جراحى از فک خارج

 شوند.

مدیر نظارت بر مواد غذایى و محصوالت آرایشــى 
و بهداشــتى گفت:  شــیر کم چرب کمک مى کند 

فشارخون پایین بیاید.
محمد کاظم زاده اظهار کرد: نوشــیدن روزانه، شیر 
کم چرب کمک مى کند تا فشارخون حدود 10 درصد 
پایین بیاید، زیرا شیر سرشار از ویتامین D و کلسیم 
 D اســت و در عین حال چربى کمى دارد و ویتامین
و کلسیم در پایین آوردن فشار خون مؤثر است. وى 
افزود: مواد غذایى سرشــار از منیزیم مانند حبوبات، 
گریپ فروت، بادام، ســیب، اســفناج، ذرت، غالت 
کامل، کلم بروکلى و شیر سویا نیز براى پایین آوردن 
فشارخون مفید هستند. امگا 3 نیز از موادى است که 

به پایین آوردن فشارخون کمک مى کند.
کاظم زاده گفــت: همچنین ســیر، کرفس، گوجه 
فرنگى، هویج و پیاز نیز مــواد غذایى مؤثر در پایین 
آوردن فشارخون هستند؛ کم آب شدن بدن نیز گاهى 
مى تواند موجب باال رفتن فشارخون شود و در مقابل 
نوشیدن حداقل هشــت لیوان آب در روز مى تواند از 
بروز این بیمارى جلوگیــرى کند.  وى افزود: ماهى، 
سالم ترین نوع گوشــت مصرفى بوده که سرشار از 
پروتئین است و مقدار بسیار کمى چربى دارد. همچنین 
توصیه به کاهش مصرف سدیم، شیرینى ها، کافئین، 
برخى از انواع آجیل و گوشت مى تواند در پیشگیرى و 

کنترل فشار خون باال نقش داشته باشد.

17 کار روزمره که پیرى زودرس مى آورد

 دندان  عقل را بکشید
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 آیا شما هم از قانون «5 ثانیه» پیروى مى کنید؟

رامین طالیى، عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى 
شهید بهشــتى بیان کرد: در پزشــکى برگشت اسید 
برخالف جهت از معده به مــرى را به عنوان رفالکس 
تلقى مى کنیم. حدود 20 درصد از افــراد جامعه دچار 
عالیم رفالکس مى شوند و ممکن است یک بار در ماه 

و یا براى برخى هر روز اتفاق بیافتد.
وى سوزش ســر دل یا ترش کردن یا عواملى خارج از 
مرى نظیر سرفه مزمن، احساس گیر کردن یک لقمه 
در گلو و درد بین دو کتف را از عالیم شــایع رفالکس 

معده عنوان کرد.
وى همچنین دربــاره دالیل بروز رفالکــس در افراد 
توضیح داد: متأسفانه جامعه به سمت اضافه وزن پیش 
مى رود؛ خوردن غذا هاى فست فودى و پرکالرى، کم 
تحرکى که بیشتر در نوجوانان و جوانان دیده مى شود 
و یا افرادى که به علت ســن باال حرکاتشان محدود 
است باعث مى شود که این دســته از افراد روز به روز 
چاق تر شــوند؛ پس چاقى یکى از عوامل مهم ســبب 
ساز رفالکس اســت به طورى که موجب شل شدن 
دریچه اتصــال مرى به معده مى شــود و رفالکس را 

تشدید مى کند.

این فوق تخصص گوارش خوردن غذا هاى محرك مثل 
قهوه، نسکافه و شکالت، همچنین استعمال دخانیات، 
خوردن غذا هاى چرب و سنگین که مدت زمان زیادى 
در معده باقى مى مانند، داشتن عادات غذایى نامناسب 
مثل دراز کشیدن و مصرف چاى بالفاصله بعد از صرف 

غذا را از دیگر عوامل تشدید کننده رفالکس دانست.
وى درمان کامل و یا کنترل رفالکس را نیز تشریح کرد: 
در پزشکى بیشتر بیمارى ها کنترل مى شوند، کسى که 
فشار خون باال دارد باید مدت ها قرص فشار خون بخورد 
و نمى تواند قطع کند اما درباره رفالکس حداقل به آن 
شدت نخواهد بود که تصور شود الزم است بیمار تا آخر 

عمر خود دارو مصرف کند.
طالیى افزود: معموًال داشتن یک آندوسکوپى به عنوان 
پایه در افرادى که طوالنى مــدت عالیم رفالکس را 
دارند کمک مى کند تا مدت درمان، میزان مفید بودن آن 
و همچنین اینکه آیا امکان قطع دارو وجود دارد یا خیر 
را به ما نشان دهد و در نهایت زیر نظر فوق تخصصان 
گوارش مى توانیم آهسته آهسته دارو را قطع کنیم. اگر 
این حالت امکانپذیر باشــد حدود 60 تــا 70 درصد از 

بیماران مى توانند دوره هاى رفالکس را تجربه نکنند.

