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دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد در نظر دارد خدمات مربوط به سرویس، نگهدارى و تعمیرات موتورخانه ها 
و کلیه سیستم هاى گرمایش و سرمایش و تأسیسات مکانیکى دانشگاه را از طریق برگزارى مناقصه عمومى به 
پیمانکاران ذیصالح و واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه مى توانند از تاریخ درج این آگهى 
حداکثر ظرف مدت ده روز جهت خرید اسناد و اطالع از شرایط شرکت در مناقصه به سایت اینترنتى این دانشگاه 
به آدرس www.iaun.ac.ir قسمت مناقصه/ مزایده مراجعه و یا به دبیرخانه کمیسیون معامالت این واحد 
دانشگاهى واقع در طبقه همکف کتابخانه مرکزى مراجعه و یا با شمار تلفن 03142292020 تماس حاصل نمایند.

شرایط شرکت در مناقصه به شرح ذیل مى باشد: 
** هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

** دانشگاه در رد یا قبول هر کدام از پیشنهادات مجاز است.
** واجد شرایط در هنگام درخواست همکارى ملزم به ارائه مدارك ثبتى شرکت، فرم تایید صالحیت از وزارت کار 

و امور اجتماعى و رزومه کارى شرکت مى باشد.
** ارائه ضمانت نامه بانکى به مبلــغ 300 میلیون ریال به عنوان تضمین شــرکت در مناقصه در هنگام تحویل 

پیشنهادات الزامى مى باشد.
Email:monaghese@iaun.ac.ir

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران 
واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت، اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز دوشنبه به تاریخ 98/04/10
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:00 صبح روز سه شنبه به تاریخ 98/04/11

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031                 (داخلى 395)

شــرکت صنایع هواپیماســازى ایــران- هســا شــرکت صنایع هواپیماســازى ایــران- هســا در نظــر دارد، انجــام خدمات ذیــل را از طریــق آگهــى مناقصه به 
صــورت کلى به پیمانــکار واجد شــرایط واگــذار نمایــد. متقاضیان مى تواننــد جهت انجــام مصاحبه از روز شــنبه 
98/04/01 الى ســه شــنبه 98/04/04 از ســاعت 8 الى 12 به محل شــرکت واقع در کیلومتر 28 جــاده اصفهان- تهران 
(اتوبان معلم)- شرکت صنایع هواپیماسازى ایران (هسا)- معاونت پشتیبانى و خدمات عمومى- مدیریت ارشد بازرگانى مراجعه 
نمایند. بدیهى است در صورت پذیرش از سوى کمیته ارزیابى فنى و کیفى پیمانکاران اسناد مناقصه به متقاضیان واگذار خواهد شد.

1- انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان.                                               2- انجام خدمات تاکسى سرویس و وانت بار.
مدارك مورد نیاز:

1- تأیید صالحیت اداره کل از وزارت کار و امور اجتماعى.      
   2- رزومه کارى، اساسنامه، آگهى روزنامه، گواهى آخرین تغییر شرکت و...

3- صورت هاى مالى حسابرسى شده سال 96-97.
4- داشتن رضایت نامه از کارفرماهاى قبلى براى انجام کار الزامى مى باشد.

تلفن تماس: 45967345- 031
هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

آگهى مناقصه  (نوبت اول)

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

آگهى شناسایى پیمانکار

نوبت دوم

نوبت دوم

     

ناخن ها بیمارى ها را فریاد مى زنند هزینه مترو اصفهان چند تعرفه اى مى شودادامه «دورهمى» با مهران مدیرى منتفى شدکارت هاى ملى قدیمى دیگر اعتبار ندارند در ذوب آهن از این خبرها نیست سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

 خاصیت 
شگفت انگیز 
توت سفید

ساخت بزرگ ترین مجتمع سینمایى در چهارباغ
3

3

3
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تسهیالت مالیاتى
 براى صاحبان صنوف

شوخى بــا
 نظرسنجى هاى صداوسیما

کاهش مجدد 
خروجى سد زاینده رود

 از اول تیرماه

5

امضاى
 اسناد همکارى 

بین ایران و  روسیه 
در اصفهان

توت سفید یکى از پرخاصیت ترین انواع توت ها و هم خانواده توت سیاه، 
تمشک، شاه توت و توت فرنگى است که برخالف اکثر

 هم خانواده هایش طعم شیرین دوست داشتنى آن زبانزد است
 و رنگ سفید مایل به طالیى دارد؛ از جمله خواص

 توت سفید مى توان به کاهش عالیم دیابت،...

در روز پایانــى پانزدهمین اجالس کمیســیون 
مشــترك همکارى هاى اقتصــادى و تجارى 
جمهورى اســالمى ایران و فدراسیون روسیه،

 12 ســند همکارى بین رضــا اردکانیان، وزیر 
نیروى جمهورى اســالمى ایران و الکســاندر 
نوآك، وزیر انرژى فدراسیون روسیه در هتل کوثر 

اصفهان به امضا رسید.

4

انتظارات اصفهان از روس هاانتظارات اصفهان از روس ها
اهمیت میزبانى اصفهان از اختتامیه اجالس کمیسیون مشترك اهمیت میزبانى اصفهان از اختتامیه اجالس کمیسیون مشترك 

همکارى هاى اقتصادى و تجارى ایران و روسیه همکارى هاى اقتصادى و تجارى ایران و روسیه 

2

توافق دستگاه هاى مختلف براى بهسازى سینما همایون

تمایل ریاحى
 به بازى
 در فیلمى

 مرتبط با 
افغانستان 

قلعه نویى؟ حرفى درباره اش ندارم
بازیکن سابق تیم فوتبال سپاهان گفت: چند سال است که در سپاهان بازى 
مى کنم و با این تیم مقام قهرمانى کسب کرده ام، این باشگاه خانه من است و 
اگر در سپاهان حضور نداشته باشم، برایش آرزوى موفقیت مى کنم. 
حسن جعفرى در مورد فسخ قراردادش با سپاهان اظهار کرد: 
سال گذشته هر بازى که براى سپاهان انجام دادم با تمام وجود 

بوده و فکرمى کردم...
3

7

در صفحه 8بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

در اختتامیه پانزدهمین اجالس کمیسیون مشترك
 همکارى هاى اقتصادى و تجارى صورت گرفت

کشف غار 
شگفت انگیز 

 در زیر یک خانه

جاذبه جدید گردشگرى در برزك کاشان رونمایى شد

دانش آموزانى که آهنگ خواندند اخراج نشده اند
سخنگوى کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس

2

5

فقط هزینه خیانت را فقط هزینه خیانت را 
پایین مى آوریدپایین مى آورید

 (صه (نوبت اول)

 مناقصه عمومى

یى پیمانکار

دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباددبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت صنایع هواپیماسازى ایران - هساشرکت صنایع هواپیماسازى ایران - هسا

مبلغ تضمین (ریال)برآورد (ریال)محل تأمین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

اجراى عملیات لوله گذارى اصالح و توسعه 94- 2- 98
14/021/429/069702/000/000جارىشبکه فاضالب منطقه یک (با ارزیابى کیفى)

اجراى عملیات توسعه شبکه فاضالب 95- 2- 98
18/554/159/853928/000/000جارىروشن دشت منطقه یک (با ارزیابى کیفى)

اجراى عملیات توسعه شبکه فاضالب 96- 2- 98
26/425/985/9211/322/000/000جارىمنطقه یک شهر اصفهان (با ارزیابى کیفى)

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1398/03/29 

ادا

ده توت سیاه، 

ت

اتماتماتما ت

پدر گوهر بى نظیر و تابنده زندگى است. درگذشت پدر عزیزتان که صبورانه 
زیست، صادقانه آموخت، صمیمانه روشنى بخشید و سبکبال از افق ناسوت 
پر کشید را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال 
خواستاریم روح آن پدر بزرگوار را شاد و مقامش را در جوار قدسى درگاهش 

بلند مرتبه فرماید. 

جناب آقاى هوشنگ غالمى
مدیر مسئول محترم روزنامه نصف جهان

همکاران شما در روزنامه نصف جهان

حسن جعفرى، بازیکن سابق تیم فوتبال سپاهان:

قلعه نویى؟
بازیکن سابق تیم فوتبالس
مى کنم و با این تیم مقام قه
اگر در سپاهان حض
حسن جعفر
سال گذشته
بوده و فکرمى

 غار 
 انگیز 

ک خانه

حسن جعفرىك کاشان رونمایى شد
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معاون ســازمان ثبت احوال کشور با اشــاره به اینکه 
تمامى کارت هاى ملى قدیم فاقد اعتبار هستند، گفت: 
با کارت هاى ملى قدیم هیچ خدمتى در دســتگاه هاى 

اجرایى به افراد ارائه نمى شود. 
سیف ا... ابوترابى اظهار کرد: سازمان ثبت احوال با 200 
هزار نقطه در کشور ارتباط آنالین دارد و استعالم هویت 

افراد انجام مى شود. 
او با اشاره به اینکه از اول فروردین ماه تمامى کارت هاى 
ملى از درجه اعتبار خارج شد، گفت: این موضوع مصوبه 
هیئت وزیران بــود که البته ما باز هــم وقت اضافى به 
هموطنان دادیم اما عمًال از ابتــداى خردادماه تمامى 

خدمات در دستگاه هاى اجرایى کشور فقط با کارت ملى 
هوشمند انجام مى شــود و البته افرادى که هنوز کارت 
هوشمند خود را دریافت نکرده اند با رسید کارت هوشمند 

مى توانند خدمت بگیرند.
معاون سازمان ثبت احوال تأکید کرد: با توجه به اینکه 
خدمات فقط با کارت هوشمند انجام مى شود به همین 
دلیل از هموطنان مى خواهیــم که براى ثبت نام کارت 
هوشمند به 12 هزار دفتر پیشخوان مراجعه کنند در غیر 
این صورت با مشکل مواجه خواهند شد. ابوترابى  گفت: 
کارت هاى ملى قدیمى فقط بــراى هموطنان خارج از 

کشور اعتبار دارد.

ســخنگوى کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس با 
اشاره به ارســال پیامکى از طرف مدرســه براى اولیاى 
دانش آموزانى که در مــدارس آهنگ خواندند و تصاویر 
آن در فضاى مجازى پخش شــد، مبنى بــر اخراج این 
دانش آموزان گفت: این موضوع نمى تواند صحت داشته 
باشد و در این ارتباط نیز هیچ گزارش و شکایتى از سوى 
اولیاى این دانش آموزان به کمیسیون آموزش واصل نشده 
است. سید حمایت میرزاده با بیان اینکه قطعًا در جریان 
پخش این کلیپ ها، دانش آموزان به عنوان آخرین مقصر، 
کمترین سهم را داشته اند گفت: اگر قرار به برخورد تنبیهى 
باشد باید با مسئوالن و مدیران مدارس برخورد صورت 

گیرد که اجازه چنین رفتارهایى را داده اند؛ این دانش آموزان 
فرزندان خود ما هستند. سخنگوى کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس تأکید کرد: حتى اگر در یک مدرسه، فقط 
در یک مورد چنین برخوردى صورت گرفته به هیچ عنوان 

قابل پذیرش نیست.
به گزارش «خانه ملت»، اخیراً پیامکى در فضاى مجازى 
مبنى بر اخراج دانش آموزانى که در مدارس آهنگ خواندند 
و کلیپ آن در فضاى مجازى پخش شــده، منتشر شده 
اســت که اولیاى این دانش آموزان در زمان اخذ کارنامه 
پرونده فرزند خود را  براى ثبت نام در مدرسه دیگر تحویل

 بگیرند.

کارت هاى ملى قدیمى 
دیگر اعتبار ندارند

دانش آموزانى که آهنگ 
خواندند اخراج نشده اند

قربانیان موتورسوارى 
  تابناك | سازمان پزشکى قانونى کشور 
اعالم کرد که سال گذشــته 3745 موتورسوار در 
حوادث رانندگى جان خود را از دســت دادند که از 
این تعداد 3608 نفر مــرد و 137 نفر زن بودند. بر 
اساس این آمار تلفات موتورسواران 21/8 درصد 
از کل تلفات حوادث رانندگى را به خود اختصاص 
داده است. بیشــترین آمار تلفات موتورسواران در 
سال گذشــته به ترتیب مربوط به استان تهران با 
386، فارس با 327، اصفهــان با 289 و کمترین 
آن مربوط به ایالم با 12 فوتى بوده اســت. 54/6 
درصد از کشته هاى موتورسیکلت بین 18 تا 39 

سال سن داشته اند.

انتظار ثبت دماى 53 درجه 
  تابناك | مدیرکل هواشناسى خوزستان با 
اشاره به روند افزایش دما در استان، از انتظار ثبت 
دماى 53 درجه در تیرماه خبر داد. محمد سبزه زارى 
افزود: سال گذشته در اهواز چهار روز پیاپى دماى 
51 درجه ثبت شد که این وضعیت در آمار 30 ساله 
وجود نداشت. در این شرایط بود که آتش سوزى 
در تاالب هورالعظیم رخ داد و بنابراین امسال اگر 
این روند دما هاى باال رخ دهد باید توجه داشــت 
که زمان طوالنى وقوع دمــاى50 درجه در وقوع 

آتش سوزى ها بسیار حائز اهمیت است.

توقیف در کرمان 
  ایرنا | دادســتان عمومى و انقالب مرکز 
اســتان کرمان گفت: به لحاظ تبعات اجتماعى 
دستور توقیف اکران فیلم سینمایى «ما همه با هم 
هستیم» در سراسر سینماهاى استان کرمان صادر 
شده است. دادخدا ســاالرى افزود: پس از رصد 
فضاى مجازى و با توجه به واکنش هاى اجتماعى 
در بین مردم اســتان در خصوص لهجه کرمانى 
بازیگرى که در نقش فروشنده مواد مخدر بازى 
مى کرد و اعتراضات شدید مردمى نسبت به این 
موضوع، دستور توقیف اکران این فیلم در سطح 
استان کرمان صادر و اقدامات مقتضى در خصوص 

پیگیرى موضوع انجام شده است.

 انحصار در سینما
محمدعلى ســجادى، کارگردان    برنا |
سینما خاطرنشان کرد: سینماى ما امروز در دست 
عده اى قرار دارد که سه یا چهار گروه هستند و فقط 
آنها هستند که بدون دغدغه مى توانند فیلمشان را 
تولید و اکران کنند چرا که سالن ها، پخش و توزیع 
دست آنهاست و تنها کســانى موفق هستند که 

بتوانند با آنها زد و بند کنند.

دکمه هایمان چینى است!
  رویداد24  | یک عضو هیئــت مدیره 
اتحادیه تولید کنندگان و فروشــندگان پوشاك 
تهران با اعالم اینکه در 40 ســال گذشته چالش 
امروز کمبود مواد اولیه براى صنایع کشور سابقه 
نداشته است گفت: جالب اینجاست ما 90 درصد 
دکمه  هاى کشور را از چین وارد مى کنیم و الیى 
پارچه براى دوخت نداریم. مجید افتخارى اظهار 
کرد: واحدها به شــدت با کمبود مواد اولیه رو به 
رو هستند به نحوى که در 40 سال گذشته چالش 
امروز کمبود مواد اولیه براى صنایع کشور سابقه 

نداشته است.

معناى حیات شبانه 
   خانه ملت | رئیس فراکسیون کارگرى 
مجلس گفت: بنده مخالف طرح حیات شــبانه 
هستم چرا که کارگران باید شــب ها استراحت 
کنند و نباید آنها را به بهانه حیات شــبانه استثمار 
«بهره کشى»کرد. علیرضا محجوب گفت: معنى 
وجود حیات شبانه این است که اجازه دهید مردم 
به کلوپ و کازینو بروند در غیر این صورت در هیچ 
کجاى دنیا سابقه ندارد که کارگران را استثمار کنند 

و بگویند بعد از ساعت 12 بایستند. 

ما مرفه نیستیم!
  فارس| رئیس اتاق بازرگانى ایران گفته: مردم 
وقتى از کنار اتاق هاى بازرگانى تهران و شهرستان ها 
عبور مى کنند، ممکن است با نگاه به این مکان تصور 
کنند که ما یک عده افراد مرفه، پولدار و بى درد هستیم و 
افرادى هستیم که از جامعه فاصله داریم اما واقعاً این گونه 
نیست و باید براى واقعى شدن دیدگاه مردم به اتاق هاى 

بازرگانى تالش کنیم.

ترامپ مردد است!
  انتخاب | «دونالد ترامــپ»، رئیس جمهورى 
آمریکا در مصاحبه با هفته نامه «تایم»، حمله اخیر به 
نفتکش ها را «بســیار جزیى» خواند و گفت که دریاى 
عمان نسبت به گذشته اهمیت راهبردى کمترى براى 
آمریکا دارد. دونالد ترامپ گفت که ممکن است براى 
جلوگیرى از دســتیابى ایران به سالح هسته اى دست 
به اقدام نظامى بزند ولى مردد است که براى محافظت 
از تأمین جهانى نفت وارد جنگ شود. ترامپ در پاسخ 
به ســئوالى در مورد آنکه آیا در نظر دارد دست به اقدام 
نظامى علیه ایران بزند یا خیر گفت: «من چنین چیزى را 

نمى گویم. اصًال نمى توانم چنین چیزى را بگویم.»

مراسم هاى مختلط 
تعمدى است  

معاون جامعه مدرســین    خبرگزارى حوزه |
حوزه علمیــه قم با تعمدى دانســتن اقدامــات اخیر 
سفارتخانه هاى ایتالیا و انگلستان در برگزارى مراسم  
مختلط بیان کرد: در جمهورى اســالمى ایران قوانین 
شرع و اسالم برقرار اســت و این مهم را دیپلمات هاى 
خارجــى به خوبى مى دانند امــا با  وجود ایــن اقدام به 
برگزارى مراسم هایى مى کنند که با شئونات اسالمى 
ســازگار نیســت. وى گفت: برگزارى مراسم  مختلط 
در ســفارتخانه هاى کشــورهاى غربى تعمــدى و با 

برنامه ریزى قبلى است.

اینجا  لندن و واشنگتن نیست
آیت ا... عبدالنبى نمازى،    خبرگزارى حوزه |
امام جمعه کاشــان به برخورد با خانــم محجبه آمر به 
معروف و ناهى از منکر در گیالن اشاره کرد و افزود: براى 
همگان خیلى غمناك و سخت است که در ایران اسالمى 
افرادى به خودشان اجازه مى دهند جلوى چشم دیگران 
به یک خانم محجبه آمربه معروف حمله کنند، چرا اگر 
چنین برخوردى در لندن، واشنگتن، نیویورك، پاریس 

و... اتفاق مى افتاد، جاى تعجب نداشت. 

ادعاى وزیر احمدى نژاد
محمدرضا اسکندرى،     خبرگزارى دانشجو |
وزیر اسبق جهاد کشــاورزى و رئیس کنونى سازمان 
اقتصادى کوثــر (بخش اقتصادى بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران) بر این باور اســت که با توجه به ظرفیت ها 
و توانمندى هاى کشور نســبت به بسیارى از کشور ها، 
عالوه بر اینکه مى توانیــم در تمام محصوالت غذایى 
و کشاورزى خودکفا باشیم و نیاز جمعیت 80 میلیونى را 
تأمین کنیم، مى توانیم تا 300 میلیون جمعیت را با همین 
داشته ها مدیریت کنیم به شرطى که رویکرد و مدیریت 
بهره بردارى از منابع درست و مناسب و به اصطالح رایج 

جهادى باشد.

وضعیت قرمز صندوق ها 
یکى از تهدیدهاى آینــده اقتصاد ایران    بهار |
وضعیت نامطلوب صندوق هاى بازنشســتگى است. 
نکته هشداردهنده این است که در حال حاضر از مجموع 
18 صندوق بازنشســتگى کشــور به  جز دو صندوق 
روستایى- عشــایرى و صندوق وکالى دادگسترى، 
مابقى 16 صندوق در وضعیت هشــدار هستند. در بین 
صندوق هاى بازنشستگى، سازمان تأمین اجتماعى با 
ضریب پشتیبانى نزدیک به 5 وضعیت بهترى نسبت به 
سایر صندوق ها دارد اما صندوق هاى بازنشستگى  صنفى 
با ضریب پشتیبانى حول وحوش عدد یک وضعیت چندان 

خوبى ندارند.

خبرخوان

افزایش قابل توجه آمار ورودى اتباع کشور آذربایجان به 
استان اردبیل تأثیر منفى روى زندگى مردم این استان 

گذاشته است و آنها از این وضعیت گالیه دارند.
روزنامه «جمهورى اسالمى» نوشــت: آماردهندگان 
اســتان اردبیل با خوشــحالى مى گویند از اول امسال، 
ورود مســافران از جمهورى آذربایجــان به اردبیل که 
بیشــتر براى مداوا و خرید وارد این استان مى شوند 37 
درصد افزایش یافته اســت اما مردم بــا نگرانى کامل 
مى گویند با توجه به ارزش پول رایج کشورآذربایجان در 
برابر ریال ایران، معموًال اتباع آن کشور نرخ تعیین شده 
بیمارستان ها و سایر هزینه هاى پزشکى و کادر درمانى 
را به راحتى پرداخــت مى کنند، در اولویــت درمانى و 
رسیدگى نسبت به مردم استان قرار مى گیرند و در نتیجه 
خود مردم استان را دچار مشکالت و کمبودها مى کنند.

آنها بخش عمده اى از یارانه هــاى دارویى و تجهیزات 
پزشکى و بیمارستانى به ویژه داروهاى سرطانى کشور 
را به خود اختصاص مى دهند و از کشور خارج مى کنند. 
عالوه بر این، به علــت کاهش ارزش پــول ایران در 
ماه هاى اخیر، اتباع جمهــورى آذربایجان براى خرید 

کاالهاى مــورد نیاز خود به شــهرها و بخش هاى نوار 
مرزى اســتان اردبیل مراجعه کرده و اجناس مورد نیاز 
ضرورى مردم را به مقدار چند برابر نیاز خود خریدارى 

مى کنند و باعث کمبود کاال در این مناطق مى شوند.
آمار ورودى اتباع کشور آذربایجان به استان اردبیل که 
یک میلیون و 200 هزار نفر جمعیت دارد قبًال حدود یک 
میلیون نفر تنها از پایانه مرزى بیله  ســوار اعالم شده

 بود.

