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بیایید دستیار شوید چه موادى را نباید همراه ماهى خوردجمع آورى بیش از 13 هزار مورد سد معبرفیلمى که 2 میلیون بار دانلود غیرقانونى شد!موافقت نماینده خمینى شهر با برگزارى رفراندوم سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

 بادام بخورید 
تا کلسترول 

خوب جذب کنید 

خانه مترى 25 تا 30 میلیون تومان
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قبل از خرید گوشى 
قیمت را استعالم کنید

اصفهانى ها 5/ 1 میلیارد 
تومان فطریه پرداختند

فوالدشهر 
میزبان دوچرخه سواران 

31 استان چرا «آنها» از «ما» 5
محبوب ترند؟!

به گفته محققان مصرف منظم بادام به تقویت 
میزان کلسترول HDL کمک مى کند در حالى 

که همزمان شیوه دفع آن از بدن را نیز بهبود 
مى بخشد. «پنى کریس اترتون»، سرپرست 

تیم تحقیق از دانشگاه ایالتى پنسیلوانیا...

ســفر رامبد جوان و نگار جواهریان؛ زوج مشهور 
سینماى ایران به خارج کشور براى تولد فرزندشان 
بــا واکنش هاى انتقــادى بســیارى در فضاى 
مجازى روبه رو شده  اســت. آنها تازه ترین مورد 
از سلبریتى هایى هســتند که تصمیم گرفته اند 
فرزندشان را خارج از کشور به دنیا بیاورند و مقصد 
هم کاناداست. حاال مردم و بسیارى از مخاطبان 
رامبد که به دلیل حضور طوالنى  مدتش در مدیوم 
تلویزیون، جمع کثیرى هم هستند به این تصمیم 

او و همسرش واکنش نشان مى دهند.
خالصه مطلب این اســت که چرا او با همه آن 
شعارها و تظاهرات در عشــق به میهن و مردم 

کشورش باید...
4

سایه آتش باالى سر سایه آتش باالى سر 22 میلیون هکتار مرتع استان اصفهان
از تبعات گرم شدن هوا، خشک شدن پوشش گیاهى و بى احتیاطى مردم؛از تبعات گرم شدن هوا، خشک شدن پوشش گیاهى و بى احتیاطى مردم؛

3

گران ترین آپارتمان هاى شهر اصفهان در کدام مناطق است؟

رضا رشیدپور هم 
از خانه اش رانده شد

ساکت سرپرست و مدیر تیم ملى است
سرپرست دبیرکلى فدراســیون فوتبال گفت: ساکت به عنوان سرپرست و 

مدیر تیم همراه تیم ملى به کره جنوبى رفته بود.
ابراهیم شکورى، هفته پیش در حاشیه بازدید از موزه  ورزش در مورد نحوه 
بازى تیم ملى فوتبال بیان کرد: همه مردم راضى بودند؛ سبک بازى جدیدى 

بود که خود این بزرگ ترین دستاورد است.
اودر مورد این که تیم ملى فوتبال نسبت به زمان کى روش تهاجمى تر بازى 

مى کند تصریح کرد: باالخره سبک هر مربى...
3
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

«توریسم تولد» و جنجال سفر 
رامبد جوان و نگار جواهریان به کانادا

تأمین 85 درصد
 مواد اولیه

قطعات بدنه خودرو 
شرکت ایران خودرو

 از اصفهان

سیل کوهپایه به گاوخونى نرسید
به رغم وارد آوردن خسارت به منازل، پل ها، راه ها، اراضى کشاورزى و قنوات؛
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شراز خانه اش رانده شد شدز اشرانده خانه از
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شاید قرار استشاید قرار است
معجزه به نام فرهاد باشدمعجزه به نام فرهاد باشد

ساکت
سرپرست
مدیر تیمه
ابراهیم ش
بازى تیمم
بود که خو
اودر مورد
مى کند تص

هیئت اجرایى مجموعه هاى ورزشی وتفریحى کارگران استان اصفهان در نظر دارد اماکن خود را با 
شرایط زیر به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید :

حداقل قیمت پیشــنهادى اجاره ماهیانه براى مجموعه اردســتان از تاریخ 1398/05/01 لغایت 
1398/12/28 براى مدت هشت ماه مبلغ 5/000/000 ریال

 ( پنج میلیون ریال ) و از تاریخ 1399/01/01 لغایت 1399/12/28 به مدت یکسال دیگر با 10 درصد 
افزایش قیمت پیشنهادى مى باشد .

حداقل قیمت پیشــنهادى اجاره ماهیانه براى مجموعه فالورجان از تاریــخ 1398/05/01 لغایت 
1398/12/28 براى مدت هشت ماه مبلغ 19/500/000 ریال ( نوزده میلیون وپانصد هزارریال ) و از تاریخ 
1399/01/01 لغایت 1399/12/28 به مدت یکسال دیگر با 10 درصد افزایش قیمت پیشنهادى مى باشد .
حداقل قیمت پیشــنهادى اجاره ماهیانه بــراى مجموعه لنجان از تاریــخ 1398/05/01 لغایت 
1398/12/28 براى مدت هشت ماه مبلغ 33/000/000 ریال (سى وســه میلیون ریال ) و از تاریخ 
1399/01/01 لغایت 1399/12/28 به مدت یکسال دیگر با 10 درصد افزایش قیمت پیشنهادى مى باشد .

زمان تحویل پاکتها : تا پایان وقت اداري ( ساعت 13:00) روز  پنجشنبه مورخ 98/04/20
زمان و محل بازگشایی پاکت ها : روز شنبه مورخ 98/04/22 ساعت 10 صبح - اصفهان ، چهارباغ باال 

، روبروى بیمارستان شریعتى مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران اصفهان ، تلفن :031-36611410
لذا از متقاضیان دعوت می شود به منظور دریافت فرم و شرایط شرکت در مزایده حداکثر تا پایان وقت 
اداري ( ساعت 13:00) روز پنجشنبه مورخ 98/04/06 به دبیرخانه هیئت اجرایى مجموعه هاى ورزشى 
وتفریحى کارگران استان اصفهان به نشانی چهارباغ باال ، روبروى بیمارستان شریعتى مراجعه نمایند .
دبیرخانه هیئت اجرایى مجموعه هاى ورزشى وتفریحى کارگران اســتان اصفهان در رد یا قبول 

پیشنهادات مختار می باشد .
www.Kargaran-s-esf.ir

مزایده

دبیرخانه هیئت اجرایى مجموعه هاى ورزشى وتفریحى کارگران استان اصفهان

مبلغ ضمانت شرکت موضوع مزایده
مدت قرارداددر مزایده ( ریال )

اجاره مجموعه ورزشى وتفریحى کارگران اردستان 
20 ماه5/300/000 ( تجدید مزایده )

20ماه20/670/000اجاره مجموعه ورزشى وتفریحى کارگران فالورجان
20 ماه34/980/000اجاره مجموعه ورزشى وتفریحى کارگران لنجان 

نوبت اول

صاحبان محترم مشاغل (اشخاص حقیقى):
بدون مراجعه به اداره امور مالیاتى، از طریق سامانه www.tax.gov.ir اظهارنامه خود را حداکثر 

تا پایان خردادماه سال جارى ارسال و مالیات مربوطه را نیز پرداخت نمایید.
1526 مرکز ارتباط مردمى

35019- 021 ستاد خبرى دفتر مرکزى حراست

اطالعیه

م الف: 486649روابط عمومى اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در نظر دارد نسبت به فروش و اجاره امالك خود مطابق 
لیست زیر از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان شرکت در مزایده جهت بازدید و دریافت اسناد 
مى توانند از تاریخ نشر آگهى به سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان واقع در زرین شهر- 
بلوار جانبازان- جنب پلیس راهور مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 
98/04/04 به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند. الزم به ذکر است سایر اطالعات و جزئیات مربوط به 

معامله در اسناد مزایده مندرج است.
1- بهره بردارى از پارکینگ ماشین آالت سنگین شهردارى واقع در زرین شهر- بلوار جانبازان در 

قالب قرارداد اجاره به اشخاص حقیقى و حقوقى
2- یک قطعه زمین با کاربرى مســکونى واقع در ورنامخواســت- بلوار شــهید شاهمرادى

 کوچه اقبال

آگهى مزایده

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان

نوبت دوم
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نماینده تهران در مجلس اظهار کرد: شــرایط بین المللى 
ما در حال بهبودى است و با اســتفاده از دیپلماسى فعالى 
که داریم، توانســته ایم بسیارى از مشــکالت تحریمى را 
که در ماه هاى گذشــته فشــار زیادى بر ما تحمیل کرد، 

کم کنیم.
غالمعلى جعفرزاده ایمن آبادى در گفتگو با «تابناك» افزود: 
تا اینجاى کار کسى مشکلى ندارد، اما زمانى ما مى توانیم 
نتیجــه بهترى بگیریم کــه تعاملى هم با همســایگان و 
کشورهاى دیگر دنیا داشته باشیم. در این میان، اگر آمریکا 
هم خواست که خواسته است و اگر هم نخواست، مشکلى 

براى ما ایجاد نخواهد کرد.

جعفرزاده گفت: اما اتفاقى که مى افتد و عمومًا بر اســاس 
تنگ نظرى ها یا سهل انگارى هاســت، این است که ما با 
کشورهایى وارد چالش مى شــویم که ضرورتى ندارد. ما 
نمى توانیم با آنها تعامل کنیم و جالب اســت که برخى از 
این کشورها از بابت تحریم ها خســارت مى بینند ولى ما 

نمى توانیم با آنها تعامل کنیم.
وى در ادامه یادآور شد: دســتگاه دیپلماسى ما در کاهش 
این تنش ها تالش هاى زیــادى کرده ولى هنوز به نتیجه 
مشخصى نرسیده است. البته وزراى دیگر هم دست روى 
دست گذاشته اند و تماشاچى اقدامات وزارت خارجه هستند 

که این خود داستان دیگرى است!

عضو فراکسیون نمایندگان والیى مجلس ضمن موافقت با 
برگزارى رفراندوم درباره مذاکره با آمریکا، گفت: اعتمادى 

به دولت روحانى براى تمکین به آراء مردم نیست.
سیدمحمدجواد ابطحى در گفتگو با خبرگزارى «خانه ملت» 
با بیان اینکه برگزارى رفراندوم دربــاره موضوع مذاکره با 
آمریکا اشکالى ندارد، تصریح کرد: برگزارى رفراندوم بدون 
اشکال است اما اگر نتیجه رفراندوم، مخالفت مردم با مذاکره 
باشد، آیا دولت آقاى روحانى به آراء مردم تمکین مى کند؟ 
وى افزود: بر اساس اصل 59 قانون اساسى، در مسائل  بسیار 
مهم  اقتصادى ، سیاسى ، اجتماعى  و فرهنگى  ممکن  است  
اعمال  قوه  مقننه  از راه  همه  پرسى  و مراجعه  مستقیم  به  آراء 

مردم  صورت  گیرد اما در خواست  مراجعه  به  آراء عمومى  باید 
به  تصویب  دو سوم  مجموع  نمایندگان  مجلس  برسد.

ابطحى با اشاره به کاهش اعتماد مردم به حاکمیت، گفت: 
موضوع مذاکــره با آمریکا تخصصى اســت و به نظر همه 
پرسى تأثیرى در افزایش اعتماد عمومى مردم نداشته باشد 
هرچند معتقدیم مردم با عقل، منطق و شعور قطعاً به مذاکره 

با آمریکا رأى منفى خواهند داد.
عضو فراکسیون نمایندگان والیى مجلس شوراى اسالمى، 
معتقد است: مردم با حضور در راهپیمایى روز قدس نظر خود 
را اعالم کردند، رفراندوم هم تأثیــرى در کاهش التهابات 

درونى ندارد.

ما با کشورهایى وارد چالش 
مى شویم که ضرورتى ندارد

موافقت نماینده خمینى شهر
 با برگزارى رفراندوم 

دقیقاً چند ایرانى
 به «وان» رفتند؟

خبرگزارى «آناتولى» ترکیه   چمدان|
نوشــت: 12هزار و 688 گردشــگر ایرانى به 
رغــم افزایش عوارض خروج از کشــور براى 
گذراندن تعطیالت عید فطر و خرید به استان 
«وان» ترکیه سفر کردند. رئیس اتاق تجارت 
و صنایع وان گفت: سفر ایرانیان به استان وان 

باعث رونق بازار این شهر شد. 
«نجدت تقوا» افزود: بیــش از 20 بار به ایران 
سفر و در نمایشگاه هاى گردشگرى، استان وان 
را معرفى کردم و در حال حاضر این تالش ها 
به ثمر رسیده اســت. وى گفت: امسال با ورود 
حدود 13 هزار گردشــگر ایرانى در تعطیالت 
عید فطر به اســتان وان، شــاهد یک رکورد 

بودیم.

کشف فسیل
 گیاه چند میلیون ساله 

رئیس اداره میراث فرهنگى،   چمدان|
صنایع دستى و گردشــگرى مشگین شهر در 
استان اردبیل از کشف فســیل هاى مختلف 
گیاهى چند میلیون ســاله در این شهرســتان 

خبر داد.
 ایمانعلى ایمانى گفت: فسیل هاى کشف شده 
به صورت اتفاقى توسط یکى از اهالى منطقه 
در محوطه طبیعى تاریخى قشــالق تنگ به 

دست آمده است.
 وى افزود: بررسى هاى اولیه نشان مى دهد این 
فسیل ها مربوط به انواع مختلف برگ درختان 
جنگلى است. وى گفت: شــواهد اولیه نشان 
مى دهد وجود فسیل هاى جانورى در این محل 

نیز بسیار محتمل به نظر مى رسد.

5 عضو یک خانواده
 غرق شدند

 بهار| رئیس اورژانس استان یزد از غرق 
شــدن پنج عضو یک خانواده در استخرى در 

شهرستان خاتم خبر داد.
 احمد دهقان اظهار کرد: یک دختر ســه ساله 
و پسر پنج ساله خانواده در هنگام بازى داخل 
استخر ذخیره آب افتادند که پدربزرگ و پدر و 
مادر کودکان براى نجات جان آنها وارد استخر 
شدند اما عدم آشــنایى این افراد با شنا و عمق 
زیاد اســتخر سبب شــد هر پنج نفر در استخر

غرق شوند. 
وى عنوان کرد: دو کودك در محل حادثه و سه 

نفر دیگر در بیمارستان فوت شدند.

تبعیض
هر ساله وزارت نیرو و استاندارى    ایلنا|
خوزســتان، روزهایــى از ســال را بــه دلیل 
گرماى هوا در جنوب کشــور تعطیل مى کنند، 
همچنین طى بخشنامه استاندارى کارمندان 
دولت از ســاعت 12 ظهر تعطیل مى شــوند 
ولى این بخشــنامه براى کارگران پیمانکارى 
شــهردارى و کارگــران نفــت و گاز اجرایى 
نمى شود. آنها حتى مجبورند روزهاى تعطیل 
کار کننــد، بى آنکه از مزایــاى تعطیل کارى 

بهره مند شوند.

یک سوم زباله گردان تهران 
کودك اند

مدیرعامل انجمــن حمایت از    ایسنا|
حقوق کودکان با بیان اینکه 14 هزار زباله گرد 
در تهران وجود دارد، گفــت: 4700 نفر از این 
افراد یعنى معادل یک سوم آنها کودك هستند. 
فرشــید یزدانى با اشــاره به اینکه ارزش کل

 زباله هاى خشــک درسال گذشــته، 2640 
میلیارد تومان بوده است گفت: ارزش تقریبى 
زباله هاى جمع آورى شــده در بخش رسمى 
حدود 400 میلیــارد تومــان و در بخش غیر 

رسمى 2240 میلیارد تومان است.

اعتراف وزیر خارجه آلمان
حجت  االسالم و المســلمین حسن    انتخاب|
روحانى در جلسه هیئت دولت اظهار کرد: اینکه وزیر خارجه 
یک کشــور اروپایى در جریان سفر به تهران به صراحت 
اعالم مى کند هرکس تاریخ ایران را بشناسد مى داند که 
فشار حداکثرى هیچ تأثیرى بر مردم این کشور نمى گذارد، 
بدین معناست که دیگران به عظمت و قدرت ملت ایران 
اعتراف مى کنند و مى دانند که راهى که متحدشان انتخاب 

کرده غلط است و این بسیار حائز اهمیت است.

ایران دنبال
 اورانیوم ونزوئالست!

مشاور امنیت ملى آمریکا در اظهاراتى واهى   پانا|
مدعى شد که ایران به دنبال ذخایر اورانیوم ونزوئالست! 
«جان بولتــون» اظهار کــرد: ونزوئال پــس از کانادا، 
بزرگ ترین ذخایر اورانیوم جهــان را در اختیار دارد. این 
مسئله باعث مى شود که ونزوئال به یکى از اهداف اصلى 
ایران -که در حال حاضر نیز در این کشور فعالیت دارد- 

بدل شود.

بازداشت رئیس شوراى شهر 
 خبرگزارى دانشجو| قاسم پور، دادستان 
رباط کریم گفت: روز 20 خرداد رئیس شوراى شهر رباط 
کریم به دلیل برخى اتهامات از قبیل افترا، مذاکره براى اخذ 

رشوه و اعمال نفوذ غیرقانونى، بازداشت شد.

دولت علیه
 نماینده انقالبى است

حسینعلى حاجى دلیگانى، نماینده   نامه نیوز|
اصولگراى مجلس در پاسخ به این سئوال که آیا منتقدان 
دولت در مجلس ســعى دارند دولت را از نصاب بیاندازند 
گفت: این حرف کامًال دروغ اســت. دولت اقدام جدید و 
گسترده اى را براى عملیات روانى و انتصابات هدفمند در 
آستانه انتخابات شروع کرده است. مثًال در هر حوزه انتخابیه 
همچون خمینى شهر و نجف آباد که نماینده انقالبى وجود 
دارد، از همه طرف به انحاى مختلف فشار مى آورند تا آن 

نماینده را از صحنه خارج کنند.

پشت پرده فشار به زنگنه
طرح استیضاح بیژن زنگنه، وزیر   روزنامه ایران|
نفت در حالى در مجلس توسط مخالفان دولت پیگیرى 
مى شود که نماینده رشت خبر داد فشارهاى علیه زنگنه 
خارج از بهارســتان هدایت مى شود. غالمعلى جعفرزاده 
گفته: یکى از مقامات دولت احمدى نژاد گزارشــى تهیه 
کرده با این محوریت که گره فروش نفت کشور نه تحریم 
بلکه بسته شــدن راه هاى دور زدن تحریم توسط آقاى 
زنگنه است و تا ایشان سر کار باشد، فروش نفت ما روند 
کاهشى خواهد داشت. این موضوع توسط همین فرد اخیراً 
در جلسات عالى کشور هم به شکل جدى و با اصرار بر لزوم 

برکنارى وزیر نفت مطرح شده است.

قطر هم میانجى مى شود
  ایسنا| روزنامه «گاردین» چاپ انگلیس به نقل 
از «محمد بن عبدالرحمان آل ثانى»، معاون نخست وزیر و 
وزیر خارجه قطر در لندن نوشت: دوحه مى خواهد به گروه 
میانجى ها در بحران میان ایران و آمریکا بپیوندند و بر این 
باور اســت که تهران پیش از لغو تحریم  هاى اقتصادى 

هرگز با واشنگتن وارد گفتگو نخواهد شد.

استاد، نجفى را محدود کرده بود
حســین مرعشى،   روزنامه همشهرى|
ســخنگوى حزب کارگزاران با اشــاره بــه اینکه بعد از 
خودکشى نجفى در هتل الله شخصاً چند بار تالش کرده 
با او تماس بگیرند اما میترا استاد صالح نمى دانست که 
او با دوستان خود ارتباط برقرار کند، افزود: امکان برقرار 
کردن ارتباط با آقاى نجفى تقریبًا وجود نداشــت. تمام 
ارتباطات دکتر به دالیلى توسط خانم استاد کنترل مى شد. 
شــخصیتى مثل آقاى دکتر با آن همه روابط گســترده 

اجتماعى و سیاسى در محدودیت کامل قرار گرفته بود.

خبرخوان

نماینده  قائم شــهر، ســوادکوه، جویبار و ســیمرغ در 
مجلس با اشــاره به اتفاقاتى که اخیراً در «ســد لفور»
 رخ داده است، اظهار کرد: این اتفاق زشت و نابهنجارى 
که رخ داده توسط چهار مســافر غیر بومى انجام شده 
و ربطى به مردم مازندران، ســوادکوه و لفور نداشــته
 اســت. فردى که این قایــق را نیز قاچاقــى در اختیار

 داشت، اصالتًا سوادکوهى و لفورى نیست.
على ادیانــى بیان کرد: این اتفاق در گوشــه اى دنج به 
دور از چشــم مردم رخ داد، اگر براى این اتفاق مؤمنى 
دق کنــد جاى مالمــت نیســت، زیــرا در جغرافیاى 
قبیــح کار  ایــن  نبایــد  اســالمى  جمهــورى 

 رخ مى داد، آن هم در منطقه اى که بوى شــهادت، فقه 

و دیانت مى دهد. 
وى بیان کرد: از منظر حقوقى افرادى که این ناهنجارى 
را رقم زدند، چه آنهایى کــه این قایق را به  طور قاچاقى 
در اختیار داشــتند و چه آنهایى که این صحنه زشــت 
را دزدانه ضبط کردنــد و در اختیار افراد غیرمســئول 

قرار دادند، تخلف مرتکب شده اند.

