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تأثیر اسب درمانى در بهبود عملکرد بیش فعالىآمار 8000 نفرى کودکان کار در اصفهانمرد هزار چهره سینماى ایران 59 ساله شددستور استاندار اصفهان براى انتخاب مدیران زن بزرگوار 810 میلیون طلبکاره سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

کدام غذاها 
 C ویتامین

دارنـد؟

روحانى: اصفهان جام جهان نماى ایران است
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راه اندازى منبع برق خورشیدى 
در سایت مخابراتى صفه

تماس 400 مسئول براى
 آزاد کردن یک قاچاقچى!

5

فاجعه در
 مسابقات فوتسال

 به روایت 
اصفهانى ها

ویتامین C قدرت آنتى اکسیدانِى قابل توجهى 
دارد و ضرورى ترین ویتامین براى پیشگیرى از 
سرماخوردگى محسوب مى شود در این نوشتار 

شما را با مواد غذایى آشنا مى کنیم که حاوى 
بیشترین میزان از این ویتامین هستند.

روزنامه «ایران ورزشــى» در شماره دیروز خود 
پرده از اتفاقى عجیب برداشــت. این اتفاق که 
در مسابقات فوتسال جوانان کشور افتاده بود، با 
افشاگرى مسئوالن اصفهانى دو تیم از مجموع 

تیم هاى حاضر در این مسابقات رسانه اى شد. 
به نوشته روزنامه «ایران ورزشى»، ماجرا از این 
قرار است که در پایان هفته چهارم مسابقات لیگ 
دسته اول فوتسال جوانان کشور و در گروه دوم 
این رقابت ها که در شهرســتان زاوه در اســتان 

خراسان رضوى برگزار  ...
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محاکمه رستوران دار معروف اصفهانمحاکمه رستوران دار معروف اصفهان
گزارش دادگاه ویژه رسیدگى به یکى دیگر از پرونده هاى جرائم اقتصادى گزارش دادگاه ویژه رسیدگى به یکى دیگر از پرونده هاى جرائم اقتصادى 

3

آغاز عملیات اجرایى احداث 19 هزار واحد مسکن در اصفهان با حضور ویدئو کنفرانسى رئیس جمهور

دلیل غیبت من 
در سینما را از 
تهیه کنندگان 
بپرسید

من و فوالدشهر از هم جدا نمى شویم
مهدى رجب زاده، پیشکسوت باشــگاه ذوب آهن پس از جلسه با مدیرعامل 
کارخانه ذوب آهن، در مورد شایعاتى مبنى بر برکنارى علیرضا منصوریان از 

سرمربیگرى این تیم صحبت کرد.
به گزارش «مدال»، مهدى رجب زاده یکى از بااخالق ترین بازیکنان تاریخ 

فوتبال ایران و بازیکن سابق ذوب آهن که سال ها در این تیم...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

خسارت ساالنه
 20 میلیارد تومانى به 
اتوبوسرانى اصفهان

دعواى زنانه رؤساى جمهور فرانسه و برزیـل!
انتقاد از نحوه کنترل آتش سوزى در جنگل هاى آمازون به جاهاى باریک کشیده شد
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گورکوف؟گورکوف؟
 شوخى مى کنید؟ شوخى مى کنید؟

مدیر عامل شرکت آفتاب فروزان آریا (آفا) یکى از مدرن ترین 
دستگاه هاى تناسب اندام، مادلینگ و الغرى در جهان را با نام 
«ترواســکالپت ID» که در زمره برترین تکنولوژى هاى غیر 
جراحى زیبایى دنیا به شمار مى رود، در هتل اسپیناس پاالس 

تهران به خبرنگاران معرفى کرد.
مهندس یحیى گل بابایى با بیان اینکه شرکت آفتاب فروزان آریا 
(آفا) براى اولین بار در کشور این دستگاه را معرفى و ارائه مى کند 
افزود: لیفت شدن پوست، از بین رفتن یک چهارم چربى اضافى 
در یک جلسه، نداشتن درد و عوارض، عدم نیاز به رژیم غذایى 
خاص و درمان در یک جلســه از مزایاى دستگاه ترواسکالپت 