 آیت ا... مکارم شــیرازى در دیدار وزیر علوم عنوان کرد: 
دانشگاه یکى از ارکان کشور اســت و بسیارى از مسائل 

کشور، حول محور دانشگاه رقم مى خورد.
به گزارش «انتخاب»، این مرجــع تقلید ادامه داد: معتقد 
هستیم که بر آمریکا پیروز خواهیم شد، زیرا رئیس جمهور 
آمریکا دچار اوهام است و سرمایه او نیز دروغ است و با این 
اوهام قطعاً شکست خواهد خورد. وى با بیان اینکه مذاکره 
چند شرط دارد، عنوان کرد: اولین شــرط مذاکره اعتماد 

متقابل است و با آمریکا که بدعهد است و به اصول و قرارداد 
خود پایبند نیست نمى شود مذاکره کرد؛ همچنین نمى شود 
با فشار آوردن، ایران را وادار به مذاکره کرد؛ تحریم اسلحه 

انسان هاى ضعیف است و نشانه ضعف آمریکاست.
آیت ا... مکارم شــیرازى عنوان کرد: مدت زیادى مذاکره 
انجام شد و نتیجه آن نیز برجام بود ولى آمریکا اعالم کرد 
که یکطرفه خارج مى شوم؛ باید گفت به جهنم که خارج 

مى شوید.

نتایج نظرســنجى هایى که صداوســیما دربــاره آمار 
تماشاگران برنامه هاى مختلف منتشر مى کند گاه خود 
سوژه رسانه هاى دیگر مى شــود. روزنامه «خراسان» 
در مطلبــى طنــز گونه از این نظرســنجى هــا انتقاد 

کرد.
این روزنامه نوشــت: «مســئوالن صدا و سیما پس از 
نظرســنجى که ظاهراً از مردم دربــاره برنامه هاى ماه 
رمضان داشــتند اعالم کردند مــردم 84 درصد بیننده  
برنامه هاى تلویزیون بوده اند و 69 درصد حداقل یکى از 
برنامه ها را دنبال مى کرده اند. به نظر ما سریال ها که واقعًا 

عالى بودند. مثًال یکى شان بود که هر موقع ما از جلوى 
تلویزیون رد مى شدیم اینها جلوى میدان تره بار معرکه 
گرفته بودند و داد و بیداد مى کردند. فکر کنم ســئوالى 
هم که در این نظرسنجى ها طراحى کرده بودند این بود 
که آیا در ماه رمضان از جلوى تلویزیون حداقل یک بار 
رد شده اید که طبیعتًا 84 درصد حداقل یک بار رد شده 
بودند. تازه آن صحنه سریال شبکه 3 که دخترى با چادر 
توى آب افتاد و با لباســى کالهدار که محکم بندش را 
گره زده بود آمد بیرون، هیچ وقت از جلوى چشمم کنار 

نمى رود!» 

ســامان گلریز، آشپز معروف کشــور متولد اردیبهشت 
1350 در اســتان خوزســتان و شــهر اهواز است. او 
ابتدا در رشته عکاســى فارغ التحصیل شد؛ ولى بعد ها 
موفق به کسب مدرك آشــپزى بین المللى از دانشگاه 
استارکالیدانگلیس شد. سامان گلریز، گفتگوى مفصلى 
با خبرگزارى «میزان» انجــام داده و در آن از فرهنگ 
غذایى ایرانى ها انتقاد کرده اســت. بخشى از اظهارات 

او را بخوانید:
■ متأسفم که ارز و پول کشورم براى واردات گوشت و 
مرغ هزینه مى شود. اگر این هزینه صرف آموزش مسائل 
تغذیه اى در کتاب هاى درسى شــود یا براى آموزش و 

آشــنایى مادران براى طبخ و پخت تغذیه سالم صرف 
شود نتیجه بلندمدت بهترى خواهیم گرفت. 

■ ماهى خریدن مثل کفش خریدن اســت. یک برند 
کفش دو میلیون تومان است و یک برند 300هزار تومان. 
هر دو این کفش ها یک کار را انجام مى دهند. ماهى نیز 
همینطور است. در کشور ماهِى کیلویى 150 هزار تومان 
وجود دارد، ماهى کیلویى 15 هزار تومان هم وجود دارد. 

مهم این است که هر دوى اینها امگا 3 دارند.
■ کســى که کباب مى خورد کلســترول خون خود را 
افزایش مى دهد و اگر کباب را بــه همراه چلو مصرف 
کند قندش نیز باال مى رود اما کسى که غذاى گیاهى و 

سبزیجات مى خورد هم پول کمتر مى دهد و هم سالمتى 
خود را تضمین مى کند.

■متأسفانه شرایط در جامعه به سمتى رفته است که اگر 
من به عنوان یک آشــپز به مردم بگویم گوشت و برنج 
کمترى مصرف کنید، جبهــه مى گیرند. به خصوص در 
شرایط فعلى که قیمت گوشت و مرغ افزایش یافته این 

جبهه گیرى ها بیشتر شده است. 
■مردم ایران کم مصرف نیســتند و جزو کشــور هاى 
اسراف کار محسوب مى شوند. همه مى دانیم که دور ریز 

نان و برنج در ایران بسیار زیاد است.
■انسان ها در حال منفجر کردن زمین هستند. جنگل 

تراشى مى کنیم، رودخانه ها را خشک مى کنیم، شکار مى 
کنیم، جاده مى کشیم و صید بى رویه انجام مى دهیم. 
این موضوعات و مســائلى از این قبیل باعث شــده تا 
سازمان ملل حشره خوارى را به عنوان یک برنامه غذایى 
اصلى در دستور کار خود قرار دهد! در کشور هایى مثل 
تایلند و چین یک نوع سوسک و جیرجیرك براى تغذیه 
وجود دارد که این نوع سوسک غالبًا به صورت سوخارى 
طبخ و میل مى شــود. برخى مردم تصور مى کنند این 
همان سوسکى است که در حمام خود مشاهده مى کنند. 
زمانى که ما اطالعى از فرهنگ غذایى دیگر کشــور ها 

نداریم،  نباید غذاى آنها را مورد تمسخر قرار دهیم.

سامان گلریز:
اگر به مردم بگویم گوشت و برنج کمترى مصرف کنید، جبهه مى گیرند

هجوم اتباع آذربایجان به اردبیل

اینها توریست نیستند!

به جهنم که خارج مى شوید

شوخى با نظرسنجى هاى صداوسیما

سهیل سنایى

شامگاه دوشــنبه و چند ســاعت قبل از آنکه هواپیماى 
اختصاصى دریابان على شمخانى، دبیر شوراى عالى امنیت 
ملى براى شرکت و سخنرانى در دهمین اجالس بین المللى 
نمایندگان عالى امور امنیتى کشــورهاى جهان در شهر 
«اوفا» مرکز «باشقیرستان» روسیه به زمین بنشیند، مراسم 
استقبال از «الکساندر نوآك»، وزیر انرژى روسیه با حضور 
استاندار اصفهان در فرودگاه بین المللى شهید بهشتى شهر 

اصفهان برگزار شد.
 این مقام عالى رتبه روس به قصد حضور در مراسم اختتامیه 
پانزدهمین اجالس کمیسیون مشترك همکارى اقتصادى  
دو کشور ایران و روسیه به اصفهان سفر کرده بود. الکساندر 
نوآك را در این سفر رضا اردکانیان، وزیر نیروى جمهورى 
اسالمى، رؤســا و دیگر اعضاى شرکت کننده در اجالس 
کمیسیون مشترك همکارى اقتصادى  دو کشور ایران و 
روسیه همراهى مى کردند. بر اساس برنامه ریزى صورت 
گرفته، اختتامیه این اجالس که با حضور دبیران کمیسیون 
و اعضاى کارگروه ها، مقام ها و فعاالن بخش خصوصى و 
دولتى دو کشور از یک شنبه در تهران شروع شده بود، صبح 

دیروز سه شنبه در اصفهان برگزار  شد.
ایران و روسیه در تمام زمینه ها روابط گسترده اى با یکدیگر 
دارند. وســعت این همکارى ها مشــخصاً در زمینه هاى 
سیاسى و اقتصادى همزمان با ســفر شمخانى به روسیه 
و حضور وزیر انرژى آن کشــور در ایــران به خوبى قابل 

مشاهده است.
در حالى که دبیر شوراى عالى امنیت ملى ایران در اجالس 
دو روزه اى که دهمین دوره آن دیروز در مرکز باشقیرستان 
روسیه افتتاح شد با نمایندگان عالى کشورهاى مختلف از 
پنج قاره جهان در خصوص مهمترین موضوعات مشترك در 
حوزه امنیت بین الملل به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت، 
اینجا در ایران، موضوعات اقتصادى با نگاهى به معضالت 
بحران آب مورد توجه نمایندگان ایران و روسیه قرار داشت. 
شاید انتخاب اصفهان به عنوان ایستگاه پایانى پانزدهمین 
اجالس کمیسیون مشترك همکارى اقتصادى دو کشور و 
محل امضاى سند همکارى هاى استانى ایران و روسیه هم 

به همین دلیل بوده است.
آنطور که گفته شده است، 51 اســتان از 86 استان کشور 
روســیه، اعالم آمادگى کرده اند تا با جمهورى اسالمى 

ایران همکارى داشته باشند. همچنین کمیته بخش آب 
کمیسیون مشترك همکارى هاى اقتصادى و تجارى ایران 
و فدراسیون روسیه بعد از پنج سال مجدداً فعالیت خود را از 
سرگرفته است. اولویت هاى مورد توجه این کمیته شامل 
باز چرخانى آب، نحوه و روش هاى جدید مدیریت مصرف، 
کاهش هدر رفت و مدیریت به هم پیوســته آب است که 
ایران چون معتقد است طرف روسى امکانات خوبى در این 
بخش دارد تصمیم گرفته از پتانسیل هاى آنها استفاده کند. 

به اقتصاد هم بیاندیشید
پرواضح است که حضور تعداد زیادى از فعاالن اقتصادى 
روســیه در اصفهان مى تواند بر ابعاد محلى تر گسترش 
مبادالت اقتصادى هم اثرگذار باشــد. ماه گذشته که دبیر 
ایرانى کمیسیون مشــترك اقتصادى ایران و روسیه در 
جمع فعاالن اقتصادى اصفهان تشکیل کنسرسیوم هاى 
تخصصى را پیش شــرط موفقیت در بازار روسیه دانست، 
شاید بســیارى از این فعاالن را وا داشت تا به زمینه هاى 
اجرایى آنچه میرزاخانى خواستار آن شده بود با تأمل بیشترى 

بنگرند. او در آن جلسه گفته بود به رغم وجود پتانسیل هاى 
زیاد صادراتى در بازار روســیه،  به دلیل ناآشنایى فعاالن 
اقتصادى با بازار این کشور حجم صادرات ایران به روسیه 
ناچیز است. میرزاخانى درست مى گوید چنانکه آمار تجارت 
بین دو کشــور نیز مبین همین واقعیت است. اما آیا تجار 
اصفهانى توانسته اند از فرصت برگزارى یکى از مهمترین

 اجالس هاى همکارى هاى اقتصادى دو کشور استفاده 
کنند و با شرکاى تجارى روس خود بیشتر آشنا شوند؟

دوشنبه شب که وزیر انرژى روسیه در ضیافت شام در باغ 
موزه چهلستون شــرکت کرده بود گفت که برگزارى این 
اجالس در شهر تاریخى اصفهان افزون بر افزایش مناسبات 
اقتصادى، به توسعه همکارى هاى مشترك فرهنگى ایران 
و روسیه هم کمک خواهد کرد. این خواسته الکساندر نوآك 
دقیقاً منطبق با دیدگاه عباس رضایى، اســتاندار اصفهان 
است که همان شب در مراسم استقبال از وزیر انرژى روسیه 
در فرودگاه شهید بهشتى ابراز امیدوارى کرده بود سفر وزیر 
انرژى روسیه به این استان سرآغاز توسعه همکارى هاى 

اصفهان و روسیه در همه بخش ها باشد.

این در حالى است که عنوان حک شده بر این اجالس بیش 
از هر چیز رنگ و بوى اقتصادى داشت و طبیعى است که 
بیشــترین انتظار هم این بوده که تجار اصفهان در همین 
زمینه و به خصوص در حوزه آب بیشترین استفاده را از 120 
کارشناسى که به این شهر سفر کردند برده باشند. روسیه 
پهناورترین کشور کره زمین است و آنطور که مقامات ایرانى 
مى گویند مى تواند در حوزه انرژى کمک هاى شایانى به 

کشورمان و از جمله به اصفهان بکند.  
از همین جهت  بد نیســت اگر در کنار توجه به مســائل 
فرهنگى و گردشــگرى و محور قــرار دادن زیبایى هاى 
اصفهــان در دیدارهــاى دوجانبه و چند جانبــه، از آداب 
دیپلماتیک فاصله گرفته شود و با اندیشه هاى عملگرایانه به 
جایى رسید که پرچم همواره در حال  اهتزاز باالى ساختمان 
قدیمى کنسولگرى فدراسیون روسیه در کوچه تلفنخانه 
کمى هم به سمت بهبود وضعیت اقتصادى استان اصفهان 
متمایل شود آن هم در شرایطى که انتظارات از این متحد 
استراتژیک در شرایط سخت اعمال تحریم هاى آمریکا، 

بسیار بیشتر شده است.   

اهمیت میزبانى اصفهان از اختتامیه اجالس کمیسیون مشترك همکارى هاى اقتصادى و تجارى ایران و روسیه 

انتظارات اصفهان از روس ها
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عملیات نجات در خیابان خلجا
سـخنگوى سـازمان آتـش نشـانى و خدمـات ایمنى 
شـهردارى اصفهـان از نجـات کارگـر در حـال تعمیر 
لوله هاى فاضـالب از زیر آوار ریزش زمیـن در خیابان 
خلجا خبـر داد. فرهـاد کاوه آهنگران اظهار کـرد: این 
حادثـه سـاعت 18 و 14 دقیقـه روز دوشـنبه به سـتاد 
فرماندهى آتش نشانى اصفهان گزارش شد و نیروهاى 
امداد و نجـات از ایسـتگاه هاى یـک، 6 و 14 در محل 
حادثه حضـور یافتند وکارگر را سـالم از زیـر آوار خارج 

کردند.

دلیل روى آوردن 
به کاشت زیره 

سـطح زیر کشـت زیره در اسـتان اصفهان 50 درصد 
افزایش یافت. رئیس اداره جهاد کشـاورزى شهرستان 
اصفهان گفت: امسـال بـا توجه به صرفـه اقتصادى و 
افزایش قیمت زیره و کم آب بر بودن، کشاورزان استان 
به کشـت این محصول روى آورده اند. صادقى میزان 
برداشـت زیره از هر هکتار را یک ُتن بیان کرد وگفت: 
با توجه به دوره کشـت کوتاه 100 تا 120 روزه زیره که 
از اوایل زمستان آغاز مى شـود، این محصول عالوه بر 
کمک به معیشت کشاورزان، در حفظ منابع آب و خاك 

نیز مؤثر است.

افزایش مصرف آب 
سـخنگوى شـرکت آب و فاضـالب اسـتان اصفهان 
گفت: مشترکان از ابتداى سال تا کنون 6 درصد بیشتر 
از پارسال آب مصرف کردند. سـید اکبر بنى طبا افزود: 
مصرف آب کولر هاى آبى با مصرف سرانه دو نفر برابرى 
مى کند و به شبکه تأمین آب شوك وارد مى کند. وى با 
اشاره به شروع فصل تابستان و مشکل تأمین آب حوضه 
زاینده رود گفت: شرکت آب و فاضالب انتقال و تأمین 

آب 56 شهر و بیش از 350 روستا را بر عهده دارد.

کشف سوخت قاچاق 
از 3 اتوبوس 

فرمانـده انتظامـى شهرسـتان ناییـن از کشـف مقدار 
2800 لیتر سوخت قاچاق از سه دستگاه اتوبوس توسط 
مأموران ایستگاه بازرسى شهید شرافت نایین خبر داد. 
سـرهنگ ایرج کاکاوند اظهـار کرد: در بازرسـى از این 
خودروها به ترتیب 1200 لیتر، 900 و 700 لیتر سوخت 
قاچاق از نوع نفت -گاز که داخل باك اضافه جاساز شده 

بود، کشف شد.

مشارکت بنیاد مسکن در 
محله سازى بهارستان

تفاهمنامه همکارى میان شـرکت عمران بهارستان و 
اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان 
در راسـتاى محله سـازى بخشـى از فاز 3 شـهر جدید 
بهارسـتان به امضا رسـید. مشـارکت در اجراى محله 
سازى بخشـى از فاز 3 شهر بهارسـتان به مساحت 76 
هزار متر مربع در قالب 108 قطعه زمین مسکونى شامل 
700 واحد مسـکونى در مجموع با زیربنـاى 93 هزار و 
400 مترمربع، همچنین چهار قطعه زمین تجارى، یک 
قطعه زمین ورزشـى، یک قطعه زمین آموزشـى، یک 
قطعه زمین مذهبى، سه قطعه زمین فضاى سبز از مفاد 

این تفاهمنامه همکارى دوطرفه است.

پایدارى 95 درصدى 
مشاغل مددجویان

95 درصد از طرح هاى اشتغال و خودکفایى جامعه تحت 
حمایت کمیته امداد امام خمینى(ره) استان  اصفهان در 
حال فعالیت است. بهرام سوادکوهى، معاون اشتغال و 
خودکفایى کمیته امداد استان اصفهان با تأکید بر نظارت 
کامل و دقیق در تمام مراحل اجراى طرح هاى اشتغال 
مددجویان توسط کمیته امداد گفت: تاکنون از 43 هزار 
طرحى که در چند سال اخیر در چرخه نظارت این نهاد 
قرار دارند، 41 هزار طرح موفق و در حال فعالیت هستند 
که نشـانگر پایدارى 95 درصدى شغل هاى ایجادشده 

توسط این نهاد در استان اصفهان است.

خبر

رکورد جدید ذوب نســوز پاتیل با 167 ذوب در مجتمع 
فوالد سبا شرکت فوالد مبارکه اصفهان ثبت شد.

رئیس واحد تعمیرات نســوز مجتمع فوالد سبا رکورد 
قبلى نسوز پاتیل را در فروردین پارسال 153 ذوب بیان 
کرد و گفت: با تالش کارکنان تعمیرات نسوز و مشارکت 
واحدهاى فوالدسازى و ریخته گرى مداوم و دفتر فنى 
نسوز در خرداد امســال، عمر آجرهاى نسوز پاتیل هاى 
مذاب فوالد سبا بیشتر و رکورد جدیدى با  167 ذوب در 

این واحد ثبت شد.
احمدرضا بخشایى تأکید کرد: این بهبود و افزایش تعداد 
ذوب صرفه جویى چشمگیرى را در مصرف نسوز پاتیل 

و کاهش مصرف از 3/89 در سال 97 به 2/64 کیلوگرم 
در دو ماهه امسال به دنبال داشته است.

برخــى از مهمترین عوامــل ثبت این رکورد شــامل 
افزایش تولید فوالد مــذاب و اســلب ریخته گرى در 
نتیجه گردش منظم پاتیل، کاهش شوك هاى حرارتى 
ناشــى از ذوب گیرى نکردن از پاتیل و زمان هاى ماند 
زیر پیش گرمکن ها، تغییر گریــد ذوب از کم کربن به 
با کربن متوســط و کاهش نرخ خوردگــى در آجر خط 
سرباره، افزایش کنترل و بازرسى از نسوز پاتیل در زمان 
ذوب گیــرى و ارتقــاى کیفیــت نســوز مصرفى در 

پاتیل هاست. 

مراسم بزرگداشت شهید قنبرعلى بهارستانى، جوان ترین 
آزاده دفاع مقدس فردا پنج شــنبه 30 خرداد در گلســتان 
شهداى اصفهان برگزار مى شود. این مراسم از ساعت 16 و 

30 دقیقه تا 19 و30 دقیقه برگزار خواهد شد. 
جانباز شهید  قنبرعلى بهارستانى روز یک شنبه 26 خرداد به 
شهادت رسید و 27 خرداد به روى دستان مردم شهیدپرور 
شهرستان داران تشییع و سپس براى خاکسپارى به گلستان 

شهداى اصفهان بدرقه شد.
وى در 18 اردیبهشــت 1348 در آبادان متولد شــد. تا 11 
سالگى در آنجا سکونت داشت با آغاز جنگ تحمیلى، خانواده 
این جانباز سرافراز تصمیم به مهاجرت مى گیرند و در شهر 

داران از توابع استان اصفهان ساکن مى شوند. پس از دو هفته 
سکونت در داران، قنبرعلى بهارســتانى و پدرش به آبادان 
برمى گردند و در تاریخ 26 مهر 1359 به اسارت دشمن در 

مى آیند و حدود چهار سال در اردوگاه هاى موصل بودند.
سال 63 قنبرعلى و پدرش آزاد شدند و به داران برگشتند که 
باخبر شدند دو برادر بزرگ تر قنبرعلى به نام هاى کرمعلى و 
حسنعلى شهید شده اند. قنبرعلى بهارستانى بعد از برگشت 
به داران در دو مقطع اول و دوم راهنمایى مشغول به تحصیل 
شد. او که لقب جوان ترین آزاده دفاع مقدس را دارد 26 خرداد 
امسال پس از تحمل سال ها درد و رنج جانبازى به برادران و 

یاران شهیدش پیوست.