 عامل رفالکس معده که از آن بى خبر هستید

 نوشیدنى اى که فشار خون را
 از شما دور مى کند 

خطر نان کپک زده  
کپک زدن نان هاى فراموش شــده امرى بســیار 
متداولى است اما بهتر است بدانید که این نان هاى 
کپک زده بسیار خطرناك اند و باید آنها را به سرعت 
از خانه دور کنید یا حتى در زمین دفن کنید؛ کپک نان 
سرشار از ماده اى به نام آفالتوکسین است که عوامل 

اصلى بروز سرطان خون محسوب مى شود.
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صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

آنکس که از دنیا زیاد برداشت به فقر محکوم است و آنکس که خود را از آن 
بى نیاز انگاشت در آسایش است  و آنکس که زیور دنیا دیدگانش را خیره سازد 
دچار کوردلى شود و آنکس که به دنیاى حرام عشق ورزید، درونش پر از 
اندوه شد و غم و اندوه ها درخانه دلش رقصان گشت که از سویى سرگرمش 
ســازند و از ســویى دیگر رهایش کنند، تــا آنجا که گلویــش را گرفته در 
گوشه اى بمیرد، رگ هاى حیات او قطع شود و نابود ساختن او بر خدا آسان، 

موال على (ع)و به گور انداختن او به دست دوستان است.

با بهره بردارى از پروژه احداث پست هاى برق شهید خرازى 
فوالد مبارکه، تغذیه پایدار انرژى الکتریکى ســایت شــهید 
خرازى و پایدارى شبکه برق پیشــین فوالد مبارکه از طریق 

تغذیه بخشى از بارهاى آن شبکه محقق شد.
مدیر اجراى پروژه هاى انرژى و سیاالت فوالد مبارکه ضمن 
اعالم این خبر و با اشــاره به اهمیت اجراى این پروژه گفت: 
احداث پروژه مذکور در بهمن ماه ســال 1393 در زمینى به 
مســاحت بالغ بر 100 هزار مترمربع و با سرمایه گذارى بالغ بر 
2700 میلیارد ریال در سایت شهید خرازى شروع شد و در بازه 

زمانى چهار سال تکمیل شد و به بهره بردارى رسید.
علیرضا اســتکى تصریح کرد: عمده مشــکالتى که قبل از 
احداث این پست در شبکه برق فوالد مبارکه وجود داشته است 
عبارت بود از تکمیل ظرفیت حرارتى خطوط انتقال برق 400 
کیلوولت فوالد مبارکه به گونه اى که هنگام تعمیر و سرویس 
دوره اى خطوط، اعمال محدودیت برق به فوالدسازى اجتناب 
ناپذیر بود، تکمیل ظرفیت تجهیزات شبکه برق قبلى فوالد 
اعم از ترانس هاى قدرت و نیروگاه ها به گونه اى که با خروج 
از سرویس یکى از تجهیزات، بخش زیادى از مصارف خطوط 
تولید دچار قطعى برق و یا کاهش تولید مى شــدند، همچنین 
کاهش قابلیت اطمینان شــبکه برق فــوالد مبارکه به علت 
تمرکز بیش از حد بارها در پست MIS1 و باال بودن احتمال 
فروپاشى شبکه الکتریکى و قطعى برق کامل و در نهایت عدم 
امکان تغذیه بارهاى الکتریکى جدید (نظیر نورد گرم شماره 2، 

توسعه آهن سازى و...).
مدیر اجراى پروژه هاى انرژى و ســیاالت فــوالد مبارکه در 
خصوص مزیت هاى اجراى این طرح اظهار کرد: با اجراى این 
پست فشار قوى، عالوه  بر برطرف شدن موارد باال، باتوجه به 
اصل مهم پدافند غیرعامل در صورت بروز مشکالت فنى در 

