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شهردارى نصرآباد در نظر دارد با اســتناد به مصوبه اول صورتجلسه مورخ 
98/02/26 شوراى اسالمى شهر نسبت به برگزارى مزایده عمومى و فروش 5 
پالك با کاربرى مسکونى اقدام نماید. متقاضیان مى توانند تا تاریخ 98/06/03 
جهت دریافت اسناد مزایده به شهردارى مراجعه نمایند. آخرین مهلت تکمیل 
و تحویل اسناد مزایده پایان وقت ادارى روز دوشــنبه مورخ 1398/06/04 

مى باشد.
تاریخ بازگشایى پاکت ها 98/06/07 خواهد بود.

شهردارى در رد و یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.
هزینه درج آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد. 

آگهى مزایده عمومى مرحله دوم (نوبت اول)

     

تأثیر گوشت و تخم مرغ بر درمان سرطانحریق منزل مسکونى 4 طبقه در خیابان نیکبخت مهدى فخیم زاده: کارگردان لوده ساز نیستمنفوذ فرش اصفهان به جلسه آمریکایى – سعودى! پایان  مهرداد شاید در قطر سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چرا خربزه و عسل 
را نباید همزمان 

مصرف کرد؟

اولویت انتخاب سارقان، منازل است
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برادر میترا استاد: 
قصاص مى خواهم ولى...!

درآمد از فضاى مجازى 
مالیات دارد

عاقبت دست ندادن 
ورزشکار آمریکایى 
با یک ایرانى چغر! 27 انجمن هم 

داد خبرنگار را 
نمى ستاند!

یک متخصص طب ایرانى، با بیان اینکه 
طبق نظر حکماى این طب، مواد 

غذایى باید با مصلحات شان 
مصرف شوند، گفت: مصرف 

همزمان برخى مواد غذایى مانند...

فردا روز خبرنگار اســت اما خبرنگاران به عنوان 
قشــرى که همواره دغدغه ها و مسائل اصناف 
دیگر را پیگیرى مى کنند، همیشــه از داشــتن 
صنفى که مشــکالت آنها را جدى دنبال کند، 
محروم بوده اند؛ این در حالى است که هم اینک 
حدود 27 انجمن  صنفى روزنامه نگار به صورت 
رسمى از معاونت مطبوعاتى مجوز دارند! بله، 27 
انجمن؛ انجمن هایى که سر جمع به  اندازه  یک 
انجمن هم پا نگرفته اند و فعالیت چندانى ندارند.

بر اساس آخرین اسناد موجود، حدود 30 
انجمن صنفى...
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خانه تکانى در هیئت رئیسه شوراى شهر اصفهانخانه تکانى در هیئت رئیسه شوراى شهر اصفهان
رئیس و نایب رئیس تغییر کردندرئیس و نایب رئیس تغییر کردند
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اطالعات فرمانده انتظامى نشان مى دهد برخورد با باند سارقان کابل و وسایل داخل خودرو در رتبه هاى بعدى هستند

امکان جبران در بازى برگشت هست
رسول کربکندى، سرمربى پیشین تیم فوتبال ذوب آهن اعتقاد دارد 

که االتحاد عربستان در بازى شب گذشته نمایش بهترى نسبت به 
نماینده فوتبال کشورمان داشته است.

رسول کربکندى در گفتگویى با اشاره به دیدار رفت االتحاد 
- ذوب آهن در مرحله یک هشتم نهایى ...
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در صفحه 2 بخوانید

کشت ُپر رونق 
در شرق اصفهان 

با رهاسازى تابستانه 
زاینده رود

40 هزار واحد مسکونى در استان اصفهان 
ساخته مى شود

3

27 انجمن
داد خبرنگا
نمى ستاند
فردا روز خبرنگار اســت اما خبرنگ
م قشــرى که همواره دغدغه ها و
دیگر را پیگیرى مى کنند، همیشـ
صنفى که مشــکالت آنها را جد
محروم بوده اند؛ این در حالى است
27 انجمن  صنفى روزنامه ن 7حدود
رسمى از معاونت مطبوعاتى مجوز
انجمن؛ انجمن هایى که سر جمع
انجمن هم پا نگرفته اند و فعالیت چ
بربر اساس آخرین اسناد موج

انجمن صنفى...
در صف

چشمى؟ چشمى؟ 
بـلهبـله
 مى خواهیمش مى خواهیمش

 م الف: 557394رضا غالمرضایى- شهردار نصرآباد رضا غالمرضایى- شهردار نصرآباد 

چاپ اول
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 اینکه 
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مهران مدیرى مهران مدیرى 
ضبط «شب نشینى» ضبط «شب نشینى» 

را هفته آینده را هفته آینده 
آغاز مى کندآغاز مى کند

شهردارى چمگردان به استناد مجوزهاى شوراى محترم اسالمى شهر چمگردان در نظر دارد نسبت به:
1- اجاره واحدهــاى 1 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 14 و 16 و 17 و 18 و 19 مجتمع کار گاهى واقع در بلوار جانبازان (هر واحد 

جداگانه)
2- اجاره واحدهاى 5 و 6 و 10 و 11 و 12 و 14 مجتمع تجارى واقع در خیابان آزادى (هر واحد جداگانه)

3- اجاره محل کیوسک شماره 1 پارك ساحلى
4- اجاره محل کیوسک شماره 2 پارك ساحلى

5- اجاره محل مجموعه ورزشى شماره 1 پارك ساحلى
6- اجاره محل مجموعه ورزشى شماره 2 پارك ساحلى

7- اجاره محل پیست دوچرخه سوارى باغ بانوان
8- اجاره اغذیه فروشى باغ بانوان

9- اجاره محل استخر توپى باغ بانوان
10- اجاره محل پارك بادى باغ بانوان

تمام موارد فوق بر اساس قیمت کارشناس رسمى دادگسترى به عنوان قیمت پایه اقدام مى گردد.
متقاضیان مى توانند حداکثر تا روز پنج شنبه مورخ 98/05/31 جهت دریافت اسناد و آگاهى از شرایط داخلى مزایده و 
به واحد امور قراردادها مراجعه و تا پایان وقت ادارى همان روز پاکت هاى مزایده را تحویل دبیرخانه حراست شهردارى 

نمایند.
هزینه چاپ آگهى در روزنامه و کارشناسى، هر یک از موارد فوق به نسبت به عهده برنده مزایده مى باشد.

شماره تماس شهردارى: 52240471

آگهى مزایده

م الف: 558074علیرضا مالکبیرى- شهردار چمگردانعلیرضا مالکبیرى- شهردار چمگردان

نوبت اول

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام 
نماید: 

موضوع مناقصه:   1- لکه گیرى و آسفالت معابر سطح شهر
- مبلغ اولیه اعتبار: 5/000/000/000 ریال                                                                  

  - مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 250/000/000 ریال
- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى                            

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 98/05/26
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر                      

  - محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 98/05/27                  

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز چهارشنبه 98/06/06
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام 

نمى شود.

آگهى مناقصه

م الف: 550604على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر 

چاپ  دوم

دستگاه مناقصه گزار: شهردارى مبارکه

 آگهى مناقصه عمومى

م الف: 548044سید محسن هاشمى- شهردار مبارکهسید محسن هاشمى- شهردار مبارکه

نوبت دوم

شرایط متقاضیان:  الف) کلیه اشخاق حقیقى یا حقوقى داراى تأیید صالحیت و رتبه بندى معتبر (رتبه 5 ابنیه یا تأسیسات برقى) با رعایت ظرفیت 
خالى (مجاز) ارجاع کار  . 

  ب) داشتن تجهیزات، امکانات، تخصص الزم و سابقه کار مرتبط با پروژه مذکور. ج) توانایى ارائه تضمین شرکت در مناقصه و همچنین تهیه ضمانتنامه 
انجام تعهدات جهت عقد قرارداد         نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکى معتبر با واریز نقدى به شماره حساب 0105193396003 بنام 

شهردارى مبارکه 
محل دریافت اسناد مناقصه: مبارکه- میدان انقالب، ساختمان شهردارى، امور قراردادها (52402021- 031)     

مبلغ خرید اسناد مناقصه: 600/000 ریال       
  تاریخ فروش اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهى در روزنامه در ساعات ادارى تا روز یکشنبه مورخ 1398/05/27

تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه حراست شهردارى: از تاریخ درج نوبت دوم آگهى در روزنامه تا روز چهارشنبه مورخ 1398/05/30 تا 
پایان وقت ادارى

زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشائى پیشنهادات: رأس ساعت 11 صبح روز پنجشنبه مورخ 1398/05/31 در محل شهردارى
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارك مناقصه درج گردیده است.شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار مى باشد.

ضمناً هزینه چاپ آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.

مبلغ تضمین شرکت مدت انجام کاربرآورد اعتبار (ریال)عنوان پروژهردیف
در مناقصه

2/962/599/1384150/000/000عملیات ایجاد شبکه روشنایى پارك محله 10 صفائیه1

ت هست
اعتقاد دارد  آهن

ترىنسبت به 

 االتحاد 
در صفحه 5 بخوانید

سرمربى پیشین تیم فوتبال ذوب آهن با اشاره به شکست 
این تیم برابر االتحاد:
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حجت االسالم و المسلمین حســن روحانى دیروز سه 
شنبه در دیدار وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت امور 
خارجه با اشاره به ســفر خود به مجمع عمومى سازمان 
ملل متحد در ســال 92 تصریح کرد: اگر در نیویورك 
وزیر امور خارجــه ما با وزیر امور خارجــه آمریکا دیدار

 نکرده بود و من به تلفن «باراك اوباما» جواب نمى دادم، 
توافق ژنو با سختى و کندى انجام مى شد. اینکه در کمتر 
از صد روز با شــش قدرت بزرگ بــه توافق موقت ژنو 
برسیم در برخى از مواقع دشوار بود. ساعت 5 صبح براى 
پذیرش نهایى این توافق صحبت مى کردیم که گرفته 

شد و عمل شد.

رئیس شوراى عالى امنیت ملى با بیان اینکه قبل از آن 
(توافق ژنو) هشت سال مذاکره شــده بود و در هشت 
سال پیشــرفتى حاصل نشد، خاطرنشــان کرد: فرض 
کنید ناگهان در صد روز پیشــرفت عظیمى انجام شد. 
تحمل این مسئله از ســوى برخى ها سخت بود. همه
 ما در یک نوع رقابت و حســادتى قــرار داریم. وقتى 
یک دولت و افرادى ادعا کنند مســئله اى حل شــدنى 
 نیست و میز مذاکره اى که هشت ســال وجود داشت، 
فایده ندارد. مــن نمى گویم تقصیر این طــرف بود یا 
آن طــرف. طبیعى اســت کــه از این مســئله حرف  

و حدیث درمى آید.

فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان گفت: 
ایران امروز به اقتدارى رســیده کــه در مقابل هرگونه 
تهدیدى توانایى مقابلــه را دارد و ابتکار عمل منطقه در 

دست این کشور است. 
سردار مجتبى فدا در مراســم تکریم و معارفه فرمانده 
جدید ناحیه مقاومت بســیج شهرســتان مبارکه افزود: 
ایران امروز با قدرت و عزت در مقابــل هرگونه تهدید

آمریکایى ها ایستاده اســت. وى با اشاره به تجاوز پهباد 
آمریکا به مرز هوایى ایران گفت: این پهباد پس از  ورود 
غیرقانونى به مرز هوایى کشورمان و پس از سه بار تذکر 
و هشدار ساقط شد که این نشــان از پیشرفت، ظرفیت 

و توانمندى باالى جمهورى اســالمى در عرصه هوا و 
فضا و موشــکى دارد. فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) 
اظهار کرد: توانمندى متقابل ایران، یک درجه باالتر و با 
ارزش تر توان بازدارندگى است. وى بیان کرد: با توجه به 
شرایطى که پیش آمده، به زودى آمریکایى ها منطقه را 
ترك خواهند کرد و دیگر جایگاه و ظرفیتى براى آنها در 

خلیج فارس وجود نخواهد داشت.
فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) خاطرنشان کرد: گرانى 
و فشار اقتصادى و معیشتى بر اقشار متوسط مردم وجود 
دارد و کسى هم منکر آن نیست و مسئ والن وظیفه دارند 

براى رفع این مشکالت بکوشند.

پاسخ به تماس تلفنى اوباما 
به توافق ژنو سرعت داد

ایران ابتکار عمل منطقه را 
در دست دارد

عادل برمى گردد
اما نه با «نود»!

   خبر آنالین | جــواد خیابانى، گزارشــگر 
فوتبال، بازگشــت عادل را به صدا و ســیما تأیید 
کرد. عادل فردوسى پور چند ماهى است که از قاب 
تلویزیون دور مانده است و اختالف هایش با على 
فروغى، مدیر شبکه 3، باعث شده تا برنامه «نود» 
دیگر پخش نشود. جواد خیابانى، گزارشگر فوتبال، 
از حل شدن این اختالف ها خبر داده و اعالم کرده 
که عادل فردوسى پور به زودى به عنوان گزارشگر به 

صدا و سیما بازخواهد گشت.

رکوردشکنى پیاز
براســاس جدیدترین آمار وزارت    تسنیم|
صنعت، معدن و تجارت از تغییرات قیمتى کاالهاى 
اساسى در اردیبهشت ماه سال جارى قیمت پیاز در 
این ماه نسبت به مدت مشابه ســال گذشته رشد 
515/1 درصدى را داشــته اســت. مطابق آمار در 
اردیبهشت ماه امسال قیمت خرما مضافتى افزایش 
170 درصد، سیب زرد افزایش 140/8 درصد، سیب 
قرمز افزایش 155/1 درصد، گوشت گوساله 123/3 
درصد، سیب زمینى افزایش 201/3 درصد و گوشت 

گوسفندى 116/9 درصدى داشته است.

سازمان میراث فرهنگى 
وزارتخانه شد

مصوبــه مجلس درباره تشــکیل    فارس|
وزارت میراث فرهنگى و گردشــگرى از ســوى 
شوراى نگهبان تأیید شد. در نشست اخیر شوراى 
نگهبان اعضاى شــوراى نگهبان مصوبه مجلس 
درباره تشکیل وزارت میراث فرهنگى و گردشگرى 

را مغایر شرع و قانون اساسى تشخیص ندادند.

مرگ دلخراش
 اعضاى یک خانواده

3 کــودك از اعضاى    جام جم آنالین|
یک خانواده در شهرستان مهر بر اثر غرق شدگى 
در اسکله بندر شیرینو در استان بوشهر جان باختند. 
فرمانده انتظامى بندر شیرینو ضمن تأیید این خبر 
گفت: روز دوشــنبه یک مرد به همراه دو فرزند و 
فرزند برادر همسرش در اسکله مشغول شنا بودند 
که متأسفانه سه کودك هشــت تا 11 ساله در آب 
غرق شدند. سروان علیزاده افزود: این افراد به دلیل 
نداشتن مهارت کافى در شنا و عمق زیاد آب، غرق 
شدند. وى گفت: به دلیل وزش بادهاى موسمى و 
شرایط نامناسب و دریاى طوفانى، کودکان با یک 
موج قوى به سمت قسمت عمیق دریا کشیده شده 

و غرق شدند.

احمدى نژاد جایى نمى رود!
رتبه اول رشــته    خبرگزارى دانشجو|
تجربى در کنکور 98 گفت: براى رســیدن به این 
رتبه در روز هایى که مدرسه نمى رفتم، بین ده تا 12 
ساعت درس مى خواندم و در روز هاى مدرسه هم 
حدود پنج شش ساعت مشغول درس خواندن بودم. 
ایزدمهر احمدى نژاد با بیان اینکه انتخاب من براى 
دانشگاه رشته پزشکى دانشگاه تهران است، گفت: 
فعًال برنامه اى براى مهاجرت یا ادامه تحصیل در 

خارج از کشور ندارم.

خرید در دبى
 تحویل قاچاق در تهران!

رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم    فارس|
خانگى تهران گفت: قاچاقچیان لوازم خانگى داخلى 
را به مرزهاى غربى کشور منتقل مى کنند و در آنجا 
با نصب برند خارجى، لوازم خانگى ایرانى را با چند 
برابر قیمت به عنوان لوازم خانگى خارجى به فروش 
مى رسانند. سید مرتضى میرى بیان کرد: برخى از 
مردم لوازم خانگى را در دبى خریدارى مى کنند و در 
آنجا به قاچاقچى تحویل مى دهند،  سپس قاچاقچى 

آن کاال را در تهران به آنها تحویل مى دهد. 

نظر آیت ا... مکارم درباره 
ورود زنان به ورزشگاه ها

  تابناك | پایگاه اطالع رسانى «اعتمادآنالین» 
موضوع ورود زنان به ورزشــگاه ها را در قالب سئوالى از 
آیت ا... مکارم شــیرازى مطرح کرد. مشروح پاسخ دفتر 
آیت ا... العظمى مکارم شیرازى به این سئوال چنین بود: جو 
حاکم در ورزشگاه ها براى حضور زنان مناسب نیست و 
شکى نیســت که اختالط جوانان سرچشمه مشکالت 
زیادى از نظر اخالقى و اجتماعى مى شود؛ اضافه بر این 
در بعضى انواع ورزش، مردان پوشــش مناسبى در برابر 
زنان ندارند؛ بنابراین الزم است از حضور در این برنامه ها 
خوددارى کنند به خصوص اینکه این برنامه ها را از رسانه ها 

مى توانند ببینند و حضور آنها ضرورتى ندارد.

دیدار سردار با وزیر 
فرمانده ســپاه قدس دیروز با لباس    تسنیم|
رسمى سپاه پاســداران انقالب اسالمى در محل وزارت 
امور خارجه حاضر شد و با ظریف دیدار کرد. سردار قاسم 
ســلیمانى در این دیدار ضمن خداقوت به ظریف، اقدام 
آمریکا در خصوص وزیر امور خارجه جمهورى اسالمى 
ایران را جنون آمیز و نشانه شکســت قطعى کاخ سفید 
دانست. سردار قاسم سلیمانى دفاع از منافع ملى و صداقت 
در بیان را از خصوصیات ویژه آقاى ظریف دانسته افزود: 
به شما تبریک مى گویم که به دلیل انتساب به رهبر معظم، 
حکیم و فرزانه عالم اسالم و جهان، مورد غضب و دشمنى 

آمریکا قرار گرفته اید.

از درخت آویزانشان کنید
رئیس پلیس پیشــگیرى ناجا با بیان    تسنیم|
اینکه قانون باید به نفع جنگل بانان باشــد، اظهار کرد: 
جنگل بانان حمایت قضایى مى خواهند. ســردار محمد 
شرفى افزود: مجرمان حتى جســارت مى کنند و به خود 
اجازه مى دهند به سمت جنگل بانان تیراندازى کنند اما باید 
به شدت با متخلفان در حوزه جنگل برخورد شود و حتى 
آنها را از درخت در جنگل آویزان کرد تا درس عبرتى براى 

دیگر متخلفان شود.

