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ایران ضمانت مى خواهد  6 اشتباه در غذا خوردناعالم جزئیات دومین جشنواره ملى رسانه اى معلوالنمهرانه مهین ترابى: سیاه نمایى،  روشنفکرى نیستتوییت «ترامپ»ماهواره جاسوسى را لو داد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چرا تابستان
باید بیشتر

آب بنوشیم؟

جزئیات فرار مالیاتى 5000 میلیارد تومانى
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انتقاد بى سابقه وزیر 
کشاورزى از فساد ادارى

بسته بندى مطلوب
 ضامن آینده روشن 

صادرات است

اصفهان مى تواند 
پرچم دار دیپلماسى آب
 در آسیاى مرکزى باشد
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جزئیات یک نفوذ؛ 
12 سال بعد

فهیمه رمضانى، متخصص طب سنتى درباره 
مصرف زیاد آب در فصل تابستان و تأثیر آن بر 

بدن اظهار کرد: در تمام فصول سال بدن انسان 
به آب احتیاج دارد اما در فصل تابستان به دالیل 

مختلفى از قبیل افزایش تعریق  این نیاز...

وبسایت خبرى «یاهو نیوز» در گزارش مفصلى 
که روز دوشنبه دوم سپتامبر منتشر کرد جزییات 
تازه اى از چگونگــى نصب و حمالت با ویروس 
«اســتاکس نت» که براى آسیب رســاندن به 
تأسیســات اتمى ایران طراحى شــده بود ارائه 

کرده است. 
به گزارش «عصر ایران»، «استاکس نت» یک 
بدافزار ســاخت آمریکا و رژیم صهیونیستى بود 
که در ســال 1389 با آن به تأسیسات هسته اى 
ایران حمله شد. «یاهو نیوز» در این گزارش سعى 
مى کند به این سئوال پاسخ دهد که آمریکا و آن 

رژیم چگونه این بدافزار را ...

پرواز «اصفهان- دمشق» از سرگرفته شدپرواز «اصفهان- دمشق» از سرگرفته شد
پس از پس از 88 سال و از صبح دیروز؛ سال و از صبح دیروز؛
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دادستان عمومى و انقالب اصفهان تشریح کرد

خوشحال از صید صیاد
باشگاه استانبول اســپور درباره انتقال اللهیار صیادمنش از فنرباغچه 
بیانیه اى صادر کرد. سایت رسمى باشــگاه استانبول اسپور ترکیه در 
بیانیه مربوط به جذب اللهیار صیادمنش آورده است: «توانستیم اللهیار 
صیادمنش، بازیکن جوان 18 ساله را از فنرباغچه به خدمت بگیریم. 
این بازیکن ایرانى با 182 ســانتیمتر قد مى تواند در جناح هاى راست 

و چپ حمله ...
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در صفحه 2 بخوانید

افشاى نقش یک مهره مخفى در انتقال 
بدافزار «استاکس نت» به نطنز

فاجعه در 
یک قدمى 

ساختمان هاى مرتفع 
فوالد شهر

«نوستراداموس»: «ترامپ» امسال کشته مى شود!
جن جال جدید دور و بر غیبگوى افسانه اى که 500 سال پیش مى زیست
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قاسم حدادى فر:قاسم حدادى فر:

ما این طرفیم وما این طرفیم و
 رشید آنطرف رشید آنطرف

1- شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى یک مرحله اى به شرح جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار 
نماید.

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

گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : تاریخ 98/06/11 مى باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف:
3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

تلفن:8-36680030-031، اتاق(292)
4-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

4-1- مرکز تماس: 021-41934
4-2- دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه( www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/پروفایل/تامین کننده/مناقصه گر موجود است

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

شماره سامانه تدارکات الکترونیکى دولت شماره مرجع موضوع ردیف
2098001434000058 98-2-55/6 اجراى عملیات کارهاى سازه اى ایستگاه پمپاژ فاضالب على آباد منطقه برخوار 1
2098001434000059 98-2-102/4 اجراى عملیات لوله گذارى فاضالب بلوار جانبازان و بلوار قانع واقع در شهرضا 2
2098001434000060 98-2-139/2 عملیات اجرایى تکمیل سوله، محوطه سازى، آسفالت و ساختمان ایستگاه پمپاژ شماره 2 دهاقان 3

تاریخ روز ساعت عنوان
98/06/13 چهارشنبه 16:00 مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه
98/06/23 شنبه 16:00 مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
98/06/24 یک شنبه 08:00 زمان بازگشایى پاکت ها

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار:1398/06/13

مازیار فالحى: مازیار فالحى: 
مدتى است مدتى است 
آهنگ هایمآهنگ هایم

 خاك  خاك 
مى خوردمى خورد
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شرکت تعاونى توسعه و عمران
 شهرستان گلپایگان

شماره ثبت 1448

گردشگرى پایدار 

فرصت هاى استثنایى  
سرمایه گذارى بخش خصوصى در 
شرکت تعاونى توسعه و عمران 
شهرستان گلپایگان

1/500/000 ریالارزش اسمى هر سهم94/10/20تأسیس
35/632/500/000 ریالسرمایه اولیه تعاونى3030 نفرتعداد اعضاى تعاونى

117/000/000/000 ریالجمع دارائى هاى تعاونى23755 سهمتعداد سهام فروخته شده

1- دریافت مجوز احداث مجتمع گردشگرى کوچرى به مساحت 30 هکتار در فاز اول از 
سازمان هاى میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى کشور، وزارت نیرو، سازمان جنگل ها و 

مراتع کشور و سازمان حفاظت محیط زیست کشور
2- شرکت در مزایده و خرید زمین به مساحت 2/47 هکتار واقع در محور گردشگرى کوچرى و 

تغییر کاربرى آن از کشاورزى به گردشگرى با سطح اشغال 8000 مترمربع
3- شرکت در مزایده سازمان خصوصى سازى و خرید جایگاه سوخت شرکتى گلپایگان

4- تأسیس شرکت اقمارى عمرانى و دریافت گواهى نامه صالحیت پیمانکارى از سازمان 
مدیریت و برنامه ریزى کشور

5- تأسیس شرکت  اقمارى خدماتى  و کسب صالحیت امور خدماتى از اداره کل تعاون استان

1- طراحى فاز صفر، یک و دو مجتمع گردشگرى کوچرى به مساحت 30 هکتار
2- افزایش سرمایه شرکت از طریق فروش سهام به سهامداران و مردم شریف شهرستان

3- جذب سرمایه گذار بخش خصوصى در جهت سرمایه گذارى در پروژه هاى پیش روى شرکت
4- تهیه پروپوزال جهت استفاده از ظرفیت هاى آبى گردشگرى سد گلپایگان و کوچرى و بستر 

رودخانه دائمى آن
5- پیگیرى خرید زمین جهت احداث مجتمع مسکونى ویالیى

6- ایجاد شرکت شتاب دهنده علم و فناورى
7- طراحى و برنامه ریزى جهت ایجاد و راه اندازى شهرك کار و زندگى

مهم ترین اقدامات و فعالیت هاى انجام شده

برنامه هاى پیش رو

گلپایگان، میدان بسیج، خیابان غدیر، پالك 195 تلفن: 57481911- 031

Website: ttog.ir Email: info@ttog.ir   

تنها شرکت تعاونى برتر ملى استان اصفهان در سال 1398
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گلپایگان تاریخى
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در صفحه 5 بخوانید
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سرپرســت فدراســیون ورزش هاى همگانى مى گوید: 
سالمت ملى مردم ما به مخاطره افتاده و دیگر وقت تعارف 

کردن نیست. 
افشــین مالیى درباره ارائه آمارهاى متناقض گفت: ما از 
یک طرف آمار ارائه شده از سوى ســازمان آمار را داریم 
که اعالم کرده 51 درصد مردم فعالیت ورزشى دارند اما از 
سوى دیگر طبق آمار مسئوالن وزارت بهداشت مى بینیم 
که بیمارى هاى مختلف در جامعه به شدت رو به افزایش 
اســت، به طور مثال در آخرین پایش فشار خون در میان 
مردم مشخص شد که 30 میلیون و 700 هزار نفر از مردم 
ایران که حدود 40 درصد جمعیت ایران است به پرفشارى 

خون مبتال هســتند. وى افزود: این امر نشــان مى دهد 
میزان فعالیت هاى ورزشى مردم ایران براى پیشگیرى از 
بیمارى ها کافى نیست. مالیى با تأکید بر اینکه متأسفانه 
وضعیت ورزش در جامعه مناســب نیست، گفت: آمارها 
نشــان مى دهد مردم ایران ورزش را جــدى نمى گیرند. 
مسئله جدى امروز جامعه ایران کم تحرکى است که باید با 
برنامه  ریزى درست و اجراى آنها این رفتار را تغییر دهیم نه 
اینکه مدام دنبال برگزارى رویداد ورزشى باشیم، کما اینکه 
طى سال هاى گذشته رویدادهاى زیادى برگزار شد اما یا 
مردم از آن استقبال نکردند و یا اینکه موقتى بوده و به تغییر 

رفتارشان منجر نشده است.

کارشناســان رصد ماهواره ها مى گوینــد توییت «دونالد 
ترامپ» در مــورد ایران به آنها کمک کــرده تا اطالعات 
بیشترى در مورد عملکرد یک ماهواره جاسوسى سرى به 
دست آورند. «مارکو لنگبروك» از رصدکنندگان سامانه هاى 
ماهواره اى که در هلند مستقر است، گفته است که تقریبًا 
تردیدى وجود ندارد که عکسى که ترامپ از انفجار در سایت 
پرتاب موشک سمنان منتشر کرده، توسط ماهواره موسوم 
به «USA 224» گرفته شده است. این ماهواره که در سال 
2011 توسط دفتر شناسایى ملى آمریکا به فضا پرتاب شد، 
یکى از محرمانه ترین ماهواره هاى آمریکاست و تقریباً تمام 
اطالعات مربوط به آن سرى نگه داشته شده است. با وجود 

این، لنگبروك مى گوید اغلب متخصصان معتقدند که این 
ماهواره از نوع ماهواره هاى شناسایى چندین میلیارد دالرى 
«KH-11» است. لنگبروك به «NPR» گفته است: «این 
در اصل یک تلسکوپ بزرگ است که به تلسکوپ هابل 
چندان هم بى شباهت نیست، اما به جاى آنکه به ستاره ها 
نگاه کند، رو به زمین است و از تمام جزییات عکس بردارى 
مى کند.» ترامپ هفته گذشته در اقدامى کم سابقه، تصویرى 
طبقه بندى شده از انفجارى که به واسطه یک نقص فنى در 
سایت سمنان رخ داده را در توییتر خود منتشر کرد. به نوشته 
«NPR» این عکس به شــدت توجه افرادى که مســیر 

حرکت ماهواره ها را دنبال مى کنند، جلب کرد.

بى تحرکى مردم ایران 
به مرز هشدار رسید

توییت «ترامپ»
ماهواره جاسوسى را لو داد

ما نوشابه خورهاى قهار!
سرپرست واحد آموزش     آفتاب  نیوز |
همگانى انســتیتو تحقیقات تغذیه اى و صنایع 
غذایى کشور با بیان اینکه مصرف سرانه نوشابه 
در ایران حدود 42 لیتر اســت،  درحالى که این 
میزان در کشورهاى دیگر حدود 11 تا 12 لیتر 
در سال است، گفت: این آمار نشان مى دهد که 
هر ایرانى در سال تا چهار برابر متوسط جهانى از 

نوشابه هاى گازدار استفاده مى کند.

ما که چیزى نمى دانیم!
   بهار | مدیــرکل داروى ســازمان غذا 
و دارو دربــاره بازار غیررســمى دارو گفت: من 
به عنوان فردى که در صف مقــدم این حوزه 
ایســتاده ام، معتقدم که این بازار بسیار کوچک 
است و اصًال بازار بزرگى نیست. تبادالتى که در 
بازار سیاه دارو وجود دارد، بسیار کوچک است. 
البته ما معتقدیم همین میــزان هم نباید وجود 
داشته باشــد.وى تأکید کرد: البته ما مکانیزم 
پرشدن بازار سیاه را مى دانیم، اما نمى دانیم چه 

گروه یا شخصیت هایى پشت ماجرا هستند.

عقد موقت دختر 10 ساله 
باطل شد

رئیس دادگسترى شهرستان     تسنیم  |
بهمئى از ابطال عقد موقت دختر 10 ساله با پسر 
22 ساله در این شهرستان خبر داد. على سعیدى 
اظهار داشت: به رســم طایفه اى و عشیره اى و 
رسومات محلى  که در شهرستان بهمئى رایج 
است دختر را براى پسر نامگذارى کرده اند تا بعد 
از گذشت 6 سال که دختر به سن قانونى براى 
همسر دارى برسد، ازدواج کنند اما با راهنمایى 
و ارشاد پدر و داماد  توسط مشاورین دادگاه و با 

رضایت هر دو خانواده عقد ابطال شد.

طالى دست دوم نخرید
نایب رئیس اتحادیــه طال و جواهر     آنا |
تهران به مردم توصیه کرد که از خرید «طالى 
دست دوم» اجتناب کنند زیرا این موضوع تبعات 
و پیامدهاى منفى را براى خریداران ایجاد کرده و 
باعث متضرر شدن آنان مى شود. مسعود یزدانى 
گفت: اکثر طالهاى دســت دوم عرضه شده در 
بازار با مشــکالت عیارى و فنى همراه است در 
عین حال که مصرف کنندگان این مصنوعات با 

بیمارى هاى پوستى مواجه مى شوند.

اولتیماتوم 
رئیس اداره سرمایه     جام جم آنالین |
انسانى سرباز ســتاد کل نیروهاى مسلح اظهار 
کرد: براى مشــموالن غایب هیچ راهى به جز 
معرفى و انجام خدمت ســربازى نمانده است. 
دیگر طرحى به نام جریمه مشــموالن غایب 
وجود ندارد؛ پس باید این دســته از مشموالن، 
به ســربازى اعزام شــوند در غیر این صورت 
محدودیت هــاى اجتماعــى در خصوص آنها 

اعمال خواهد شد.

دردسر گردش هاى شبانه!
   خبر آنالین | حتماً شما هم بارها و بارها 
شنیده اید در تورنمنت هاى مختلف در گذشته 
بعضى بازیکنان شبانه از اردو خارج مى شدند و 
اتفاقات حاشــیه اى رقم مى خورد. حاال مستند 
سازى که 22 سال همراه تیم ملى بوده، روایت 
جالبى درباره این موضــوع دارد. رضایى فاش 
کرده دادکان براى آنکه بازیکنــان به خارج از 
هتل نروند جلوى در هتل کشــیک مى داد. او 
در این باره توضیح داد: «دادکان جلوى در هتل 
صندلى مى گذاشــت و تا نماز صبح جلوى در 
هتل مى نشست تا بازیکنان از هتل خارج نشوند 
و در خدمت تیم ملى باشــند. او حتى با تاکسى 
یواشــکى خیابان ها را رصد مى کــرد تا مبادا 

بازیکنى شب بیرون رفته باشد.»

2 وزیر جدید پیدا کردیم
هر دو وزیر پیشنهادى به مجلس رأى     انتخاب |
اعتماد گرفتند. نمایندگان در جلسه علنى دیروز صالحیت 
محسن حاجى میرزایى را براى تصدى وزارت آموزش 
و پرورش بررســى و نهایتاً با تصدى وى به عنوان وزیر 
آموزش و پرورش موافقت کردند. على اصغر مونســان 
هم به عنوان اولین وزیر وزارتخانه جدید التأسیس میراث 

فرهنگى و گردشگرى انتخاب شد.

دکان رئیس جمهور!
   خبر آنالین | دیــروز زمانى کــه نمایندگان 
مجلس وارد بررسى صالحیت وزیر پیشنهادى آموزش 
و پرورش شدند، نادر قاضى پور به عنوان مخالف حاجى 
میرزایى پشــت تریبون قرار گرفت. او وقتى با حضور و 
تجمع نمایندگان دور رئیس جمهور رو به رو شد، گفت: 
«روحانى در مجلس دکان باز کرده است». او جهانگیرى 
را هم بى نصیب نگذاشت و گفت: «چرا فقط اعضاى دفتر 
رئیس جمهور باید وزیر شوند؟ آقاى جهانگیرى! خودت 

وزیر مى شدى.»

مفت مفت!
رئیس کمیســیون     خبرگزارى دانشجو|
امنیت ملى و سیاســت خارجى مجلس بــا بیان اینکه 
تاکنون اروپایى ها به هیچ وجه در رفتار خود صادق نبوده 
و اقدام قاطعى انجام نداده اند افزود: آقاى ظریف و بعضى 
از دولتى ها معتقد هستند که اروپا اراده اش را دارد اما آنها 
مى خواهند ضررهاى برجام بر دوش ما باشــد و هیچ 
هزینه اى متحمل نشــوند. اروپا مى خواهد مفت مفت 

برجام حفظ شود، معلوم است که این اتفاق نمى افتد.

بگذارید کورش بماند!
   آفتاب نیوز |  عزت ا... ضرغامــى خطاب به 
حسین شریعتمدارى که ابراهیم رئیسى، رئیس قوه قضاییه 
را ذوالقرنین خوانده بود واکنش نشــان داد و در توییتى 
نوشت: «برادرم، حسین شریعتمدارى، در مقاله اى آقاى 
رئیسى را به ذوالقرنین تشبیه کرده اند. با رقیب تراشیدن 
براى کورش کبیر خیلى موافق نیستم! بگذاریم این یکى 
براى ما بماند! امروز، اشکال این گونه قیاس ها را به خود 

ایشان عرض کردم. البته توضیحاتى داشتند.»

«موگرینى» به زودى مى رود
مشــاور «فدریــکا موگرینى»،      رویداد24  |
مسئول ارشد سیاست خارجى اتحادیه اروپا روز دوشنبه از 
کناره گیرى قریب الوقوع وى از سمتش خبر داد. موگرینى 
این موضوع را در نشست سالیانه سفراى اتحادیه اروپا 
بیان کرده است. او در این نشست گفته است: من سکان 
هدایت سیاســت خارجى اتحادیه اروپــا را به زودى به 
دســت هاى پر توان «جوزپه بورل»، وزیرامورخارجه 

اسپانیا خواهم سپرد. 

پشت پرده یک استعفا
شنیده شده انتخابات هشتمین دوره     تسنیم |
شوراى مرکزى سازمان نظام مهندسى ساختمان،  براى 
برخى چهره هاى سرشناس جامعه مهندسى کشور آنقدر 
پر اهمیت و جذاب بوده است که بخاطر آن دست به دامان 
برخى دوستان خود در دولت شده اند تا بلکه تغییرى در 
لیست 25 نفر عضو اصلى رخ دهد. حتى فشار اهرم هاى 
قدرت کار را به جایى رساند که معاون مسکن و ساختمان 

وزیر راه مجبور به استعفا شد.

انتقاد دوباره شهردار لندن 
از «ترامپ»

   جام جم آنالین | شهردار لندن از گلف بازى 
کردن رئیس جمهورى آمریکا در حالى که این کشور با 
طوفانى شدید رو به رو شــده است، انتقاد کرد. «صادق 
خان» در گفتگو با پایگاه خبرى «پولیتیکو» با طعنه گفت:  
«"دونالد ترامپ"، رئیس جمهورى آمریکا خیلى مشغول 
رسیدگى به طوفان از زمین گلفش است!» ترامپ روز 
کارگــر را در آمریکا در «کلوب ملى گلــف ترامپ» در 

ویرجینیا سپرى کرد.

خبرخوان

وبگاه انگلیسى «اکسپرس» در خبرى مدعى شده که طبق ادعاى یک نمادشناس 
و روانشناس به نام «کریگ پارکر»، «نوستراداموس» پیش بینى هایى را براى 
سال 2019 داشته است. پارکر مدعى اســت که بر اساس متون نوستراداموس 
«دونالد ترامپ» در ســال جارى ترور مى شــود. همچنین یک جنگ بزرگ در 
خاورمیانه رخ خواهد داد و تغییراتى در زمینه روابط با روسیه به وقوع خواهد پیوست. 
پارکر همچنین در گفتگو با «اکسپرس» گفته که به غیر از این حوادث، در سال 

جارى روابط غرب و «والدیمیر پوتین» تغییر خواهد کرد.
نوستراداموس، پیشگوى قرن شانزدهمى اهل فرانسه است که پیشگویى بسیارى 
از حوادث و جنگ ها به وى منسوب شده است. برخى مردم نام نوستراداموس را 
با افسانه سرایى مربوط مى کنند و برخى دیگر او را بزرگ ترین غیبگویى مى دانند 
که آتش سوزى لندن، انقالب فرانسه، به قدرت رسیدن «هیتلر»، قتل «کندى»، 
ظهور و سقوط «صدام» در عراق و حتى اعمال تروریستى 11 سپتامبر را پیش بینى 
کرده است. آنچه نوســتراداموس را بیش از پیش مشهور کرد، پیش بینى مرگ 
«هنرى دوم» (پادشاه فرانسه) بود. پادشاه فرانسه در 10 ژوئیه 1559 از دنیا رفت. 

دقیقاً چهار سال قبل از این حادثه، نوستراداموس این واقعه را پیش بینى کرده بود 
اما منتقدان نوستراداموس مى گویند که او بسیار گنگ و مبهم حرف زده و وقایع 
باال فقط برداشت هایى کلى از حرف هاى او هستند. این افراد معتقدند که وقتى 

یک شخص مبهم و دوپهلو حرف مى زند، هر برداشتى از آن مى توان داشت و این 
برداشت ها به هیچ وجه علمى و منطقى نیستند.