ID است. 
وى ادامه داد: این دســتگاه در اختیار پزشــکان و متخصصان 
زیبایى قرار خواهد گرفت و کاربرد آن صرفًا پزشــکى است و 

تحت هیچ شرایطى کاربرد ورزشى ندارد. 
مدیر عامل شــرکت آفتــاب فــروزان آریا (آفا) گفــت: البته 
دستگاه هایى هستند که سایز سلول چربى را کاهش مى دهند، 
اما دستگاه ترواسکالپت ID، سلول چربى را کامل از بین مى برد 

و این مهم براى اولین بار در ایران ارائه مى شود. 
گل بابایى با اشاره به اینکه مواد مصرفى این دستگاه مستقیماً و 
بدون واسطه از طریق کمپانى مربوط تأمین مى شود، این مزیت 
را بزرگ ترین حسن این پالتفرم دانست. وى خاطرنشان کرد: 
براى دســتیابى به بهترین نتایج و اثر درمانى، با ارائه آموزش 
کاربردى دستگاه به پزشکان، ســعى داریم تا از بروز عوارض 

احتمالى، جلوگیرى کنیم.
مدیر عامل شــرکت آفتاب فروزان آریا (آفا) گفت: رسالت ما 
شفافســازى و آگاهى به جامعه بوده است، چرا که در این میان 
افرادى براى کسب منافع بیشــتر، از عدم آگاهى برخى افراد 
استفاده کرده و به بیمار و زیباجوى و البته عملکرد دستگاه لطمه 
مى زنند. بنابر این اگر بتوانیم اطالعات مردم و پزشکان را افزایش 
دهیم، گام هاى بسیار مثبتى در راستاى سالمت جامعه که بسیار 
با اهمیت و حساس است برداشته ایم، که رسانه ها نیز مى توانند 
در این زمینه یاریگر شــرکت آفتاب فروزان آریا به عنوان یک 

شرکت پیشرو باشند. 
گل بابایــى مى گوید: اصوًال ســازمان هاى داراى پشــتوانه 
همچون شــرکت آفا، براى انتخاب و معرفى یک دســتگاه و 
تکنولوژى جدید، اســتراتژى علمى ویژه اى دارند و پروســه 
نیازسنجى محصوالت جدید در قالب کارگروه هاى تحقیق و 
توسعه مخصوص سپرى مى شــوند. این فرایند داراى مراحل 
خاصى همچون تحقیق علمى، انتخــاب محصول، تحقیق و 
دریافت مجوز از دســتگاه هاى ذیربط است و پس از خریدارى 
نسبت به بومى سازى آن در داخل اقدام و در راستاى رونق تولید 

گام هاى بزرگى برداشته مى شود، که ما همواره این فرایند را با 
تأمل طى کرده و حتى سعى داریم با بومى سازى تجهیزات و 
تکنولوژى ها، محصوالت مهندسى شده را در بازارهاى هدف از 

جمله عراق صادر کنیم. 
وى از تعامل بســیار خوب شــرکت آفتاب فروزان آریا (آفا) با 
دستگاه هاى اجرایى مرتبط در کشور طى 15 سال فعالیت این 
شرکت خبر داد و خاطر نشان کرد: این تعامل سازنده در نهایت 

منتج به رضایت هموطنان از خدمات به روز خواهد شد.
وى خاطرنشان کرد: با بهره گیرى از دستگاه ترواسکالپت ID در 
کشور، گام بسیار بزرگى در تناسب اندام، مادلینگ و الغرى بدون 
جراحى برداشته شده است. مدیر عامل شرکت آفتاب فروزان آریا 
(آفا) مى گوید: در نهایت هدف، بومى سازى تکنولوژى روز دنیا با 
تکیه بر دانش کارشناسان و مهندسین جوان این شرکت و انجام 