بزرگداشت جوان ترین آزاده 
دفاع مقدس برگزار مى شود

دستیابى به رکورد جدید 
در فوالد مبارکه

یک غار طبیعى شگفت انگیز در برزك کاشان کشف شده 
و جالب آنکه این غار در زیر یک واحد مســکونى هم قرار 

گرفته است!
آنطــور که محمد مشــهدى نوش آبــادى، رئیس مرکز 
پژوهشــى کاشان شناسى دانشگاه کاشــان گفته است، 
تاکنون 500 تا 600 متر از این غار در برزك شناســایى و 
مشخص شده که داراى راهروها و فضاهاى مختلف است 
و دسترسى به فضاهاى دیگر به  واسطه وجود مسیرهاى 

تنگ و باریک فعًال میسر نیست.
در بررســى و بازدید میدانى تصمیم گرفته شــد با هدف 
تعیین مســیرهاى موجود و ابعاد فضاهاى غار، گروهى از 
متخصصان غارشناسى براى دیدن و بررسى آن به منطقه 
اعزام شوند تا با همکارى شهردارى برزك، نقشه مسیرها 

را پس از مطالعه وضعیت فضاهاى داخلى غار تهیه کنند.
 این غار داراى چهار مسیر مختلف به طول تقریبى 100 تا 
150 متر است که به طرف کوه َمِرجنان برزك ادامه دارد. 

ازجمله فضاهاى کشف شــده این غار، چهار سالن است 
که هرکدام حدود 4 تا 5  متر طــول و عرض دارد و ارتفاع 
تقریبى یکى از این سالن ها به 10 متر مى رسد. همچنین در 
بخش هایــى از غار برزك، آب به چشــم مــى خورد و 
استاالکتیت و استاالگمیت هایى هم در این غار وجود دارد 

که زیبایى خاصى به آن بخشیده اند.
نکته مهم در اکتشاف غار این است که به گفته جواد حسین 
زاده، عضو هیئت علمى گروه باستان شناســى دانشگاه 
کاشان، هیچ پدیده و آثار انســانى در این غار طبیعى که 
حکایت از استفاده انســان از آن در گذشته هاى دور باشد 
وجود ندارد و در نتیجه تمام عناصر موجود در آن طبیعى بوده 
که نشان مى دهد تا کنون هیچ انسانى به آن راه نیافته بود.

غار برزك چگونه کشف شد؟
داســتان پیدا شــدن این غار جالب اســت. آنطور که در 
گزارش هاى دیروز خبرگزارى ها آمده بود، در اثر ترکیدگى 
لوله آب در حیاط منزل مســکونى یکى از اهالى برزك، 

فرورفتگى ایجاد شده و کنکاش بیشتر باعث پدیدار شدن 
گودالى مى شود که در عمق حدود 7 تا 8 مترى آن، اولین 
سالن غار نمایان شده و پس از آن، به مرور زمان فضاهاى 
جدید پدیدار شده است. آنطور که مهران سرمدیان، رئیس 
اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى کاشان 
گفته است به نظر مى رسد که این غار طبیعى شگفت انگیز 
در زیر برخى دیگر از خانه هاى مسکونى شهر برزك امتداد 

داشته باشد.
اما حاال ســئوال این اســت که چه آینــده اى در انتظار 
این اثر بکــر طبیعى خواهد بود؟ رئیس مرکز پژوهشــى 
کاشان شناسى دانشگاه کاشــان مى گوید این غار هنوز 
امکان بازدیــد عمومى ندارد اما شــهردارى برزك براى 
طراحى و ایجاد ورودى براى این غار به شرط برطرف شدن 
مشکالت حقوقى و قضایى آماده است و امید مى رود بخش 
خصوصى و نهادهاى غیردولتى براى عملیات آماده سازى 
آن اهتمام بورزند تا زمینه مناسبى براى توسعه گردشگرى 

شهر زیباى برزك و در نتیجه منطقه کاشان فراهم شود. 

جاذبه جدید گردشگرى در برزك کاشان رونمایى شد

کشف غار شگفت انگیز  در زیر یک خانه مدیرکل امــور مالیاتى اســتان اصفهــان از ارائه 
تســهیالتى براى پرداخت آســان مالیات صاحبان 

صنوف خبر داد. 
بهروز مهدلو با اشاره به تسهیالت براى پرداخت آسان 
مالیات صاحبان صنــوف اظهار کرد: چنانچه مالیات 
سال 96 افرادى قطعى و بین صفر تا دو میلیون و 500 
هزار تومان مالیات باشــد مى توانند بدون افزایش به 

پرداخت مالیات از پیش تعیین شده اقدام کنند. 
وى افزود: بدین ترتیــب صاحبان صنوفى که داراى 
مالیات از دو میلیون و 500 هزار تومان تا پنج میلیون 
تومان، از پنج میلیون تا ده میلیون تومان و از ده میلیون 

تومان به باال هستند به ترتیب مى توانند با 5 درصد، 
9 درصد و 15 درصد افزایش نســبت به پرداخت آن 

اقدام کنند.
مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان تصریح کرد: تا 
امروز 72 هزار نفر مورد از این تسهیالت بهره برده اند 
که عالوه بر این تعداد 38 هزار نفر دیگر نیز اقدام به 

ارائه اظهارنامه کرده اند. 
وى در نکته اى به صاحبان صنوف متذکر شد: کسانى 
که قصد استفاده از این تســهیالت را دارند نیازى به 
ارائه اظهارنامه نداشته و با تکمیل فرمى مالیات خود را 

با پرداخت در چهار قسط قطعى مى کنند. 

حکم قصاص متهم ردیف نخست پرونده قتل عمد 
ســتوان دوم محمود رفیعى مأمور نیروى انتظامى 

اصفهان صادر شد.
روابط عمومى دادگسترى استان اصفهان اعالم کرد 
متهم ردیف اول این پرونده به اتهام مباشرت در قتل 
عمد ســتوان دوم محمود رفیعى در ماه غیر حرام از 
طریق شــلیک گلوله با سالح شکارى «وینچستر» 
به قصاص نفس در مأل عام محکوم شد. این متهم 
براى اتهام مساعدت در فرارى دادن متهمان (مواد 
مخدر) به 18 ماه حبس، براى اتهام تمرد نسبت به 
مأموران دولت با حمله به آنها به چهار سال و شش ماه 

حبس و براى اتهام تخریب عمدى خودروى پلیس 
مبارزه با مواد مخدر به تحمل چهار سال و شش ماه 
حبس تعزیرى نیز محکوم شد. براى سایر متهمان 
این پرونده نیز با توجه به میزان جرائ م ارتکابى آنها، 
احکام طوالنى مدت از یک تا 37 سال حبس به اتهام 
معاونــت در قتل عمد و مســاعدت در فرارى دادن 
متهمان، تمرد نسبت به مأموران دولت و استفاده از 

سالح گرم و سرد صادر شد.
 این احکام قابل فرجام خواهى در دیوان عالى کشور 
اســت و پس از طى تشــریفات قانونى آن به اجرا 

درخواهد آمد.

مدیر روابط عمومى شرکت توزیع برق استان اصفهان 
گفت: در چهار ماه از ســال با هدف مدیریت مصرف 
و جلوگیرى از مصارف غیر ضــرورى، 16 درصد به 
صورتحساب مشترکانى که بیشتر از 300 کیلو وات 

در ماه از برق استفاده مى کنند، اضافه مى شود.
امیر رمضانى در گفتگو با «ایمنا» اظهار کرد: افزایش 
تعرفه سالیانه نسبت به ســال گذشته، 7 درصد بوده 
که از ابتداى خرداد ماه اعمال شده است. وى افزود: 
عالوه بر این افزایش 7 درصــدى که تنها مختص 
استان اصفهان نبوده و کشــورى است، در چهار ماه 
از ســال (از ابتداى خرداد ماه تا پایان شهریور ماه) با 
هدف مدیریت مصــرف و جلوگیرى از مصارف غیر 
ضرورى، 16 درصد به صورتحساب مشترکانى که 
بیشــتر از حداکثر الگوى مصرف (30 کیلو وات در 
ماه) از برق استفاده مى کنند و تنها نسبت به مازاد آن، 

اضافه مى شود.
مدیر روابط عمومى شرکت توزیع برق استان اصفهان 

خاطرنشان کرد: البته قابل ذکر است مشترکانى که 
در حال حاضر الگوى مصــرف در بخش خانگى را 
رعایت نمى کنند، تنها 10 درصد از کل مشترکان را 
تشکیل مى دهند و به مشترکانى که از 300 کیلووات 
در هر ماه (حداکثر الگوى مصرف) کمتر مصرف کنند 
و مصرف آنها نسبت به مشابه سال گذشته نیز کمتر 
باشــد پاداش تعلق مى گیرد؛ این پاداش مى تواند تا 
30 درصد کاهش هزینه ها را براى مشترکان در پى 

داشته باشد.
رمضانى تصریح کرد: سهم وســایل سرمایشى در 
مصرف برق تابستان تقریبًا 22 هزار مگاوات، معادل 
40 درصد کل مصرف در تابستان مربوط به وسایل 
گرمایشى است. اگر دماى محیط بین 24 تا 26 درجه 
تنظیم شــود هم در مصرف برق صرفه جویى شده  
و باعث کمک به پایدارى شــبکه و در نتیجه وجود 
نداشتن خاموشى ها مى شود و هم در هزینه مشترکان 

صرفه جویى مى شود.

با حضور وزیر نیرو کلنگ طرح انتقال آب به طول 110 
کیلومتر به زمین زده مى شود.

نماینده مردم اردســتان در مجلس شوراى اسالمى 
در گفتگو با «تسنیم» از سفر وزیر نیرو به اردستان به 
منظور کلنگزنى طرح بزرگ آبرسانى خبر داد و اظهار 
کرد: این مراسم روز چهارشنبه 29 خرداد ماه (امروز) 

و در روستاى نهوج انجام مى شود.
حجت االسالم ســید صادق طباطبائى نژاد افزود: بر 
این اساس مجتمع برزاوند شامل 19 روستاست که 

با اجراى این طرح جمعیتــى بالغ بر 4100 نفر از آب 
آشامیدنى پایدار برخوردار مى شوند و حذف آبرسانى 
سیار را شــاهد خواهیم بود. وى گفت: منبع تأمین 
آب این مجتمع از خط انتقال آب اصفهان بزرگ به 
شهرستان اردستان است و در این طرح شاهد احداث 
خط انتقال آب به طول 110 کیلومتر، احداث مخازن 
تعادلى، مکش و ذخیره به حجم 2200 متر مکعب و 
خرید انشعاب برق فشار متوسط به طول 6 کیلومتر 

خواهیم بود. 

نرخ ثابت هزینه مترو، مسئله اى است که شاید استفاده 
از مترو را براى شهروندانى که مسیر کوتاهى پیش رو 
دارند به صرفه جلوه ندهــد، به همین دلیل مدیریت 
شــهرى با در نظر گرفتن تســهیالت جانبى دیگر، 
قصد چند تعرفه اى کردن این سیســتم حمل و نقل 

شهرى را دارد.
معاون حمل  و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان، در 
گفتگو با «ایســنا» در خصوص هزینه ثابت دریافت 
شــده از مســافران مترو اصفهان، گفت: به دنبال 
این هســتیم که هزینه مترو چند تعرفه اى شود و از 
مسافران بر اساس مسافت یا تعداد ایستگاه هاى طى 

شده هزینه دریافت شود. علیرضا صلواتى افزود: در 
حال حاضر، مطالعات و بحث هــاى نرم افزارى این 
طرح در دست پیگیرى اســت. اجراى این هدف در 
خطوط اتوبوسرانى سخت است اما به دنبال عملیاتى 

شدن این طرح در مترو هستیم.
وى ادامه داد: البته به دنبــال یکپارچگى اتوبوس و 
مترو هســتیم و در نظر داریم تا کسانى که از هر دو 
این امکانات اســتفاده مى کنند از تخفیفات مناسب 
برخوردار شــوند. این طرح در مزایده گذاشته شد و 
شــرکت برگزیده هم  اکنون مشغول انجام کارهاى 

مقدماتى این طرح است.

معاون حفاظــت و بهره بردارى آب منطقه اى اســتان 
اصفهان گفت: تا پیش از این، خروجى آب سد، 100 متر 
بر ثانیه بود که تصمیم بر کاهش آن گرفته شد و ظرف دو 
سه روز آینده با تأمین نیاز کشاورزان غرب اصفهان، این 

خروجى باز هم کاهش خواهد یافت.
حســن ساســانى در گفتگو با «فــارس»  در خصوص 
وضعیت آب در پشت سد زاینده رود اظهار کرد: هم اکنون 
ظرفیت آب در مخزن سد زاینده رود برابر با 771 میلیون 

متر مکعب بوده و میزان ورودى بــه این مخزن، 112 
مترمکعب بر ثانیه و خروجى آن 75 متر مکعب بر ثانیه 
است. وى در خصوص ظرفیت نیروگاه برق سد زاینده رود 
نیز خاطرنشــان کرد: این نیروگاه در حال حاضر با تمام 

ظرفیت در حال تولید برق است.
به گفته ساسانى، تا کنون تصمیمى در خصوص افزایش 
مجدد خروجى سد براى کشت پاییزه کشاورزان اتخاذ 

نشده است.

تسهیالت مالیاتى براى صاحبان صنوف

حکم قصاص براى عامل قتل مأمور ناجا

شرکت برق، مشترکان پرمصرف اصفهانى را 
جریمه مى کند

کلنگزنى بزرگ ترین طرح انتقال آب در اصفهان 

هزینه مترو اصفهان چند تعرفه اى مى شود

به مناسبت گرامیداشــت هفته محیط زیست شهردارى 
فالورجان با مشــارکت و همکارى انجمــن حافظان 
نبض حیات شهرســتان اقدام به برگزارى جشن بزرگ 
«من زمین را دوســت دارم» با شعار «کاهش آالینده ها 
و پسماند» و «آسمان آبى، زمین سبز» در پارك ساحلى 

میثم فالورجان کرد. 
در این جشــن که همراه با برنامه هاى شــاد و متنوع در 
راستاى برقرارى نشاط اجتماعى و فرهنگسازى شهروندى 

در راستاى حفاظت از محیط زیست برگزار شد، محمود 
سلطانى، کارشناس محیط زیست با بیان اهمیت حفاظت 
از محیط زیست به اصل پنجاه ام قانون اساسى اشاره کرد 
و خطاب به حاضران گفت: «دراصل پنجاه ام، حفاظت و 
مراقبت از محیط زیست وظیفه همگانى شناخته شده است 
و شما شهروندان باید به عنوان سفیران و حافظان محیط 
زیست، این فرهنگ را ترویج کنید. شما جوانان و نوجوانان 
به عنوان مدیران آینده این مرز و بوم هستید و آینده از آن 

شماست. پس هرچه به محیط زیست و حفاظت از آن بها 
داده شود آینده کشورمان روشن تر و آبادتر خواهد بود.»

در ادامه مراســم، گروه هنرى «سایه» با هنرمندى تنى 
چند از هنرمندان فالورجانى بــه اجراى تئاترى کمدى 
انتقادى با موضــوع «اهمیت هواى پــاك و حفاظت از 
محیط زیست» پرداختند. در انتهاى مراسم نیز با برگزارى 
مسابقه بین کودکان، به سه نفر از برندگان به قید قرعه 

جوایز نفیسى اهدا شد.

جشن بزرگ «من زمین را دوست دارم»  در فالورجان برگزار شد

مانى مهدوى

کاهش مجدد خروجى سد زاینده رود از اول تیرماه

مؤسسه «بهمن ســبز» حوزه هنرى با تعامل شهردارى 
اصفهان بزرگ ترین مجتمع سینمایى- تجارى اصفهان 
را در خیابان چهارباغ در محل سینما همایون سابق احداث 

مى کند.
مدیرعامل مؤسسه بهمن سبز حوزه هنرى گفت: چند ماه 
پیش در نشست مشترکى بین نوروزى شهردار اصفهان به 
همراه چند نفر از اعضاى شوراى شهر اصفهان، محسن 
مؤمنى شریف رئیس حوزه هنرى، محمد حمزه زاده رئیس 
سازمان سینمایى حوزه هنرى و مدیران مؤسسه بهمن سبز 

طرح رسیدگى به سینما همایون سابق در خیابان چهارباغ 
اصفهان مطرح شد.

محمود کاظمى ادامه داد: این سینما که متعلق به حوزه 
هنرى است در حال حاضر متروکه، مخروبه و بالاستفاده 
شده و بخش تجارى جلویى آن هم متعلق به شهردارى 
است و همین باب تعاملى براى بازسازى و بهسازى آنجا 
شده است. وى تشریح کرد: روز 27 خردادماه در نشست 
مشترکى که در اصفهان بین مدیران بهمن سبز، شهردار 
و مدیرعامل مشارکت هاى مردمى در معاونت فرهنگى 

شهردارى برگزار شــد، توافقات اولیه براى تبدیل سینما 
همایون به بزرگ ترین مجتمع تفریحى تجارى اصفهان 
صورت گرفت. این مجتمع قرار اســت شامل سالن هاى 
سینما، کنفرانس، تئاتر، پالتو، استودیو و فضاهاى تجارى 

و تفریحى براى خانواده ها باشد.
کاظمى در پایان تأ کیــد کرد: این توافقــات در مرحله 
اولیه بوده و قرار اســت تا یک ماه آینده پیشنهاد طراحى 
و جانمایى آن توسط تیم فنى مؤسسه بهمن سبز انجام 

شود.

ساخت بزرگ ترین مجتمع سینمایى در چهارباغ
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تهیه کننده و کارگردان فیلم سینمایى «نیکان و بچه غول» درباره آخرین وضعیت آماده سازى 
این فیلم براى اکران اظهار کرد: این فیلم در مرحله انجام جلوه هاى ویژه کامپیوترى باقى 
مانده است و اکران آن پس از شش سال هنوز مشخص نیست. رحمان رضایى گفت: متأسفانه 
این تعویق براى آماده شدن «نیکان و بچه غول» جز کمک کردن به عقب افتادن اکرانش 
خاصیت دیگرى ندارد. گفتنى اســت «نیکان و بچه غول» تولید سال 1391 به کارگردانى 
رحمان رضایى، نویسندگى افسر شایگان و تهیه کنندگى رحمان رضایى و حبیب اللهیارى 
است. بازیگران این فیلم رامبد جوان، ویشکا آسایش، انوشیروان ارجمند، صالح میرزاآقایى، 

على خلج، اسدا... یکتا، فرامرز روشنایى، علیرضا خمسه و شقایق فراهانى هستند.
در خالصه داستان «نیکان و بچه غول» آمده:     «پسربچه اى به نام "نیکان" به همراه خانواده 
خود براى تفریح به دامنه کوه دماوند مى روند. اما "نیکان" به درون گودالى مى افتد و با دنیایى 

اسرارآمیز مواجه شده و در این دنیا با بچه غولى به نام "خوخو" آشنا مى شود.»

کتایون ریاحى، بازیگر سریال پربیننده «یوســف پیامبر(ع)» که از دنیاى 
بازیگرى خداحافظى کرده از عالقه خود به ایفــاى نقش در فیلمى مرتبط 

با افغانستان گفت.
این هنرپیشه سینما و تلویزیون با بازى در سریال «سایه همسایه» در سال 
64 وارد دنیاى بازیگرى در تلویزیون ایران شد، با نقش آفرینى در سریال « 
پدر ساالر» در سال 1374 معروف و با سریال «پس از باران» در سال 1379 
شناخته تر شد. «شب دهم» و «پهلوانان نمى میرند» نیز از جمله سریال هاى 
ماندگار صدا و سیماى جمهورى اسالمى ایران است که کتایون ریاحى در 

آنها به ایفاى نقش پرداخته است.
اوج هنرنمایى این بازیگر ایفاى نقش «زلیخا» در سریال «یوسف پیامبر(ع)» 
بود؛ شاید کمتر کســى فکرش را مى کرد که کتایون ریاحى پس از سریال 

تاریخى فرج ا... سلحشور از دنیاى بازیگرى خداحافظى کند.
خودش مى گوید: «کاراکتر "زلیخا" براى من نقش خاصى بود که در ایفاى 
آن حس و حال خاصى پیدا کرده بودم و بعد از این کار به دالیل متعددى که 
داشتم و بخشى هم شــاید به همین کاراکتر مربوط مى شد، ترجیح دادم از 

دنیاى بازیگرى خداحافظى کنم.»
کتایون ریاحى، بازیگر ســریال پر بیننده «یوســف پیامبر» در گفتگویى با 
خبرنگار «آى فیلم2 » با اشــاره به دورى اش از دنیاى بازیگرى گفت: «با 
توجه به دورى من از ســینما و تلویزیون اگر روزى به من پیشنهاد بازى در 
کارى مرتبط با افغانســتان بدهند حتمًا و با کمال میل در آن حضور خواهم 
داشت هرچند که افغانستان هنرمندان توانا بسیار دارد ولیکن مشتاق ساخت 

محصول مشترك بین افغانستان و ایران و بازى در آن هستم.»

فیلم سینمایى «خوب، بد، جلف 2» به کارگردانى پیمان قاسم خانى در تهران کلید خورد.
فیلمبردارى فیلم سینمایى «خوب، بد، جلف 2» به کارگردانى پیمان قاسم خانى و تهیه کنندگى محسن چگینى از حدود 
چهار روز پیش در تهران آغاز شده است. تاکنون سام درخشانى و پژمان جمشیدى که در قسمت نخست این فیلم سینمایى 
نیز ایفاگر نقش اصلى بودند، جلوى دوربین این فیلم رفته اند. قرار اســت به زودى بازیگران دیگرى هم در این فیلم به 
ایفاى نقش بپردازند. کمدى «خوب، بد، جلف 2» به نویسندگى و کارگردانى پیمان قاسم خانى دنباله اى بر قسمت اول 

این فیلم سینمایى است که در سال 94 ساخته شد.