شبکه برق قدیم شرکت از وارد آمدن هرگونه خسارت احتمالى 
پیشگیرى خواهد شد. وى از پســت کلیدزنى 400 کیلوولت 
زنده رود (AIS) با هدف اتصال شــبکه برق شهید خرازى 
به شبکه سراســرى، پســت مبدل 63/400کیلوولت شهید 
خرازى شامل ایســتگاه گازى (GIS) موسوم به NIS2 و 
ترانسفورماتورهاى کاهنده و پســت کلیدزنى 63 کیلوولت 
شهید خرازى از نوع فضاى بسته موسوم به MIS2 به عنوان 

بخش هاى اصلى این پست یاد کرد.
استکى با بیان اینکه کلیه مراحل محاسبات، طراحى، نصب، 

تســت و راه اندازى پروژه به دســت متخصصــان داخلى با 
بیش از 730 هزار نفرســاعت انجام شــده، خاطرنشان کرد: 
بیش از 60 درصد تجهیزات این پســت از داخل کشور تأمین 
شده که انتقال دانش فنى و اشتغالزایى قابل توجهى به همراه 
داشــته اســت. وى افزود: مراحل راه اندازى و بهره بردارى 
از پروژه به این شــرح بوده اســت: برق دارى پست کلیدزنى
 400 کیلوولــت زنــده رود، بــرق دارى پســت گازى 400 
کیلوولت شــهید خرازى، بــرق دارى ترانســفورماتورهاى 
کاهنده و پست کلیدزنى 63 کیلوولت شهید خرازى و انتقال 

تغذیه برق مگامدول هاى احیاى مســتقیم شهید خرازى به 
پست جدید.

تشــریح وضعیت فعلى این پروژه بخش دیگرى از سخنان 
استکى بود. وى در این خصوص گفت: در حال حاضر، تغذیه 
برق مگامدول هاى احیاى مستقیم شهید خرازى که قبًال به 
 MIS2 برقرار بوده به پست MIS1 صورت موقت از پست
منتقل شــده و حدود 40 مگاوات از بار شــبکه برق قدیمى 
فوالد مبارکه کاسته شده است. همچنین بارهاى واحدهاى 
گندله سازى و مدول هاى احیاى مستقیم نیز در آینده به پست 
جدید منتقل خواهد شد و تغذیه برق نورد گرم شماره 2 نیز در 
آینده از محل پست جدید پیش بینى شده است. در حال حاضر 
ظرفیت نصب شده تجهیزات در این پروژه 500 مگاولت آمپر 

است که تا 1500 مگا ولت آمپر قابلیت توسعه دارد.
وى در ادامــه از این طرح به عنــوان یکــى از موفق ترین 
پروژه هــاى اجراشــده در فوالد مبارکــه نام بــرد و اظهار 
کرد: به  منظور اســتفاده حداکثــرى از تــوان تولید داخلى، 
برخى از تجهیزات پروژه على رغم داشــتن امــکان تأمین 
خارجى پیش بینى شــده در قرارداد، بومى ســازى شدند که 
مهمتریــن آنها عبارت اند از سیســتم ثبت خطاهــا و وقایع

 (Fault & Event Recorder) پست MIS2، تغییر 
سازنده از زیمنس آلمان به بهینه نیرو، رآکتورهاى سرى 6/6 
کیلوولت، تغییر ســازنده از ترنچ اتریش بــه فراپیام، تابلوى 
میمیک موزاییکى و تغییر سازنده از دوموى ایتالیا به طرح نیرو.

استکى در همین خصوص افزود: بومى ســازى موارد فوق، 
عالوه بر کاهش وابستگى به سازندگان خارجى در بهره بردارى 
و تعمیرات آینده، صرفه جویى سرمایه گذارى بالغ بر 40 میلیارد 
ریال به دنبال داشته و پس از بهره بردارى براى 75 نفر به  طور 

مستقیم فرصت شغلى ایجاد کرده است.