انتقاد محسن هاشمى از 
صداوسیما 

رئیس شــوراى اســالمى شــهر تهران   پانا|
از صداوسیما بابت ساخت ســریال «گاندو» و تخریب 
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشــورمان انتقاد 
کرد. محسن هاشمى رفسنجانى در صفحه شخصى خود 
در توییتر نوشت: «گاندو، تمســاحى خاص است که در 
سد پیشین، در سیستان و بلوچستان زندگى مى کند و در 
روستاهاى فاقد سیستم آب لوله کشى کودکانى که براى 
برداشت آب از برکه ها مى روند، قربانى گاندو مى شوند. 
مناسب بود صداوسیما به جاى ساخت گاندو در تخریب 
دکتر ظریف، ســریالى در مورد محرومیت در سیستان و 

بلوچستان مى ساخت.»

داماد وزیر زندانى شد
  فارس| رســول قهرمانى، نماینده دادستان از 
اجراى حکم ســید محمد هادى رضوى یکى از متهمان 
مرتبط با پرونده بانک سرمایه و داماد وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى خبر داد و گفت: وى دوشنبه شب به زندان منتقل 
شده است. رضوى به 20 سال حبس و 74 ضربه شالق 

محکوم شده است.

از 7 صبح تا 9 شب 
مشغول پیگیرى ام

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در واکنش    ایلنا|
به نامه جمعــى از نمایندگان مجلس بــه روحانى براى 
برکنارى وى گفت: رئ یس فراکسیون ایثارگران مجلس 
مدعى شده اند که این نامه از طریق فراکسیون ایثارگران 
ارسال نشده است. حجت االسالم سید محمدعلى شهیدى 
با اشاره به کسالتش که از سال گذشته بر وى عارض شده 
است، ادامه داد: مراحل درمانى ام انجام شده است و در حال 
حاضر هم در حد توان کار مى کنم و از 7 صبح تا 9 شب در 

بنیاد مشغول پیگیرى امور ایثارگران هستم.

خبرخوان

برادر میترا استاد، همسر کشته شده محمدعلى نجفى 
در پاسخ به این سئوال که آیا خبر مذاکره با وکیالن 
محمدعلــى نجفى را 
تأیید مى کنید؟ گفت: 
بله. براى نخستین بار 
اواخر هفتــه پیش در 
خانه ما، با وکیالن، دو 
نفر از دوستان و خانواده 
نجفى نشستى داشتیم. 
البته در مراسم خواهرم 
در مســجد، خانواده نجفى هم حاضر بودند. بیشتر 
صحبت ها درباره بخشش و گرفتن رضایت از ما بود 
و اینکه لذت بخشش از انتقام بیشتر است و اصرار 
داشتند به ما بقبوالنند که نجفى قصد قتل نداشت  

و اتفاقى بود اما به هیچ عنوان از پول حرفى نشد. 
مسعود استاد افزود: من همچنان نظرم بر قصاص 
اســت مگر اینکه اتفاقى بیافتد و کمى وضعیت 
روحى ام آرام تر شــود و بتوانم به این موضوع فکر 
کنم.  البته احساس مى کنم  اگر با قصاص جانى 
را بگیرم من هم قاتل ام. از دوستان هم مى خواهم 
اجازه دهند خانواده ما بــا آرامش تصمیم بگیرد و 

دخالت نکنند.

فردا روز خبرنگار اســت اما خبرنگاران به عنوان قشرى 
که همواره دغدغه ها و مسائل اصناف دیگر را پیگیرى 
مى کنند، همیشه از داشــتن صنفى که مشکالت آنها را 
جدى دنبال کند، محروم بوده اند؛ این در حالى است که 
هم اینک حدود 27 انجمن  صنفى روزنامه نگار به صورت 
رسمى از معاونت مطبوعاتى مجوز دارند! بله، 27 انجمن؛ 
انجمن هایى که ســر جمع به  اندازه  یک انجمن هم پا 

نگرفته اند و فعالیت چندانى ندارند.
بر اساس آخرین اسناد موجود، حدود 30 انجمن صنفى 
روزنامه نگارى در کشــور مجوز فعالیت دارد؛ که اگرچه 
اغلب آنها نیمــه فعال و حتى گاهى هــم بدون فعالیت 
هستند، اما نامشان به عنوان انجمن صنفى اهالى رسانه 

ثبت شده است.
«انجمن صنفى کارفرمایى مدیران نشــریات کشور»، 
«انجمن صنفى کارگرى خبرنــگاران و روزنامه نگاران 
ایران»، «انجمن صنفى خبرنــگاران و روزنامه نگاران 
ایران»، «انجمن صنفى مدیران رســانه»، «شــرکت 
تعاونــى مطبوعــات»، «انجمــن صنفى نشــریات 
تخصصى کشاورزى و صنایع غذایى کشور»، «انجمن 
روزنامه نگاران زن ایرانــى»، «انجمن صنفى کارگرى 
عکاســان مطبوعاتى ایران»، «انجمن صنفى مدیران 
روزنامه هاى دولتى»، «انجمن روزنامه نگاران مسلمان»، 
«انجمن نویســندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشى 
ایران»، «مجمع خبرنگاران و نویســندگان مطبوعاتى 
دفاع مقدس»، «انجمن صنفى روزنامه نگاران گلستان»، 
«انجمن پیشکســوتان مطبوعــات»، «انجمن صنفى 
کارفرمایى نشریات محلى استان کردستان»، «انجمن 
عکاسان و خبرنگاران ورزشى استان اصفهان»، «انجمن 
صنفى روزنامه نگاران استان اصفهان»، «انجمن عکاسان 
مطبوعاتى اســتان اصفهان»، «انجمن صنفى تبلیغات 
استان اصفهان»، «اتحادیه کانون هاى آگهى و تبلیغات 
استان اصفهان»، «اتحادیه مطبوعات محلى استان هاى 
کشــور»، «انجمن صنفى روزنامه نــگاران قزوین»، 
«انجمن صنفــى خبرنگاران و روزنامه نگاران اســتان 

خراسان جنوبى»، «انجمن خبرنگاران، روزنامه نگاران و 
خبرگزارى هاى استان چهارمحال و بختیارى»، «بسیج 
رسانه اصفهان»، «انجمن صنفى روزنامه نگاران تهران» 
و «شــوراى مرکزى خانه هاى مطبوعات» انجمن هاى 

صنفى هستند که نام آنها به ثبت رسیده است.
و البته از ایــن میان، انجمن هاى صنفــى «کارفرمایى 
مدیران نشریات کشــور»، «مدیران رسانه»، «شرکت 
تعاونى مطبوعات»، «مدیــران روزنامه هاى دولتى»، 
«تبلیغات اســتان اصفهان» و «اتحادیــه کانون هاى 
آگهى و تبلیغات اســتان اصفهان» در گروه تشکل هاى 

مدیریتــى قــرار مى گیرند و ســایر انجمن هــا جزو 
تشکل هاى روزنامه نگارى محسوب مى شــوند. اما از 
میان انجمن هایــى که نام برده شــد، «انجمن صنفى 
روزنامه نگاران ایران» که مهر ماه سال 76 و با روى کار 
آمدن دولت اصالحات راه اندازى شده بود، معروف ترین 
و فعال ترین انجمن صنفى اهالى قلم و رسانه به حساب 
مى آمد که سال 88 براى همیشــه تعطیل شد و با وجود 
وعده هایى که در ابتداى دوره  تدبیر و امید براى بازگشایى 
این انجمن داده شــده بود و تالش هــاى کمرنگى که 
انجام شــد، هیچگاه این امر به طور کامل محقق نشد. 

انجمن پیشکســوتان مطبوعــات نیز که بــا جمعى از 
قدیمى ها و مهمترین هاى عرصه مطبوعات ســال 96 
تشکیل شد و ســال 97 نیز با رأى اعضا ، هیئت مدیره 
آن مشــخص شــد، هم اکنون به دلیل مشکالت مالى 
هنوز مکان مناســبى براى فعالیت هاى خود پیدا نکرده 
است. وضعیت ســایر انجمن ها نیز کم و بیش به همین 
صورت اســت؛ انجمن هایى که وجود دارند، اما نامشان

 اغلب به هنگام صدور بیانیه ها یا در زمان عرض تسلیت 
شــنیده مى شــود و فعالیت هاى دیگرى هــم جز این 

ندارند.

چنــد روز پیــش در فضاى مجــازى اســتان قزوین 
خبرى مبنى بر به آتش کشیده شــدن باغستان سنتى 
قزوین توسط یکى از عکاســان خبرى قزوین منتشر 

شد.
غدیر موسى خانى،  معاون عملیات سازمان آتش نشانى 
شــهردارى قزوین  با تأیید این خبر اظهار کرد: چندى 
قبل عکاس یکى از خبرگزارى هاى برجســته قزوین 
پس از مطلع شدن از آتش ســوزى در یکى از مناطق 
باغستان سنتى، براى پوشش تصویرى از خسارات وارد 
شده به محل آتش سوزى مراجعه مى کند. این عکاس 
پس از مراجعه با آتش خاموش شده توسط آتش نشانان 

مواجه مى شود اما براى طبیعى تر جلوه دادن عکس ها به 
آتش افروزى در گوشه اى از باغستان اقدام مى کند.

معاون عملیات سازمان آتش نشانى در پایان گفت: اقدام 
این فرد موجب مى شــود که به دلیل ماهیت باغستان 
و ســرعت باد در کمتر از چند دقیقه مساحت زیادى از 

باغستان در آتش بسوزد.
گفتنى اســت در پى این حادثه و عــدم معرفى عکاس 
خاطى، عکاســان خبرى استان نســبت به این اقدام 
اعتراض کرده و خواستار معرفى این عکاس شده اند. این 
افراد معتقدند عدم معرفى عکاس آتش افروز باعث شده 

این اقدام به نام همه عکاسان استان نوشته شود.

معاون وزیر خارجه آمریکا با ســفیر عربســتان در 
آمریکا دیــدار کردند. 
آنچه در این دیدار بیش 
از هر موضــوع دیگر 
خودنمایى مى کرد هنر 
دست هنرمندان ایرانى 
بود که به شــکل یک 
فرش نفیس بــه دیوار 
محل مالقــات این دو 

چهره آمریکایى و سعودى نصب شده بود. نکته قابل 
توجه اینکه نام «ایران» و شهر تاریخى «اصفهان»  
بر گوشــه اى از این فرش نفیس بافته شــده و در 
تصاویر این دیدار آمریکایى – ســعودى به وضوح 

نمایان است.
کاربران فضاى مجازى نیز با مشاهده فرش ایرانى در 
دیدار معاون وزیر خارجه آمریکا با سفیر عربستان در 
آمریکا نکات جالبى را به عنوان کامنت مطرح کردند.

کاربرى در کامنتى که زیر این عکس گذاشته نوشته 
است: «قالى پشت سرشان را ببینید؛ ایران قهرمان 

است.» 

برخورد یک دســتگاه جرثقیل با چند دستگاه خودروى 
سوارى در بولوار هاشمیه مشهد، فاجعه آفرید. این حادثه 

دوشنبه شب درحالى رخ داد که بررسى هاى اولیه نشان 
مى دهد جرثقیل مذکور ترمــز برید و این فاجعه مرگبار 
را رقم زد. این جرثقیل از مســیر منحرف شده و با چند 
خودرو برخورد کرده بود که در این ســانحه چهار نفر در 
دم جان باختند و پیکر پنج َتن دیگر نیز از البه الى آهن 
پاره ها بیرون کشــیده شــد که به مراکز درمانى انتقال 
یافتند. معاون دادستان مرکز خراسان رضوى گفته است 
پرونده اى در این باره تشــکیل شده  و به سرعت و دقت 
در مجتمع قضایى شــهید کامیاب، مورد رسیدگى قرار 

مى گیرد.

رحمان عموزاده خلیلى حاال در کشــتى ایران مثل یک 
ستاره مى   درخشــد. او موفق شــد در همین ابتداى راه 
دو مدال جهانى به دست بیاورد و ســکوى اول آسیا را 
هم فتح کند. او در وزن 48 کیلوگرم کشــتى مى گیرد. 
اخیراً ویدیویى از این کشتى گیر منتشــر شد که بعد از 
دست ندادن حریف آمریکایى یک فن فوق العاده روى او 

مى زند و کشتى را با قدرت مى برد. 
رحمان عموزاده دیروز به صورت تلفنى با برنامه «سالم 
صبح بخیر» گفتگو کرد و در این بــاره گفت: «فنى که 
زدم یک پا یک دست بود. آن لحظه موقعیت فن ایجاد 
شد و توانســتم آن را اجرا کنم.» او درباره دست ندادن

کشتى گیر آمریکایى گفت: «بله، دست نداد و به ایرانى ها 
بى احترامى کرد. من هم با یک فن زیبا جوابش را دادم. 
چون دست نداد فن یک پا و یک دست را زدم.» او درباره 

مدال طالیى که به دست آورد گفت: «این دومین طالى 
جهانى من بود. در بلغارســتان در کشتى اول استراحت 
خوردم. در کشــتى دوم حریف گرجســتان را 2  بر صفر 
بردم. در کشتى سوم مقابل حریف ژاپنى 4 بر یک پیروز 
شدم. ماقبل فینال حریف آمریکایى را 12 بر صفر بردم و 

در کشتى آخر هم حریف ازبکستانى را شکست دادم.»

هادى چوپان، بدنساز معروف ایران و جهان به خبر روزنامه 
«نیویورك تایمز» واکنش نشان داد. 

گرگ ایرانى که حاال بین بدنسازان جهان معروف شده و اخیراً 
هم مدال طالى رقابت هاى حرفه اى کانادا را به دست آورد، 
درگیر یک بازى سیاسى شده است. آمریکا تا دیروز ویزاى او 
را براى حضور در رقابت هاى فوق حرفه اى مسترالمپیا صادر 

نکرده بود. روز یک شنبه روزنامه «نیویورك تایمز» اعالم کرد 
او ویزا نخواهد گرفت. این خبر در ایران جنجال زیادى کرد. 

هادى چوپان صبح دیروز در گفتگو با برنامه «ســالم صبح 
بخیر» گفت: «در مورد خبــر روزنامه "نیویوك تایمز" یک 
شایعه پراکنى شد. در ایران نتوانســتند متن این روزنامه را 
درســت ترجمه کنند. این روزنامه نوشته بود زمان زیادى تا 
شروع رقابت ها باقى نمانده است و هنوز هادى چوپان موفق 
نشده ویزاى آمریکا را بگیرد. مشکل ما در واقع چند خبرنگار 
کم تجربه بودند که متن را به درســتى ترجمه نکردند.» او 
درباره آخرین شــرایط خود و احتمال حضورش در آمریکا 
توضیح داد: «شبانه روزى و به لطف بچه ها و همکاران پیگیر 
ویزا هستیم. امیدواریم که  حتى شده یک روز قبل از مسابقه 
خودم را به آمریکا و مسابقات مســترالمپیا برسانم. نا امید 

نیستم. امید داریم که ان شاءا... این اتفاق رخ دهد.»

27 انجمن هم داد خبرنگار را نمى ستاند!

عکاس قزوینى باغستان را به آتش کشید

«جرثقیل مرگ» ترمز برید

برادر میترا استاد: 
قصاص مى خواهم ولى...!

نفوذ فرش اصفهان
 به جلسه 

آمریکایى – سعودى!

عاقبت دست ندادن ورزشکار آمریکایى با یک ایرانى چغر!واکنش گرگ ایرانى به خبر جنجالى روزنامه آمریکایى!
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حضور کمرنگ اصفهانى ها 
دیروز اسـامى ده نفر برتر هر کدام از گروه هاى آزمایشى 
علوم انسـانى، علـوم تجربـى و علـوم ریاضـى و فنى و 
همچنین اسامى سه نفر برتر هر یک از گروه هاى آزمایشى 
هنر و زبان هاى خارجه اعالم شد. براساس این گزارش، 
کنکورى هاى استان اصفهان تنها در گروه آزمایشى زبان 
موفق بودند و امیرشایان چادگانى پور از اصفهان توانست 
رتبه دوم این گروه را کسب کند. اصفهانى ها در ده نفر برتر 
رشته هاى ریاضى و علوم تجربى جایگاهى نداشتند و در 
گروه آزمایشـى علوم انسـانى ملیکا دادخواه تیرانى رتبه 

دهم را کسب کرد.

رصد ماه و سیارات زیر آسمان
دویسـت و شـصت و ششـمین برنامه رصـد عمومى با 
عنوان «زیر آسـمان اصفهان» ویژه عموم روز پنج شنبه 
17 مـرداد برگزار مـى شـود. این ویـژه برنامه همـراه با 
برنامه هـاى مختلف و رصـد ماه و صور فلکـى با حضور 
شـهروندان اصفهانى توسـط مرکز آموزش نجوم ادیب 
وابسته به سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان از سـاعت 20 تا 22 در خیابان سعادت آباد رو به 

روى آرامگاه بانو امین برگزار مى شود.

میزبانى کتابخانه ها از طرح 
«شهر بیدار»

طیبه فاطمى، رئیـس اداره امور کتابخانه هاى سـازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شـهردارى اصفهان اظهار 
کرد: برنامه «شـهر بیدار» با همکارى مناطـق 15 گانه 
شـهردارى اصفهان و اداره امور کتابخانه هاى سـازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شـهردارى اصفهان از اول 
شهریور ماه برگزار مى شود. وى با بیان اینکه مهلت ثبت 
نام تا 22 مردادماه اسـت، گفت: «شـهر بیـدار» با هدف 
افزایش سـرانه مطالعـه و ترویـج فرهنـگ مطالعه بین 
کودکان و نوجوانانى که در آینده سیاسـتگذاران شهرى 
و فرهنگى هسـتند، کـودك و نوجـوان کتابدار، شـاعر، 
نویسـنده، ناشـر، پژوهشـگر و تکنولوژیسـت پـرورش 

خواهد داد.

کشف 21 ماینر در نجف آباد
فرمانده انتظامی شهرسـتان نجف آباد با اشاره به کسب 
خبرى مبنی بر اینکه در شـهرك بـرق و الکترونیک این 
شهرستان با دستگاه ماینر قاچاق، ارز دیجیتال استخراج 
می شود، گفت: مأموران یگان امداد در بازدید از کارخانه اى 
در این شهرستان، 21 دستگاه ماینر خارجی قاچاق را کشف 
و ضبط کردند. سرهنگ محمدحسـین باباکالنی ارزش 

دستگاه هاي کشف شده را سه میلیارد ریال ارزیابى کرد.

رتبه اول اصفهان در 
تغذیه با شیر مادر 

ارزیاب ارشد بیمارستان هاى دوسـتدار کودك دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان اظهار کرد: بر اساس تحقیقى که 
درباره تغذیه انحصارى با شـیر مادر در شش ماه نخست 
تولد انجام شد، این شاخص در استان اصفهان 65 درصد 
و در میانگیـن کشـورى 52 درصد اسـت. مریم کاظمى 
با بیان اینکه اصفهان، رتبه نخسـت کشـورى را در این 
زمینه کسب کرد، افزود: فرهنگسازى و آموزش در آگاهى 
رسانى به خانواده ها براى تغذیه نوزادان با شیر مادر اهمیت 

بسزایى دارد.