مهندسى معکوس تجهیزات پزشکى وارداتى است.
■■■

مدیر مارکتینگ شــرکت آفتاب فروزان آریا (آفــا) نیز در این 
نشست خبرى به معرفى این شرکت پرداخت و گفت: دستگاه 
ترواســکالپت ID، مدرن ترین و ناب ترین دســتگاه تناسب 
اندام در جهان اســت، که هیچگونه عوارضى براى زیباجویان 

نخواهد داشت. 
دکتر سامان اکبرزاده با بیان اینکه مردم اروپا و آمریکا با توجه 
به سبک زندگى خاص خود، بیشــتر روش هاى غیر جراحى را 
انتخاب مى کنند چون از دیدگاهشــان روش هاى غیرجراحى 
داراى کمترین عوارض اســت، لذا ترواســکالپت انتخاب اول 

زیباجویان در سرتاسر اروپاست.
اکبرزاده گفت: محصول ترواسکالپت ID مورد تأیید سازمان 

جهانى غذا و دارو بوده و نتیجه خوشــایندى براى افراد خواهد 
 RF داشــت و متد غیرجراحى این دســتگاه با بهره گیرى از
مونوپالر اثر بخش شده اســت. وى استفاده از ترواسکالپت در 
مقایسه با روش هاى بعضًا ناکارآمد کنونى در ایران که هزینه 
سنگینى به افراد تحمیل مى کند را موجب هدر رفت هزینه هاى 
اضافى دانست و گفت: افراد در هر سن با هر نوع جنسیتى و در هر 
موقعیتى، مى توانند به نحو مطلوب از این دستگاه استفاده کنند 

و نتایج مطلوب و دلخواهشان را به دست آورند. 
دکتر اکبرزاده گفت: دستگاه ترواسکالپت ID در مراسم ویژه اى 
با حضور متخصصان و پزشکان نخبه و نامى ایران رونمایى شد و 
در شهریور ماه سال جارى حداقل در دو کلینیک 5 ستاره تهران 
در اختیار پزشکان قرار گرفته و افراد مى توانند، با مراجعه به این 

کلینیک ها، از این تکنولوژى برتر جهان، استفاده کنند. 
وى افــزود: در آینــده نزدیــک ایــن دســتگاه در دیگــر 
استان هاى کشور توزیع خواهد شد تا مورد استفاده پزشکان و 

البته زیباجویان قرار گیرد. 
مدیر مارکتینگ شــرکت آفتاب فروزان آریــا (آفا) گفت: بین 
پزشکان و شرکت هاى تولیدکننده تجهیزات پزشکى معتبر، 
مى بایســت اعتماد دو طرفه ایجاد شــود تا عوارض ناشى از 
استفاده از دستگاه هاى ناکارآمد متوجه مراجعه کنندگان نشود.

■■■
رئیس هیئت مدیره شرکت آفتاب فروزان آریا (آفا) هم به شرح 
فنى دســتگاه ترواســکالپت ID براى خبرنگاران پرداخت و 
گفت: اصوًال سلول هاى چربى در بدن انسان ها از زمان تولد تا 
مرگ یکسان است و فعالیت ها و عوامل محیطى بدن موجب 
مى شود در برخى قسمت هاى بدن، تجمع چربى ایجاد شود که 

ساده ترین درمان آن مى تواند رژیم و ورزش باشد. 
مهندس مهدى پیرحیاتى اضافه کرد: دو روش براى از بین بردن 
چربى هاى موضعى در بدن وجود دارد که یکى روش تهاجمى به 
صورت جراحى و دیگر غیرتهاجمى بدون جراحى است و امروز 
دنیا به سمت روش غیرتهاجمى سوق پیدا کرده و مورد استفاده 

قرار مى گیرد. 
وى با بیان اینکه دستگاه ترواسکالپت ID انقالبى در الغرى 
غیرتهاجمى در دنیاست گفت: این دستگاه در مدت 15 دقیقه، 
دماى سلول هاى چربى را باال مى برد و آنها را مى سوزاند و در 
نتیجه سیستم ایمنى آن را دفع مى کند و الغرى موضعى دائمى 