تمایل ریاحى به بازى در 
فیلمى مرتبط با  افغانستان 

فرفر 3516 8 خرداد  ماه   1398 29 سال شانزدهمشنبه
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جیحدادم از 
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ى گفت: «با 
هاد بازى در 
ضور خواهم 
شتاق ساخت 
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 علیرام نورایى، بازیگر نقش «فرهاد حقى» در «گاندو» درباره 
حضور خود در این سریال گفت: براى من همیشه حضور در 
سریالى که دغدغه دارد و مى خواهد حرف تازه اى با مخاطبش 
بزند، شیرین اســت. در این ســریال نقش یک جاسوس را 
بازى مى کردم که قبًال مشابهش را در «قالده هاى طال» و 
«ماتادور» کار کرده بودم و اطالعاتى از قبل داشتم اما نقشم 
در «گاندو» تفاوت هایى با نقش هاى قبلى داشت و به همین 
دلیل با کارگردان درباره رفتار و واکنش هاى این شخصیت 

صحبت کردیم. 
وى افزود: سریال «گاندو» مضمون مهمى را مورد توجه قرار 
داده و مسئله امنیت بحث مهم و فوق العاده حساسى است که 
باید بیش از این مورد توجه سازندگان و مردم قرار بگیرد و  با 
توجه به داستان و شخصیت هاى جذابى که تعریف کرده این 

روزها براى مردم جذاب شده است. 
بازیگر سریال «گاندو» با اشاره به عالقه خود براى بازى در 

آثارى با مضامین ملى گفت: تا به حال در کارهایى با محتواى 
دفاع مقدس و موضوع هاى حســاس بازى کردم و موضوع 
«گاندو» هم براســاس دغدغه اى که کل گروه این سریال 
داشتند، براى من نیز دغدغه مهمى شــده بود. از طرفى هم 
همیشه آثار اکشن، پرهیجان و تاریخى جزو عالیقم بوده است.

علیرام نورایى درباره لزوم ساخت آثار استراتژیک در سینما و 
تلویزیون ما نیز بیان کرد: اتفاق هاى عجیبى در تاریخ کشور 
ما افتاده اســت و خیلى از مسئوالن کشــور مورد ترورهاى 
ناجوانمردانه قــرار گرفتند. جدیداً هــم اتفاق هاى عجیب 
اقتصادى در حال رخ دادن اســت و بحث مفاسد اقتصادى 
داغ است که مى تواند در قالب فیلم و سریال نشان داده شود 
و به نظرم مردم ما حق دارند که از واقعیت اتفاق هاى سیاسى 
و اقتصادى مطلع شده و به دور از شایعه هاى فضاى مجازى با 
اصل ماجراها آشنا شوند. وى با بیان اینکه با خواندن فیلمنامه 
«گاندو» پى بردم که این یک پروژه جدى براى نمایش مسائل 

امنیتى است، افزود:  این سریال مى خواهد از لزوم حفظ منافع 
ملى و توجه به ارزش ها بگوید. همانطــور که دیدید یکى از 
نقش هاى منفى «گاندو» که ربط مستقیم با موضوع جاسوسى 
دارد را ایفا مى کنم و برداشتم این است که چنین نقشى مى تواند 
در ذهن مخاطبان تلویزیون تأثیر خوب و جذابى داشته باشد. 

نورایى با اشاره به جزییات نقش خود در این سریال نیز گفت: 
جواد افشار، کارگردان «گاندو» همان ابتدا مرا براى دو نقش 
دیگر این سریال در نظر گرفته بود، که نقش پررنگ ترى بود و 
حضور بیشترى هم در سریال داشت اما به دلیل اینکه به طور 
همزمان مشغول بازى در یک اثر دیگر هم بودم، به اجبار نقشى 
را انتخاب کردم که زمان کوتاه ترى براى ایفایش بگذارم. در 
ادامه مى توانستم حضور پررنگ ترى در «گاندو» داشته باشم 

اما با توجه به مشغله کاریم نتوانستم.
بازیگر سریال «گاندو» درباره همکارى خود با جواد افشار در 
این سریال، گفت: در گذشته در سریال هاى «پول کثیف» و 

«جابربن حیان» به کارگردانى جواد افشار بازى 
کرده بودم و نوع کارگردانى و ظرافت و حساسیت 
خاصى که براى کارهایش به خرج مى دهد را بسیار 
دوست دارم و مى پسندم. در «گاندو» هم با توجه به 

تجربیاتى که در سریال هاى قبلى داشتم و همچنین 
موضوع مهمى که در این سریال مطرح مى شود، سعى 

کردم در حد توان و فرصتى که داشــتم در خدمت گروه 
تولید باشم.

ســریال «گاندو» به کارگردانى جواد افشار و تهیه کنندگى 
مجتبى امینى هر شــب از شبکه 3 سیما پخش 

مى شود.

جاسوس «گاندو»: 

 به فیلم هاى اکشن و تاریخى عالقه مندم
«جابربن حیان» به کارگردانى جواد افشار بازى 
کرده بودم و نوع کارگردانى و ظرافت و حساسیت 
خاصى که براى کارهایش به خرج مى دهد را بسیار 
دوست دارم و مى پسندم. در «گاندو» هم با توجه به 

تجربیاتى که در سریال هاى قبلى داشتم و همچنین 
موضوع مهمى که در این سریال مطرح مى شود، سعى 

کردم در حد توان و فرصتى که داشــتم در خدمت گروه 
تولید باشم.

تهیه کنندگى  ســریال «گاندو» به کارگردانى جواد افشار و
3مجتبى امینى هر شــب از شبکه 3 سیما پخش 

مى شود.

مصطفى احمدى، تهیه کننده «دورهمى» با منتفى دانستن بازگشت این برنامه با اجراى مهران مدیرى به آنتن، خبرهاى منتشر شده درباره مذاکره با مدیرى براى ساخت سریال در تلویزیون را هم تکذیب کرد.
برنامه «دورهمى» با اجراى مهران مدیرى و تهیه کنندگى مصطفى احمدى یکى از پرمخاطب ترین برنامه هاى سیما در سال گذشته بود که براساس مذاکرات مدیران با عوامل، قرار بر تولید فصل جدید آن براى پخش در سال 98 بود.

هرچند این برنامه به رغم اعالم اولیه، به ایام نوروز نرسید اما پخش تک قسمت ویژه روز سیزده فروردین ماه و رونمایى از دکور فصل جدید نشان داد که عزم مسئوالن شبکه نسیم و مهمتر از آن تیم تولید این برنامه براى ادامه تولید و پخش سرى جدید 
بسیار جدى است.

اما همان تک قسمت اول و انتقادات مطرح شده از سوى مهران مدیرى درباره عملکرد مدیران دولتى در ساماندهى شرایط سیل زدگان، حاشیه هایى را براى برنامه رقم زد که دامنه آن تا توبیخ مدیر شبکه نسیم هم گسترده شد. از همان زمان هم امکان 
ادامه تولید و پخش این برنامه که به گفته مهران مدیرى قرار بود از اردیبهشت ماه به صورت ثابت در کنداکتور پخش شبکه نسیم قرار بگیرد، در هاله اى از ابهام قرار داد.

حاال سید مصطفى احمدى، تهیه کننده این برنامه درباره آخرین وضعیت تولید و پخش آن باقطعیت مى گوید: هیچ تصیمى براى ساخت سرى جدید «دورهمى» وجود ندارد.
تهیه کننده «دورهمى» درباره برگزارى حراج «موزه دورهمى» نیز گفت: با توجه به اینکه متولى برگزارى حراج و فروش هدایا سازمان صداوسیماى جمهورى اسالمى است، تمام هدایاى دریافتى از مهمانان به سازمان تحویل داده مى شود و تصمیم 

گیرى در این خصوص به عهده مدیران سازمان است.
وى در پایان درباره فعالیت هاى بعدى گروه تولید «دورهمى» گفت: در حال حاضر به همراه یک اتاق فکر قوى مشغول ایده پردازى و تحقیق براى تولید یک تاك شو با اجراى آقاى مدیرى براى پخش در فضاى مجازى هستیم.

ادامه «دورهمى» 
با مهران مدیرى 

منتفى شد

فیلم سینمایى «دزد و پرى 2» با بازى بهنوش بختیارى، ارژنگ امیرفضلى و امیرحسین صدیق به نمایش خانگى 
رسید.

فیلم سینمایى «دزد و پرى 2» ساخته حسین قناعت به تهیه کنندگى بهروز مفید اثرى در ژانر کمدى در بخش 
کودك و نوجوان بود که با حضور بازیگران سرشــناس دنیاى بازیگرى در کنار هنرمندان خردسال دى ماه سال 

گذشته اکران شد و دوشنبه هفته جارى شبکه نمایش خانگى شاهد توزیع این فیلم سینمایى بود.
«دزد و پرى 2» روایتگر داستان پدرى است که مدعى اختراع قرص هایى براى افزایش رشد و فعالیت کودکان است 

و ماجراى این فیلم از دزدى بچه ها و نقشى که این قرص ها در ماجرا ایجاد مى کنند آغاز مى شود.
امیرحسین صدیق، ارژنگ امیرفضلى، شقایق فراهانى، بهنوش بختیارى، نادر سلیمانى، رامین ناصرنصیر، افشین 
سنگ چاپ، مرتضى زارع، همراه با هنرمندان خردسال: یاس نوروزى، پارسیا شکورى فر و عرفان برزین در فیلم 

سینمایى «دزد و پرى 2» به ایفاى نقش پرداختند.
فصل اول فیلم سینمایى «دزد و پرى» تابستان سال 95 در سینماهاى کشور اکران شد و با استقبال از این فیلم 

ساخت دومین فصل آن آغاز شد.

«دزد و پرى 2» در شبکه نمایش خانگى

ادامه «
با مهرا
منتفى

قصه مجموعه تلویزیونى «نون.خ» بنا به زمان پخش 
در ماه رمضــان، در فضاى این ماه به تصویر کشــیده 

خواهد شد.
تصویربردارى ســریال رمضانى «نون.خ» بعد از پایان 
نگارش و انتخاب بازیگران آغاز مى شــود. فصل اول 
این سریال به کارگردانى سعید آقاخانى و تهیه کنندگى 
مهدى  فرجى نوروز امسال از شبکه یک سیما پخش 
شد و در شرایطى که بنا بود فصل دوم آن نیز در نوروز 
99 به روى آنتن رود اما به دلیل جایگزینى «پایتخت6»، 

پخش «نون.خ» به ماه رمضان آینده موکول شد.
بنابراین گزارش، بر اساس تغییر زمان پخش این سریال، 
فضاى رمضانى نیز بر سریال قالب مى شود و قرار است تا 
سریال در فضاى روزهاى ماه رمضان روایت شود و قصه 

در این ماه به تصویر کشیده مى شود.
از آنجایى که معموًال سریال هاى کمدى براى مناسبت 
نوروز در نظر گرفته مى شوند، این سریال نیز درونمایه 
کمدى داشت و بســیارى از اتفاق هاى به روز جامعه را 
در قالب کمدى پیش مى بــرد و اتفاقًا بار اصلى کمدى 
نیز بر دوش ســعید آقاخانى، بازیگر نقش «نور الدین 
خانزاده» بود. در فصل دوم «نون.خ» نیز کمدى حرف 

اول را مى زند.
سعید آقاخانى تا به حال در ســریال هاى «راه در رو»،  

«متهم گریخت»، «چار دیوارى»، «من یک مستأجرم» 
و... به ایفاى نقش پرداخته بود و در هر کدام از این آثار 
نقشى شــبیه به مردم عادى جامعه را بازى کرده بود. 
اما او براى اولین بار عالوه بر کارگردانى، بازیگر نقش 
اصلى یک سریال هم شد تا توانایى خود را محک بزند. 
کما اینکه حضور او در «نــون.خ» تا حدودى خاطرات 
«نقى معمولى» در «پایتخت» را براى مخاطب تداعى 

مى کرد.
آقاخانى در «نون.خ» بــراى اولین بار نقش یک کرد با 
اصالت را بازى کرد و با اینکه بازیگران بسیارى در این 
سریال حضور داشتند، خود یک تنه قصه سریال را پیش 
برد. او براى اولین بار از لهجه کردى که زبان مادرى اش 
بوده در بازى هایش استفاده کرد و الحق و االنصاف نیز 
به خوبى از پس این لهجه و نقش برآمد تا جایى که تا بعد 
از مدت ها بسیارى افراد او را با تکه کالم ها و لهجه اش 
یاد مى کردند. «نورالدین خانزاده» کارخانه بسته بندى 
تخمه آفتابگردان دارد و به دالیلى ورشکسته مى شود 
و  کارگرانش گله مندند و حقشان را مى خواهند و او نیز 
به دنبال پولى است که حقوق معوقه آنها را پرداخت کند 
اما در همین حین تعدادى از مردم شــهرهاى دیگر که 
«نورالدین» را نمى شناختند از فردى اختالسگر با نام 

«نون.خ» نام مى بردند. 

این بازیگــر و کارگردان در فصــل دوم «نون.خ» نیز 
نقش اصلى را ایفا خواهد کرد اما این احتمال وجود دارد 
تا چند کاراکتر فرعى در کنار «نورالدین» قرار بگیرند 
و به نوعى نقش  مکمل او را در این ســریال به عهده 

داشته باشند. 
نویسندگى این ســریال به عهده امیر وفایى بوده که 
پیش از این نویســنده برنامه «دورهمــى» با اجراى 
مهران مدیرى بوده است. او این روزها مشغول طراحى 
و نگارش فصل دو این سریال رمضانى است و قرار بر 
این است تا 25 قسمت از این سریال براى رمضان سال 

آینده تولید و از شبکه یک سیما پخش شود. 
بنابر اعالم تهیه کننده در فصل اول «نون.خ» به دلیل 
سرماى شدید هوا جذابیت هاى بصرى شهر کردستان 
در قصه سریال جایى نداشت اما در فصل دوم با توجه به 
فصل پیش رو گروه تولید مى توانند در این منطقه بکر 
و زیبا تصاویرى را مقابل دوربین برده و از مناطق چشم 

نواز این شهر تصاویرى را ثبت کنند.
ســعید آقاخانى، هومن حاجى عبداللهــى، حمیدرضا 
آذرنــگ، فریده ســپاه منصور، على صادقــى، نعیمه 
نظامدوست، ســید على صالحى، شــیدا یوسفى، ندا 
قاسمى و هدیه بازوند از بازیگران این سریال هستند که 

در نوروز  98 از شبکه یک سیما پخش شد.

همکارى مجدد زوج درخشانى و جمشیدىقصه فصل دوم «نون.خ» رمضانى مى شود

سرنوشت نامعلوم اکران یک فیلم با بازى رامبد جوان

سریال «ترور خاموش» با نام قبلى «مرگ خاموش» در پایان مراحل فنى قرار دارد.
نام ســریال «مرگ خاموش» به تهیه کنندگى ابوالفضل صفرى و کارگردانى احمد معظمى به «ترور خاموش» 

تغییر کرد.
به گزارش روابط عمومى سریال«ترور خاموش»، مراحل فنى این مجموعه تلویزیونى رو به پایان است و براى 
پخش آماده مى شود و طبق اعالم قبلى از یکم مهرماه روى آنتن خواهد رفت. هنوز شبکه اى که این سریال را 

پخش مى کند مشخص نیست و بستگى به تصمیم «سیمافیلم» دارد.
سریال «ترور خاموش» به نویسندگى هومان فاضل و حســین تراب نژاد دو فصل دارد و این مجموعه به جنبه 
بین المللى و مافیاى مواد مخدر مى پردازد و هدف کلى آن، کاهش آسیب هاى اجتماعى است. «ترور خاموش» به 
سفارش مرکز «سیمافیلم» تهیه مى شود و سعید راد، جالل فاطمى، حمید عطایى، امیرمحمد زند، پرویز فالحى 
پور، پریوش نظریه، ستاره اسکندرى، رضا موالیى، سامیه لک، مهدخت موالیى، ژیال آل ارشاد، مریم بوبانى، نازنین 

فراهانى، رویا میرعلمى، پرویز فالحى پور، حمید شریف زاده و حسین سحرخیز در آن بازى مى کنند.

«ترور خاموش» به پایان مراحل فنى رسید
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شهردارى فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه 5/121 مورخ 98/02/11 شوراى محترم اسالمى شهر فالورجان جایگاه عرضه گاز طبیعى CNG متعلق به شهردارى 
واقع در فالورجان خیابان مالصدرا را از طریق مزایده عمومى به شرکت هاى داراى مجوز رسمى از شرکت ملى پاالیش و پخش فرآورده هاى نفتى ایران و تجربه مفید و 

تخصص الزم با شرایط ذیل به مدت یکسال شمسى با قیمت کارشناسى به صورت اجاره واگذار نماید.
- قیمت پایه اجاره ساختمان و کلیه تجهیزات جایگاه بر اساس قیمت کارشناسى ماهیانه مبلغ 366/000/000 ریال مى باشد.

- شرکت کنندگان باید آخ رین قیمت پیشنهادى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 98/04/06 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.
- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

- هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.
- جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

آگهى تجدید مزایده

م الف: 497461جواد نصرى- شهردار فالورجانجواد نصرى- شهردار فالورجان

نوبت دوم

بازیکن سابق تیم فوتبال سپاهان گفت: چند سال است 
که در ســپاهان بازى مى کنم و با این تیم مقام قهرمانى 
کسب کرده ام، این باشگاه خانه من است و اگر در سپاهان 

حضور نداشته باشم، برایش آرزوى موفقیت مى کنم.
حســن جعفرى در گفتگو بــا «ایمنا»، در مورد فســخ 
قراردادش با سپاهان اظهار کرد: سال گذشته هر بازى که 
براى سپاهان انجام دادم با تمام وجود بوده و فکرمى کردم 
با توجه به عملکرد خوبى که ارائه دادم زمان بیشترى در 
زمین حضور داشته باشم که این اتفاق نیافتاد، بازیکنى 
نیستم که نیمکت نشین باشم، به همین دلیل مى خواهم 

به تیمى بروم که بازى بیشترى انجام دهم.
وى افزود: قبل از اینکه لیگ تمام شود مدیر برنامه هایم 
صحبت هایى با باشــگاه داشــته، در چند روز گذشــته 
مذاکرات خوبى را انجام دادیم و به توافق رسیدیم که جدا 
شوم، از آقاى نیکفر و تابش تشکر مى کنم که در این راه با 

من همکارى کردند.
بازیکن ســابق تیم 
فوتبال سپاهان با 

اشاره به اینکه من در سپاهان هم که حضور نداشته باشم 
براى این تیم آرزوى موفقیت مى کنم، تصریح کرد: چند 
سال است که در سپاهان بازى مى کنم و با این تیم مقام 
قهرمانى کســب کرده ام، این باشــگاه خانه من است و 
اگر در سپاهان حضور نداشته باشــم هم برایش آرزوى 

موفقیت مى کنم.
جعفرى در رابطه با اتفاقاتى که در این فصل پشــت سر 
گذاشته است، خاطرنشان کرد: دوســت داشتم با توجه 
به شرایطى که سپاهان داشــت جام بیاوریم که قسمت 
نبود. وى با بیان اینکه مدیریت لیگ برتر ایران نسبت به 
لیگ هاى معتبر دنیا حرفه اى نیست، تأکید کرد: نسبت به 
سال هاى گذشته شرایط بهترى داشتیم اما هنوز به شرایط 

ایده آل لیگ هاى برتر دنیا نرسیده ایم.
بازیکن سابق تیم فوتبال ســپاهان اضافه کرد: در مورد 
قهرمان کردن پرسپولیس در سوپر جام  نظرى ندارم و این 

مسائل به فدراسیون فوتبال مربوط است. جعفرى 
در خصوص پیشــنهاداتى که دارد، اظهار کرد: 
چند پیشنهاد داخلى دارم و امیدوارم به تیمى 

بروم که در آنجا دیده شوم. با توجه به اینکه مربى تیم ملى 
به تازگى انتخاب شده است، انگیزه بیشترى براى حضور 

در تیم ملى دارم.
وى با اشــاره به اینکه مردم اصفهان سپاهان را دوست 
دارند، تاکید کرد: نزدیک به 15 سال است که در اصفهان 
حضور دارم، مردم این شهر نســبت به سپاهان تعصب 
خاصى دارند که بعضى وقت ها این تعصب باعث به وجود 
آمدن اتفاقات تلخ مى شود؛ از تمام هواداران سپاهان که 
همیشه حامى این تیم بودند تشــکر مى کنم و امیدوارم 

روزى هوادارى در ایران، لذت بردن از فوتبال باشد.
جعفرى درباره امیر قلعه نویى، سرمربى تیم فوتبال سپاهان 
گفت: ترجیح مى دهم در رابطه با ایشــان صحبت نکنم 
و نظرى نمى دهم. بازیکن ســابق تیم فوتبال سپاهان 
در پاســخ به اینکه اگر براى بازى در تیم ســپاهان در 
سال هاى آینده به شما پیشنهاد شود چه تصمیمى خواهید 
گرفت، گفت: باید ببینم درآن زمان چه شــرایطى دارم، 
اکنون نمى توانم در رابطه بــا آن روز جواب 

قطعى بدهم.

حسن جعفرى، بازیکن سابق تیم فوتبال سپاهان:

قلعه نویى؟ حرفى درباره اش ندارم

مهدى ذاکر، مســئول حقوقى باشگاه پرسپولیس که در زمان 
مدیریت طاهرى به عنوان مشــاور وارد باشگاه شد و به اتفاق 
جمشیدى، معاون حقوقى باشگاه پرونده هاى کالن و مهمى 
چون پرونده  ژوزه، گولچ و چندین پرونده دیگر را پیگیرى مى 
کردند و سفرهایى هم به همین منظور به سوییس و مقر فیفا و 
cas در لوزان و زوریخ داشتند در گفتگو با «ایسنا» و بعد هم  با 
سایت  رسمى  پرسپولیس، باشگاه االهلى را  تهدید کردند اگر 
با برانکو قرارداد ببندید بر اساس ماده 17 نقل و انتقاالت فیفا به 
دلیل تحریک مربى تحت قرارداد ما از شما  شکایت مى شود و 
دچار محرومیت و جریمه خواهید شد. وى عنوان کرده «توجه 
االهلى را به ماده 17 قوانین نقل و انتقاالت فیفا جلب کردیم که 
تحریک سرمربى تحت قرارداد حتى در قالب مذاکره، مشمول 
جریمه و محرومیت خواهد بود و رونوشتى هم براى فدراسیون 
فوتبال و سازمان لیگ عربستان، کمیته حل اختالف و تعیین 

وضعیت بازیکنان فیفا ارسال شد». 
ذاکر که در پرونده ریزه اسپور و طارمى مشاور طاهرى بوده و 
مى داند ریزه با همین بند پرســپولیس و طارمى را به پرداخت 
غرامت و محرومیت از دو پنجره نقل و انتقاالت محکوم کرد 
و طارمى هم چهار ماه محروم شد، تصور مى کند االهلى نیز 
همین تخلف را مرتکب شــده در حالى که ماده 17 مربوط به 
تحریک بازیکن است و درباره مربیان در این ماده از آیین نامه 

فیفا هیچ اشاره اى نشده است.
باشگاه پرسپولیس تا چه حد باید از عدم تخصص و آگاهى کافى 
ذاکرها لطمه بخورد؟ فدراسیون و سازمان لیگ عربستان وقتى 
این نامه را ببینند چه مى گویند و چــه تصورى درباره بخش 

حقوقى باشگاه پرسپولیس دارند؟ شاید فقط بخندند!