در مقابل، طرفداران سرسخت نوســتراداموس مى گویند که یکسرى اصول بر 
نوشته هاى نوستراداموس حاکم است و او به هیچ وجه بدون قاعده حرف نزده 
است. اینها تأکید دارند که اگر قواعد و قوانین کدگذارى نوشته هاى او شناخته 

شود، مى توان معناى کالم او و پیش بینى هایش را فهمید.
در مقابل این رأى، مخالفان تأکید دارند که هنوز این کدگذارى کشــف نشده و 
پیش بینى هاى بیرون آمده از نوشته هاى این فرد چیزى جز یکسرى حدس و گمان 
نیست. به طور مثال او در مورد سال 1789 که مصادف با انقالب فرانسه است، 
نوشته در این سال آهنگ ها، شعارها و مطالبات از سمت بردگان و ظلم دیدگان 
شنیده مى شود. این سخن بسیار کلى است. تقریباً مى دانیم از قرن 16 تا قرن 20 
هر سال یک شورش کوچک یا بزرگ دهقانى یا کارگرى در سراسر کشورهاى 
اروپایى به وقوع پیوسته و لذا نمى توان حکمى دقیق از این نوشته کوتاه بیرون 

آورد.

خبرگزارى «میزان»، ارگان رسمى قوه قضاییه در گزارش 
جالبى هزینه پخت قیمه نذرى براى صد نفر را محاسبه 
کرده اســت. در گزارش این خبرگزارى آمده، با در نظر 
گرفتن پخت قیمه نذرى براى صد نفر باید حدود 3 کیلو  
لپه اســتفاده کرده که هر کیلو از ایــن محصول ده هزار 
تومان است که در مجموع باید 30 هزار تومان هزینه کرد. 
در ادامه پخت باید هزینه دو عدد دیگ، اجاق گاز، کپسول، 
آبکش و سایر ملزومات پخت غذا را نیز در نظر گرفت که 
تهیه آنها حدود 600 هزار تومان آب مى خورد. همچنین 
براى صد نفر حدود 20 کیلو برنج الزم است که هر کیلو 
برنج ایرانى 18 هزار تومان و برنج هندى ده هزار تومان 
اســت که جمعاً براى خرید برنج باید از 200 هزار تا 360 

هزار تومان هزینه کرد.
اما تهیه گوشت براى پخت قیمه نذرى از اهمیت ویژه اى 
برخوردار است که براى تهیه آن با توجه به تعداد صد نفر 
باید 8 کیلو گوشــت تهیه کرد که اگر از سهمیه هیئت ها 
تهیه شود هر کیلو 55 هزار تومان و اگر به صورت آزاد تهیه 
شود کیلویى صد هزار براى گوشت گوسفندى و 87 هزار 
تومان براى گوشت گوساله آب مى خورد که در مجموع از 
700 تا 800 هزار تومان باید هزینه کرد. در این میان براى 
پخت نذرى باید هزینه خرید انــواع ادویه جات را در نظر 

گرفت که حدود 80 هزار تومان است.
همچنین در کنار اقالم ضرورى براى پخت نذرى باید به 
تهیه موارد دیگرى، چون ســیب زمینى، پیاز و روغن نیز 

توجه کرد که هزینه تهیه این اقالم به صورت سر انگشتى 
با احتساب دو حلب روغن، 6 کیلو سیب زمینى و 6 کیلو پیاز 
حدود 200 هزار تومان است. البته برخى از هیئت ها براى 
خوشرنگ تر شدن غذاى خود از زعفران استفاده مى کنند 
که حداقل دو بسته زعفران براى غذاى صد نفر نیاز است 

که هزینه آن حدود 150 هزار تومان مى شود.
بعد از طبخ شدن غذاى نذرى باید به سراغ تهیه ظروف 
یکبار مصرف برویم که هزینه خرید صد ظرف برنج، ظرف 

خورشت و قاشق حدود 170 هزار تومان تمام مى شود.
با این تفاسیر در مجموع باید حدود دو میلیون و 400 هزار 
تومان هزینه کرد که با توجه به افزایش تعداد نفرات هزینه 
تهیه غذا نیز به نسبت بیشتر خواهد شد و این اعداد و ارقام 
به طورى محاسبه شــده که افراد خود توانایى و مهارت 
پخت غذا را داشته باشــند که در غیر این صورت هزینه 

گرفتن آشپز نیز به لیست اضافه خواهد شد.

یک کارشــناس مســائل دینى گفت: موضوع پیراهن 
منقش به اســم «حصین» مربوط به یک خواننده رپ 
است و ربط آن به ماه محرم و امام حسین(ع) تنها یک 

شایعه است.
جواد حیــدرى در گفتگو بــا «ایمنا» اظهــار کرد: این 
خواننده رپ براى تبلیغ کار خود اسم هنرى اش، حسین 
را با «ص» روى پیراهن نوشــته و همــراه با درج نام 
«حصین» تصویر خود را نیز چاپ کرده اســت و برخى 
آن را به امام حســین (ع) و ماه محرم نسبت داده اند که 

شایعه کردن اینگونه موارد در ماه محرم براى این است 
که مردم از اصل محرم دور بمانند و درگیر فرع و حاشیه 

شوند.
وى خاطر نشــان کرد: این موضوع هیــچ ارتباطى با 
«حصیــن ابن تمیــم» که در ســپاه عمرســعد علیه 
امــام حســین (ع) جنگیده اســت، نــدارد و شــایعه 
شــدن این موضــوع در شــروع محرم دلیــل بر این 
نمى شــود که این مســائل را دخیل با مســائل محرم 

کنیم.

وبســایت خبرى «یاهو نیوز» در گزارش مفصلى که روز 
دوشنبه دوم سپتامبر منتشر کرد جزییات تازه اى از چگونگى 
نصب و حمالت با ویروس «استاکس نت» که براى آسیب 
رساندن به تأسیســات اتمى ایران طراحى شده بود ارائه 

کرده است. 
به گزارش «عصر ایران»، «اســتاکس نت» یک بدافزار 
ساخت آمریکا و رژیم صهیونیستى بود که در سال 1389 
با آن به تأسیسات هسته اى ایران حمله شد. «یاهو نیوز» 
در این گزارش سعى مى کند به این سئوال پاسخ دهد که 
آمریکا و آن رژیم چگونه این بدافزار را در سیســتم هاى 

شدیداً امن غنى سازى اورانیوم ایران نصب کردند.
بنابه این گزارش، حمله «اســتانکس نت» در سال 2007 
بعد از آنکه ایران اولین مجموعه از ســانتریفوژهاى بحث 
انگیز خود را در نطنز نصب کرد شــروع شد. این گزارش 
مى نویســد: «عامل آن حرکت نفوذى، که موجودیت و 
نقش او قبًال گزارش نشــده بود، یک مهره دستگاه هاى 
اطالعاتى هلند در داخل ایران بود که به درخواست سیا و 
موساد، سازمان هاى اطالعاتى آمریکا و اسرائیل، استخدام 
شده بود. به گفته چهار منبع آگاه اطالعاتى، یک مهندس 
ایرانى که دستگاه اطالعاتى هلند موسوم به اى آى وى دى 
اجیر کرده بود، داده هاى حساسى که به آمریکایى ها کمک 
کرد این بدافزار را وارد سیستم هاى نطنز کنند جمع آورى 
کرد و همین مهره بود که سپس دسترسى الزم براى وارد 
کردن "استاکس نت" به آن سیستم ها به وسیله یک حافظه 

فلش را فراهم کرد.»
به گزارش «یاهو نیوز»، ســیا و موســاد در سال 2004 از 
هلند خواستند براى دسترســى به نطنز به آنها کمک کند 
و این شــخص که مهندس مکانیک بود نهایتاً در ســال 

2007 «استاکس نت» را وارد سیستم هاى دیجیتال نطنز 
کرد. او براى شرکتى صورى کار مى کرد که در نطنز پروژه 
داشت. منابع آگاه به «یاهو نیوز» گفته اند که آمریکا و رژیم 
صهیونیستى در این عملیات از کمک سه کشور دیگر شامل 
هلند و آلمان برخوردار بودند؛ تصور مى شود کشور دیگر 
فرانسه بوده باشد هرچند دســتگاه اطالعاتى بریتانیا هم 

در آن نقش داشت.
در این گزارش آمده اســت: «تا ِمى 2007، ایران 1700 
سانتریفوژ را در نطنز نصب کرده بود که مشغول غنى سازى 
گاز بودند و قصد دو برابر کردن شــمار آنها تا تابستان را 
داشت. اما در مقطعى پیش از رسیدن تابستان 2007، مهره 
هلند به داخل نطنز راه یافته بود.کار او به عنوان مهندس 

مکانیک شامل نصب سانتریفیوژ نمى شد اما در موقعیتى 
مناسب براى جمع آورى اطالعات تنظیم سیستم هاى آنجا 
قرار داشت. او ظاهراً طى چند ماه چند بار به نطنز بازگشت.» 
بنابه این گزارش،  اطالعاتى که این مهندس فراهم کرد به 
مهاجمان کمک کرد بدافزار خود را روزآمد کنند و دقت الزم 

براى انجام حمله در موقعیت مناسب را وارد آن کنند.

افشاى نقش یک مهره مخفى در انتقال بدافزار «استاکس نت» به نطنز

جزئیات یک نفوذ؛ 12 سال بعد

جنجال جدید دور و بر غیبگوى افسانه اى که 500 سال پیش مى زیست

«نوستراداموس»: «ترامپ» امسال کشته مى شود!

هزینه پخت قیمه نذرى براى 100 نفر 
چقدر تمام مى شود؟

ماجراى نام «حصین» روى پیراهن هاى مشکى 

وزیر جهاد کشــاورزى بــا انتقاد از فســاد گســترده 
ادارى گفته اســت برخــى کارمنــدان ارباب رجوع را 
آنقدر مى برنــد و مى آورند تا بتوانند در جایــى او را تیغ 

بزنند!
محمود حجتى در هفتمین گردهمایى کشت محصوالت 
زراعى (آغاز سال زراعى 98-99) تأکید کرد: متأسفانه 
خبرهایى در این زمینه به گوش ما مى رســد که چندان 
خوشایند نیست. وى در یک انتقاد بى سابقه از فساد ادارى 
گفت: برخى از پرسنل، مردم را آنقدر مى برند و مى آورند تا 
در جایى و گوشه اى آنها را تیغ بزنند. متأسفانه این موارد 

روز به روز هم زیاد مى شود. 
وى خطاب به حاضــران جمع گفــت: مراقبت کنید و 
نگذارید چنین اتفاقاتى رخ دهد. به ارباب رجوع بگویید 

اگر مشــکلى پیش آمد، به هر طریقى آن را به گوش ما 
برسانند. ممکن اســت چند مورد نیز الکى شکایت کنند 
که عیبى ندارد و ما به این مســائل رسیدگى مى کنیم و 
متوجه مى شــویم که صحت ندارد؛ اما اگر چنین اتفاقى 
اشاعه پیدا کند و کسى به علت تلکه کردن و یا تیغ زدن 
ارباب رجوع، کار او را انجام ندهد تا به خواســته ناپسند 
خود برسد، مسئله بسیار بزرگى است و از این موارد زیاد

 است. 
وزیر جهاد کشاورزى ادامه داد: بنده از مدیران خواهش 
مى کنم در سطح شهرستان ها و استان یک دستیار ویژه 
را فقط براى پاسخگویى به مردم در نظر بگیرند تا بتوانیم 
پرسنل خود را از این منجالب که در آن غوطه ور هستند، 

نجات دهیم.

انتقاد بى سابقه وزیر کشاورزى از فساد ادارى



استاناستان 03033574 سال  شانزدهمچهارشنبه  13 شهریور  ماه   1398

آماده شدن کتاب ها تا اول مهر
رئیس اداره تـدارکات و خدمـات و پشـتیبانى اداره کل 
آموزش و پرورش اسـتان گفت: توزیع کتب درسـى در 
مقطع ابتدایى و دور دوم متوسطه بدون کمبود و مشکل 
ادامه دارد و در روز اول مهر کتاب هاى درسـى به دست 
دانش آموزان مى رسد. تا کنون 95 درصد از کتاب هاى 
ابتدایى و 70 درصد از کتاب هاى دوره دوم متوسـطه در 
اسـتان آماده تحویل به دانـش آمـوزان در روز اول مهر 

است.

ساماندهى 8000 پلیس یار 
محرم 

فرمانده انتظامى اسـتان در جمع عزاداران حسینى شهر 
درچه با بیان اینکه امنیت مردم به ویـژه در ایام محرم و 
صفر با مشارکت خود مردم امکانپذیر است گفت: امسال 
با همکارى شـوراهاى هیئـات مذهبى، بیـش از 8000 
پلیس یار محرم یا همیـاران محرم، از طریـق آموزش، 
مدیریت و پشـتیبانى نیـروى انتظامى اسـتان اصفهان 
ساماندهى شده اند. سـردار مهدى معصوم بیگى افزود: 
این افراد در تأمین امنیت عزاداران و ایجاد نظم و کنترل 

ترافیک به نیروى انتظامى کمک مى کنند.

مدیرکل جدید اوقاف 
منصوب شد

با حکم رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، حجت االسالم 
و المسلمین محمدحسین بلک به عنوان مدیرکل جدید 
اوقاف و امور خیریه استان اصفهان منصوب شد. پیش از 
این حجت االسـالم والمسـلمین رضا صادقى مدیرکل 
اوقاف و امور خیریه اسـتان اصفهان بود. وى شش سال 
در این سمت فعالیت داشت. حجت االسالم والمسلمین 
محمدحسین بلک پیش از این مدیرکل تبلیغات اسالمى 

استان خوزستان بود.

پیش بینى برداشت 4000 ُتن 
گالبى 

مدیـر اداره جهـاد کشـاورزى خمینى شـهر پیش بینى 
برداشت بیش از 4000 ُتن گالبى از باغات خمینى شهر 
خبر داد. شریفى بیان کرد: برداشت گالبى از 500 هکتار 
باغ هاى شهرستان خمینى شهر قطب تولید این محصول 
در اسـتان اصفهان آغاز شـده اسـت. وى با بیـان اینکه 
متوسط برداشت گالبى در هر هکتار 8 تن است، افزود: 
شهرستان  خمینى شهر رتبه نخست برداشت گالبى را 

در استان اصفهان دارد.

«از کاروان تا آسمان» ویژه محرم
برنامه «از کاروان تا آسمان» ویژه ماه محرم در روزهاى 
13 و 16 و 17 و 20 شـهریور از سـاعت 8 و 30 دقیقه تا 
10 و 30 دقیقه در  باغ تجربه برگزار مى شود. این برنامه 
شامل سخنرانى در مورد پیام هاى عاشورا، روضه خوانى 
و پخـت و توزیع نـذرى اسـت.در این برنامـه همچنین 
شـهروندان ارشـد شـعرهاى عاشـورایى خودشـان یـا 

شعرهایى که در این رابطه دارند را مى خوانند.

در انتظار نماد ورزش چوگان
حسـین جعفرى جبلـى، رئیس هیئـت چوگان اسـتان 
اصفهان گفت: بـا توجه بـه اینکه ثبت جهانـى چوگان 
انجام شده است در تالشیم که نمادى از این ثبت جهانى 
را در میدان نقش جهان بـا هماهنگى میراث فرهنگى و 

شهردارى نصب کنیم.

توزیع آب تا انتهاى کشت بهاره 
معاون حفاظـت و بهره بـردارى شـرکت آب منطقه اى 
اصفهان از توزیع آب از سـد زاینده رود تا انتهاى کشـت 
بهـاره در اصفهـان خبر داد. حسـن ساسـانى گفـت: به 
لحاظ تفاوت نوع کشـت و اختالف دما در غرب و شرق 
استان تصمیم بر این شد که حجم آب قابل توزیع آبیارى 
کشاورزان متناسـب با اعالم تخصصى سـازمان جهاد 

کشاورزى توزیع شود.

خبر

استاندار اصفهان گفت: تمهیدات الزم اندیشیده شده 
است و همزمان با اول مهر و سال جدید تحصیلى، هیچ 

کالس درسى در استان بدون معلم نخواهد بود.
عباس رضایى در شــوراى آموزش و پرورش استان 
اصفهان افزود: همزمان با آغاز ســال تحصیلى جدید 
920 هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلى وارد 
مدارس استان مى شوند. به گفته وى، تمهیدات الزم 
براى حضور همه دانش آموزان به ویژه شکوفه ها در 
روز سى و یکم شهریور و اول مهر اندیشیده شده است 

و منتظر قدوم همه آنها هستیم.
رضایى گفت: برنامه هاى مختلفى براى روز اول مهر 

در نظر گرفته شــده اســت و روز بازگشایى مدارس، 
گزارش خوبى در این زمینه به خانــواده هاى دانش 
آموزان ارائه خواهیم کرد. وى با اشاره به اینکه ایمن 
سازى، تجهیز و نوســازى مدارس برعهده مدیرکل 
آموزش و پرورش و مدیرکل نوسازى و تجهیز مدارس 
استان اســت، اضافه کرد: بر اساس گزارش هاى ارائه 
شده، همه مدارس اســتان اصفهان، ایمن، سالم و به 

روز هستند.
استاندار اصفهان خاطرنشــان کرد: سالمت، امنیت و 
آموزش جزو وظایف دولت و حکومت اســت و در این 

زمینه هیچ گونه نگرانى وجود ندارد.

شــهردار زرین شــهر گفت: با توجه به درخواست مکرر 
شهروندان برخورد قاطع و جدى با کسانى که در خیابان هاى 
شــهر اقدام به ســد معبر کرده و عالوه بر مزاحمت براى 
شــهروندان موجب ترافیک نیز شــده اند در دســتور کار 
شهردارى زرین شــهر قرار گرفته اســت اما باید پذیرفت 

شهردارى به تنهایى نمى تواند با این معضل برخورد کند.
میثم محمدى اظهار کرد: ســد معبر در زرین شــهر تنها 
مختص به دستفروشانى که به واسطه  نبود فضاى مناسب 
اشتغال براى امرار معاش به این حرفه روى آورده اند نیست، 
بلکه این معضل در خیابان هاى شهر مخصوصاً خیابان شیخ 
بهایى به دلیل استقرار برخى اصناف مانند میوه فروش ها 

هم وجود دارد که ســبب افزایش نارضایتى شهروندان و 
دیگر اصناف شده اســت. وى با بیان اینکه ایجاد معضل 
ترافیکى یکى از مهمترین مشــکالتى است که امروزه به 
دلیل ساماندهى نامناسب ماشین هاى میوه فروش در معابر 
شهرى به وجود آمده، افزود: متأسفانه سد معبر در خیابان 
شیخ بهایى به باالترین حد خود رسیده به گونه اى که بیشتر 
از نصف پیاده روها به وسیله میوه فروشان اشغال شده است.

 شهردار زرین شهر تصریح کرد: به دلیل محدودیت مکانى 
این افراد ماشــین هایى را در مقابل مغازه هاى خود پارك 
کرده و اقدام به فروش میوه مى کنند که باعث سنگین شدن 

ترافیک در این خیابان ها شده است.

سد معبر در زرین شهر
 زیر ذره بین شهردارى

هیچ کالس درسى در اول مهر 
بدون معلم نخواهد بود

مدیرعامل سازمان نوســازى و بهسازى شهردارى 
اصفهان از کف ســازى ضلع غربى پیاده رو خیابان 
چهارباغ پایین خبر داد و گفت: ایــن پروژه با اعتبار 

اولیه 6/5 میلیارد ریال در حال اجراست.
محمد فیــض در گفتگو با «ایمنــا» اظهار کرد: دو 

قســمت چهارباغ عباســى و چهارباغ باال در عصر 
صفوى طراحى و اجرا شده و پیشینه تقریبى ساخت 
آن به سال 1000 هجرى قمرى (1591 میالدى) باز 
مى گردد اما چهارباغ پایین (چهارراه تختى تا دروازه 
دولت) در دوره پهلوى و بــا همان طرح به چهارباغ 

دوره صفوى افزوده شده است.
مدیرعامل سازمان نوســازى و بهسازى شهردارى 
اصفهان از ساماندهى ضلع غربى پیاده رو چهار باغ 
پایین خبر داد و گفت: این پروژه به طول 280 متر و 
عرض متوسط 5 متر و با 6/5 میلیارد ریال اعتبار اولیه 

در حال اجراست.
وى افزود: عملیــات اجرایى این پــروژه از ابتداى 
شهریور ماه ســال  جارى آغاز شــده که پیش بینى 

مى شود پس از چهار ماه به پایان برسد.

کف سازى پیاده رو چهارباغ پایین

«جشنواره ملى رسانه اى معلوالن در دومین سال، آبان ماه 
سال جارى برگزار خواهد شد.»

دبیر دومین جشــنواره ملى رســانه اى معلــوالن در جمع 
خبرنگاران این مطلب را اعالم کرد و گفت: متأســفانه در 
بسیارى از جوامع با قشــر معلول آنگونه که شایسته است 

برخورد نمى شود.
منصور گلنارى با بیان اینکه معموًال 10 درصد افراد هر جامعه 
دچار معلولیت هستند، گفت: فاصله افراد سالم با معلولیت، 
یک لحظه است و ممکن اســت این اتفاق براى افرادى رخ 
دهد که بر اثر حادثه اى، معلول شــوند. بنابراین قصد ما از 
برگزارى جشنواره ملى رسانه اى معلوالن، تغییر نگاه و دیدگاه 

جامعه به معلوالن است، تا به معلوالن با ترحم نگاه نشود.
وى ادامه داد: معلول هم یک انسان است و تفاوتى با دیگر 
انسان ها ندارد و فقط ممکن اســت یک عضو او به درستى 

کار نکند.
دبیر دومین جشنواره ملى رسانه اى معلوالن اظهار کرد: برخى 
مسئوالن به معلوالن مثل تندیس نگاه مى کنند و مى خواهند 
او را نمایش بدهند تا بگویند حواسمان به معلوالن هست، در 
حالى که این کار را مى توانند با اجراى قانون به کارگیرى 3 
درصد معلوالن در دستگاه هاى اجرایى ثابت کنند ولى آن را 

رعایت نمى کنند.