هیئــت رئیســه مجلــس اســامى منظــم ترین و
 پرمشارکت ترین نمایندگان در رأى گیرى صحن علنى 
مجلس شوراى اسالمى در ســه ماه چهارم اجالسیه 
ســوم دوره دهم را منتشــر کرد. در این دو لیست نام 
سه نماینده اســتان اصفهان در مجلس هم به چشم 

مى خورد. 
بنا بر این گزارش، حسن کامران، نماینده اصفهان؛ 
حسینعلى حاجى دلیگانى، نماینده شاهین شهر و زهرا 
سعیدى، نماینده مبارکه به عنوان نمایندگانى معرفى 
شده اند که منظم ترین حضور را در جلسات علنى و 
کمیسیون هاى متبوعشان داشته اند. در همین حال 
نام حاجى دلیگانى در لیست نمایندگانى که بیشترین 
مشــارکت را در رأ ى گیــرى هــاى علنى مجلس 

داشته اند نیز وجود دارد.   

بازار گوشى در یکسال اخیر باال و پایین بسیار داشته و البته 
روند آن تحت تأثیر عواملى مانند افزایش نرخ ارز، عمدتًا 

صعودى بوده است. 
اما در روزهاى گذشته که در بازار ارز شاهد کاهش نسبى 
بودیم و مسائل مربوط به شرکت هاى واردکننده  گوشى 
و یا گوشى هاى مسافرى به ثبات رسیدند، قیمت گوشى 

هم کاهشى چند درصدى داشت. در این راستا طبق اعالم 
کانال اطالع رسانى ثبت تلفن همراه (رجیسترى)، خریداران 
تلفن همراه مى توانند قبل یا حین خرید کاال، با مراجعه به 
پایگاه اطالع رسانى قیمت کاال و خدمات سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، با جستجوى برند و مدل 
تلفن همراه مورد نظر خود، از آخرین قیمت هاى اظهار شده 

توسط شرکت هاى واردکننده مطلع شوند.
همچنین این امــکان براى خریداران وجــود دارد که در 
صورت مشاهده گران فروشى، از طریق تماس با ستاد خبرى 
سازمان حمایت به شماره تلفن 124 و یا با مراجعه به سایت 
اینترنتى این سازمان، نســبت به ثبت شکایت و پیگیرى 

موضوع اقدام کنند.

قدیمى ترین درخت خرماى سیستان در دهستان گورى 
از توابع بخش جزینک شهرستان زهک، به دلیل شدت 

طوفان از ریشه کنده شد و بر زمین افتاد.
عیسى تنها جهان تیغ، رئیس شوراى اسالمى دهستان 

گورى اظهار کرد: این درخــت، از قدیمى ترین درختان 
منطقه سیســتان با طول بیش از 23 متر بوده است که 
سالیان سال مردم از میوه آن بهره مند شده اند. او با اشاره 
به اینکه این درخت در نزد مــردم محلى به نام «پیش 
صوفه» معروف بوده است بیان کرد: چندى پیش نیز به 
دلیل بى احتیاطى فرد یا افرادى در نزدیکى این درخت 

آتشى برپا شده بود.
جهان  تیغ تصریح کرد: وزش بادهاى 120 روزه در چند 
روز اخیر باعث بروز خسارت به اراضى و باغات کشاورزى 
شده است. براساس برخى گفته هاى بزرگان این روستا، 
درختان حوزه بم و بخشى از بلوچستان از نژاد این درخت 
هستند و از این  منطقه به دیگر مناطق انتقال داده شده اند. 

همزمان با سالگرد افتتاح مسجد «حسین پاشا» در مونته 
نگرو، یک نسخه نفیس و قدیمى قرآن در این مسجد در 

معرض دید عموم قرار گرفت.
«یعقوب دورگوت»، مؤذن مسجد در این باره گفت: این 
قرآن که به قرآن «حسین پاشا بولیانیچ» معروف است 
یکى از بهترین نسخه هاى موجود در این منطقه است 
به دلیل تزیینــات و رنگ هاى بــه کار رفته در آن، که 
شامل طالیى، فیروزه اى و قرمز است، نسخه اى بسیار 

ارزشمند به شمار مى آید.
این نسخه از قرآن در سال 1579 میالدى کتابت شده و 
تاکنون در مسجد حسین پاشا که طى سال هاى 1573 تا 

1594 میالدى ساخته شد، نگهدارى شده است.

این قــرآن کــه جلــد چرمــى دارد، در ابعــاد 39 در 
28/5 ســانتیمتر و ضخامــت 15 ســانتیمتر، حدود 
5 کیلوگــرم وزن دارد و  352 مینیاتور نیز در آن تصویر 

شده است. 

نمایش نسخه نفیس قرآن در مونته نگروقدیمى ترین درخت خرماى سیستان بر زمین افتاد

قبل از خرید گوشى، قیمت را استعالم کنید

اگر براى واقعه «سد لفور» مؤمنى دق کند جاى مالمت نیست

این 3 اصفهانى منظم مجلس

سفر رامبد جوان و نگار جواهریان؛ زوج مشهور سینماى 
ایران به خارج کشور براى تولد فرزندشان با واکنش هاى 
انتقادى بسیارى در فضاى مجازى روبه رو شده  است. 
آنها تازه ترین مورد از سلبریتى هایى هستند که تصمیم 
گرفته اند فرزندشان را خارج از کشــور به دنیا بیاورند و 
مقصد هم کاناداست. حاال مردم و بسیارى از مخاطبان 
رامبد که به دلیــل حضور طوالنى  مدتــش در مدیوم 
تلویزیون، جمع کثیرى هم هســتند به این تصمیم او و 

همسرش واکنش نشان مى دهند.
خالصه مطلب این است که چرا او با همه آن شعارها و 
تظاهرات در عشق به میهن و مردم کشورش باید چنین 
تصمیمى بگیــرد. واکنش هایى که به شــکلى تند در 
رسانه ها هم دیده مى شود. احساسات مردم قابل درك 
است به  خصوص کسانى که معتقدند این رفتار دوگانه 
به معنى ریاکارى اســت. اگر او این  همه با نام ایران و 
این مردم غش و ضعف مى کند و «چقــدر خوبیم ما» 
مى گوید، دلیلى ندارد بچه اش را کنار «ما» به دنیا نیاورد 

و همسرش را براى زایمان ببرد پیش «آنها»!
مى گویند سلبریتى ها که از همه امتیازات و امکانات این 
کشور استفاده مى کنند و همه  جوره به کشور و مردمش 
مدیون هستند، چرا باید دنبال پاسپورت و ملیت کانادایى 
براى فرزندشان باشند. این اظهارات و احساسات قابل 

فهم است.
اما پایگاه اطالع رســانى «چمدان» به بررسى وضعیت 
پاسپورت ایران و کانادا پرداخته و جایگاه گذرنامه این دو 
کشور را در میان کشورهاى جهان مورد بررسى قرار داده 
است. مقایسه این جایگاه دلیل سلبریتى ها و ثروتمندان 
براى تالش براى تولد فرزندشان در کشورهاى برتر دنیا 

را به خوبى نشان مى دهد.
در رتبه بندى جدید شــاخص گذرنامه «هنلى»، ژاپن 
با دسترسى به 190 کشور (از نوع بدون روادید، روادید 
فرودگاهى و روادید الکترونیکى) در ســکوى نخست 
ایستاد و توانســت عنوان قدرتمندترین گذرنامه جهان 
را در ســال 2019 به دست آورد. ســال 2018 ایران با 
دسترسى به 43 کشور در رتبه 98 قرار داشت که امسال 
با حذف صربستان از کشورهاى با دسترسى بدون ویزا 
براى ایران، قدرت گذرنامه کشورمان در رده بندى سال 
2019 با دسترسى 42 کشور شامل 11 کشور بدون ویزا 
و 31 کشــور با ویزاى فرودگاهى همراه با اتیوپى و کره 
شــمالى در رتبه 96 این جدول قرار گرفته اســت. این 
درحالى  است که در رده بندى سال 2017، شهروندان 
ایرانى به 38 کشور دسترسى داشتند و در این دوره ایران 

در رتبه 95 قرار گرفت.

یک  دهه قبل، در ســال 2008 ایران با دسترسى به 25 
کشور در رتبه 87 ایستاده بود. این مقایسه نشان مى دهد 
که هرچند رتبه ایران به دلیل قدرتمند تر شدن گذرنامه 
سایر کشورهاى جهان در طول یک دهه از رتبه 87 به 
96 تنزل کرده است اما دسترسى بدون روادید یا روادید 
فرودگاهى براى شــهروندان ایرانى با 17 پله بهبود به 

کشورهاى بیشترى امکانپذیر شده است.
اما شــهروندان کانادا با پاســپورتى که در اختیار دارند 
مى توانند همانند شهروندان کشورهاى بلژیک، یونان 
و ایرلند به 184 کشور، دسترســى بدون ویزا یا ویزاى 
فرودگاهى داشته باشند. پاسپورت کانادا جایگاه هفتم را 
در میان پاسپورت هاى دنیا به خود اختصاص داده است. 
همین جایگاه است که سلبریتى ها و ثروتمندان ایرانى 
را ترغیب مى کند فرزندشــان را در کشورى جز کشور 

خودمان به دنیا بیاورند.

چرا در اروپا نه؟
اما در حال حاضر تولد در حدود 30 کشور جهان به حق 
شهروندى مى انجامد که شناخته  شده ترین کشورها در 
این مورد آمریکا و کاناداست. بسیارى از کشورهایى که 

هنوز حق «خاك» نوزاد براى ارائه شــهروندى در آنها 
کافى است، کشورهایى هســتند که  جزو اقتصادهاى 
برتر جهان نیستند. این کشــورها عبارت اند از آمریکا، 
کانادا، آرژانتین، برزیل، کاســتاریکا، اروگوئه، ونزوئال، 
ســنت لوســیا، پرو، پاناما، مکزیک، پاراگوئــه، کوبا، 
دومنیکا (با جمهورى دومنیکن اشتباه نشود)، اکوادور، 
فیجى، الســالوادور، گرانادا، گواتماال، گویان، جامائیکا، 
هندوراس، لســوتو، نیکاراگوئه، پاکستان، پاناما، سنت 
کیتس و نویس، تانزانیا، ترینیدادو توباگو، توالو و آنیگوا 

و باربودا.
کانادا در اعطاى شهروندى به کسانى که در این کشور به 
دنیا مى آیند قوانینى مشابه آمریکا دارد، کسانى که در این 
کشور متولد مى شوند شهروند کانادا محسوب مى شوند 
حتى اگر والدین نوزاد اقامت این کشور را نداشته نباشند.

این قانون که از سال 1947 میالدى اجرایى شده، باعث 
شده عده اى نام «توریسم تولد» بر این نوع شهروندى 
بگذارند و به زنانى اشــاره دارد که در دوران حاملگى به 
این کشور سفر مى کنند تا فرزند خود را در کانادا به دنیا 
بیاورند. فرزندان دیپلمات هاى خارجى شاغل در کانادا 
مشمول این قانون نمى شــوند و والدین فرزندانى هم 

که به این طریق شــهروند کانادا مى شوند از این قانون 
مستثنى هستند. 

در میان حدود 30 کشــورى که تولــد در آنجا به حق 
شهروندى منجر مى شود؛ کشــورهایى دیده مى شوند 
که با کسب شهروندى آنها مى توان آزادانه و بدون ویزا 
به کشورهاى حوزه شینگن سفر کرد. عمده کشورهایى 
که از این طریق نیازى به گرفتن ویزا ندارند، مى توانند 
مدت 90 روز (طى شــش مــاه) در کشــورهاى حوزه 
شینگن بمانند؛ البته مدت اقامت بسته به کشور متفاوت 
است. کشــورهایى نظیر آرژانتین، برزیل، کاستاریکا، 
اروگوئه، ونزوئال، مکزیک، پاراگوئه، پاناما و سنت لوسیا 

نمونه هایى از این کشورها هستند. 
امــا اینکه چرا ســلبرتى هــا بــراى به دنیــا آوردن 
فرزندانشــان به اروپا نمى روند به این دلیل اســت که 
در بیشــتر کشــورهاى اروپایى تولد به خودى خود به 
شهروندى منتهى نمى شود. این کشورها عمدتاً وضعیت 
اقامتى والدیــن را در زمان تولد مد نظــر قرار مى دهند 
و دستکم یکى از آنها باید داراى اقامت دائم یا شهروندى 
کشور میزبان باشد تا حق شــهروندى شامل فرزندش 

شود.

«توریسم تولد» و جنجال سفر رامبد جوان و نگار جواهریان به کانادا

چرا «آنها» از «مــا» محبوب ترند؟!
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تأکید بر استفاده بهینه از 
سرمایه دانشگاه مبارکه

محمد عباسى گلنارى، رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
مبارکه با اشاره به مدیریت سرمایه فیزیکى دانشگاه آزاد 
اسـالمى واحد مبارکه گفت: واحد مبارکهـ  مجلسى با 
75 هزار متـر مربع فضاى آموزشـى، 6000 متر فضاى 
کارگاهى و آزمایشـگاهى بـا تجهیـزات و 130 هکتار 
زمیـن، داراى سـرمایه فیزیکى قابل توجهى اسـت که 
باید با بسیج نیروهاى انسانى و تحقق طرح هاى متعدد 
فناورانه و خالق، مانند مراکز رشد و فناورى تأسیس شده 
در سایت شماره 2 و تالش در راستاى تحقق طرح هاى 
مطالعه شده درآمدزایى دانش بنیان که به صورت مستمر 
در حال پیگیرى اسـت موجبات اسـتفاده بهینـه از این 

امکانات و سرمایه فیزیکى را فراهم کنیم.

صاعقه ، جان 5 نفر را گرفت
منصـور شیشـه فـروش، مدیـرکل مدیریـت بحـران 
اسـتاندارى اصفهان گفت: از ابتداى سـال جارى تا سه 
شنبه پیش پنج نفر بر اثر صاعقه جان باخته اند و ضرورت 
دارد کشـاورزان، باغداران و کسانى که در ارتفاعات کار 
مى کنند به محض شنیدن صداى رعد در جاى مسقف 

پناه بگیرند. 

کیفیت باالى عسل فریدونشهر
علیرضا اصالنـى، رئیس جهاد کشـاورزى بـا بیان این 
موضوع کـه در حـال حاضـر واحدهـاى زنبـوردارى و 
تولیـد عسـل شهرسـتان فریدونشـهر 20 هـزار کلنى 
اسـت و شهرسـتان تا 60 هزار کلنى ظرفیت و جا براى 
توسـعه زنبوردارى دارد، تصریح کرد: عسل شهرستان 
فریدونشهر به دلیل مراتع وسـیع و عدم دخل و تصرف 
انسانى در آن از کیفیت باالیى برخوردار است؛ این مراتع 
عارى از کودهاى شیمیایى اسـت و زنبورداران ما مقید 

هستند که عسل خوبى تولید کنند.

تألیف 
مجموعه 52 جلدى کتاب کودك 
رئیـس اداره توسـعه فرهنـگ شـهروندى سـازمان 
فرهنگـى، اجتماعـى و ورزشـى شـهردارى اصفهان 
گفت: مجموعه 52 جلدى کتاب کودك با عنوان «شهر 
بخیر» ویژه مقطع ابتدایى تألیف مى شود. احمد رضایى 
افزود: بـا توجه به اینکـه در نظر داریم ایـن کتاب ها با 
استفاده از نظرات کارشناسـى تدوین شده و با کیفیت 
خوبى تهیـه شـود، روال تولیـدى براى ایـن کتاب ها 
تعریف کـرده ایم کـه قرار اسـت بـا همـکارى مرکز 
آفرینش هاى ادبى قلمسـتان و دفتر تخصصى ادبیات 
سـازمان فرهنگـى، اجتماعـى و ورزشـى شـهردارى 

اصفهان، این مجموعه کتاب را تهیه کنیم.

نشاط معنوى در 150 امامزاده 
معاون فرهنگى، اجتماعى اداره کل اوقاف و امور خیریه 
اسـتان اصفهان گفت: نام نویسى طرح تابستانى نشاط 
معنوى در 150بقعه متبرکه وامامزادگان شاخص استان 
اصفهان آغاز شـد. حجت االسـالم ولى ا... روان اظهار 
کرد: نام نویسـى طرح تابستانى نشـاط معنوى باهدف 
غنى سازى اوقاف فراغت کودکان ونوجوانان انجام شده 
و عالقه مندان تـا 12 تیر فرصت دارنـد به بقاع متبرکه 

شاخص استان مراجعه کنند.

آغاز مرمت کاخ تاریخى
مرمـت کاخ سـرهنگ آبـاد زواره آغاز شـد. این کاخ 
در دهستان سـفلى بخش زواره اردسـتان واقع شـده 
اسـت که در مسـاحتى حـدود 600 مترمربـع احداث 
شده و کوشک اصلى آن سه طبقه و 1500 متر زیربنا 
دارد.  گفتنى است سال گذشـته در اقدامى مشکوك 
بخشى از این کاخ آتش گرفت که برخى آن را عمدى 
خواندنـد، با وجود ایـن، اطالعات دقیقـى درباره این 
اتفاق منتشـر نشـد. این کاخ کـه در سـال 1355 در 
فهرسـت آثار ملى به ثبت رسیده، در سال 1299 ه.ق 
توسط مصطفى قلى خان سهام السلطنه عرب عامرى 
در دهسـتان سـفلى از توابـع بخـش زواره اصفهـان 

ساخته شده است.

خبر

اســتاندار اصفهان گفت: انتخابات، بهار فعالیت فرماندارى 
هاست در همین راستا فرمانداران باید به منظور صیانت از 
آراء و برگزارى باشکوه انتخابات با ســتاد انتخابات استان 

هماهنگى کامل داشته باشند.
عباس رضایى در نشست گردهمایى فرمانداران استان در 
شهرستان کاشان- شهر قمصر بیان کرد: باپیگیرى هاى 
صورت گرفته مى توان گفت که وزرا و مسئوالن کشورى 
با مشکالت اســتان اصفهان آشــنایى کامل دارند و باید 
مسائل مردم در چارچوب قانون و به صورت مشروع حل و 
فصل شود. وى ضمن با اهمیت برشمردن حضور مردم در 
عرصه هاى اجتماعى، اقتصادى و سیاسى، افزود: متأسفانه 

اغلب مطالبات مردم مربوط به امروز و دیروز نیســت بلکه 
انباشت سال هاى گذشته است.

استاندار اصفهان تصریح کرد: هویت و بافت اصلى شهرهایى 
مثل قمصر، چادگان و فریدونشهر گردشگرى و توریستى 
است اما ساخت و سازهاى متعدد در این مناطق باعث شده 
باغات و جاذبه هاى طبیعى آن در معرض نابودى قرار گیرد.

وى با اشاره به برگزارى انتخابات مجلس شوراى اسالمى 
در ســال جارى، اضافه کرد: بهار فعالیت فرماندارى ها، در 
انتخابات است که باید در همین راســتا فرمانداران استان  
نهایت هماهنگى و همراهى را با ستاد انتخابات استان داشته 

باشند تا با وجود تضارب نظرات، استقالل آراء حفظ شود.

معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان گفت: در سال 
گذشــته 13 هزار و 893 مورد سد معبر در شهر اصفهان 

شناسایى شد.
حســین امیرى در جلســه برنامه ریزى و کنترل پروژه 
معاونت خدمات شهرى اظهار کرد: شهردارى اصفهان 
به طور قاطع با افرادى که ایجاد سد معبر مى کنند برخورد 

و در رفع موانع و آزاد کردن معابر و اماکن اقدام مى کند.
وى از شناسایى 335 مورد مشــاغل مزاحم و رفع تعداد 
گسترده اى از آنها در ســال 97 خبر داد و افزود: مشاغل 
مزاحم نیز موجب نازیبایى در شــهر، مســائل زیست 
محیطى مانند آلودگى هوا، خاك و... همچنین مســائل 

ترافیکى مى شــود و از نظر اجتماعى و روانى بر زندگى 
مردم تأثیرگذار اســت در نتیجه شهردارى در صدد رفع 

آنهاست.
 امیرى با بیان اینکه مردم باید کســانى که ســد معبر 
مى کنند را شناســایى و به اداره کل پیشــگیرى و رفع 
تخلفات شهرى شهردارى معرفى کنند، خاطرنشان کرد: 
گاهى نیروهاى اداره کل پیشگیرى و رفع تخلفات شهرى 
در هنگام برخورد با متخلفان سد معبر با دلسوزى هاى 
بى مورد مردم روبه رو مى شوند در صورتى که آنها وظیفه 
قانونى خود را براى حفظ حقوق شهروندى و زیبایى شهر 

انجام مى دهند.