پیشرفت 95 درصدى ساخت پمپاژ تصفیه خانه فاضالب نجف آباد
عملیات ســاخت ســازه پمپاژ فاضالب 
تصفیه خانه فاضالب نجف آباد با پیشرفت 
بیش از 95 درصدي ادامه دارد. در راستاي 
در مدار قرار گرفتن انتقال فاضالب شرق 
شــهرهاي نجف آباد و شهرك ویالشهر 
عملیات ساخت ســازه پمپاژ تصفیه خانه 
نجف آباد براى تحت پوشــش قرار دادن 
150 هزار نفر در دســتور کار قرار گرفت که تاکنون بیش از 95 درصد پیشرفت فیزیکی 
داشته اســت. این پمپاژ در ارتفاع 24 متري عمق زمین با هزینه اي بیش از 60 میلیارد
 ریال با اعتبارات عمرانی در محل سایت تصفیه خانه نجف آباد در حال ساخت و تکمیل 

سازه است.

شستشوي 32هزارمتر شبکه فاضالب 
واحد بهره برداري منطقه 5 آبفا اصفهان 
در اردیبهشــت ماه ســال جاري اقدام به 
شستشــوي 31 هزار و 894 متر شــبکه 
فاضالب ایــن منطقه کرده اســت. این 
عملیات به منظور جلوگیري از پس زدگی، 
جلوگیري از فرسوده شدن شبکه فاضالب، 
جلوگیري از ماند فاضــالب و ایجاد بوي 
نامطبوع و جلوگیري از رشد حشــرات و جانوران موذي در محدوده این منطقه صورت 
گرفته است. این واحد همچنین در اردیبهشت ماه سال جاري اقدام به همسطح سازي 44 
مورد از دریچه منهول هاي فاضالب درمحدوده این منطقه کرده است. این عملیات به 
لحاظ نامرئی شدن منهول ها توسط عوامل شهرداري بوده که در این خصوص این واحد 

ضمن شناسایی نسبت به مرئی کردن آنها اقدام کرده است.

اتصال شهرك صنعتى گلپایگان به شبکه توزیع آب
عملیات اتصال شهرك صنعتى شهرستان 
گلپایگان به شبکه توزیع آب اجرا شد. در 
این خصوص شبکه توزیع آب موجود در 
شهرك صنعتى گلپایگان واقع در جنوب 
این شــهر با نصب فلومتر به شبکه توزیع 
آب متصل شــد. این عملیــات به منظور 
بهره مندى این منطقه از آب شرب تصفیه 
شده و کمک به واحدهاي تولیدي در جهت رونق تولید ملى انجام شد. در این خصوص 
حجم واگذارى آب با ظرفیت بیش از 15 هزار متر مکعب در ماه در نظر گرفته شده است.
 گفتنى است شهرك صنعتى گلپایگان متشکل از واحدهاى گوناگون صنعتى و تولیدى 

است.

مهار حادثه شکستگی لوله 
حادثه شکستگی لوله 1000 خط آبرسانی 

مسکن مهر فوالدشهر مهار شد. 
این حادثه کــه در یکی از پــر ترددترین 
محورهــاي اســتان یعنــی محــور

 نجف آباد-فوالدشهر به وقوع پیوسته بود 
در کمترین زمان ممکن و با همت پرسنل 
منطقه و کمک و پشتیبانی اکیپ بحران 

معاونت محترم بهره برداري استان، مهار و ترمیم شد.

حفر یک حلقه چاه در داران
در پى ماسه دهى چاه شماره 5 در منطقه 
دارانکه مشکالتى به لحاظ کمى، مهندسى 
و زیست محیطى در برداشت، آبفا منطقه 
با اخذ مجوزهاى الزم اقــدام به حفرچاه 

جدید کرد. 
مدیرآبفا منطقه عنوان کرد: ماســه دهى 
چاه مذکور به دلیل فراوانى مواد ســیلتى 

و ماسه هاى بسیاردانه ریز در الیه هاى آبدار منطقه یکى ازعوامل اصلى است.

انتقال آب از باباشیخعلى به دهاقان
اجرایــى  عملیــات  از  درصــد   95
لوله گذارى خط انتقال آب از تصفیه خانه 
آب باباشیخعلى به منطقه دهاقان به طور 

کامل انجام شد.
 رئیس اداره فنــى و مهندســى منطقه 
دهاقان، با اعالم این خبــر، افزود: طول 
مسیر لوله گذارى خط انتقال از باباشیخعلى 
به دهاقان، 47 کیلومتر است که 46300 متر با لوله چدنى داکتیل قطر 300 میلیمتر انجام 
شده است، که با تکمیل حدود 700 متر از طول لوله گذارى در ابتداى شهر دهاقان و در 
مسیرهاى رفت و برگشت به ایستگاه ها  جهت تست پمپاژ 2 و 3 خط انتقال آب به اتمام 

خواهد رسید.