گلنارى با ارائه اعداد و ارقامى از نخســتین جشــنواره ملى 
رسانه اى معلوالن گفت: در سال گذشته حدود 1400 اثر در دو 
بخش اصلى و ویژه به دبیرخانه رسید که در نهایت از آثار 54 

نفر به عنوان آثار برگزیده، تجلیل شد.
مدیرکل بهزیستى اســتان اصفهان هم به عنوان مهمان 
ویژه این نشست خبرى گفت: براى برگزارى جشنواره ملى 
رسانه اى معلوالن که در اصفهان برپا شد احترام خاصى قائلم، 

کارى که کمتر در دیگر استان ها به آن فکر شده است.
مرضیه فرشاد با اعالم حمایت از برگزارى این جشنواره در حد 
مقدورات گفت: شما معلوالن ایمان داشته باشید اثر قلم بیش 
از تفکرى است که در این باره دارید و مطمئن باشید این کار 

شما، فرهنگساز و اثرگذار خواهد بود.
وى افزود: مدل مباحثات بایــد مطالبه گرانه و مقتدرانه و نه 
پرخاشگرانه باشــد و یادآورى قانون، تکنیکى دارد که باید 

از آن استفاده کرد.
ساجده السادات رضوى زاده، عضو ســتاد برگزارى دومین 
جشنواره ملى رسانه اى معلوالن هم گفت: در دومین جشنواره 
هر فرد مى تواند سه اثر به بخش هاى مختلف ارسال کند و 
عالقه مندان تا 22 مهر ماه سال جارى فرصت ارسال آثار خود 
به دبیرخانه جشنواره واقع در اصفهان، فلکه فلسطین، جنب 

مسجد اقصى، دفتر روزنامه رسالت را دارند.
حامد ایزدى دیگر عضو این ستاد نیز گفت: در جشنواره امسال 

آثار در دو بخش اصلى و ویژه مثل سال گذشته مجزا بررسى 
نخواهد شد و یکسان خواهد بود، امید است بتوانیم به اهداف 

موردنظر برسیم.
محمدجواد خادمى هم که از اعضاى ستاد برگزارى دومین 
جشنواره ملى رسانه اى معلوالن است، مى گوید: علیرغم همه 
تالش هایى که تاکنون براى بهبــود فعالیت هاى معلوالن 
صورت گرفته اما هنوز در حق معلوالن اجحاف مى شــود. 
این در حالى است که بر اساس قانون، حمل و نقل باید براى 
معلوالن رایگان باشد، 3 درصد معلوالن باید در دستگاه هاى 
اجرایى استخدام شوند و... ولى هیچوقت پاسخ منطقى در این 
زمینه ها از مسئوالن شنیده نشده و در حقیقت این جشنواره 
سعى دارد بگوید که اگر مسئوالن به خواست هاى معلوالن 
توجه نکنند مــا معلوالن با قلم زدن پا پیــش مى گذاریم و 
مسئوالن حق اینکه جواب منفى بدهند ندارند چرا که آنها 

مجرى قانون هستند و باید قانون را اجرا کنند.
وى افزود: ما خودمان باید وارد صحنه شویم و از حق خود دفاع 
کنیم و قلم زدن معلوالن با برگزارى این جشنواره، گامى براى 
بهبود است که امید است رسانه ها در این راستا با ما همگام 

و همراه باشند.
در پایان این نشست خبرى، از پوستر دومین جشنواره ملى 
رسانه اى معلوالن با حضور مسئوالن و جمعى از خبرنگاران، 

رونمایى شد.

اعالم جزئیات دومین جشنواره ملى رسانه اى معلوالن
ساسان اکبرزاده

شهردار فوالدشهر گفت: پله هاى اضطرارى ساختمان هاى 
مرتفع فوالدشهر مسدود شده و ساکنان از آن به عنوان انبار 
استفاده مى کنند از سوى دیگر قسمت پایین سازه ها که در 
گذشــته به عنوان بادگیر در نظر گرفته شده بوده به مراکز 

خرید تبدیل شده که خطرات بسیارى را به دنبال دارد.
بابک محمدى در نشست با مسئوالن این شهرستان اظهار 
کرد: در حال حاضر نردبان موجود در آتش نشانى تنها تا پنج 
طبقه از 12 طبقه ساختمان هاى بلند فوالدشهر را مى تواند 
پوشش دهد و در مواقع حساس و وقوع حوادث، دسترسى به 
دیگر طبقات امکانپذیر نیســت. وى افزود: با پیگیرى هاى 
متعدد براى تجهیز ناوگان آتش نشــانى فوالدشهر به یک 
دستگاه نردبان 56 مترى با حمایت شرکت عمران و واگذارى 
زمین براى فروش و تأمین اعتبارى بالغ بر 23 میلیارد تومان، 

زمینه الزم براى تحقق این مهم فراهم شده است.
شــهردار فوالدشــهر خرید این نردبان را تنها یک راهکار 

موقت براى حضور آتش نشــانى و ارائه خدمات در مواقع 
حســاس دانســت و تصریح کرد: پایه گذارى شهر جدید 
فوالدشهر در سال 1347 توسط مهندسان روسى و با هدف 
سکونت تکنسین هاى کارخانه ذوب آهن انجام شد و احداث 
ساختمان هاى بلند در این شهر آغاز شد و امروز بیش از نیم 
قرن از عمر آنها مى گذرد و این ساختمان ها از نظر ایمنى و 

سیما و منظر شهرى با مشکالت متعددى روبه رو هستند.
محمدى با بیان اینکه ورودى شــهر فوالدشهر به واسطه 
احداث ساختمان هاى بلند، جلوه زیبایى ندارد، ادامه داد: این 
ساختمان  ها آسانسور ندارند و از فقر تجهیزات خودکار اطفاى 
حریق و پله فرار رنج مى برند و قطعاً شــهردارى با امکانات 
محدودى که در اختیار دارد، قادر به رفع همه مشــکالت 
مربوط به این ساختمان ها نیســت و این در حالى است که 
افراد ساکن در این مجموعه ها نیز از طبقات ضعیف جامعه 

به شمار مى آیند.

شهردار فوالدشهر خاطرنشان کرد: از بین رفتن فضاى سبز 
بین آپارتمان ها، تبدیل فضاهاى باز محوطه ها و محل بازى 
کودکان به پارکینگ خودرو، از بین رفتــن قلمرو و حریم 
فضاهاى عمومى و خصوصى، تخریب مبلمان محوطه ها، 
تبدیل غیر اصولى و خارج از ضابطه بالکن ها، سیما و منظر 

فوالدشهر را آشفته کرده است.
محمدى با بیان اینکــه قبل از وقــوع حادثه اى همچون 
پالسکو در فوالدشــهر باید راهکارى عملیاتى براى رفع 
معضل ساختمان هاى بلند در دستور کار قرار گیرد، گفت: با 
توجه به اینکه ساکنان ساختمان هاى مرتفع فوالدشهر از 
لحاظ مالى با مشکالت متعددى روبه رو هستند انتظار مى رود 
از حوزه بافت فرسوده به اقشارى که در این اماکن سکونت 
دارند کمک شود تا تسهیالتى در اختیار این افراد قرار گیرد و 
مکانى در مسکن مهر فوالدشهر و یا محالت دیگر جانمایى 

شود تا این وضعیت اصالح شود.

فاجعه در یک قدمى ساختمان هاى 
مرتفع فوالدشهر

اولین پرواز «اصفهان - دمشــق» پس از هشت سال 
صبح سه شنبه توسط هواپیمایى «شام وینگز» سوریه در 

فرودگاه بین المللى شهید بهشتى انجام شد. 
 مدیرکل فرودگاه هاى استان اصفهان در گفتگو با «ایرنا» 
اظهار کرد: این پرواز هر هفته روزهاى ســه شنبه توسط 
شرکت هواپیمایى شام وینز با یک فروند ایرباس 330 به 

ظرفیت 170 مسافر انجام مى شود. 

حســن امجدى افزود: فرودگاه بین المللى شهید بهشتى 
اصفهان پس از فرودگاه امام (ره) تهران، دومین فرودگاه 
کشور است که میزبان پرواز دمشق در روز سه شنبه است. 
مدیرکل فرودگاه هاى اســتان اصفهان اضافه کرد: این 
پرواز با مجوز سازمان هواپیمایى کشــورى و با در نظر 

گرفتن امنیت کامل زائران راه اندازى شده است.
پروازهاى اصفهان-دمشق از هشت سال گذشته به دلیل 
حمله گروه تروریستى داعش به روسیه متوقف شده بود. 

هم اینــک پــرواز خارجــى در فــرودگاه بین المللى 
شهیدبهشتى اصفهان به شهرهاى استانبول، بغداد، دبى، 

کویت، نجف، دوحه و ازمیر انجام مى شود. 

فرودگاه شهید بهشتى در شرق اصفهان داراى دو باند به 
طول 4397 متر و عرض 45 متر با ده جایگاه پذیرش انواع 

هواپیماى مسافربرى است.

پرواز «اصفهان- دمشق» 
از سرگرفته شد 

نماینــدگان اســتان اصفهان در مجلس شــوراى 
اسالمى درباره تغییر مرز تقسیماتى استان اصفهان و 
چهار محال و بختیارى از وزیر کشور سئوال کردند. 
در این ســئوال که به امضاى نمایندگان اســتان 
اصفهان در مجلس شوراى اسالمى رسیده عنوان 

شده است:
1-علت تصمیم سازى ها و ارائه پیشنهادات به هیئت 
دولت براى تغییر مرز تقسیماتى بین استان همجوار 

با شهرستان چادگان چیست؟
2.چرا به عواقب از بین رفتن وحدت مدیریت بر سد 
و دریاچه زاینده رود تنها منبع تأمین کننده آب شرب 
پنج میلیون نفر جمعیت اســتان اصفهان ناشــى از 

تصمیمات نادرست خود نمى اندیشید؟
3. جنابعالى به عنوان وزیر کشور و همچنین استاندار 
اصفهان چرا عمًال اقدامى در راستاى تکالیف قانونى 
مصرح در اساســنامه قانونى پدافنــد غیرعامل در 
خصوص ایجاد ســامانه کمکى یا جایگزین در کنار 
تنها سامانه تأمین آب شرب پنج میلیون نفر جمعیت 

استان اصفهان انجام نداده اید؟
4. براساس قانون مدیریت بحران جنابعالى مکلف به 
اتخاذ تدابیر پیشگیرانه حوادث و بحران هستید بیان 
نمایند اگر چند ساعت تنها سامانه تامین آب شرب 
استان اصفهان دچار حادثه گردد چگونه آب شرب 

مردم استان یاد شده را تأمین مى نمایند؟

سئوال نمایندگان اصفهان از وزیر کشور درباره 
تغییر مرز تقسیماتى استان 

عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شوراى 
اسالمى با اشــاره به برخى کارشــکنى ها براى 
تخصیص بودجه قطار تندرو تهران-قم-اصفهان 
گفت: در وزارت راه و شهرســازى تدبیر و تقسیم 
کار باید با ثبات همراه شود و جلو هرگونه تخلف و 

کارشکنى گرفته شود.
حسینعلى حاجى دلیگانى با اشاره به روند پروژه قطار 
تندرو تهران-قم-اصفهان و خبر تکذیب توقف آن 
اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازى در این امر بسیار 
مصمم است اما درباره نوع و روش اجرا، باید تدبیر و 
تقسیم کار به صورت با ثبات در این وزارتخانه انجام 
و پیگیرى شود تا مصوبات و تصمیمات گرفته شده 

در این حوزه دچار نوسان نشود.
وى در ارتباط با حقوق بخش ها و شهرهاى استان 
اصفهان در جریان این پــروژه بیان کرد: حقوقى 
براى مردم شــهر هاى دولت آباد و دســتگرد در 
این باره که قطار در 4 کیلومتر از طول مســیر در 
هنگام گذر از این دو شهر از زیر زمین حرکت کند و 
نیز احداث پل زیرگذر و ایستگاه براى مردم بخش 

میمه باید پیش بینى شود.
وى با بیان اینکه باید جلوى تخلف و کارشــکنى 
در این پروژه گرفته شــود، عنوان کرد: به تازگى 

فهمیده ایم که برخى از افراد در خصوص تخصیص 
بودجه براى این موضوع کارشــکنى مى کنند اما 

نباید اجازه این تخلف داده شود.
حاجى دلیگانى در ارتباط با مخالفت ها با انجام این 
پروژه اظهار کرد: با اصل این پروژه کسى مخالفت 
نکرده  اما ما احتمال مى دهیم که برخى از افراد به 
نوعى در کمیسیون عمران قصد زیر سئوال بردن 

این پروژه را داشته باشند.
عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شوراى 
اسالمى ادامه داد: تمام نمایندگان استان اصفهان 
در جریان هســتند تا بتوانند توجیهات مناسب را 
براى رئیس و نمایندگان کمیســیون عمران ارائه 

کنند.

کارشکنى در تخصیص بودجه قطار تندرو
 تهرانـ  قمـ  اصفهان

رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاك اصفهان گفت: 
در حال حاضر بیشتر از پنج یا شش برند خارجى در 
اصفهان فعال نیستند که به دلیل افزایش نرخ ارز، از 
فروش کاالى خارجى سود زیادى کسب نمى کنند و 

در آینده اى نزدیک تعطیل خواهند شد.
ابراهیم خطابخش در گفتگو با «ایسنا» در خصوص 
وضعیت برندهاى پوشــاك در اصفهان اظهار کرد: 
سال  هاى گذشته حدود 65 برند خارجى در اصفهان 
فعال بودند که با بازرســى  دقیق اتحادیه پوشاك و 
رعایت نکردن قانون، برخى از آنها را تعطیل کردیم. 
رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاك اصفهان با تأکید 
بر اینکه در حال شناسایى تولیدى ها و فروشگاه هاى 
داخلى هستیم تا با نام خود به برند تبدیل شوند و با 

قدرت در این عرصه پیشــرفت کنند، تصریح کرد: 
امروز حدود 15 برند مشــخص ایرانى در اصفهان 
داریم، البته تعداد آنها در گذشــته بیشتر بود که به 

دالیل مختلف تعطیل شدند.

فروشگاه هاى پوشاك برند خارجى در اصفهان 
تعطیل مى شوند
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پانته آ پناهى ها به عنوان بازیگر فیلم ســینمایى 
«خروج» به کارگردانى ابراهیم حاتمى کیا انتخاب 

شد.
 فیلم ســینمایى «خروج» اولین همکارى پانته آ 
پناهى ها و ابراهیم حاتمى کیا در ســینماى ایران 
است. پیش از این فرامرز قریبیان حضور خود را در 

این فیلم قطعى کرده بود. 
«خروج» بــه کارگردانى ابراهیــم حاتمى کیا و 
تهیه کنندگى حبیــب والى نژاد بــا اتمام مراحل 
پیش تولید بــه زودى جلوى دوربیــن مى رود. 
 «خروج» بیســتمین فیلم ابراهیم حاتمى کیا در 

مقام کارگردان در سینماى ایران است.

مدیر گروه اجتماعى شبکه یک سیما، خبر توقف 
پخش برنامه «فرمول یک» را تکذیب کرد.

فضل ا... شریعت پناهى درباره انتشار خبرى مبنى 
بر توقف پخش برنامه «فرمول یک» گفت: توقف 
پخش این برنامه را تکذیب مى کنم. چنین چیزى 
رخ نداده اســت. وى افزود: همان طور که على ضیا 
اعالم کرد در دهه اول محرم برنامه «فرمول یک» 
پخش نمى شود و از 23 شهریور مجدداً روى آنتن 

خواهد رفت.
گفتنى اســت پیش از این برخى رسانه ها از توقف 
پخش برنامه تلویزیونى «فرمــول یک» به دلیل 
انتقاد از شهردار قم و ستاد امر به معروف و نهى از 

منکر خبر داده بودند.

مازیار فالحى چندان نیازى به معرفى ندارد. گیتاریست و 
خواننده پاپ بیش از یک دهه است بخاطر آثار عاشقانه و 
آرام خود به خوبى براى عالقه مندان موسیقى آشناست. او 
تاکنون چهار آلبوم موسیقى به بازار داده و در کارنامه اش 
ســاخت موســیقى متن، ترانه ها و خوانندگى چند فیلم 
سینمایى و مجموعه تلویزیونى از جمله «قلب یخى»، 
«سرســپرده»، «دختران» و «یادم تو را فراموش» هم 
دیده مى شــود. فالحى این روزها روى آلبوم پنجم خود 

کار مى کند که «آرزو» نام دارد. 
شما برخالف ســایر خواننده هاى 
پاپ که درگیر کنسرت هستند، کمى 
از مقوله کنســرت دور شده اید. آیا 
خودتان عمداً خواســتید که در این 

زمینه کم کار شوید؟
بله، من تصمیم گرفتم ابتدا آلبومم را آماده و منتشر کنم 
و بعد کنسرت هایم را برگزار کنم. سال گذشته براى من 
به لحاظ جســمى سال ســختى بود چون من دو عمل 
جراحى روى کتف و پایم داشــتم ولى با همان سختى 
باز کنســرت هایم را برگزار کردم که منجر به پاره شدن 
بخیه هاى پاى من شد و مجبور شدم برخى از فعالیت هاى 
موســیقایى خودم در زمینه کنسرت را لغو کنم. مشکلى 
هم براى حنجره من به وجــود آمد که به همین علت به 
پزشکان متعددى مراجعه کردم و در نهایت تشخیصشان 
این بود که من به بخارهایى کــه روى صحنه مى زنند 
حساسیت دارم. دکتر یک ماه به من روزه سکوت داد که 
مجبور شدم براى مدتى نخوانم. با کورتون هاى بسیار زیاد 
توانستم کنسرت هاى عید خودم را برگزار کنم و پس از آن 
تا خردادماه که ضبط آلبومم را شروع کردم سکوت کردم 
و تصمیم گرفتم تمام فعالیت هایم را به پس از ماه هاى 

محرم و صفر موکول کنم.
این روزها همه تک آهنگ منتشــر 
مى کنند. البته از یک نظر خوب است 
چون آلبوم توجیــه اقتصادى ندارد. 
شما این ریســک را مى پذیرید که 

بخواهید آلبوم منتشر کنید؟
این تصمیمى است که در نهایت تهیه کننده باید بگیرد. 
در حال حاضر معموًال هیچ آلبومى نمى تواند از نظر مالى 
سود داشته باشد و هزینه هاى تولید خودش را دربیاورد 
چون همه هزینه هاى تولید آلبوم نســبت به سال هاى 
گذشته چند برابر شده اســت. دانلود و کپى غیرقانونى 
هم که بیداد مى کند. اگر نگاه کنید حتى ســى دى پلیر 
از ماشین هاى جدید حذف شــده است و مردم از طریق 
فلش و گوشــى آهنگ گوش مى کنند. وقتى سى دى از 
ماشین ها حذف مى شــود یعنى تولید سى دى یک کار 
زائد است. شــاید صدها میلیون تومان هزینه تولید یک 

آلبوم شــود که حداکثر فروش آن به یــک دهم هزینه 
تولید هم نرســد. من تهیه کننده هاى بامعرفتى دارم که 
به من گفته اند این کار را انجام مى دهیم ولى من هم باید 
آنقدر بامعرفت باشم که این قضیه را به آنها تحمیل نکنم. 
مسئله تک آهنگ به نوعى یک اصول و روال است و همه 

همین کار را مى کنند.
پس از سریال «قلب یخى» در فیلم 
ســینمایى «یادم تــو را فراموش» 
تجربه بازیگرى داشــتید. کمى از 

کارهاى اخیرتان بگویید.
ســریال «یلدا» آقاى میرباقرى، سریال «هفت سنگ» 
آقاى بذرافشان، ســریال «مینو» آقاى امیر پوروزیرى 
و در حال حاضر ســریال «ترور خاموش» به کارگردانى 
آقاى احمد معظمى و تهیه کنندگى ابوالفضل صفرى را 
در دست دارم. براى فیلم «یادم تو را فراموش» موسیقى 
متن ساختم که آن فیلم هنوز اکران نشده است. ساخت 
موسیقى متن این فیلم حدود یکسال طول کشید. بازى 
در «یادم تو را فراموش» تجربه جذابى بود. متأسفانه فیلم 
اکران نشــد تا بازخورد تجربه بازیگرى خودم را ببینم و 
بشــنوم. براى این کار دو موزیک ویدیوى جذاب براى 
آهنگ هاى «دیوونه» و «یادم تو را فراموش» با حضور 
میترا حجار و حسین یارى ساخته شد که به دلیل اکران 

نشدن فیلم تاکنون مجوز پخش ندارند.
دلیل اکران نشــدن «یــادم تو را 
فراموش» تاکنون چه بوده اســت؟ 
فیلم هاى «پارادایس» و «کاتیوشا» 
آقاى عطشانى که بعد از «یادم تو را 
فراموش» ساخته شدند روى پرده 

رفتند.
تا آنجا که من در اخبار و سایت هاى معتبر دیده و شنیده ام، 
دلیل آن شکایت آقاى ناصر محمدخانى به دلیل همسو 
بودن موضوع فیلم با زندگى ایشان بود که البته عوامل 
فیلم این موضوع را تکذیب کرده اند. امیدوارم فیلم هر چه 

زودتر اکران شود.
شــما در برنامه هــاى تلویزیونى 
زیادى دعوت شده اید ولى کمتر در 
آن برنامه ها حضور پیــدا کرده اید. 
دوست ندارید در صداوسیما حضور 

پیدا کنید؟
کیفیت و کمیت برنامه هاى تلویزیونى نسبت به گذشته 
نه چندان دور افت زیادى داشــته اســت. صادقانه باید 
گفت بیننده هاى تلویزیون روزبه روز کمتر مى شــوند. 
اخیراً تلویزیون حتى معدود برنامه هاى خوب خود را نیز 
از کنداکتور خارج کرده است. در حال حاضر فضا و تنوع 
آنچنانى براى حضــور در تلویزیون نمى بینم. مضاف بر 

اینکه من مدتى است موسیقى و آهنگ هایم دارد خاك 
مى خورد و هنوز منتظرم مجوز آلبوم و تک آهنگ هایم 

را بگیرم.
بعد از دوره به شهرت رسیدن شما 
که در آن دوره خوانندگان خوبى به 
موسیقى کشور معرفى شدند، وارد 
دوره اى شدیم که برخى از خواننده ها 
در یک شب به شــهرت رسیدند و 
کنسرت هایشــان منفجر شد. این 
اتفاق براى شــما باعــث تعجب 

نیست؟
تفاوتى که نسبت به ده سال گذشــته اتفاق افتاده این 
اســت که در زمان ما و قبل از آن، شما یک موسیقى را 
منتشــر مى کردید و آهنگ راه خودش را پیدا مى کرد و 
به گوش مردم مى رسید. شما بعد از یک مدت مسیرى را 
طى مى کردید که آن مسیر شما را به استیج مى رساند، اما 
اآلن شما را به استیج مى رسانند. یعنى به استیج رسیدن 
با به استیج رساندن فرق مى کند. شما آن زمان از طرف 

مردم انتخاب مى شــدید ولــى اآلن خواننده را 
انتخاب مى کنند و بــه مردم مى گویند این 

خواننده اى است که شــما مى توانید به 
کنسرت او بیایید. وقتى شما یک فاصله 
کوتاه را طى کنیــد و تجربه کافى را 
نداشته باشــید، قطعاً اگر براى شما 
منافعى داشته باشد، به همان اندازه 
تیغ دو لبه اســت و ممکن است 

خطرناك باشد. در واقع با همان 
سرعت ممکن است اتفاقات 

بدى هم براى شما بیافتد. 
کمــا اینکــه مى بینیم 

برخى از خواننده هاى 
ما به ســرعت دیده 
مى شوند و به سرعت 
از یــاد مى رونــد، اما 

برخى از آنها که توانایى 
اجرایى قوى ترى دارند کارشان 

را ادامه مى دهند. این خواننده ها ممکن 
است یک شــبه دیده شده باشــند اما قبل از آن 
زحمت زیادى کشیده اند و شــما فقط یک شبه 
معروف شــدن آنها را دیده اید. به هر حال اینکه 
امروز یک عده را به اســتیج مى رسانند واقعیت 
است. به نظر مى رسد ما امروز داریم به موسیقى 

به صورت تبلیغاتى نگاه مى کنیم.
در پایان اگــر صحبتى مانده 

است، بفرمایید.