جمع آورى بیش از
 13 هزار مورد سد معبر

انتخابات
بهار فعالیت فرماندارى هاست

گران ترین آپارتمان هاى شهر اصفهان در کدام مناطق است؟

خانه مترى 25 تا 30 میلیون تومان رئیس انجمن انبوه سازان اصفهان گفت: قیمت 
مســکن در بهمن و اسفندماه ســال گذشته با 
افزایش متوســط 100 درصــدى روبه رو بوده 

است.
احمد توال با بیان اینکه رشــد 20 درصدى نرخ 
مسکن در ســال گذشــته را در خانه هاى تازه 
ساخت شاهد بودیم و آرام آرام این موج قیمتى 
به خانه هاى با ده تا 15 سال ساخت، نیز رسید، 
افزود: چنانچه شهرهاى بهارستان و فوالدشهر 
را هــم جز اصفهــان لحاظ کنیم هــم اکنون 
قیمت هر مترمربع مسکن از دو میلیون و 500 
(فوالدشهر) تا سه میلیون تومان آغاز مى شود و 
در برخى از مناطق گران تر به 25 تا 30 میلیون 

تومان مى رسد.
رئیس انجمن انبوه سازان اصفهان درباره اینکه 
نرخ قیمت هر مترمربع مسکن در شهر اصفهان 
در بهمن و اسفندماه سال گذشته با 100 درصد 
افزایش نسبت به سال 96 معامله مى شد، بیان 
کرد: خرید و فروش آپارتمان در اصفهان بسیار 
رایج تر اســت و گران ترین مناطق در محدوده 
مرداویج و حاشیه زاینده رود از مترى 25 تا 30 

میلیون تومان قیمتگذارى شده است.
رئیس انجمن انبوه ســازان اصفهان با اشاره به 
اینکه اصفهانى ها آپارتمان هــا با متراژ 80 متر 
را بیشتر مى پســندد و کمتر به سراغ خانه هاى 
با متراژ 150 متر مى رونــد، افزود: قدرت خرید 
مردم بسیار پایین اســت و تعادلى بین دستمزد 
آنها و قیمت واحدهاى مســکونى وجود ندارد 
و ســرمایه گذاران به دلیل مشکالت موجود به 

بخش مسکن وارد نمى شوند.

افزایش قیمت مســکن از اوایل تابســتان سال 97 در 
اصفهان ســرعتى قابل توجه به خود گرفت و این موج 
قیمتى همچنان در برخى مناطق اصفهان قابل مشاهده 
اســت. امســال قیمت هر مترمربع آپارتمان در شــهر 
اصفهان از حــدود دو میلیون و 700 تومــان آغاز مى 
شــود و  در  بعضى از مناطق به بیش از 30 میلیون  تومان 
مى رســد. قیمت هر مترمربع آپارتمان در شهر اصفهان 
در سال گذشته از حدود یک میلیون  تومان آغاز مى شد و  
در  بعضى از مناطق به بیش از ده میلیون  تومان مى رسید 
اما مجموعًا بررسى ها نشان مى دهد، امسال خرید یک 
آپارتمان در نصف جهان بــا قیمت هاى زیر دو میلیون و 
700 هزار تومانى در هر مترمربع تقریبًا غیرممکن است.

براساس گزارش ها امســال گران ترین آپارتمان هاى 
فروشى اصفهان از نظر قیمت در هر مترمربع در محدوده 
مرداویج و حاشــیه زاینده رود از 25 تا 30 میلیون تومان 

قیمتگذارى و معامله مى شود.
بررسى هاى میدانى در اصفهان نشان مى دهد با وجود 
رکود تورمى، روند رشــد قیمتى همچنــان ادامه دارد. 
براى مثال آپارتمان بــا زیربنــاى 100 مترمربع با 11 
سال قدمت ســاخت در محدوده خانه اصفهان، مترى 
چهار میلیون تومان تا هفــت میلیون و 500 هزار تومان 
آگهى شده است در حالى که متوسط قیمت هرمترمربع از 
آپارتمان هـــاى فروشى خانه  اصفهان در سال گذشته 

شش میلیـــون تومــان بود.
همچنین هر مترمربــع آپارتمان در محــدوده خیابان 
جابر انصارى شــهر اصفهان  هفت تا 11 میلیون تومان 
قیمتگذارى شده است. در سایر مناطق این محدوده نیز 
قیمت ها بنا بر سال ساخت، دارا بودن آسانسور، پارکینگ 

و... در محدوده شش تا 13 میلیون تومان در هر متر مربع 
بوده و قواره هاى بزرگ تر قیمت کمترى به ازاى هر متر 

به خود دیده اند.
بر اســاس آگهى هاى درج شــده بر پشــت شیشــه  
بنگاه  ها، قیمت بعضى از آپارتمان ها به این صورت است 
که آپارتمان هاى 66 مترى در خیابان عالمه امینى هر 

مترمربع هفت میلیون و 200 هزار تومان و با قیمت کلى 
475 میلیون تومــان فروخته مى شــوند. همچنین هر 
آپارتمان 60 مترى در خیابان بزرگمهر یک خوابه با 14 
سال ساخت طبقه 3 بدون آسانسور با پارکینگ، انبارى 
و تراس جنوبى با نور عالى بــا بهاى 360 میلیون تومان 

به فروش مى رسد.

به گفتــه یکى از مشــاوران امالك در محــدوده رباط 
اصفهــان قیمــت هــر متــر مربــع آپارتمــان هاى 
مســکونى نوســاز با زیربناى 126 مترمربع داراى سه 
اتاق خواب و یــک پارکینگ اختصاصــى پنج میلیون 
و 198 هــزار تومان و نــرخ فروش آنهــا 655 میلیون

 تومان است.

گران شدن 100 درصدى 
قیمت مسکن در اصفهان

با گرم شدن هوا و خشک شدن پوشش گیاهى حدود 
دو میلیــون هکتار از مراتع اســتان در معرض آتش 
سوزى اســت. مدیر کل منابع طبیعى و آبخیزدارى 
استان با اشاره به اینکه  64 درصد مساحت اصفهان 
را مراتع تشــکیل مى دهند گفت:با گرم شدن هوا و 

خشک شدن پوشش گیاهى خطر  آتش سوزى مراتع 
استان را تهدید مى کند.

محمدحسین شــاملى افزود: بیش از 80درصد آتش 
ســوزى مراتع به عوامل انسانى و بى احتیاطى مردم 
بر مى گردد که سال گذشته  این آتش سوزى بیش 

از 20میلیارد ریال  خسارت به مراتع وارد کرده است.
وى مجموع مناطق مستعد حریق در استان را حدود 
یک میلیون و 800 هکتار بیان کرد و گفت: این مناطق 
بحرانى شامل فریدونشهر، فریدن، بویین میاندشت، 

ســمیرم و چادگان و مناطق نیمه بحرانى شــامل 
خوانسار، دهاقان، نطنز، تیران و کرون و کاشان است.
شاملى تأکید کرد: براى حفاظت از 840 هزار هکتار 
مراتع استان با بهره برداران تفاهمنامه حفاظتى امضا 
شــده و مدیریت 2300هزار هکتار از مراتع در قالب 
طرح هاى مرتع دارى بر عهده مردم قرار 

گرفته است.
وى گفت: 74 تیم اطفاى حریق و گشت 
مراقبت تا پایان مهرماه حفاظت از مراتع 

استان اصفهان را بر عهده دارند.
در همین حال مدیــرکل مدیریت بحران 
اســتاندارى اصفهــان هم در ایــن باره 
مى گوید: با توجه بــه بارش هاى بهارى 
و پوشــش  گیاهان مرتعى در بیش از دو 
میلیون هکتار از مراتع استان، گرمى هوا و 
مستعد شدن شرایط براى وقوع حریق در مراتع، الزم 
است گردشگران و ساکنان مناطق ضمن مراقبت از 
این منابع با ارزش از روشن کردن آتش در پوشش هاى 
گیاهى، مرتعى، جنگل هاى طبیعى و دست کاشت و 

باغات و مزارع خوددارى کنند.
شیشــه فروش تصریح کرد: ســال گذشــته در اثر 
حریق173هکتار از مراتع طعمه حریق شد و امسال 
تاکنون 5 هکتار  مرتع در روســتاى «اذان» شاهین 

شهر و میمه در آتش سوخت. 

از تبعات گرم شدن هوا، خشک شدن پوشش گیاهى و بى احتیاطى مردم؛

سایه آتش باالى سر 2 میلیون هکتار مرتع 
استان اصفهان

رئیس شهرك علمى- تحقیقاتى اصفهان گفت: در 
شهرك علمى- تحقیقاتى اصفهان بالغ بر 7000 نفر 
دانش آموخته دانشگاهى فعال هستند و بیش از 45 
درصد شاغالن را بانوان تشکیل مى دهند که این فضا 

براى بانوان دانش آموخته بسیار مناسب است.
ســید مهدى ابطحى در گفتگو با «تسنیم» درباره 
فراهم کردن زمینه اشــتغال براى فارغ التحصیالن 
تصریح کرد: پارك هاى علم و فناورى زمینه ساز ایجاد 
شغل هاى متنوع و فراوانى هستند، در شهرك علمى- 
تحقیقاتى اصفهان بالغ بــر 7000 نفر دانش آموخته 

دانشگاهى فعال هستند و بیش از 45 درصد شاغالن 
را بانوان تشــکیل مى دهند که این فضا براى بانوان 

دانش آموخته بسیار مناسب است.
سرپرســت دانشــگاه صنعتى اصفهان خاطرنشان 
کرد: همجوارى دانشگاه صنعتى اصفهان و شهرك 
علمى- تحقیقاتى یک اکوسیستم پویا ایجاد کرده که 
قابل توجه است، اخیراً بین این دو نهاد تفاهمنامه اى 
به نام «رستار» امضا شده است که از پایان نامه هاى 
کاربردى حمایت مى کند که ورودى بسیار خوبى براى 

شهرك ایجاد خواهد کرد.

45درصد شاغالن در شهرك علمى- تحقیقاتى 
زن هستند

در پانزدهمین نمایشگاه بین المللى قطعات، مجموعه ها 
و صنایع وابسته خودرو، بهترین تولیدکنندگان داخلى و 
نمایندگان شرکت هاى خارجى آخرین دستاوردهاى خود 

را در معرض بازدید عالقه مندان قرار دادند.
مدیر نمایشــگاه هاى داخلى شــرکت نمایشگاه هاى 
بین المللى اســتان اصفهان در جمع خبرنگاران با بیان 
اینکه این ششــمین دوره بود که نمایشگاه قطعات از 
صنایع خودرو جدا شــده گفت: در نمایشــگاه امسال 
99 شرکت معتبر از استان هاى اصفهان، تهران، البرز، 
خراسان رضوى، مازندران، آذربایجان شرقى، خوزستان، 
زنجان، گیالن، مرکزى و یزد در فضایى به وسعت 8500 

مترمربع حضور داشتند.
مجید نایب زاده افزود: این نمایشگاه در حالى در اصفهان 
برپاست که صنعت قطعه  ســازى خودروى کشور به 
دلیل فشار اقتصادى و مشکالت مختلف حوزه تولید با 
تنگناهاى جدى روبه رو شده که حمایت از کارآفرینان 
این حوزه و اتخاذ سیاســت هاى راهبردى مى تواند به 
توسعه اقتصادى و کیفى صنعت خودروسازى کشور و 
رشــد ارزش افزوده بیانجامد. وى ادامه داد: یک سوم 
نمایشــگاه قطعات خودرو در اختیار ساپکو بود و ما نیز 
سعى داریم 25 عنوان نمایشگاه از جمله خودرو را در یک 
برنامه پنج ساله به صورت بین المللى برگزار کنیم که 

این امر به سازمان توسعه تجارت نیز اعالم شده است.
رئیس هیئت مدیره انجمن قطعه سازان خودرو اصفهان 
نیز به خبرنگاران گفت: امروز شرایط به خصوص براى 
زنجیره قطعات خودرو بسیار سخت است. این در حالى 

است که با تحریم هاى خارجى و داخلى مواجه هستیم 
و علیرغم اینکه از سال 97، حوزه هاى فوالد، مس و... 
افزایش قیمت داشت اما در این باره به صنعت خودرو 

بى مهرى شد.
ابراهیم احمدى اظهار کرد: بر اساس آمار، امروز عمق 
ساخت داخل خودروهاى داخلى بســیار خوب بوده و 
بیشترین قطعات بومى سازى شــده است و برگزارى 
اینگونه نمایشگاه ها نیز مى تواند فرصت هاى بیشترى 

براى بومى سازى قطعات فراهم سازد.
وى میزان طلــب قطعه ســازان اســتان اصفهان از 
خودروسازان را 400 میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: 
پرداخت مطالبات خودروســازان 120 روزه شده ولى 
مشکل اساسى و اصلى آن است که ما باید بهاى مواد 
اولیه و... را به صورت نقد و حتى قبل از تحویل جنس 
بپردازیم. این در حالى است که ما حتى اگر بتوانیم مواد 
اولیه خارجى بخریم نمى توانیم هزینه آن را انتقال دهیم 
و این امر مشکل زنجیره تأمین را دو چندان کرده است.

مدیرعامل شرکت طراحى، مهندسى و تأمین قطعات 
ایران خودرو (ساپکو) نیز به عنوان مهمان ویژه نمایشگاه 
گفت: امروز صنعت قطعه سازى با تحریم هاى داخلى و 
خارجى روبه رو است و از نظر تکنیک فروش قطعات، 
شرکت ساپکو در مقام چهارم، ولى از نظر مواد اولیه مقام 
اول را داراست و 85 درصد مواد اولیه بدنه خودرو را نیز از 

استان اصفهان تأمین مى کند.
منصور منصورى تحریــم را بهتریــن فرصت براى 
هم افزایى و مدل هاى همکارى جدید و تجربه شــده 
در کشورهاى صنعتى خواند و افزود: خودکفایى، توسعه 

محصول و صادرات از جمله برنامه هــاى اولویت دار 
شرکت ساپکو است و پروژه هاى مختلفى براى هر کدام 

تعریف شده که اجرایى خواهد شد.
وى ادامه داد: نگاه ویژه ســاپکو، برنامــه تنگاتنگ با 
قطعه سازان در استان هاست و هفت استان به صورت 

آزمایشى از جمله اصفهان، مدنظر است.
منصورى البته اذعان داشت: باید پذیرفت که خودکفایى 
درصدى دارد و به صورت میانگین در گروه صنعتى ایران 
خودرو حدود 78 درصد خودکفاســت ولى سعى داریم 
باز هم این میزان را افزایــش دهیم اما مطمئناً به صفر 

نخواهد رسید.
مدیرعامل گروه صنعتى همــگام نیز گفت: مکانیزم 
عرضه و تقاضاى خودرو باید آزاد باشــد و هرگاه در 
مدیریت و مکانیزم دســتکارى مى کنیم این امر ما را 
اذیت کرده و دخالت هاى ابزارى ما را دچار مشــکل 

مى کند.
محمدرضا جبارزارع اظهار کرد: باید اجازه داد چرخ در 
ریل خود بچرخد. این در حالى است که امروز بزرگ ترین 
مشکل شرکت هاى خودروساز، قراردادهاى 120 روزه 

است ولى خرید باید نقدى صورت پذیرد.
معاون صنایع کوچک شرکت شــهرك هاى صنعتى 
استان اصفهان هم مى گوید: استان اصفهان 78 شهرك 
و ناحیه صنعتى دارد که این میزان 8 درصد شرکت هاى 

صنعتى کشور است.
حســینى افزود: اکثر واحدهاى تولید قطعات در استان 
اصفهان بسیار توانمند هستند و حرف براى گفتن دارند 

و در شهرستان هاى گلپایگان، نایین و... مستقرند.

تأمین 85 درصد مواد اولیه قطعات بدنه خودرو 
شرکت ایران خودرو از اصفهان

شــهردار اردســتان با بیان اینکه از ابتداى سال جارى 
تاکنون بیش از 17 مورد تخریب داشتیم، گفت: شهردارى 
به طور جدى وارد مقوله بافت فرسوده شهرى اردستان 

شده است.
محسن حیدرى در گفتگو با «ایسنا» اظهار کرد: با توجه 
به اینکه بخش زیادى از بافت هاى فرسوده در اردستان 
واقع شده باید تالش کنیم تا به برنامه ریزى و هدف گذارى 
مورد نظر در زمینه احیاى بافت هاى فرسوده دست یابیم. 

اردستان از جمله شهرهایى اســت که با توجه به قدمت 
و پیشینه خود از بافت فرســوده و قدیمى قابل توجهى 
برخوردار است. شهردار اردستان با بیان اینکه حدود 6000 
مترمربع خرابه و خانه هاى قدیمى فرســوده در اردستان 
وجود دارد، گفت: از ابتداى سال جارى تاکنون بیش از 17 
مورد تخریب داشتیم و شهردارى به طور جدى وارد مقوله 

بافت فرسوده شهرى اردستان شده است.
حیدرى با بیان اینکه مهمترین مشــکلى که در موضوع 
مخروبه ها وجود دارد این اســت که خانه ها چند مالکى 
هستند و یا صاحبان آن در منطقه حضور ندارند، خاطرنشان 
کرد: اگر خود مالکان پیش قدم شوند براى شهردارى بسیار 

راحت تر است تا به این موضوع رسیدگى کند.

چند مالکى بودن خانه هاى 
فرسوده در اردستان

ساسان اکبرزاده
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کارگردان فیلم «یک کیلو و بیست و یک گرم» با اشاره به استقبال از این 
فیلم در شبکه نمایش خانگى از دانلود غیرقانونى این فیلم گالیه کرد.

رحیم طوفان با اشــاره به روند ارائه این فیلم در شبکه نمایش خانگى 
گفت: متأســفانه به این فیلم در جشــنواره فیلم فجر و در زمان اکران 
نامهربانى شد و بعد از آنکه در جشنواره فیلم فجر اجازه نمایش به آن داده 
نشد در زمان اکران نیز فرصت عرضه به وجود نیامد و گروهى نگذاشتند 

تا این فیلم مخاطب خود را پیدا کند.
وى ادامه داد: بعد از اکــران ما تصمیم به عرضه این فیلم در شــبکه 
نمایش خانگى گرفتیم و خوشبختانه بر اساس آنچه مؤسسه رسانه هاى 
تصویرى سوره به عنوان پخش کننده فیلم اعالم کرده؛ استقبال بسیار 
خوب بوده و در یــک هفته ابتدایى نمایش در شــبکه نمایش خانگى 
و سامانه هاى وى اودى در میان فیلم هاى ســینمایى عرضه شده، در 
صدر جدول فیلم هاى اجتماعى و همچنین پرفروش ترین فیلم ها قرار 

گرفته است.
طوفان افزود: متأســفانه همزمان با عرضه نســخه قانونــى، دانلود 
غیرقانونى این فیلم نیز در سایت ها ادامه دارد و بر اساس برررسى هاى 
ما از آمارهاى مختلف تاکنون بیش از دو میلیون بار این فیلم به صورت 
غیرقانونى دانلود شــده و همچنین چندین بار از شبکه هاى مختلف 
ماهواره اى پخش شده اســت. امیدوارم مســئوالن براى این مسئله 

چاره  اى بیاندیشند.

«حذف "پور" دوم از صدا و سیما». روزنامه دولتى «ایران» دوشنبه 
گذشته با این تیتر نســبت به تخریب دکور برنامه «حاال خورشید» 
واکنش نشان داد. عوامل این برنامه صبحگاهى به خبرنگار روزنامه 
دولت گفته اند سازمان صدا و ســیما به تیم تولید «حاال خورشید» 
اعالم کرده که استودیو را تحویل دهند و پیرو این دستور دکور این 

برنامه جمع شده است. 
اما چه بر ســر صدا و ســیماى ایران آمــده که تصمیــم به حذف 
برنامه اى مى گیرد که بر اساس آمار همین سازمان بعد از 778 قسمت 
پرمخاطب ترین برنامه صبحگاهى تلویزیــون لقب گرفته بود؟ در 
طول سه سالى که «حاال خورشــید» به تهیه کنندگى و اجراى رضا 
رشیدپور از شبکه 3 سیما به روى آنتن مى رفت چه تغییراتى رخ داد، 
چه خانى رفت و چه خانى آمد که این برنامه از کنداکتور شبکه 3 به 

پایین کشیده شد؟ 
مهمترین تغییرى که طى این مدت روى داد این بود که یک جوان 
اصولگرا در اوایل ســال گذشــته به عنوان مدیریت شبکه 3 سیما 
منصوب شد. از همان روز که على فروغى رداى مدیریت این شبکه 
را به تن کرد بسیارى از منتقدان این مدیر جوان گفتند و نوشتند که 
این جایگاه مناسب وى نیست چرا که به زعم آنها فروغى، هم رابطه 
خوبى با چهره هاى شاخص ندارد و هم فردى بى تجربه براى پذیرش 
این سمت است. اما گوش افرادى که فروغى کم سن و سال را بر سریر 
ریاست گمارده بودند به این حرف ها بدهکار نبود و طنز ماجرا آنکه 
مدیریت این جوان ضد ســلبریتى با اولین حضور یکى از سرشناس 

ترین چهره هاى سینماى ایران در رسانه ملى همزمان شده بود، آن 
هم در قامت مجرى مسابقه اى که از شبکه 3 پخش مى شد. 