ایجاد مى شود.
رئیس هیئت مدیره آفا مى گوید:  این دستگاه مورد تأیید سازمان 
غذا و داروى کشور آمریکا بوده و یکى از خوبى هاى آن، سفت و 
لیفت شدن همزمان پوست است. این در حالى است که دستگاه 
فوق نیاز به اپراتور ندارد و در یک جلســه نیز کاهش چربى به 
نحوه قابل مالحظه اى، مشاهده مى شود. پیرحیاتى معتقداست: 
تناســب اندام به افراد اعتمــاد به نفس مى دهــد و زندگى را 

شیرین تر مى کند. 
شایان ذکر است به گفته مدیران ارشد آفا، شرکت آفتاب فروزان 
آریا (آفا) در سال 81 با چشــم انداز خدمت به جامعه پزشکى بر 
مبناى راســتى و صداقت به صورت علمى کار خود را در حوزه 
تولید و واردات تجهیزات آغاز کرده و در این راستا، کارشناسان 
و متخصصان این شــرکت با فعالیت هاى مستمر، برگزارى 
جلسات تخصصى، شرکت در نمایشــگاه ها و کنفرانس هاى 
معتبر داخل اقدام به دانش افزایى و به روزرسانى دانش آکادمیک 

خود مى کنند.
جلوگیرى از خــروج ارز از کشــور با طراحــى و تولید برخى 
دستگاه ها با کیفیت مطلوب نسبت به مشابه خارجى از طریق 
مهندسى معکوس، ارائه کمترین قیمت، بهترین و مناسب ترین 
شرایط پرداخت براى خریداران، تحویل دستگاه در کوتاه ترین 
زمان ممکن، طى مسیر قانونى و اخذ مجوز و تأییدیه هاى اداره 
تجهیزات پزشکى و در نتیجه جلب رضایت همکاران از متد و 
رسالت هاو اهداف شرکت آفتاب فروزان آریا (آفا) در این مدت 

بوده و خواهد بود.
همچنین ارائه خدمات پس از فروش نیز شــامل آموزش کار با 
دستگاه،خدمات مهندســى، نصب، گارانتى، تعمیر و پشتیبانى 
سیســتم همواره در باالترین ســطح ممکن مد نظــر بوده و 

حتى االمکان اجرایى شده است.
در پایان آفا به عنوان یک شرکت مادر وارد کننده از پزشکان 
و پژوهشگران نخبه حوزه حســاس زیبایى دعوت نمود تا در 
راستاى پیشــبرد اهداف عالیه خود از همفکرى دانشى دریغ 

ننمایند.

پیشرفته ترین متد تناسب اندام غیرجراحى دنیا، حاال در ایرانپیشرفته ترین متد تناسب اندام غیرجراحى دنیا، حاال در ایران
ساسان اکبرزاده
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دیروز همزمان با پنج استان کشور دستور آغاز عملیات اجرایی 
جهت ساخت 19 هزار و 92 واحد مسکونی در قالب طرح اقدام 

ملی در استان اصفهان توسط رئیس جمهور صادر شد.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در ارتباط ویدیو 
کنفرانســى با اصفهان گفت: اصفهان براي ما جام جهان 
نماي ایران در ذوق، تمدن و هنر است و امروز زیبایی هاي 
هنر ایرانی در اصفهان متجلی اســت. رئیس جمهور با بیان 
اینکه اصفهان به عنوان نماد معمــارى دوران صفویه بوده 
و میدان نقش جهــان به عنوان یکــى از زیباترین میادین 
جهان، براساس اصول بسیار دقیق و مهندسى ساخته شده 
است، گفت: نقش جهان اصفهان براى همیشه از زیباترین 