راه اندازى
 مزرعه نمونه تحقیقاتى

دانشـگاه آزاد اسـالمى واحـد شاهین شـهر بـر اسـاس 
تفاهمنامه اى با دهیار روستاى حسن رباط این شهرستان 
مزرعه نمونه تحقیقاتى، آموزشـى و ترویجى راه اندازى 
مى کند. مسـعود نصرى، رئیس دانشـگاه آزاد اسـالمى 
واحد شاهین شهر اظهار کرد: تفاهمنامه همکارى با هدف 
اجراى طرح هاى پژوهشى و مطالعاتى مشترك در راستاى 
توسـعه فرهنگى، اجتماعى، اقتصـادى و عمرانى براى 
حرکت به سمت توسعه گردشـگرى منطقه و همچنین 
زمینه سـازى براى حضـور نوجوانان و جوانان روسـتا به 
منظور ادامه تحصیل و استقرار در مراکز رشد و کارآفرینى 

دانشگاه به امضا  رسید.

خبر

مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان گفت: در زمینه فرار 
مالیاتى در استان اصفهان با کمک دستگاه هاى قضایى، 
امنیتى و اطالعاتى و مابقى دســتگاه هــا فعالیت هاى 
خوبى در اســتان اصفهان به انجام رسیده که در کشور 

بى نظیر است. 
بهروز مهدلو در گفتگو با «مهر» تأکید کرد: بر این اساس 
براى تعداد قابل توجه مؤدیانى کــه مالیات نمى دادند 
پرونده تشکیل شــده و بخش هایى از این مالیات ها نیز 

وصول شده است. 
وى با تأکید بر اینکه به درآمدهایى که از طریق کســب 
و کار در فضاى مجازى است نیز مالیات تعلق مى گیرد، 

گفت: هر شخصى که در ایران از طریق سایت یا فضاهاى 
مجازى فعالیت دارد مکلف به تشــکیل پرونده است و 
جزو وظایف امور مالیاتى اســت که این امور را پیگیرى

 کند.
 مدیرکل امــور مالیاتى اســتان اصفهان  با اشــاره به 
ســایت هاى فــروش داراى مجــوز گفت: بــه یقین 
سایت هایى که از دســتگاه هاى ذیربط مجوز دریافت 

کرده اند داراى پرونده مالیاتى نیز هستند.
 مهدلو تأکید کرد: در حال حاضر واحدى مجزا براى امور 
مالیاتى درآمدهاى فضــاى مجازى نداریم اما در تالش 

هستیم که به زودى این واحد تشکیل شود.

نماینده مردم شاهین شــهر و میمه در مجلس شوراى 
اسالمى گفت: پروژه قطار سریع السیر اصفهان-تهران 
به عنوان یک پروژه بســیار خوب براى تردد در مســیر 
اصفهان و تهران الزم است و تا به امروز چندین بار کلنگ 
آن به زمین خورده است و در رفع موانع آن اراده اى وجود

 ندارد.
حســینعلى حاجى دلیگانى در گفتگو با «تسنیم» درباره 
مشــکالت این طرح در اصفهان تصریح کرد: متأسفانه 
کار جدى و اقدامات الزم براى برطرف کردن مشکالت 
و موانع این پروژه صورت نگرفته است. وى در ادامه بیان 
کرد: همت و پیگیرى الزم در راستاى تکمیل این طرح 

وجود ندارد و اختصاص وام به ایــن پروژه نیز از الزامات 
دیگرى اســت که باید به آن اختصاص پیــدا کند. وى 
ادامه داد: تصمیم جدى در مدیریــت این پروژه نیز باید 
اتخاذ شــود. تا به امروز چندین بار مدیریت پروژه قطار 
سریع الســیر اصفهان و تهران عوض شــده است، در 
مقاطعى مدیریت اجرایى این پروژه به راه آهن و پس از 

آن به شرکت ساخت واگذار شد.
حاجى دلیگانــى ادامه داد: تصمیم قطعى در ســاخت و 
تکمیل این پروژه گرفته نمى شود و در مقاطعى مجموعه 
خاصى مدیریت اجرایى آن را به عهده مى گیرد و  متأسفانه 

روند تکمیل آن فراموش مى شود. 

پروژه اى که
 اراده پشت آن نیست

درآمد از فضاى مجازى 
مالیات دارد

حریق منزل مسکونى چهار طبقه در خیابان نیکبخت 
کوچه شهید سلیمانى که ساعت 8 و 21 دقیقه  صبح 
دیروز  15 مرداد رخ داد با حضور نیروهاى آتش نشانى 

اصفهان از ایستگاه هاى 3 و 20، اطفا شد.  
این حریق در زیر زمین این منزل مســکونى رخ داده 
بود و سبب ورود دود به ســایر طبقات شد. به همین 
دلیل بعــد از حضور نیروهاى آتش نشــانى در محل 
حادثه، اکیپ ها به دو بخش تجسس و اطفاى حریق 
تقسیم شــدند و اقدام به خالى کردن واحدها از سکنه 

کردند تا افراد دچار دودزدگى نشوند اما یکى از ساکنان 
در طبقه دوم خواب بود و از وقوع حادثه باخبر نشــده 

بود. 
این در حالى است که با تالش اکیپ تجسس، این فرد 
پیدا شد، نجات پیدا کرد و تحویل نیروهاى اورژانس 
شــد اما اگر نیروهاى آتش نشــانى چند دقیقه دیرتر 
عملیات نجات را انجام مى دادند، این فرد جان خود را 

به علت دودزدگى از دست داده بود.  
گفتنى است  علت این حادثه در دست بررسى است.

همزمان با برپایى نخستین نمایشگاه بازاریابى، تبلیغات 
و مدیریت کسب و کار، فعاالن این عرصه و مدیران ارشد 
شــرکت هاى بخش خصوصى و دولتى، مهمان اصفهان 

مى شوند.
این نمایشگاه که از امروز شــانزدهم تا نوزدهم مردادماه 
در محل برپایى نمایشــگاه هاى بین المللى اســتان واقع 
در پل شهرســتان برگزار خواهد شــد، زمینه اى را فراهم 
مى آورد تا شرکت هاى مشاوره کاریابى، دانشگاه ها و مراکز 

آموزشى مرتبط با حوزه مدیریت کسب و کار، شرکت هاى 
کانون آگهى و تبلیغات، انجمن ها و تشــکل هاى مرتبط، 
شرکت هاى فعال در حوزه بازاریابى دیجیتال و شرکت هاى 
فعال در حــوزه مدیریت برند، توانمندى هــاى خود را به 

نمایش بگذارند.
این نمایشگاه با حضور 92 شرکت از استان هاى اصفهان، 
تهران و قزوین برگزار خواهد شد و در کنار آن، برگزارى 9 
سمینار آموزشى، 25 کارگاه آموزشى و 25 جلسه مشاوره و 

انتقال تجربه، شــرایطى را فراهم مى آورد تا مدیران ارشد 
شرکت ها و فعاالن اقتصادى در کسب و کارهاى مختلف، 
توانایى ها و پتانسیل هاى خود را براى ثروت آفرینى بیشتر 

ارتقا دهند.
بر اســاس این گزارش، عالقــه مندان بــه بازدید از این 
نمایشگاه مى توانند طى ساعات 10 تا 18 روزهاى 16 تا 19 
مردادماه به محل برپایى نمایشگاه هاى بین المللى استان 

اصفهان واقع در پل شهرستان مراجعه کنند.

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
در جمع خبرنگاران، شهرك صنعتى نگین میمه را یکى از 
قطب هاى تخصصى فرآورى سنگ استان و کشور دانست 
و گام هاى بزرگ این شــرکت  براى رونــق تولید در این 

شهرك را تشریح کرد.
محمد جواد بگى،  شــهرك صنعتى نگین میمه را یکى از 
70 شهرك و ناحیه صنعتى مصوب و فعال استان دانست و 
اظهار کرد: این شهرك حد فاصل شهرهاى وزوان و میمه 
قرار دارد که در حال حاضر از امکانات کامل زیر بنایى برق، 

آب، گاز، تلفن و معابر و فضاى سبز برخوردار بوده و گام هاى 
ارزشــمندى در جهت ارتقاى امکانات شهرك و تسهیل 
فضاى کسب وکار این شهرك برداشته شده است تا بستر 
مناسبى براى جذب ســرمایه گذارى و ایجاد اشتغال در 
منطقه فراهم شود. وى شناخته شدن این شهرك به عنوان 
شهرك تخصصى فرآورى ســنگ را یکى از مزیت هاى 
بى نظیر آن عنوان و تصریح کرد:  با توجه به ظرفیت هاى 
بى نظیر اســتان اصفهان و این منطقه در تولید و فرآورى 
سنگ، این شهرك مى تواند به یکى از قطب هاى بزرگ 

تولید، فرآورى، فروش و صادرات ســنگ استان و کشور 
تبدیل شود.

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
ساماندهى ورودى و خروجى شهرك صنعتى نگین میمه را 
یکى از پروژه هاى مهم عمرانى این شرکت دانست و افزود: 
تاکنون بخش عمده این پروژه اجرایى شده و در هفته دولت 
شاهد بهره بردارى از این پروژه خواهیم بود که ایمنى تردد 
حمل بار و کارگران و کارآفرینان عزیــز را تأمین خواهد

 کرد.  

طرح پژوهشــى برون دانشــگاهى درآمدزا با عنوان: 
«شبیه ســازى جریان و انتقال گرما در نازل هاى گاز 
براى تعیین تأثیر آنها روى غیر یکنواختى دماى ورق و 
ارائه راهکار براى بهبود یکنواختى دما در شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان با بودجه 110 میلیون ریالى که از سال 
97 آغاز شده بود در تیرماه 98 با موفقیت به پایان رسید.

 به گفته دکتر امید قهرائى، عضــو هیئت علمى تمام 
وقت گروه مکانیک دانشگاه آ زاد اسالمى واحد مجلسى 
و مدیر پــروژه مذکور، این طــرح درآمدزایى صنعتى 

که حاصل تالش تیم پژوهشــى وى متشکل از بهنام 
شــریفى فارغ التحصیل کارشناســى ارشد مکانیک 
تبدیل انرژى واحد مجلسى و نوید فخر و مائده نعمتى 
از فارغ التحصیالن کارشناسى ارشد مکانیک دانشگاه 
صنعتى اصفهان در قالب صنعتى شدن نتایج یک پایان 
نامه کارشناسى ارشــد مکانیک تبدیل انرژى در واحد 
مجلسى بود، پس از رضایتمندى واحد طرح و توسعه 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان و کسب نتایج کاربردى 

مدنظر، به پایان رسید.

معــاون بازآفرینى شــهرى و مســکن اداره کل راه و 
شهرسازى اســتان اصفهان گفت: گام نخست اجراى 
طرح اقدام ملى براى تولید مســکن در استان اصفهان 
برداشته شد که در این راستا ســهم استان در این طرح 
ساخت 40 هزار واحد مسکونى بود و فراخوان بخشى از 

آن اعالم شده است.
ایمان طاهرى اظهار کرد : در این طرح قرار بر این است 
که قسمتى از این واحدها در شهرهاى جدید بهارستان، 
مجلسى و فوالدشهر احداث شود که براى ارائه به بازار و 
همچنین انتخاب شریک در مرحله برنامه ریزى قرار دارد. 
وى درباره احداث مابقى سهم استان در احداث مسکن 

تصریح کرد: مابقى سهم استان اصفهان در اجراى طرح 
اقدام ملى براى تولید مسکن در سایر شهرهاى استان 
به مرحله تولید و احداث مى رســد که این امر توســط 
اداره کل راه و شهرسازى استان و بنیاد مسکن در حال 

برنامه ریزى است.
معــاون بازآفرینى شــهرى و مســکن اداره کل راه و 
شهرسازى استان اصفهان افزود: از این تعداد در مرحله 
نخست بر اساس فراخوان روزهاى گذشته سازمان ملى 
زمین و مسکن، اراضى با ظرفیت احداث  بیش از 5000 
واحد مسکونى در 13 شهر استان و در قالب مشارکت به 

فراخوان گذاشته شده است.

رئیس هیئت مدیره صنف کشاورزى شهرستان اصفهان 
گفت: تابستان امسال با تنش آبى کمى روبه رو بودیم و اگر 
رهاسازى آب با نظم و برنامه ادامه پیدا کند، زراعت تابستانه 
شرق اصفهان به ثمر مى رسد.   حسن محسنى در گفتگو با 
«صاحب نیوز» با مطلوب خواندن وضعیت آبى تابستانه در 
کشاورزى اظهار کرد: این وضعیت، نتیجه روند خوب بارشى 
و مصوبه کمیته 15 نفره با موضوع رهاسازى آب در تابستان 
پیرو جلسات شوراى هماهنگى زاینده رود در دیدار با وزیر 
محقق شد. رئیس هیئت مدیره صنف کشاورزى شهرستان 
اصفهان افزود: کشت بهاره خوبى در شرق اصفهان بعد از 
خشکسالى هاى اخیر حاصل شد و واریز پول گندم کشاورزان 
نسبت به سال گذشته تا حدودى روان تر بوده که مى طلبد 
مســئوالن در این خصوص همت مضاعف داشته باشند. 

وى با اشاره به اینکه قرار بود آب پس از 20 روز بازگشایى 
بسته شود، گفت: پس از اتمام زمان مقرر، زاینده رود با حجم 
کمترى در جریان است تا بتوان شاهد طراوت و سرزندگى 
پایدار محیط زیست باشیم. محسنى از بازگشایى آب براى 
ادامه روند آبیارى کشت کشاورزان شرق اصفهان در امروز 
16 مرداد ماه خبر داد و افزود: در رهاسازى 20 روزه که در 
چند روزه آینده محقق مى شود، میزان آب به 16 متر مکعب 

بر ثانیه مى رسد تا زمین هاى زیر کشت رفته سیراب شود.
رئ یس هیئت مدیره صنف کشاورزى شهرستان اصفهان 
بیان کرد: تنش آبى قابل مالحظه اى در بهار و تابســتان 
امسال نداشتیم و اگر آب تا نیمه مهرماه سال جارى با برنامه 
منظم به مزارع زیرکشت رفته برســد، کشاورزى با رونق 

کشت در تابستان 98، مواجه شده است.

حریق منزل مسکونى 4 طبقه در خیابان نیکبخت 

فعاالن بازاریابى، تبلیغات و کسب و کار، مهمان نمایشگاه اصفهان مى شوند

گام هاى بزرگ براى رونق تولید در شهرك صنعتى نگین میمه

خاتمه یک طرح پژوهشى دانشگاهى 
با فوالد مبارکه اصفهان

40 هزار واحد مسکونى در استان اصفهان 
ساخته مى شود

کشت ُپر رونق در شرق اصفهان 
با رهاسازى تابستانه زاینده رود

فرمانده انتظامى استان اصفهان از افزایش 600 درصدى 
کشفیات مواد مخدر شیشه در استان اصفهان در چهار 
ماه نخست ســال جارى نســبت به مدت مشابه خبر 

داد.
به گزارش «مهر»، سردار مهدى معصوم بیگى پیش از 
ظهر دیروز سه شنبه در نشست خبرى با اصحاب رسانه و 
مطبوعات استان اصفهان با اشاره به فعالیت هاى پلیس 
اصفهان در چهار ماهه نخست سال جارى ابراز کرد: در 
سال جارى با 40 باند سرقت برخورد شده است و در این 
زمینه برخورد باندهاى سرقت از منازل رتبه یک، کابل 
برق رتبه دوم و برخورد با باندهــاى داخل خودرو رتبه 
سوم را داشته اســت. وى با بیان اینکه میزان دستگیر 
شدگان در این حوزه نســبت به مدت مشابه سال قبل 
39 درصد افزایش دارد، گفت: این آمار نشــان مى دهد  
نیروى انتظامى مستمراً با ســارقان و مخالن آرامش 

مردم برخورد مى کند.
سردار معصوم بیگى اضافه کرد: در چهار ماهه نخست 
ســال جارى مجموعًا 15 درصد افزایش کشف اموال 
مردم نسبت به سال گذشته اتفاق افتاده است بدین معنا 
که 15 درصد کشفیات نیروى انتظامى استان اصفهان 

نسبت به سرقت افزایش یافته است.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان ابــراز کرد: در حوزه 
قاچاق کاال و ارز بیش از 800 پرونده قاچاق کاال تشکیل 
و 950 قاچاقى کاال توســط نیروى انتظامى دســتگیر 

شدند.
وى با اشــاره به اینکه توقیف وسیله نقلیه قاچاقچیان با 

افزایش 22 درصدى رو به رو بوده اســت، گفت: درباره 
قاچاق سوخت رشد کشــفیات پلیس اصفهان پنج برابر 
بوده اســت یعنى نیروى انتظامى مقابله با قاچاق را از 
مرکز کشور تا مرز و از مرز تا مرکز کشور دنبال مى کند. 
معصوم بیگى اظهار کرد: در حوزه احتکار و قاچاق کاال 
ارزش کاالهاى قاچاق مکشــوفه بیش از 448 میلیارد 

ریال در چهار ماهه گذشته بوده است. 
فرمانده انتظامى استان اصفهان از انهدام 14 باند جعل و 

کالهبردارى در سطح این استان خبر داد.
سردار معصوم بیگى با بیان اینکه در حوزه راهنمایى و 
رانندگى دو اتفاق مبارك در سال جارى رخ داد، ابراز کرد: 
ما بحث مقابله با قانون گریزى را تقویت کردیم و پلیس 
کنترل نامحسوس در شهرها و مبادى شهر فعال شدند به 
نوعى که تیم هاى نامحسوس به شکل شبانه روزى در 
حال کنترل بى قانونى در امر راهنمایى و رانندگى یعنى 
سرعت و سبقت غیرمجاز، دور زدن بیجا و رفتار خالف 
مقررات و قانون و پرمخاطره هستند. وى تأکید کرد:  از 
زمانى که پلیس کنترل نامحسوس عملیاتى شده است 
تأثیرات خوبى در  شهر داشته اســت و رفتار غیرقانونى 
و تخلفــات راننــدگان به شــکل نامحســوس کنترل 
مى شود. فرمانده انتظامى اســتان اصفهان اظهار کرد: 
ایجاد ترافیک در شهر توسط خودروهاى متخلف به شکل 
نامحسوس در کنترل پلیس است و جریمه خودروهایى 
که در مــکان هایى ممنــوع  یا  به شــکل دوبله توقف 
دارند به شــکل مکانیزه کنترل مى شــود که این امر به 

روان سازى ترافیک کمک خواهد کرد.