«برنده باش» از اواخر مرداد ماه سال گذشــته با اجراى محمدرضا 
گلــزار بــه روى آنتن ایــن شــبکه رفت. ایــن مســابقه یکى از 
پرحاشــیه ترین برنامه هاى صدا و ســیما بود تا جایــى که پس از 
گذشت یک ماه از زمان پخش آن، شــایعاتى از قبیل تعطیل شدن 
این مســابقه و یا ادامه پخــش آن بدون حضور گلزار بر ســر زبان 
ها افتــاد، اما مدیر تــازه کار شــبکه 3 برخالف تصــور همگان با 
قاطعیت تمام از «برنده باش» و مجرى سرشناس آن حمایت کرد. 
فروغى در گفتگویى که آن روزها با روزنامــه «صبح نو» انجام داد 
سلبریتى ها را «سرمایه هاى کشــور» معرفى کرد که به عقیده وى 
«باید حفظ شوند و با آنها کار و تعامل کرد». او در این مصاحبه عنوان 
کرد که استفاده از مجریان شناخته شــده یکى از مؤلفه هاى جذب 
مخاطب براى برنامه هاى تلویزیونى است. شاید آن زمان بسیارى از 
هواداران پروپا قرص سلبریتى ها به این سخنان فروغى دل خوش 
داشتند اما دیرى نپایید که مدیر جوان شــبکه 3 رنگ عوض کرد و 

روزگار خوش این افراد هم رو به پایان گذاشت.  
فروغــى کــه از همــان ابتدا به عــادل فردوســى پــور، مجرى 
مردمى ترین برنامه شبکه 3 روى خوش نشان نداده بود به تدریج او را 
به سمت دِر خروجى این شبکه رهنمون شد و با فروختن دکور «نود» 
به یک هندوانه فروش دوره گرد، تیرخالص را به این مجرى محبوب 
زد. او برخالف خواسته اهالى فوتبال و طرفداران فردوسى پور که اکثر 
قریب به اتفاق مردم ایران هســتند و تنها به میل شخص خودش، 

عادل و برنامه اش را از رسانه ملى حذف کرد.
مدتى بعد هم «برنده بــاش» از کنداکتور پخش شــبکه 3 حذف 
شــد و حاال نوبت به بیرون کــردن دومین «پور» صدا و ســیما از 
خانه اش رسیده. شاید روزى که رشیدپور، پسر محبوب تلویزیون پس 

از اینکه نخستین جرقه هاى اختالف «پور» اول با مدیر شبکه3  
زده شد، این مدیر جوان را به برنامه اش دعوت کرد تا این جرقه 
ها را خاموش کند، حدسش را هم نمى زد روزى خودش براى 
اینکه به درد «دورى از خانه» مبتال نشود باید دست به دامن 
«مهر» و «ماه» زند تا شاید «فسون» و «جادو»ى آنها کارى 
از پیش ببرد غافل از اینکه فروغى که در آن برنامه کذایى در 
پاسخ به رشــیدپور در مورد نحوه مدیریتش درادامه پخش 
«نود» گفته بود: «کار باید حرفه اى و اصولى باشد و هیچ بحث 

شخصى نداریم» حاال با منطقى که غیر از خودش کسى از آن 
سر در نمى آورد قلب برنامه هاى پربیننده شبکه تحت مدیریت 

خود را نشــانه گرفته  و «پور»ى پس از «پور» دیگر از طرف این 
«پدر» از خانه رانده مى شود.

آیا وضعیــت این روزهاى شــبکه3 مصــداق همــان «مدیریت 
حرفه اى» است که قرار بود فروغى آن را اعمال کند؟ اگر پاسخ مثبت 
باشد احتماًال چهره اى شــاخص دیگرى هم در نوبت خداحافظى با 
این شــبکه قرار گرفته اند که خبر آن در آینده به بیرون درز خواهد 

کرد. اما آیا این شیوه مناسبى براى «حفظ سرمایه 
هاى ملى» در رســانه ملى و «کار و تعامل با 

آنها» است؟

وقتى «پور» ها با بى مهرى «پدر» رو به رو مى شوند

رضا رشیدپور هم از خانه اش رانده شد
 شده بود، آن 

ى شد. 
ىمحمدرضا

ــابقه یکى از 
ـى که پس از 
 تعطیل شدن 
 بر ســر زبان

ـور همگان با 
 حمایت کرد. 
نو» انجام داد 
به عقیده وى 
صاحبه عنوان
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ن بسیارى از
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عادل و برنامه اش را از رسانه ملى حذف کرد.
3مدتى بعد هم «برنده بــاش» از کنداکتور پخش شــبکه 3 حذف
شــد و حاال نوبتبه بیرون کــردندومین «پور»صدا و ســیما از
خانه اش رسیده. شاید روزى که رشیدپور، پسر محبوب تلویزیون پس 

شبکه3 با مدیر اول هاى اختالف «پور» از اینکه نخستین جرقه
زده شد، این مدیر جوان را به برنامه اش دعوت کرد تا این جرقه 
ها را خاموش کند، حدسشرا هم نمى زد روزى خودش براى 
اینکه به درد «دورى از خانه» مبتال نشود باید دست به دامن 
«مهر» و «ماه» زند تا شاید «فسون» و «جادو»ى آنها کارى 
از پیش ببرد غافل از اینکه فروغى که در آن برنامه کذایى در 
پاسخ به رشــیدپور در مورد نحوه مدیریتش درادامه پخش 
«نود» گفته بود: «کار باید حرفه اى و اصولى باشد و هیچ بحث 

شخصى نداریم» حاال با منطقى که غیر از خودش کسى از آن 
برنامه هاى پربیننده شبکه تحت مدیریت قلب در نمى آورد سر

خود را نشــانه گرفته  و «پور»ى پس از «پور» دیگر از طرف این 
«پدر» از خانه رانده مىشود.

آیا وضعیــت این روزهاى شــبکه3 مصــداق همــان «مدیریت 
حرفه اى» است که قرار بود فروغى آنرا اعمال کند؟ اگر پاسخ مثبت

باشد احتماًال چهره اى شــاخص دیگرى هم در نوبت خداحافظى با 
این شــبکه قرار گرفته اند که خبر آن در آینده به بیرون درز خواهد 

ک
ه
آ

ش رانده شد
مرضیه غفاریان

فیلمى که 2 میلیون بار
 دانلود غیرقانونى شد!

حسام منظور کارگردان، نویسنده و بازیگر تئاتر و سینما 
و تلویزیون ایران، بعد از دو سال دورى از صحنه تئاتر، به 
زودى نمایش «الیزابت باتورى» را روى صحنه خواهد 
برد که نویسنده، کارگردان و بازیگر این اثر خود اوست؛ 
در حالى که تا پایان ماه رمضان (15 خردادماه) با سریال 

«برادرجان»، مهمان منازل مخاطبان تلویزیون بود.  
منظور در پاسخ به اینکه حال که بعد از دو سال به تئاتر باز 
مى گردد اما با شهرتى بیشتر، آیا در قامت یک سلبریتى 
پا به ایــن عرصه مى گذارید؟ گفت: مــن خودم را یک 
ســلبریتى نمى دانم بلکه یک بازیگرم که ممکن است 
سینما یا تلویزیون باعث شوند مردم مرا بیشتر بشناسند. 
براى من اینها دو اتفاق جداست و در تئاتر همان آدم یا 

هیوالى سابقم! 
او در پاسخ به اینکه به هرحال شــما با حضور خودتان 
در کار، نیازى به دعوت از یک ســلبریتى ندارید گفت: 
من حتى اگر امکانش را داشتم هم براى کارم سلبریتى 
نمى آوردم. من اعتقاد به بازیگر دارم، بازیگر تئاتر. گرچه 
نمى توان مرزبندى کرد، چرا که االن بازیگران شناخته 
شده تئاترى هم هســتند اما حتمًا از بازیگرانى استفاده 
مى کنم که سال ها تجربه بازى در تئاتر داشته باشند و اگر 
معروف هم باشند که چه بهتر؛ اما قطعاً با بازیگرى که تا به 

حال روى صحنه تئاتر نبوده کار نخواهم کرد.

منظور در پاسخ به ســئوالى مبنى بر اینکه اگر خودتان 
را یک سلبریتى نمى دانید، یعنى اینکه براى حضور در 
نمایشى به غیر از اثر خودتان، درخواست دستمزد نجومى 
نخواهید داشــت، گفت: من نمى دانم سلبریتى ها چه 
دستمزدهایى مى گیرند اما دستمزد من از قبل هم باال بود 
و االن پس از این دو سال، طبیعتاً بیشتر شده است. اما آن 
چیزى که برایم در تئاتر اهمیت دارد کیفیت کار است؛ چرا 
که از جاى دیگرى درآمد دارم که متأسفانه امروز، تئاتر با 

کیفیت مطلوب کم داریم. 

حسام منظور چقدر دستمزد مى گیرد؟ 

نیوشا ضیغمى تأکید کرد که در مسابقه «رالى ایرانى 2» 
تالش کرده تا با «سالى باسما»، بازیگر لبنانى، خیلى 
سریع به زبان انگلیسى صحبت کند و به همین دلیل 

ممکن است حرف زدنش خنده دار شده باشد.
مراســم رونمایى از «رالى ایرانى2» که ســرى دوم 
آن با گذشت شش سال عرضه شــده است، با حضور 
عوامل و بازیگران آن در فرهنگسراى ارسباران تهران 

برگزار شد.
در این مراسم نیوشا ضیغمى، آرش معیریان کارگردان 
این پروژه را بااخالق، آرام ترین و باسوادترین کارگردان 
توصیف کرد و گفت: «من نمى خواستم سر این پروژه 
بیایم به ویژه به این دلیل کــه دخترم تازه به دنیا آمده 
بود. در "رالى ایرانى"، هم خوش و هم سخت گذشت 
و همــه چیز عجیب و جــذاب بود. هم تیمى شــدن 

من با خانم ســالى، بازیگر لبنانى هم کــه او را از قبل 
نمى شــناختم، برایم جذاب بود. در برخى مواقع من 
باید مسائلى را سریع به او توضیح مى دادم و امیدوارم 
به انگلیســى حرف زدنم نخندید و کار را هم دوست 

داشته باشید.»
سعید ابوطالب، تهیه کننده «رالى ایرانى»  نیز در این 
خصوص تصریح کرد: «در ایــن پروژه خیلى به خانم 
ضیغمى سخت گذشت اما او بســیار حرفه اى بود. ما 
شــرایطى را به او قول داده بودیم که محقق نشــد و 
بچه کوچک او را نتوانســتیم کنارش داشته باشیم. از 
ایشــان تشــکر مى کنم و امیدوارم در آینده در پروژه 
بهتر و سبک ترى با ایشان همکارى داشته باشیم، به 
بازیگران نازك نارنجى پیشنهاد مى کنم اصًال سمت 

"رالى 3 و 4 " نیایند.»

نیوشا ضیغمى: به انگلیسى حرف زدنم نخندید! 

بهاره رهنما از ساخت سریالى با محوریت زنان خبر داد.
این بازیگر در گفتگویى با اعالم خبر ساخت سریال براى 
شبکه نمایش خانگى، درباره جزییات آن توضیح داد: این 
سریال، دومین کارگردانى کار تصویرى ام بعد از مستند 

«صدام کن، مامان» است که در مرحله تدوین قرار دارد.
او ادامه داد: این ســریال با عنــوان «دورهمى دختران 
صفویه» هم اکنــون در مرحله پیش تولید قــرار دارد. 
طراحى شخصیت ها و داســتان اصلى توسط خود من 
بوده و قصه حول محور زندگى هفت زن است که بعد از 
سال هاى دبیرستان، دوباره دور هم جمع شده اند تا تئاترى 
را اجرا کنند. رهنما گفت: فیلمنامه این سریال مدتى پیش 
در بانک فیلمنامه خانه سینما ثبت شــد و کار اکنون در 
مرحله پیش تولید قرار دارد. به گفته وى این ســریال در 
15 قسمت تولید مى شــود و اصغر عبداللهى سرپرستى 
نویسندگان را بر عهده دارد.  وى درباره بازیگران مجموعه 

«دورهمى دختران صفویه»، توضیح داد: بازیگران هنوز 
مشخص نشده اند و کار در تابستان کلید مى خورد.

بهاره رهنما سریال مى سازد

آگهى تغییرات
شرکت پارسا طب سپنتا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 54664 و شناسه ملى 14005185523 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1398/02/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومى فوق العاده مورخ 16 / 02 / 1398 در 
خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره و با رعایت تشریفات مقرر اساسنامه و الیحه اصالحى قانون تجارت سرمایه شرکت از محل 
واریز نقدى و صدور سهام جدید از مبلغ 10001000000 ریال به مبلغ 20160000000 ریال افزایش یافت که آورده نقدى تماما 
طى گواهى شماره 9253/030 مورخ 1398/02/17 بانک ملت شعبه شمس آبادى واریز و ماده 5 اساسنامه شرکت به شرح مذکور 
اصالح مى گردد سرمایه شرکت مبلغ 20160000000 ریال منقسم به 2016000 سهم 10000 ریالى با نام که تماماً پرداخت شده 
مى باشد افزایش یافت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (497856)

آگهى تغییرات 
شرکت تالى ژن پارس شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
1715 و شناسه ملى 10260614180 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/02/25 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : ماده 31 اساسنامه بدین شرح اصالح گردید.هیأت 
مدیره شرکت مرکب از 3 الى 7 نفر مى باشدکه از بین سهامداران 
انتخاب مى شــوند و هر کدام به تنهایى یا تماما توسط مجمع 
عمومى عادى یا عادى بطور فوق العاده قابل عزل مى باشند. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى خمینى شهر (497806)

فقدان مدارك
شناســنامه مالکیت و ســند کمپانــى خودرو 
ســوارى پژو 206 تیپ 2 رنگ سفید به شماره 
انتظامــى 836 ب 81 ایــران 53 به شــماره 
موتور 14190067554 و شــماره شاســى

NAAP 03 ED 7 CJ 550980 بــه نــام 
غالمرضا رجبى نطنزى فرزند جواد مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى تغییرات
شرکت پارسا طب سپنتا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 54664 و شناسه ملى 14005185523 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1398/02/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شفق قشقائیان به کدملى 1756092631 بسمت مدیر عامل شرکت 
و عضو هیئت مدیره و على متقیان پور به کدملى 1287936784 بسمت رئیس هیئت مدیره وملیحه متقیان پور به کدملى 1272518256 
بسمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. سید معین الدین حسینى نصر آبادى به کدملى 5649948331 و على 
رنجبر به کدملى 1742120881 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمى با امضاء رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت یا امضاء مدیرعامل 
به همراه یکى از اعضاى هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (497859)

آگهى تاسیس
شرکت با مســئولیت محدود ایمن توســعه هوشــمند نویســا درتاریخ 1398/03/13 به شــماره ثبت 3304 به شناسه ملى 
14008376776 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت 
:توسعه نرم افزارى ( اعم از برنامه نویسى ، هوشمند سازى ، خودکارسازى) بجز نرم افزارهاى فرهنگى درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان لنجان ، بخش 
فوالدشهر ، شهر فوالدشهر، سى 4 ، خیابان شهید کاویانى شــمالى ، کوچه ((مجتبى طاهرى)) ، پالك 542 ، مجتمع قائم ، ورودى 
دوم ، طبقه همکف ، واحد 19 کدپســتى 8491438993 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت اســت از مبلغ 1000000 ریال نقدى 
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى فریدون سوادکوهى به شماره ملى 1129801845 دارنده 600000 ریال سهم الشرکه 
خانم راضیه رسولى گندمانى به شماره ملى 6299928247 دارنده 400000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى فریدون 
سوادکوهى به شماره ملى 1129801845و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم راضیه رسولى گندمانى به شماره ملى 
6299928247و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، 
سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء فریدون سوادکوهى و یا سرکار خانم راضیه 
رسولى گندمانى همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى لنجان (497777)

و رز بیرون ب ی ر ن بر ر ر ر ب ین
کرد. اما آیا این شیوه مناسبى براى «حفظ سرمایه 

«کار و تعامل با  هاى ملى» در رســانه ملى و
آنها»است؟

پژمان جمشیدى در کنایه به انتقاداتى که از او مى شود، گفت: «همه چیز مزخرف است فقط ما خوبیم.»
با گذشت چندین سال از آغاز بازیگرى پژمان جمشیدى، بازیکن سابق تیم ملى و باشگاه پرسپولیس، انتقاداتى نســبت به بازیگر شدن او توسط برخى کاربران شبکه هاى 

اجتماعى مطرح مى شود که جمشیدى هر از گاهى به آنها پاسخ داده است. اما این بازیگر در جدیدترین واکنش خود به انتقاداتى که به او مى شود با یادآورى موفقیت فیلم 
هایى که در آن به ایفاى نقش پرداخته به کنایه در اینستاگرامش نوشت: «فیلم هاى اکران شده من: "50 کیلو آلبالو": چرت و مزخرف. "خوب، بد، جلف": کمدى مزخرف. 

"تگزاس": گیشه ایه مزخرف. «لونه زنبور»: کپى مزخرف. «سوءتفاهم»: هنرى مزخرف. "تگزاس2": گیشه ایه 2 مزخرف. "ما همه با هم هستیم": با هم بودن مزخرف.»
جمشیدى در ادامه یادداشت خود با اشاره به فیلم هایى که قرار است با بازى او در سینماها روى پرده رود، نوشت:«"دینامیت": بدون شک مزخرف. "ایده اصلى": قطع 
به یقین الکچرى مزخرف. "جهان با من برقص": به احتمال قوى مزخرف. "خوب، بد، جلف2": بدون تردید کمدى 2 مزخرف.» او در پایان تأکید کرد: «بازى هاى به 

شدت مزخرف، سوژه هاى به شدت مزخرف، رکوردهاى به شدت مزخرف، سینماى به شدت مزخرف، جهان به شدت مزخرف، فقط ما خوبیم!»

پژمان جمشیدى به سیم آخر زد!
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کمتر از 50 روز مانده به شــروع فصل جدید لیگ برتر فوتبال 
کشور، اوضاع لیگ و شمار قابل توجهى از تیم هاى آن مبهم تر 
از آن است که اجازه بدهد یک لیگ ســازمان یافته مثبت را در 

ذهن خود تجسم کنید.
سرمربى فصل بعد نساجى هنوز به طور رسمى معرفى نشده و 
عبدا... ویسى اصال نمى داند که مدیران شاهین شهردارى بوشهر 
باز هم تیمدارى مى کنند یا خیر. استقالل تهران و تراکتورسازى 
هنوز  در برخى موارد سردرگمند و گل گهر هرچند همچنان به 
وینکو بگوویچ تکیه دارد اما معلوم نیست که سازمان لیگ این 
باشگاه تازه صعودکرده به لیگ برتر را استاندارد بشمرد و شکى 

از این دست البته به شاهین بوشهر هم وارد است. 
ذوب آهن و ســپاهان منصوریان و قلعه نویى را حفظ کرده اند 
اما «پرســپولیس قهرمان!» همچنان درگیر بحث هاى برانکو 
و حقوق معوقه وى است و فوالد در شــرایطى به نکونام روى 
آورده که فرصت وى براى بازسازى نسبى این تیم ناکافى به نظر 
مى رسد. صنعت نفت سرمربى موفق پرتغالى اش را از دست داده 

و پارس جنوبى جم نیز در حال عادت کردن به کوچ مهدى تارتار 
است و اگر حال پیکان را بپرسید باید گفت نمى داند یازدهم شدن 
با هدایت حسین فرکى را موفقیت بینگارد یا ناکامى، سایپا هم 
در شرایطى ابراهیم صادقى را حفظ کرده که وى در هفته هاى 
آخر لیگ قبلى رهاوردى جز شکست براى این باشگاه نداشت.