وقتى موسیقى داخل ایران پویا و فعال باشد، من چه در 
آن سهیم باشم و چه نباشم خوشحال مى شوم. هیچ وقت 
هیچ کسى را بد نمى دانم و هیچ آهنگى را بد نمى دانم. 
ممکن است ما آهنگساز بد داشته باشیم ولى آهنگ بد 
نداریم. موسیقى پاپ ما مظلوم و ضعیف است و از هیچ 

جایى بودجه نمى گیرد؛ نه جشنواره مستقل، نه داورى، نه 
سیمرغ بلورینى، نه گنجشکى و نه حتى کالغى! خودش 
از جیب خودش هزینه مى کند و همه هزینه ها را خودش 
درمى آورد. اگر کسى از این راه پول به دست آورد نوش 
جانش چون همین پول را دوباره خرج موسیقى و کیفیت 
کار خودش مى کند. موسیقى پاپ هزینه بسیار زیادى دارد 
و مثل سایر هنرها نیاز به حمایت دارد. نام موسیقى پاپ 
را صنعت پاپ مى نامند در حالى که پاپ هنوز موسیقى 
است. صنعت مربوط به سینما و فوتبال است. اگر همین 
امروز کل درآمد تهیه کننده ها و خواننده ها و همه عوامل 
موسیقى پاپ کشــور را روى هم قرار دهیم، بودجه آن 
حتى ذره اى نزدیک به قیمت یک ویال در شهرك باستى 

هیلز در لواسان نخواهد رسید. 

یکى از بازیگران قدیمى ســینما و تلویزیون مى گوید 
مفاهیم سینماى امروز چیزى جز تکرار و بازتکرار تلخى 
و بدبختى هاى زندگى ندارد و این در حالى اســت که نه 
تنها رسالت هنر بلکه تمامیت زندگى نیز هرگز مساوى با 

بدبختى و سیاهى مطلق نیست.
مهرانه مهین ترابــى در ابتدا ضمن ابــراز نارضایتى از 
مضامین و روند تولید فیلم هــاى ایرانى بیان کرد: زیاد 
به سینما نمى روم ولى یکسرى از فیلم ها را دیده ام و تا 
جایى که دیده ام (و نه در باب همه فیلم ها) باید بگویم 
هر بار بیش از پیش ناامید شده ام؛ مخصوصًا مضامینى 
که در نظر مى گیرند به نظرم بســیار غم انگیز و صرفًا 
جنبه هاى منفى زندگى آدم هاســت که ســوژه کارها 
مى شوند. بر این اساس ســوژه ها برایم بسیار مأیوس 
کننده اند. از سوى دیگر کمدى ها داراى سطحى بسیار 
پایین هستند و مضامین آنها بسیار سبک و بى مفهوم و 

بى مزه هستند.
وى افزود: فیلم هاى جدى که بــه دنبال مطرح کردن 
مسائل مردم هستند در بسیارى از موارد آزار دهنده اند و 

انگار مردم را از زندگى سیر مى کنند. در صورتى که 
زندگى مجموعه اى از همه چیز است. هیچکس 

نمى تواند بگویــد زندگى یک تراژدى واقعى 
است. نفس زندگى همواره شــادى و غم را 
همراه هم دارد اما در فیلم هــاى ما به ناگاه 
چنان در تاریکى مى تازند که آدم بعد از دیدن 
فیلم احساس ناامیدى زیادى دارد. این را 
دوست ندارم و متأسفانه اکثر فیلم هایى که 
دیده ام به همین ترتیب بوده اند. و االن که 
فکر مى کنم کدام فیلم بوده که بعد از دیدن 

آن احســاس خوب و امیدوارى به زندگى داشته باشم، 
فیلمى نبوده است.

مهین ترابى گفت: به نظرم خیلــى از مدافتاده و قدیمى 
شده است که برخى با مطرح کردن سیاهى هاى اجتماعى 
دنبال برچسب روشنفکرى هســتند؛ قدیم ها این گونه 
بود اما امــروز باید آدم ها بفهمند که این دوران به ســر 
آمده اســت و دیگر فعالیت سیاســى و اجتماعى و... با 
این گونه رفتاهــارى قهرآمیز رخ نمــى دهند و دوران 

گفتگــو هــا و نزدیکى 
آدم ها به همدیگر 

اســت. دورانى 
اســت که باید 
سوءتفاهم ها 

رفع شوند.

مازیار فالحى: مدتى است آهنگ هایم خاك مى خورد 

سیقى کشور معرفى شدند، وارد 
ه اى شدیم که برخى از خواننده ها 
یک شب به شــهرت رسیدند و

سرت هایشــان منفجر شد. این 
ق براى شــما باعــث تعجب 

ست؟
بت به ده سال گذشــته اتفاق افتاده این 
 زمان ما و قبل از آن، شما یک موسیقى را 
ردید و آهنگ راه خودش را پیدا مى کرد و 
مى رسید. شما بعد از یک مدت مسیرى را 
 که آن مسیر شما را به استیج مى رساند، اما 
 استیج مى رسانند. یعنى به استیج رسیدن 
زمان از طرف اندن فرق مى کند. شما آن

 مى شــدید ولــى اآلن خواننده را 
ند و بــه مردم مى گویند این 

ت که شــما مى توانید به 
ید. وقتى شما یک فاصله 
نیــد و تجربه کافى را
د، قطعاً اگر براى شما 
باشد، به همان اندازه 
ـت و ممکن است 
. در واقعبا همان
است اتفاقات 

 شما بیافتد. 
ه مى بینیم 

نده هاى 
ت دیده 
سرعت 
ــد، اما 

که توانایى 
ى دارند کارشان

هند. این خواننده ها ممکن 
به دیده شده باشــند اما قبل از آن 
 کشیده اند و شــما فقط یک شبه 
ن آنها را دیده اید. به هر حال اینکه 
به اســتیج مى رسانند واقعیت  ه را
ى رسد ما امروز داریم به موسیقى

اتى نگاه مى کنیم.
پایان اگــرصحبتى مانده 

ت، بفرمایید.

کار خودش مى کند. موسیقى پاپ هزینه بسیار زیادى
و مثل سایر هنرها نیاز به حمایت دارد. نام موسیقى
را صنعت پاپ مى نامند در حالى که پاپ هنوز موس
است. صنعت مربوطبه سینما و فوتبال است. اگر ه
امروزکل درآمد تهیه کننده ها و خواننده ها و همه ع
قرار دهیم، بودج موسیقى پاپ کشــور را روى هم
حتى ذره اى نزدیک به قیمت یک ویال در شهرك با

هیلز در لواسان نخواهد رسید. 

توقف پخش برنامه
 «فرمول یک» تکذیب شد

پانته آ پناهى ها بازیگر 
«خـروج» حاتمى کیا شد

برگ سبزو برگ کمپانى خودرو سوارى 
پراید مــدل انواع 131 ســایپا بنزینى 
به شــماره موتور 5315766 و شماره 
 NAS 411100 F 3400037 شاسى
به شماره پالك ایران 53- 329 ق 89 
متعلق به امین شــیرالى به  شماره ملى 
1870031164 فرزند محمدعلى مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى مفقودى

کاوه خداشناس بازیگر سینما و تلویزیون درباره نقش 
خود در سریال «وقت صبح» که از دوشنبه شب روى 
آنتن شبکه یک رفته اســت گفت: این مینى سریال 
زمستان پارسال ساخته شد و این شب ها هم روى آنتن 

رفته است اما از نظر داستانى فضاى مناسبتى ندارد.
وى افزود: موضوع سریال درباره زندگى یک روحانى 
اســت که در نقطه اى از زندگى اش مجبور مى شــود 

تصمیمى را بگیرد که عواقبى دارد.
این بازیگر عنــوان کرد: عواقب ایــن تصمیم گیرى 
روحانى را بــا چالش هایى مواجه مى کند به شــکلى 
که با خودش دچار تضاد شــخصیت مى شود اما باید 
پاى عواقب آن بایســتد. او دائم نسبت به این تصمیم 
گیرى فکر مى کنــد و نوعى عذاب وجــدان برایش 
مى آورد. وى با اشــاره به تیم عوامل این ســریال که 
افراد شــناخته شده اى نیســتند، توضیح داد: سریال 

از قصه خوبى برخــوردار بود 
وگرنه مشارکت نمى کردیم، 

فیلمبردارى و نورپردازى 
سریال بسیار حرفه اى 

بود و کارگردان آن 
اگرچه جوان اما 
ذوق  خــوش 
بود. قصه هم 
اگرچه فراز  و 
ى  نشــیب ها

چندانى نــدارد اما 
مخاطب را به خود 

جذب مى کند.
بازیگر «وقت صبح» همچنین دربــاره ایفاى نقش 
روحانى اظهار کرد: من پیش از ایــن یک بار در یک 
تله فیلم، نقش یــک روحانى را بازى کــرده بودم با 
این حال براى ایفاى نقشــى که در این سریال داشتم 
با برخى از عزیزانى که روحانى هســتند معاشــرت 
داشتم تا نقشم خیلى کلیشه و قالبى نباشد. وى درباره 
تفاوت هاى نقش روحانى در تلویزیون و سینما اظهار 
کرد: تلویزیون چارچوب هاى خود را دارد اما ما ســعى 
کردیم به شخصیت ملموسى براى این نقش برسیم که 

به مخاطب هم نزدیک باشد.
مینى ســریال «وقت صبــح» بــه کارگردانى جواد 
میرزاآقــازاده با فضایــى معنوى و نگاه به مســائل 
اجتماعى در محله هاى قدیمى شهر تاریخى سمنان 

تصویربردارى شده است.
کاوه خداشناس، نســرین نصرتى، 
کاظم هژیــرآزاد، نگار حســن زاده، 
صدف بهشتى، سلمان خطى، 
محمــد یگانــه، پژمــان 
یاورى، لى لى فرهادپور، 
حسین صفریان، پناه 
باقریان، آیســان 
 ... والى و عزت ا
جامعى ندوشن 
ن  ا یگــر ز با
ســریال «وقــت 

صبح» هستند.

محمود عزیزى، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون درباره 
فعالیت هاى خــود در عرصه بازیگــرى گفت: فعًال 
درگیر هیچ کارى نیســتم، یعنى اصًال کار پیشنهاد 
نمى شود که بخواهم در آنها به ایفاى نقش بپردازم.
 وى در همین راســتا ادامــه داد: من هم دوســت 
دارم بازى کنم امــا اکثریت نقش هایــى که به من 
پیشنهاد مى شوند بســیار ضعیف هستند، نقش هایى 
که ترجیح مى دهم به جاى بازى در آنها خانه نشین 

باشم. 
بازیگر فیلم «بادیگارد» درباره کم کار شــدن خود در 
عرصه ســینما اظهار کرد: کم کارم چون پیشنهادات 
بد هســتند و دلچســب نبودن آثارى که پیشــنهاد 
مى شود چند دلیل دارد. یک دلیل به سلیقه اى بودن 
آثار بر مى گردد که این خود در نتیجه کلى سینما تأثیر

 مى گذارد. همچنین نویســنده یک ســریال یا فیلم 
براى تأمین معیشت خود نگارش اثر را به سرعت تمام 
مى کند تا پروژه هاى دیگرى در کنــار آن بر عهده 
گیرد به همین علــت فیلمنامه به دلیل ســرعت در 

نگارش با ضعف رو به رو مى شود.
وى در مــورد احتمــال تولیــد اثرى ســینمایى به 
کارگردانى خود تأکید کرد: مى خواســتم یک فیلم 
سینمایى را شروع کنم اما مشــکالت مالى تا حدى 
زیاد بود که مجبور به توقف آن شــدم، مشکل اصلى 
سرمایه است، من به هیچ وجه با ســرمایه داران در 
ارتباط نیســتم تا بتوانم براى فیلمم ســرمایه جور
 کنم و بــه همین دلیل اســت که پــروژه را به طور 

کامل متوقف کرده ام. 
بازیگر ســریال تلویزیونى «ســتایش» با اشاره به 
دلتنگى خود براى بازیگرى اظهار کرد: مردم همواره 
در خیابــان از من مى پرســند که چــرا دیگر بازى

 نمى کنم اما به واقع چــه جوابى باید به مردم بدهم؟ 
بگویم مسئولین فرهنگى مرا نمى بینند یا همه چیز در 

هنر به هم ریخته است؟ 
عزیزى با اشاره به ویترینى شدن بازیگران پیشکسوت 
خاطرنشــان کرد: کســى اصًال به فکــر بازیگران 
پیشکسوت نیست، هیچ پیشنهادى به آنها داده نشده 
و به طور کامل فراموش شده اند، امروزه روز بازیگران 
پیشکســوت را صرفاً براى گرفتن  عکس یادگارى 

مى خواهند.

محمود عزیزى: پیشکسوتان را فقط براىکاوه خداشناس:  قصه «وقت صبح» مناسبتى نیست
 عکس یادگارى مى خواهند

ل ری ین ل و یم ب ر ىب
خته شده اى نیســتند، توضیح داد: سریال 

بى برخــوردار بود
رکت نمى کردیم،
ى و نورپردازى 

ار حرفه اى 
ردان آن
ان اما 
ذوق 
 هم 
ز و

ى  ها
ـدارد اما 
 به خود 

ر هر ى ی ى ر ى ىم ج
تصویربردارى شده است
کاوه خداشناس، نســ
کاظم هژیــرآزاد، نگار
صدف بهشتى، س
محمــد یگان
یاورى، لى
حسین
باقریا
والى
جا
با
ســری
صبح» ه

بســیارى از دانش آموزان و دانشجویان در سراســر جهان آماده 
مى شوند که پس از تعطیالت تابستانى بار دیگر وارد حوزه درس 
و مدرسه شوند اما به نظر مى رسد شرایط براى دانش آموزانى که 
در مدرسه اى کاتولیک در تنسى آمریکا تحصیل مى کنند، امسال 

متفاوت است.
ورود کتاب هاى «هرى پاتر» به کلیساى سنت ادوارد در نشویل، 
تنسى و مدارس وابسته به آن ممنوع  اعالم شده و این یک هشدار 

رسمى است.
بر اســاس اطالعیه مدرســه دلیل این امر این است که کاتولیک 

رومى رمان هاى «هرى پاتر» را ممنوع کرده است زیرا آنها «خطر 
ایجاد روحیه شــرارت» را دارند. کتاب هاى «هرى پاتر» و سپس

 فیلم هاى اقتباســى از ایــن کتاب، بخــش بزرگــى از دوران 
کودکى ما را بــه خود اختصاص داده اند. اما به نظر مى رســد این
 موضوع براى «دان رهیل»، کشــیش کلیســاى کاتولیک بسیار 

شوم است.
او در یک پیام در جواب رسانه ها نوشــت: «این کتاب ها جادو را 
به عنوان خوب و بد ارائه مى دهند که صحیح نیست و در حقیقت 
یک فریب هوشمندانه است. لعنت ها و طلسم هاى به کار رفته در 

کتاب ها لعن و جادوگرى واقعى اســت و هنگامى 
که توسط یک انســان خوانده مى شود خطر ایجاد 

ارواح شیطانى را به حضور کسى که متن را مى خواند،
 مى بخشد.»

جالب است که مدیر مدرسه چندان موافق این صحبت ها نیست 
اما کشیش حرف آخر را مى زند. مدیر مدرسه در این خصوص 
گفت: «هر یک از کشــیش هــا داراى اقتدار متعــارف براى

 تصمیم گیرى در مورد مدرسه خود هستند. او کامًال مدرسه را در 
اختیار خود دارد.» 

کتاب هاى «هرى پاتر» را نخوانید!

ى ل م ن و ب
به هیچ وجه با ســرمایه داران در 
بتوانم براى فیلمم ســرمایه جور

دلیل اســت که پــروژه را به طور 

د،

تها نیست
ن خصوص 
ـارف براى

ًال مدرسه را در 

مهرانه مهین ترابى: سیاه نمایى،  روشنفکرى نیست

 را دیده ام و تا 
ها) باید بگویم 
وصًا مضامینى 
 انگیز و صرفًا 
 ســوژه کارها 
بسیار مأیوس 
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ن 
ا
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ن 

ىىـى دهند و دوران  این گونه رفتاهــارى قهرآمیز رخ نمـ
ىىىىیکى گفتگــو هــا و نزد

آدم ها به همدیگر 
اســت. دورانى
اســت که باید 
سوءتفاهم ها 

رفع شوند.
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کاپیتان ذوب آهن از هواداران این تیم خواست نگران وضعیت این فصل نباشند.
قاسم حدادى فر در گفتگویى در مورد اینکه اوضاع ذوب آهن با یک امتیاز از دو بازى خوب نیست گفت: قبول 
دارم نتایج خوبى نگرفتیم ولى اوضاع ذوب آهن اصًال بد نیســت و ما در دو بازى گذشته هم عملکرد خوبى 
داشتیم و با بدشانسى نتایجى که باید مى گرفتیم را نگرفتیم. همانطور که گفتم در بازى با سایپا نتوانستیم 
از برترى خودمان استفاده کنیم و در بازى با پارس هم شــرایط جوى علیه ما بود. این را هم در نظر بگیرید 
که نصف بیشتر تیم ما در این بازى غایب بودند. سه بازیکن سرباز ما و مصدوم هاى تیم که همه از بازیکنان 

کلیدى ما هستند وقتى اضافه شوند شرایط فرق مى کند.
کاپیتان ذوب آهن در مورد اینکه ذوب آهن در دو سه سال اخیر فصل را بد شروع کرد و به همین علت در ادامه 
نتواست به خواسته هایش برسد گفت: بله متأسفانه در دو سه سال اخیر چنین شرایطى براى ما اتفاق افتاد ولى 
همه تالشــمان را به کار گرفتیم که در فصل جدید چنین شرایطى نداشته 
باشیم و به امید خدا از هفته سوم شروع مى کنیم به بردن و نتیجه گرفتن.

حدادى فر در مورد وقفه ایجاد شده در مسابقات خاطرنشان کرد: براى 
اکثر تیم ها این اتفاق خوب نیســت و خود ما هم تمرینات مان را زود 
شروع کردیم و ممکن است این وقفه کمى مشکل ساز شود ولى از این 
جهت که تیم ما مصدوم زیاد دارد و ممکن است با 
این تعطیلى به دیدار هفته سوم برسند و از این 
جهت تعطیلى براى ما بد نشــد و به نظرم 

مى تواند خوب باشد.
وى در مورد تقابل بــا تراکتور در هفته 
ســوم هم گفت: بازى خوبى است و 
تقابل حساســى خواهد بود چرا که 
خودم و تعداد زیــادى از بازیکنان ما 
ســابقه بازى در تراکتور را داریم و در 
آن طرف هم رشــید مظاهرى حضور 
دارد که چنــد ســال در ذوب آهن 
بوده و اینجا زحمت کشیده است. 
بازى سختى داریم ولى محکوم 
به پیروزى هســتیم و امیدوارم 

دست پر خارج شویم.