وى تأکید کــرد: برخورد بــا دور دور، شیشــه دودى، 
آلودگى صوتى، سگ گردانى و... با انجام طرح ظفر 5 از 
اردیبهشت ماه در اصفهان آغاز شد و ادامه دارد و 2141 

خودرو توقیف شدند.
ســردار معصوم بیگى بیان کرد: در حوزه درون شهرى 
بر اثر آمار پزشــکى قانونى استانى 13 درصد تصادفات 
کاهش داشته است و سهم عابران پیاده در تصادفات 38 
درصد، موتورسیکلت سواران 41 درصد و سایر وسایل 
نقلیه 19 درصد  بوده اســت. وى اضافه کرد: در حوزه 
مربوط به جاده حدود 11 درصد در جاده هاى اســتان با 
کاهش تصادف مواجه هستیم اما آمار فوتى ها افزایش 
داشته بدین معنا که شــدت تصادف باال بوده است، بر 
این اساس شــاهد افزایش 10 درصدى جان باختگان 

تصادفات بودیم.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان تأکید کرد: در چهار 
ماهه نخســت ســال جارى حدود 9000 خــودرو در 
جاده هاى اســتان اصفهان متوقف و بــه دلیل رعایت 

نکردن  قانون به پارکینگ منتقل شده است. 
ســردار معصوم بیگى گفت: در ســال جارى در زمینه 
مبارزه با مواد مخدر 15 تن کشفیات مواد مخدر داشتیم 
که نسبت به زمان مشابه 17 درصد افزایش داشته است. 
وى با بیان اینکه بیش از 600 درصد افزایش مواد مخدر 
صنعتى از نوع شیشــه وجود دارد، تأکید کرد: در چهار 
ماهه نخست سال جارى با 50 باند مواد مخدر برخورد 
شده اســت و 27 درصد افزایش دستگیرى قاچاقچیان 

مواد مخدر را داشتیم.

اطالعات فرمانده انتظامى نشان مى دهد برخورد با باند سارقان کابل و وسایل 
داخل خودرو در رتبه هاى بعدى هستند

اولویت انتخاب سارقان، منازل است
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 شــرکت جهان شــاهکار اصفهان 
ســهامى خاص به شماره ثبت 1534 
و شناســه ملــى 10260421940 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مورخ1396/10/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: - فریدون پورآزاد به شماره 
ملــى 1128956675 بعنوان رئیس 
هیئت مدیــره و مدیرعامل، فرهاد پور 
آزاد به شــماره ملى 1092250387 
بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و ایران 
پورآزاد به شماره ملى 1128959542 
بعنوان عضو هیئت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى 
مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است. 
- ضمنا مدیرعامل مجــرى مصوبات 
هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت 
اســناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

نجف آباد (553956)

شــرکت جهان شــاهکار اصفهان سهامى 
خاص به شــماره ثبت 1534 و شناســه ملى 
10260421940 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ1396/10/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 37 اساسنامه 
بدین شرح اصالح شــد: نحوه امضاى اسناد 
و اوراق تعهدآور شــرکت و چکهــا و بروات و 
سفته ها و سایر اوراق تجارتى و نیز اشخاصى 
را که حق امضا دارند هیئت مدیره تعیین خواهد 
نمود. اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان 
اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى نجف آباد (553959) 

آگهى تغییرات

آگهى تغییرات 

با پنج نامزدى اسکار و یک بار بردن آن با فیلم سینمایى 
«از گور برخاســته»، «لئوناردو دى کاپریو» به عنوان 
یکى از چهره هاى مشهور و بازیگران درجه یک هالیوود 
شناخته مى شود. او نقش هاى چالشى زیادى را از جمله 
با «کوئنتین تارانتینو» و «مارتین اسکورسیزى» تجربه 
کرده و در عین حال به دنبال حل مشکالت انسانى است 

و از فعاالن محیط زیست محسوب مى شود.
در «روز و روزگارى در هالیــوود» او نقش یک بازیگر 
تلویزیونــى فراموش شــده را دارد. بــه کارنامه او که 
نگاه مى اندازیم متوجه حساســیت زیاد او روى نقش 
هایش مى شــویم. 26 فیلمى که او در آن بازى کرده 
تاکنون میلیون ها دالر فروش داشته است. او از معدود 
بازیگرانى محسوب مى شود که این روز ها فیلم هایى را 
بازى مى کند که ارزش دیــدن دارند. منتقدین «ایندى 
وایر» به بهانــه اکران فیلم جدیــد وى، فیلم هاى این 

بازیگر را رتبه بندى کرده اند که مى خوانید:
1) گرگ وال استریت

«گرگ وال استریت» داســتان یک کارگزار بورس به 
نام «جردن بلفورت» اســت که دى کاپریو آن را بازى 
مى کند. مى تــوان گفت این فیلــم بهترین همکارى 
مارتین اسکورســیزى با این ســتاره بازیگرى است. 
بلفورت قصد دارد کارش را از صفر شروع کند اما جواز 
کار خود را در روز بزرگ ترین سقوط اقتصادى دریافت 
مى کند که منجر مى شــود او شغل خود را از دست دهد 
اما او متوجه کالهبردارى هاى بازار اقتصادى مى شود و 

تالش مى کند براى ثروت با آنها همراه شود.
2) هوانورد

دى کاپریو در فیلم «هوانورد» نقــش یک میلیاردر و 
ســرمایه دار هواپیمایى به نام «هاوارد هیوز» را بازى 
کرده که کارگردانى آن را مارتین اسکورســیزى انجام 
داده اســت. هاوارد هیوز که یک شــخصیت در دنیاى 
واقعى بود، بــه بیمارى اختالل فکــرى و عملى مبتال 
بود. او همیشــه به دنبال شکست رکورد هاى سرعت و 

فاصله پرواز بود.
3) از گور برخاسته

دى کاپریو در «از گور برخاسته» به کارگردانى «آلخاندرو 
ایناریتو» نقش یک تاجر پوست را دارد که به همراه یک 
گروه 42 نفره به شکار مى روند، اما آنها بعد از شکار مورد 
حمله سرخ پوست ها قرار مى گیرند و تنها ده نفر دیگر از 
آنها باقى مى ماند. در این میان شخصیتى که دى کاپریو 
آن را بازى مى کند توسط خرس گریزلى مصدوم شده و 
همراهان وى نیز او را تنها گذاشته اند. دى کاپریو براى 

این فیلم تنها جایزه اسکار خود را دریافت کرده است.
4) جانگوى افسار گسسته

تمایل دى کاپریو بــه بازى کردن نقــش منفى یک 
خطرپذیرى بزرگ بود؛ او در فیلم «از گور برخاســته» 
به کارگردانى کوئنتین تارانتینو، نقش یک شــخصیت 
منفور و برده دار را بــازى مى کند. او بــه اندازه اى در 
نقش خود براى این فیلم فرو رفته بــود که در یکى از 
سکانس ها دســتش دچار خونریزى مى شود اما بازى 

را قطع نمى کند. او با نقش تبهکار این فیلم از بازى در 
نقش هاى یکنواخت دورى کرد. 

5) جزیره شاتر
«جزیره شاتر» به کارگردانى مارتین اسکورسیزى است 
و بیشتر به فیلم هاى ترسناك شــباهت دارد. او در این 
فیلم نقش مأمور مارشــال آمریکایى را دارد که براى 
بررســى فرار یک زندانى به جزیره شــاتر مى رود. این 
مأمور مارشال توسط گذشته اى تاریک دنبال مى شود 
و بازى دى کاپریو مخاطب را در لبه واقعیت و رؤیا نگه 
مى دارد. این فیلم به دى کاپریو این فرصت را داد یک 
آشفتگى روانى را بازى کند؛ نقشى که پیش از این از او 

دیده نشده بود. 
6) رفتگان

«رفتــگان» تارانتینو از روى یک فیلــم هنگ کنگى 
محصول 2002 برداشت شده و دى کاپریو در این فیلم 
نقش پلیس بوستون را ایفا کرده است. او به عنوان یک 
جاسوس در یک گروه خالفکار که «جک نیکلسون» 
در رأس آنهاست، حضور دارد. بازى خوب دى کاپریو در 
این فیلم کمک مى کند تا دلیل بردن اسکار بهترین فیلم 

توسط این اثر را بهتر بتوانیم درك کنیم.
فیلم هاى معــروف دیگر  دى کاپریــو مثل «خاطرات 
بســکتبال»، «جاده انقالبى» و «رومئــو و ژولیت» و 
همچنین فیلم «روز و روزگارى در هالیوود» در ادامه این 
لیست قرار گرفتند و ده فیلم برتر وى را از نگاه منتقدین 

این سایت تشکیل دادند.

مهدى فخیــم زاده تأکید کرد کار او ســاخت فیلم هاى 
کمدى لوده که این روزها در ســینماى ایران باب شده 

است، نیست.
این کارگردان و بازیگر ســینما که چند روز پیش  فیلم 
«همسر» او در «هفته فیلم ازدواج» از تلویزیون پخش 
شد، در پاسخ به اینکه آیا قصد ساخت فیلم هاى دیگرى 
با مضمون ازدواج دارد؟ گفت: بســتگى به شرایط سینما 
دارد. وى تأکید کرد: این روزها خیلى ها در سینما به دنبال 
کمدى لوده هستند ولى ساخت چنین فیلم هایى از کسى 

مثل من برنمى آید.

کارگردان «همسر» ادامه داد: من در قدیم هم که به سینما 
مى رفتم، به تماشاى کمدى هاى لوده نمى نشستم و حتى 

کمدى هاى لوده خارجى را هم خریدارى نمى کردم.
او در پایان با اشاره به اینکه در حال حاضر تهیه کننده ها 
هم به دنبال کارگردان هاى لوده ســاز مى گردند، گفت: 
ساخت فیلم هاى کمدى که هدف آن لودگى است از من 
برنمى آید و کار من ساخت کمدى موقعیت است. باید با 
گذشت زمان ببینیم چه اتفاقى خواهد افتاد و شرایط چطور 
پیش خواهد رفت، اگر شــرایط فراهم باشد فیلمى با این 

مضمون خواهم ساخت.

سیما خضرآبادى، بازیگر ســریال «على البدل» یکى از 
چهره هاى پرکار این روزهاى تلویزیون است و دو سریال 

«سالم آقاى مدیر» و «بوى باران» را روى آنتن دارد.
سریال «ســالم آقاى مدیر» به کارگردانى علیرضا توانا 
سریال جدید شبکه 2 سیماست که ســیما خضرآبادى 
بازیگر نقش «لیال» در این سریال است. خضرآبادى که 
سابقه بازى در سریال هایى چون «على البدل»، «بازى 
نقاب ها»، و ... را در کارنامه هنرى اش دارد با دو سریال 
«بوى باران» و «ســالم آقاى مدیر» به آنتن تلویزیون 

بازگشت.
با توجه به روند پیشروى داستان سریال «سالم آقاى مدیر» 
پیش بینى مى شود که نقش «لیال» در قسمت هاى بعدى 

سریال با ایجاد یک رابطه عاشقانه بیشتر شود.
ســیما خضرآبادى در ســریال «ســالم آقاى مدیر» با 
بازیگرانى چون روزبه حصارى، ارسالن قاسمى، داریوش 
فرهنگ، على اوســیوند، نیکى مظفرى، اتابک نادرى، 
ایوب آقاخانى، سوگل طهماسبى، ســهند جاهد، کاظم 
بلوچى، سیما خضرآبادى، مهسا هاشمى، وحید نفر، محسن 
بهرامى، دانیال نوروش، پوریا ایمانى، پوریا رستمى، محمد 
مختارى، فریبا جدیکار، سولماز نادرى، شیدا یوسفى، بهناز 

بستان دوست و... همبازى است.
ســریال «بوى باران» به کارگردانــى محمود معظمى 

هم یکى دیگر از ســریال هاى سیما 
خضرآبادى اســت که از شبکه 

یک سیما در حال پخش است. 
ایــن بازیگر جــوان در این 
سریال بازى کوتاهى داشت 
و بازیگر نقش «شهرزاد» 
خواهرزاده «سارا» با بازى 
حمیــرا ریاضــى و نامزد 

سابق «شهاب» بود.
ســیما 

خضرآبادى در سریال «بوى باران» با بازیگرانى چون رضا 
کیانیان، رؤیا نونهالى، نرگس محمدى، سپیده خداوردى، 
فریبا کوثرى، سیدمهرداد ضیایى، شــهرزاد کمال زاده، 
وحید نفر، شمسى فضل اللهى، مهدى سلوکى، محمدرضا 
هاشمى،ساناز سعیدى، مهوش صبرکن، شیوا خنیاگر، مریم 
کاویانى، رحمان باقریان، شهاب شادابى، مهدى مهاجر، 

بهزاد داورى و... همبازى بود.
سریال «بازى نقاب ها» یکى دیگر از سریال هاى سیما 
خضرآبادى به کارگردانى سیروس حسن پور است که سال 

گذشته از شبکه 2 سیما پخش شد.
ســیما خضرآبادى بازیگر نقش «آلما» در سریال «بازى 
نقاب ها» بود که یکى از نقش هاى اصلى این ســریال 
را برعهده داشت و به خوبى توانست از عهده ایفاى نقش 
در کنار هنرمندانى چون آزیتا حاجیان، منوچهر آذر، بابک 
انصارى، لیال برخوردارى، مهسا هاشمى، مینا نوروزى فر، 
فرهاد بشــارتى، رضا فقیهى، ندا حبیبى، صفا آقاجانیان، 
جعفر دهقان، رحیم نوروزى، مهرداد ضیایى و یلدا قشقایى 

به ایفاى نقش پرداخت.
سریال «على البدل» یکى دیگر از ســریال هاى سیما 
خضرآبادى بود که این بانوى هنرمند در آن ایفاگر نقش 
دانشجویى به نام «آناهیتا اقبالى» بود و در کنار بازیگرانى 
چون مهدى هاشمى، مهدى فخیم زاده، احمد مهرانفر، 
حسین محب اهرى، هادى کاظمى، هومن حاج عبداللهى، 
محمود جعفرى، عزت ا... رمضانى فر، بهرام افشــارى، 
فروغ قجابگلى، هدیه آزاده، مهســا باقرى، فرشته 
گلچین، میثم چگینى و محســن تنابنده به ایفاى 

نقش پرداخت.
«آسپرین»، «رخنه» ، «حانیه»، «جاده چالوس» ، 
«ایستگاه آخر»، «وضعیت سفید»، «چک برگشتى»، 
«هفت سین»، «ایستگاه» و «فرزندم بزرگ شده» 
از جمله ســریال هاى تلویزیونى سیما 

خضرآبادى هستند.
فروردین ماه ســال 96 سیما 
خضرآبــادى بــا انتشــار 
تصاویرى در صفحه شخصى 
اینستاگرام خبر از برگزارى 

مراسم ازدواجش داد.

پروانه نمایش سریال «مانکن» به کارگردانى حسین سهیلى زاده 
که قرار است در شــبکه نمایش خانگى عرضه شــود، صادر شد. 
«مانکن» به نویســندگى بابک کایدان در 26 قسمت به زودى در 
شبکه نمایش خانگى توزیع خواهد شــد. در خالصه داستان این 
مجموعه آمده است: «همیشه عشــق هاى بزرگ و زیبا، دشمنان 
بزرگ و مخوف داشته اند.» محمدرضا فروتن، مریال زارعى، نازنین 
بیاتى و امیرحســین آرمان، فرزاد فرزین، حســین پاکدل، بهشاد 
شریفیان، نفیسه روشن، على فرهنگى، رابعه مدنى، پانته آ کیقبادى، 
بهزاد محسنى، بهزاد خلج و با حضور الهام پاوه نژاد، رضا توکلى و 
همایون ارشادى و با هنرمندى لیندا کیانى و شبنم قلى خانى و معرفى 
محمد صادقى و عارفه معماریان در این سریال نقش آفرینى دارند.
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«لئوناردو دى کاپریو» همچنان 
ارزش دیدن دارد

بازى در  ا از

سسیزى است 
د. او در این

که براى  دد
مىى رود. این 
لل مى شود 
 و رؤیا نگه 
 را داد یک 
ا از این از او 

ننگ کنگى 
این فیلم  در
 ععنوان یک 
نییکلسون»

ىى کاپریو در 
ههترین فیلم 

«خاطرات 
 ژولیت» و 
درر ادامه این 
منتقدین  اهه

ما 

ن 

بازیگر نقش «شمر» ســریال «مختارنامه» از 
حضور در فیلم  جدید ابراهیم حاتمى کیا خبر داد.

چند روزى اســت که نــام فیلــم «خروج» 
حاتمى کیا و ســپردن نقش اول آن به فرامرز 
قریبیان در فضاهاى مختلف رسانه اى دست به 
دست مى شود. نام یک بازیگر دیگر هم در این 
فضا مطرح شده که اعالم کرد بازیگر «خروج» 

حاتمى کیا شده ام.     
«بانوى عمارت» و «دنــگ و فنگ روزگار» 
آخرین کارهاى جدیدى بود که از محمد فیلى 
روى آنتن رفــت و البته این شــب ها «روزى 
روزگارى» و «تفنگ سرپر» را هم روى آنتن 
دارد. کارهایى که این بازیگر همچون نقش به 
یادماندنى «شــمر» در «مختارنامه»، در این 
ســریال ها هم درخشیده اســت. بعد از «تک 
ســواران» که در صحنه هاى حادثه اى آن بر 
زمین خورد و دنده اش آسیب جدى دید جلوى 

دوربین تلویزیونى ها کمتر ظاهر شد.    
این بازیگر درباره «سلمان» میرباقرى گفت: 
داود میرباقرى بعد از پایــان «مختارنامه» به 
من گفت «ســلمان» را دارم که نقشــى را به 
تو خواهم ســپرد. فیلى تأکید کرد: سریال «به 
قید قرعه» را تمام کــرده ام و صحبت کرده ام 
در «خروج» ابراهیم حاتمى کیا باشــم. براى 
اولین بار چنیــن تجربه اى خواهم داشــت و 
امیدوارم بتوانم از عهده ایفاى نقشــى که این 
کارگردان بزرگ ســینما به من واگذار مى کند 
با ســرافرازى برآیم. این بازیگر سینما، تئاتر و 
تلویزیون خاطرنشان کرد: ســعید دولتخانى 
هم کار سینمایى به نام «قتل عمد» را پیشنهاد 
کرده که بعد از کار حاتمى کیا به سراغ آن کار 

هم خواهم رفت. 
وى در پایــان درباره اینکه چــرا در تلویزیون 
کم کار شــده، توضیح داد: این روزها ســینما 
بیشــتر کار پیشــنهاد مى کند و فکر مى کنم 
شاید ســینمایى ها بیشــتر از صداوسیمایى ها 
کار تولیدى دارند، چرا که بعد از «تک سواران» 
دنده ام شکســت و آخر هم از سرنوشــت این 
ســریال باخبر نشــدم کمتر جلــوى دوربین 

تلویزیونى ها حاضر شده ام.

محمد فیلى، بازیگر 
«خروج» حاتمى کیا شد

بازیگر نقش «لیال» 
در «سالم آقاى مدیر» کیست؟

مهدى فخیم زاده: کارگردان لوده ساز نیستم

مهران مدیرى تصویربردارى مجموعه «شب نشینى» را که نسخه غیرتلویزیونى «دورهمى» است، از هفته آینده 
آغاز مى کند.