آنها به واحد حقوقى 
پرسپولیس مى خندند

در بین کشــمکش هاى بین خطیر و حســینى-غفورى جدا 
از درخواســت هاى عجیب این دو بازیکن که محل انتقاد از 
آنهاســت، یک نکته قابل تأمل وجود دارد، اینکه چرا این دو 
بازیکن با یک ســایت خاص مصاحبه هاى افشاگرانه انجام 
داده اند؟ جالب اینکه قبــًال غفورى از این ســایت به عنوان 

دروغگو یاد کرده بود!
از آن طرف خطیر در صفحه شــخصى اش مدعى شد 

که پاى شفافسازى خود مى ماند و هزینه اش هر چه 
باشد به جان مى خرد. 

آقاى خطیر، نتیجه هر عملى که انجام مى دهید باید 
ابتدا به نفع تیمت باشد! شفافسازى   اى که نتیجه اش 

حاشیه و دردسر براى استقالل باشد براى هیچ هوادارى ارزش 
ندارد. لطفاً حتى اگر مى خواهید حقیقتى را بیان کنید قبل از آن 

به پیامدهایش فکرکنید.
هواداران آبى، هم از بازیکنــان و هم از مدیران انتظار رفتارى 
عاقالنه  و همدلى در شرایط سخت کنونى دارند نه بازى هاى 

کودکانه مجازى!

حقوقى باشگاه پرسپولیس دارند؟ شاید فقط بخندند!

وینگر ذوب آهــن از دالیل تمدید قراردادش با این باشــگاه 
صحبت کرد.

محمدرضا عباسى در گفتگویى در خصوص تمدید قراردادش 
با ذوب آهن اظهار کرد: من براى فصل بعد با ذوب آهن قرارداد 
داشــتم و یک فصل دیگر هم تمدید کردم و تا دو سال دیگر 
قرارداد دارم. پیشــنهادات خوبى هم داشتم ولى ترجیح دادم 
در ذوب آهن بمانم چرا که اینجا شرایط خوبى دارم و احساس 

راحتى مى کنم.
وى افزود: من پنج سال است که به تیم بزرگساالن ذوب آهن 
اضافه شدم و رفته رفته شرایطم در این تیم بهتر شده و بیشتر 
به من بازى مى رسد و در این شــرایط پس از مشورت هایى 
که انجام دادم تصمیم گرفتم بمانــم و با آقاى آذرى صحبت 

کردم و قراردادم را تمدید کردم. وینگر ذوب آهن در مورد مبلغ 
قراردادش گفت: قراردادهاى نجومى در فوتبال ایران رایج شده 
است ولى در ذوب آهن از این خبرها نیست و ما هم توقع زیادى 
از باشگاه نداریم و همه چیز روى اصول انجام مى شود. همانطور 
که گفتم تمدید با ذوب آهن به علت شرایط فوتبالى من بود نه 
مسائل مالى و مسائل مهمتر از پول هم وجود دارد که باید به 
آنها توجه شود. عباسى در مورد جدا شدن دو ستاره ذوب آهن 
هم توضیح داد: رشید مظاهرى و محمدرضا حسینى چند سال 
در ذوب آهن بودند و خیلى براى تیم زحمت کشیدند و عملکرد 
درخشانى داشتند و در تیم جدیدشان برایشان آرزوى موفقیت 
دارم ولى بازیکنانى که به تیم اضافه شــدند هم نفرات خوبى 
هستند و مى توانند جاى جدا شده ها را پر کنند. ذوب آهن به نفر 

وابسته نیست و فکر مى کنم بازیکنان جایگزین به 
خوبى از پس وظایفشان بر بیایند.

وى در مورد نگرانى هواداران ذوب آهن به دلیل عدم جذب 
بازیکن جدید در نقل و انتقاالت گفــت: جایى براى نگرانى 
وجود ندارد و هواداران خیالشــان راحت باشد که مدیریت بر 
اساس خواسته هاى کادر فنى فعالیت مى کند و تیم خوبى روانه 
رقابت ها خواهیم کرد. شاید بازیکن خاصى جذب نشده باشد 
ولى با اکثر نفرات کلیدى تیم تمدید شده و چهار بازیکن سرباز 
ما هم به تیم برگشتند که همه آنها بازیکنان خوبى هستند و از 
ستاره هاى لیگ محسوب مى شوند و مى توانند به تیم قدرت 
مضاعف بدهند و یک تیم کامل داریم. اگر هم الزم باشد یک 

یا دو بازیکن جدید جذب شوند حتماً مدیریت اقدام مى کند.

در ذوب آهن از این خبرها نیست

ابراهیم عالمه، دروازه بان سابق سپاهان و حال حاضر تیم ملى سوریه، گزینه اصلى جایگزینى 
علیرضا بیرانوند در پرسپولیس است.

 علیرضا بیرانوند یکى از عناصر اصلى موفقیت هاى اخیر پرســپولیس محســوب مى شود و 
درخشش او در تیم ملى و پرسپولیس موجب شده تا زمزمه هایى مبنى بر جدایى شماره یک تیم 

ملى فوتبال ایران از پرسپولیس مطرح شود. البته هنوز هیچ پیشنهاد رسمى براى جذب وى به 
باشگاه نرسیده است.

این در حالى اســت که ظاهراً پیشــنهادات موجود به دست خود 
بیرانوند رســیده و این دروازه بان قصد دارد با پرداخت 700 هزار 

دالرى بند آزادى خود، پرسپولیس را ترك کند.
البته باشگاه پرسپولیس موضع رسمى خود را بر حفظ تمام 

بازیکنان اعالم کرده است. با وجود این باشگاه در حال 
بررسى گزینه هاى مد نظر جایگزینى بیرانوند است 
و در همین راستا گزینه هایى هم به باشگاه معرفى 

شده اند.
ابراهیم عالمه که از ســال 2012 گلر اول تیم ملى 
سوریه بوده و سابقه بازى در سپاهان را دارد، گزینه 

اصلى جایگزینى بیرانوند است.
البته از امیر عابدزاده و علیرضا حقیقى هم به عنوان 
گزینه یاد مى شود اما حقیقى با توجه به محرومیتى 
که بابت ضرب و شتم با على خطیر، معاون باشگاه 
استقالل داشته محروم است و بعید به نظر مى رسد 
بتواند به پرسپولیس کمک کند. امیر عابدزاده هم 
با توجه به عملکردى که در لیگ پرتغال داشــت، 

حضورش در ایران در ابهام قرار دارد.

در روزهایی که هنوز تکلیف سرمربی فصل بعد پرسپولیس 
مشخص نیست و تحرکات 

نقــل  و انتقاالتــی 
سرخپوشــان هــم 

رسمی و جدي نشــده، ظاهراً این فقط فرشــاد احمدزاده 
است که کارهاي بازگشــتش به تیم دارد نهایی می شود؛ 
یک انتخاب عجیب و حیرت انگیز که آشــکارا به معناي 
دهان کجی به معیارها و اصول باشگاه است. حتی بازگشت 
مهدي طارمی هم با آن همه مصیبــت، اینقدر آزاردهنده 
نیست؛ چه اینکه آخر آخرش می گویند او با جدایی از تیم 
600 هزار دالر پول آورد. قصه فرشاد اما فرق دارد. او که از 
نظر فنی هم هرگز آش چندان دهان سوزي نبوده، صرفاً با 
«عنایت ویژه» برانکو در پرسپولیس صاحب جایگاه شد و 
پیراهن شماره 10 این تیم را هم به تن کرد. فرشاد اما درست 

وسط محرومیت باشگاه، تیم را ول کرد و سراغ بنجل ترین 
مشتري اروپایی اش رفت تا در تمام ماه هاي گذشته، فقط 
نیمکت نشینی و تحقیر شدن را «هجی» کند. حاال سئوال 
اینجاســت که او چرا باید برگردد؟ وقتی این خرید حتی از 
نظر فنی هم توجیه ندارد و در پست فرشاد، گاهی به امثال 
عالیشاه و سیامک نعمتی بازي نمی رسد، براي چه زیر پاي 
احمدزاده فرش قرمز پهن می کنند؟ میل خودتان است؛ اما 
یادتان باشد اینطوري فقط هزینه خیانت را پایین می آورید و 
به بقیه هم یاد می دهید هر وقت عشقشان کشید بروند و هر 

وقت عشقشان کشید بی دردسر برگردند.

کمیته اخالق فدراسیون فوتبال به دو باشگاه سپاهان و تراکتورسازى ابالغ کرد 
از هر گونه همکارى با یک دالل فوتبال خوددارى کنند.

 به گزارش سایت رسمى فدراســیون فوتبال، پس از بررسى کمیته اخالق در 
خصوص پرونده منصور عظیمى از فعاالن در حوزه داللى فوتبالى، وى طبق 
ماده 23 و 65 آیین نامه کمیته اخالق از هر گونه فعالیت فوتبال محروم است 
و به کلیه باشگاه هاى فرهنگى ورزشــى فوتبال کشور در کلیه سطوح از جمله 
باشگاه فرهنگى ورزشى سپاهان و تراکتورسازى ابالغ مى شود که به محض رؤیت 
از هرگونه همکارى با وى خوددارى و ضمن قطع ارتباط مراتب را به این کمیته اعالم کنند.

فقط هزینه خیانت را 
پایین مى آورید

دوباره تو «عالمه»؟
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در روزهایی که هنوز تکلیف سرمربی فصل بعد پرسپولیس 
مشخص نیست و تحرکات 

نقــل  و انتقاالتــی 
سرخپوشــان هــم 

600 هزار دالر پول آورد. قصه فرشاد اما فر
نظر فنی همهرگز آشچندان دهان سوزي
«عنایت ویژه» برانکو در پرسپولیس صاح
0پیراهن شماره 10 این تیم را هم به تن کرد.

د

همکارى با منصور عظیمى ممنوع

 که در این راه با 
ى کردند.

ن ســابق تیم 
بال سپاهان با 

قهرمان کردن پرسپولیس در سوپر جام  نظرى ندارم و این 
مسائل به فدراسیون فوتبال مربوط است. جعفرى 

در خصوص پیشــنهاداتى که دارد، اظهار کرد:
چند پیشنهاد داخلى دارم و امیدوارم به تیمى 

سال هاى آینده به شما پیشنهاد شود چه تصمیمى خواهید 
گرفت، گفت: باید ببینم درآن زمان چه شــرایطى دارم، 
اکنون نمى توانم در رابطه بــا آن روز جواب 

قطعى بدهم.

بازیکنان جایگزین به کر مىکنم
فشان بر بیایند.

ى هوادارانذوب آهن به دلیل عدمجذب 
قل و انتقاالت گفــت: جایى براى نگرانى 
اران خیالشــان راحت باشد که مدیریت بر 
ى کادر فنى فعالیت مى کند و تیم خوبى روانه 
کرد. شاید بازیکن خاصى جذب نشده باشد 
کلیدى تیم تمدید شده و چهار بازیکن سرباز
شتند که همه آنها بازیکنانخوبى هستند و از

محسوب مى شوند و مى توانند به تیم قدرت 
 یک تیم کامل داریم. اگر هم الزم باشد یک 

 جذب شوند حتماً مدیریت اقدام مى کند.

ت
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بازیکن سابق تیم فوتبال سپاهان گفت: چ
که در ســپاهان بازى مى کنم و با این تیم
کسب کرده ام، این باشگاه خانه من است و
حضور نداشته باشم، برایش آرزوى موفقیت
بــا «ایمنا»، در حســن جعفرى در گفتگو
قراردادش با سپاهان اظهار کرد: سال گذشت
براى سپاهان انجام دادم با تمام وجود بودهو
با توجه به عملکرد خوبى که ارائه دادم زما
زمین حضور داشته باشم که این اتفاق نیا
نیستم که نیمکت نشین باشم، به همین دل
به تیمى بروم که بازى بیشترى انجام دهم.
وى افزود: قبل از اینکه لیگ تمام شود مد
صحبت هایى با باشــگاه داشــته، در چند
مذاکرات خوبى را انجام دادیم و به توافق ر
ک شوم، از آقاى نیکفرو تابش تشکرمى کن

من ه

حس

قلعه نویى

حقوقى باشگاه پرسپولیس که در زمان
ن مشــاور وارد باشگاه شد و به اتفاق 
ى باشگاه پرونده هاى کالن و مهمى 
 و چندین پرونده دیگر را پیگیرى مى 
 همین منظور به سوییس و مقر فیفا و 
شتند در گفتگو با «ایسنا» و بعد هم  با 
س، باشگاه االهلى را  تهدید کردند اگر 
7 اساس ماده17 نقل و انتقاالت فیفا به

ت قرارداد ما از شما  شکایت مى شود و 
 خواهید شد. وى عنوان کرده «توجه 
ننقل و انتقاالت فیفا جلب کردیم که 
قرارداد حتى در قالب مذاکره، مشمول 
هد بود و رونوشتى هم براى فدراسیون 
ربستان، کمیته حل اختالف و تعیین 

واحد حقوقى 
یس مى خندند

ى کنمک
همکارى
بازیکن
فوتب

بازى هاى کودکانه مجازى

ن و حالحاضر تیم ملى سوریه، گزینه اصلى جایگزینى 

ى موفقیت هاى اخیر پرســپولیس محســوب مى شود و 
 موجب شده تا زمزمه هایى مبنى بر جدایى شماره یک تیم 

رسمى براى جذب وى به  حشود. البته هنوز هیچ پیشنهاد

نهادات موجود به دست خود 
0صد دارد با پرداخت 700 هزار 

تركکند.
ى خود را بر حفظ تمام 

ن باشگاه در حال 
ى بیرانوند است 
اشگاه معرفى 

ر اول تیم ملى 
دارد، گزینه   را

ى هم به عنوان 
به محرومیتى 
معاون باشگاه 
ه نظر مى رسد 
ر عابدزاده هم 
داشــت،  تغال

ی
طوري فقط هزینه خیانت را پایین می آورید و 
می دهید هر وقت عشقشان کشید بروند و هر

 کشید بی دردسر برگردند.

و به کلیه باشگاه هاى فرهنگى ورزشــى فوتبال کشور در کلیه سطوح از جمله
ابباشگاه فرهنگى ورزشى سپاهان و تراکتورسازىابالغ مى شود که به محض رؤیت 
اینکمیته اعالم کنند. از هرگونه همکارى باوى خوددارى و ضمن قطع ارتباطمراتب را به

و «عالمه»؟

حسین قدوسى

محمد مؤمنى

زهره فالح زاده
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مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 962294 ج/2 خانم غزاله مختارى و علیه آقاى حامد امیدزاده مبنى بر دستور 
فروش پالك ثبتى 2596/35 اصلى بخش 5 ثبت اصفهان و انبارى متعلق به آن قطعه 25 
در تاریخ 98/4/26 ســاعت 10:30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه 
زیرزمین خیابان شهید نیکبخت جهت فروش حبه شش دانگ ملکى با مشخصات مندرج در 
نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است ملکى طرفین و اکنون در تصرف مالکانه آقاى حامد 
امیدزاده مى باشد. توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه 
وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز 
قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها 
به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر 
عهده محکوم علیه مى باشد. تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت 
خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه خواهــد بود. اوصاف ملک مورد 
مزایده: ملک صدر االشاره به صورت یک آپارتمان مسکونى مى باشد که در اصفهان خیابان 
توحید روبروى داروخانه دکتر منوچهرى کوچه شهید ایزدى (شماره 29)، پالك دوم سمت 
راست، طبقه دوم، کدپستى 56141- 81866 واقع گردیده است طبق اسناد ارائه شده چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ آپارتمان یاد شده متعلق به آقاى حامد امیدزاد فرزند مرتضى بوده 
و این سهم داراى یک جلد سند مالکیت با شماره چاپى 038021 و پالك ثبتى 2596/35 
قطعه 35 مى باشــد که در صفحه 588 دفتــر 915 بخش 5 ثبت اصفهان با شــماره ثبت 
169539 با سهم مالکیت چهار دانگ مشاع از ششدانگ آن به نام آقاى حامد امیدزاد فرزند 
مرتضى مثبوت گردیده است. آپارتمان در طبقه آخر یک مجتمع مسکونى سه طبقه با 7 واحد 
مسکونى و فاقد آسانسور واقع و مساحت آپارتمان طبق سند مالکیت داراى مساحتى معادل 
7/400 مترمربع بوده و مشتمل بر انبارى قطعه 25 به مساحت 1//7 مترمربع و قدرالسهم از 
عرصه مشاعى و مشاعات که عبارتند از راهرو و راه پله مشاعى و پارکینگ و حیاط مشاعى 
مى باشد. اعیانى آن از اسکلت بتنى با سقف تیرچه بلوك، نماى آجرى، کف فرش سرامیک، 
کابینت ام دى اف، سیستم گرمایشى  بخارى گازى و سرمایشــى کولر آبى، دیوارهایى از 
گچ و رنگ با قیمتى باالى ده سال احداث شده اســت. علیهذا با توجه به توضیحات فوق و 
لحاظ نمودن کلیه عوامل موثر باالخص موقعیت، مساحت، کیفیت و قدمت اعیانى، طبقه 
ابعاد و راههاى دسترسى و... ارزش ششدانگ آپارتمان فوق الذکر بر اساس قیمت روز شامل 
قدرالسهم عرصه، اعیانى، انشعابات و متعلقات جمعا مبلغ 4/050/000/000 (چهار میلیارد 
و پنجاه میلیون) ریال و ارزش چهار دانگ مشاع از ششدانگ ســهم اقاى حامد امیدزاد از 
آپارتمان یاد شده مبلغ 2/700/000/000 (دو میلیارد و هفتصد میلیون) ریال برآورد و اعالم 
مى گردد. مطابق استعالم انجام شــده دو دانگ مالکیت به نام خانم غزاله مختارى و چهار 
دانگ دیگر به نام آقاى حامد امیدزاد مى باشد و وفق ماده 10 آیین نامه فروش امالك مشاع 
وجوه حاصله از فروش پس از کسر هزینه عملیات اجرایى به نسبت سهم مالکیت هر یک از 
مالکیت تقسیم خواهد شد. م الف: 437977 دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /2/138

مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهى: 139803902004000069 تاریخ آگهى: 1398/02/31 شــماره پرونده: 
139604002004000531 آگهى مزایده پرونده اجرایى شــماره بایگانى: 9601725- 
ششــدانگ عرصه و اعیان خانه به شماره هشت هزار و ششــصد و شصت و یک فرعى از 
پنج هزار اصلى به مساحت 155 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان 
خیابان سجاد خیابان کنار گذر شــهید الوى پالك ابى 177 که سند مالکیت آن در صفحه 
322 دفتر 501 امالك به شماره ثبتى 89009 و با شماره چاپى 440487 د 91 ثبت و صادر 
شده است با حدود: شماًال: درب و دیوار بطول 15/10 متر به کوچه منسده دوم دیواریست 
به دیوارخانه پنج هزار و پانصد و پنجاه فرعى از پنج هزار اصلى شــرقا: دیوار بدیوار بطول 
10 متر به شــماره پنج هزار و پانصد و پنجاه و یک فرعى از پنج هزار اصلى جنوبا: درب و 
دیواریست بطول 15/05 متر به خیابان حریم باند فرودگاه غربا: دیوار بدیوار بطول 10/20 
متر به شماره شش هزار و نهصد و هفتاد و دو فرعى از پنج هزار اصلى حقوق ارتفاقى ندارد که 
طبق نظر کارشناس رسمى عرصه پالك فوق در وضعیت موجود 155 مترمربع و اعیانى ان 
108 مترمربع است که در زمان تخریب از سمت جنوب و غرب حدود 49 مترمربع استعالم 
شهردارى در گذر قرار خواهد گرفت نماى ساختمان اجر و سیمان و کف ها موزائیک، کابینت 
فلزى، پنجره ها پروفیل فلزى با اشپزخانه و سرویس هاى بهداشتى کاشیکارى و گرمایش 
بخارى گازى و کولر ابــى و داراى امتیازات اب و برق و گاز و فاضالب اســت ملکى آقاى 
باقر بازیار قمبوانى که طبق سند رهنى شماره 13377- 93/10/24 تنظیمى در دفترخانه 
اسناد رسمى شــماره 261 اصفهان در رهن بانک ایران زمین واقع مى باشد و طبق اعالم 
بانک بستانکار ملک فاقد بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 98/4/18 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 چهار میلیارد و نهصد میلیون  ریال شــروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد 
و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى 
آن معلوم 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 ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/3/29 
درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا 
جهت شرکت در جلســه مزایده مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى 
فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه 
اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمناً برنده 
مزایده باید مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص پرداخت 