نشست مشترك صنعتگران و مدیران واحدهاى تولیدى مستقر 
در شــهرك صنعتى جى و معاونان و مدیران اداره کل تأمین 
اجتماعى استان اصفهان با حضور مدیر عامل شرکت شهرك 
هاى صنعتى استان به منظور کمک به رفع مشکالت واحدهاى 

مستقر در این شهرك برگزار شد.
مدیر عامل شرکت شــهرك هاى صنعتى استان در آغاز این 
نشست با اشاره به نامگذارى سال جارى از سوى مقام معظم 
رهبرى با عنوان ســال رونق تولید و همچنین تحمیل جنگ 
اقتصادى از سوى غرب به سرکردگى آمریکا بر کشور تصریح 
کرد: بدیهى است به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبرى 
در ایجاد رونق تولید و همچنیــن پیروزى در جنگ اقتصادى؛ 
همه ســازمان ها و ارگان هاى دولتى باید بــا حمایت ویژه از 
بخش هاى تولیدى و صنعتى کشور بستر مناسبى براى بهبود 
فضاى کسب و کار و توسعه تولید و اشتغال در کشور و استان 

ایجاد کنند.

محمد جــواد بگى مشــکالت تأمین اجتماعــى را به همراه 
مشکالت مالیاتى و تأمین سرمایه در گردش و  همچنین تأمین 
مواد اولیه را یکى از مهمترین دغدغه هاى صنعتگران و سرمایه 
گذاران در شــهرك ها و نواحى صنعتى استان عنوان و تأکید 
کرد: با رفع نگرانى ها و چالش هاى فعاالن اقتصادى در زمینه 
هاى تأمین اجتماعى و مالیاتى مى توان گام هاى ارزشمندى 
در حمایت از تولید و ایجاد رونق تولید و اشتغال برداشت. وى 
در ادامه از مدیران ســازمان تأمین اجتماعى استان خواست با 
حمایت ویژه از واحدهاى تولیــدى و صنعتى، نقش مهمى در 

موفقیت کشور در جنگ اقتصادى اخیر ایفا کنند.
در ادامه این نشســت صنعتگران و مدیران واحدهاى تولیدى 
مستقر در شــهرك صنعتى جى به بیان مشــکالت خود در 
زمینه تأمین اجتماعــى پرداخته و مدیــران اداره کل تأمین 
اجتماعى استان نیز به پاسخگویى به سئواالت و رفع مشکالت 

صنعتگران در حوزه تأمین اجتماعى پرداختند.

 با تــالش کارکنــان متخصص امــور تعمیــرات مکانیک 
شــرکت مدیریت تولیدبــرق اصفهــان و همکارى ســایر 
بخش هاى شــرکت،  عملیات بازسازى سل شــماره 4 برج 
خنک کــن مرطوب واحــد 120 مگاواتى نیــروگاه اصفهان 
پایان یافت و  این واحد بخارى، بار دیگر وارد مدار تولید برق شد.

مدیرعامل شــرکت مدیریــت تولیدبرق اصفهــان گفت: به 
منظور اجراى عملیات بازسازى سل هاى شــماره یک و 4 و 
5 برج خنک کن، ایــن واحد تولید برق براى مدت ســه ماه از 
مدار تولید، خارج بود و با اتمام بازســازى ســل شماره 4 برج 

خنک کن، این واحد وارد مــدار تولید برق شــد و به صورت 
نیمه بار،  مورد بهره بردارى قرار گرفت که با اتمام بازســازى 
ســل 5 تــا حــدود 15 روز آینده و ســپس ســل شــماره 
یک، بار این واحد تولید برق بخــارى به ظرفیت کامل خواهد 

رسید.
 به گفته مهندس بهمن نیکى در زمان خارج بودن این واحد 120 
مگاواتى از مدار تولید و همزمان با بازسازى سل هاى شماره یک 
و 4 و 5  برج خنک کن، فعالیت هاى تعمیراتى دیگرى مانند رفع 
عیب هیتر فشار ضعیف شماره یک، رفع عیب و جوشکارى کولر 
کلوزسیکل شماره یک، اورهال کامل اکستراکشن پمپ شماره 
یک و 2، تعویض سروموتور گاورنینگ والو سمت چپ و راست 
توربین و همچنین اورهال پمپ هاى کلوزسیکل شماره یک و2 

هم بر روى این واحد انجام شده است.
گفتنى است هم اکنون با توجه به جارى شدن آب رودخانه زاینده 
رود، هر پنج واحد تولید برق بخــارى نیروگاه اصفهان در مدار 

تولید قرار گرفته است. 