طرح جدید پیراهن ســپاهان در دیدار با فوالد 
رونمایى مى شود.

ســپاهان که در فصل جدید رقابت هاى لیگ 
برتر با برند تولیدى آل اشــپورت قرارداد امضا 
کرده است در دو هفته گذشــته از رقابت ها از 
یک طرح پیراهن آماده استفاده کردند که این 
طرح با انتقادات زیادى از سوى هواداران رو به 

 رو شده بود.
باشگاه سپاهان در همان مقطع اعالم کرد که 
این طرح موقت است و طرح اصلى پیراهن این 

تیم به زودى رونمایى خواهد شد.
در همین راستا خبر مى رسد طرح جدید پیراهن 
سپاهان قرار است از هفته ســوم و در دیدار با 

فوالد رونمایى شود.

 سرمربى تیم سپاهان با بیان اینکه جامعه معرفتى 
ایران هنوز زنده اســت، آمادگى خــود را براى 
همکارى در حوزه پیشگیرى از اعتیاد اعالم کرد.

 امیر قلعه نوعى در نشست صمیمى دکتر مؤمنى، 
دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر با جمعى از 
پیشکسوتان و قهرمانان ملى ورزش که با هدف 
هم اندیشى در حوزه پیشگیرى از اعتیاد برگزار 
شد، گفت: این نشست نشــان داد هنوز جامعه 

معرفتى ایران زنده است.
وى افزود: اعتیاد هیچ وقت دلیل واضحى نداشته 
و فقر و عدم اشتغال نیز تنها برخى از علل شیوع 

آن به شمار مى روند.
ســرمربى تیم سپاهان پیشــنهاد داد: کارگروه 
اجرایى از این جمع تشــکیل شــود تا در حوزه 
پیشــگیرى از اعتیاد سیاســت گذارى کند، این 
کارگروه وظایفى را به ورزشکاران محول نماید 
و نظارت کند که به درستى انجام شوند، این امر 
موجب مى شود که خود ورزشــکاران کار را در 

دست بگیرند.
قلعه نوعى در پایان؛ همکارى خود را به صورت 
همه جانبه در حوزه پیشــگیرى از اعتیاد اعالم 

کرد.

اولین و حساس ترین مأموریت جواد محمدى 
در پست مدیریت ذوب آهن مربوط به سربازان 
تیم اســت و باید دید آنها را به بازى با تراکتور 

خواهد رساند یا خیر.
 درست در شــروع لیگ نوزدهم سعید آذرى 
از پســت مدیریت ذوب آهن کنار رفت و جواد 
محمدى به عنوان جایگزین او انتخاب شد تا 
پس از سال ها فرد جدیدى به عنوان مدیرعامل 

این باشگاه اصفهانى انتخاب شود.
در این میان مهمترین مســئله براى باشگاه 
ذوب آهن رســاندن سه ســرباز این تیم براى 
مسابقات است. حدود یک ماه قبل سعید آذرى 
براى حضــور در لیگ قهرمانان آســیا مجوز 
موقت دریافت کرده بود اما پهلوان، اسماعیلى 
فر و مهدى پور کماکان اجازه حضور در لیگ 

برتر را نداشتند.
حاال طبق اخبار رســیده دوره آموزشــى این 
سه سرباز روز 19 شــهریور به اتمام مى رسد 
و ذوب آهن 24 شــهریور مســابقه حساس 
هفته ســوم خود برابر تراکتور را در فوالدشهر 
برگزار مى کند. مى توان گفــت که مهمترین 
مأموریت جواد محمدى در پســت جدید اخذ 
مجوز بازى این سه براى حضور در لیگ برتر 
و بازى با تراکتور است. مسئوالن باشگاه پنج 
روز وقت دارند تا پروسه ادارى اتمام سربازى 
و دریافت کارت پایان خدمت این سه بازیکن 
را انجام دهند و این گونه دست پر به استقبال 
شروع دوباره لیگ بروند. موضوعى که علیرضا 
منصوریان هم اصرار زیادى بر انجام  آن دارد و 
از مدیرعامل جدید باشگاه خواسته که هر طور 

شده این کار را انجام دهد.

پیراهن هاى جدید 
در هفته سوم

قلعه نویى علیه اعتیاد

ایران ضمانت مى خواهد

خودتو نشون بده 
جواد

احمد خلیلى
مدیرعامل سابق ذوب آهن که این روزها بحث رفتنش 
به استقالل داغ اســت مى گوید فقط در صورتى به این 
باشگاه مى رود که شــرح وظایف و اختیارات مشخصى 

داشته باشد.
سعید آذرى، مدیرعامل ســابق باشگاه ذوب آهن اظهار 
کرد: اینکه مردم به من محبت دارند به واسطه عملکردى 
است که آدم ها از خودشان به جا مى گذارند. به نظر من 
کنترل کردن باشگاه هاى بزرگ سختى ها و آسانى هاى 
خاص خودش را دارد. باشــگاه هاى بزرگ ظرفیت هاى 
بزرگى هــم دارند ولى چالش هایشــان هــم بزرگ و 
وحشتناك اســت. اینکه یک مدیر مسئولیتى مى پذیرد 
با همه وجودش مى داند کــه چه اتفاقى در آن مجموعه 
مى افتد. کنترل کردن باشگاه هاى بزرگ مهارت هاى 
خاصى مى خواهــد ولى من این را قبول نــدارم که کار 

نشدنى است.
او ادامه داد: لطف و محبت مردم که بهترین قاضى هستند 
یک طرف قضیه اســت ولى انتخاب یک مدیر مستلزم 
این است که مجمع شــرکت ها تصمیم بگیرد و هیئت 
مدیره جلساتى را برگزار کند و فرد منتخب را به مجمع 
معرفى کند و مجمع هم بپذیرد. االن آقاى فتحى دوست 
و همکارم که در حال مدیریت باشگاه استقالل است و 
به این شکل او را تحت فشار گذاشــتن باعث مى شود 
معایبش به تیم برگردد. من از هواداران عاشق استقالل 
مى خواهم از مدیریت، تیم و بازیکنانشان حمایت کنند. 
اگر یک روزى هــم بنا بر تغییر باشــد، اعضاى مجمع 
استقالل و پرســپولیس افراد حاذقى هستند و هر وقت 
حس کنند نیاز به تغییر است انجام مى دهند. به نظرم در 
این برهه حساس قبل از دربى هواداران استقالل تمام 

تمرکزشان را روى تیمشان بگذارند.
آذرى دربــاره صحبت هاى فتحــى هم بیان 

کرد: من صحبت هاى آقــاى فتحــى را در تلویزیون 
گوش کردم. یک کلیپ هــم دیدم که آقاى فتحى ابراز 
نارضایتى مى کند و در چهره اش خستگى خاصى دیدم. 
او گفت که براى استقالل مناقصه مى گذارند. مى خواهم 
به آقاى فتحى بگویم که باشــگاه بزرگ استقالل نیاز 
به مناقصه ندارد. اگر کســى بخواهد به استقالل وارد 
شود باید در مزایده شــرکت کند نه مناقصه. مناقصه را 
براى یک جنس بنجل ترتیب مى دهند نه براى شرکت 
بزرگى مثل استقالل. اگر هم منظورشان من بودم، من 
در مزایده شرکت مى کنم نه در مناقصه. هفته پیش هم 
من گزینه مدیریت باشگاه پرسپولیس بودم ولى نه واقعًا 
پیشنهادى به من شده است نه من خودم پا پیش گذاشتم. 
در اینستاگرامم اگر حرفى زدم مى خواستم به مردم بگویم 
توانمندى مدیریت در هر باشــگاهى را دارم. باز هم از 
هواداران عزیزمان در اســتقالل مى خواهم از مدیریت 

باشگاهشان دفاع کنند تا تیمشان ضرر نکند.
او درباره جلســه اش با محمدرضا داورزنى، معاون وزیر 
ورزش هم توضیح داد: مــن حول محور خاصى با آقاى 
داورزنى صحبت کــردم. آقاى داورزنى هم دوســت 
من است و هم پیشکســوت. صحبت خاصى در مورد 
باشــگاه خاصى کــه بخواهم تقاضایــى بدهم مطرح 
نشد ولى متأسفانه یک کار بى اخالقى 
دیدم. معموًال جلوى فدراسیون 
فوتبال و ســازمان لیگ و از 
این قبیل سازمان ها همیشه 
یکسرى پاپاراتزى هم وجود 
دارند. چه آنهایى که عکس 
مى گیرند و چه آنهایى که 
خبرها را منتقل 
من  مى کنند. 

نمى توانم جلوى تراوشــات ذهنى بقیه را بگیرم اما چرا 
دروغ مى گویند که من به داورزنى براى باشگاه استقالل 
برنامه داده ام؟ من نیازى ندارم به کســى برنامه بدهم. 
من یک قهرمان ملى سابق و یک مدیر ورزشى با سابقه 
مشخص هستم. از کسى نخواسته ام از من حمایت کند. 
براى مشــورت درباره مســئله اى راجع به خودم پیش 
آقاى داورزنى رفتــم. حتى قبل از برگــزارى انتخابات 
چند فدراسیون او به من گفت که نمى خواهى به تهران 
بیایى و به ورزش کشــور خدمت کنــى؟ واقعیت این 
اســت که راجع به تغییرات اســتقالل صحبتى نشده 

است.
مدیرعامل سابق ذوب آهن اضافه کرد: علیرضا رحیمى 
اگر از پرسپولیس رفت به علت مردانگى و معرفتش بود. 
رحیمى خیلى راحت مى توانست وقتى دستور برکنارى 
على دایى توسط یکســرى از آدم ها داده شد پشت دایى 
را خالى کند. او به علت برکنارى دایى از پرســپولیس با 
خواســت خودش رفت. رحیمى یکى از بهترین مدیران 
ورزشى کشور بوده است. بعد از اینکه از پرسپولیس رفت 
به او پیشنهادات مدیریتى مختلفى شد و همین االن هم 
مى شود. اینکه آدم ها را بى انگیزه کنیم و از چرخه مدیریت 

کشور خارج کنیم واقعًا شاه بیت است.
آذرى در پاسخ به این پرســش که آیا در صورت رسیدن 
پیشنهاد براى مدیریت اســتقالل به این باشگاه مى رود 
یا خیر، بیان کرد: پذیرفتن پیشــنهاد بــه این راحتى ها 
نیست. اگر با استانداردهاى سیستمى و آموزه هاى علمى 
و تجربى من همخوانى داشــته باشد و بتوانم با توجه به 
شــرح وظایفم و اختیاراتم تصمیم بگیرم مى آیم. اینکه 
کسى برایم سرپرست تعیین کند و یکى دیگر برایم مدیر 
رســانه اى تعیین کند و اختیاراتم را بگیرد با  این شرایط 

قبول نمى کنم.

پاسخ آذرى به مدیر عامل استقالل

من در مزایده شرکت مى کنم
 نه در مناقصه

ر کاپیتان ذوب آهن در مورد اینکه ذوب آهن در دو سه سال اخیر فصل را بد
و اتفاق اف نتواست به خواسته هایش برسد گفت: بله متأسفانه در دو سه سال اخیر چنین شرایطىبراى ما

همهتالشــمان را به کار گرفتیم که در فصل جدید چنین شرایطى نداشته 
باشیم و به امید خدا از هفته سوم شروع مى کنیم به بردن و نتیجه گرفتن.

حدادى فر در مورد وقفه ایجاد شده در مسابقات خاطرنشان کرد: براى 
اکثر تیم ها این اتفاق خوب نیســت و خود ما هم تمرینات مان را زود 
شروع کردیم و ممکن است این وقفه کمى مشکل ساز شود ولى از این 
جهتکه تیم ما مصدوم زیاد دارد و ممکن است با 
اینتعطیلى به دیدار هفته سوم برسند و از این 
جهت تعطیلى براى ما بد نشــد و به نظرم 

مى تواند خوب باشد.
وى در مورد تقابل بــا تراکتور در هفته 
ســوم هم گفت: بازى خوبى است و 
تقابل حساســى خواهد بود چرا که 
خودم و تعداد زیــادى از بازیکنان ما 
ســابقه بازى در تراکتور را داریم و در 
آن طرف هم رشــید مظاهرى حضور 
دارد که چنــد ســال در ذوب آهن

و اینجا زحمت کشیده است.  بوده
بازى سختى داریم ولى محکوم
به پیروزى هســتیم و امیدوارم

دست پر خارج شویم.

قاسم حدادى فر:
ما این طرفیم و رشید آنطرف

تیم هاى ملى فوتبال ایران و هنگ کنگ در مرحله مقدماتى انتخابى جام 
جهانى قطر در حالى روز 19 شهریور به مصاف هم مى روند که فدراسیون 
فوتبال کشورمان به دلیل ناآرامى هاى هنگ کنگ از فیفا درخواست کرده 
است این مسابقه در یک کشور بى طرف برگزار شود. روزنامه «ساوث چاینا 
مورنیگ پست» در گزارشى ضمن انعکاس درخواست ایران اعالم کرد 
که هنگ کنگ در نامه اى به فیفا امنیت این مسابقه را تضمین کرده است.

این روزنامه نوشت: «برگزارى بازى خانگى هنگ کنگ با ایران در مرحله 
مقدماتى انتخابى جام جهانى 2022 همچنان قطعى نیست چرا که ایران 
درخواست کرده اســت این بازى در زمین بى طرف برگزار شود. دو هفته 
پیش دولت هنگ کنگ نامــه اى به فیفا زد و امنیــت برگزارى بازى در 
ورزشگاه 40 هزار نفرى هنگ کنگ را تضمین کرد. مى توان متوجه شد که 
پاسخ ها به این نامه مثبت بوده است. در عین حال «آسوشیتدپرس» گزارش 
داد که فدراسیون فوتبال ایران به علت افزایش مشکالت سیاسى در هنگ 
کنگ درخواست کرده اســت بازى در زمین بى طرف باشد. فدراسیون 

فوتبال هنگ کنگ هنوز برنامه اى براى تغییر زمین بازى ندارد.»
در ادامه گزارش این روزنامه به نقل از «یئونــگ تاك کئونگ»، ناظر و 
نماینده ورزشى آمده اســت که تا جایى که مى داند بازى در همان هنگ 
کنگ برگزار مى شــود: «ما هنوز اطالعات جدیــدى در این خصوص 
دریافت نکرده ایم و مســابقه در هنگ کنگ برگزار مى شــود. نسبت به 
شــلوغى هاى فرودگاه نگرانى نداریم و امنیت تیم مهمان را از هر طریق 

تضمین مى کنیم.»
همچنین «پاول وودلند»،  رئیس کمیته اجرایى فدراســیون هنگ کنگ 
هفته گذشته اعالم کرده بود که بازى مى تواند در هنگ کنگ برگزار شود، 
ولى مســئوالن دولتى نظر نهایى خود را در این خصوص ارائه مى دهند. 
فدراسیون فوتبال هنگ کنگ هم بلیت فروشى این مسابقه را آغاز کرده 

است.

هفته پیش میان وزارت و پروین سوءتفاهم ایجاد 
شد. بعد از آنکه پروین به شــایعه تغییر مدیرعامل 
پرسپولیس و دخالت داورزنى در تعیین مدیرعامل 
جدید باشــگاه واکنش نشــان داد، روابط طرفین 
دوباره رو به ســردى گذاشــت و حتى شایعه شد 
ســلطانى فر از لج پروین که با انصارى فرد مشکل 
داشته، او را جایگزین عرب کرده است اما البه الى 
همین شــایعات، پروین انتخــاب انصارى فرد را 
تبریک گفت و ادعا کرد از انتخاب او خوشــحال 
اســت، چون حاال کســى مدیرعامل پرسپولیس 
شده که شــاگرد خودش بوده، پیراهن این تیم را 
مى پوشیده و مى تواند چهار کالم با کالدرون حرف 

فنى بزند.
خیلى ها این حرف پروین را به نوعى دلجویى از وزیر 
تلقى کردند و به گوش سلطانى فر رساندند پروین 
غیرمســتقیم اظهارنظر قبلى اش مبنى بر بیرون 
آمدن مدیــر از داخل قوطى را پس گرفته اســت. 
شاید همین موضوع باعث شــده باشد سلطانى فر 
بخواهد با پروین جلسه بگذارد. مى گویند شنبه این 
جلسه به میزبانى وزیر برگزار مى شود و احتمال دارد 
صالحى امیرى، رئیس کمیته ملى المپیک هم در 
این جلسه حاضر شود تا طرفین با هم آشتى کنند. 
حتى شایعه شده احتمال دارد سلطانى فر عضویت 

در هیئت مدیره را به پروین پیشنهاد کند. 

ســرگئى ســماك، ســرمربى 43 ســاله زنیت 
سن پترزبورگ دلیل تعویض مهاجم ایرانى تیمش 
در بازى هفته هشــتم لیگ برتر روسیه برابر تیم 

اسپارتاك مسکو را اعالم کرد.
به گزارش شبکه تلویزیونى MATCH TV روسیه، 
سرگئى سماك درباره تعویض ســردار آزمون در 
دقیقه 76 بازى خارج از خانه برابر اسپارتاك مسکو 
و جایگزینى اولگ شاتوف گفت: سردار خودش از 
من خواســت که او را تعویض کنم. او تقریبًا هفته 
گذشته به دلیل مشــکل عضله اى تمرین نکرده 

بود و همانند یورى ژیرکوف از همان ابتدا خســته 
به نظر مى رسید.

زنیــت اخیراً در مســکو با نتیجه یک بــر صفر از 
سد تیم اســپارتاك گذشــت تا با 17 امتیاز در رده 
دوم جدول لیگ برتر روســیه قرار بگیرد. تعویض 
زودهنگام سردار آزمون که در فصل جارى حضور 
90 دقیقه اى در بازى هاى زنیــت دارد ابهام هایى 
ایجاد کرده بود که در نهایت ســرگئى ســماك 
این مسئله را براى رســانه هاى ورزشى روسیه و  

هواداران زنیت روشن کرد .

شنبه، دیدار سلطان و سلطانى فر

درخواست خودش بود

حى دوست
الل است و 
ث مى شود

ق استقالل 
مایت کنند. 
ضاى مجمع 
 و هر وقت 
به نظرم در 
قالل تمام 

ن 

هم پیشکســوت. صحبت خاص من است و
باشــگاه خاصى کــه بخواهم تقاضایــى
نشد ولى متأسفانه یک کا

دیدم. معموًال جلوى
فوتبال و ســازم
این قبیل سازما
یکسرى پاپاراتز
دارند. چه آنهایى
مى گیرند و چ
خبره
مى

خوشحال از 
صید صیاد

باشگاه استانبول اسپور درباره 
انتقال اللهیــار صیادمنش از 
فنرباغچــه بیانیــه اى صادر 
کرد. سایت رســمى باشگاه 
استانبول اســپور ترکیــه در 
بیانیه مربوط بــه جذب اللهیار 
صیادمنــش آورده اســت: 
«توانستیم اللهیار صیادمنش، 
بازیکن جوان 18 ســاله را از 
فنرباغچه بــه خدمت بگیریم. 
این بازیکن ایرانــى با 182 
ســانتیمتر قــد مى تواند در 
جناح هاى راست و چپ حمله 
بازى کند. مى خواهیم که این 
انتقال براى استانبول اســپور 
ســودمند باشــد و بــراى 
صیادمنــش آرزوى موفقیت 

مى کنیم.» 
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تحدید حدود اختصاصى
شماره نامه: 139885602025006318 تاریخ ارســال نامه: 1398/06/10 آگهى تحدید 
حدود اختصاصــى پالك 37/108 بخش چهــارده ثبت اصفهان- نظر بــه اینکه تحدید 
حدود ششدانگ یک قطعه زمین ساده پالك شــماره 37/108 واقع در بخش چهارده ثبت 
اصفهان که به نام محمدرضا زارع چاووشى آشنستانى فرزند حسینعلى در جریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق ت قاضاى نامبرده، تحدید حدود پالك مرقوم در روز پنج شــنبه 
مورخ 1398/07/04 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این 
آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهى در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1398/06/13 م الف: 
585106 شهریارى نائینى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف پیمانه 

سادات قادریان /6/231
تحدید حدود اختصاصى

شماره نامه: 139885602025006316 تاریخ ارســال نامه: 1398/06/10 آگهى تحدید 
حدود اختصاصى پالك 31/10182 بخش 14 ثبت اصفهــان- نظر با اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب مغازه پالك شماره 31/10182 مجزى شده از پالك 31 اصلى در اجراى 
قانون تعیین تکلیف واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتى به نام 
حمید محققیان گورتانى فرزند محمدعلى در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونى 
آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق ت قاضاى 
نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 98/07/04 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در 
روز و ساعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
تاریخ انتشار: چهارشنبه 98/06/13 م الف: 584860 شــهریارى نائینى- مدیر واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف پیمانه سادات قادریان /6/232
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139803902004000182 تاریخ آگهى: 1398/06/09 شــماره پرونده: 
139704002004000613 و 139704002004000614 آگهــى مزایده پرونده اجرایى 
شماره بایگانى: 9705502 و 9705501- ششدانگ پالك ششصد و نود و چهار فرعى از 
بیست و نه اصلى مفروز و مجزا شده از 602 فرعى از اصلى مذکور قطعه 2 واقع در بخش 14 
ثبت اصفهان به مساحت 765/5 مترمربع به آدرس: اصفهان خیابان امام خمینى کوى شهید 
امینى کدپستى 8139673134 که سند مالکیت آن در صفحه 414 دفتر امالك جلد 285 
ذیل شماره 31192 و با شماره چاپى 995300 سرى د سال 93 و با شماره دفتر الکترونیکى 
الکترونیک O 139420302025018732 ثبت و صادر شده است با حدود، شماًال: به خط 
مستقیم مفروض اســت به طول 16/60 متر به جاده، شرقا: به خط مستقیم مفروض است 
به طول 48 متر به قطعه یک تفکیکى، جنوبا: به مرز اشتراکى بطول 15/60 متر به شماره 
479 فرعى، غربا: به خط مستقیم مفروض اســت به طول 47 متر به قطعه 3 تفکیکى که 
طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق بصورت یک مجتمع مسکونى در چهار طبقه روى 
پیلوت شامل 18 آپارتمان که در هر طبقه دو دســتگاه آپارتمان جنوبى هر یک به مساحت 
140 مترمربع داراى سه اتاق خواب و هال و پذیرایى و دو دستگاه آپارتمان شمالى هر یک 
به مساحت 120 متر مربع داراى سه اتاق خواب و هال و پذیرایى و دو واحد آپارتمان در طبقه 
همکف با اسکلت بتنى نماى سنگ و آجر کف فرش سرامیک و پنجره هاى UPVC دربهاى 
داخلى چوبى آشپزخانه با کابینت هاى MDF درب هاى ورودى ضد سرقت آسانسور و راه پله 
ها با دیوارهاى سرامیک و فضاى پارکینگ با دیوارهاى سرامیک و کف موزاییک و داراى 
اشتراکات آب و برق و گاز سیستم گرمایش شوفاژ و سرمایش کولر است ملکى آقاى حسین 
صالحى فرزند کریم که طبق سند رهنى شماره 82824- 94/12/13، 82825- 94/12/13 
تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 129 اصفهان در رهن بانک مهر اقتصاد واقع مى 
باشد و طبق اعالم بانک بستانکار فاقد بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 
98/7/10 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه 
اول "شهید صداقتى" ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. 