نماید. م الف: 481718 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /3/324
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139803902004000068 تاریخ آگهى: 1398/02/31 شــماره پرونده: 
139604002004000525 آگهــى مزایده پرونده اجرایى شــماره بایگانى 9601719- 
ششدانگ پالك شــماره چهار هزار و پانصد و یازده فرعى از پنج هزار اصلى واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان خیابان سجاد کوچه شــهید زمانى (شماره 34) پالك 
ابى 116 و کدپســتى 8165964765 که ســند مالکیت آن در صفحات 153 و 446 دفاتر 
1267 و 345 امالك به شماره ثبت هاى 234884 و 43360 و با شماره چاپى 0576409 و 
0576408 ثبت و صادر شده است با حدود، شماال: دیوار به دیوار خانه 5000/5577 بطول 
11/80 متر شرقا: دیواریست به خانه پالك شماره 5000/5258 بطول 15/75 متر جنوبا: 
درب و دیواریست به کوچه بطول 11/95 متر غربا: دیواریست به راه رو منسده بطول 15/80 
متر. حقوق ارتفاقى ندارد که طبق نظر کارشــناس رســمى پالك فوق به مساحت 187 
مترمربع مى باشد که طى نامه شماره 6/93/18328 مورخه 93/10/20 شهردارى در ضلع 
جنوب به میزان 24 مترمربع در ضلع غرب 22 مترمربع در مسیر تعریض قرار دارد و داراى 
مســاحت خالص 141 مترمربع و در حدود 76 متر مربع اعیانى با سقف تیراهن مى باشد و 
داراى امکانات آب و برق و گاز مى باشد و بدنه به صورت گچ کارى و رنگ که ها موزائیک 
کابینتهاى فلزى گرمایش گاز و سرمایش کولر ابى مى باشــد ملکى خانم فاطمه قاسمى 
فالورجانى و آقاى تقى محسنى بالسویه هر کدام سه دانگ مشاع از ششدانگ که طبق سند 
رهنى شماره 13382- 93/10/25 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 261 اصفهان در 
رهن بانک ایران زمین واقع مى باشد و طبق اعالم بانک بستانکار ملک داراى بیمه میباشد 
از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 98/4/19 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 هفت میلیارد و نهصد و هفتاد 
و پنج میلیون ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته 
میشود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشــتراك و مصرف در صورتى که 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 

باشــد به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد میگردد ضمنا این آگهى 
در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/3/29 درج و منتشر میگردد و 
در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه 
مزایده باید  مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه 
اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى 
به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. م الف: 481719 اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان /3/325
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139803902004000085 تاریخ آگهى: 1398/03/18 شــماره پرونده: 
139404002004000658 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى: 9401709- 
شش دانگ اعیانى یک دستگاه آپارتمان پالك شماره 1/876 واقع در همکف به مساحت 
133/66 مترمربع با توضیح به اینکه در حد جنوبى این آپارتمان تراس مسقفى به مساحت 
3/45 مترمربع احداث که تعلق به این آپارتمان دارد احداثى بر روى عرصه اولیه با قدرالحصه 
از مشاعات که عبارتند از حیاط مشاعى 873 فرعى و راه پله مشاعى 874 فرعى کًال مجزى 
شده از پالك شماره 1/621 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان خیام کوى 
فرقدانى کوچه شهید فروجانى بن بست سنبل پالك 93 کدپستى 8185686891 که سند 
مالکیت آن در صفحه 236 دفتر 649 امالك ذیل شــماره ثبت 118237 و با شماره چاپى 
804162 سرى الف 77/ ثبت و صادر شده اســت با حدود: شماًال بطول 8/88 متر پنجره و 
دیواریست به فضاى نورگیر احداثى شرقًا بطول 12/30 متر دیوار بدیوار فضاى پالك 638 
فرعى باقیمانده جنوباً اول در دو قسمت که قسمت دوم شرقى محسوب است بطولهاى 2/85 
متر و 3/75 متر درب اختصاصى و دیوار اشتراکى با راه پله 874 فرعى دوم در دو قسمت که 
قسمت دوم شرقى است بطولهاى 2/16 متر و 8/60 متر پنجره و دیوار و درب است به تراس 
مسقف، دوم بطول 3/64 متر پنجره و دیواریست بفضاى حیاط مشاعى غربًا بطول 17/50 
دیواریســت بفضاى 296 فرعى حقوق ارتفاقى طبق قانون تملک آپارتمانهاست که طبق 
نظر کارشناس رســمى پالك فوق یک واحد آپارتمان واقع در طبقه فوقانى یک ساختمان 
به مساحت اعیانى 133/66 مترمربع با قدمت حدود 30 ســال با دیوار باربر، ستون فلزى 
و سقف طاق ضربى مى باشد مشــخصات این آپارتمان سه خوابه عبارتست از: کف هال و 
سالن و اطاقها موزائیک، بدنه دیوارها گچ کارى و رنگ آمیزى، کف سرویسها و آشپزخانه 
سرامیک و بدنه کاشى کارى، کابینت آشپزخانه فلزى، درهاى داخلى و ورودى چوبى، پنجره 
ها آلومینیوم، نرده راه پله آهنى و کف سنگى، نماى بیرون و حیاط سنگى، سیستم سرمایش 
کولر آبى و گرمایش بخارى گازى، داراى انشــعابات آب و گاز مشترك و برق مستقل مى 
باشد ملکى آقاى محسن نجمائى که طبق سند رهنى شماره 161129- 94/8/11 تنظیمى 
در دفتر اسناد رسمى شماره 15 اصفهان در رهن بانک شهر واقع مى باشد و طبق اعالم بانک 
تاریخ بیمه نامه مورد وثیقه منقضى گردیده است و از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 
98/4/19 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه 
اول سمت چپ به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 3/876/000/000 ریال (سه 
میلیارد و هشتصد و هفتاد و شش میلیون 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 
98/3/29 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: 491637 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /3/326
مزایده 

شــماره آگهى: 139803902004000073 تاریخ آگهى: 1398/02/31 شــماره پرونده: 
139604002004000127 آگهى مزایده پرونده اجرایى شــماره بایگانى: 9600429- 
تمامت و همگى ششــدانگ اعیانى یکدســتگاه آپارتمان واقع در طبقه سوم غربى پالك 
ثبتى 33584 فرعى از 15190 اصلى به مساحت 142/41 مترمربع که مقدار 2/61 مترمربع 
آن مساحت تراس مسقف متصله و در حد شــمال بر روى فضاى کوچه پیشرفتگى دارد و 
به انضمام ششدانگ یک باب انبارى پالك ثبتى 33591 فرعى واقع در طبقه زیرزمین به 
مساحت 6/02 مترمربع و به انضمام ششــدانگ یک واحد پارکینگ پالك 33602 فرعى 
واقع در زیرزمین به مســاحت 12/50 مترمربع با قدرالسهم از عرصه مشاعى پالك 8737 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان مورد ثبت دو جلد اسناد مالکیت به شماره هاى چاپى 124792 
و 124793 که در صفحات 578 و 581 دفتر جلد 365 امالك ذیل شــماره هاى 75463 و 
75465 ثبت و صادر شده که حدود و حقوق و مشخصات آن بشرح مندرج در سند مالکیت 
مذکور است با جمیع توابع و ضمائم و متعلقات و منضمات و مستحدثات و لوازم برق منصوبه 
و حق االشتراکهاى آب و فاضالب و برق و گاز منصوبه به آدرس: اصفهان خیابان عسگریه 
شرقى خیابان همافر بن بست هما (روبروى پارك همافر) مجتمع ساغر طبقه سوم سمت 
غرب واحد شش با حدود: شــماًال: به طول هفت و نیم متر پنجره ها ودیواریست به فضاى 
کوچه شرقا اول به طول هفت متر و هفتاد و دو سانتى متر دیواریست اشتراکى با آپارتمان سى 
و سه هزار و پانصد و هشتاد و سه فرعى دوم در دو قسمت که اول جنوبى است به طولهاى نود 
و پنج سانتى متر و پنجاه و پنج سانتى متر پنجره و دیواریست به فضاى داکت سوم انکسارا 
به طولهاى یک متر و شصت سانتى متر و هشتاد سانتى متر و سه نیم متر و یک متر و پنج 
سانتى متر و یک متر و چهل و پنج سانتى متر درب و دیواریست به راه پله و آسانسور مشاعى 
چهارم به طول شش متر و سى سانتى متر دیوار اشتراکى است با آپارتمان مذکور جنوبا در 
دو قسمت که قسمت دوم به طور پخ است به طولهاى پنج متر و چهل و پنج سانتى متر و دو 
متر و هفتاد و هفت سانتى متر و دیوار به دیوار کوتاه است به فضاى حیاط مشاعى غربا اول به 
طول هجده متر و پانزده سانتى متر دیواریست به فضاى پالك هشت هزار و هفتصد و سى 
و هفت فرعى دوم به طول نیک متر دیواریست به فضاى کوچه دوم حدود انبارى شمااال در 
دو قسمت که قسمت دوم به طور پخ است به طولهاى سه متر و سى سانتى متر و نود سانتى 
متر دیواریست به محوطه مشاعى پارکینگ شــرقا به طول یک متر و پنج سانتى متر درب 
و دیواریست به محوطه مشــاعى پارکینگ جنوبا به طول چهار متر دیواریست اشتراکى با 
انبارى سى و ســه هزار و پانصد و نود و دو فرعى غربا به طول یک متر و پنجاه سانتى متر 
دیواریست به عرصه پالك هشت هزار و هفتصد و سى و هفت فرعى دوم حدود پارکینگ 
شماال به طول دو و نیم متر خط مستقیم مفروض است به محوطه مشاعى پارکینگ شرقا 
به طول پنج متر دیواریست به عرصه پالك هشت هزار و هفتصد و سى و نه فرعى جنوبا به 
طول دو و نیم متر خط مستقیم مفروض است به محوطه مشاعى پارکینگ غربا به طول پنج 
متر خط مستقیم مفروض است به محوطه مشاعى پارکینگ حقوق ارتفاقى له و علیه طبق 
قانون تملک آپارتمانهاست. که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق یک واحد آپارتمان 
در طبقه سوم غربى از یک مجموعه مسکونى با اســکلت بتنى و موقعیت جنوبى مى باشد 
نماى شمالى ساختمان سنگ گرانیت و آجر و نماى جنوبى ساختمان با آجر کار شده است. 
داراى پارکینگ، انبارى، آسانسور، آشپزخانه اوپن با کابینت چوبى آشپزخانه دوم، پذیرائى، 
سه اتاق خواب، سرویس هاى بهداشتى و انشعابات آب و برق و گاز مى باشد. پوشش دیوارها 
کاغذ دیوارى پوشش کف سرامیک قاب پنجره ها آلومینیومى دربهاى داخلى چوبى دربهاى 
ورودى چوبى از نوع چوب چنار ســقف پذیرایى کناف کارى و ابزار گچى سیستم گرمایش 
پکیج و رادیاتور و سیستم ســرمایش کولر آبى مى باشد کف حیاط موزاییک کف پارکینگ 
موزائیک و دیوار پارکینگ سرامیک شده است. قدمت ساختمان بیش از ده سال تخمین زده 
مى شود. ملکى آقاى مسعود سعادتى و خانم زهرا امیدى که طبق سند رهنى شماره 30935 
مورخ 1392/9/13 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 136 اصفهان در رهن بانک 
صادرات واقع مى باشد و طبق اعالم بانک بستانکار ملک تا تاریخ 98/10/29 بیمه مى باشد 
از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 98/4/24 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 6/550/000/000 ریال شروع 
و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در 
صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شــده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه  چاپ 
اصفهان مورخ 98/3/29 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد 
موکول مى گردد. توضیحاً جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین 
شده بانک ملى در وجه اداره اجراى اسناد رسمى 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: 487076 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /3/327
مزایده 

شــماره آگهى: 139803902004000071 تاریخ آگهى: 1398/02/31 شــماره پرونده: 
139704002004000086 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى: 9700714- 
ششــدانگ آپارتمان پالك ثبتى 10509 فرعى از 15182 اصلى واقــع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 240/35 مترمربع به انضمام پارکینگ شــماره 2 به مساحت 12/5 
مترمربع واقع در طبقه همکف و انبارى شماره 1 به مساحت 57/12 متر واقع در طبقه همکف 
دو دانگ مشاع در زیرزمین دوم و قدرالسهم از عرصه مشاعى و سایر مشاعات طبق قانون 
تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرایى آن حقوق ارتفاقــى ملک له و علیه طبق قانون تملک 
آپاتمانهاست. به آدرس: اصفهان خیابان کاوه کوچه سروستان بعد از چهارراه پالك 5 شمالى 
کدپستى 8193934313 که ســند مالکیت آن در صفحه 497 دفتر امالك جلد 416 ذیل 
شماره ثبت 73008 و شماره چاپى 167974 ســرى الف سال 91 به مالکیت آقاى نادعلى 
مرادمند جزى فرزند حسن ثبت و صادر شده است با حدود آپارتمان: شماال اول به طول 5 
متر دیوار به دیوار پالك 15182/186 دوم در سه قسمت اول شرقى و سوم غربى است به 
طولهاى 1/52 متر و 4/45 متر و 1/52 متر درب و دیوار و پنجره است به نورگیر مشاعى سوم 
به طول 4/55 متر دیوار به دیوار پالك 15186/186 شرقا اول به طول 5/58 متر دیوار به 
دیوار پالك 190 فرعى دوم در دو قسمت قسمت اول جنوبى به ترتیب به طولهاى 0/90 متر 
و 1/10 متر پنجره و دیواریست به داکت مشاعى سوم در پنج قسمت اول جنوبى و قسمتهاى 
سوم و پنجم شمالى است به ترتیب به طولهاى 3/44 متر و 1/20 متر و 2/48 متر و 3/14 
متر درب و دیواریست به راه پله مشاعى چهارم در دو قسمت که قسمت دوم شمالى است به 
ترتیب به طواهاى 1/10 متر و 0/90 متر پنجره و دیواریست به داکت مشاعى پنجم به طول 
6/50 متر دیوار به دیوار پالك 190 فرعى جنوبا در پانزده قســمت که اول و پانزدهم پخى 
شکل است و قسمتهاى سوم و نهم شرقى قســمتهاى هفتم و سیزدهم غربى و قسمتهاى 
پنجم و یازدهم قوسى شکل به ترتیب به طولهاى 0/79 متر و 0/80 متر و 0/62 متر و 0/69 
متر و 3/70 متر و 0/69 متر و 0/62 متر و 0/73 متر و 0/81 متر و 0/87 متر دیوار و پنجره 
و دیوار کوتاه تراس است به فضاى حیاط مشــاعى غربا به طول 17/95 متر دیوار به دیوار 
پالك 192 فرعى حقوق ارتفاقى له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاست و با حق استفاده 
از مساحت نورگیر مشاعى حدود انبارى شماال اول به طول 2/60 متر دیواریست به تحتانى 
عرصه اولیه دوم به طول 4/20 متر درب و دیواریست به راه پله مشاعى شرقا به طول 8/40 
متر دیواریست به تحتانى عرصه پالك 191 فرعى جنوبا 6/80 متر دیواریست به تحتانى 
عرصه اولیه غربا به طول 8/40 متر دیواریست به تحتانى عرصه اولیه حدود پارکینگ قطعه 
دو شــماال به طول 2/50 متر خط مفروض به محوطه مشاعى شــرقا به طول 5 متر خط 
مفروض به محوطه مشاعى جنوبا به طول 2/50 متر خط مفروض به محوطه مشاعى غربا 
به طول 5 متر خط مفروض به محوطه مشاعى. که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق 
یک واحد آپارتمان مسکونى واقع در مجتمع مسکونى 3 واحده با قدمت حدودا 13 سال با 
اسکلت بندى بتن آرمه سقف تیرچه بلوك داراى اشتراکات شهرى شامل برق اختصاصى و 
آب و گاز مشترك که فاقد آسانسور و سیستم اطفاء حریق مى باشد. کف ها سرامیک، بدنه 
هاى داخلى رنگ روغنى سقف ابزار زنى گچ برى سطوح آشپزخانه سرامیک کابینت ام دى 
اف سرویس بهداشتى کامل درب هاى داخلى چوبى دربهاى خارجى و پنجره ها آلومینیوم 
سیستم گرمایش موتورخانه مرکزى و رادیاتور سیستم سرمایش کولر آبى دستگاه پله کف 
ها سنگ بدنه ها سنگ و اندود گچ و رنگ روغنى کف حیاط موزائیک بدنه هاى حیاط آجرنما 
کارتنى نماى جنوبى ســنگ و آجرنما که طبق سند رهنى شــماره 21442- 1396/4/3 
تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 152 اصفهان در قبال بدهى آقاى نادعلى مرادمند 
جزى در رهن پست بانک واقع مى باشد و فاقد بیمه نامه است و از ساعت 9 الى 12 روز شنبه 
مورخ 98/4/29 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى 
چهارراه اول شــهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده 
مى شود. مزایده از مبلغ پایه 8/768/000/000 ریال شــروع و به هر کس خریدار باشد به 
باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط 
به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده 
داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعى آن معلوم 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 ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان 
مورخ 98/3/29 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 در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى کتبى 
و ارائه  کارت شناسائى 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: 487071 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /3/328
مزایده 

شــماره آگهى: 139803902004000092 تاریخ آگهى: 1398/03/25 شــماره پرونده: 
139504002004000241 آگهى مزایده پرونده اجرایى شــماره بایگانى: 9500722- 
ششــدانگ آپارتمان پالك ثبتى 2250/6377 واقع در بخش 6 ثبت اصفهان به مساحت 
156/04 مترمربع به انضمام انبارى قطعه 6297 تفکیکى به مساحت 3/55 مترمربع آدرس: 
اصفهان سپاهانشهر بلوار شاهد تعاون 4 مجتمع هشت بهشت بلوك 2 طبقه اول واحد 101 
کدپستى 8179956155 که سند مالکیت آن در صفحه 306 دفتر 172 خروجى امالك به 
شماره ثبتى 44904 و با شماره چاپى 738473 ثبت و صادر شده است با حدود: شماًال: در 
سه قسمت پنجره و دیوارى به فضاى خیابان که قسمت دوم شرقى است بطولهاى 5/33 و 
0/15 و 3/22 متر شرقا اول در پنج قسمت و دیواریست بفضاى حیاط مشاعى 6331 فرعى 
که قسمت دوم شمالى و قسمت چهارم جنوبى است بطولهاى 1/23 و 0/13 و 2/64 و 0/13 
و 1/53 متر دوم دیواریست اشتراکى با آپارتمان 6376 فرعى بطول 9/10 متر سوم در سه 
قسمت پنجره و دیواریست به داکت مشاعى که قسمت اول جنوبى و قسمت سوم شمالى 
است بطولهاى 1/95 و 0/95 و 1/95 متر چهارم جنوبا اول دیواریست اشتراکى با آپارتمان 
6384 فرعى بطول 5/73 متر دوم در دو قسمت پنجره و دیواریست به نورگیر مشاعى که 
قسمت اول غربى است بطولهاى 2/88 و 2/01 متر غربا اول دیواریست اشتراکى با آپارتمان 
6380 فرعى بطول 1/22 متر دوم در دو قســمت دیواریست اشــتراکى با راه پله مشاعى 
6345 فرعى که قســمت اول مورب شمالى و قســمت دوم مورب جنوبى است بطولهاى 
2/40 متر و 1/20 متر سوم در قسمت پنجره و دیواریست به داکت مشاعى که قسمت اول 
مورب شمالى و قسمت دوم مورب جنوبى است و قسمت سوم مورب شرقى است بطولهاى 
0/50، حدود انبارى شماال درب و دیواریست به پارکینگ 6177 فرعى به طول 1/42 متر 
شرقا دیواریســت به البى 6330 فرعى بطول 2/5 متر جنوبا دیواریست مشترك با انبارى 
6304 فرعى بطول 1/42 متر غربا دیواریست مشترك با انبارى 6298 فرعى بطول 2/50 
متر که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق عبارتســت از یک واحد آپارتمان مسکونى 
سه خوابه به مساحت 156/04 مترمربع واقع در طبقه اول یک مجتمع مسکونى با مصالح 
اسکلت بتونى سقف تیرچه بلوك با نماى خارجى آجرى کف سرامیک دربهاى داخلى چوبى 

سطوح داخلى ســفیدکارى و رنگ پنجره ها آلومینیوم سیســتم گرمایش شوفاژ مرکزى 
 mdf آشپزخانه و سرویسهاى بهداشتى با کف سرامیک و بدنه کاشى کارى داراى کابینت
سیستم سرمایش کولر آبى داراى انشعابات آب برق و گاز مجموعه داراى آسانسور محوطه 
و پارکینگ مى باشد. ملکى خانم ســلطنت جهانگیر اصفهانى که طبق سند رهنى شماره 
25055 مورخ 92/12/14 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 124 اصفهان در رهن 
بانک رفاه کارگران واقع مى باشد و طبق اعالم بانک  بستانکار ملک فاقد بیمه مى باشد از 
ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 98/4/19 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 6/320/000/000 ریال شروع 
و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف 
در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشــد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شــده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه 
نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/03/29 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 در وجه اداره اجراى اسناد رسمى 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: 503159 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /3/329
 ابالغ رأى

دادنامه - شماره پرونده: 879/97 شماره دادنامه31-98/1/20خواهان: محمد امینى دهقى 
فرزند عباسعلى نشانى: دهق خ شریعتى کوى پا منبر کوى میثم پالك 71   خوانده: 1- رسول 
کریم بختیارى   نشانى: مجهول المکان 2- على امینى دهقى ساکن دهق پامنبر کوى میثم 
پالك 71 خواسته : مطالبه قاضى شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى اعالم و 
به شرح آنى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دادخواست آقاى محمد 
امینى دهقى فرزند عباسعلى مقیم دهق به طرفیت 1- رسول کریم بختیارى فرزند محمد  
مقیم مجهول المکان 2- على امینى دهقى فرزند عباسعلى مقیم دهق مبنى بر مطالبه مبلغ 
سى میلیون ریال با خسارت تاخیر در تادیه وهزینه دادرسى به استناد یک فقره چک به شماره 
ى 60639 بر عهده ى بانک ملت به تاریخ سى و یکم دى ماه سال نود و شش و گواهى عدم 
پرداخت بانک سپه به مبلغ ســى میلیون ریال و به تاریخ یکم بهمن ماه نود و شش  نظر به 
اینکه خواهان طبق الیحه شماره 668 مورخ ششم و اسفندماه نود و هفت  دادخواست خود را 
نسبت به خوانده ردیف دوم مسترد نمودند و مستندات مذکور بر اشتغال ذمه ى خوانده ردیف 
اول به میزان خواسته داللت داشته و نامبرده با توجه به مجهول المکان بودن از طریق نشر 
آگهى دعوت شده ولى در جلسه رسیدگى مقرر حضور نیافته و نسبت به دعوى و مستندات 
آن انکار و ایرادى به عمل نیاورده دلیلى هم بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده اســت،  لذا 
قاضى شورا با اســتحصاب بقاء دین دعواى خواهان را ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد 
313 و 314  ناظر به ماده 249 قانون تجــارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدورچک 
و ماده واحده استفساریه آن و مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسى  دادگاههاى 
انقالب در امورمدنى راى بر محکومیت خوانده  ردیف اول به پرداخت مبلغ سى میلیون ریال 
بابت اصل دین با خسارت تاخیر تادیه بر مبناى نرخ تورم اعالمى بانک مرکزى جمهورى 
اســالمى ایران از تاریخ چک تا زمان وصول آن بر اساس محاسبه ى صورت گرفته توسط 
اجراى احکام در مرحله اجراى حکم و مبلغ یک میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار ریال 
بابت هزینه دادرسى درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید اما در رابطه با خوانده ردیف دوم 
نظریه الیحه شماره 668 مورخ 97/12/6 مبنى بر رضایت خواهان نسبت به خوانده ردیف 
دوم ،لذا قاضى شورا مستنداً به ماده 107 بند ب قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى قرار دعوى صادر و اعالم مى نماید .این راى نسبت به خوانده ردیف 
اول غیابى و ظرف بیست روز پس ازابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس ظرف بیست 
روز دیگر قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه عمومى بخش مهر دشت مى باشد و نسبت به 
خوانده ردیف دوم حضورى و ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهى در 
دادگاه عمومى بخش مهردشت مى باشد. 494899/م الف مهرداد اطهرى - قاضى شعبه 

اول شوراى حل اختالف بخش مهردشت /3/331
 اجرائیه

شــماره نامه  1398009000483899 شــماره پرونده  9709983757300917 شماره 
بایگانى  970967 به موجب دادنامه به شماره   9709973757301929 در پرونده کالسه 
970967 این دادگاه که قطعیت یافته است محکوم علیه آقاى رضا مجردى  نشانى : مجهول 
المکان، محکوم به پرداخت 1- مبلغ سى و هفت میلیون تومان بابت اصل خواسته و هزینه 
هاى دادرسى و خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان اجراى کامل 
حکم طبق نرخ تورم اعالمى توسط بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران قابل محاسبه در 
واحد اجراى احکام در حق خواهان (آقاى اکبر راعى) صادر و اعالم مى نماید 2- پرداخت 
نیم عشر اجرایى 1850000 تومان در حق صندوق دولت میباشد و از تاریخ نشر آگهى که به 
منزله ابالغ تلقى مى گردد 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد(ماده 34قانون اجراى 
احکام مدنى)2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد3- مالى معرفى کند که اجراى حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به طور 
مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى 
ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییرى دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود. 