مدیرعامل شرکت «رایمون توسعه آریا»، مجرى انحصارى 
«ویژه کارت» بانک ایران زمین، این بانک را پشتیبان و حامى 
نخبگان کشور دانست و درباره امکانات و خدمات این کارت 

توضیحاتى را ارائه داد. 
گلشن در روز اول از برپایى نمایشگاه «اینوتکس» با اشاره به 
ویژگى ها و قابلیت هاى «ویژه کارت» بانک ایران زمین گفت: 
یکى از اهداف مهم ارائه این کارت، حمایت از نخبگان کشور 
اســت. اگر خدمات خوب و مطلوبى به این قشر از جامعه داده 
شود هم جلوى خروج نخبگان گرفته مى شود و هم در مشاغل 
و صنوف تخصصى نخبه گرایى نهادینه خواهد شد. وى ادامه 
داد: ارائه خدمات به نخبگان و متخصصان در واقع کمک به 
نسل هاى آینده کشور است. این شرکت براى توسعه فضاى 
کار با «ویژه کارت» با بانک هــاى مختلفى براى همکارى 
مذاکره کرد و تنها بانک ایران زمین بود که بسترها و امکانات 

مورد نیاز اجراى این طرح را در اختیار داشت. 
گلشن با اشاره به اینکه براى این کارت، بانک ایران زمین یک 
وب سرویس مســتقل را براى این کار اختصاص داده است 
درباره نحوه ثبت نام و دریافت «ویژه کارت» گفت: متقاضى 
با مراجعه به ســایت raymonhub.ir اقــدام به ثبت نام 
مى کند. پس از بررسى مدارك ارســالى از سوى کارشناس 
شــرکت، یک لینک پرداخت از طریق پیامــک به متقاضى 
ارسال مى شود و پس از پرداخت هزینه اى در حدود 30 هزار 
تومان که شامل حق عضویت سه ساله، صدور کارت عضویت 
توسط بانک ایران زمین و موجودى افتتاح حساب است، کارت 
توسط بانک ایران زمین صادر شده و از طریق شعبات بانک، به 

متقاضیان تحویل داده مى شود.
وى تأکید کرد: این روند در شرایطى است که تمامى این فرایند 
به صورت آنالین انجام شود و متقاضى پس از ثبت نام حتى 
شماره کارت صادر شــده خود را دریافت مى کند. این کارت 
به صورت عکس دار اســت و کد ملى دارنده نیز روى آن درج 

مى شود.

گلشن با اشــاره به اینکه «ویژه کارت» تمامى امکانات یک 
کارت بانکى را داراست و تنها کارتى است که در کشور براى 
صدور آن نیاز به هیچ عامل دیگرى نــدارد گفت: همکارى 
تنگاتنگ این شرکت با مدیران فناورى اطالعات بانک ایران 
زمین براى عملیاتى شــدن این کارت انجام شده است. این 
کارت تنها کارتى اســت که تمامى خدمات باشگاه مشتریان 
بانک هاى ایران زمین، ملت و ســامان را داراست و به زودى 
خدمات باشــگاه مشتریان بانک پارســیان هم به این کارت 

اضافه مى شود.
وى ادامه داد: دارنده «ویژه کارت» مى تواند از تمامى خدمات 
و تخفیفات مجموعه هایى که در این باشــگاه ها به بانک ها 
خدمات ارائه مى دهند استفاده کند. ضمن اینکه، این شرکت 
با حدود 3000 شرکت مذاکره کرده تا دارندگان این کارت از 