میدان هاى جهان است.
وى افزود: از اینکه زاینده رود طبق وعده هاي ایام انتخاباتی 
و با تفضل خداوند و با بارش هاي الهی جاري اســت بسیار 
خوشحالم و امیدوارم در ســال هاي آتی هم همین رحمت 
را خداوند از ما دریغ نکند و مردم اصفهان شاهد زیبایی هاي 

جریان آب در زاینده رود باشند.
رئیس جمهور با ابراز خوشنودي از انجام طرح اقدام ملی در 
شهر و زادگاه آیت ا... مظاهري بیان کرد : بسیار خوشحالم که 
بخشی از این طرح متعلق به شهري است که ایشان دوران 
کودکی خود را در آن گذرانده انــد و از عالمان و متقیان بنام 

دوران ما هستند.

ســخنگوى کمیســیون قضایى و حقوقــى مجلس 
درباره ثمرات اصــالح قانون مبارزه با مــواد مخدر به 
«خبرآنالیــن» گفــت: تا پیــش از تصویــب حذف 
اعــدام از قانون مبارزه بــا مواد مخــدر در مورد حمل
 و توزیع مواد مخدر اگر فــردى 300 گرم مواد صنعتى 
نیز به همراه داشــت اعدام مى شــد اما بودند افرادى
 که بــا 2 تن تریــاك به هــر دلیلى از مجــازات فرار

 مى کردند.
حسن نوروزى با بیان اینکه در پى این مصوبه مجلس 
بسیارى از قضات از ما تشکر کردند و حتى این مصوبه 
در عرصه بین المللى براى مــا مؤثر بود، گفت: در یکى 

از سفرهایى که داشتم یکى از قضات در هواپیما ضمن 
تشکر تأکید کرد که اصالح قانون، کار را براى ما آسان 
کرد. این قاضى گفــت که قبل از اصــالح این قانون 
فردى را در زاهدان دستگیر کردیم که 20 کیلو تریاك 
داشــت و 300 الــى 400 نفــر از مســئوالن بــراى 
آزادى او با مــن تماس گرفتند، البته منظور ایشــان از 
مســئوالن، رئیس جمهور، وزیر یا رئیــس قوه قضائیه

 نبود بلکه وقتى مسئول مى گوییم ممکن است از یک 
بخشدار تا فرماندار را در بر گیرد. حتى یکى از نمایندگان 
مجلس به من گفت همین فرد 60 میلیارد در حسابش 

بوده است.

روحانى: اصفهان
 جام جهان نماى ایران است

تماس 400 مسئول
 براى آزاد کردن یک قاچاقچى!

متشکرم، کپى کار!
یک ماه پــس از آنکه الهام   ایران آرت|
حمیدى با پوشــیدن یک لباس کپى از «جنل 
مونى»، خواننده معــروف آمریکایى در مرکز 
نقدها و حاشیه ها قرار گفت، اکنون نفیسه روشن 
با پوشیدن یک لباس کپى خبرساز شده است. 
این خانم بازیگر در اکران خصوصى ســریال 
«مانکن» لباسى را پوشــیده که طرح آن کپى 
از «کالکشن ریزورت» برند ایتالیایى «کریزیا» 
است. نفیسه روشن با انتشار عکس این لباس از 

ماریا بشیرى، طراح لباسش تشکر کرده است!

مجسمه ها را خرد مى کنند
 برنا| معاون هنرهاى شهرى شهردارى 
تهران، در خصوص سرنوشــت مجسمه هایى 
که تاکنون در این شــهر به سرقت رفته، گفت: 
این اتفــاق راجع به مجســمه هاى برنزى رخ 
مى دهد چراکه بخاطر مواد خامش ارزشــمند 
است. به نظر مى آید بالفاصله بعد از سرقت خرد 
شده  و از حالت اولیه خارج مى شود و به عنوان 
مواد اسقاطى فروخته مى شــود. بعید مى دانم 
هیچیک از این مجســمه ها پیدا شده باشد و تا 
االن مجسمه اى که سرقت شده را سراغ ندارم 

که پیدا شده باشد.