بحث هاى فنى تنها دغدغه 16 باشــگاه حاضر در لیگ نیست 
و بدهکارى هاى کالن اکثر آنها تیم هایــى را وارد کارزار تازه 
کرده که هر روز ممکن است روز حسابرسى و کم آوردن و حتى 
ورشکستگى شان باشد. اقالم متفاوت و ارقام نجومى بدهى هاى 
پرســپولیس را در متن مصاحبــه اخیر ایرج عــرب بجویید و 
براى اینکه مطمئن شوید وضع اســتقاللى ها بهتر نیست، به 
تکذیبیه هاى دائمى شان درباره مسئله شکایت پروپژیچ و تبعات 

آن بذل توجه کنید. 
مسائل انضباطى لیگ هجدهم حتى یک ماه و اندى بعد از اتمام 
آن همچنان ادامه دارد و هفته اى نیست که احکام صادره توسط 
کمیته انضباطى پیرامون تیم ها و آدم هاى خطاکار اعالم و آنها 

جریمه و محروم نشوند. باز شــدن بازار نقل و انتقال هاى لیگ 
بعدى هم مزید بر علت شده اســت و از این پس شاهد قرارداد 
بستن هاى مضاعف برخى بازیکنان با دو تیم و تغییر مسیرهاى 
عجیب آنها هستیم و درباره همان سناریوهاى قدیمى که طى 
آن ارقام پرداختى توسط باشگاه ها به بازیکنان بسیار بیشتر از 
اعداد به ثبت رسیده در مدارك ارائه شده به سازمان لیگ توسط 
باشگاه ها است، باب خواهد شد. اینها مقدمات لیگى است که 
نمى توان (و نباید) گفت به ســبب ایرادات و خدشه هاى فوق 

به ســوى بیراهه مطلق خواهد رفت اما بعید اســت که 
فرجام لیگ نوزدهم چنــدان دور و متفاوت از 

کجراهه هاى پردردســر و مقاصد مبهم و 
سرشار از جنجال باشد. 

 مدیران باشگاه تراکتورسازى در روزهاى گذشته مذاکراتى را براى انتخاب دستیار سرمربى خارجى جدیدشان انجام داده اند. مالک باشگاه 
 تراکتورسازى از هفته  ها پیش در ترکیه حضور یافته و مشغول مذاکره با گزینه هاى سرمربى گرى این تیم است.

على رغم اینکه سرمربى جدید تراکتورسازى هنوز انتخاب نشده، اما با این حال برخى از مدیران این باشگاه در ایران به دنبال انتخاب دستیار 
او هستند.در این راستا، مذاکراتى با برخى مربیان ایرانى انجام شده تا پس از حضور سرمربى خارجى در تراکتورسازى، دستیار او هم کارش 

را در این تیم آغاز کند.

 ظاهراً ایرج عرب متوجه نیست پذیرفتن مدیریت باشگاهى مثل 
پرسپولیس چه شرایطى دارد. او با هر هزینه غیرمترقبه اى که پیش 
مى آید، کاسه چه کنم به دست مى گیرد و تمام شهر را روى سرش 
مى گذارد. مثًال این اواخر یک ادعاى 60 هزار دالرى آمده و عرب 
60 بار این موضوع را در رســانه ها مطرح کرده است! به هر حال 
طبیعى است که وقتى شما مسئولیت کار در پرسپولیس یا استقالل 
را قبول مى کنید، با چنین اتفاقاتى مواجه خواهید شــد؛ چه اینکه 
پیشینه اقتصادى و مدیریتى هر دو باشگاه ویران است و هر لحظه 
ممکن است میراث مدیران قبلى بر سرتان آوار شود. در این شرایط 
مدیر باید بلد باشد درآمد به وجود بیاورد، نه اینکه فقط زانوى غم 
بغل بگیرد. اینها را گفتیم که یادآورى کنیم پرونده شکایت صد هزار 
دالرى جرى بنگستون هم به مراحل نهایى رسیده و جا دارد عرب 

صد هزار بار بابت این موضوع در رسانه ها درد دل کند.

برگزارى یک دوره کالس حرفه اى مربیگرى 
دردسر جدیدى براى سرمربیان شاغل در لیگ 

برتر ایجاد کرده است.
طبق هماهنگــى هاى فدراســیون فوتبال 
کالس حرفــه اى مربیگرى بــراى دریافت 
مدرك حرفــه اى از روز 27 خرداد تا 7 تیرماه 
در تهران برگزار مى شود. در این کالس هاى 
مربیگرى چهــره هاى برجســته مربیگرى 
فوتبال مثل على دایــى، علیرضا منصوریان، 
حمید مطهــرى، مهــدى تارتــار، مجتبى 
حسینى،عبدا... ویسى، نادر دست نشان، فراز 
کمالوند، سیروس پورموســوى حضور دارند 
که همین امر مى تواند براى ســرمربیانى که 
در لیگ برتر شــاغل هســتند یا خواهند شد 

دردسرهایى پدید مى آورد.

از آنجایى کــه اکثر تیم هــاى لیگ برترى 
براى حضور در لیگ برتــر نوزدهم تمرینات 
خود را باید طــى روزهاى آینــده آغاز کنند، 
مربیــان آنهــا بــراى حضــور در کالس 
حرفه اى باید در تهران و اردو باشند و همین 
مســئله به دغدغه اکثر مربیان تبدیل شــده 
اســت. نفراتى مثل علیرضا منصوریان، فراز 
کمالونــد، یحیى گل محمدى کــه در لیگ 
برتر نوزدهم تیم دارنــد و مى خواهند در این 
دوره کالس هم حاضر باشند، باید حدود 10 
روز از تمرینات و تیم هاى خود دور باشــند و 
همین مساله دردسرساز شــده است. ضمن 
اینکــه دیگر اســامى مطرح حاضــر در این 
کالس نیز ممکن اســت تا آن زمــان با تیم 
لیگ برترى به توافق برسند و همین موضوع

 مى تواند موجب تداخل کالس ها و تمرینات 
شود.

از این رو آنها با فدراسیون فوتبال رایزنى هایى 
براى تغییر زمان کالس حرفه اى مربیگرى 
انجام دادند اما چون هماهنگى الزم با مدرس 
خارجى براى حضور در تهران انجام شــده، 
امکان تغییر زمان وجود نــدارد و مربیان باید 
حدود 10 روز این شــرایط ســخت را تحمل 

کنند.
این سومین دوره از کالس هاى حرفه اى و در 
ادامه دو کالس قبلى است که پیش از این براى 
مربیان ایرانى برگزار شده است. این کالس ها در 
دو دوره قبل توسط ریچارد بیت یکى از مدرسان 
مطرح و طراح درس هاى کنفدراسیون آسیا و 
همچنین مدیرکمیته آموزش فوتبال انگلستان 

برگزار شد. اما ریچارد بیت در فروردین سال 98 
فوت کرد و اکنون هنوز معلوم نیست که مدرس 
سومین دوره از کالس هاى مربیگرى حرفه اى 

چه کسى خواهد بود. 
این کالس ها از 28 خرداد تا 7 تیر در  آکادمى 

فوتبال ایران برگزار خواهد شد.

سرپرســت دبیرکلى فدراســیون فوتبال گفت: ساکت به 
عنوان سرپرست و مدیر تیم همراه تیم ملى به کره جنوبى 

رفته بود.
ابراهیم شکورى، هفته پیش در حاشیه بازدید از موزه  ورزش 
در مورد نحوه بازى تیم ملى فوتبــال بیان کرد: همه مردم 
راضى بودند؛ سبک بازى جدیدى بود که خود این بزرگ ترین 

دستاورد است.
اودر مورد این که تیم ملى فوتبال نســبت به 
زمان کى روش تهاجمى تر بازى مى کند تصریح 

کرد: باالخره سبک هر مربى فرق دارد؛ ویلموتس این را ثابت 
کرد هر بازى مى طلبد که تیم با سبک خاصى بازى کند.

وى در پاســخ به این پرســش که قرار اســت در تیم ملى 
جوان گرایى انجام گیرد؟ گفت: این دیگر در اختیار سرمربى 

است و ما هم یک سرى مسائل مطرح کردیم.
شکورى در پاسخ به این پرسش که محمدرضا ساکت با چه 
سمتى همراه تیم ملى به کره جنوبى رفته بود؟ گفت: ساکت 
مدیر و سرپرست تیم ملى است و با این سمت به کره جنوبى 

رفته بود. 

باالخره اصرارهاى استیلى براى سپردن سکان هدایت تیم ملى فوتبال امید به یک مربى جوان و 
محبوب جواب داد و قرعه به نام فرهاد مجیدى افتاد. از این که تاج و استیلى چه گفته اند و چه کرده اند 
که مجیدى جوان مجاب به پذیرش سرمربیگرى تیم امید شده بى خبریم، اما هر اتفاقى که افتاده 
باشد شهامت مجیدى در پذیرش این مسئولیت قابل تقدیر است.  تیم ملى امید کشورمان چهل و 

اندى ساله که از رسیدن به المپیک بازمانده است.
بعد از آنکه کرانچار از تیم امید کنار گذاشته شد و یا کنار رفت، حمید استیلى  مدیر تیم امید به خیلى  
از مربیان و دوستان هم باشگاهى رو انداخت تا آنها هدایت این تیم را بپذیرند اما همه  گزینه هاى مد 
نظر استیلى و فدراسیون فوتبال دست رد به سینه استیلى زدند تا استیلى متوجه شود سر نخواستن 

تیم امید دعواست.
روزى که کرانچار به عنوان سرمربى تیم امید انتخاب شد بسیارى گفتند انتخاب 
خوبى صورت نگرفته و مى شد این پست را به یک مربى دیگر داد، اما استیلى 
و تاج اعتقاد داشتند با شناختى که زالتکو کرانچار از فوتبال ایران دارد گزینه  

مناسبى براى هدایت تیم ملى امید مى باشد.
نتایجى که کرانچار با تیم المپیک به دســت آورد چیــزى نبود که از عهده   
مربیان وطنى ساخته نباشد، افتضاح بازى هاى آسیایى جاکارتا و عنوان دومى 
با حضور تیم هاى معمولى در مقدماتى المپیک در تهران تمام زور کرانچارى 
بود که از ابتدا هم مشخص بود مرد این میدان سخت نیست. تنها نشان داد 
حمید استیلى بعد از این همه حضور در فوتبال هنوز متوجه نشده که 

آزموده را آزمودن خطاست. 
کرانچار رفــت خوش حال هم رفــت و از تاج هم تشــکر کرد 
که همیشــه به او محبت داشــته اســت، اما کار ســخت 
حمید استیلى شروع شــد تماس و التماس از حمید و پاسخ 
منفى از گزینه هاى سرمربیگرى تیم امید،  گل محمدى، 
مهدوى کیا، ویسى، تارتار و محمد تقوى از مربیانى بودند 
که راضى نشدند به میدان سخت سرمربیگرى تیم امید 

گام بگذارند.
کار براى استیلى سخت و سخت تر مى شد و حتى حرف 
از سرمربیگرى خود استیلى هم به میان آمد، اما خود 
اســتیلى هم رغبتى به نفر اول کادر فنى تیم امید 
نداشت و مایل بود هم چنان به عنوان مدیر نقش 

مرد در سایه را بازى کند.
هم زمانى حضور مجیدى و استیلى در ورزشگاه 
آزادى براى تماشــاى دیــدار تیم هاى ملى 
ایران و ســوریه توجه استیلى را به گزینه اى 
به نام فرهاد مجیدى جلب کرد و از همان 
لحظه قصه  حضــور مجیدى در تیم امید 

آغاز شد. 
در ظاهر انتخاب مجیدى، 
انتخاب عجوالنه و فاقد 
کارشناسى الزم نشان 
مى دهد، اما با توجه به فرصت 
اندك و گذر سریع زمان براى 
مســابقات انتخابى المپیک 
این انتخاب نمى تواند چندان هم  بد باشد مدیران فدراسیون و کمیته  
ملى المپیک در این همه سال از هر تیپ مربى اى و هر اندیشه اى 
براى شکســتن طلســم نرفتن به المپیک بهره بردند که در پایان 

حاصلى جز شکست براى تیم امید هم نداشت.
فرهاد مجیدى از نسل بازیکنانى اســت که وقتى در رده  امید عضو 
تیم امید بود با هم دوره اى هایش طعم ناکامى در رسیدن به المپیک را 
چشیده است. مدرك مربیگرى اش را اصولى به دست آورده، از نظر سنى 
هم فاصله  چندانى با بازیکنان امید ندارد همین ویژگى ها باعث شده او 
را  گزینه اى مناسب براى تیم ملى امید بدانیم  البته حضور چند ماهه در 
استقالل هم مزیت بر علت شد تا فرهاد خود را راضى نماید در این مقطع 

زمانى حساس گام در مسیرى سخت بگذارد.
فرهاد اکنــون به حمایت نیــاز دارد آن هم حمایتــى همه جانبه که بدون 
پرداختن به مسائل حاشــیه اى همراه باشــد اگر بخواهیم براى انتخاب 
فرهاد دنبال کالبد شکافى مســائل باشــیم کمکى به فوتبال ایران و تیم 
امید نکرده ایم فقط روند از دســت رفتن زمان و فرصت ســوزى را تسریع 

کرده ایم.
تقدیر فرهاد قرار گرفتن در این مسیر ســخت بود، مطمئنًا تیم امید بیستون 
فرهاد است و تیشه  اى از جنس باور، باور داشتن به فرهاد تا پایان این مسیر قصه  

شیرین صعود باشد و پایان دادن به نیم قرن حسرت. 
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د. باز شــدن بازار نقل و انتقال هاى لیگ 
ت شده اســت و از این پس شاهد قرارداد 
مسیرهاى تیمو تغییر خى بازیکنان با دو

رباره همان سناریوهاى قدیمى که طى 
سط باشگاه ها به بازیکنان بسیار بیشتر از 
 مدارك ارائه شده به سازمان لیگ توسط

خواهد شد. اینها مقدمات لیگى است که 
به ســبب ایرادات و خدشه هاى فوق  ت

قخواهد رفت اما بعید اســت که 
و متفاوت از دور نــدان

ــر و مقاصد مبهم و 

این همه بهم ریختگى در فاصله 50 روز

شاید قرار است
معجزه به نام فرهاد باشد

باشگاه سپاهان در حال رایزنى براى جذب 4 بازیکن دیگر 
است؛ نفراتى که امیر قلعه نویى بر جذب آنها اصرار دارد.

بر اساس لیســت خرید سرمربى ســپاهان این باشگاه 
باید 4 جاى خالى فهرست بزرگســاالن خود را پر کند و 
بر همین اساس نفراتى مد نظر هســتند که جذب آنها 
دشوارى هاى خاص خودش را دارد. یکى از این نفرات 
وریا غفورى مدافع راست اســتقالل است که امیر قلعه 
نویى سفت و ســخت او را مى خواهد. باشگاه سپاهان

 مبلغ مورد نظر خود را به این بازیکن اعالم کرده و منتظر 
پاسخ است.

براى پست دفاع وسط با توجه به جدایى احتمالى سیاوش 
یزدانى این باشــگاه به دنبال بازیکنى جدید است و بر 
خالف اینکه عنوان شده خالد شفیعى از سپاهان جدا شده 
است اما یکى از مدیران این مجموعه چنین موضوعى را 
رد کرد و گفت: خالد جایى نرفته بود. کاوه رضایى گزینه 
مورد نظر سپاهان بود اما تیر آنها به هدف نخورد زیرا وى 
با باشگاه بروژ سه ســال دیگر قرار داد دارد و بر اساس 

گفته هاى واسطه این مذاکرات، کاوه به احتمال زیاد به 
شارلوا بر مى گردد.

احسان حاج صفى نیز مورد نظر سپاهان بود؛ بازیکنى که 
امیر قلعه نویى فصل قبل نیز به دنبال جذب او بود و در 
نهایت سر از تراکتورســازى درآورد.  سپاهانى ها متوجه 
شــده اند که در قرارداد این بازیکن با تراکتورسازى بند 
فسخ 300 هزار دالرى وجود دارد و این یعنى محال بودن 

حضورش در سپاهان.
برخالف اخبار این روزها سعید آقایى دفاع چپ سپاهان 

مجوز جدایى از جمع زردپوشان را ندارد.
اما مهمترین خواسته سپاهانى ها تمدید قرارداد مهاجم 
کلیدى شان یعنى اســتنلى کى روش اســت. یکى از 
نزدیکان باشگاه سپاهان به یکى از رسانه ها گفت: این 
بازیکن در ایران فقط براى سپاهان بازى خواهد کرد اما 
این خطر وجود دارد که قطرى ها سراغ او بروند و در آن 
صورت توان مقابله با مبالغ پیشنهادى با این بازیکن را 

نخواهیم داشت.

سپاهان وارد مرحله سخت نقل و انتقاالت شد

از درد دل هایـــت 
خسته شدیم 

دردسرى تازه براى مربیان لیگ برترى

 مدیران باشگاه تراکتورساز
 تراکتورسازى از هفتهها پیش
على رغم اینکه سرمربىجد
او هستند.در این راستا، مذا

را در این تیم آغاز کند.

لیگ برترى به توافق برسند و همدردسرهایى پدید مى آورد.

سرپرســت دبیرکلى ف
عنوان سرپرست و مدی

رفته بود.
پ هفته ابراهیم شکورى،
در مورد نحوه بازى تیم
راضى بودند؛ سبک بازى
دستاورد اس
اودر مورد
زمان کى رو

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

ساکت سرپرست 
و مدیر تیم ملى است

بیایید دستیار شوید

هدایت تیم ملى فوتبال امید به ی براى سپردن سکان اصرارهاى استیلى باالخره
محبوب جواب داد و قرعه به نام فرهاد مجیدى افتاد. از این که تاج و استیلى چه گفت
که مجیدى جوان مجاب به پذیرش سرمربیگرى تیم امید شده بى خبریم، اما هر
ک است.  تیم ملى امید مسئولیت قابل تقدیر باشد شهامت مجیدى در پذیرشاین

اندى ساله که از رسیدن به المپیک بازمانده است.
بعد از آنکه کرانچار از تیم امید کنار گذاشته شد و یا کنار رفت، حمید استیلى  مدیر
از مربیان و دوستان هم باشگاهى رو انداخت تا آنها هدایت این تیم را بپذیرند اما ه
زدند تا استیلى متوجه ش و فدراسیون فوتبال دست رد به سینه استیلى نظر استیلى

تیم امید دعواست.
روزى که کرانچار به عنوان سرمربى تیم امید انتخاب شد بسیار
خوبى صورت نگرفته و مى شد این پست را به یک مربى دیگ
از فوتبال و تاج اعتقاد داشتند با شناختى که زالتکوکرانچار

مناسبى براى هدایت تیم ملى امید مى باشد.
نتایجى که کرانچار با تیم المپیک به دســت آورد چیــزى
مربیان وطنى ساخته نباشد، افتضاح بازى هاى آسیایى جاکا
با حضور تیم هاى معمولى در مقدماتى المپیک در تهران تم

بود که از ابتدا هم مشخص بود مرد این میدان سخت نیست
حمید استیلى بعد از این همه حضور در فوتبال هنوز

آزموده را آزمودن خطاست. 
کرانچار رفــت خوش حال هم رفــت و از تاج
که همیشــه به او محبت داشــته اســت
حمید استیلى شروع شــد تماس و التماس
منفى از گزینه هاى سرمربیگرى تیم ام
مهدوى کیا، ویسى، تارتار و محمد تقوى
که راضى نشدند به میدان سخت سرمر

گام بگذارند.
کار براى استیلى سخت و سخت تر مى
م از سرمربیگرى خود استیلىهم به
ک اســتیلى هم رغبتى به نفر اول
نداشت و مایل بود هم چنان به

مرد در سایه را بازى کند.
هم زمانى حضور مجیدى و اس
آزادى براى تماشــاى دیــ
ایران و ســوریه توجه استی

به نام فرهاد مجیدى جلب
لحظه قصه  حضــور مج

آغاز شد. 
در ظاهر ا
انتخاب
کارش
ب مى دهد، اما
اندك و گذر
مســابقات
اینانتخاب نمى تواند چندان هم  بد باشد مدیران ف
ملى المپیک در این همه سال از هر تیپ مربى اى
ب براى شکســتن طلســم نرفتن به المپیک بهره

حاصلى جز شکست براى تیم امید هم نداشت.
فرهاد مجیدى از نسل بازیکنانى اســت که وقتى
تیم امید بود با هم دوره اى هایش طعم ناکامى در رسی
چشیده است. مدرك مربیگرى اش را اصولى به دستآ
هم فاصله  چندانى با بازیکنان امید ندارد همین ویژگى
گزینه اى مناسب براى تیم ملى امید بدانیم  البته حض را
استقالل هم مزیت بر علت شد تا فرهاد خود را راضى نم

زمانى حساس گام در مسیرى سخت بگذارد.
فرهاد اکنــون به حمایت نیــاز دارد آن هم حمایتــى هم
بخواه حاشــیه اى همراه باشــد اگر پرداختن به مسائل
فرهاد دنبال کالبد شکافى مســائل باشــیم کمکى به فو
امید نکرده ایم فقط روند از دســت رفتن زمان و فرصت س

کرده ایم.
تقدیر فرهاد قرار گرفتن در این مسیر ســخت بود، مطمئنًا
فرهاد است و تیشه  اىاز جنس باور، باور داشتنبه فرهاد تا پایا

شیرین صعود باشد و پایان دادن به نیم قرن حسرت. 