مزایده از مبلغ پایه پنجاه و یک میلیارد و پانصد میلیون ریال شروع و به هر کس خریدار باشد 
به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط 
به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده 
داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از 
مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان 
مورخ 98/6/13 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى 
گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز 
از این اداره و طى فیش ســپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق 
پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و  کارت شناســایى معتبر 
الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى 
فیش مخصوص پرداخت نماید. م الف: 583736 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /6/233

مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهى: 139803902004000183 تاریخ آگهى: 1398/06/09 شــماره پرونده: 
139504002004000184 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شــماره بایگانى: 9500526، 
1- ششدانگ پالك شــماره دو هزار و هفتصد و پنجاه و شــش فرعى مجزى شده از سى 
و یک اصلى باقیمانده واقع در بابوکان بخش چهارده ثبت اصفهان به مســاحت 500/68 
مترمربع به آدرس: اصفهان خیابان امام خمینى بعد از پمپ بنزین دوم جنب رستوران قصر 
عروس مالمین سازه آپادانا که ســند مالکیت آن در صفحه 86 دفتر 589 امالك ذیل ثبت 
106369 و با شماره چاپى 976119 ثبت و صادر شده است با حدود: شماال به طول 85, 14 
متر دیوارى است به اراضى مشاعى بقیه مالکین پالك 31 اصلى باقى مانده شرقا به طول 
هاى 75, 19 متر و هشتاد و پنج ســانتى متر دیواریست به زمین مزروعى پالك 31 اصلى 
باقى مانده جنوبا به طول هاى 35, 14متر و 30, 11 متر و دیوار به دیوار خانه ســاخته شده 
از پالك 31 اصلى باقى مانده غربا اول به طول 35, 3 متر و درب و دیوارى اســت به راهرو 
اشتراکى دوم در دو قسمت که قسمت اول شــمالى دیوار اشتراکى با خانه 2755 فرعى به 
طول هاى 29, 11 متر حقوق ارتفاقى ندارد که طبق نظر کارشــناس رسمى پالك فوق به 
صورت انبار در آمده است و قدمت باالى 20 سال مى باشد با عنایت به مترکشى انجام شده 
ملک فوق الذکر به صورت ســه خوابه و داراى متراژ 68, 500 مترمربع عرصه و اعیان و در 
حد یک طبقه و زیرزمین مجموعًا به مساحت 600 مترمربع مى باشد. توضیحات تکمیلى: 
ملک به صورت یک طبقه و یک واحد با زیرزمین که کاربرى بر اساس استعالم شهردارى 
مســکونى ولى حیاط و منزل کنارى که دیوار آن برداشته شده است به صورت سه خوابه و 
انبار چوب مى باشد نوع اسکلت سازه از نوع مصالح بنایى با سقف ضربى قدمت حدود بیش 
از 20 سال است و سقف حیاط با خرپا فلزى و پوشش سقف سبک موجود مى باشد سیستم 
گرمایشى بخارى و سیستم سرمایشى کولر، کفسازى موزاییک و دیواره گچ و رنگ آمیزى 
به صورت مسکونى داراى آشپزخانه با کابینت فلزى مى باشد انشعابات آب و کنتور برق آمپر 
25 تک فاز و گاز در محل دایر مى باشد ملکى آقاى مهدى قدوسى مى باشد 2- ششدانگ 
پالك شماره دو هزار و هفتصد و پنجاه و پنج فرعى مجزى شده از سى و یک اصلى باقیمانده 
واقع در بابوکان بخش 14 ثبت اصفهان به مساحت 450/70 مترمربع به آدرس: اصفهان 
خیابان امام خمینى بعد از پمپ بنزین دوم جنب رستوران قصر عروس مالمین سازه آپادانا 
که سند مالکیت آن در صفحه 83 دفتر 589 ذیل شــماره 106368 ثبت و سند المثنى به 
شماره چاپى 656394 صادر شده است با حدود: شماال به طول 14 متر دیواریست به اراضى 
مزروعى بقیه مالکین پالك 31 اصلى باقیمانده شرقا به طول 29 متر دیواریست اشتراکى 
با پالك 2756 فرعى جنوبا اول به طول 11 متر دیواریست اشتراکى با پالك 2756 دوم به 
طول 95, 2 متر درب و دیوارى است به راهرو مشترك غربا به طول 6, 28 متر دیوار به دیوار 
کارگاه 2756 حقوق ارتفاقى ندارد که طبق نظر کارشناس پالك فوق به صورت دفتر کار 
و انبار در آمده است و قدمت باالى 20 سال مى باشد توضیحات تکمیلى: ملک به صورت 
یک طبقه و یک واحد با زیرزمین که کاربرى بر اســاس استعالم شهردارى مسکونى ولى 
حیاط و منزل کنارى که دیوار آن برداشته شــده است به صورت دفتر کار و فروشگاه و انبار 
چوب مى باشد نوع اسکلت ســازه از نوع مصالح بنایى با سقف ضربى قدمت حدود بیش از 
20 سال است و سقف حیاط با خرپا فلزى و پوشش ســقف سبک موجود مى باشد سیستم 

گرمایشى بخارى و سیستم سرمایشــى کولر کف سازى پارکت و دیوار طرح کاغذ دیوارى 
و رنگ آمیزى به صورت دفتر کار داراى آشپزخانه با کابینت ام دى اف مى باشد انشعابات 
آب و کنتور برق آمپر 25 تک فاز و گاز در محل دایر مى باشــد ملکى آقاى مهدى قدوسى 
3- ششدانگ یک باب خانه پالك شماره یکهزار و ســیصد و هفتاد و شش فرعى واقع در 
اراضى دستگرده قتاده هفتاد و پنج اصلى واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان 
خیابان امام خمینى خیابان طالقانى دو راهى سمت چپ بعد از نانوایى پالك 218 با کدپستى 
8187149649 که ســند مالکیت آن در صفحه 194 دفتر 393 به شماره چاپى 147358 
سرى الف 80 و شماره ثبت 86592 ثبت و صادر شده است با حدود: شماال به طول 35, 17 
متر خط مستقیم مفروض است به قسمتى که در مســیر قرار خواهد گرفت شرقا به طول 
40, 35 متر دیواریســت به دیوار پالك 1377 جنوبا به طول 5, 15 متر درب و دیوار ایست 
به کوچه منسده غربا به طول 5, 24 متر دیواریست به پالك 1375 مى باشد حقوق ارتفاقى 
ندارد که طبق نظر کارشــناس ملک کاربرى ملک مورد نظر یک باب منزل مسکونى دو 
طبقه زیرزمین و همکف با زیربناى اعیانى حدوداً 20, 266 مترمربع و قدمت ساخت باالى 
20 سال مى باشد عرصه بر اساس اســناد و مدارك موجود ملک مورد نظر داراى زمینى به 
مساحت 458 مترمربع مى باشد مشخصات اسکلت ســاختمان از نوع دیوار باربر با ستون 
فلزى در وسط و سقف طاق ضربى مى باشد مشخصات داخلى طبقه زیرزمین کف موزاییک 
بدنه و سقف سفید مشخصات داخلى طبقه همکف به صورت یک واحد مسکونى متشکل از 
اتاقهاى خواب آشپزخانه پذیرایى حمام و سرویس بهداشتى انبارى پارکینگ با مشخصات 
اتاق خواب و پذیرایى کف سرامیک بدنه مولتى کالر سقف سفید آشپزخانه به صورت اپن با 
ارگ کناف کف سرامیک بدنه تا زیر کابینت هوایى سرامیک و ما بقى سفید سقف سفید داراى 
کابینت زمینى و هوایى ام دى اف حمام و سرویس بهداشتى به صورت مجزا کف کاشى بدنه 
تا مترى کاشى و مابقى سفید سقف سفید انبارى کف و بدنه کاشى سقف سفید پارکینگ کف 
موزاییک بدنه و سقف سفید و سایر مشخصات درب هاى داخلى چوبى درب و پنجره خارجى 
پروفیلى با شیشه تک جداره سیستم سرمایشى کولر سیستم گرمایشى بخارى مشخصات 
حیاط کف موزاییک بدنه و نماى ساختمان از داخل ســنگ و از بیرون آجرنما داراى درب 
پروفیلى ماشین رو انشــعابات ملک مورد نظر داراى یک سرى انشعابات آب برق و گاز مى 
باشد که طبق سند رهنى شماره 5906- 93/9/13 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 350 
اصفهان در رهن بانک مهر اقتصاد واقع مى باشد و از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 
98/7/2 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه 
اول شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. 
مزایده از مبلغ پایه 19/500/000/000 ریال (نوزده میلیــارد و پانصد میلیون ریال) جهت 
پالك شماره 31/2756 و از مبلغ پایه 16/455/000/000 ریال (شانزده میلیارد و چهارصد 
و پنجاه و پنج میلیون ریال) جهت پالك شماره 31/2755 و از مبلغ پایه 6/150/000/000 
ریال (شش میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون ریال) جهت پالك شماره 75/1376 شروع و به 
هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در 
صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شــده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمناً این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف 
جهان چاپ اصفهان مورخ 98/6/13 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده 
به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شــرکت در جلسه مزایده باید مبلغ پایه مزایده 
 پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش ســپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى 
بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و 
کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقت 
ادارى همان روز طى فیش مخصوص پرداخت نماید. م الف: 583738 اداره اجراى اســناد 

رسمى اصفهان /6/234
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002004000217/1 شماره بایگانى پرونده: 9802539/2 شماره 
ابالغیــه: 139805102004002260 تاریخ صدور: 1398/06/07 بدینوســیله به زهرا 
دوستانى پزوه، مهرى دوستانى پزوه، طاها ســلیمیان دهکردى با والیت جاوید سلیمیان 

دهکردى، جاوید ســلیمیان دهکردى، نیلوفر دوســتانى پزوه، الهام دوستانى پزوه، اصغر 
دوستانى پزوه، ناهید دوستانى پزوه وارثین مرحومه نسرین دوستانى پزوه ساکنین اصفهان 
خیابان مشتاق دوم مقابل پارکینگ نمایشگاه بین المللى اصفهان کوچه رز بن بست شقایق 
پالك 24 کدپستى 8158987611 بدهکاران پرونده کالسه  139804002004000217/1 
که برابر گزارش مامور امکان ابالغ واقعى میســر نگردیده ابالغ مى گردد که برابر ســند 
رهنى شماره 81646- 94/10/6 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 129 اصفهان، 
بستانکار "بانک مهر اقتصاد" به نشانى فوق، مبادرت به صدور اجرائیه نموده که برابر آن مبلغ 
1/430/000/000 ریال اصل طلب بانضمام حق الوکاله طبق تعرفه و هزینه هاى اجرائى 
و ثبتى و قانونى بدهکار مى باشید. که بر اثر عدم پرداخت وجه، بستانکار درخواست صدور 
اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونى اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجراء مطرح مى 
باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاریخ 
انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه نصف 
جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود 
اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهى دیگرى و بنا به تقاضاى بستانکار پس از ارزیابى 
تمامى مورد وثیقه (ششدانگ یکبابخانه پالك 11865/3 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان) و 
قطعیت آن عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 583741 اسدى 

اورگانى- رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان  /6/235
تحدید حدود اختصاصى

شماره نامه: 139885602025006326 تاریخ ارســال نامه: 1398/06/10 چون تحدید 
حدود ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 1367 فرعى از 13/132 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام مصطفى شــیروانى نصرابــادى فرزند على محمد در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنج 
شنبه مورخ 98/7/4 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهى 
به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدى تا (30) روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این 
اداره بایستى با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایى گواهى تقدیم دادخواست را اخذ 
و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 98/06/13 م الف: 585598 شهریارى نائینى- مدیر 

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف حمیدرضا زمانى  /6/237
حصر وراثت

خانم الهه زندیه به وکالت از جانب ها نوشین و سیمین لرکیان شاه کرمى  به شماره شناسنامه 
419/318  با استناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت  شناسنامه ورثه ، درخواستى بشماره 
98/ 443  تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته است که شــادروان خان کارلرکیان 
ثناکرمى فرزند نامدار  بشناسنامه شــماره 666در تاریخ 8 / 2/ 1385 درگذشته و ورثه وى 
در هنگام درگذشــت عبارتند از 1 – زهرا صفدرى زاده  نام پدر پنجعلى شــماره شناسنامه 
1815187761 نسبت با متوفى همســر 2- روح انگیز ترکیان شاه کرمى نام پدر خان کار 
شماره شناسنامه 1817646923 نسبت با متوفى فرزند 3- خسرو شاکرى فرد نام پدر خان 
کار شماره شناسنامه 1818705354 نسبت با متوفى فرزند 4- ناصر ترکیان شاه کرمى  نام 
پدر خان کار شماره شناسنامه 1817799010نسبت با متوفى فرزند 5- افشین شاکرى فرد 
نام پدر خان کار شماره شناســنامه 1819069311نسبت با متوفى فرزند 6- بابک لرکیان 
شاه کرمى نام پدر خان کار شماره شناسنامه 1819463931نسبت با متوفى فرزند 7- فاطمه 
سرکیان شاه کرمى  نام پدر خان کار شماره شناســنامه 18189109341 نسبت با متوفى 
فرزند8- منصورلرکیان شاه کرمى  نام پدر خان کار شماره شناسنامه 1817379348 نسبت با 
متوفى فرزند9- نوشین لرکیان شاه کرمى  نام پدر خان کارشماره شناسنامه 1819449491 
نســبت با متوفى فرزند10- سیمین لرکیان شــاه کرمى  نام پدر خان کارشماره شناسنامه 
1816988871 نسبت با متوفى فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد 

گردید . 581508م الف - شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر/ 6/238 

دادستان عمومى و انقالب اصفهان در مراسم تکریم و معارفه 
دادستان شهرستان شاهین شهر و میمه اظهار کرد: پرونده 
فرار مالیاتى 5000 میلیارد تومانى متهم اقتصادى در اصفهان 

در مرحله رسیدگى در دستگاه قضایى است. 
على اصفهانى افزود: این فرد که به تازگى در تهران به سر

مى برد وقتى باخبرشد که دستگاه قضایى از فرار مالیاتى او 
مطلع شده گفت دو دستگاه خودروى پورشه دارد که مى تواند 
به عنوان بخشــى از بدهى اش ارائه کند، امــا از این متهم 
پرونده اقتصادى خواســتیم باید در دادگاه جرایم اقتصادى 
حضور یابد. وى بــا بیان اینکه در اجــراى اصل 44 قانون 
اساسى سوءاستفاده شده اســت، گفت: فردى کارخانه اى 

را خریدارى مى کند و به جاى افزایش تولید و جذب بیشــتر 
نیروى انسانى، ابتدا تجهیزات کارخانه را مى فروشد و سپس 
از زمین کارخانه براى ســاخت برج هاى مسکونى استفاده 
مى کند.  دادستان عمومى و انقالب اصفهان تأکید کرد: در 
شرایط جنگ اقتصادى آمریکا علیه نظام جمهورى اسالمى 
همگان بایــد از تولیدکنندگانى که بــه دنبال فعالیت هاى 
اقتصادى سالم هستند حمایت کنیم. اصفهانى خاطرنشان 
کرد: خسارت هایى که مفسدان اقتصادى برجاى مى گذارند، 
خالى شدن خزانه کشور، فاسدشــدن برخى از مسئوالن، 
کاهش سرمایه گذارى در کشــور، افزایش شمار فسادهاى 

اخالقى به دنبال فساد اقتصادى و.. است.

مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اصفهان 
گفت: 3300 تعاونى فعال در این استان وجود دارد و بیش 
از 800 هزار نفر از خدمات این حوزه در بخش هاى تولید، 

خدمات و توزیع بهره مند هستند. 
علیرضا تیغ ساز در گفتگو با «ایرنا» افزود: استان اصفهان 
دومین استان کارگرى و یکى از قطب هاى صنعتى کشور 
محسوب مى شود و رقابت تعاونى هاى این منطقه با دیگر 
اســتان ها از اهمیت ویژه  برخوردار است. وى گفت: 586 
تعاونى با گرایش هاى مختلف در این جشــنواره ثبت نام 
کردند که بیشترین تعداد ثبت نام در گرایش هاى خدماتى، 
کشاورزى و صنعتى در شهرستان هاى اصفهان، کاشان و 

فالورجان است.
مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اصفهان 
اظهار کرد: 22 تعاونى، به عنوان تعاونى هاى برتر استان 
اصفهان شناخته شدند که در چهاردهمین جشنواره استانى 
تجلیل از تعاونى هاى برتر تجلیل مى شوند. وى بیان کرد: 
تعاونى هایى که نسبت به رعایت الزامات قانونى مرتبط و 
اختصاصى خاص هر گرایش اقدام کنند و در رشته  فعالیت 
خود نسبت به ســایر تعاونى هاى هم رشته و نیز بر اساس 
شاخص هاى عمومى و اختصاصى بخش هاى اقتصادى 
و  عمومى (اجتماعى -فرهنگى) از وضعیت مطلوب  ترى 

برخوردار باشند، تعاونى برتر محسوب مى شوند.

جزئیات فرار مالیاتى
 5000 میلیارد تومانى

بهره مندى800 هزار نفر در 
اصفهان از خدمات تعاونى ها 

فایده نذرى دادن در روضه
آیـت ا... طباطبایى نژاد، امام جمعه اصفهـان به «ایرنا» 
گفت: بـه هر بهانـه اى که بتوانیـم جوانـان را پاى منبر 
بیاوریم ارزشـمند اسـت و کار درستى اسـت. وى گفت: 
عالوه بر این بخشى از غذاها و نذورات براى فقرا هزینه 
مى شـود و فقرا مى خورند و بیشـتر فقـرا در همین ایام 
مى توانند غذاى گرمى تهیه کنند و هـر دو جنبه را دارد 
و هم باعـث رونق مجالـس روضه مى شـود و حتى اگر 
کسى پیدا شود که براى غذا هم پاى سخنرانى بیاید باز 
هم باعث قدمى مى شود به سـمت آشنا شدن با معارف 
دینى برداشته شـود و زمینه هدایت و آشـنایى با معارف 

دینى فراهم شود.

ذرت غیربهداشتى 
ذرت حجیم شده با نام تجارى «ماهان گل توس» غیر 
بهداشـتى و غیر مجاز اسـت. بنابر اعالم روابط عمومى 
معاونت غذا و دارو استان اصفهان؛ عرضه تجارى ذرت 
حجیم شـده با این نشـان تجارى مورد تأیید نیست و از 

مراکز عرضه جمع آورى مى شود.

تاراج شهرت برند شهرضا
در جلسه ستاد صیانت از حقوق شهروندى شهرضا عنوان 
شد که زحمت تولید و دردسرهاى توزیع انار از یک طرف 
و از سوى دیگر انار شهرهاى دیگر را به اسم انار شهرضا 

به فروش مى رسانند و وجهه شهر را از بین مى برند.

خبر

صنعــت چــاپ، صنعت مــادر و بســته بندى 
نشان دهنده شخصیت و هویت ماست.