494763/م الف اسماعیل باقرى- مدیر  دفتر دادگاه عمومى بخش مهردشت/ 3/332
 ابالغ رأى

شماره پرونده858/97 شماره دادنامه:32 -98/1/20 خواهان: محمد امینى فرزند عباسعلى 
ســاکن : دهق خ شــریعتى کوى پامنبر کوى میثم پ 71 خوانده: محمود موسوى فرزند 
جواد ســاکن مجهول المکان خواسته: مطالبه  قاضى شــورا با عنایت به محتویات پرونده 
ختم رسیدگى اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص 
دادخواست محمد امینى فرزند عباســعلى مقیم دهق بطرفیت محمود موسوى فرزند جواد 
مجهول المکان مبنى بر مطالبه ى مبلغ پنجاه میلیون ریالب با خسارت تاخیر تادیه و هزینه 
دادرسى  به استناد یک فقره چک به شماره ى 9519450784به عهده بانک ملى به تاریخ 
سى ام اردیبهشت نود و شش و به مبلغ مذکور و گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه به 
مبلغ پنجاه میلیون ریال و به تاریخ نظر به اینکه مستندات مذکور بر اشتغال ذمه ى خوانده 
ارائه به میزان خواسته داللت داشته ونامبرده با توجه به مجهول المکان از طریق نشر آگهى 
دعوت شده ولى در جلسه رسیدگى مقرر حضور نیافته و  نسبت به دعوى و مستندات مذکور 
بر اشتغال ذمه ى خوانده به میزان خواسته داللت داشته و نامبرده با توجه به مجهول المکان 
از طریق نشر آگهى دعوت شده ولى در جلسه رسیدگى مقرر حضور نیافته و نسبت به دعوى 
و مستندات آن انکار و ایرادى به عمل نیاورده دلیلى هم بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده 
است،  لذا قاضى شورا با استحصاب بقاء دین دعواى خواهان را ثابت تشخیص داده مستنداً به 
مواد 313 و 314  ناظر به ماده 249 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدورچک 
و ماده واحده استفساریه آن و مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسى  دادگاههاى 
انقالب در امورمدنى راى بر محکومیت خوانده به پرداخــت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت 
اصل دین با خسارت تاخیر تادیه بر مبناى نرخ تورم اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى 
ایران از تاریخ چک تا زمان وصول آن بر اساس محاســبه ى صورت گرفته توسط اجراى 
احکام در مرحله اجراى حکم و مبلغ یک میلیون و ششصد و هفتاد و بیست و پنج هزار ریال 
بابت هزینه دادرســى درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید.این راى نسب غیابى بوده و 
ظرف بیست روز پس ازابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل 
تجدید نظر خواهى در دادگاه عمومى بخش مهر دشت مى باشد495017/م الف-مهرداد 

اطهرى-قاضى شعبه اول / دوم شوراى حل اختالف مهردشت/  3/333
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ابالغ رأى
 دادنامه - شماره پرونده: 883/97 شماره دادنامه29-98/1/20 خواهان: محمد امینى دهقى 
فرزند عباسعلى نشانى: دهق خ شریعتى کوى پامنبر کوى میثم پ 71   خوانده: 1- علیرضا 
کالنترى فرزند حمید رضا   نشــانى: مجهول المکان ،2- على امینى دهقى فرزند عباسعلى 
ساکن : دهق خ شریعتى کوى پامنبر کوى میثم خواســته : مطالبه قاضى شورا با عنایت به 
محتویات پرونده ختم رسیدگى اعالم و به شرح آنى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا 
درخصوص دادخواست آقاى محمد امینى فرزند عباسعلى مقیم دهق به طرفیت 1-  علیرضا 
کالنترى فرزند حمید رضا  مجهول المکان2- على امینى فرزند عباسعلى مقیم دهق مبنى بر 
مطالبه مبلغ شانزده میلیون و دویست هزار ریال با خسارت تاخیر در تادیه وهزینه دادرسى به 
استناد یک فقره چک به شماره ى 109588 بر عهده ى بانک رفاه کارگران به تاریخ سى ام 
مرداد ماه نود و چهار و گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه به مبلغ مذکور و به تاریخ یکم 
شهریور ماه نود و چهار نظر به اینکه خواهان طبق الیحه شماره 666 مورخ ششم اسفند ماه 
نود و هفت  دادخواست خود را نسبت به خوانده ردیف دوم مسترد نمودند و مستندات مذکور بر 
اشتغال ذمه ى خوانده ردیف اول به میزان خواسته داللت داشته و نامبرده با توجه به مجهول 
المکان بودن از طریق نشر آگهى دعوت شــده ولى در جلسه رسیدگى مقرر حضور نیافته و 
نسبت به دعوى و مستندات آن انکار و ایرادى به عمل نیاورده دلیلى هم بر برائت ذمه خویش 
ارائه ننموده است،  لذا قاضى شورا با استحصاب بقاء دین دعواى خواهان را ثابت تشخیص 
داده مســتنداً به مواد 313 و 314  ناظر به ماده 249 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 
2 قانون صدورچک و ماده واحده استفســاریه آن و مواد 198و515و519و522 قانون آیین 
دادرسى  دادگاههاى انقالب در امورمدنى راى بر محکومیت خوانده  ردیف اول به پرداخت 

مبلغ شانزده میلیون و دویست هزار ریال بابت اصل دین با خسارت تاخیر تادیه بر مبناى نرخ 
تورم اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران از تاریخ چک تا زمان وصول آن بر اساس 
محاسبه ى صورت گرفته توسط اجراى احکام در مرحله اجراى حکم و مبلغ یک میلیون و 
دویست و پنجاه و دو هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسى درحق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید اما در رابطه با خوانده ردیف دوم نظریه الیحه شماره 666 مورخ ششم اسفند ماه نود و 
هفت مبنى بر رضایت خواهان نســبت به خوانده ردیف دوم ،لذا قاضى شورا مستنداً به ماده 
107 بند ب قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى قرار دعوى صادر 
و اعالم مى نماید .این راى نسبت به خوانده ردیف اول غیابى و ظرف بیست روز پس ازابالغ 
قابل واخواهى در این شعبه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه 
عمومى بخش مهر دشت مى باشد و نسبت به خوانده ردیف دوم حضورى و ظرف بیست روز از 
تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه عمومى بخش مهردشت مى باشد. 494907/م 

الف مهرداد اطهرى - قاضى شعبه اول  شوراى حل اختالف بخش مهردشت/ 3/334
 مزایده

شماره پرونده: 139604002003002218 براساس پرونده اجرایى کالسه 9600375 تمامت 
بیست حبه و چهارهفتم حبه مشاع از هفتادو دو حبه شش دانگ عرصه و اعیان پالك ثبتى 
سه هزارو دویست و هفده فرعى مجزى شده از چهار اصلى واقع در بخش 15 ثبت اصفهان 
به استثنا ثمینه اعیانى به انضمام کلیه توابع  والواحق عرفیه و انشعابات و اشتراکات منصوبه 
و غیر منصوبه در آن سهم االرث آقاى احمد هاشــمى فرزند نصراهللا بدهکار پرونده اجرایى 
کالسه فوق که به موجب نامه شماره 139705802177000052 مورخ 1397/06/19 اداراه 
ثبت اسناد و امالك مهردشت سهم االرث قطعى بدهکار از مرحوم نصراهللا هاشمى دهقى 

قبال در قبال قسمتى از طلب خانم سمیه کرمى و حقوق دولتى بازداشت گردیده و طبق اعالم 
اداره ثبت مربوطه در صفحه 248 دفتر جلد 69 امالك بخش مربوطه ذیل شــماره 13958 
به نام متوفى سابقه ثبت و سند مالکیت دارد و شش دانگ آن به مساحت دویست و هشتاد و 
نه متر پنجاه دسى متر مربع محدود است به: شماال به طول 24/50 متر دیواریست به پالك 
2094 شــرقا بطول 12/10 متر دیواربدیوار پالك 3216 فرعى مجزى شده از 2093 جنوبا 
بطول 23/55 متر دیوار ب دیوار پالك 3190فرعى مجزى شده از 2093 غربا به طول 12متر 
دیواریست به کوچه و حقوق ارتفاقى معرفى نگردیده است از ساعت 9 صبح تا روز شنبه مورخ 
1398/04/22 در محل واحد اجراى اسناد رسمى اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف 
اباد واقع در خیابان منتظرى شمالى از طریق مزایده حضورى به فروش میرسد و مورد مزایده 
از مبلغ چهارصدو هفتادو یک میلیون و چهارصد و بیســت و هشت هزار و ششصد و چهل 
ریال قیمت ارزیابى شده توسط کارشناس رسمى شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادى فروخته میشــود و کلیه هزینه ها و بدهى هاى احتمالى و همچنین بدهى 
هاى مربوط به آب برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و نیز بدهى هاى مالیاتى و 
عوارض شهردارى وغیره تا تاریخ مزایده اعم از قطعى یا غیر قطعى به عهده برنده مزایده مى 
باشد. طبق گزارش کارشناس مربوطه ششدانگ پالك مزبور به مساحت دویست و هشتادو 
نه متر و پنجاه دسى متر مربع که در آن یک واحد مسکونى با قدمت حدود 20سال و با زیربناى 
حدود یکصد و بیســت و نه متر مربع احداث گردیده است ســاختمان مذکور با کد ارتفاعى 
منهاى 60سانتى متر مى باشد و داراى دیوارهاى باربر آجرى و سقف با تیرآهن پوشش کف 
هال  و اتاق ها سرامیک پوشش دیوار تا ارتفاع 95سانتى متر سنگ و بقیه با گج سفیدکارى 
شده است درب و پنجره هاى خارجى ســاختمان آهنى و درب هاى داخلى ساختمان چوبى 

هستند کابینت آشپزخانه فلزى است پوشش بدنه و کف آشپزخانه و سرویس بهداشتى کاشى 
و سرامیک است نماى ساختمان اجرنماى 3 سانتى و سنگ بادبر سیاه و داراى انشعابات آب 
و برق و گاز مى باشد. کسانى که مایل به خرید و شرکت در مزایده مى باشند میتوانند از مورده 
مزایده به آدرس : دهق-خیابان امام خمینى- کوچه برج- برج2- کدپستى: 8541844567 
دیدن نماید این آگهى در یک نوبت در تاریخ 1398/03/29 در این روزنامه درج و منتشــر 
مى گردد. درضمن چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمى باشد روز بعد از تعطیلى روز 
برگزارى مزایده خواهد بود. 493953/م الف-فاتحى-مدیر اجراى واحد اسناد رسمى نجف 

آباد /3/335
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان سید محمد میر باقرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مبنى بر مطالبه به طرفیت 
خوانده صفرعلى على اکبرى به شوراى حل اختالف شــعبه 8 شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شــماره 112/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/5/7 
ساعت 4/15 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى 
نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى 
گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 500921/ م 
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براى همه کسانى که غذا هاى تند را ترجیح مى دهند، 
خبر خوب این است که این عادت به از دست دادن 
چربى آنها کمک مى کند، بعضــى از فلفل هاى تند 
مانند نوعى فلفل سبز مکزیکى و هابانرو  چیپوتلر، 
به از دســت دادن وزن و همچنین افزایش طعم 

و مزه غذا کمک مى کنــد، این فلفل ها، حاوى 
کپسایسین اســت که توانایى تبدیل غذا به 

انرژى را دارد.

تخم مرغ و گوشت را نباید خام بخورید، مواد غذایى زیاد 
دیگرى هم وجود دارند که قطعًا باید پیش ازمصرف پخته 

شوند. از جمله:

هات داگ
هات داگ، غذایى نیســت که مفید و مغذى باشد و خام 
خوردن آن خطرناك است. این باور اشتباه وجود دارد که 
چون هات داگ، از قبل پخته شده است، مى توان آن را بعد 
از باز کردن بسته بندى اش مصرف کرد. هات داگ هاى 

بسته بندى شده مى تواند به باکترى لیستریا آلوده باشد.

بادام تلخ
بادامى که ما دوســت داریم و از خوردنش لذت مى بریم، 
بادام شیرین نام دارد که براى سالمتى بسیار مفید است. 
اما بادام تلخ با اینکه از خانواده بادام شیرین است، حاوى 
هیدروســیانیک اســید اســت که ترکیب خطرناکى از 
هیدروژن سیانید و آب اســت. تنها 70 عدد بادام تلخ خام 
کافى اســت تا یک فرد بزرگسال ســالم را بُکشد اما اگر 

بادام هاى تلخ را بپزید خوردنشان مشکلى ندارد.

شیر
شیرى که مســتقیم از گاو گرفته مى شــود، بدون اینکه 
پاســتوریزه شــود، مى تواند حاوى باکترى هاى مضرى 
به نام اى کولى و سالمونال باشد. شــیر خام نسبت به هر 
محصول لبنى دیگرى، 150 برابر بیشترممکن است که 

منجر به مسمومیت غذایى شود.

سیب زمینى
خوردن ســیب زمینى خام مى تواند موجب نفخ شود زیرا 
سیب زمینى حاوى نشاسته هایى است که در برابر هضم 

مقاوم اند.

ناخن ها اعضاى مهمى هستند که وجود بیمارى در بدن 
را نشان مى دهند. 

ناخن ها اعضایى هستند که سرنخ هاى مهمى از سالمتى 
شما ارائه مى کنند و باید حواستان به آنها باشد. در اینجا 
با چند نمونه از عالیم غیرطبیعى بر روى ناخن آشــنا 

مى شوید.  
ممکن اســت دندانه هــا یا شــیارهاى افقــى روى 
ناخن ها، خطوط «بیو» باشــند که معمــوًال در نتیجه 
برخــى از آســیب ها یــا تروما بــه وجــود مى آیند. 
همچنیــن ایــن عالیــم ممکن اســت بــا دیابت 
کنترل نشــده، کمبــود زینــک و تــب بــاال مرتبط

 باشند.

دندانه  دندانه شدن ناخن
اگر این دندانه ها با تغییر رنگ و سست شدن ناخن همراه 
باشد ممکن است فرد «پسوریازیس» را تجربه کند که 
با «درماتولوژى» تشخیص داده مى شود. البته بیماران 
مبتال به سرطان نیز به دلیل شیمى درمانى با این مشکل 

مواجه مى شوند.

خطوط تیره
«شیلپى آگاروال»، پزشک پایگاه پزشکى لس آنجلس، 
گفــت: خطوط عمــودى قهــوه تیــره یا مشــکى 
بــر روى ناخــن نبایــد نادیــده گرفتــه شــود.

 این عالیم، نشــانه هایى از مالنوماســت و باید فورى 
درمان شوند.

ناخن قاشقى
رشــد ناخن به صورت مقعر که به شــکل قاشق ظاهر 
مى شوند، اغلب نشــانه کمبود آهن اســت. از طرفى 
کمبود گلبول هاى قرمز خون نیز مى تواند منجر به رشد 
قاشقى ناخن ها، رنگ پریدگى پوست و ناخن و خستگى 

دائمى شود.

تغییر رنگ به زرد
ناخن هاى زردرنگ نشــانه اى از پیرى هستند اما اگر با 
بوى ناخوشایند و پوسته شدن همراه باشد ممکن است 

خبر از یک عفونت قارچى دهد.
 «دنیل کاندیدو»، یک متخصــص ناخن گفت: روغن 
درخت چاى، ویتامین E و روغن دانه انگور همیشــه 

براى ناخن ها خوب بوده، بــه جلوگیرى از قارچ کمک 
مى کند.  همچنین ناخن هاى زرد مى تواند نشــانه اى 
از استفاده بیش از حد ناخن هاى اکریلیک باشد. عالوه 
بر آن نیکوتین موجود در ســیگار باعث زرد شدن رنگ 

ناخن هاى افراد سیگارى مى شود.

جویدن ناخن ها
جویدن ناخن و پوســت اطراف آن نشانه اى از افزایش 
اضطراب اســت. «دبرا جالیمان»، متخصص پوست 
در نیویورك ســیتى گفت: این نوع جویدن با اختالل 
وسواس فکرى-عملى همراه است و با قرار دادن یک 
ترکیب تلخ مزه بر روى ناخن هــا مى توان به ترك این 
عادت کمک کرد.

محققان دانشگاه هاروارد در تحقیقات اخیر خود به این نتیجه رسیدند که مصرف ماهى مى تواند باعث افزایش قدرت شنوایى 
شود. امگا3 موجود در ماهى براى مبتالیان به پیرگوشى نیز سودمند است. (پیرگوشى، افت شنوایى است که با افزایش 
سن بروز مى کند). تحقیقات پیشین نشان داده بود که مصرف ماهى مى تواند ابتال به بیمارى آلزایمر را به تأخیر 

بیاندازد و اکنون مطالعات محققان فایده دیگرى از ماهى را برمال کرده است.
انواع ماهى ها مى توانند فوایدى مانند کاهش عالیم آلزایمر و افزایش قدرت شنوایى را در بر داشته 
باشند. محققان توصیه مى کنند براى کاهش یا به تعویق انداختن بیمارى هاى دوران 
پیرى حداقل دو وعده ماهى در رژیم هفته اى گنجانده شود. در این تحقیق بیش 
از 65 هزار نمونه زن مورد بررسى و آزمایش قرار گرفتند. ماهى حاوى اسیدهاى 
چرب امگا 3 اســت که باعث بهبود گردش خون در رگ هــا و عروق خونى 
مى شود.در تحقیقات گذشته، فواید امگا 3 بر قلب نیز مشخص شده بود اما ماهى 
عالوه بر اینکه حاوى پروتئین و آمینو اسید است، مى تواند احساس سیرى را نیز 

در پى داشته و به کاهش وزن منجر شود.

علماى طب سنتى هم مى گویند بوییدن گالب باعث تقویت قلب مى شود و احساس نشاط را بیشتر مى کند. این دستورالعمل براى 
همه فصول سال است، اما در تابستان هم براى کسى که ساعت هاى طوالنى در آفتاب بوده و چشم هایش سرخ شده، بسیار مفید است.  
همچنین براى کسانى که تب دارند و قرار است پاشویه شان کنیم، ریختن کمى گالب در آب توصیه شده است. به جاى بسیارى از پاك 
کننده هاى شیمیایى پوست نیز مى توانید از گالب استفاده کنید. ماساژ گالب روى پلک براى رفع خستگى چشم و ترکیب گالب و جوش 

و صدا را برطرف مى کند. شیرین بر پوست براى از بین بردن جوش مؤثر است. بوییدن گالب سردردهاى ناشى از آلودگى هوا و سر 
استفاده از بخور گالب به درمان بیمارى هاى تنفسى کمک مى کند. استفاده از گالب استریل 

براى شستشوى چشم و آبرسانى به پیاز مو بسیار مفید است، مى توانید هنگام حمام 
کردن کمى گالب را روى سر ماساژ دهید.