معجزه به نام فرهاد ب
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مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهى: 139803902004000087 تاریخ آگهى: 1398/03/20 شــماره پرونده: 
139404002004000838 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى: 9402318- 
شش دانگ عرصه و اعیان یک دســتگاه آپارتمان (نوع ملک طلق) به شماره 593 فرعى 
از 4500 اصلى قطعه 3 تفکیکى مفروز و مجزى شــده از شــماره 23 فرعى بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 183/86 مترمربع واقع در سمت شرقى طبقه اول که 10/33 مترمربع 
آن تراس مسقف جنوبى، 5/99 مترمربع آن پیشــرفتگى است به انضمام انبارى قطعه 11 
شماره 601 فرعى به مساحت 4/65 مترمربع واقع در همکف به انضمام پارکینگ قطعه 11 
شماره 601 فرعى به مساحت 12/5 مترمربع واقع در زیرزمین اول، با قدرالسهم از عرصه 
و سایر مشاعات و مشترکات حقوق ارتفاقى له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاست به 
آدرس: اصفهان خیابان سهروردى (سیمین سابق) خیابان دهم سمت چپ پالك دوم درب 
ساخت مجتمع مسکونى آوا که سند مالکیت آن در صفحه 322 دفتر 1394 به شماره ثبت 
26132 و با شماره چاپى 440300 ثبت و صادر شده است با حدود آپارتمان: شماًال به طول 
7/50 متر، دیوار و پنجره است به فضاى معبر شــرقًا در شش قسمت که قسمت پنجم آن 
شمالى، قسمت سوم آن جنوبى است به طولهاى 0/80 متر، 9/70 متر، 1/30 متر، 2/49 متر، 
1/30 متر، 13/81 متر، اول دیواریست پیشرفتگى، دوم دیواریست، سوم درب و دیوار است، 
چهارم و پنجم دیوار و پنجره است، ششم دیواریست، اول به فضاى معبر دوم به فضاى ملک 
مجاور شماره 24 فرعى از شماره 4500 اصلى سوم تا پنجم به نورگیر ششم به فضاى ملک 
مجاور شماره 24 فرعى از شماره 4500 اصلى جنوبًا به طول 7/28 متر دیوار و لبه بالکن به 
فضاى حیاط مشاعى غربًا در هفت قسمت که قســمتهاى دوم و چهارم آن شمالى قسمت 
ششم آن جنوبى است به طولهاى 11/16 متر، 1/11 متر، 1/60 متر، 0/42 متر، 6/13 متر، 
1/74 متر، 8/30 متر، اول دیواریست مشترك، دوم تا چهارم دیواریست، پنجم درب و دیوار 
است، ششم دیواریست، هفتم دیواریست مشــترك، اول به آپارتمان قطعه دوم تا ششم به 
راه پله و آسانسور مشاعى هفتم به آپارتمان قطعه 2. حدود انبارى قطعه 11: شماًال به طول 
3 متر، دیواریست مشترك به انبارى قطعه 10 شرقًا به طول 1/55 متر دیواریست به ملک 
مجاور شماره 24 فرعى از شماره 4500 اصلى جنوباً به طول 3 متر دیواریست به رمپ غرباً به 
طول 1/55 متر درب و دیواریست به راهرو. حدود پارکینگ قطعه 11: شماًال به طول 2/50 
متر خط فرضى به محوطه مشاعى است شرقًا به طول 5 متر خط فرضى به محوطه مشاعى 
است جنوبًا به طول 2/50 متر خط فرضى به محوطه مشاعى است غربًا به طول 5 متر خط 
فرضى به محوطه مشاعى است که طبق نظر کارشناس رسمى ملک مورد نظر داراى 606 
مترمربع عرصه مشترك و در یک مجتمع مسکونى 13 واحدى واقع شده، این مجتمع داراى 
زیرزمین (پارکینگ و انبارى) همکف (یک واحد مسکونى و انبارى) و 6 طبقه مسکونى دو 
واحدى (شرقى- غربى) بوده و قدمت مجموعه حدود 7 ســال مى باشد مجتمع مذکور به 
صورت دو بر بوده که از سمت شمال به گذر 12 مترى (کوى دهم) و از سمت جنوب به گذر 
10 مترى (کوچه میرمحمد صادقى) ارتباط دارد مجموعه موردنظر به صورت اسکلت بتنى 
و سقف تیرچه بلوك بوده، نما ترکیب آجر و سنگ، رمپ جهت تردد ماشین از پارکینگ به 
گذر جنوبى که کف آن به صورت سنگ فرش و دیواره نیز ترکیب آجر و سنگ، کف سازى 
پارکینگ با سرامیک مناسب و دیوارها قرنیز سنگى به عالوه سرامیک و سقف گچ و رنگ، 
درب تردد خودرو به صورت اتومات برقى، مخازن ذخیره آب شرب و آتش نشانى و سیستم 
پمپهاى آبرسانى و همچنین سیستم اعالم حریق و اطفهاى حریق، عایق پشت بام ایزوگام، 
دستگاه پله با سنگ گرانیت و دیوارها سرامیک و نرده فلزى و همچنین داراى یک دستگاه 
آسانسور فعال مى باشد، البى مجموعه در طبقه همکف با کف فرش سرامیکى مرغوب و 
دیوارها سنگ کارى و سقف گچ و رنگ و نورپردازى گردیده است. واحد موردنظر در طبقه 
اول سمت شرقى مجتمع واقع شده که بر اساس اسناد موجود به مساحت 183/86 مترمربع 
و به صورت مسکونى و در حال بهره بردارى و اســتفاده مى باشد ضمنًا از مساحت مذکور 
10/33 مترمربع تراس مســقف جنوبى و متراژ 5/99 مترمربع پیشرفتگى شمالى مى باشد 
واحد مورد نظر داراى یک باب انبارى قطعه 11 و به شــماره 601 فرعى به مساحت 4/65 
مترمربع در طبقه همکف و یک باب پارکینگ قطعه 11 به شــماره 601 فرعى به مساحت 
12/50 مترمربع در طبقه زیرزمین بوده، همچنین داراى قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات 
و مشترکات حقوقى و ارتفاقى مطابق قانون تملک آپارتمانها مى باشد محل ورودى واحدها 
در طبقات کف فرش سنگى و دیوار هم به صورت ســنگ کارى بوده و سقف گچ و رنگ 

مى باشد واحد مورد نظر ســه خوابه بوده که یکى به صورت مستر (داراى سرویس و حمام 
خصوصى) بوده و همچنین داراى آشپزخانه اصلى و آشپزخانه دوم و توالت و حمام و تراس 
مسقف جنوبى مى باشد درب ورودى و چهارچوب آن چوبى بقیه چهارچوب ها فلزى و درب 
هاى داخلى چوبى، کف سالن و اتاق ها سرامیک و دیوارها گچ و کاغذ دیوارى، سقف گچ و 
رنگ با ابزار، نور گیرى سالن مستقیم و مناسب، اتاق مستر و یکى از خوابها نورگیرى مستقیم 
ولى خواب دوم نورگیرى درجه دو از محل نورگیر، خوابها و راهروى ارتباطى و سالن داراى 
کمد چوبى توکار، آشپزخانه اصلى و آشــپزخانه دوم کف فرش سرامیک و دیوارها کاشى 
کارى و داراى کابینت چوبى ام دى اف بوده، پنجره هاى واحد و درب تراس یو پى وى سى 
دو جداره، سیستم گرمایش پکیج دیوارى و رادیاتور آلومینیومى و سرمایش به صورت کولر 
آبى روى بام و در سالن اسپیلت کمکى دو حالته مى باشد، واحد مورد نظر داراى تراس جنوبى 
بوده که کف فرش آن سنگى و دیواره ها نیز سنگى و ســمت جنوب نرده شیشه اى ایمن 
دارد. واحد مذکور داراى انشعابات برق اختصاصى، گاز اختصاصى و آب مشترك مى باشد. 
بر اساس پیگیرى و استعالم بعمل آمده کاربرى ملک موردنظر مسکونى بوده و در طرح گذر 
قرار ندارد همچنین داراى پایان کار مى باشد ملکى آقاى حسن انصارى که طبق سند رهنى 
شماره 5516- 92/8/20 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 252 اصفهان در رهن موسسه 
اعتبارى ملل (عسگریه) واقع مى باشد و طبق اعالم بستانکار مورد وثیقه فاقد بیمه مى باشد 
و از ساعت 9 الى 12 روز چهارشــنبه مورخ 98/4/12  در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 
واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت 
چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 11/031/600/000 ریال (یازده 
میلیارد و سى و یک میلیون و ششصد هزار ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشــتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى 
آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده 
در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد مى گردد ضمنًا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 
98/3/25 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. 
توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى 
ایران در وجه اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى 
کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا 
پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده 

نماید. م الف: 496315 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /3/258
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- حجت اله اله یارى دادخواستى به مبلغ 
مبنى بر انتقال سند خودرو 795/43 هـ 49 ریال بطرفیت آقاى محمود اسکندرزاده که اعالم 
شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 185/98 در شعبه چهارم حقوقى شوراى حل 
اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر 
شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز چهارشنبه مورخ 
98/4/26 ساعت 8/30 در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى 
و شورا غیاباً رســیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 495924 شعبه چهارم  حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /3/259
اخطار اجرایى

محکوم علیه مهوش شــریف زاده به نشــانى مجهول المکان و محکوم له   نیک قربانى 
برام فرزندحسین باوکالت زهراخسروى به نشانى  شاهین شهر خ فردوسى فرعى 9غربى 
پالك 49به موجب راى شــماره 55 تاریخ 24 / 2/ 97 حوزه 2حقوقى شوراى حل اختالف 
شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 96/000/000ریال اصل 
خواسته وخسارت تاخیروتادیه آن ازتاریخ سررسیدچک 96/10/27لغایت اجراى حکم ومبلغ 
2/250/000ریال بابت هزینه رسیدگى درحق خواهان ، پرداخت نیم عشردولتى نیزبه عهده 
محکوم علیه است–ماده 34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد 

محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید   .  محکوم علیه 
تا 30روز پس ازابالغ اجرائیه مى تواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوى اعساراقامه 
نماید تابازداشت نشود . 492921 /م الف سیدمجیدعقیلى – قاضى شعبه دوم شوراى حل 

اختالف شاهین شهر/ 3/260 
ابالغ رأى

راى دادگاه- شماره پرونده 1473/97 شماره دادنامه: 81-98/1/29 ،  درباب دعوى زهره 
قاســمى با وکالت حمید محمد کبیرى به طرفیت مجتبى رمضانى به خواسته مطالبه مبلغ 
60/000/000 ریال(شــصت میلیون ریال) و خسارات دادرسى و خســارات تاخیر تادیه 
به استنادچهار فقره چک به شــماره سررســید 90/2/31-198149-(10/000/000)-
88/11/10-031713(20/000/000ریال)-92/4/27-318628-(20/000/000 ریال)
و 198126-88/8/23-(10/000/000ریال) به عهده بانک کشاورزى تجارت ملى  با توجه 
به گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه و امضا خوانده در ذیل چک ها که توســط بانک 
مربوط نیز گواهى شده و وجود اصل چک در ید خواهان و استصحاب بقاى حالت مدیونیت 
خوانده و عدم حضور خوانده جهت دفاع لذا دعوى را مدلل  تشخیص مستندا به مواد 313 و 
320 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ فوق بابت اصل خواسته و خســارت  دادرسى به میزان 1025000 
ریال (یک میلیون و بیست و پنج هزار ریال )وهمچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ  
تقدیم دادخواســت 97/11/20بر مبناى نرخ اعالمى بانک مرکزى  و حق الوکاله وکیل در 
حق خواهان صادر ، اعالم مى نماید راى صادره غیابى ظرف بیست روز قابل واخواهى در این 
مرجع و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد میباشد. 
ایضا نسبت به شق خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا تاریخ تقدیم دادخواست با 
التفات به اینکه حسب مستفاد از ماده 314 قانون تجارت و صراحت ماده 286 همان قانون 
دارنده ى چک در صورتى مى تواند از مزایاى اســناد تجارى در برابر دارنده با حســن نیت 
استفاده نماید که در ظرف یکسال از تاریخ گواهى عدم پرداخت مبادرت به اقامه دعوى نماید 
و اال خصیصه و مزایاى تجارى از آن سلب و در واقع از حکومت اسناد تجارى خارج میگردد 
فلذا خســارت تاخیر تادیه بر مبناى ماده 522   قانون آیین دادرسى مدنى از تاریخ مطالبه 
محاسبه مى گردد و بدین رو در ظرف زمان مذکور خواهان محق تلقى نمى گردد و مستند 
به ماده 197 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر بى حقى خواهان  در خصوص مورد صادر ، 
اعالم مى نماید. این راى حضورى  و ظرف 20 روز از ابالغ قابل تجدید نظرخواهى در دادگاه 
عمومى حقوقى نجف آباد مى باشد. 488897 /م الف- ســید امید قاضى عسگر – قاضى 

شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 3/262
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 1472/97 دادنامه 98/1/29-79 
مرجع رسیدگى شعبه یازده شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: زهره قاسمى نشانى: 
نجف آباد امیر آباد خ طالقانى کد پســتى 8519686386 – وکیل خواهان : حمید محمد 
کبیرى  نشــانى : نجف آبــاد خ امام غربى چهاربــاغ مقابل تاالر چهار باغ جنب مســجد 
امام حسن (ع) کد پســتى 8518634583 خوانده: کاظم براتى  نشــانى: مجهول المکان 
موضوع: مطالبه وجه 5 فقره ســفته به شــماره 726954(10/000/000ریال)و726955 
(10/000/000 ریــال)و726956 (10/000/000 ریــال ) و726957(10/000/000 
ریال)726958و(10/000/000ریال) جمعا به مبلــغ 50/000/000 (پنجاه میلیون ریال) 
گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از 
ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا 
به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى زهره قاسمى با وکالت 
حمید محمد کبیرى  به طرفیت کاظم براتى به خواســته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان 
و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر اســتقرار دین به میزان خواسته در 
عهده خوانده داشته و بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین 
و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در 

قبال دعواى مطروحه نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به 
مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 
قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 50/000/000 ریال (پنجاه میلیون ریال)بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 750/000 
(هفتصد و پنجاه هزار ریال) به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز 
پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ دادخواست لغایت اجراى 
حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا 
و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد 
محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد.488900/م الف، قاضى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد شعبه یازده/ 3/263
 حصروراثت 

صدیقه کاظمى نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 660 به شرح دادخواست به کالسه 
416/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
ربابه ابوالقاسمى بشناسنامه 3236 در تاریخ 96/10/29 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. صدیقــه کاظمى نجف آبادى  ش 
ش 660 ، 2. طاهره کاظمى نجف آبــادى ش ش 313 ، 3. زهره کاظمى نجف آبادى ش 
ش 1477 ، 4. بتول کاظمى نجف آبادى ش ش 849 ، 5. اشــرف کاظمى نجف آبادى ش 
ش 457 (فرزندان متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثــه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 494575/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 3/265
 اخطار اجرایى

شماره 146/97 به موجب راى شماره 356 تاریخ 97/4/2 حوزه یازدهم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه پیمان شیرزادى به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به خوانده محکوم به پرداخت بیســت و پنج میلیون ریال معادل دو 
میلیون و پانصد هزار تومان  بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1467500 ریال معادل صد 
و چهل و شش هزار و هفتصد و پنجاه تومان به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب 
تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سر رسید 
96/9/30- 12500/000ریال و 96/6/30- 12500/000 ریال لغایت اجراى حکم در حق 
محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتى.محکوم له: مرتضى باقرى به نشانى: نجف آباد – خ 
شریعتى بعد از چهار راه بازار فروشگاه ترمه ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا 

اعالم نماید. 494636/م الف- شوراى حل اختالف نجف آباد/ 3/266
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواسته به خواسته مطالبه مبلغ 160 میلیون ریال به 
طرفیت خوانده 1- غالمرضا منصف شــادپور2- محمد ایران نژاد به شوراى حل اختالف 
شعبه دوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 252/98 ثبت گردیده 
و وقت دادرسى به تاریخ 98/5/7 ساعت 10/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول 
المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد 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 نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به 
دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در 
جلسه دادرسى تعیین شــده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
ابالغ رســیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد 
آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 495393/ م الف شعبه دوم شوراى حل اختالف 

نجف آباد/ 3/267

شهردار فوالدشهر گفت: مسابقات دوچرخه سوارى کشورى 
به میزبانى فوالدشهر برگزار مى شود. 

بابک محمــدى اظهار کرد: هــدف از این اقدام، توســعه 
دوچرخه سوارى و ایجاد فضاى شــادى و نشاط در جامعه 
به ویژه در شــهر فوالدشهر اســت. وى احداث مسیرهاى 
دوچرخه در معابر شــهرى و تشــویق مردم به استفاده از 
دوچرخه را ضرورى دانست و خاطرنشان کرد: قرار گرفتن 
ورزشگاه ذوب آهن اصفهان در این شهر آن را به یک برند 
تبدیل کرده است و امروز شاهد ظرفیت ها و پتانسیل هاى 
بسیارى در رشته هاى مختلف ورزشى در فوالدشهر هستیم. 
شهردار فوالدشهر با انتقاد از خأل اداره ورزش و جوانان در 

فوالدشهر متذکر شد: فوالدشهر ورزشکاران نام آور زیادى 
را در خود جاى داده است و پتانسیل ورزشى این شهر از یک  
طرف و جمعیت باالى آن از طرف دیگر سبب شده است تا 
نبود اداره ورزش و جوانان در این شهر بیش ازپیش احساس 
شود. وى با اشاره به جلسات مشترك شهردارى با بیمارستان 
شهید مطهرى، شــرکت عمران، اعضاى شوراى اسالمى 
فوالدشهر و رئیس هیئت دوچرخه سوارى این شهر، افزود: 
مسابقات دوچرخه سوارى کشورى  در رده سنى بزرگساالن 
و با حضور ورزشــکاران از 31 استان کشــور و در دو رشته 
استقامت و تایم تریل از تاریخ دوم تیرماه در شهر فوالدشهر 

آغاز مى شود و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
میزان فطریه و کفاره اى که در ســطح اســتان توسط 
پایگاه هاى این نهاد جمع آورى شــده بود را بالغ بر یک 
میلیارد و 500 میلیون تومــان اعالم کرد و گفت: فطریه 
جمع آورى شده امسال 50 درصد بیشتر از سال گذشته بود.
محمدرضا متین پور در گفتگو با «فــارس» اظهار کرد: 
این اقدامات شامل توزیع سبد کاال، برپایى سفره افطارى 
براى نیازمندان، عملکرد ویژه این نهاد براى جذب حامى 
و همچنین جمــع آورى زکات فطره در روز عید ســعید 
فطر بود. وى در ادامه با بیان اینکه بیش از 1500 پایگاه 
جمع آورى فطریه در روز عید سعید فطر در سطح استان 

برپا شــده بود، اعالم کرد: تمام مبالغى که در این مدت 
جمع آورى شده بود به دست نیازمندان و مددجویان تحت 
حمایت رسید و امکان پرداخت فطریه و کفاره همچنان 

وجود دارد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
میزان فطریه و کفاره اى که در ســطح اســتان توسط 
پایگاه هاى این نهاد جمع آورى شــده بود را بالغ بر یک 
میلیارد و 500 میلیون تومان اعــالم و بیان کرد: فطریه 
جمع آورى شده امســال 50 درصد بیشتر از سال گذشته 
بوده و با توجه به ادامه داشتن جمع آورى و توزیع زکات و 

کفارات این مبلغ افزایش نیز خواهد داشت.

فوالدشهر، میزبان 
دوچرخه سواران 31 استان

اصفهانى ها 1/5 میلیارد تومان 
فطریه پرداختند

دلیل گرانى گیالس
مدیر توسـعه بازرگانى سازمان جهاد کشـاورزى استان 
اصفهان بـا بیان اینکه علـت باال بـودن قیمت گیالس 
نوبرانه بودن این محصول در بازار است، گفت: بى شک 
قیمت گیالس در روز هاى آینده کاهش مى یابد. حاجى 
مرادى افزود: گیالس معمولى در میدان میوه و تره بار با 
قیمت هر کیلو 3500 تا ده هزارتومان موجود اما در بازار 

4400 تا 12 هزار و 500 تومان است. 