این سخنان مدیرعامل مجتمع چاپ و بسته بندى 
نگارســتان در جمع خبرنگاران به مناسبت روز 
ملى صنعت چاپ در مجتمع فرهنگى مطبوعاتى 

اصفهان بود.
زهرا اسحاقیان با تشریح تاریخچه صنعت چاپ در 
جهان و ورود آن به کشورمان گفت: اولین ماشین 
چاپ در جهان در ســال 1456 میالدى توسط 
گوتنبرگ اختراع شد و در ایران در شهر تبریز براى 
اولین بار در سال 1817 میالدى به کارگیرى شد 
به گونه اى که امروز ماشــین هاى چاپ با تنوع 

بسیار به بشریت خدمات ارائه مى کنند.
وى بسته بندى را نیز از نکاتى خواند که مى تواند 
افــراد را در نگاه اول جذب و جلــب کند و گفت: 
بسته بندى خلق یک شناســنامه براى محصول 
به شــمار مى رود و به کاال یــا محصول، هویت 

مى بخشد.
مدیرعامل مجتمع چاپ و بسته بندى نگارستان با 
اشاره به رونق تولید خاطرنشان کرد: براى رونق 
تولید، کاالهاى ما باید صادراتى شــوند و در این 
میان بســته بندى مى تواند نقش اساسى ایفا کند 
چرا که با بســته بندى خوب، محصول، جایگاه 

خاصى پیدا مى کند.
اسحاقیان مجتمع چاپ و بسته بندى نگارستان 
را یکى از بزرگ ترین تولیدکنندگان چاپ متاالیز 

برشــمرد و گفت: افتخار ما آن است که در حال 
حاضر تنها چاپگرى هســتیم که بــا بهره گیرى 
از تکنولوژى روز، قادر به یکسان ســازى چاپ از 
مرحله لیتوگرافى تا چــاپ بوده و مى توانیم رصد 

کنیم.
وى با بیان اینکه همه همکاران در صنعت چاپ، 
تالش مى کنند، افزود: اگر تولیدکننده اصفهانى 
که نیاز به بسته بندى محصول یا کاال دارد ترجیح 
دهد در اصفهان این کار انجام شــود مى تواند از 
هزینه هاى اضافــى و ترددهاى بى جا جلوگیرى 
کرده و بسته بندى زیبا و باکیفیت را انتخاب کند و 
اینجاست که باید گفت «از ماست که بر ماست».

اســحاقیان اظهار کــرد: نباید تصور شــود که 
بسته بندى هزینه اضافى است بلکه با بسته بندى 
باکیفیت و مطلوب، مى توانیم آینده روشن ترى در 

بخش صادرات ترسیم کنیم.
اسحاقیان از توسعه و نصب دستگاه هاى جدید در 
آینده خبر داد و گفت: ســرمایه گذارى در صنعت 
چاپ محدودیتى نــدارد و مى تواند از پنج میلیارد 
تومان آغاز شود و روند صعودى داشته باشد. البته 
هدف ما اشتغالزایى است و امروز بین 50 تا 60 نفر 
که اکثر آنها از افراد تحصیلکرده هستند در مجتمع 

چاپ و بسته بندى نگارستان فعالیت مى کنند.
وى اظهار امیدوارى کرد صنعت چاپ در کشور به 
خصوص در استان اصفهان، بتواند رشد مطلوب را 
داشته باشد و با معجزه رنگى که خلق مى کند رونق 

تولید را در کلیه صنایع به ارمغان آورد.

بسته بندى مطلوب
 ضامن آینده روشن صادرات است

ساسان اکبرزاده

دبیرکل کمیسیون ملى یونسکو در ایران در جلسه کمیته فنى 
و اجراى اولین دوره مســابقات مهارت هاى فنى و تخصصى 
شرکت هاى آب و فاضالب کشــور که در اصفهان برگزار شد 
اعالم کرد: در سال هاى اخیر با توجه به محدودیت دسترسى به 
منابع حیاتى آب در دنیا، دیپلماسى آب از اهمیت بسزایى برخوردار 
بوده و در این زمینه اصفهان مى تواند پرچم دار دیپلماســى آب 
در میان کشورهاى آسیاى مرکزى مانند ازبکستان، تاجیکستان، 

ترکمنستان، افغانستان و... باشد.
حجت ا... ایوبى با بیان اینکه آب صرفاً یک کاالى مصرفى نیست 
بلکه موضوعات پیرامون آن بیانگر تمدن و فرهنگ هر کشور 
است، خاطر نشان کرد: نحوه مصرف آب در برگیرنده موضوعاتى 
همچون اخالق آب، احترام و قداســت آب، اقتصاد آب و دانش 
آب است که خوشــبختانه تاریخ گواه آن است که ایران باستان 
از فرهنگ و تمدن غنى در راستاى چگونگى بهره مندى از آب 
برخوردار بوده اســت. وى با تأکید بر دیپلماسى آب اعالم کرد: 
در حال حاضر بسیارى از کشورها در دنیا با توجه به محدودیت 
دسترسى به منابع آب هاى شیرین اقدام به رایزنى و دیپلماسى 
آب کردند چرا که آب مانند دیگر منابع زیرزمینى همچون نفت 

ثروتى کمیاب محسوب مى شود.
ایوبى با اشاره به ضرورت تشــکیل کمیته تخصصى آب در ایران، 
خاطر نشــان کرد: اعضاى کمیته تخصصى آب را افرادى کاردان، 
باســواد، باتجربه و بى حاشیه تشــکیل مى دهند که تالش هاى 
آنان به دلیل زیربنایى بودن آنچنان دیده نمى شــود در صورتى که 
اگر یک  لحظه آب شرب منطقه اى قطع شــود کشور در معرض 
تنش هاى اجتماعى بسیارى قرار مى گیرد که  این امر نشانگر اهمیت 

و حساسیت نوع خدمت رسانى فعاالن صنعت آبفا در کشور است.
در ادامه مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان 
گفــت: شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان بــه عنوان 
قدیمى ترین شرکت صنعت آبفا کشور با تمام توان، تالش خود را 
براى استانداردسازى و باشکوه برگزار شدن اولین دوره مسابقات 
مهارت هاى فنى و تخصصى شــرکت هــاى آب و فاضالب 
کشور مى کند و در حال حاضر اعضاى کمیته اجرایى مسابقات 
مشغول آماده سازى ســایتى که محل برگزارى این مسابقات 

است، هستند.
هاشم امینى افزود: با مدیریت مهندس حجازى، بنیانگذار صنعت 

آب و فاضالب کشور، در دهه 40 شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان تأسیس شد. از آن زمان تا کنون صنعت آبفا در اصفهان 
در بسیارى از بخش ها در کشور پیشرو مى باشد به گونه اى که 
در سال هاى اخیر شــاهد موفقیت هاى مستمر آبفا اصفهان در 

زمینه هاى مختلف در کشور هستیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ارتقاى مهارت 
در بین فعاالن صنعت آبفا کشــور را ضرورى دانست وگفت: با 
افزایش مهارت هاى تخصصى تالشگران صنعت آب و فاضالب 
کشور قطعاً شاهد ارتقاى سطح خدمات به مردم خواهیم بود که 

این رویکرد هدف غایى تمام مسئوالن امر است.

اصفهان مى تواند پرچم دار دیپلماسى آب
 در آسیاى مرکزى باشد
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حصر وراثت
آقاى علیرضا یوسفى  به شــماره شناســنامه 73  با استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و 
رونوشت  شناسنامه ورثه ، درخواستى بشماره 98 / 404  تقدیم این شورا نموده چنین اشعار 
داشته است که شادروان على یوسفى فرزند دیدار قلى  بشناسنامه شماره 14در تاریخ 26 / 
5/ 1398 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از 1 – علیرضا یوسفى نام پدر 
على شماره شناسنامه 73 نسبت با متوفى فرزند 2- غالمرضا یوسفى نام پدر على شماره 
شناسنامه 419 نسبت با متوفى فرزند 3- عبدالرضا یوسفى نام پدر على شماره شناسنامه 
264 نسبت با متوفى فرزند 4- حمیدرضا یوسفى نام پدر على شماره شناسنامه 927 نسبت 
با متوفى فرزند 5- احمدرضا یوسفى نام پدر على شماره شناسنامه 1049 نسبت با متوفى 
فرزند 6- بى بى جان یوسفى نام پدر على شماره شناسنامه 956 نسبت با متوفى فرزند 7- 
فرحناز یوسفى نام پدر على شماره شناسنامه 564 نسبت با متوفى فرزند8- شهنازیوسفى 
نام پدر على شماره شناسنامه 1458 نســبت با متوفى فرزند9- پروین مهدى پور نام پدر 
خداداد شماره شناسنامه 21398 نسبت با متوفى همسر  اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهى صادر خواهد گردید . 584891/م الف - شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر 

 6/239/
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به1 – خانم  لیال احمدى 2 – شرکت پخش ملیکا گستر 
شرق با مدیریت لیال احمدى  دادخواستى به خواسته مطالبه  چک به طرفیت على آقایى به 
این شورا تقدیم نموده و به کالســه 98 / 220 ش 5 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 17 / 
7 / 98 ساعت 45 / 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 شــد . 581964/م الف مدیر دفتر شــعبه 5 حقوقى شوراى حل 

اختالف شاهین شهر / 6/240 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به1 – خانم  لیال احمدى 2 – شرکت پخش ملیکا گستر 
شرق با مدیریت لیال احمدى  دادخواستى به خواسته مطالبه  چک به طرفیت على آقایى به 
این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 217 ش 5 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 17 / 7 
/ 98 ساعت 5 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 شــورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم 

غیابى صادر خواهد شد . 581960/م الف - مدیر دفتر شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف 
شاهین شهر  /6/241 

حصروراثت 
جعفر قلى وحدتى داراى شناسنامه شماره 24 به شرح دادخواست به کالسه 899/98 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد وحدتى 
آغچه بشناسنامه 530 در تاریخ 89/10/7 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. جعفر قلى وحدتى ش ش 24 ، 2. داود وحدتى 
ش ش 23 ، 3. على وحدتى ش ش 8 ، 4. ناصر وحدتــى ش ش 5 ، 5. طوبى وحدتى ش 
ش 816 ، 6. گل نســاء وحدتى  آغچه ش ش 1205، 7. ابرى جان وحدتى ش ش 937 ، 
8. فرهاد وحدتى آغچه ش ش 6219231880 (فرزندان متوفى) 9. صاحب کریمى آغچه 
ش ش 4 (همســر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شــد. 584809/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 6/242
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى دادخواســتى به خواسته به خواســته مطالبه و خسارت تاخیر در 
تادیه از زمان سررســید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارت ناشى از دادرسى و حق 
الوکاله وکیل ابه طرفیت خوانده آقاى ســید هدایت موسوى به شوراى حل اختالف شعبه 
5 شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 486/98 ثبت گردیده و 
وقت دادرسى به تاریخ 98/7/20 ساعت 9 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول 
المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به 
دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در 
جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد 
آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 584863/ م الف شعبه 5 حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد /6/243
 مزایده اموال منقول نوبت دوم

در پرونده 970247 از شعبه چهارم دادگاه  عمومى حقوقى  شاهین شهر محکوم علیه فریبرز 
رحیمى منجزى فرزند حسین و فرشــید فرهادى بابادى متضامنا  به پرداخت 313/ 546 / 
415 ریال  بابت اصل خواســته در حق محکوم له  و مبلغ 313 / 777/ 20 ریال بابت حق 

االجراى دولتى در حق صندوق دولت محکومت شده است  که محکوم له در قبال خواسته 
خود اقدام به توقیف خودرو سمند ال ایکس که بنام آقاى فریبرزرحیمى منجزى مى باشد 
اقدام نموده است که به شرح زیر توسط کارشــناس خبره کارشناسى شده است . سوارى 
سمند ال ایکس شماره انتظامى 43 – 767 د 95 به رنگ مشــکى روغنى مدل 1388 و 
موتور شماره 12488282696 و شاسى شماره 773595 الستیکها جمعا 55 درصد آج دارد 
داشبورد و تودوزى مستعمل و سالم بعلت توقف طوالنى و خراب شدن باطرى روشن کردن 
موتور و آزمایش فنى میسر نگردید بیمه نامه شخص ثالث مشاهده نشد وضعیت ظاهرى 
لکه گیرى و رنگ آمیزى مختصر گلگیر و بدنه انجام شده است فاقد رادیو و ظبط مى باشد 
ارزش قیمت پایه با توجه خرید و فروش خودرو و هم مدل و مشابه در بازار مبلغ 000 / 000 
/ 490 ریال تعیین مى گردد . زمان برگزارى مزایده : 25/ 6/ 98 از ساعت 8 الى 8/30 صبح 
محل برگزارى مزایده : اجراى احکام حقوقى  دادگســترى شاهین شهر . مزایده از قیمت 
کارشناسى شروع وبه کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد . برنده 
مزایده مى بایســت 10 درصداز ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عند 
اللزوم به حساب ســپرده21712902777002  واریز و تا یک ماه فرصت دارد ما بقى ثمن 
معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه پس از کسر 
هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . کســانى که مایل ب رکت در مزایده 
مى باشند مى بایســت حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا 
ترتیب بازدید آنها از اموال داده شــود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه 
قیمت پیشــنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شوند 

. 581191 – کرباسى - دادورز  اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر/ 6/244 
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139803902004000184 تاریخ آگهى: 1398/06/09 شماره پرونده: 
139404002004000132 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى: 9400328- 
تمامى ششدانگ یک باب خانه پالك شماره شش هزار و هفتصد و هفتاد و هفت فرعى از 
بیست و هشت اصلى (28/6777) مجزى شده از هفتصد و هشتاد و پنج فرعى از اصلى به 
مساحت 456 مترمربع واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان- خانه اصفهان- 
فلکه نگهبانى خانــه اصفهان- کوچه رحمانى- 15 مترى ملت- روبروى فضاى ســبز و 
نانوایى- بن بست خیام- مجتمع رز 2 که ســند مالکیت آن در صفحات 158 و 433 دفاتر 
امالك جلد 526 و 875 ذیل شماره 93621 و 209273 به مالکیت آقاى على جعفر کردى 
ثبت و سند مالکیت شماره 670068 و 750495 صادر گردیده است. با حدود و مشخصات: 
شماال: درب و دیوارى اســت به کوچه خیام به طول 13 متر شرقًا اول دیواریست به دیوار 
خانه احداثى پالك 21 فرعى و به طول 20/6 متر و دوم دیواریست به زمین پالك نامبرده و 
به طول 12/60 متر و جنوبًا اول دیواریست به دیوار مسجد 14 معصوم و پالك 21 مرقوم به 

طول 5/40 متر دوم دیواریست به دیوار خانه احداثى و بر روى پالك مزبور و به طول 9/10 
متر غربًا دیواریســت به دیوار خانه احداثى بر روى باقیمانده و پالك 785 فرعى به ترتیب 
به طولهاى 3/10 متر و 10 متر و 10/10 متر حقوق ارتفاقى ندارد. که طبق نظر کارشناس 
رسمى پالك فوق مجموعه ســاختمانى داراى زیرزمین و طبقه همکف و سه طبقه روى 
پیلوت و مشتمل بر 10 واحد مسکونى (طبقه همکف یک واحد و بقیه طبقات هر کدام سه 
واحد) و داراى مساحت عرصه به متراژ تقریبى 456 مترمربع و مساحت ساخت حدود 1366 
مترمربع (بر اساس پیش نویس پروانه ساخت) مى باشد. که انباریها و پارکینگ در زیرزمین 
مى باشــند و حیاط در اختیار واحد طبقه همکف مى باشد. ساختمان داراى اسکلت بتنى و 
داراى آسانسور و کنتورهاى برق و گاز مستقل و آب مشــترك مى باشد. نماى ساختمان 
ســنگ و آجر و درب ورودى مجموعه و پارکینگ فلزى مى باشــد. کف البى و راه پله ها 
سنگ و بدنه البى و راه پله و زیرزمین و حیاط سرامیک مى باشد. کف پارکینگ موزاییک 
مى باشد. نرده هاى راه پله فلزى مى باشد و واحد داراى سیستم کولر آبى و گرمایش پکیج 
و رادیاتور آلومینیومى مى باشد و کف واحد سرامیک و درب واحد و اتاقهاى خواب چوبى و 
پنجره ها آلومینیومى دو جداره مى باشد. آشپزخانه اپن و داراى کابینت ام. دى. اف و بدنه 
کاشى و کف سرامیک مى باشد. که طبق سند رهنى شماره 22247 تنظیمى در دفترخانه 
اسناد رسمى شماره 183 شهر اصفهان در قبال بدهى آقاى عباس حسن زاده کوجانى در 
رهن بانک مهر اقتصاد واقع مى باشد و فاقد بیمه نامه است و از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه 
مورخ 97/07/08 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى 
چهارراه اول شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده 
مى شود. مزایده از مبلغ پایه 18/500/000/000 ریال (هجده میلیارد و پانصد میلیون ریال) 
هجده میلیارد و پانصد میلیون ریال شــروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز 
اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و 
نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى 
گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/06/13 
درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا 
جهت شرکت در جلسه مزایده  مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى در وجه 
اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالســه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت 
شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى 
همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اســناد و امالك سپرده نماید. م الف: 

583740 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /6/236

آگهى تغییرات
شرکت مبین بازرگان فوالد سپاهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 56762 و شناسه ملى 14006085007 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1398/03/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم مرضیه فالح پور سیچانى به شــماره ملى 1288265328 و آقاى حمیدرضا کمال به شماره ملى 1291178120 و آقاى 
احسان میاندار اصفهانى به شــماره ملى 1290705232 به عنوان اعضاى هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب شدند. موسسه حسابرسى امین تدبیر بصیر به شناسه ملى 
10103512680 به سمت بازرس اصلى و خانم افسون معینى با کد ملى 1292741627 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال مالى انتخاب شدند .خانم مرضیه فالح 
پور سیچانى به شماره ملى 1288265328 بسمت رئیس هیئت مدیره و آقاى احسان میاندار اصفهانى به شماره ملى 1290705232 بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و 
آقاى حمیدرضا کمال به شماره ملى 1291178120 بسمت نایب رییس هیئت مدیره براى مدت دوسال انتخاب شدند.مدیر عامل مجرى مصوبات هیئت مدیره مى باشد . کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قرارداد ها و عقود اسالمى با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با 

مهر شرکت معتبر مى باشد . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (585130)

آگهى تغییرات
شرکت سها سازه پارتاك شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 40194 و شناسه ملى 10260578721 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1398/03/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سیدشهرام حسینى بهشتیان به شماره ملى 1290360820 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و سعید سعیدبخش به 
شماره ملى 1284594505به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدعلى حسینى بهشتیان به شماره ملى 1290725055 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند.. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته، بروات ، قراردادها و عقوداسالمى با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً 
همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. .مدیر عامل مجرى مصوبات هیئت مدیره مى باشد. موسسه حسابرسى امین تدبیر بصیر به شناسه ملى 10103512680 به سمت 
بازرس اصلى و احسان میاندار اصفهانى با شماره ملى 1290705232 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال مالى انتخاب شدند اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (585133)

فهیمه رمضانى، متخصص طب سنتى درباره مصرف 
زیاد آب در فصل تابستان و تأثیر آن بر بدن اظهار کرد: 
در تمام فصول سال بدن انسان به آب احتیاج دارد اما 
در فصل تابستان به دالیل مختلفى از قبیل افزایش 
تعریق  این نیاز چند برابر خواهد شد؛ درحالى که آب 
مورد نیاز بدن تأمین نشود حتمًا براى فرد مشکالتى 

ایجاد خواهد کرد.
وى درباره علل مصرف زیاد آب در فصل تابســتان 
گفت: یکــى از مهمترین علل ایــن موضوع تابش 
نور خورشید است که نســبت به فصول دیگر بیشتر 
مى شــود و دما و درجه حرارت آن افزایش مى  یابد و
مى تواند اثرات مخربى را به همراه خود داشته باشد؛ 
این امر موجب باال رفتن دماى بدن مى شــود و آب 

موجود در بدن فرد را تبخیر مى کند.
متخصص طب ســنتى افزود: علل دیگرى هم مثل 
فعالیت هاى بدنى شدید در طول روز، مصرف غذاهاى 
گرم، استفاده از لباس هاى تیره و کم مصرف کردن 
آب در فصل تابســتان موجب از دست رفتن بخش 

عمده آب بدن مى شوند.
وى  با اشــاره به عوارض دیگر کم آبى بدن درفصل 
تابستان گفت: خشکى پوست، ایجاد چین و چروك 

زود هنگام، سردردهاى شــدید از دیگر عوامل مهم 
این موضوع هستند زیرا زمانى که بدن با کمبود آب 
رو به رو مى شود فشار زیادى به ناحیه  گیجگاهى و 

چشم ها وارد خواهد شد.
رمضانى درباره پیشگیرى و درمان این عارضه بیان 
کرد: بهتر است در فصل تابســتان نسبت به فصول 
دیگر از مایعات به خصوص آب بیشترى استفاده شود؛ 
افراد کمتر لباس هاى سیاه بر تن کنند زیرا موجب باال 
رفتن دماى بدن فرد شده و آب بدن را تبخیر مى کند، 
خروج از منزل در موارد اضطرارى یا در ساعاتى که 

هوا خنک باشد، انجام شود.
وى تأکید کــرد: تمــام افــراد باید در هر ســنى 
روزى هشــت لیوان آب بنوشــند و در فصول گرم 
مصرف غذاهــاى ســرد را در اولویــت بگذرانند؛

حتمًا مراقب دماى بدن خود باشند تا دچار گرمازدگى 
نشود.

متخصص طب سنتى متذکر شد: البته مصرف فراوان 
آب اثرات مفیدى به همراه خود خواهد داشت که یکى 
از این موارد از بین رفتن تمام سموم از بدن است که 
همین امر موجب مى شود فرد نسبت به طیف وسیعى 

از بیمارى ها مصون باشد.

به گفته کارشناسان، مصرف رژیم غذایى نامناسب 
و ناکافى تنها علت کمبود ویتامین B12 و ویتامین 
D3 نیســت. اگر با کمبود این ویتامین ها رو به رو 

هســتید، باید به دنبال علت آن باشید. کارشناسان 
تغذیــه توصیه مى کننــد که همــواره باید میزان 
این ویتامین هــا را در بدن چک کــرد. عواملى به 
جز رژیم غذایى بــر کمبود این ویتامیــن ها تأثیر

 مى گذارد که در ادامه اشاره مى شود.