مدیرى که این روزها سریال موفق «هیوال» را در شبکه نمایش خانگى دارد پس از اینکه با تلویزیون 
به توافق نرسید، تصمیم گرفت نسخه اى دیگر از «دورهمى» را با عنوان «شب نشینى» براى 
شبکه نمایش خانگى تولید کند. بنا بر این گزارش، ساخت دکور این برنامه به پایان رسیده و از 

نقاط قابل توجه آن مى توان به حضور مردم به عنوان مهمان در استودیو اشاره کرد.
«شب نشینى» بناست در فصل اول در قالب ده قسمت روانه بازار شود و در هر قسمت آن 

مخاطبان شاهد حضور مهمانى خواهند بود که گفتگوى متفاوتى را تجربه خواهد کرد.
این مجموعه به تهیه کنندگى ســید مصطفى حاجى احمدى کاشى و کارگردانى مهران 

مدیرى توزیع خواهد شد.

مهران مدیرى ضبط «شب نشینى» را 
هفته آینده آغاز مى کند

بیســت و پنجمین فیلم «جیمز باند» که با حواشــى 
مختلفى همراه بوده است از پادشاه آتى بریتانیا براى 
بازى در این فیلم دعوت کرده است. «پرنس چارلز» 
چند هفته پیش به دیدن پشــت صحنه فیلم رفته بود 
و دیدارى با «دنیل کرگ»، بازیگــر «مأمور 007 » 

داشت.
در صورتى که او این پیشنهاد را بپذیرد، در واقع پا جاى 
پاى مادرش «ملکه الیزابت» گذاشته است که در فیلم 
«تجلیــل» از مجموعه «جیمز باند» ســاخته «دنى 
بویل» ویژه مراســم افتتاحیه المپیک 2012 لندن، 

نقش آفرینى کرد.

شــاهزاده «هرى» و «ویلیام» هم در سال 2017 به 
عنوان «استورم تروپر» در «جنگ ستارگان: آخرین 
ِجداى» بازى کردند هر چند به دلیل قد بیش از اندازه 

بلندشان از نسخه نهایى فیلم حذف شدند.
حضور شــاهزاده «چارلز» مى تواند ســکوى پرتابى 
باشد براى فیلمى که از آغاز تولید با بدبیارى رو به رو 
بوده است؛ از انصراف «دنى بویل» تا جراحت «دنیل 

کرگ» و انفجار سر صحنه.
شــاهزاده «چارلــز» از حامیــان انســتیتوى فیلم 
بریتانیاست و پیش از این نیز در یکى از قسمت هاى 

«خیابان کروناسیون» بازى کرده بود.

 نخستین حضور محمدرضا فروتن در شبکه نمایش خانگىیک بازیگر غیرمنتظره در فیلم جدید «جیمز باند»

ســریال «بوى باران» به کارگردانــى محمود معظمى 
هم یکى دیگر از ســریال هاى سیما 

خضرآبادى اســت که از شبکه
یک سیما در حال پخش است. 
ایــن بازیگر جــوان در این
سریال بازى کوتاهى داشت 
و بازیگر نقش «شهرزاد» 
خواهرزاده «سارا» با بازى 
حمیــرا ریاضــىو نامزد 

سابق «شهاب» بود.
ســیما 

چون مهدى هاشمى، مهدى فخیم زاده، احمد
حسین محب اهرى، هادى کاظمى، هومن حاج ع
بهرام افش عزتا... رمضانىفر، محمود جعفرى،
هدیه آزاده، مهســا باقرى فروغ قجابگلى،
محســن تنابنده چگینى و گلچین، میثم

نقش پرداخت.
«آسپرین»، «رخنه» ، «حانیه»، «جاده چا
«ایستگاه آخر»، «وضعیت سفید»، «چک برگ
«هفت سین»، «ایستگاه» و «فرزندم بزرگ
از جمله ســریال هاى تلویزیو

خضرآبادى هستند.
فروردین ماه ســال
خضرآبــادى بــا
تصاویرى در صفحه
ب اینستاگرام خبر از
مراسم ازدواجشد

صفى یزدانیان، کارگردان «ناگهان درخت» که یکى 
از فیلم هاى راهیافته به سى و هفتمین جشنواره فیلم 
فجر بود درباره زمان اکران این فیلم سینمایى گفت: 
در حال حاضر مجرى طرح فیلم در حال مذاکره براى 
بستن قرارداد با سرگروه است. وى تأکید کرد: تالشمان 
این است که بتوانیم اوایل پاییز فیلم را در سینماهاى 

کشور اکران کنیم.
پیش از این رسول صدرعاملى، محمدعلى سجادى، 
ساسان سالور و... از تالش براى اکران پاییزى فیلمشان 

خبر داده بودند.
«ناگهان درخت» که محصول سال 1397 است دومین 
فیلم سینمایى صفى یزدانیان پس از فیلم  «در دنیاى 
تو ساعت چند است؟» اســت. در خالصه داستان این 
فیلم، «فرهاد» زندگى خود را از کودکى تا نزدیک به 50 

سالگى براى روانکاوش تعریف مى کند.
بازیگران این فیلم سینمایى عبارتند از پیمان معادى، 
مهناز افشار، زهره عباسى، شــقایق دهقان، مهراب 

قاسمخانى، سیامک صفرى و پانته آ پناهى ها.

«ناگهان درخت» هم در صف اکران پاییزى قرار گرفت

 

 
 

 

یآید. ىمى نبرنبر ملل وا مون

ردارى مجمو

ه این روزها س
وافق نرسید،
بکه نمایش
جوج قاط قابل ت
«شبنشینىى
مخاطبان شش
این مجموع
مدیرى توزوز

مدیر
هفت

مهران مدیرى تصویربر
آغاز مى کند.

مدیرى که
به تو
شب
نق
»

مهران
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رسول کربکندى، سرمربى پیشین تیم فوتبال ذوب آهن اعتقاد 
دارد که االتحاد عربستان در بازى شب گذشته نمایش بهترى 

نسبت به نماینده فوتبال کشورمان داشته است.
رســول کربکنــدى در گفتگویى با اشــاره به دیــدار رفت

 االتحاد - ذوب آهن در مرحله یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان 
آسیا اظهار داشت: ذوب آهن در شرایطى پا به این مسابقه گذاشت 
که بازى رسمى انجام نداده بود و بازى هاى تدارکاتى این تیم هم 
چندان جدى و سخت نبود. از طرفى گرماى هوا هم کار را سخت 
مى کرد، ولى ذوب آهن به گل اول رسید و این شانس را داشت 
که نتیجه بهترى بگیرد. متأسفانه ذوب آهن بعد از زدن گل اول 
تمرکزش را از دست داد و چند دقیقه بعد گل خورد و االتحاد در 
ادامه هم جریان بازى را در دست داشت و مى توانست در نیمه 

اول باز هم به گل برسد.
وى در ادامه افزود: در نیمه دوم شرایط ذوب آهن کمى بهتر شد 
و این تیم سعى داشت حفظ توپ کند، ولى چند موقعیت در عمق 
دفاع به حریف داد و در نهایت هم روى یک ضربه ایستگاهى 
گل خورد. در مجموع نمایش بدى از ذوب آهن ندیدیم، این تیم 
مى توانســت نتیجه بهترى بگیرد و البته این امکان هم وجود 

داشت که گل هاى بیشترى بخورد، ولى در 
مجموع این نتیجه براى ذوب آهن در زمین حریف نتیجه بدى 
نبود. االتحاد در این بازى بهتــر از ذوب آهن بود، ولى نماینده 

ایران مى تواند در بازى برگشت این باخت را جبران کند.
کربکندى با اشــاره به اهمیت گل نخوردن ذوب آهن در بازى 
برگشــت، تصریح کرد: ذوب آهن حتى با برد یک بر صفر هم 
صعود مى کند، ولى مهم این است که آنها فوتبالى منطقى بازى 
کنند و گل هم نخورند. امیدوارم که ذوب آهن در بازى برگشت 

نتیجه الزم را بگیرد و صعود کند.
سرمربى پیشین ذوب آهن در پاسخ به این پرسش که نظرش 
درباره عملکــرد علیرضا منصوریــان در این تیم چیســت، 
خاطرنشان کرد: منصوریان آن اوایل که به ذوب آهن آمد نتایج 
خوبى نگرفت و در واقع لیگ قهرمانان آسیا و نتایج خوبى که این 
تیم گرفت، منصوریان را نجات داد. ذوب آهن با شرایط متفاوتى 
در آسیا حضور پیدا کرد و نتایج خوب این تیم باعث شد تا ذوبى ها 
در لیگ برتر ایران هم با انگیزه زیادى بازى ها را دنبال کنند 

و نتایج خوبى بگیرند. در مجموع عملکرد منصوریان تا 
اینجا قابل قبول بوده است.

هاى بیشترى بخورد، ولى در 
یجه براى ذوب آهن در زمین حریف نتیجه بدى 
ر این بازى بهتــر از ذوب آهن بود، ولى نماینده 

در بازى برگشت این باخت را جبران کند.
شــاره به اهمیت گل نخوردنذوب آهندر بازى

صریح کرد: ذوب آهن حتى با برد یک بر صفر هم 
 ولى مهم این است که آنها فوتبالى منطقى بازى 
 نخورند. امیدوارم که ذوب آهن در بازى برگشت 

کند. گیرد و صعود
ن ذوب آهن در پاسخ به این پرسش که نظرش 
رد علیرضا منصوریــان در این تیم چیســت، 
د: منصوریان آن اوایل که به ذوب آهن آمد نتایج 
و در واقع لیگ قهرمانان آسیا و نتایج خوبى که این 
صوریان را نجات داد. ذوب آهن با شرایط متفاوتى 
یدا کرد و نتایج خوب این تیم باعث شد تا ذوبى ها 
زیادى بازى ها را دنبال کنند  ران هم با انگیزه

گیرند. در مجموع عملکرد منصوریان تا 
ل بوده است.

سرمربى پیشین تیم فوتبال ذوب آهن با اشاره به شکست این تیم برابر االتحاد:

امکان جبران در 
با نزدیک شدن به شروع مسابقات و پایان مهلت بازى برگشت هست

نقل وانتقاالت مشخص مى شــود که تیم ها براى 
تقویت در فصل جدید، کدام باشگاه را نشانه گرفتند. 
همچنین تیم هاى مدعى بیشتر از همه از کدام تیم 
بازیکن خریدند. اســتقالل جزو تیم هایى اســت 
که بیشــترین بازیکن را به تیم هاى مدعى هدیه 
داده اســت. مهدى رحمتى، فرشاد محمدى مهر 
و روح ا... باقرى را به پدیــده داد و پیراهن تراکتور 
را هم به میثــم تیمورى هدیه کــرد. تراکتور هم 
به همین تعــداد بازیکن به تیم هــاى مدعى داده 
اســت. البته 3 بازیکن از 4 بازیکنى که از تراکتور 
راهى تیم هاى مدعى شدند، بازیکنانى بودند که با 
پایان خدمت سربازى  به تیم سابق شان برگشتند. 
همچنین علیرضا نقى زاده هم با جدایى از تراکتور 
راهى سپاهان شــد. محبوب ترین تیم تراکتور در 
فصل نقل وانتقاالت، تیم دوم زنوزى بود و ســه 
خرید از ماشین سازى داشــتند. دیگر تیمى که از 
ماشین ســازى بازیکن خرید، پرسپولیس بود که 
کنعانى زادگان را جذب کرد. سایپا دیگر تیمى است 
که 4 بازیکن به تیم هاى مدعــى فروخت. آرش 
رضاوند و على دشتى استقاللى شدند؛ اکبرمنادى 

به پدیده پیوست و رضا اسدى هم تراکتورى شد.
همچنین این شــش تیم مدعى فصل قبل، براى 
لیگ نوزدهم مجموعا 7 خرید از لیگ یک داشتند، 
4 بازیکن خارجى خریدند و 4 بازیکن ایرانى حاضر 

در خارج را به لیگ برتر برگرداندند.

 تنها نماینده کشــورمان در مرحلــه حذفى لیگ 
قهرمانان آسیا 2019 استارت خوبى برابر االتحاد 
عربستان داشت و با کاشته دیدنى حدادى فر پیش 
افتاد، اما نتیجه پایانى چیزى نبود که على منصور و 

شاگردانش مى خواستند.
 ذوب آهن ایران نماینده شایسته کشورمان 
در یک هشتم نهایى، بدون باخت تا این 
مرحله پیش روى کرد و پیش از دیدار با 
االتحاد در 6 بازى بدون ناکامى زمین را 
ترك کرده بود وبا اقتــدار از مرحله گروهى به دور 

بعدى رسیده بود.
با این حال همانطور که منصوریان پس از شکست  
در امــارات گفت، این تیم با توجه بــه گل زده در 
خانه حریف با برتــرى خفیف یک بر صفر در قطر 
هم مى تواند صعود شیرینى به یک چهارم نهایى 
مسابقات داشــته باشــد؛ کارى که از سبزپوشان 
باانگیزه و پرتوان اصفهانى بعید نیســت و پس از 
کامبک هاى دیدنــى در دور مقدماتى و گروهى، 
چشم امید میلیون ها ایرانى به ساق هاى بازیکنان 

متعصب على منصور دوخته شده.
نماینده متمول عربستان هم که پیش از تقابل با 
ذوب آهن در انگلیس اردوى تدارکاتى داشت، نشان 
داد که چندان ســرتر از حریف ایرانى اش نیست و 
مى توان با دفاع بهتر و هجوم هاى مؤثرتر کار این 

تیم را در دوحه تمام کرد.

تیم فوتبال االتحاد پس از یک تســاوى و یک شکست در 
دیدار هاى اخیر برابر ذوب آهن،  باالخره موفق به شکست 

این تیم ایرانى شد.
تیم فوتبال ذوب آهن على رغــم اینکه با گل حدادى فر از 
تیم عربستانى پیش بود اما در نهایت بازى را با نتیجه 1-2 

شکست خورد.
سایت روزنامه الشرق االوسط درباره این دیدارو همچنین 
دیدار دیگر  این گونه نوشته است:تیم االتحاد در اولین بازى 
از دور شانزدهم نخستین شکست ذوب اهن در این فصل 
لیگ قهرمانان آسیا را تحمیل کرد. این باشگاه عربستانى 

موفق شد تا بازى 1-0 باخته را  با دو گل جبران کند 
تا پیش از بازى برگشت در دوحه، یک پیروزى 

را کســب کرده باشــد. تیم االتحاد که در 

سال هاى 2004 و 2005 قهرمان قاره کهن شده، امیدوار 
است تا براى نخستین بار بعد از سال 2011 به مرحله یک 
چهارم نهایى صعود کند، همچنین اولین پیروزى خود را در 

تاریخ رقابت با ذوب آهن کسب کند.
گل هاى تیم االتحاد را خیمنز و الصحافى هر دو با ضربه سر 
به ثمر رساندند، ضمن اینکه در ریاض تیم النصر نتوانست 
از بازى با الوحده در خانه پیــروز از زمین بیرون بیاید و باید 
منتظر بازى برگشت در امارات بود. عبدالرزاق حمداهللا در 
دقیقه 17 گل النصر را به ثمر رساند که در نیمه دوم توسط 

لئوناردو پاسخ داده شد.

 زردپوشــان اصفهانى بعد از جذب شایان مصلح 
مدافع ســابق پرســپولیس به دنبال به خدمت 
گرفتن یک بازیکن دیگر هســتند تا لیست 
نقل و انتقاالت خود را تکمیل کنند. در همین 
راستا، گفته مى شود روزبه چشمى بازیکن 
فصل گذشته استقالل مدنظر قلعه نویى 
قرار گرفته و بــا توجه بــه اینکه این 
بازیکن هنوز نتوانسته با یک باشگاه 
خارجى از لحاظ مالى به توافق برسد 
این احتمال وجود دارد که در ایران 
فوتبالش را ادامه بدهد. از اصفهان 
خبر مى رسد چشــمى به توافقات 
مالى خوبى با باشــگاه سپاهان رسیده 
اســت و اگر اتفاق خاصى رخ ندهد این بازیکن به 
جمع طالیى پوشــان مى پیوندد. یکى از مدیران 
باشگاه سپاهان درباره این مطلب گفت: «ما یک 
جاى خالى در لیست بزرگســاالن خود داریم که 
طبق نظــر قلعه نویى اقدام مى کنیم. چشــمى 
هم در لیست خرید ســرمربى تیم ماست و در 
حال مذاکــره با این بازیکن هســتیم و اگر 
از همه لحاظ بــا این بازیکن بــه توافق 
برســیم با او قرارداد مى بندیم. هر چند

  مدیر برنامه هاى چشمى اعالم کرد که 
هنوز براى لژیونر شدن روزبه تالش 

خواهند کرد.

استقالل، تراکتور و سایپا 
شخم زده شدند

دوباره کامبک الزم شدیم! 

سعید نظرى 

محمد احمدى

محمد مومنى

چشمى؟ 
بله مى خواهیمش

ببر باالخره گاندو را گاز گرفت! 

 ســایت خبرى «توتو مرکاتو» ایتالیا در خبرى که 
اخیراً منتشر کرد، از پیشنهاد باشگاه تراکتورسازى 
به یک مهاجم ایتالیایى خبر داد. استفانو پتینارى 
مهاجم 27 ساله پیشــین لچه که فصل گذشته به 
صورت قرضى در کروتونه بازى مى کرد، ســابقه 
حضور در تیم هاى پسکارا، سیه نا و رم ایتالیا را در 

کارنامه دارد.

پیشنهاد تراکتور به مهاجم 
پیشین رم 

الخریطیات به فوتبال خود پایان مى دهد و کفش ها را آویزان خواهد کرد. بازیکنى با توجه به شرایط ســنى مهرداد، به نظر مى رســد در دوحه و احتماال همین تیم 
بسیار خوب کار مى کرد. هر چند در بازى با عراق در جام ملت هاى استرالیا اخراج او خاطر که کارلوس کى روش فوتبال دفاعى را دوست داشت و مهرداد در کار دفاعى مى شد. عالقمندى کارلوس کى روش به مهرداد پوالدى البته که طبیعى بود به این قصد انتقال به تیم پرسپولیس را داشت و بدون تیم بود به اردوى تیم ملى دعوتعالقه کارلوس کى روش بود بطوریکه ماه ها و در شرایطى که از تیم مس کرمان مهرداد پوالدى که پیراهن پرســپولیس را هم برتن داشت یکى از بازیکنان مورد که مى توانست در جام جهانى 2018 هم همراه تیم ملى باشد اما ...