تهیه دانشنامه هنرهاى سنتى 
رئیس حوزه هنرى اصفهان از تهیه و آماده سازى دانشنامه 
هنرهاى سنتى استان با محوریت این نهاد و با همکارى 
جمعى از استادهاى رشته هاى مختلف هنرى در دانشگاه 
هنر و بخش هاى مربوطه خبر داد. مهدى احمدى فر افزود: 
هدف از تهیه این دانشنامه، زنده نگاه داشتن هنرهاى سنتى 

و صنایع دستى و هنرمندان چیره دست آن است.

کشف انبار کفش خارجى قاچاق
با تالش بازرسان مبارزه با قاچاق کاال، انبار کفش خارجى 
قاچاق در اصفهان کشـف شد. مدیر بازرسـی و نظارت 
اصناف استان اصفهان گفت: بازرسـان مبارزه با قاچاق 
کاالى این مدیریت به همراه پلیس آگاهى در بازرسى از 
واحد صنفى انبار تخلیه بـار در اصفهان 82 جفت کفش 
اسـپرت خارجـى قاچاق کشـف کردند. جـواد محمدى 
فشـارکى، ارزش ایـن محمولـه قاچـاق را 300 میلیون  

ریال برآورد کرد.

خبر

بررسى خسارات جارى شــدن سیل روز دوشــنبه به شرق 
شهرستان اصفهان، ابعاد جدیدى از گستردگى حادثه را نشان 
مى دهد. این سیل باعث وارد آمدن خســارات قابل توجه به 
بخش کوهپایه شــد و نیروهاى امدادى را واداشت تا به مردم 
خسارت دیده یارى برسانند. از طرفى به رغم حجم قابل توجه 
سیالب کوهپایه، امیدها براى آنکه این میزان آب با رسیدن به 
تاالب گاوخونى باعث پرآب شدن آن شود، به ناامیدى گرایید.   

10 میلیارد تومان خسارت
آنطور که شهردار تودشک از شهرهاى بخش کوهپایه به پایگاه 
اطالع رسانى «صاحب نیوز» گفته است، سیل روز دوشنبه به 
گفته اهالى در 63 سال گذشته بى سابقه بوده  به طورى که همه 
رودخانه هاى فصلى پر از آب شدند. محمدرضا مجلسى علت 
بروز این حادثه را بارش شدید تگرگ و باران در دامنه کوه هاى 
گردنه مالاحمد در 25 کیلومترى جاده نایین به اصفهان و بروز 
سیل گســترده  به طول 60 کیلومتر دانست که از روستاهاى 
جشوقان، على آباد و شهر تودشک و  روستاهاى بخش بن رود 
از جمله کبریت باقر آباد عبور کرد و به زاینده رود وارد شد. به 
گفته شهردارتودشک، شدت سیل به حدى بود که از پل گلستان 
شهداى این شهر با سه دهانه جمعاً به عرض 18 متر و به ارتفاع 

4 متر هم عبور کرد.
در همین حال منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران 
اســتاندارى اصفهان هم که با خبرنــگاران گفتگو مى کرد، 
خسارت سیل به منازل، پل ها، راه ها، اراضى کشاورزى و قنوات 
را حدود صد میلیارد ریال برآورد کرد و گفت اقدامات الزم در 

جهت جبران این خسارت ها انجام خواهد شد.

گاوخونى بى بهره ماند
اما ســیالب روز دوشنبه در کنار همه خســاراتى که به شرق 
شهرستان اصفهان وارد کرد، به دوستداران طبیعت این امید 
را داد که با هدایت آن به رودخانه زاینده رود و تاالب گاوخونى، 
باعث رونق هرچند موقت این زیستگاه مهم کشور شود. این 
امید اما دیرى نپایید آنچنانکه مدیرکل ستاد مدیریت بحران 
استاندارى اصفهان که با خبرگزارى «ایمنا» گفتگو مى کرد 
خبرداد آب این ســیالب به تاالب گاوخونى نرسیده و تاالب 

همچنان آب ندارد. 
تأمین کننده و سرشاخه اصلى تاالب گاوخونى رودخانه زاینده 
رود است و این تاالب مانند آبى که فروردین ماه امسال به آن 
رسید گاهى با سیالب پر مى شود اما درباره سیل کوهپایه، ماجرا 

شکل دیگرى به خودش گرفت.  
به گفته منصور شیشه فروش اگرچه سیل اخیر از گردنه مالاحمد 
شکل گرفت و رودخانه تودشک کوهپایه را پر کرد و به بن رود 
(ورزنه) رسید اما به دلیل کاهش حجم سیالب و جذب شدن در 
طول مسیر، تاالب گاوخونى از نعمت پرآب شدن بى بهره ماند. 
این مقام ارشد استان تأکید مى کند: هم اکنون تنها 2 درصد از 
وسعت 47 هزار هکتارى تاالب بین المللى گاوخونى مرطوب 
اســت و این وضعیت به قدرى نامطلوب است که سرشمارى 
امســال حیات وحش حاکى از کاهش تعداد پرندگان به کمتر 
از 3000 قطعه در این زیست بوم است در حالى که سال هاى 
پیش هرساله بیش از 150 هزار قطعه پرنده بومى و مهاجر به 

تاالب مى آمد.

به رغم وارد آوردن خسارت به منازل، پل ها، راه ها، اراضى کشاورزى و قنوات؛

رئیس اداره منابع آب خوانسار گفت: ظرفیت ذخیره سیل کوهپایه به گاوخونى نرسید
سد باغکل این شهرســتان به بیش از پنج میلیون و 
800 هزار متر مکعب رسید و سرریز کرد. سجاد امیر 
حاجلو در گفتگو با «ایرنا» اظهار کرد: این سد با توجه 
به بارندگى هاى بسیار خوب امســال براى اولین بار 

سرریز شده است.
وى افزود: با توجه به اینکه آب آشامیدنى خوانسار از 
طرح قمرود تأمین شده و دیگر نیازى به تأمین آب سد 
نیست، منابع آب ذخیره شد براى تأمین منابع آب مورد 
نیاز 600 هکتار از زمین هاى کشــاورزى باالدست 

شهرستان تا دو سال آینده کفایت مى کند.
فرماندار خوانسار هم در این ارتباط گفت: در سال هاى 
گذشته هم امکان تکمیل ظرفیت آب پشت سد باغکل 
از طریق پمپاژ، وجود داشت که مى توانست در مواقع 
بحران آب و با مدیریت آبى خوب کمبود آب را جبران 

کرد اما تردیدهایى مبنى بر نقص فنى در ســازه سد 
وجود داشت که مانع از انجام این کار مى شد. منصور 
کمالى ادامه داد: ما با مشاوره و کار کارشناسى و نظر 
متخصصان مجرب در زمینه سد و سدسازى از سال 
آبى گذشته تا کنون به این نتیجه رسیدیم که تکمیل 
ظرفیت ذخیره آب در پشت سد خطر آفرین نبوده و 

مشکل ساز نیست.
نشت آب از زیر سد باغکل خوانسار که به 100 لیتر بر 
ثانیه مى رسد نگرانى هایى را براى مسئوالن شهرستان 
در سال هاى اخیر ایجاد کرده بود به نحوى که نماینده 
شهرستان خوانسار در مجلس شوراى اسالمى و امام 
جمعه این شهر نسبت به این نقص فنى هشدار داده 
بودند.  سد مخزنى باغکل از سال 1380 به طور جدى 
پیگیرى و در سال 1384 عملیات اجرایى این طرح 

آغاز و در بهمن ماه 1389 آبگیرى شد. 

سد باغکل خوانسار سرریز کرد

معاون هنرى و سینمایى اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى استان اصفهان گفت: قانون افزایش قیمت 
بلیت کنســرت ها، اقدامى در جهت افزایش عدالت 

اجتماعى است.
محمدعلى جعفرى تصریح کــرد: طبق این قانون، 
باید 10 درصد از قیمت فروش بلیت در کالنشهرها 
به خزانه دولــت واریز و بــراى توســعه و تجهیز 
زیرســاخت هاى مناســب در شــهرهاى کوچک 

اختصاص داده شود.
وى خاطرنشان کرد: موظف بودیم جانب خاطر مردم 

و بخش خصوصى اى که به امید کسب درآمد اقدام 
به برگزارى کنســرت مى کنند را نیز نگه داریم، به 
همین دلیل از شرکت هاى برگزارکننده کنسرت در 
اصفهان نظرخواهى کردیم و به این نتیجه رسیدیم 
که رقم فروش بلیت را بین 50 تا صد هزار تومان در 
نظر بگیریم. وى افزود: این در حالى است که قاعدتًا 
بر اساس قانون گفته شده قیمت حداقلى بلیت ها باید 
از 85 هزار تومان در نظر گرفته مى شد و ما حتى از نرخ 
کشورى، قدرى پایین تر آمدیم تا با وجود این افزایش 

10 درصدى، مردم، فشار کمترى را تحمل کنند.

چرا بلیت کنسرت  گران شد؟

سهیل سنایى
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین 
تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرستان فالورجان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصلــه 15 روز در روزنامه هاى نصف جهان و عصر 
اصفهان آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضى داشته باشند ، مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع صالح قضایى تقدیم نمایند .بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .

1 - راى شــماره  139760302007004345مورخ  97/12/12 آقاى اکبر موالئى فرزند 
محمد حسین   نسبت به  ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 105,16 مترمربع پالك شماره 

فرعى از 411 اصلى واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  مهدى کیانى  
2- راى شــماره139860302007003749 مورخ  98/02/23 آقاى امیدوار موسائى گله   
فرزند سردار    نسبت به  ششدانگ یکباب خانه   به مساحت216,77 مترمربع پالك شماره 
فرعى از407 اصلى واقع دربرزوان گارماســه   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  فضل اله 

قادریان
3- راى شماره139860302007003302مورخ97/01/24  آقاى مجید شفیعى  فالورجانى 
فرزند قربانعلى  نسبت به  ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 111,18   مترمربع پالك شماره 

فرعى از 15 اصلى واقع درفالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  قربانعلى شفیعى  

4- راى شماره 139760302007003180-97/11/13 آقاى شعبان رحمانى الرگیجى 
فرزند عباس  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت228متر مربع  پالك شماره فرعى از 

436 اصلى واقع درالرگیجى   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه حسین رحمانى 
5-  راى شماره 139760302007003179-97/11/13 آقاى شعبان رحمانى الرگیجى 
فرزند عباس  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت248,50متر مربع  پالك شماره 
فرعى از 436 اصلى واقع درالرگیجى   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه حسین رحمانى   

6- راى شــماره 139860302007003406-98/02/02خانم  شهال نورجانى پورمقدم  
فرزند رمضان نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 251,46 متر مربع  پالك شماره 
139 و 140فرعى از 24 اصلى  واقع در باغ ابریشم بخش  نه ثبت اصفهان  مالک اولیه  حسین 
نظرى  تاریخ انتشار نوبت اول :  روز شنبه مـــورخ 98/03/25 تاریخ انتشار نوبت دوم : روز 
یکشنبه مورخ 98/04/09 م الف: 497402 حسین زمانى علویجه- رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شهرستان فالورجان/3/270
 مزایده نوبت دوم

در پرونده کالســه 971631 اجرایى و به موجب دادنامه 1008-92 صادره از شــعبه دوم 
دادگاه عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى سعید سیاسى  محکوم است به پرداخت 
2/240/415/000 ریال  بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و 
مبلغ 44/750/000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام 
مدنى شهرســتان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توســط هیات 3 نفره کارشناسان رسمى 
دادگسترى منتخب آقایان فاضل و پیرمرادیان و حیدرى  به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: 
ملک مورد بازدید داراى مالکیت شــش دانگ با شماره ملک 642 قطعه پنج و بخش یازده 
ثبت اصفهان داراى مســاحت عرصه به متراژ 174 مترمربع مى باشد. ابعاد ملک : شماًال و 

شرقاً بگذرهاى موجود و غرباً و جنوباً به پالکهاى مجاور محدود گردیده است اعیانى احداثى 
با کاربرى یک واحد مسکونى و با قدمت بیش از سى سال جمعًا به متراژ 248/80 متر مربع 
(همکف به متراژ 139/80 مترمربع شامل ساخت مســکونى و انبارى در حیاط و نیم طبقه 
اول به متراژ 60 متر مربع و زیرزمین 49 مترمربع داراى دیوارهاى باربر ســقف تیر آهن و 
آجر و نازك کارى انجام شده در داخل بنا کف موزائیک و ازاره سرامیک و رنگ و نقاشى و 
آشپزخانه و سرویس بهداشتى داراى سطوح دیوار کاشى و کابینتهاى فلزى و درب و پنجره 
هاى خارجى فلزى مى باشــد. گرمایش بنا با بخارى و سرمایش با کولر آبى انجام میگردد 
نماى خارجى در سمت حیاط ســرامیک و در ســمت گذر آجرنماى لفتون اجرا شده است 
ساختمان داراى امتیاز آب برق گاز مى باشــد . لذا با عنایت به موارد فوق و موقعیت و متراژ 
عرصه،متراژ،کیفیت، قدمت و شرایط اعیانى موجود، لحاظ مالکیت شش دانگ و امتیازات 
موجود بدون لحاظ عقب نشینى در محل پخ و گذر و لحاظ عوامل موثر در قیمت ارزش شش 
دانگ عرصه و اعیانى ملک بشــرح  فوق جمعًا مبلغ 3/950/000/000 ریال ( سه میلیاردو 
نهصد و پنجاه میلیون ریال) و ارزش امتیازات بشرح فوق مبلغ 50/000/000  ریال برآورد و 
اعالم میگردد که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى 
اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام مدنى نجف آباد درتاریخ 98/4/9 ساعت 10 صبح 
و در همان محل اجراى احکام به فروش میرســد. 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 مزایــده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل 

آورد. 495399/م الف مدیر شعبه دوم اجراى احکام مدنى دادگسترى نجف آباد/ 3/268

 ابالغ وقت رسیدگى
آقاى على عسگر قربانى دادخواستى به طرفیت مختار خدابنده لو به خواسته مطالبه  تقدیم 
که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع و به کالسه 147/98  ثبت گردیده است . نظر به اینکه 
خوانده فوق الذکر مجهول المکان اعالم گردیده اســت مراتب حسب درخواست خواهان 
و موافقت شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى دادگاهاى عمومى و انقالب 
یک مرتبه در یکى از جراید کثیراالنتشار درج و از خوانده فوق دعوت مى گردد که در جلسه 
رسیدگى روز چهارشنبه  مورخ 98/4/26 ســاعت 4/15 جهت رسیدگى حاضر شوند واال 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگى ابالغ شده محسوب و از طرف شورا تصمیم 
قانونى اتخاذ خواهد شد. 494137/ م الف دبیر شــوراى حل اختالف شعبه چهارم حقوقى 

نجف آباد- مستقر در یزدانشهر/ 3/269
 حصروراثت 

مصطفى ایوبى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 232 به شــرح دادخواست به کالسه 
391/98 از این دادگاه درخواســت گواهــى حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان زهرا قربان پور نجف آبادى  بشناسنامه 136 در تاریخ 97/11/26 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. مصطفى  ایوبى 
نجف آبادى ش ش 232(همسر متوفى) ، 2. محترم موحدى نجف آبادى ش ش 269 (مادر 
متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شــد. 490520/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

نجف آباد/ 3/264

طب  متخصصان 
توصیه  ســنتى 
از  مى کننــد 
خوردن هر نوع 
ماده ترشى به  
جــز رب نارنــج 
یا آب نارنــج همراه با 
ماهى پرهیز کنید، خوردن ســایر ترشیجات 
همراه با ماهى باعث ضعف کبد و سوء مزاج 
کبدى مى شود، همچنین ممکن است شرایط 
را براى بیمارى هاى سیســتم ایمنى فراهم 
 کند پس به هیچ عنوان ماهى را با مواد ترشى 

به جز نارنج میل نکنید.

چربى یک بخش مهمى از رژیم غذایى شماست اما یافتن مقدار مصرف مناسب 
روزانه مى تواند گیج کننده و سخت باشد. در طول 50 سال گذشته، رژیم هاى 
روزانه بر اساس توصیه سازمان هاى بهداشتى از متوسط چربى به کم چربى، تغییر 
پیدا کرده است. در این مقاله نگاه دقیقى به عملکرد و مزایاى چربى انداخته شده و 
مقدار مناسبى براى مصرف روزانه چربى بر اساس انواع رژیم هاى غذایى خاص 

پیشنهاد شده است.
چربى برخى از عملکردهاى بدن را انجام مى دهد و چندین مزایاى سالمتى را 

ارائه مى دهد:
انرژى: چربى یک منبع انرژى عالى است. 9 کالرى در هر گرم را براى بدن فراهم 
مى کند. در حالى که پروتئین و کربوهیدرات ها به ازاى هر گرم، 4 کالرى به بدن 

مى دهند.
تنظیم هورمون و ژن: چربى ها تولید هورمون هاى جنسى و استروئید و همچنین 

ژن هاى مربوط به رشد و متابولیسم را تنظیم مى کنند.
عملکرد مغز: مصرف مناسب چربى براى سالمت مغز از جمله خلق و خوى مهم 
است. جذب ویتامین هاى محلول در چربى: ویتامین هاى E، D، A و K باید 

همراه چربى مصرف شوند تا به درستى جذب شوند.
طعم و مزه: اضافه کردن چربى به غذاها باعث مى شود که آنها طعم بهترى داشته 

باشند و به احساس سیرى کمک کنند.
چربى ذخیره شده در داخل بدن شما، اندام هاى شما را عایق مى کند و سبب گرم 
نگهداشتن شما مى شــود، همچنین چربى منبع وسیعى از انرژى است که بدن 

مى تواند در صورت نیاز از آن اســتفاده کند. اما مقدار مناسب 
چربى دریافتى بستگى به کالرى مورد نیاز براى کاهش وزن و 
یا نگهدارى آن دارد. همچنین مقدار مصرف چربى بر اساس 

سبک خوردن و رژیم غذایى، از فردى به فرد دیگر ممکن است متفاوت 
باشد. شما مى توانید از این ماشین حساب براى تعیین کالرى مورد نیاز 

براى کاهش وزن و یا نگهدارى آن، استفاده کنید.
 

رژیم غذایى کم چربى
حدوداً 30 درصد از کالرى رژیم غذایى کم چربى شامل چربى است. در اینجا چند 
نمونه از چربى هاى روزانه براى یک رژیم غذایى کم چربى، بر اســاس اهداف 

کالرى مختلف، پیشنهاد شده است:
1500 کالرى: حدود 50 گرم چربى در روز، 2000 کالرى: 67 گرم چربى در روز و 

2500 کالرى: حدود 83 گرم چربى در روز. 

رژیم غذایى چربى باال
رژیم کتوژنیک شامل کاهش کربوهیدرات ها، مصرف پروتئین متعادل و چربى 
باالست. مقدار کالرى ناشى از چربى بستگى به میزان مصرف کربوهیدرات شما 
دارد اما معموًال بین 50 تا 75 درصد از کالرى است. در اینجا چند نمونه از مقدار 
پیشنهاد شده چربى هاى روزانه براى یک رژیم کم کربوهیدرات و کتوژنیک بر 

اساس اهداف کالرى مختلف ارائه شده است:
1500 کالرى: حدود 125-83 گرم چربى در روز،  2000 کالرى: حدود 111-167 

گرم چربى در روز و 2500 کالرى: حدود 208-139 گرم چربى در روز. 

رژیم مدیترانه اى متوسط چربى
رژیم مدیترانه اى شامل انواع مختلفى از مواد غذایى گیاهى و حیوانى مانند ماهى، 
گوشت، تخم مرغ، لبنیات، روغن زیتون، میوه ها، سبزیجات، حبوبات و دانه هاى 
کامل اســت. در این رژیم غذایى به طور معمول 40-35 درصد از کالرى آن از 
چربى تأمین مى شود. مقدار زیادى از این چربى به طور غیر مستقیم از روغن 
زیتون تأمین مى شود. در اینجا چند نمونه از مقادیر چربى روزانه براى یک رژیم 

غذایى مدیترانه اى بر اساس اهداف کالرى مختلف ارائه شده است:
 1500 کالرى: حدود 67-58 گرم چربى در روز، 2000 کالرى: حدود 78-89 

گرم چربى در روز و 2500 کالرى: حدود 111-97 گرم چربى در روز.