سبک زندگى
ســبک زندگى بى تحرك، به خصــوص عادات 
خوردن و نوشیدن، یکى از دالیل اصلى بروز کمبود
 ویتامین هاى B12 و D3 در بدن است. فقدان این 
ویتامین ها موجب افزایش احتمال ابتال به آلزایمر و 

پارکینسون مى شود.

نوشیدنى هاى گازدار
نوشیدنى هاى گازدار که بخشــى از زندگى مدرن 
امروزى ما هســتند، بــدن ما را خالــى از ویتامین 
هاى B12 و D3 مى کنند. مصرف باالى این نوع 
نوشیدنى ها با کمبود این ویتامین ها مرتبط هستند.

غذاهاى فرآورى شده
این نوع غذاها غنى از نمک و قند هســتند و داراى 
ارزش غذایى پایین یا فاقــد هرگونه ارزش غذایى 
هستند. این نوع غذاها به سرعت موجب تهى شدن 

بدن از ویتامین هاى B12 و D3 مى شوند.

کمبود نور خورشید
فقدان نور خورشید تأمین میزان مورد نیاز ویتامین 
D3 را براى بدن امکانپذیر نمى کند. نور خورشــید 

منبع غنى ویتامین D3 است.

رژیم غذایى گیاهى
منابع اصلى ویتامین هاى B12 و D3، گوشــت و 
زرده تخم مرغ است. گیاهخواران راه دشوارى براى 
جبران کمبود این ویتامین ها در رژیم غذایى شان 
دارند. براى گیاهخواران، قــارچ و دال عدس منبع 

خوب این ویتامین ها هستند.

در صورت احساس خستگى دائمى الزم نیست که شما 
همیشه دنبال بیمارى ها بگردید. ممکن است خستگى 
بیش از حد شــما ناشــى از یک رژیم غذایى نادرست و 
ناسالم باشد. عادت هاى غلط غذایى به خستگى دامن 
مى زند و باعث مى شود شما انرژى کمترى در طول روز 

داشته باشید:

کاهش مصرف کربوهیدرات ها: درست است که 
کربوهیدرات هاى ســاده و قندهاى پردازش شده خطر 
ابتال به دیابت را افزایش مى دهند ولى صرف نظر کردن 
از مصرف تمام کربوهیدرات ها نیز منجر به احســاس 

خستگى و خواب آلودگى مى شود.
 یک رژیم غذایى ســالم باید حاوى کربوهیدرات هاى 
پیچیده و غنى از فیبر باشــد. کربوهیدرات هاى ســاده 
مانند آرد و شکر ســفید، باعث افزایش ســریع قند در 
خون مى شوند. این افزایش ســریع قند، همان لحظه 
احســاس خوبى را براى مدتى کوتاه به ما مى بخشــد 
اما پس از مدت کوتاهى، میــزان قند خون مجدداً پایین 
مى آید و خســتگى بیشترى را احســاس مى کنیم. اما 
کربوهیدرات هاى پیچیــده داراى فیبرهــاى غذایى 
خاصى هستند که افزایش ســریع قند خون را کاهش 
مى دهنــد و در حفظ انرژى باالى بدن بســیار مؤثرند.

 بهتر است از برنج و غالت سبوس دار، کوینوال، بلغورو 

نان سبوس دار استفاده کنید.

پرهیز از مصرف صبحانه: شــما ممکن است این 
عادت را داشته باشید که هر روز با نوشیدن یک فنجان 
قهوه خانه را ترك کنید و این کار باعث احساس خواب 
آلودگى در اواسط روز و اواخر بعد از ظهر خواهد شد. یک 
ایده خوب، ارزیابى وضعیت تغذیه شــما در هنگام صبح 
اســت. یک صبحانه مفید باید حاوى مــواد پروتئینى و 
کربوهیدرات هاى پیچیده براى تعادل قند خون و ثبات 
انرژى در تمام طول روز باشــد. چنین رژیمى بر سیستم 
گوارشى سنگین نبوده، به آرامى هضم مى شود، سطح 
قند خون را حفظ مى کند و در عین حال سیر کننده است.

حذف وعده هــاى غذایى: خیلى از افــرادى که 
برنامه هاى کاهش وزن را دنبــال مى کنند، تصمیم به 
قطع کالرى از رژیم غذایى مى گیرند. محققان کلینیک 
مایو هشدار مى دهند که گرســنه ماندن بیش از چهار 
ساعت بین وعده هاى غذایى منجر به افت قند خون و 
احساس فرسودگى و خستگى مى شود. در عوض یک 
رژیم غذایى سالم همراه با در نظر گرفتن میان وعده ها و

خوراکى هاى سرپایى مفید از جمله میوه ها و سبزیجات 
فیبردار، از ایده هاى کاهش وزن موفق با داشتن ذخیره 

انرژى در بدن است.

تکیه بیش از حد به قهوه: قهوه اگرچه براى داشتن 
صبحى شــاداب تر و دور از کرختى مفید اســت اما اگر 
مصرف آن به خصوص در هنــگام بعد از ظهر هم ادامه 
یابد، اثر معکوس روى خستگى خواهد داشت. پس سعى 
کنید به جاى اضافه کردن قهوه به منوى بعد از ظهر، مواد 
غذایى و نوشیدنى هاى حاوى انرژى بیشتر و سالم تر را 

در نظر بگیرید.

اجتناب کامل از گوشــت قرمز: اینکه مى گویند 
مصرف همه چیز باید در حد اعتدال باشد، در مورد گوشت 
قرمز هم صدق مى کند و قبل از این که از مصرف آن به 
طور کامل پرهیز کنید، باید این نکته را بدانید که گوشت 
قرمز منبع بسیار مفید از آهن است؛ ماده معدنى که کمبود 
آن در بدن منجر به کاهش اکســیژن رسانى به خون و 

ایجاد خستگى و ضعف مى شود.
 مصرف گوشــت قرمز را براى دو بــار در هفته در رژیم 

غذایى تان در نظر بگیرید.

اجتناب کامل از مصرف مواد قندى: البته که باید از 
منابع پنهان و آشکار قند حتى در مواد غذایى بسته بندى 
شده و منجمد پرهیز کرد اما اجتناب کامل از مواد قندى 
حتى میوه هاى حاوى قند طبیعى منجر به کاهش سطح 

انرژى و تجربه خستگى و ضعف مى شود.

محمد حسین عزیزى، رئیس انجمن علوم و صنایع 
غذایى ایران درباره ضرر هاى توزیع مواد غذایى داغ 
در ظروف یــک بار مصرف پالســتیکى اظهار کرد: 
ریختن مواد غذایى داغ در این ظروف ممنوع است، 
زیرا مصرف این مواد غذایى در طوالنى مدت فرد را 
مستعد ابتال به سرطان مى کند، بنابر این هیئت ها در 

ایام محرم باید به این مورد توجه داشته باشند.
او بیان کــرد: مصرف غذا هــاى مانده، افــراد را به 
مســمومیت هاى گوارشــى دچار مى کند، بنابر این 
غذا هاى نذرى بایــد در اولین فرصت به داخل ظرف 
مناسب منتقل و پس از سرد شــدن، داخل یخچال 

نگهدارى شوند.
عزیزى افزود: مناســب ترین ظروف یک بار مصرف 

براى توزیع این مواد، ظروف آلومینیومى است.
رئیس انجمن علوم و صنایع غذایى ایران تصریح کرد: 
درجه حرارت و زمان، دو عامل مهم در انتقال ترکیبات 
سرطان زا از ظرف به غذا هستند، بنابراین غذا هرچه 
داغ تر باشد، ترکیبات سرطان زا بیشتر منتقل مى شوند، 
از ســوى دیگر هرچه مدت زمان ماندگارى غذا در 

ظروف پالستیکى بیشتر باشد، ترکیبات سرطان زا به 
داخل غذا بیشتر مهاجرت مى کنند. او با تأکید بر پرهیز 
از مصرف غذا هاى مانده گفت: افراد غذا هاى نذرى 
را مى توانند حداکثر تا ســه روز پس از پخت در داخل 
یخچال نگهدارى و آنهــا را پس از گرم کردن مجدد 

مصرف کنند.
عزیزى دربــاره جنس دیگ ها اظهار کرد: اســتفاده 
از دیگ هایى از جنس آلومینیوم و اســتیل نسبت به 
دیگ هاى مسى بهتر است  اما امروزه بیشتر دیگ هاى 
مسى در هیئت ها استفاده مى شوند، این دیگ ها باید به 

خوبى قلع اندود و سفیدکارى شده باشند.

اگر بیش از حد خسته مى شوید بخوانید

  6 اشتباه در غذا خوردن

 5 دلیل براى اینکه بدانید 
 D3 و  B12چرا ویتامین هاى

بدنتان کم است

خوب این ویتامین ها هستند.

چرا تابستان
باید بیشتر

آب بنوشیم؟

تان
تر

یم؟

تا چند روز مى توانیم غذاى نذرى را نگهدارى کنیم؟



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

اى بندگان خدا! از غم و اندوه و سرگرمى هاى دنیا چشم برگیرید زیرا 
شــما به جدایى و دگرگونى هاى امور دنیایى یقین دارید و چونان دوست 
مهربانى که نصیحتگر و کوشا براى نجات رفیقش تالش کند، خویشتن 
را از دنیا دور نگهدارید و از آنچه بر گذشتگان شما رفت عبرت گیرید که 
چگونه، بند بند اعضاى بدنشان از هم گسست، چشم و گوششان نابود شد، 
شرف و شکوهشان از خاطره ها محو شد و همه ناز و نعمت ها و رفاه ها و 

موال على (ع)خوشى ها پایان گرفت.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را در سایت روزنامه مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

با تشکر فراوان از زحمات جبران ناپذیر مدیریت محترم دبستان: جناب آقاى جالل دهقان، معاون آموزشى: خانم اعتباریان، آموزگار پایه اول: خانم اسماعیلى، آموزگار پایه دوم: خانم فالحى مقدم، آموزگار پایه سوم: خانم 
رحیمى، آموزگار پایه چهارم: خانم انصارى، آموزگاران پایه پنجم: خانم ها: صالحى- على خاصى، آموزگاران پایه ششم، خانم ها: بورانى- کالنترى

آینده سازان و دانشمندان فرداى ایران اسالمى
 از دبستان غیردولتى پسرانه حضرت محمد(ص)

على اصغر محمدى
کالس اول

کیان محمدیان
کالس اول

امیرعلى کیوانداریان
کالس اول

امیرعلى شعبانى فخر
کالس اول

متین خوشکام
کالس دوم

محمدصادق افتخارى
کالس دوم

پویان ریسمان کارزاده
کالس دوم

امیرعلى بهمنى
کالس دوم

ارشیا احمدى
کالس دوم

امیرعباس کوهکن
کالس دوم

امیرحسین فلفلیان
کالس دوم

محمد حضرتى
کالس سوم

امیرحسین شیاسى
کالس سوم

یوسف صادقى
کالس چهارم

بشیر نوروزى
کالس چهارم

على رضایى
کالس چهارم

مرتضى حمیدى
کالس چهارم

عارف قاسمى
کالس پنجم

ابوالفضل فلفلیان
کالس پنجم

سید امیرحسین حسینى
کالس پنجم

محمدحسن حیدرى
کالس پنجم

محمد خانى
کالس پنجم

نیما میرزاخانى
کالس پنجم

محمدحسین یزدانى
کالس ششم

سال تحصیلى 98- 1397

عالى محمودى مدیر شــعب بانک توسعه تعاون استان 
اصفهان به مناســبت گرامیداشــت هفته تعاون گفت: 
بانک توسعه تعاون یکى از چهار موسسه عامل پرداخت 
کننده تسهیالت اشتغال روستایى و عشایرى مى باشد 
و مدیریت شعب اســتان اصفهان  از زمان اجراى طرح  
تاکنون موفق به پرداخت 100 درصدى تســهیالت از 

این محل شد .
 وى  گفت با توجه به شعار ســال 1398 حمایت از رونق 
تولید به نقش و جایگاه تعاون در تحقق این هدف  اشاره 
نمود و افزود  بانک توسعه تعاون در راستاى حمایت از تولید 
ملى و مقاوم سازى اقتصاد در برابر بحران هاى گوناگون 
و با مدیریت و تعاونى ها به عنوان بنگاههاى اقتصادى 
مردم نهاد که با سرمایه مردمى براى مردم و با مدیریت 
مردم فعالیت مى کنند مى توانند نقش مهم و موثرى در 
تحقق اهداف اقتصاد داشته باشند و بخش تعاون به جهت 
مزیت هاى مناسب از جمله مردم نهادترین بخش اقتصاد، 
سازگارى با عدالت اجتماعى، ایجاد اشتغال ارزان قیمت 
در بخش تعاون (پایین بودن حجم سرمایه گذارى مورد 
نیاز)، انعطاف پذیرى بیشتر، تحرك و پویایى، پاسخگویى 
سریعتر به تحرکات بازار، تنوع و گستردگى فعالیت ها در 
سطح کشور، بزرگترین شبکه توزیع کاال، شبکه حمل و 
نقل و ... مى تواند کمک شایانى به تحقق اهداف تولید  
ملى و اشتغال داشته باشد که الزمه ایفاى این نقش مهم 
حمایت هاى بیشــتر از بخش تعاون و عملیاتى نمودن 
هفت راهبرد تحول بخش تعاون خواهــد بود. در ادامه 
عالى محمودى به معرفى بانک، خدمات و عملکرد بانک 
توسعه تعاون ابتداى ســال 98  که این گزارش به شرح 

ذیل مى باشد:
معرفی بانک:

بانک توسعه تعاون " بر اساس سیاست هاى کلى اصل 44 

قانون اساسى ابالغى توسط مقام معظم رهبرى و قانون 
اجراي سیاست هاى کلى اصل 44 در حمایت از توسعه 
بخش تعاون تاسیس گردید و در همین راستا بر اساس 
جزء (5) بند (ب) سیاســت هاى کلى اصل (44) قانون 
اساسى مبنى بر "تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه 
دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونى در اقتصاد کشور" 
و به موجب بند (و) ماده (9) قانون اجراى سیاست هاى 
مذکور که بیان مى دارد "تاسیس بانک توسعه تعاون با 
سرمایه اولیه معادل 5 هزار میلیارد ریال از محل حساب 
ذخیره ارزى توسط دولت براى تامین منابع سرمایه اى 
بخش تعاون"، در سال 88 بطور رسمى فعالیتش را آغاز و 

راه اندازي گردیده است.
بانک توسعه تعاون در استان اصفهان:

بانک توسعه تعاون در استان اصفهان با 1 مدیریت شعب 
و 28 شعبه و یک باجه و 214 نفر پرسنل تحصیلکرده و 
جوان، خدمات خود را به بخش تعاون و سایر بخشهاي 
اقتصادي در قالب انواع خدمات بانکی، انواع تسهیالت، 
خدمــات ضمانت نامــه اي، خدمــات ارزي و خدمات 

بانکداري الکترونیکی ارائه می نماید.
اهم برنامه هاى عملیاتى ســال 1398 بانک 

توسعه تعاون در راستاى طرح رونق تولید
 پرداخت تسهیالت مربوط به رفع موانع تولید و رونق در 

تعاونى ها و بنگاههاى کوچک و متوسط 
 اســتمرار اجراى طرح ملى اعطاى تسهیالت ارزان 
قیمت به منظور توســعه و ایجاد اشتغال پایدار روستایى 

و فراگیر 
 کمک به حفظ حیات بنگاههــاى اقتصادى از طریق 

امهال و تمدید هدفمند تسهیالت پرداختى 
 تقویت منابــع بانک از محل خطــوط اعتبارى بانک 
مرکزى در جهت تأمین ســرمایه در گردش تعاونى ها، 

اتحادیه ها و بنگاهاى تولیدى
 اجراى حاکمیت شرکتى 

 دریافت خط اعتبارى از صندوق توســعه ملى جهت 
تأمین مالى تعاونى ها و صاحبان کسب و کار در راستاى 

سیاستها و برنامه هاى دولت محترم 
 ارائه بســته هاى اعتبارى ویژه گــروه هاى مختلف 
مشتریان با رویکرد اشتغالزایى و با اولویت بخش تعاون و 

بنگاههاى کوچک و متوسط  
 برنامه ریزى و اقدام الزم جهت تحقق افزایش سرمایه 
(بر اساس قانون بودجه سال 1398) و تقویت توان مالى 

و حمایتى بانک 
 اعطاى وام قرض الحسنه به مدد جویان کمیته امداد 
و بهزیستى، ازدواج و مشاغل خانگى در چارچوب برنامه 

ابالغى بانک مرکزى ج.ا.ا.

 اخذ عاملیت و انتشار اوراق گواهى سپرده خاص، اوراق 
مشارکت، صکوك 

 اخذ موافقت بانک مرکزى و اجراى طرح اوراق گواهى 
حق تقدم تسهیالت تعاون 

 طراحى و ارایه محصول ویژه در جهت اســتقرار مدل 
تأمین مالى بر مبناى زنجیره هاى تولید 

 ا ســتقرار و بهره بردارى از ســامانه هاى الزم جهت 
مدیریت هوشمند کسب و کار بانک

 استقرار ســامانه ى جامع مدیریت و کنترل مطالبات 
غیر جارى 

 تکمیل و توسعه مرکز مشاوره مشتریان
گزارش عملکرد بانک توسعه تعاون استان 

اصفهان:
 شعب:

استان اصفهان جزء مدیریت هاي شعب استان درجه یک 
و داراي 28 شعبه و یک باجه می باشد که 6 شعبه در شهر 
اصفهان واقع شده است و از نظر تعداد شعب جایگاه دوم 

را در بین استانهاى کشور دارد
 تسهیالت اعطایی استان:

بانک توسعه تعاون اســتان اصفهان در سال 97 و 6 ماه 
اول سال جارى بیش از 1338میلیارد ریال تسهیالت به 
تعاونی ها و مشــتریان خود در قالب انواع عقود اسالمى 
پرداخت نموده اســت و تاکنون 940 میلیارد ریال اعتبار 
تسهیالت طرح تسهیالت اشــتغال روستایى و فراگیر  
پرداخت گردیده اســت. درحال حاضر نیز بانک آمادگی 
اعطاي تســهیالت از محل منابع صندوق توسعه ملى، 
منابع داخلی و مصوبات کارگروه تســهیل  و رفع موانع 
تولید، تســهیالت تبصره 18 قانون بودجه 96 (اشتغال 
فراگیر)، تسهیالت قانون حمایت از توسعه اشتغال پایدار 
مناطق روستایى   و عشایرى با استفاده از منابع صندوق 
توسعه ملى (ثبت نام در سامانه کارا) ، تسهیالت تکلیفى 
قرض الحسنه بهزیستى و کمیته امداد امام(ره) و مشاغل 
خانگى و تســهیالت تفاهم نامه اى با سایر دستگاهها 
و شرکت ها در راســتاي حفظ و ایجاد اشتغال همسو با 

سیاست ها  و برنامه هاي دولت تدبیر و امید را دارد.
پرداخت تسهیالت توسعه اى و ایجاد اشتغال

 تسهیالت اشتغال پایدار روســتایى و فراگیر به میزان 
940 میلیارد ریال

 تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به میزان  64 میلیارد 
ریال

 تسهیالت پرداختى با محوریت رفع موانع و رونق تولید 
به میزان 30 میلیارد ریال در سال جارى

 کمک به حفظ حیات بنگاههــاى اقتصادى از طریق 
امهال و تمدید به میزان 363 میلیارد ریال در سال جارى

پرداخت تسهیالت حمایتى 
 وام قرض الحســنه به مدد جویان کمیته امداد، بنیاد 
شهید، بهزیستى، ازدواج و مشاغل خانگى به میزان 64 

میلیارد ریال در سال جارى
 اعطاى تسهیالت مناطق سیل زده، به میزان 10 میلیارد 

ریال در سال جارى
 تامین مالى عاملیت و تضمین انتشار اوراق قطار شهرى 

اصفهان به میزان 5000 میلیارد ریال
 عاملیت پرداخت تسهیالت به صندوق رفاه دانشجویان 

163 میلیارد ریال
 ضمانت نامه:

در 5 ماهه سال جاري تعداد 505 فقره ضمانت نامه بالغ 
بر 1400 میلیارد ریال توسط شعب استان صادر گردیده 
است که 74٪ برنامه ابالغی محقق گردیده است. قابل 
ذکر است در سال 1397 تعداد 1180 فقره انواع ضمانت 
نامه بالغ بر 2520 میلیارد ریال جهت تســهیل مراودات 
بازرگانى و پیمانکارى به مشتریان خود ارائه نموده است.

 خدمات ارزي:
واحد ارزي بانک در استان اصفهان در سال 97 و 5 ماهه 
اول ســال جاري حدود 181 میلیون دالر در قالب حواله 
ارزى، برات  و اعتبار اسنادى ارائه نموده که جایگاه دوم 

خدمات ارزي بانک را در سطح کشور حائز گردید. 
 بانکداري الکترونیکی:

 ضریب نفوذ مشتریان الکترونیکی استان به 31٪ کل 
مشتریان رســیده و از برنامه هاى بانک توسعه تعاون 
استان اصفهان، گسترش پوشــش خدمات بانکدارى 
الکترونیک و افزایش ضریب نفوذ مشتریان الکترونیکى 
مى باشــد. در حال حاضر تعداد 37 دستگاه ATM و 
3750دستگاه POS به مشتریان گرامی بانک خدمات 

ارائه می نمایند.

پرداخت 100 درصدى تسهیالت اشتغال روستایى و عشایرى عادى
 توسط مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان اصفهان