تخفیف هاى این شرکت ها نیز بهره بردارى کنند. 
مدیرعامل شرکت «رایمون توسعه آریا» اظهار کرد: خدمات 
مذکور در حــوزه هاى آموزشــى و تخصصى، (بازمــا) بازار 
اینترنتى-زنجیره اى متخصصان ایران، گردشــگرى، بیمه 
و سالمت، فروشــگاهى و تفریحى و فرهنگى و ورزشى ارائه 
مى شود. شرکت رایمون توسعه آریا توانسته است با همکارى 
بانک ایران زمین با ارائه «ویژه کارت» بدون نیاز به مکاتبه، 
معرفینامه و سایر الزاماتى از این دست با استفاده از روش هاى 
نوین بانکى موجبات شناســایى صاحب کارت براى دریافت 
خدمات و تخفیف را فراهــم آورده و هم زمــان با اتصال به 
دستگاه کارتخوان و یا درگاه پرداخت و نیز در آینده اى نزدیک 
 QR code با اتصال به شبکه پرداخت یار و یا اســتفاده از
به صورت خودکار تخفیف توافق شــده توسط این شرکت یا 
شرکاى تجارى اش با مجموعه هاى خدمات دهنده را لحاظ 
کرده و مابقى مبلغ از حســاب بانکى صاحب کارت پرداخت 

مى شود.
وى میــزان تخفیفات ارائه شــده در ایــن کارت را بین 2 تا 
90 درصد اعالم کرد و دربــاره جامعه اى که مــى توانند از 
خدمات این کارت استفاده کنند گفت: اعضاى هیئت علمى 
دانشــگاه ها، دارندگان مقــاالت علمى، دارنــدگان مدرك 
پزشکى، کانون وکال و حقوقدانان، جامعه متخصصان کشور، 
نخبگان، اساتید دانشــگاه ها، نفرات برتر کنکور سراسرى، 
نفرات برتر المپیادهاى کشور، فارغ التحصیالن نمونه، اعضاى 
هیئت علمى مراکز علمى، دانشــى و پژوهشى، اعضاى بنیاد 
ملى نخبگان، روحانیون و طالب دینــى، دارندگان مدارك 
دکترا، فوق لیسانس و لیســانس، مخترعا ن، جامعه پزشکان 
ایران، نویسندگان، خلبانان کشــورى و لشکرى، مدیران و 
کارکنان شرکت هاى دانش بنیان، مدیران و کارکنان مراکز و 
پارك هاى علم و فناورى، مدیران و کارکنان مراکز علمى و 
تحقیقاتى و ورزشــکاران داراى مدال هاى قهرمانى از جمله 
قشرهایى هستند که مى توانند از خدمات «ویژه کارت» بانک 

ایران زمین استفاده کنند.

کوتاه از آبفاى استان اصفهان بهره بردارى از پست هاى برق 400 و 63 کیلوولت 
شهید خرازى فوالد مبارکه

«ویژه کارت» بانک «ایران زمین»
 خدمتى براى نخبگان ایران زمین 

نشست مشترك صنعتگران 
با مدیران  اداره کل تأمین اجتماعى استان اصفهان 

واحد 120 مگاواتى نیروگاه اصفهان بار دیگر وارد مدار تولید برق شد

مراسم تکریم و معارفه ریاســت اداره حراست مخابرات منطقه 
اصفهان برگزار شد.

به گزارش اداره روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، مراسم 
تکریم و معارفه ریاست اداره حراست مخابرات منطقه اصفهان، با 
حضور مدیر کل حراست استان، مسئوالن حراست مجموعه هاى 
سازمان تنظیم مقررات، پست بانک، اداره کل فناورى ارتباطات و 
فناورى استان، شرکت مخابرات ایران و همچنین مدیر مخابرات 
منطقه اصفهان، معاونــان وى، جمعى از مدیــران مخابراتى و 
کارکنان اداره حراست این مجموعه در سالن اجتماعات ساختمان 

ستاد مخابرات منطقه اصفهان برگزار شد.

در این مراســم، حســینى به عنوان رئیس جدید اداره حراست 
مخابرات منطقه اصفهان معرفى و از زحمات مبارك نژاد قدردانى 
شد. مهدى حیدرى زاده، مدیر مخابرات منطقه اصفهان هم ضمن 
تقدیر از خدمات ارزشمند مبارك نژاد در زمان تصدى این مسئولیت 
اظهار کرد: امیدواریم در آینده نیز همچون گذشته شاهد پیشرفت 

روز افزون و مضاعف فعالیت هاى اداره حراست باشیم.
شایان ذکر است در پایان این مراسم با اهداى لوح تقدیر و هدایایى 
از سوى حضار از تالش هاى مبارك نژاد تقدیر و تجلیل به عمل 
آمد و حکم انتصاب حســینى قرائت و براى وى در سمت جدید 

آرزوى موفقیت شد .

تکریم و معارفه ریاست اداره حراست مخابرات منطقه اصفهان