بعد از پایان فوتبال به تهران باز مى گردد تا سربازى خود را دنبال کند شاید تصمیمى آستانه نزدیک شدن به پایان فوتبالش است و در حالى که برخى تصور مى کنند او براى یک تیم نظامى در خارج از کشور بماند و به فوتبال خود ادامه دهد. مهرداد در همه مهمتر تیم ملى بازى مى کرد اما ترجیح داد به جاى بازگشت به تهران و بازى مهرداد پوالدى به تهران برمى گشت و در ادامه هم براى تیم هاى داخلى و از اگر ماجراى ســربازى مهرداد پوالدى و بحث کارت هاى جعلى پیش نمى آمد به تیم ملى ضربه زد و در نهایت باعث حذف تیم ملى شد.
نظام وظیفه براى کمک کردن به فوتبال به بازیکنان لیگ برترى تا سن 28 سالگى بازیکنان سرباز با اشتیاق پیراهن یکى از این تیم ها را برتن مى کردند. اخیرا سازمان تیم هایى چون فجر سپاسى، ابومسلم و پاس جز تیم هاى خوب نظامى بودند که حضور ندارند و از همه بدتر اینکه شــرایط مالى بدى دارند. در حالى که در گذشته به بازى در تیم هاى نظامى ایران باشد چرا که تیم هاى نظامى ایران در لیگ برتر این یک واقعیت است که در حال حاضر کمتر فوتبالیست با کیفیتى است که عالقمند غیر از این بگیرد و دیگر به ایران برنگردد!

و به بازیکن تیم ملى تا سن 30 سالگى معافیت داده است.

محمدناصرى دروازه بان فصل گذشته پدیده خودرو 
مشــهد و پیکان که به صورت تستى یک هفته در 
تمرین استقالل حضور داشت، سرانجام به لحاظ 
فنى مورد تائید بهزاد غالمپور و استراماچونى قرار 
گرفت تا از باشگاه بخواهند که به عنوان دروازه بان 
دوم با او قرارداد ببندد. مشکل اصلى درباره ناصرى 
این اســت که در نیم فصل اول لیگ هجدهم در 
هفته اول تا ســوم  دروازه بان پدیده بــود و برابر 
پرسپولیس،اســتقالل خوزســتان و صنعت نفت 

آبادان به میدان رفت.
در این 3 بازى 2 گل دریافت کرد و یک کلین شیت 
داشــت که یکى ازگل هاى خورده او از روى نقطه 
پنالتى و توسط على علیپور بود. ناصرى بعد از هفته 
چهارم به نیمکت نشین یوسف بهزادى تبدیل شد 
تا با آمدن میالد فراهانى بــه پدیده، در نیم فصل 
به صورت توافقى جداشــده و به پیکان رفت. او در 
پیکان هم نیمکت نشین وحید شیخ ویسى و مهدى 

امینى بود و حتى یک بازى هم انجام نداد.
این گلر 26 ساله با توجه به انجام 3 بازى در لیگ 
هجدهم سهمیه حساب مى شــود. اگر همان طور 
که مدیر برنامه هاى بلبلى اعالم کرده او ســهمیه 
امید باشــد، آبى ها هنوز یک جاى خالى در لیست 
خودشــان دارند. در غیر این صورت براى جذب 
ناصرى باید یکى از خریدهاى لیگ برترى خودشان 
را کنار بگذارند. باید منتظر ماند و دید ســرانجام 
اســتقاللى ها چه راهکار و راه حلى بــراى خرید 

ناصرى پیدا مى کنند.

 اســتقالل براى تکمیل تیمش به دنبــال جذب یک 
هافبک اســت؛ آن ها ابتدا صفا هادى را مى خواستند 
امــا وقتى الــزورا و چند رقیــب جدید برســر راه این 
باشگاه قرار گرفتند، آن ها ســراغ یک هافبک دیگر از
 تیم ملى عراق رفته اند. حســین على هافبک و وینگر 
22 ســاله تیم ملى عراق حاال مورد توجه اســتقالل 
قرار گرفته اســت و مى توانــد یک گزینــه نزدیک

 به انجام باشد.
کانال خبرى q1sport  درباره حســین على این خبر 
را منتشر کرد که این بازیکن تیم ملى عراق مذاکراتش 
با تیم الشــحانیه قطر دچار مشکل شــده است؛ دلیل 
این موضوع هم ورود اســتقالل به جمع مشــتریان 
این بازیکن است. براســاس این خبر مذاکرات حسین 

على و الشــحانیه قطر از وقتى اســتقالل هم وارد 
این پروژه شده متوقف شــده یا به تعبیرى به بن 
بست رسیده اســت. با این وجود استقالل براى 
جذب این هافبک عراقى یکى دو مانع دیگر هنوز 

سر راه دارد.
الشــحانیه مى تواند رقیــب قدرتمنــد و از نظر مالى 
قوى ترى باشــد اما الزورا همیشــه یک رقیب جدى 
براى همه تیم هــا در جذب بازیکنان عراقى اســت. 
حســین علــى اگر بــا اســتقالل یــا الشــحانیه به 
توافق نرسد به احتمال زیاد فصل آینده در الزورا بازى 

خواهد کرد.
بازیکن فصل گذشــته تیم باشــگاهى القطــر که در
 رقابت هاى جــام ملت هــاى آســیا 2019 یکى از
 جوان هایى بود که در کنار صفا هادى، بشــار رســن، 
طارق همام و مهند على در این مســابقات مورد توجه 

گرفت 8 بازى ملى در کارنامه اش دارد.
حسین على الســاعدى که در قطر او را حسین 
جاســم مى نامیدنــد فصل گذشــته در
 رقابــت هــاى لیــگ ســتارگان و
 در ترکیب القطر در 21 بــازى 3 گل به 

ثمر رساند. 

پایان  مهرداد شاید در قطر

 تنها نماینده کشــورم
ا 9قهرمانان آسیا 2019
عربستان داشت و با کا
افتاد، اما نتیجه پایانى چ
شاگردانش مى خواست
 ذوب آهن ایران
یک هشتم در
مرحله پیش
6 6االتحاد در
ترك کرده بود وبا اقتــ

بعدى رسیده بود.
با این حال همانطور که
در امــارات گفت، این
خانه حریف با برتــرى
هم مى تواند صعود شی
مسابقات داشــته باشـ
باانگیزه و پرتوان اصفه
کامبک هاى دیدنــى
چشم امید میلیون ها ای
متعصب على منصور دو
نماینده متمول عربست
ذوب آهن در انگلیس ار
ا داد که چندان ســرتر
مى توان با دفاع بهتر و
تیمرا در دوحه تمامکر

دوباره کامب
محمد مومنى

حضور در تیم هاى پسک
کارنامه دارد.

تماال همین تیم 
هد کرد. بازیکنى 

ز بازیکنان مورد 
 تیم مس کرمان 
 تیم ملى دعوت

طبیعى بود به این 
داد در کار دفاعى 
ى استرالیا اخراج او 

ىپیشنمى آمد 
ى داخلى و از 
ه تهران و بازى 

ه دهد. مهرداد در 
 تصور مى کنند او 
ند شاید تصمیمى 

ى است که عالقمند 
 یران در لیگ برتر 
حالىکه در گذشته 
ب نظامى بودند که 
ردند. اخیرا سازمان 
8ى تا سن 28 سالگى

ن ری ع ج ب ل ورو م
ننننننننننننسین ست. براســاس این خبر مذاکرات ح

از وقتى اســتقاللهم وارد انیه قطر
ه متوقف شــده یا به تعبیرى به بن 
ســت. با این وجود استقالل براى 
بک عراقى یکى دو مانع دیگر هنوز 

ر ش ر ر ى زى ب ر
حسین على الســاعدى که در قطر او را حسین 
نامیدنــد فصل گذشــته در جاســم مى
 رقابــت هــاى لیــگ ســتارگان و
3 بــازى 3 گل به   در ترکیب القطر در 21

ثمر رساند. 

در قطر

در انتظار تصمیم حسین على 

ناصرى را 
چه جورى بخریم؟ 
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین 
تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

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

وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شماره 3818 مورخ 1382/04/01  هیئت حل اختالف شماره یک ثبت زرین شهر 
محمد مهدى رجائى  فرزند نصراله نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 360,80 
مترمربع مفروزى از پالك 107- اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
2 - راى شماره 139860302015000034 مورخ 1398/01/20  حسین امانى چرمهینى 
فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 1078,17 مترمربع مفروزى از پالك 
46 فرعى از 371 - اصلى واقع در خشک آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى امیرآقا امینى .
3 - راى شــماره 139860302015000132 مورخ 1398/03/08  رضا وفائى فرزند یداله 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه ویالیى به مســاحت 606,84 مترمربع مفروزى از پالك 
325- اصلى واقع در قریه چم آســمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى خداداد محمدى چم آسمانى .
4 - راى شماره 139860302015000133 مورخ 1398/03/08  على امانى فرزند رضاقلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه و باغ متصله به مساحت 393,35 مترمربع مفروزى از پالك 
321- اصلى واقع در دورباط بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

حسین اسماعیلى دورباطى .
5 - راى شماره 139860302015000134 مورخ 1398/03/08  على بینا فرزند قباد نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 154,13 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در 
زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.

6 - راى شــماره 139860302015000135 مورخ 1398/03/08  عباس رمضانى ریزى 
فرزند خدارحم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 232,44 مترمربع مفروزى از 
پالك 105- اصلى واقع در جعفرآباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده 

از مالک رسمى حبیب اله جبرائیلى ریزى .
7 - راى شــماره 139860302015000245 مــورخ 1398/03/30  مهدیقلــى فرهمند 
کاهریزى فرزند مرتضى قلى نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى و مشجر به 
مســاحت 26369,37 مترمربع مفروز از پالك 4 فرعى از 372- اصلى (که به شماره 1963 
اصلى تبدیل گردیده) واقع در مزرعه سیبه سلمانى بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه که خود 

متقاضى مالک رسمى ملک فوق مى باشد .
8 - راى شماره 139860302015000295 مورخ 1398/04/23  على رضا صالحى مورکانى 
فرزند سیف اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 326,56 مترمربع مفروزى از پالك 
635- اصلى واقع در رحمت آباد مورکان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى اسداله صالحى .
9 - راى شماره 139860302015000296 مورخ 1398/04/23  على جعفرى ملک آبادى 
فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 192,63 مترمربع مفروزى از پالك 
320- اصلى واقع در ملک آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک 

رسمى رضا کریمى ملک آبادى .
10 - راى شماره 139860302015000297 مورخ 1398/04/23  على نصیرى گله فرزند 
بهمن یار نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 60,30 مترمربع مفروزى از پالك 
106- اصلى واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از 

مالک رسمى اسداله جعفرى ریزى .

11 - راى شماره 139860302015000298 مورخ 1398/04/23  غالمرضا شلتوکى ریزى 
فرزند نصراله نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 147,80 مترمربع 
مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
12 - راى شــماره 139860302015000299 مورخ 1398/04/23  شهناز جبارى ریزى 
فرزند حسینعلى نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 147,80 مترمربع 
مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
13 - راى شــماره 139860302015000317 مــورخ 1398/04/25  لیال بیگیان ریزى 
فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 62,54 مترمربع مفروزى از پالك 
107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى ابوالفتح قهرمان.
14 - راى شماره 139860302015000318 مورخ 1398/04/27  مصطفى طالبى فرزند 
رمضانعلى نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 119,21 مترمربع 
مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
15 - راى شــماره 139860302015000319 مورخ 1398/04/27  ســمیه خدابخشى 
شلمزارى فرزند جانعلى نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 119,21 
مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
16 - راى شــماره 139860302015000320 مورخ 1398/04/27  کبرى قاســمى قلعه 
قاسمى فرزند جعفر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 156,40 مترمربع مفروزى 
از پالك 106- اصلى واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى یداله جعفرى ریزى .
17 - راى شــماره 139860302015000324 مورخ 1398/04/27  محمد مهدى کیانى 
فرزند کیوان نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 49,07 مترمربع مفروزى از 
پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
18 - راى شماره 139860302015000325 مورخ 1398/04/27  جمشید شلتوکى ریزى 
فرزند رمضانعلى نسبت به ششدانگ قســمتى از یکباب خانه به مساحت 45,84 مترمربع 
مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان جهت الحاق با پالك 107/3713 .
19 - راى شماره 139860302015000326 مورخ 1398/04/27  مرتضى شلتوکى ریزى 
فرزند رمضانعلى نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 213,70 مترمربع مفروزى از 
پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى ابوالفتح قهرمان.
20 - راى شماره 139860302015000327 مورخ 1398/04/27  فرج جمالى فرزند لطفعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 83,62 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى 
واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح 

قهرمان.
21 - راى شماره 139860302015000328 مورخ 1398/04/27  على عشقى نوگورانى 
فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 232,21 مترمربع مفروزى از پالك 
329- اصلى واقع در نوگوران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک 

رسمى حسین ظهیرى .
22 - راى شــماره 139860302015000329 مورخ 1398/04/27  فرزاد نقدى دورباطى 
فرزند بختیار نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 202,64 مترمربع مفروزى از پالك 
321- اصلى واقع در دورباط بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

فتح اله نقدى دورباطى .
23 - راى شماره 139860302015000330 مورخ 1398/04/27  حسین سبکتکین ریزى 
فرزند اکبر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 225,88 مترمربع مفروزى از پالك 
107- اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى ابوالفتح قهرمان .
24 - راى شماره 139860302015000331 مورخ 1398/04/27  آیت اله کریمى بهجت 
آبادى فرزند قربانعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 155,16 مترمربع مفروزى 
از پالك 373- اصلى واقع در بهجت آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده 

از مالک رسمى احمد کریمى .
25 - راى شماره 139860302015000333 مورخ 1398/04/27  محمد حسین کریمى 
فرزند على نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 176,73 مترمربع مفروزى از پالك 
107- اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى ابوالفتح قهرمان .
26 - راى شــماره 139860302015000335 مورخ 1398/04/27  مهدى محمد علیان 
چرمهینى فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 433,50 مترمربع مفروزى 
از پالك 379- اصلى واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى عیدى محمدى .
27 - راى شماره 139860302015000346 مورخ 1398/04/30  زهرا بنائى ریزى فرزند 
مصطفى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 182,58 مترمربع مفروزى از پالك 
107- اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى ابوالفتح قهرمان .
28 - راى شــماره 139860302015000436 مورخ 1398/05/12  موقوفه خانم اقدس 
احمدى با تولیت خانم مریم نعمتى چرمهینى و بعد از فوت نامبرده امر تولیت با آستان قدس 
رضوى خواهد بود نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 240,60 مترمربع مفروزى 
از پالك 107- اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
29 - راى شماره 139860302015000437 مورخ 1398/05/12  مهرانگیز نجفى فرزند 
حاجى آقا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 179 مترمربع مفروزى از پالك 351- 
اصلى واقع در قریه کله مسیح بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک 

رسمى حسینعلى احمدیان باغبادرانى .
30 - راى شــماره 139860302015000438 مورخ 1398/05/12  مهین صالحى فرزند 
سیف اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 269,43 مترمربع مفروزى از پالك 
635- اصلى واقع در رحمت آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى اسداله صالحى مورکانى .
31 - راى شــماره 139860302015000439 مورخ 1398/05/12  على کرم اسفندیارى 
دورکى فرزند خدارحم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160,33 مترمربع مفروزى 
از پالك 107- اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
32 - راى شــماره 139860302015000440 مورخ 1398/05/12  اعظم طغیانى ریزى 
فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 205 مترمربع مفروزى از پالك 
107- اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى ابوالفتح قهرمان .
33 - راى شــماره 139860302015000441 مورخ 1398/05/12  مهشید قادرى فرزند 
ابراهیم نسبت به ششدانگ قســمتى از یکباب خانه به مساحت 77,09 مترمربع مفروزى از 
پالك 107- اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 
مالک رسمى ابوالفتح قهرمان جهت الحاق با پالك 107,2025  تاریخ انتشار نوبت اول :  روز 
چهارشنبه مورخ  1398/05/16 تاریخ انتشار نوبت دوم : روز  پنجشنبه مورخ   1398/05/31                                   

م الف: 556907  محمد رضا رئیسى زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك لنجان/5/248
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 963373 ج/4 له دالور شیرى موسى آبادى با وکالت امیر حسین کریمیان 
مارنانى و علیه محمد مهدى کدخدایى الیادرانــى مبنى بر مطالبه مبلغ 1/305/194/989 
ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و مبلغ 65/255/649 ریال بابت حق االجراى 
دولتى در روز شنبه در تاریخ 98/6/2 ساعت 9/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى 
اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 6087 ســهم از 18000 سهم (شش دانگ) 

ملکى به پالك ثبتى شماره 2187/38230 مفروز از 18507 قطعه 2 بخش 6 ثبت اصفهان 
(جنوب شرق) با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده است ملکى آقایان 
دالور شیرى موســى آبادى و محمد مهدى کدخدایى الیادرانى و اکنون در تصرف مالکانه 
(خالى از سکنه) 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 نشــانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه 
داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام 
حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 
بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه 
پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: مورد 
مزایده عبارت است از یک باب آپارتمان مسکونى که طبق نظریه کارشناسى: مشخصات 
مالک: مالک طبق مندرجات سند آقایان محمد مهدى کدخدایى فرزند اصغر مالک 6087 
سهم و دالور شیرى موسى آبادى فرزند عزت االه مالک 11913 سهم از هیجده هزار سهم 
عرصه و اعیان هستند. مشــخصات ملک: ملک مذکور یکباب آپارتمان مسکونى واقع در 
طبقه اول از یک ساختمان سه طبقه که داراى اسکلت بتنى و سقف تیرچه و بلوك و نماسازى 
آجرى و سنگ بصورت دونبش که داراى سه اتاق خواب و آشپزخانه و حمام و توالت و سالن 
پذیرایى بوده و از سمت شمال و شــرق نورگیرى دارد و کف سرامیک و بدنه گچ و رنگ و 
کابینت ها از نوع ام دى اف و دربهاى داخلى چوبى و بیرونى یو پى وى سى و قابل سکونت 
و تکمیل شده است. مساحت عرصه و اعیان ملک: متراژ عرصه آپارتمان 127/47 مترمربع 
و داراى پارکینگ بمساحت 12/5 قطعه شماره 2 است. مشخصات ثبتى: ملک داراى سند 
بشماره فرعى 38230 و اصلى 2187 و مفروز از 18507 قطعه 2 و بخش 6 جنوب شرقى ثبت 
اصفهان است و طبق مشخصات ظهر سند داراى محدودیت یک مورد بازداشت داءم صادره 
از شعبه 16دادگاه عمومى به نفع محمد مهدى کدخدایى میباشد. تعیین نشانى  دقیق: ملک 
مذکور به آدرس اصفهان شهر بهارستان خیابان اردیبهشت شرقى خیابان قائم مقام اولین 
کوچه سمت راست از بلوك 231 و پالك 204 طبقه اول و داراى کدپستى 8145157946 
است. تعیین وضعیت ملک از لحاظ شهردارى: ساختمان با توجه به نوساز بودن فاقد عقب 
نشینى و احتماال داراى پایان کار است. انشعابات: ملک داراى انشعابات آب و برق و گاز است. 
با توجه به جمیع جهات و میزان عرصه و اعیان و موقعیت ملک و کیفیت ساخت مطلوب و 
سایر عوامل دخیل در قضیه ارزش ششدانگ آپارتمان مذکور بتاریخ اسفند ماه نود و هفت 
مبلغ 2/300/000/0000 ریال معادل دویست و سى میلیون تومان تعیین و اعالم میگردد 
که مقدار مورد مزایده: عبارت است از فروش 6087 سهم از 18000 سهم (ششدانگ) پالك 
ثبتى فوق الذکر در قبال مبلغ پایه کارشناسى 777/783/333 ریال بابت محکوم به و هزینه 
اجرایى در حق محکوم به برآورد و ارزیابى مى گردد. م الف: 555017 مدیر و دادورز اجراى 