مصرف چه مقدار چربىمصرف چه مقدار چربى
 در روز امن و سالم است؟ در روز امن و سالم است؟

همه ما مى دانیم که مصرف مواد خوراکى و نوشیدنى هاى شیرین براى دندان ها 
مضر است اما برخى رژیم هاى غذایى هم مى توانند به سفید شدن لبخند شما کمک 
کنند. طبق اعالم انجمن دندان آمریکا، مــواد خوراکى زیر حاوى مواد مغذى اى 

هستند که به قوى شدن دندان ها کمک مى کنند.
-محصوالت لبنى نظیر شیر، پنیر و ماست که سرشار از کلسیم هستند.

-سبزیجات و میوه ها که مملو از فیبر هستند.
-تخم مرغ، ماهى، گوشت قرمز و گوشت مرغ که سرشار از فسفر هستند.

-سبزیجات برگدار سبز و بادام که منبعى غنى از کلسیم هستند.
-مرکبات که سرشار از ویتامین C هستند.

-سیب زمینى شیرین، هویج، سبزیجات برگدار سبز و ماهى که منبع خوب ویتامین 
A هستند.

گروهى از متخصصان آمریکایى در بررسى هاى خود مشاهده کردند که خوابیدن با 
روشنایى با بروز اضافه وزن در زنان مرتبط است و خاموش کردن چراغ ها مى تواند 
احتمال چاق شدن را کاهش دهد. این مطالعه اولین بررسى در نوع خود است که وجود 
ارتباط بین قرار گرفتن در معرض نور مصنوعى در شب با افزایش وزن در زنان را تأیید 
کرده  است.   به گفته متخصصان وجود چراغ خواب کوچک موجب افزایش وزن در 
زنان نمى شود اما افرادى که عادت دارند هنگام خواب تلویزیون یا چراغ روشن باشد 

17 درصد بیشتر احتمال دارد دچار اضافه وزن شوند.
بدن انسان به طور ژنتیکى به گونه اى است که در طول روز با نور خورشید و هنگام 
شب با تاریکى سازگار مى شود، بنابراین قرار گرفتن در معرض نور مصنوعى ممکن 
است هورمون ها و دیگر فرایندهاى زیست شناختى را به شکلى تغییر دهد که خطر 

ابتال به بیمارى هاى جسمى همچون چاقى را افزایش دهد.

هرچند همه دارو ها تاریخ مصرف دارند اما بر اساس گزارشى که در مجله انجمن 
پزشکى آمریکا منتشر شد، تاریخ مصرف بسیارى از دارو ها را مى توان سال ها نادیده 
گرفت! طبق این گزارش انواع خاصى از دارو ها مى توانند خاصیت خود را تا 40 سال 
حفظ کنند. تحقیقات نشان مى دهد 90 درصد بیش از صد نوع دارو، چه دارو هاى 
بدون نسخه و چه دارو هاى تجویزى، حتى تا 15 سال بعد از تاریخ انقضاى خود نیز 
قابل استفاده هستند. تنها دارو هایى که پایین تر از این سطح قرار مى گیرند آسپرین، 
فناستین (نوعى مسکن) و آمفتامین (مورد استفاده در بیش فعالى و حمله خواب) 
هستند.  «فرانسیس فالهرتى»، مدیر سابق اداره غذا و داروى آمریکا مى گوید تاریخ 
انقضایى که توسط کارخانه هاى داروسازى مشخص مى شود هیچ ارتباطى با مدت 

زمانى که دارو قابل استفاده است، ندارد.
یک متخصص مى گوید این تاریخ ها معموًال بیشــتر از آنکه اساس علمى داشته 
باشند نقش تجارى دارند. اینکه دارو ها ده سال در قفســه هاى دارو باقى بمانند 
مسلماً به نفع کارخانه هاى داروسازى نیست و آنها خواهان انقضاى تاریخ مصرف 
دارو ها هستند. اما تعداد کمى از دارو ها هستند که باید همیشه پس از انقضاى تاریخ 
مصرفشان دور ریخته شوند. این دارو ها عبارت اند از:  انسولین، آنتى بیوتیک هاى 

مایع، نیتروگلیسیرین (گشادکننده عروق) و تتراسایکلین (نوعى ضد باکترى).
اگر مى خواهید درمورد مصرف دارویى که تاریخ مصرف آن ســپرى شده است 
تصمیم بگیرید ابتدا باید ببینید قصد مصرف چه دارویى را دارید و به چه دلیلى آن 
را مصرف مى کنید. اگر داروى مورد نظرتان از جمله موارد ذکر شده در باالست یا 

زندگى شما به 100 درصد مؤثر بودن دارو وابسته است، دارویى که تاریخ انقضاى 
آن گذشــته اســت را دور بریزید. در غیر این صورت مى توانید از دارو هاى تاریخ 
مصرف گذشته اســتفاده کنید. براى اطمینان بیشــتر مى توانید ابتدا با پزشک یا 

داروساز مشورت کنید.

براى بســیارى از افــراد این ســئوال پیــش مى آید کــه چرا عدد فشــار 
خونشــان در بــازوى راســت و چــپ متفــاوت اســت؛ حتى اگر فشــار 
خون هــر دو بازو بــه فاصله یــک یــا دو دقیقه اختــالف از هــم گرفته 

شود.
اگر عدد فشــار خــون در بازوى چــپ فقط چنــد میلیمتر جیوه بــا بازوى 
راست تفاوت داشته باشــد، جاى نگرانى نیست و حتى شــاید کامًال طبیعى

 باشد. اما نگرانى از جایى آغاز مى شود که این اختالف عدد باالى 10 میلیمتر 
جیوه باشد!

به گفتــه متخصصان دانشــکده پزشــکى هــاروارد، تفاوت بیــش از 20 
میلیمتر جیوه براى فشــار سیســتولیک (عدد باال) و یا بیــش از 10 میلیمتر 
جیوه براى فشــار دیاســتولیک (عدد پایین) ممکن است نشــانه اى از یک 
مشــکل زمینه اى مانند تنگى شــریان اصلى در بازو و یا بیمارى شــریان 
محیطى باشــد و خطر ابتال بــه حمله قلبى و یا ســکته مغــزى را افزایش

 دهد.
به دلیل وجود چنین مشکالت بالقوه اى، متخصصان قلب معموًال فشار خون 

فرد را در هر دو بازو اندازه گیرى مى کنند.
 اگر شما متخصص قلب ندارید، از پزشک مراقبت هاى اولیه خود باید بخواهید 

فشار خونتان را در هر دو بازو اندازه گیرى کند.
اگر اختالف، 10 میلیمتر جیوه یا بیشتر باشد، پزشک شما مى تواند از یک کاف 

مخصوص براى اندازه گیرى فشار خون در مچ پا استفاده کند. 
چنانچه عدد نسبت فشــارخون در مچ پاها به بازو کم باشد، به معنى تنگى یا 

انسداد بعضى از شریان هاى اندام تحتانى است.

 قوى شدن دندان هایتان را 
به این خوراکى ها بسپارید 

 نورى که باعث افزایش وزن 
در زنان مى شود

 آنچه باید درباره دارو هاى 
تاریخ مصرف گذشته بدانید 

 چرا عدد فشار خون در
 2 بازوى راست و چپ متفاوت است؟

به گفته محققان مصرف منظم بادام به تقویت میزان کلسترول HDL کمک مى کند در حالى که همزمان 
شیوه دفع آن از بدن را نیز بهبود مى بخشد.

«پنى کریس اترتون»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه ایالتى پنسیلوانیا، در این باره مى گوید: «مطالعات 
زیادى نشان داده اند که مصرف بادام موجب کاهش کلسترول بد LDL که فاکتور پرخطر اصلى بیمارى 
قلبى است، مى شود اما تاکنون مطالعه اى در مورد تأثیر بادام بر کلسترول HDL که کلسترول خوب 

محسوب شده و به کاهش ریسک بیمارى قلبى کمک مى کند، انجام نشده بود.»
محققان مشاهده کردند بادام مى تواند میزان این کلسترول را افزایش 

دهد و عملکرد کلسترول HDL را بهبود بخشــد، که عملکرد آن از 
طریق جمع آورى کلسترول از بافت ها مانند شریان ها و کمک به دفع 
آن از بدن است. به گفته کریس اترتون، HDL زمانى که وارد 
جریان خون مى شود بسیار کوچک است. همانند یک 
کیسه زباله است که به تدریج بزرگ تر و گردتر 
مى شود چراکه قبل از رسوب کلسترول در 
کبد، آن را از سلول ها و بافت ها جمع آورى 

مى کند.

 چه موادى را نباید 
همراه ماهى خورد

 بادام بخورید تا کلسترول خوب جذب کنید 

محققان مشاهده کردند بادا
کلسترول دهد و عملکرد
طریق جمع آورى کلست
آن از بدن است.
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همایش «پاسخ به تاریخ: مســئولیت یا دغدغه اصفهانى بودن» با 
تمرکز بر اصفهان معاصر و بــا تکیه بر تاریخ کهن اصفهان به همت 
مرکز اصفهان شناسى و خانه ملل در تاالر اجتماعات کتابخانه مرکزى 
شهردارى اصفهان با حضور گسترده عالقه مندان به تاریخ اصفهان 

برگزار شد.
در ابتداى این همایش، مســئول مرکز اصفهان شناسى و خانه ملل 
به عنوان میزبان با خیر مقدم به شرکت کنندگان گفت: گفتگو بر سر 
اصفهان است. گفتگویى تاریخى. تاریخى که باور داریم روح و جان 
منظومه معرفتى مدرن و محور و کانون آن اســت و علوم و معارف 
انسانى بر گرد آن و در مدار آن مى چرخند. اگر از نظر علمى و فرهنگى، 
مهمترین شــاخصه مدرنیته، فرهنگ و اندیشــه مدرن را برآمدن و 
چیرگى علوم انسانى بدانیم، بر این اساس، علم تاریخ و آگاهى و ادراك 

تاریخ نیز پدیده اى مدرن و حتى به بیانى اختراعى مدرن است.
رضوان پورعصار افزود: از نگاهى دیگر، تاریخ شــریف ترین علمى 
است که بشر به آن پرداخته است. هرچند از این مهم نمى توانیم چشم 
بپوشیم که شاید انسان هاى تاریخ ساز، آن طور که باید باشند نبوده اند 
و چنان نکرده اند که باید مى کرده اند، اما بى شــک چنان بوده اند که 

زندگى کرده اند و چنان زندگى کرده اند کــه بوده اند و در فاصله این 
بودن و زیستن، تماى تالش خود را به کار بسته اند.

وى ادامه داد: این تاریخ وقتى از اصفهان مى گوید، گاه برافروخته، گاه 
مضطرب و بعضًا آرام است چرا که تاریخ این شهر، پر از فراز و نشیب 
است و در همان حال آکنده از شــیرینى و لطف و ظرافت و خالقیت 
است که همین نیز باعث شده تا ظاهر و باطن آن قوام یافته، استوارتر 

شده و زیباتر گردد.
مســئول مرکز اصفهان شناســى و خانه ملل خاطرنشان کرد: قتل 
عام روزگار عباســیان و افتادن آن در کشمکش سامانیان، دیلمیان 
و غزنویان، آسیب دیدن از دست اسماعیلیان و بعدها قتل عام تیمور 
و... همه و همه زخمه هاى جانکاهى است که بر پیکر این شهر فرود 
آمده است. اما با این وجود اصفهان در روزگار پیش از صفویان نیز بارها 
خوش درخشیده. در یکى از همان سال هاى پرآشوب تاریخ ایران است 
که ناصرخسرو درباره اش مى گوید: من در همه زمین پارسى گویان، 

شهرى نیکوتر و جامع تر و آبادان تر از اصفهان ندیدم.
پورعصار گفت: در دوره شاه عباس و پس از انتقال پایتخت از قزوین، 
مجموعه امکانات اصفهــان و اوضاع روزگار، توانایى، جســارت، 
خوش فکرى و قوت مدیریت اوســت که نهضتــى را در فرهنگ 

ایران زمین به وجود مى آورد که سر منشأ تحوالت عمیقى در کالبد 
و حیات اجتماعى، اقتصادى کل کشور و به ویژه اصفهان مى شود. 
تعریفى نو از مرکز شهر، پدید آمدن صورتى تازه از میدان و خیابان، 
مشــارکت باغ هاى خصوصى و عمومى، مطابقت نظام شهرى با 
خرده فرهنگ هاى دینى و مذهبى جامعه و در نهایت گسترش دامنه 
تجربه معمارانه در تحقق بخشیدن به ایده هاى ناب و اوج شکوفایى 
هنر، دستاوردهاى عظیمى اســت که در عرض یک قرن و اندى از 
اصفهان مدینه اى ساخت که مى تواند در هر عصر و زمانى مورد توجه 
ویژه مدیران مدبر شهرى و مملکتى قرار گیرد و باعث متبلور شدن 
پتانسیل ها و قابلیت هاى ذخیره شــده در الیه هاى پیدا و ناپیداى 

هویت هاى مغفول مانده شود.
وى در نهایت اعالم کرد: نتیجه کالم آن که، تاریخ درســى اســت 
که مکتبش را نســل ها یکى پس از دیگرى پر کرده اند و به دیگرى 
مى سپارند و آموخته ها را به عنوان ودیعه اى گرانبها، در اختیار آیندگان 
قرار مى دهند. بدان امید که آنها را به خوبى فرا گرفته و عالمانه به کار 

بندند.
■■■

در ادامه این همایش، معاون فرهنگى هنرى سازمان فرهنگى ورزشى 

اجتماعى شــهردارى اصفهان نیز گفت: تاریخ، اندیشیدن بوده که 
بخش زیادى از آن عینى است و باید مشاهده شود و بخشى بر اساس 

داده هاست.
رضا روحانى افزود: امروز و در این همایش مى توانیم بخشى از شهود 
تاریخى را مرور کنیم که فرصتى یگانه بــراى بهره گیرى از تجربه 

دیگران است.
■■■

سپس یکى از اصفهان شناسان و دکتراى تاریخ ایران و مهمان ویژه 
همایش نیز به بیان سخن با عنوان «پاسخ به تاریخ: مسئولیت یا دغدغه 
اصفهانى بودن» با تمرکز بر اصفهان معاصر و با تکیه بر تاریخ کهن 
اصفهان پرداخت و گفت: اصفهانى بودن یک شعور، شرف، درك و 
آبرو بوده و شما شرکت کنندگان در این همایش هر کدام مسئولیت 

دارید آن را حفظ کنید.
مهدى کیوان با بیان اینکه اصفهانى بودن، مســئولیت دارد، افزود: 
اصفهانى بودن فقط صحبت کردن در مورد اصفهان نیست بلکه به 
اصفهان اندیشیدن است و باید فرهنگ اصفهان را بفهمیم. بنابراین ما 

اصفهانى ها نیازمند یک عزم ملى محلى هستیم.
وى ادامه داد: من امروز نه سیاسى، نه فرهنگى و نه ساختارگرا هستم 

چرا که یک معلم تاریخ نمى تواند سیاسى باشد و باید به مسائل تاریخ، 
ریاضى گونه نگاه کرد و من نیز اینگونه نگاه مى کنم. این در حالى است 
که ما در تاریخ، معجزه نداشته ایم و کارها نباید به معجزه سپرده شود.

وى خاطرنشان کرد: شهرنشینى را باید آموخت و آموزاند تا شهرنشینى 
شوه ما شود.

این استاد تاریخ 79 ساله با اشاره به دوران اساطیرى اصفهان هم گفت: 
نام اصفهان در دوران اساطیرى که بسیار مهم است همچون آتشگاه، 
آمده و تنها شهرى که در دوران اساطیرى ماند اصفهان بود که ما آن 

را مدیون زنده رود که اقتصاد اصفهان را تأمین مى کرد مى باشیم.
کیوان مردم اصفهان را، مردمى ســاده، فهیم و بافرهنگ دانست و 
گفت: تاریخ معاصر اصفهان مربوط بــه دوران صفویه بوده و زبان 
شناسى، مذهب شیعه، نظام داراى قداســت، آداب و سنن و وحدت 

جغرافیایى در این دوره فراهم شد که البته مشکالتى هم داشت. 
کیوان گفت: تاریخ یعنى تاریخ تحول و فکر که اگر اینگونه نباشد ضد 
تاریخ و پس رفتن است و ممکن است تاریخ توقف یا پس رفت داشته 
باشد اما تعطیل نمى شود و در حقیقت دوره صفویه، تحول در تاریخ بود.

در پایان این همایش، مهدى کیوان به پرسش هاى تعدادى از حاضران 
در زمینه هاى مختلف تاریخى، پاسخ داد.

در همایش «پاسخ به تاریخ: مسئولیت یا دغدغه اصفهانى بودن» عنوان شد

اصفهانى بودن یعنى به اصفهان اندیشیدن

ساسان اکبرزاده

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت مهندسى توسعه و سازندگى سداد (سهامى خاص) به 
شماره ثبت 9690 دعوت مى گردد در جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه شرکت که در روز جمعه مورخ 
98/04/21 از ساعت 9 صبح در محل تاالر شهروند واقع در اصفهان- خیابان جى تشکیل مى گردد 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- گزارش هیأت مدیره و بازرس
2- بررسى و تصویب ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالى منتهى به 97/12/29

3- بررسى و تصویب خط مشى سال آینده
4- انتخاب هیأت مدیره
5- انتخاب بازرس قانونى

6- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
7- سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى مى باشد.

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى سالیانه شرکت مهندسى توسعه 
و سازندگى سداد (سهامى خاص) شماره ثبت: 9690- شناسه 

ملى 10260307730 دوره مالى منتهى به 1397/12/29

هیأت مدیره

شهردارى نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 4433 مورخ 97/11/29 شوراى محترم اسالمى شهر، عملیات هاى مشروحه زیر را 
با مجموع برآورد اولیه به مبلغ 28/000/000/000 ریال بدون تعدیل و ما به التفاوت، از محل اعتبارات عمرانى سال 1398 شهردارى و بر اساس 

فهارس بهاء سال 1398 به صورت مناقصات جداگانه حسب جدول زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید داراى شخصیت حقوقى مستقل و اساسنامه و رزومه کارى مرتبط و تجهیزات و ماشین آالت 
متناسب با موضو ع مناقصه بوده و داراى صالحیت و رتبه بندى الزم (حداقل پایه پنج در رشته ابنیه و راه و ترابرى) از معاونت برنامه ریزى و 

نظارت راهبردى ریاست جمهورى باشند.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه، با همراه داشتن 

مدارك و رزومه شرکت، تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 98/04/10 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه نمایند.
شرکت کنندگان باید مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه را طى فیش واریزى به حساب سپرده شماره 0104544150002 شهردارى نجف آباد و یا 
معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانکى به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد 

قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 

آگهى مناقصه

محمد مغزى نجف آبادى- سرپرست شهردارى نجف آباد

نوبت اول

م الف: 499871

مبلغ ضمانت شرکت در مناقصهمبلغ برآورد کلموضوع مناقصه
200/000/000 ریال4/000/000/000 ریالساماندهى و اجراى فاز اول پیاده رو بلوار باهنر شهردارى منطقه سه
300/000/000 ریال6/000/000/000 ریالبهسازى و اجراى پروژه خیابان خرم شهردارى مناطق یک و پنج
900/000/000 ریال18/000/000/000 ریالبهسازى و ساماندهى ادامه بلوار شهدا شهردارى منطقه دو

شرکت عمران شهر جدید مجلسى در نظر دارد مناقصات عمومى با مشخصات ذیل واقع در شهر جدید مجلسى، را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت به نشانى www.setadiran.ir برگزار نماید:

- تاریخ انتشار مناقصه در سایت مذکور: 98/03/21
- شرایط زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: حداکثر تا ساعت 14 روز پنجشنبه مورخ 98/03/30

- مهلت زمانى ارائه پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 98/04/09
- زمان بازگشائى پاکات ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 98/04/10

- نشانى کارفرما: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسى-  بلوار ارم شرکت عمران مجلسى
کدپستى: 45775- 86316 دورنگار: 52472214- 031  تلفن: 03152472733  

www.majlessi-ntoir.gov.ir سایت اینترنتى

آگهى فراخوان مناقصه عمومى

شرکت عمران شهر جدید مجلسى

نوبت دوم

م الف: 499896

متراژ زیربنا عنوان پروژهشماره فراخوان ستاد
برآورد اولیه(مترمربع)

مبلغ ضمانتنامه 
شرکت در 

مناقصه (ریال)

مدت 
زمان 
قرارداد

2098001397000005
احداث ساختمان سراى محله شهر جدید 
مجلسى به صورت 100 ٪ تهاتر با زمین یا 

واحد ساخته شده
667/4

10/862/000/000 ریال 
براساس فهارس بهاى 

98
18 ماه545/000/000

2098001397000004
احداث یک باب مدرسه همراه با 

محوطه سازى و دیوارکشى واقع در محله 
مهران 1 شهر جدید مجلسى به صورت 
100 ٪ تهاتر با زمین یا واحد ساخته شده

1792/44
 32/388/000/000

ریال براساس فهارس 
بهاى 98

24 ماه1/620/000/000