محققان دریافته اند دویدن، تنها براى کاهش وزن و تناسب اندام مناسب نیست و 
مى تواند اثراتى منحصر به فرد نیز در مغز افراد ایجاد کند. از جمله مهمترین 

اثرات دویدن مى توان به افزایش فعالیــت در منطقه کنترل یادگیرى، 
هیپوکامپ مغز اشاره کرد.

بررسى ها نشان مى دهند ورزش هوازى با شدت باال حتى در یک بازه 
زمانى کوتاه مى تواند باعث تقویت قوه ادراك و یادگیرى در افراد شود. 

از جمله مزایاى ورزش دو، افزایش اثربخشى بر بخش هاى مغز حتى در 
دوران بزرگسالى و سالمندى در افراد است.

کارشناسان به ویژه انجام ورزش هاى هوازى از جمله دو را در زمان هایى که 
افراد به سطح تمرکز باال احتیاج دارند مثل هنگام امتحانات، مصاحبه شغلى و یا 

انجام کارهاى نیازمند به سطح تمرکز و هوشیارى باال سودمند مى دانند.
در عین حال پژوهشگران توصیه مى کنند افراد در هواى پاکیزه به ورزش دو بپردازند، در 
حین دویدن و براى جلوگیرى از کاهش ذخایر مایعات بدن، آب به همراه داشته باشند 

و در صورت ابتال به مشکالت قلبى یا ریوى و آســم هاى تنفسى حتمًا با پزشک 
متخصص قبل از اقدام به ورزش دو مشاوره کنند.

توت سفید یکى از پرخاصیت ترین انواع توت ها و هم خانواده توت سیاه، تمشک، شاه توت و توت فرنگى است که 
برخالف اکثر هم خانواده هایش طعم شیرین دوست داشتنى آن زبانزد است و رنگ سفید مایل به طالیى دارد؛ از 

جمله خواص توت سفید مى توان به کاهش عالیم دیابت، افسردگى، استرس، بهبود 
گردش خون، سالمت قلب و کبد، کاهش کلســترول و فشار خون باال، الغرى و 

روشن شدن پوست اشاره کرد. طبع توت سفید، گرم و مرطوب است.
توت سفید حاوى فیبر است که به حرکات منظم روده کمک مى کند و خطر ابتال 
به بیمارى هاى معده و روده از جمله یبوست را کاهش مى دهد و براى بهبود کلى 

سالمت دستگاه گوارش مفید است؛ آهن موجود در توت سفید باعث افزایش تولید 
گلبول هاى قرمز خون مى شــود و با بهبود گردش خون به اکســیژن رسانى بهتر به 

بیماران روانى و یا داراى اختالالت ذهنى همیشه و طى ادوار مختلف سلول هاى بدن کمک مى کند.
مورد بى مهرى هاى فراوانى قرار گرفته اند اما به راستى چطور شد که 
این افراد نام بیماران روانى را به یدك مى کشــند و دقیقًا در مغز آنان 

چه مى گذرد؟ محققان تحقیقات جدیدى را انجام داده اند کــه موجب تغییر تصور ما از 
رفتار بیماران روانى مى شــود. آنها در این پژوهش از سیمکشى (مدار هاى عصبى) مغز 
این بیماران که ســبب بروز رفتار هاى ناهنجار مى شــود پرده برداشتند. باور عمومى بر 
این است که بیماران روانى مى توانند اقدامات خشونت آمیز و اغلب جنایى انجام دهند اما 
مکانیســم هاى دقیق عصبى که این رفتار ها را پایه ریزى مى کنند، همچنان مبهم باقى 
مانده اند. با این حال، تحقیقات جدید نشان دهنده مدار هاى عصبى بوده که ممکن است 

رفتار روان پریشى را در این افراد به وجود آورند.
اینکه چه اتفاقــى در ذهن یک بیمــار روانى مى افتــد، دانشــمندان، اخالقگرایان و 
روزنامه نــگاران را در مطالعات تخصصى مغز و اعصاب و کتاب هاى روانشناســى رایج 
به مدت چندین سال به خود مشغول کرده است اما یک تیم از محققان دانشگاه هاروارد 
اخیراً به برخى از این رمز و راز ها پى برده اند. این محققان با بررسى اسکن مغزى تقریباً 50 
زندانى در دو زندان در ویسکانسین، نشان داده اند که چه چیزى بیمار هاى روانى را به انجام 
رفتار هاى خشونت آمیز وا داشته و آنها چگونه این تصمیمات را مى گیرند. همانطور که 
نویسندگان این پژوهش توضیح مى دهند، مطالعات قبلى به ارتباط بین عوامل تحریک 
کننده ضد اجتماعى و مدار هاى پیش بینى کننده پاداش در مغز اشاره کرده اند که توسط 
 MRI تصویربردارى کارکردى وابسته به میزان اکسیژن خون که یک روش استاندارد در
است، اندازه گیرى مى شود. به عنوان مثال، در برخى مطالعات مشخص شده که حجم 
بیشترى از ماده خاکسترى استریاتال در نوجوانان و همچنین در مجرمان روانى که عالیم 
تکان دهنده و غیرعادى دارند، دیده شده است. عالوه بر این، محققان در یک مطالعه قبلى 
نشان داده اند که رفتار هاى ضداجتماعى با مدار هاى آزادسازى دوپامین ارتباط داشته و 
فعالیت مغز در زمینه حس تشویق شدن را در «نوکلئوس اکومبنس» افزایش مى دهد که 

ساختارى کلیدى در سابکورتال دارد و جزو شبکه پاداشى مغز است.

ناخن هـا 
بیمارى را  

فریاد 
مى زنند 

 دربـــاره خوردن
 4 ماده غذایى

ى زیاد 
 پخته 

ن گفت: روغن
همیشــه  نگور

ز خ یب ر
عادتکمککرد.

نروانى و یا داراى اختالالت ذهنى همیشه و طى ادوار مختلف 
مهرى هاى فراوانى قرار گرفته اند اما به راستى چطور شد که  ب
آنا غ ًا

 در مغز
یک بیمار روانى 

دقیقاً چه خبر است؟

خبر خوب براى عالقه مندان 
به غذاهاى تند

دهق ن ا د
مبلغ شانزده میلیون و دویست هزار ریال بابت اصل دین با خسارت تاخیر تادیه بر مبناى نرخ 

ا ا لآ ا ز کتا خ تا از ا ا ال ا کز انک ال ا ت
قبال در قب
ت ث ادا

براى همه کسانى که غذا هاى تند را ترجیح مى ده
خبر خوب این است که این عادت به از دست د
چربى آنها کمک مى کند، بعضــى از فلفل هاى
مانند نوعى فلفل سبز مکزیکى و هابانرو  چیپو
به از دســت دادن وزن و همچنین افزایش ط
و مزه غذا کمک مى کنــد، این فلفل ها، حاوى 
کپسایسین اســت که توانایى تبدیل غذا به 

انرژى را دارد.

محققان دانشگاه هاروارد در تحقیقات اخیر خو
شود. امگا3 موجود در ماهى براى مبتال
سن بروز مى کند). تحقیقاتپ
بیاندازد و اکنون مطالعات
اع ماهى ها مى تو ان
باشن

ععععععلماى طب سنتى هم مى گویند بوییدن گالب باعث تقویتق
همه فصول سالاست، اما در تابستان هم براى کسى که ساعت
همچنین براى کسانى که تب دارند و قرار است پاشویه شان کنیم
کننده هاى شیمیایى پوست نیز مى توانید از گالب استفاده کنید. ماسا
شیرین بر پوست براى از بین بردن جوش مؤثر است. بوییدن گالب
استفاده از بخور گالب به درمان بیمارى هاى تنفسى کمکم
براى شستشوى چشم و آبرسانى به پیاز مو بسیار مفید است،

کردن کمى گالب را روى سر ماساژ دهید.
اسب نیست و
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 تنها ورزشى که هوشتان را زیاد مى کند 

 خاصیت شگفت انگیز توت سفید

ریافته اند دویدن

نموج
با بهبود گردش ود و

 مىکند.

نها ورزشى که هوش

 با این غذا گوشتان تیز مى شود

ون و دویست هزار ریال بابت اصل دین با خسارت تاخیر تادیه بر مبناى نرخ 

انواع ماه

 تابستان بیشتر گالب مصرف کنید!
حساس نشاط را بیشتر مى کند. ایندستورالعمل براى

رآفتاب بوده و چشم هایش سرخ شده، بسیار مفید است.  
 گالب در آب توصیه شده است. به جاى بسیارى از پاك 
لک براى رفع خستگى چشم و ترکیب گالب و جوش 

ر سر و صدا را برطرف مى کند.شى از آلودگى هوا و
ه از گالب استریل

ممممام م ح

تان تیز مى شود
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نصف جهان وزیر نیروى جمهورى اســالمى ایران 
و وزیر انرژى فدراســیون روســیه پس از امضاى 
قراردادها، به میان خبرنگاران آمدند و پاســخگوى 

پرسش هاى آنان بودند.
وزیر نیرو در نشست مطبوعاتى با بیان اینکه در شرایط 
عادى نگاه جمهورى اســالمى ایران به همسایه ها، 
از سیاســت هاى راهبردى است، گفت: امروز الحاق 
جمهورى اسالمى ایران به اتحادیه اقتصادى اوراسیا 
که به تصویب مجلس شــوراى اســالمى رسیده 
موجب تحرك اقتصادى بین همســایگان در برابر 

تحریم هاست.
رضا اردکانیان اظهار کرد: در زمینه برق نیز، وزارت 
نیروى جمهورى اسالمى ایران با کشورهاى همسایه 
جمهورى آذربایجان از یک مســیر و ارمنســتان و 
گرجستان از مســیر دیگر، سیســتم برق ایران را با 
سیستم برق روسیه همزمان کرده، تا پایدارى شبکه ها 
و افزایش تبادالت در منطقه فراهم شود. همچنین 
در زمینه خدمات مهندســى هم در قالب کمیسیون 
مشــترك و مذاکرات دو جانبه، فرصتى خوب براى 
تشکیل شرکت هاى مشترك فراهم شده تا خدمات 
به منطقه عرضه شود. این در حالى است که همکارى 
در موضوع ساخت پانل هاى خورشیدى نیز بیش از 

گذشته فراهم شده است.
***

وزیر انرژى فدراسیون روسیه هم از برگزارى موفق 
اجالس در ایران، طى چنــد روز و توافق طرفین در 
تمامى موارد و مشــخص شــدن راه هاى همکارى 
بیشتر، اظهار خرسندى کرد و گفت: میزان تبادالت 
دو کشور در حال رشــد بوده به گونه اى که در میزان 
تبادالت تجارى در بخش کشاورزى نسبت به سال 

گذشته، 1/5 درصد رشد داشتیم.
الکساندر نوآك روابط دو کشور را تاریخى و بسیار قوى 
خواند و افزود: در زمینه کشاورزى به خصوص در تولید 
انواع غالت به ویژه جو افزایش داشتیم ولى در تولید 
گندم بین ایران، روسیه و قزاقستان فعالیت هایى در 
حال انجام است تا بتوانیم حجم مبادالت گندم را به 

میزان موردنظر برسانیم.

میزان تبادالت ایران و روسیه 
در حال رشد است

امضاى اسناد همکارى 
بیـن ایران و  روسیه در اصفهــان

در روز پایانــى پانزدهمین اجالس کمیســیون 
مشــترك همکارى هاى اقتصــادى و تجارى 
جمهورى اســالمى ایران و فدراسیون روسیه،

 12 ســند همکارى بین رضــا اردکانیان، وزیر 
نیروى جمهورى اســالمى ایران و الکســاندر 
نوآك، وزیر انرژى فدراســیون روســیه در هتل 

کوثر اصفهان به امضا رسید.
در مراسم اختتامیه پانزدهمین اجالس کمیسیون 
مشــترك همکارى هاى اقتصــادى و تجارى 
جمهورى اسالمى ایران و فدراسیون روسیه که به 
میزبانى وزارت نیرو در هتل کوثر اصفهان برگزار 
شد اســنادى همچون ســند پایانى پانزدهمین 
اجالس کمیســیون مشــترك همکارى هاى 
اقتصــادى و تجارى جمهورى اســالمى ایران 
و فدراســیون روســیه، سند ســومین کارگروه 
همکارى هاى اســتانى و منطقه اى در حاشــیه 
کمیسیون مشــترك همکارى هاى اقتصادى و 
تجارى جمهورى اســالمى ایران و فدراسیون 
روســیه، ســند دهمین اجالس گــروه کارى 
همکارى هاى حمل و نقل جمهورى اســالمى 
ایران و فدراسیون روسیه، سند ششمین نشست 
کارگروه آب در حاشــیه کمیســیون مشــترك 
همکارى هــاى اقتصادى و تجــارى جمهورى 
اســالمى ایران و فدراســیون روســیه، برنامه 
اجراى یادداشــت تفاهم همکارى در زمینه هاى 
استانداردسازى و اندازه شناسى میان سازمان ملى 
استاندارد ایران و آژانس فدرال قانونگذارى فنى 
و اندازه شناسى روسیه، یادداشت تفاهم مبادالت 
اقتصــادى، تجارى، صنعتى، ترانزیت، توســعه 
خدمات بندرى و حمل و نقل کاال، ســند پایانى 
یادداشت تفاهم شرکت مادر تخصصى ساتکاب 
و شرکت United Engine Corporation، بین 

وزرا و مقامات دو کشور به امضا رسید.
وزیر نیرو در این مراسم که هیئت هاى اقتصادى 
دو کشور، استاندار اصفهان و مدیران دستگاه هاى 
اجرایى و... حضور داشــتند از همه همکاران در 
وزارتخانه هــاى مرتبط دو کشــور، بخش هاى 
خصوصى و اتاق هاى بازرگانى کــه فعاالنه در 
چند روز گذشته فعالیت هاى چند ماهه را در قالب 
تفاهمنامه و قراردادهاى توسعه روابط دو کشور 
مهم و تأثیرگذار در منطقه را به نتیجه رســاندند 
تشکر کرد و گفت: ما امروز عمًال نتایج دو اجالس 
مهم، یکــى دومین همایش تجــارى فرهنگى 
بین ناحیه قفقاز شمالى با تعدادى از استان هاى 
جمهورى اسالمى و همچنین پانزدهمین اجالس 
کمیسیون مشــترك همکارى هاى اقتصادى و 
تجارى دو کشــور ایران و روســیه را داشته ایم. 
این در حالى است که الیحه همکارى جمهورى 
اســالمى ایران با اتحادیه اقتصادى اوراسیا به 
تصویب مجلس شــوراى اســالمى رسیده و در 
آینده نزدیک به صورت قانون ابالغ خواهد شــد 
که شروعى تأثیرگذار در بازار 200 میلیون نفرى 

منطقه خواهد داشت.
رضا اردکانیان اظهار کرد: در ابتداى این اجالس، 
براى هفت ســند همکارى برنامه ریزى شده بود 
که خوشبختانه با عالقه اى که شرکت کنندگان 
از دو کشور نشان دادند، امروز 12 سند همکارى 
و یادداشــت تفاهم در زمینه هاى مختلف انرژى 
الکتریسیته، حمل و نقل، برق و... امضا شد. وى 

با تشریح هر یک از این قراردادها گفت: در حمل 
و نقل، شرایط بسیار خوبى براى آغاز عملیات راه 
آهن گرمســار- اینچه برون وجود دارد که امید 
است تا دو ماه آینده با تعهداتى که به عهده وزارت 
راه و شهرسازى دو کشور است عملیاتى و اجرایى 
شــود. همچنین در زمینه تعرفه هــاى رقابتى، 
برگزارى جلسات چهارجانبه شرکت هاى راه آهن 
قزاقستان- جمهورى اسالمى و...، تهیه نقشه راه 
براى اقدامات مشترك براى به روزرسانى راه آهن 
تهران- تبریز، ساخت راه آهن چابهار- بیرجند، 
بررسى خط ریلى رشت- آســتارا و... مذاکراتى 

صورت گرفت.
وزیر نیرو گفت: براى افزایش شرکت هاى ایرانى 
متقاضى آبزیان پرورشى چون میگو، خاویار و... 

نیز توافق شد.
اردکانیان یادآور شــد: هیئت هاى دو کشــور بر 
همکارى دارویى براى سال هاى 2019 تا 2021 
نیز توافقاتى انجام دادند و در زمینه راه اندازى خط 
کشتیرانى تفریحى در دریاى خزر با استان هاى 
قفقاز شمالى، نیز توافق شد که امید است هرچه 

زودتر زمینه توسعه گردشگرى آنها فراهم شود.

وزیر نیرو با بیــان اینکه بر اجــراى توافقات و 
قراردادهاى واحدهاى 2 و 3 نیروگاه اتمى بوشهر 
نیز تأکید شــد، گفت: در زمینه نفــت و گاز بین 
وزارت نفت ایران و وزارت انرژى روســیه نیز در 
چند روز گذشــته مذاکرات صورت گرفت و این 
واحدها در حال پیشرفت هســتند، که مجموعه 

این مذاکرات، در راستاى توسعه انرژى است.
رئیس اجالس پانزدهمین کمیســیون مشترك 
همکارى هــاى اقتصادى و تجــارى جمهورى 
اســالمى ایران و فدراسیون روســیه در ادامه، 
عملیاتى کردن کریدور ســبز گمرکى را از دیگر 
سرفصل هاى مذاکرات انجام شــده برشمرد و 
گفت: وزارت نیروى جمهورى اسالمى ایران با 
وزارت انرژى فدراسیون روسیه براى اجراى چهار 
واحد نیروگاه حرارتى در هرمــزگان به ظرفیت 
1400 مگاوات، مباحث را به نتیجه رســانده، که 
امید است در سه ماه آینده شاهد عملیاتى شدن 

این پروژه باشیم.
اردکانیان خاطرنشان کرد: در این اجالس بعد از 
چهار سال توقف در زمینه همکارى هاى مربوط 
بــه آب، در کارگروه آب، زمینه هــاى همکارى 
مشــترك براى انتقال تکنولوژى و اســتفاده از 
خدمات مهندســى آغاز شــده، که امید است تا 

اجالس بعدى، اقدامات مؤثرى، گزارش شود.
وى همچنیــن از تشــکیل کارگروه توریســم 
گردشــگرى بعد از چهار ســال خبر داد و افزود: 
قراردادهاى بسیار خوبى نیز در زمینه گردشگرى، 

محیط زیســت و امور گمرکات انجام شده و بر 
ضرورت همکارى مشــترك براى ساخت چهار 

بلوك نیروگاه حرارتى تأکید شده است.
وزیر نیرو از مهمان نوازى شایســته اســتاندار 
اصفهــان و همه همکارانشــان کــه با تالش 
شــبانه روزى میزبانى اجالس را بــا موفقیت به 
انجام رساندند تشکر کرد و گفت: امید دارم نتایج 
این اجالس به ارتباط بیش از پیش تولیدکنندگان 
و صنعتگران استان مهم و تأثیرگذار اصفهان که 
قطب صنعت، گردشــگرى و... است با همتایان 

خود در فدراسیون روسیه بیانجامد.
***

وزیر انرژى فدراســیون روســیه هم در مراسم 
اختتامیه پانزدهمین اجالس کمیسیون مشترك 
همــکارى هاى اقتصــادى و تجــارى ایران و 
روسیه، از مهمان نوازى وزیر، مسئوالن و مردم 
اصفهان قدردانى کــرد و گفت: دومین همایش 
همکارى هاى قفقاز شمالى با استان هاى مختلف 
جمهورى اسالمى ایران از ســطح بسیار باالیى 
برخوردار بوده و دو کشــور در آینده براى توسعه 
تصمیمــات این همایــش مســاعدت خواهند 

کرد.
الکساندر نوآك افزود: پانزدهمین اجالس در یکى 
از زیباترین شــهرهاى جمهورى اسالمى ایران، 
اصفهان که داراى قدمــت تاریخى و فرهنگى 
است برگزار شــد و من عالقه داشتم از همه آثار 

این شهر بازدید مى کردم.
وى با بیان اینکه توسعه همکارى هاى چندجانبه 
دو کشور از اهمیت خاصى برخوردار است، گفت: 

توســعه همکارى هاى چند جانبه بین دو کشور 
جمهورى اســالمى ایران و فدراسیون روسیه، 

براى منافع ملى دو کشور بسیار مفید است.
وزیر انرژى فدراســیون روســیه اظهــار کرد: 
جمهورى اســالمى ایران از همسایگان مهم ما 
بوده و تأکید مى کنم روابط اقتصادى دو کشور، 
امروز در سطح بســیار باالیى قرار دارد که این 

مهم، ناشى از اعتماد طرفین است.
وى وظیفــه ایــن کمیســیون را افزایــش 
همکارى هاى تجارى دو کشور دانست و گفت: 
این کمیســیون، همکارى تجارى دو کشــور را 
به ســطح باالیى رســانده و موجب آن شده تا 
شرکت هاى روسى براى همکارى در زمینه  هاى 
حمل و نقل، صنایع، هوافضا و کشاورزى آمادگى 

داشــته باشــن د و مواضع خود را براى همکارى 
متقابل اعالم کنند.

نوآك خواستار ایجاد شــرکت هاى مشترك در 
خصوص راه آهن و خودروسازى، براى همکارى 

طرفین شد.
وى ادامــه داد: حجم همکارى هاى دو کشــور 
نسبت به سال هاى گذشــته، 20 درصد افزایش 
داشته و الزم است براى ایجاد شرایط مبادالت 
به روبل و ریال، بانک ها بیش از پیش همکارى 

کنند تا همکارى ها نیز توسعه یابد.
وزیر انرژى فدراسیون روســیه افزود: امروز کار 
بسیار بزرگى با امضاى تفاهمنامه ها و قراردادها در 
حجم بسیار وسیع انجام شد که باید از وزیر نیروى 
جمهورى اســالمى ایران و همه همکارانشان 

قدردانى کنم.

ساسان اکبرزاده

وزیر انرژى فدراسیون روسیه:

در اختتامیه پانزدهمین اجالس کمیسیون مشترك
 همکارى هاى اقتصادى و تجارى صورت گرفت