احکام حقوقى دادگسترى اصفهان /5/229
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002003001565/1 شماره بایگانى پرونده: 9802180/1 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139803802003000206 تاریخ صــدور: 1398/05/06 ابالغ اجرائیه 
چک- بدین وسیله به آقاى مجید سلیمیان فرزند محمدجواد به شناسنامه شماره 147 صادره 
از اصفهان و کدملى 1289208255 متولد 1363/01/12 و شرکت سلیم آب نقش جهان 
به شماره ثبت 35089 و شناسه ملى 14003172656 و تاریخ تاسیس 1387/06/31 هر دو 
ساکنین اصفهان  بین سه راه سیمین و فلکه ارتش تقاطع اول نبش کوچه ارغوان کدپستى 
8174749961 ابالغ مى شود که خانم ســمیرا کریمى جهت وصول مبلغ 39/000/000 
ریال به استناد چک شماره 1520/413779/13 عهده بانک ملت شعبه فلکه ارتش اصفهان 
علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9802180 در این اداره تشکیل 
شده و طبق گزارش مورخ 1398/04/22 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 
نشده، لذا بنا تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در 
روزنامه نصف جهان آگهى مى شــود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله 
ششم توسعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت بیست روز 
از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محســوب مى گردد، نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام 
ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 554272 اسدى اورگانى- رئیس اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان /5/239

مدیر عامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: 
فرهنگسازى در توسعه اســتفاده از انرژى هاى پاك به 
همراه آگاهى بخشى به مردم در خصوص درست مصرف 
کردن گام هاى اساسى براى داشتن برق پایدار و باکیفیت 

خواهد بود.
حمیدرضا پیرپیران در گفتگو با «ایرنا» متوســط تولید 
ساالنه انرژى پاك در اصفهان را 2/ 2 کیلو وات ساعت 
عنوان کرد و گفت: مى توان بر این اســاس اصفهان را 
به عنوان شهر خورشــیدى نامید. وى خاطرنشان کرد: 
کشــور ژاپن از نیمى از تابش خورشــید که در کشور ما 
وجود دارد بهره مند است و کشــور اسپانیا نزدیک به 80 

درصد این تابش را شامل مى شود. اگر کالنشهر اصفهان 
را نسبت به دنیا و کشور بررســى کنیم، میزان تابش در 
جهان 9/3 و در کشور 1/5 و در اصفهان 8/5 است. این 
اعداد و ارقام شرایط بسیار مناسب شهر اصفهان را نشان 

مى دهد.
وى تصریح کرد: وزارت نیرو نیز تا پایان سال 96 خوب 
عمل کرد ولى از ســال 97 این روند کند شد و امروز ما 
شاهد مشــوق هاى قابل قبولى از ســمت وزارت نیرو 
هستیم، به طورى که با نصب و خرید تضمینى 20 ساله 
انرژى خورشیدى، فرهنگ ســازى مناسب در نظر گرفته 

شده است.

مدیر مجموعه فرهنگى-مذهبــى تخت فوالد اصفهان 
گفت: بیســتمین دوره عمومى تخت فوالدشناســى در 
نگارستان امام خمینى(ره) و با تمرکز بر مشاهیر مدفون در 

تکیه هاى میرفندرسکى و سیدالعراقین، برگزار مى شود. 
سید على معرك نژاد با اشاره به برگزارى دوره هاى عمومى 
آموزش تخت فوالدشناســى براى همه گروه ها و اقشار 
مردمى در شهر اصفهان، اظهار کرد: در این دوره تاریخچه 
تخت فوالد، تخت فوالد از نگاه سیاحان داخلى و خارجى و 
جاذبه هاى معمارى دو تکیه میرفندرسکى و سیدالعراقین 

مورد بررسى قرار مى گیرد. 
مدیر مجموعه فرهنگى-مذهبــى تخت فوالد اصفهان 

افزود: شــرکت کنندگان مى توانند در کنار آموزش هاى 
عمومى از موزه سنگ تخت فوالد نیز بازدید کنند. 

وى با بیان اینکه این دوره ها طى چهار هفته، (چهار پنج 
شنبه) برگزار مى شــود، تصریح کرد: مجموع ساعت این 
دوره آموزشى چهار ساعت و 30 دقیقه خواهد بود و براى 
شرکت کنندگان گواهى حضور صادر مى شود. اولین جلسه 

این دوره، پنج شنبه هفته جارى( 17 مرداد) خواهد بود.  
وى گفت: هزینه شــرکت براى هر دوره آموزشــى مبلغ 
اندکى اســت و براى افرادى که به  صورت گروهى و یا از 
طریق انجمن و سمن ها در این دوره شرکت کنند تخفیف 

50 درصدى در نظر گرفته خواهد شد. 

اصفهان را باید 
شهر خورشیدى نامید

با مشاهیر اصفهان 
آشنا شوید

استادان مدرسه مى سازند
استادان دانشـگاه صنعتى اصفهان براى بازسازى یک 
مدرسـه در پلدختر همکارى مى کنند. براى بازسـازى 
این مدرسـه حدود 400 تا 500 میلیون تومان نیاز است 
که تقریباً 25 درصد آن با کمک هاى مردمى جمع آورى 
شده است. این مدرسه 12 کالسه است که باید در ابتداى 

مهر آماده شود.

آخرین پرواز حج
سـى و دومین و آخرین پـرواز حج تمتع با شـماره پرواز 
IRA1454 شـرکت هواپیمایى ایران ایر در سـاعت 6 

و 20 دقیقه صبح دیـروز فرودگاه اصفهـان را به مقصد 
جده ترك کرد. این پرواز با 252 مسافر از کاروان شماره 
13109 و کاروان شماره 13111 انجام شد. امسال 7007 
نفر زائر و 260 نفر عوامل اجرایى در قالب 49 کاروان از 
اسـتان هاى اصفهان و چهارمحال وبختیـارى به مکه 

مکرمه و مدینه منوره اعزام شدند.

انتخاب رئیس شورا
اعضاى شوراى اسالمى شهر نجف آباد با پنج رأى عیدى 
محمد طرقى را به عنوان رئیس شـوراى اسالمى شهر 
نجف آباد انتخاب کردند. همچنین با رأى گیرى اعضاى 
شورا، مجتبى گودرزى به عنوان نایب رئیس، جواد حجتى 
خزانه دار و مجید پزشکى به عنوان دبیر منصوب شدند. 
پیش تر  ابراهیم ابوترابى به مدت یکسال رئیس شوراى 

شهر نجف آباد بود.

خبر

انتخابات هیئت رئیسه شــوراى اسالمى شهر اصفهان 
در سومین ســال از پنجمین دوره شوراى اسالمى شهر 
اصفهان در هشتاد و نهمین جلسه علنى شوراى اسالمى 

شهر اصفهان در قالب جلسه فوق العاده برگزار شد.
این انتخابات دیروز با حضور 12 نفر از 13 نفر اعضا برگزار 
شد که طى آن علیرضا نصر اصفهانى نایب رئیس شوراى 
شهر اصفهان به عنوان رئیس جدید شورا انتخاب شد. نصر 
اصفهانى که تنها نامزد ریاست شورا بود 12 رأى اعضا را 
کسب کرد و به عنوان رئیس به مدت یکسال بر کرسى 

ریاست شوراى اسالمى شهر اصفهان خواهد نشست. 
در این جلســه همچنین پورمحمد شریعتى نیا و شیرین 
طغیانى گزینه هاى نایب رئیســى شوراى اسالمى شهر 
اصفهان بودند که شــیرین طغیانى انصراف داد و محمد 
شریعتى نیا با 11 رأى از 12 رأى مأخوذه به عنوان نایب 
رئیس شوراى شهر انتخاب شــد. اصغر برشان نیز  تنها 
کاندیداى منشــى اول شوراى شــهر بود که با 12 رأى 

انتخاب شد.
مهدى مزروعــى و امیر احمد زندآور نیــز اعضاى قبلى 
هیئت رئیسه شوراى اسالمى شــهر اصفهان در دومین 
سال در ســمت هاى خود به ترتیب به عنوان سخنگو و 
خزانه دار شوراى اسالمى شهر اصفهان با 12 رأى موافق 

باقى ماندند.
فتح ا... معین طى دو سال گذشته ریاست شوراى اسالمى 
شهر اصفهان را بر عهده داشت اما این دوره پس از آنکه 
در جلسه روز شنبه شورا نتوانست اجماع اعضا را به دست 

آورد، کرسى ریاست را از دست داد.

تعداد داوطلبان که آمادگى مى کردند کمى تعجب آور بود 
و با صحبت نصیر ملت که گفت: قبل از جلسه انتخابات 
برگزار شــده بود این تداعى را ایجاد کرد که یک جلسه 
سخت پشــت پرده برگزار شده اســت البته طغیانى در 
جواب ملت گفت: نیاز نیســت شــما اینجا این مطلب را 

توضیح دهید.
فتح ا... معین، رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان قبل 
از برگزارى انتخابات با بیان اینکه این جلسه صرفًا براى 
انتخاب هیئت رئیسه برگزار شــده است، اظهار کرد: این 
انتخابات هر یکســال یکبار و در اول شــهریور برگزار 

مى شود. امسال بر اســاس آیین نامه  وزارت کشور زمان 
برگزارى این انتخابات 14 تا 20 مرداد اعالم شــد.  وى 
افزود: به منظور آشنایى بیشتر با افراد داوطلب و مسائل 
مربوط به شورا فرصت 48 ساعته براى اعضا ایجاد شد که 

انتخاب بهترى داشته باشند.

معین با بیــان اینکه گروه هاى مختلف درباره شــوراى 
شــهر اظهار نظر مى کنند که باعث خوشبختى و نشان 
از عالقه مندى و حساسیت مردم نسبت به شعار ماست، 
تصریح کرد: همه اعضا از دقت نظر مردم استقبال کرده و 
همه اقدامات خود را در معرض قضاوت آنها قرار داده اند. 
وى با بیان اینکه یکى از اعضاى شوراى شهر مطلبى را 
عنوان کرد که اگر مخالف و موافق در جلسات نباشد شورا 
بى تأثیر و بى خاصیتى است، گفت: شوراى شهر اصفهان 
در دوره پنجم با یکدیگر متحد و همراه هستند و تضارب 

افکار را دارند.
رئیس جدید شوراى اسالمى شــهر اصفهان هم بعد از 
برگزارى انتخابات گفت: همه ما باید نسبت به سوگندى 
که در ابتداى شورا ادا کرده ایم پایبند باشیم، اعضا باید با 
مصوبات خود و تالش شبانه روزى شهردار اصفهان بیش 

از گذشته در راه خدمت به مردم گام برداریم.
علیرضا نصراصفهانى با بیان اینکه امروز شاهد همدلى، 
هم افزایى و صمیمت در این جلســه علنى بودیم، اظهار 
کرد: امروز در محیط صمیمانه و دوستانه و در فضاى کامًال 
دموکراسى انتخابات هیئت رئیسه برگزار شد. وى با بیان 
اینکه از برادر و استاد خودم فتح ا... معین قدردانى مى کنم، 
اظهار کرد: او شــخصیتى اســت که جایگاه استادى و 
ملى اش به اثبات رسیده و همواره وجودى پر خیر و برکت 

داشته است.
رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان ادامه داد: از جایگاه 
یک شــاگرد از وى درخواســت دارم که مانند گذشــته 

همچنان راهنماى ما در شوراى شهر باشند.

رئیس و نایب رئیس تغییر کردند

خانه تکانى در هیئت رئیسه شوراى شهر اصفهان
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اصالحیه - آگهى ابالغ رسیدگى
آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقا سپهر ساغرزاده دادخواستى به خواسته مطالبه به 
طرفیت محمد حسین هارونى به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 231 ش 4 ح ثبت 
و وقت رســیدگى به تاریخ 16 / 6 / 98 ســاعت 30/ 4 عصر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از 
وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر 
اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 541988 /م الف . مدیر دفتر شعبه 4 

حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 5/245 
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002003001186/1 شماره بایگانى پرونده: 9801671/1 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139803802003000193 تاریخ صــدور: 1398/05/01 آگهى ابالغیه  
اجرائیه قرارداد بانکى- بدینوسیله به مهدى مشتاقیان نام پدر: رضا تاریخ تولد: 1371/12/15 
شماره ملى: 1271345161 شماره شناســنامه: 1271345161 به نشانى: اصفهان خیابان 
کاوه خیابان اشراق خیابان برازنده کوچه گلشن پالك 2 ابالغ مى شود که بانک شهر شعبه 
بوستان ملت اصفهان به استناد قرارداد بانکى شماره 405/700/13491543/1، تاریخ سند: 
1394/05/19 جهت وصول مبلغ 192/228/631 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 57/740/142 
ریال بابت ســود و 181/032/127 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1398/02/10 و 
مبلغ 205/453 ریال خسارت روزانه تا روز تســویه کامل بدهى بانضمام کلیه هزینه هاى 
قانونى و اجرایى و حق الوکاله طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به 
کالسه 9801671 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور پست، محل اقامت شما به 
آدرس متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد 
اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه محلى آگهى مى شــود و چنانچه ظرف مدت ده 
روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام 
ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 554200 اسدى - رییس اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان /5/240
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002003001417/1 شماره بایگانى پرونده: 9801995/1 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139803802003000204 تاریخ صــدور: 1398/05/06 ابالغ اجرائیه 
چک- بدین وســیله به خانم فاطمه کاظمى بادجانى فرزند نوروزعلى به شناسنامه شماره 
221 صادره از فریدن و کدملى 1159530076 متولد 1358/01/07 ساکن اصفهان خیابان 
امام خمینى ورودى عاشق آباد شهرك کوثر پالك 33/2 کدپستى 8195611111 ابالغ مى 
شود که آقاى سید جالل نکویى جهت تخلیه و تحویل شش دانگ یک باب مغازه و زیرزمین 
مشاع احداثى در شش دانگ پالك 5129 فرعى از 26 اصلى واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالســه 9801995 در این اداره تشکیل 

شده و طبق گزارش مورخ 1398/04/13 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 
نشده، لذا بنا به  تقاضاى بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه 
در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله 
ششم توسعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت بیست روز از 
تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، 
عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 554199 اســدى اورگانى- رئیس اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان /5/241
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139604002003002126/1 شماره بایگانى پرونده: 9603722/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000091 تاریخ صدور: 1398/03/07 ابالغ اجرائیه قرارداد 
بانکى- بدین وسیله به: 1) آقاى محمد کاظم میرى رامشه فرزند عبداله به شماره شناسنامه 
1271221101 دارنده کدملى 1271221101 متولد 1371/01/22 ساکن اصفهان 24 مترى 
اول کوچه بهاران پالك 147 کدپستى 8198784871، 2) خانم زهره ایزدى فرزند کرانقلى 
به شــماره شناســنامه 46265 دارنده کدملى 1282384570 متولد 1352/01/01 ساکن 
اصفهان 24 مترى اول کوچه بهاران پالك 147 کدپســتى 8198784871 ابالغ مى شود 
که بانک ملى شعبه خیابان طالقانى اصفهان به استناد قرارداد بانکى شماره 9509038415 
مورخ 1395/03/27 جهت وصول مبلغ 175052817 ریال بابت اصل و مبلغ 54091749 
ریال سود و مبلغ 12882987 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1396/10/12 بانضمام 
خسارت تاخیر روزانه به مبلغ 185665 ریال از تاریخ 10/12 /1396 تا روز وصول علیه شما 
اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالســه 9603722/1 در این اداره تشــکیل شده 
و طبق گزارش مورخ 1396/12/15 مامور، محل اقامت نامبردگان به شرح متن سند شناخته 
نشده، لذا بنا به تقاضاى بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه 
در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله 
ششم توسعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت بیست روز 
از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محســوب مى گردد، نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام 
ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 554160 اداره اجراى اســناد رســمى 

اصفهان /5/242
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139604002003002160/1 شماره بایگانى پرونده: 9603773/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000093 تاریخ صدور: 1398/03/08 ابالغ اجرائیه قرارداد 
بانکى- بدین وسیله به: 1) آقاى میالد رشــیدیان رنانى فرزند علیرضا به شماره شناسنامه 
1130036863 دارنده کدملى 1130036863 متولد 1368/05/02 ســاکن اصفهان خانه 
اصفهان خ گلخانه کوچه گلبرگ پ 18 کدپســتى 8194714573، 2) آقاى محمد مرادى 
فرزند محمدعلى به شماره شناسنامه 1270792296 دارنده کدملى 1270792296 متولد 

1369/12/12 ســاکن اصفهان خ مطهرى نانوائى محمودیان کدپستى 8188914138، 
3) آقاى محمد رشــیدیان فرزند: علیرضا بشــماره شناســنامه 13217 دارنــده کدملى 
1283242109 متولد: 1359/10/15 ســاکن اصفهان خ شــهیدان فروشگاه ایران یدك 
کدپستى 8194714573 ابالغ مى شود که بانک ملى شعبه خیابان طالقانى اصفهان به استناد 
قرارداد بانکى شماره 9408585658 مورخ 1394/12/08 جهت وصول مبلغ 60808339 
ریال بابت اصل و مبلغ 11754939 ریال بابت سود و مبلغ 1/042/953 ریال بابت خسارت 
تاخیر تادیه تا تاریخ 1396/10/19 بانضمام خســارت تاخیر روزانه به مبلغ 56/465 ریال از 
تاریخ 1396/10/19 تا روز وصول علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 
9603773/1 در این اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 1396/12/26 مامور، محل 
اقامت نامبردگان به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 
آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شــود و طبق 
تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توســعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى 
جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت بیست روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى 
گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 

554159 اسدى- رئیس  اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /5/243
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- فاطمه فدایى دادخواســتى به مبلغ 
65/000/000 ریال بطرفیت آقاى میالد طغیانى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم 
و به کالسه 485/98 در شعبه چهارم حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به 
علت مشــخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبــت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز چهارشنبه مورخ 98/6/20 ساعت 8/45 
در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را دریافت نماید در غیر این ص ورت وقت رسیدگى ابالغ شــده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى 
و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 555780 شــعبه چهارم حقوقى شــوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /5/244
ابالغ رأى

دادنامه - شماره پرونده: 901/97 شماره دادنامه: 1223-97/12/21 خواهان: على احسانفر 
فرزند على اصغر نشانى: دهق-خ شریعتى نبش کوچه نســترن فروشگاه پارمیس  خوانده: 
1- کامبیز شــیرعلى فرزند محمود  نشــانى: مجهول المکان 2- ابراهیم احســانفر فرزند 
على اصغر ساکن دهق- خ شریعتى پالك 100 خواســته : مطالبه قاضى شورا با عنایت به 
محتویات پرونده ختم رسیدگى اعالم و به شــرح آنى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
شورا درخصوص دادخواست آقاى على احسانفر فرزند على اصغر مقیم دهق بطرفیت آقایان 
1- کامبیز شیر على فرزند محمود مجهول المکان 2- ابراهیم احسانفر فرزند على اصغر مقیم 

دهق مبنى بر مطالبه مبلغ بیست و یک میلیون ریال با خسارت تاخیر در تادیه و هزینه دادرسى 
وهزینه دادرسى به استناد یک فقره چک به شماره ى 252498 بر عهده ى بانک مسکن به 
تاریخ هجدهم مهرماه نود و شش و گواهى عدم پرداخت بانک ملى به مبلغ مذکور و به تاریخ 
نوزدهم مهرماه نود و شش نظر به اینکه مستندات مذکور بر اشتغال ذمه ى خواندگان به میزان 
خواسته داللت داشته و با توجه به اینکه خوانده ردیف اول مجهول المکان بودن از طریق نشر 
آگهى دعوت شده نامبردگان علیرغم دعوت و استحضار از روند دادرسى 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  ردیف اول 
به پرداخت مبلغ یک میلیون و سیصد و دوازده هزار و پانصد ریال  هزینه دادرسى و 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 درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید اما در رابطه با مطالبه ى خســارت تاخیر تادیه 
و هزینه دادرسى نسبت به  خوانده ردیف دوم نظر به اینکه ضامن بوده نه صادر کننده چک 
و به موجب تبصره ى الحاقى به ماده 2 قانون صدور چــک ، دارنده ى چک صرفا مى تواند 
محکومیت صادر کننده آن را به پرداخت خســارت وارده مطالبه نماید بنابراین خواهان در 
مطالبه ى مذکور محق نبوده مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى راى بر بى حقى خواهان صادر و اعالم مى نماید .این راى غیابى بوده 
و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ 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. 554064/م الف مهرداد اطهرى - قاضى شعبه اول شوراى حل 

اختالف بخش مهردشت/5/246
اصالحیه ابالغ اجراییه

 شــماره نامه 139804902120001112 – تاریخ نامه : 1398/05/07 – شــماره پرونده : 
139704002004000794/2 شماره بایگانى پرونده : 9800205 – به دفتر روزنامه نصف 
جهان از واحد اجراى اسناد رســمى فالورجان – با سالم و احترام پیرو آگهى ابالغیه شماره 
139803802120000003 مورخ 1398/04/19 و با توجه به اینکه در نسخه ارسالى روزنامه 
در اجرائیه چاپ شده شماره بایگانى پرونده اشتباهاً 9800204 چاپ گردیده است و صحیح آن 
9800205 مى باشد لذا شایسته است صرفًا نسبت به اصالح شماره بایگانى پرونده  اقدام و 
یک نسخه روزنامه حاوى آگهى اصالحیه مزبور را به این اجرا ارسال نمایند. م الف: 549956 

محسن اسماعیل زاده - مدیر واحد اجراى اسناد رسمى فالورجان /5/247 

خوردن ماهى همیشه جزو یکى از کارهاى سختى 
اســت که بعضًا از زیرش در مى روند و اینطور نشان 
مى دهند که اصًال تمایلى به خوردن ماهى ندارند اما 
غافل از آنکه این افراد از ترس تیغ هاى ماهى و اینکه 
شاید در گلویشان گیر کند از  این غذاى مقوى و بى 
نظیر فاصله مى گیرند اما یک سئوال؛ اگر تیغ ماهى 

در گلوى ما گیر کرد باید چه کار کنیم؟!
هرگونه انسداد یا گیر کردن جسم خارجى در گلو و 
ناى باعث خفگى مى شود. این حالت معموًال وقتى 
اتفاق مى افتد که غذا اشتبا هى از مجراى ناى پایین 
مى رود. در این حالت، درمان نیــاز به یک واکنش 
ســریع دارد. همچنین گیر کردن اســتخوان هاى 
ریز و تیغ ماهى در گلوى کــودکان و یا افراد دیگر 
یک رویداد رایج اســت، در این موارد نیز در صورت 
اشــکال در تنفس فرد، باید براى رساندن فرد بیمار 
به بیمارســتان شــتاب کرد. لیکن راه حل هایى نیز 
براى درمان تیغ ماهى در گلو و همچنین در آوردن 

استخوان از گلو وجود دارد.
گیر کــردن تیغ ماهــى در گلو معمــوًال در لوزه یا 
چین هــاى مخاطى اطرافش، قاعــده زبان، مخاط 
حلق یا اپى گلوت، چین ها و فرورفتگى هاى قسمت 
عقب زبان، قسمت پشتى حلق و سینوس پرى اتفاق 
مى کند. گاهى اوقات تیغ ماهى در نسج به طرزى گیر 
مى کند که سرش مشخص نیست و در این حالت پیدا 

کردنش براى دکتر سخت است.

بعضى وقت ها هم علت درد، خراش است و تیغ ماهى 
فقط گلو را زخمى کرده، این حالت بسیار شبیه وقتى 
اســت که تیغ ماهى در گلو گیر مى کند. ماهى هاى 
شــمال اکثراً تیغ هاى نرم و نازك ترى دارند. هرچند 
جدا کردن گوشت از تیغشان زحمت بیشترى دارد و اگر 
گاهى تیغى را با گوشت بخورید خطرش از ماهى هاى 
جنوب کمتر است. معموًال تیغ ماهى هاى جنوب سفت 
و تیز تر است. اگرچه ماهى هاى بزرگ جنوب تیغ هاى 
بزرگ ترى دارند اما در این بیــن جنوب ماهى هاى 

کوچکى هم دارد که تیغشان کوچک تر است.
اقدامات الزم هنگام قورت دادن تیغ ماهى 

در کودکان
ابتدا مطمئن شوید کودك جسم را بلعیده و زیر پا ها، 
بالش، تشــک یا دستش نیســت. در اغلب اوقات، 
بلعیدنــش هیچ عالمتى ندارد و فقط شــاهد توقف 
کوتاه مدت تنفس یا سخت شدن بلع غذا هستیم که 
نشــان مى دهد چیزى در گلو گیر کرده است. وقتى 
فرزندتان به سرفه افتاد یا دچار مشکالت تنفسى شد، 
باید ســریع اقدام کنید، ولى کارى نکنید که عواقب 
خطرناك داشته باشد. به دنبال راه هاى خشنى مانند 
محکم زدن پشت کمر کودك نباشید و یا او را مجبور 

به استفراغ نکنید.
نحوه خارج کردن تیــغ ماهى از گلوى 

بزرگساالن
فرد را وادار به ســرفه کردن کنید. بــراى در آوردن 

جســم خارجى از گلو باید از پشــت دور کمرش را 
با دســت چپ به شکل مشــت جمع کنید و محکم 
بگیرید. انگشت شســت باید به طرف داخل بازشده 
باشد و مرکز قفسه سینه را فشار دهد. اکنون دست 
راست را محکم روى دست چپ قرار دهید و با قدرت 
به طرف باال و داخل فشار دهید تا او سرفه کند تا آن 
جســم خارجى به بیرون پرتاب شود. همچنین باید 
لقمه هاى بزرگ نان خشک، یک موز و یا تکه هایى 
از یک سیب زمینى پخته بخورید تا شاید تیغ ماهى 
هنگام بلع غذا از گلو جدا شده و به همراه غذا بلیعده 
شود. یک راه دیگر نوشیدن شربت آب لیمو و عسل 
است. بهتر است شربت آبلیمو و عسل را آهسته مزه 
مزه کنید و بنوشید. همچنین مى توانید آن را غرغره 
کنید. غرغره کردن ترکیب دارچین و عســل کمک 
مى کند تا درد گلو کمتر شود. غرغره کردن محلول 
رقیق آب جوشیده و سرکه یا آب جوشیده و آبلیمو هم 
مؤثر است. یک راه خوب دیگر استفاده از جوشانده 
زیتون است. چند عدد زیتون را با یک لیوان آب چند 
دقیقه بجوشانید سپس صافش کنید و آرام به حالت 
قاشق قاشق آن را بخورید. استفاده از این جوشانده 
تیغ ماهى را نرم مى کند. یک لیموترش را از وســط 
نصف کنید و بعد آبش را بمکیــد. این کار تیغ را نرم 
مى کند و ســریع احســاس راحتى مى کنید. گاهى 
اوقات این کار هــا نتیجه اى ندارد و دیگــر باید به 

پزشک مراجعه کنید.

یک متخصص طب ایرانى، با بیان اینکه طبق نظر حکماى این طب، مواد غذایى 
باید با مصلحات شان مصرف شوند، گفت: مصرف همزمان برخى مواد غذایى مانند 

خربزه و عسل مى تواند باعث دل درد و آسیب به بدن شود.
دکتر نفیسه حسینى یکتا گفت: در طب ایرانى توصیه مى شــود که مواد غذایى با 
مصلحات شان مصرف شوند؛ به طور مثال برخى از ما عادت کرده ایم غذاى عدسى 
را با گلپر مصرف کنیم و این عادت فراتر از آنکه براى طعم غذا باشــد به علت آن 
است که گلپر مصلح عدسى است. وى افزود: مثال دیگرى که مى توان از آن یاد کرد 
مصرف ماست وخیار به همراه نعناع اســت. نعناع مى تواند اصالح کننده طبع سرد 

ماست وخیار باشد و طبع معتدلى ایجاد کند.
حسینى یکتا با اشاره به اینکه همزمانى مصرف برخى مواد غذایى کنار هم از سوى 
طب ایرانى نهى شده، ادامه داد: دیدگاه حکماى طب ایرانى حاکى از آن است که 
ترکیب دو ماده غذایى کنار یکدیگر مى تواند براى بدن کیفیت نامناسبى ایجاد کند. 
وى تصریح کرد: ماهى به همراه تخم مرغ و یا خربزه به همراه عسل، نمونه هایى 
از مواد خوراکى است که طبق نظر طب ایرانى نباید کنار هم مصرف شوند. تجربه 
نشان داده خوردن همزمان این مواد غذایى مى تواند باعث ایجاد دل درد شود و به 

بدن ضرر برساند.

محققان نشان دادند موش هایى که از یک رژیم غذایى حاوى مقادیر کاهش یافته 
نوعى اســید آمینه موسوم به متیونین بهره مى برند نســبت به روش هاى درمانى 

سرطان واکنش بهترى نشان مى دهند.
متیونین ماده اى است که در گوشــت و تخم مرغ یافت مى شود؛ اما بدن ما قادر به 
تولید آن نیست. وجود این ماده براى کارکرد سلول ها ضرورى است و بر وضعیت 
متابولیک بدن اثرگذار است. عالوه بر این، متیونین در مکانیزم هاى سلولى که برخى 

از داروهاى ضدسرطان و رادیوتراپى آنها را مورد هدف قرار مى دهند، نقش دارد. 
با وجود اینکه پزشــکان از میزان اثرگذارى رژیم غذایى بر سالمت آگاهى دارند و 
بیمارى هایى مانند دیابت و فشار خون را تنها از طریق رژیم غذایى مناسب درمان 
مى کنند، هنوز اثر رژیم غذایى بر درمان سرطان به درستى مشخص نیست. سرطان 
از بسیارى جهات با بیمارى هاى دیگر متفاوت اســت. این بیمارى داراى اشکال 
مختلف است و معموًال در سطح مولکولى تعریف مى شود. بنابر این محققان هنوز در 

ابتداى راه شناسایى آثار رژیم غذایى بر درمان این بیمارى هستند.

همه ما در طول زندگى کم و بیش با استرس دست و پنجه نرم مى کنیم. ویژگى 
قابل توجه استرس این است که خودش را در راه رفتن، صحبت کردن و بدتر از 
همه در چهره ما نشان مى دهد. در واقع استرس بدترین دشمن پوست و ظاهر 
ماست و مى تواند عامل مشکالت پوستى بسیارى مثل بثورات مزمن و تیرگى 
پوست باشد. موارد زیر پنج مورد از تأثیرات استرس بر پوست است که مى توان 

آنها را ازعالیم استرس هم دانست.
آکنه و منافذ بسته

درگیرى ذهن و جسم همراه با استرس باعث واکنش شیمیایى در بدن مى شود 
که افزایش هورمون کورتیزول یا هورمون استرس را به دنبال دارد. این شرایط 
موجب افزایش ترشح چربى از غدد زیر پوســت مى شود و مشکالتى مانند 

پوست چرب، آکنه و منافذ بسته پوست را ایجاد مى کند.
حلقه هاى سیاه زیرچشم

بى خوابى یکى از پیامدهاى معمول استرس است که خودش را در حلقه هاى 
سیاه زیر چشم یا چشمان پف کرده نشان مى دهد. استرس باعث به هم خوردن 
تعادل نمک در بدن مى شود. درنتیجه چشــم ها، آب را در خود نگه مى دارند 
و حالت پف کرده به خود مى گیرند. اســترس همچنین باعث نشت خون از 
مویرگ هاى ظریف اطراف چشم و انتشــار این خون در زیر چشم مى شود. 
اکسیده شــدن این خون، آن را به رنگ ارغوانى در مى آورد و بى خوابى را در 

چهره شما نمایان مى کند.
چین و چروك و خطوط ریز

اســترس مزمن مى تواند با افزایش تولید کورتیزول، چین و چروك و خطوط 
ظریفى روى پوست ایجاد کند. کورتیزول، کالژن را تجزیه مى کند و توانایى 
پوست را در تولید طبیعى کالژن و االستین در بلندمدت کاهش مى دهد. چین و 
چروك، نتیجه مستقیم از بین رفتن کالژن- که در جلوگیرى از پیرى زودرس 

پوست نقش دارد- است.
تأخیر در بهبود زخم هاى پوستى

استرس با تضعیف اپیدرم بر توانایى پوســت به عنوان یک مانع، تأثیر منفى 
مى گذارد. از دست رفتن آب در پوست بدن که بر اثر این شرایط ایجاد مى شود، 

توانایى پوست در التیام زخم ها را کاهش مى دهد.
تحقیقات نشان داده است در دوره هاى زمانى پر استرس، حتى کوچک ترین 
زخم ها نیز در مدت زمان طوالنى ترى بهبود مى یابند. سیســتم ایمنى ارتباط 
مســتقیم با بهبود زخم ها دارد و اســترس مانع عملکرد طبیعى این سیستم 
مى شود. کورتیزول به استرس، حساس اســت. سطح باالتر این هورمون در 

فعالیت هاى بهبود دهنده زخم، اختالل ایجاد مى کند.
پوست نازك تر و حساس تر

افزایش غیرطبیعى کورتیزول یا هورمون استرس، باعث نازك شدن پوست 
مى شود. این هورمون، پروتئین هاى پوستى را تجزیه مى کند و باعث مى شود 
پوست مانند کاغذ نازك و به راحتى کبود یا پاره شود. البته این عالیم ممکن 
است به دالیل دیگرى از جمله سندروم کوشــینگ نیز ایجاد شوند. در این 

صورت حتماً باید با پزشک مشورت کنید.

سریع ترین راه حل براى 
خارج کردن تیغ ماهى از گلو

چرا خربزه و عسل را 
نباید همزمان مصرف کرد؟

تأثیر گوشت و تخم مرغ
 بر درمان سرطان

رد پاى استرس در چهره

غذای مواد حکماىاینطب، قنظ

محققان نشان دادند موش هایى که از یک رژیم غذایى ح

 بر درمان سرط

کاهشیافته ححاوىمقادیر یکرژیمغذای از ه



از کلیه سهامداران محترم شــرکت دعوت مى گردد در جلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخه 98/05/27 ساعت 9 که در محل دفتر شرکت 
به نشانى: اصفهان خیابان سهروردى کوچه میرمحمد صادقى پالك 4 

تشکیل مى گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 

1- تصمیم گیرى در خصوص چگونگى روند ادامه فعالیت شرکت
2- سایر موارد 

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده شرکت نشاط گستر حدید
 (سهامى خاص) شماره ثبت 28466 اصفهان

هیئت مدیره شرکتهیئت مدیره شرکت

در راســتاى مصوبه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 98/02/02 مبنى بر افزایش ســرمایه و رعایت ماده 169 
اصالحى قانون تجارت بدینوسیله به اطالع کلیه صاحبان سهام مى رساند مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ 
21/940/000/000 ریال از طریق واریز نقدى سهامداران و از محل صدور سهام جدید افزایش یابد لذا حساب شماره 
0103033910008 بانک ملى به نام شرکت مجتمع صنعتى بازرگانى ایثارگران حدید جهت واریز مبلغ ناشى از 
افزایش سرمایه اعالم گردید و هر یک از سهامداران که تمایل بر حضور در افزایش سرمایه دارند بایستى حداکثر 
ظرف مدت 60 روز از تاریخ نشر آگهى جهت خرید سهام ناشى از افزایش سرمایه به نسبت سهام خویش هر سهم 
یک سهم و هر سهم به ارزش 1000 ریال اقدام نمایند و رسید مربوطه را تحویل هیئت مدیره دهند. الزم ب ذکر است 
چنانچه در پایان مهلت مقرر هر یک از سهامداران نسبت به خرید سهام ناشى از افزایش سرمایه و استفاده از 
حق تقدم خویش اقدام ننمایند هیئت مدیره مجاز خواهد بود در صورت لزوم حق تقدم هاى استفاده نشده بابت 
افزایش سرمایه را به هر یک از سهامداران یا غیر سهامداران که تمایل به خرید سهام دارند واگذار نمایند و این 

انصراف به منزله سلب حق تقدم خویش در خرید سهام ناشى از افزایش سرمایه مى باشد.

آگهى افزایش سرمایه شرکت مجتمع صنعتى بازرگانى ایثارگران حدید 
(سهامى خاص) به شماره ثبت 11893 با استفاده از 

حق تقدم موضوع ماده 169 الیحه اصالحى قانون تجارت

هیئت مدیره شرکت ایثارگران حدیدهیئت مدیره شرکت ایثارگران حدید
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از خدا بترسید همانند کسى که شنید و خاشع شد  و چون از روى نادانى 
گناهى کرد به گناه خویش اعتراف کرد و از سرانجام کار خود بیمناك 
شــد و عمل کرد و از عقوبت پــروردگار به هــراس افتــاد و به اطاعت 
شــتافت و به مرحله یقین رســید و کارهاى نیکو کرد. چــون اندرزش 
دادند، اندرزهــا را پذیرا آمــد و چون بر حذرش داشــتند، حــذر کرد و 
باز گردید و توبه کرد و به خدا روى آورد و به دوســتان خدا اقتدا کرد 

موال على (ع)که بر مثال ایشان رود.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى
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