اصفهان، سومین قطب 
تولیدات دارویى

  باشگاه خبرنگاران جوان | معاون 
غذا و داروى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان 
گفت: اســتان اصفهان در حال حاضر سومین 
قطب تولید دارویى کشور اســت این در حالى 
اســت که قبل از انقالب و تا ســال 68 ما هیچ 
شرکت داروسازى نداشــتیم ولى امروزه تولید 
800 نوع دارو، 25 شرکت ثبت شده در خصوص 
تولید دارو وهمچنین 18 شرکت فعال داروسازى 

را در اصفهان داریم.

ایجاد خط پروازى جدید 
به چابهار

  مهر | فریدون اللهیارى، مدیرکل میراث 
فرهنگى اصفهان گفت: بــا توجه به آنکه بندر 
آزاد چابهار مقصد گردشگرى مهمى محسوب
 مى شــود، در نظر داریم با ایجــاد خط پرواز 
مستقیم از اصفهان به چابهار تأثیر دوجانبه براى 
توسعه گردشگرى استان اصفهان و سیستان و 

بلوچستان را فراهم کنیم.

آخرین وضعیت
 خانه مهدى اخوان ثالث 

خانه مهدى اخوان ثالث، شاعر   چمدان |
معاصر و نامدار ایرانى در تهران بنایى متعلق به 
دوره پهلوى دوم است که در مهر ماه سال 1382 
در فهرست میراث ملى قرار گرفت. خانه مهدى 
اخوان ثالث سال ها پیش به تملک شهردارى در 
آمد تا به خانه موزه مهــدى اخوان ثالث تبدیل 
شود اما هیچ اقدامى در مورد آن صورت نگرفت 
و فرزند این شاعر بزرگ و اعضاى شوراى شهر 
تهران در مورد وضعیت نامناسب این بنا تذکراتى 

را مطرح کردند. 

دالر به 10 هزار تومان 
رسید

نرخ دالر در صرافى هاى مجاز   میزان |
بانک مرکزى دیروز وارد کانال ده  هزار تومانى 
شد و اغلب افراد براى فروش ارز به مراکز خرید و 
فروش ارز مراجعه کردند. گزارش ها حاکى است 
که کاهش نرخ ارز مردم را به این خیابان کشانده 
و اغلب براى فروش ارز مراجعه کرده اند. با این 
حال برخى از افراد به امید کاهش بیشتر دست 
به خرید ارز نمى زنند و معتقدند کاهش نرخ در 

روز هاى آتى ادامه دار خواهد بود.

شرط عکس گرفتن با روحانى
رئیس جمهــور دیروز با بیــان اینکه    انتخاب|
سیاست ما تعامل گسترده با جهان است،  گفت:  اگر کسى 
بخواهد با حسن روحانى عکس بگیرد این کار امکانپذیر 
نیست مگر آنکه روزى از تمام تحریم هاى ظالمانه دست 

بردارد و به حقوق ملت ایران احترام بگذارد.

تذکر 83 نماینده
 به رئیس جمهور

 آنا | عضو هیئت رئیسه مجلس شوراى اسالمى در 
جلسه علنى دیروز بخشى از تذکرات کتبى نمایندگان به 
رئیس جمهور و مسئوالن اجرایى کشور را قرائت کرد. در 
تذکر 83 نماینده به حسن روحانى آمده است: علت اتخاذ 
مواضع خالف مواضع مقام معظم رهبرى از سوى جنابعالى 
چیست؟ چرا در صدد مالقات و مذاکره با فردى هستید که 
خودتان وى را دیوانــه خواندید و مقام معظم رهبرى هم 
فرمودند با این دولت آمریکا به هیچ وجه مذاکره نمى کنیم 

و این سم مهلک است.

اگر غلطى انجام دهد...
 نامه نیوز | سردار جوانى، معاون سیاسى سپاه 
پاسداران انقالب اسالمى گفت: اگر آمریکا غلطى انجام 
دهد، باید کشته هاى خود را از جغرافیاى جهان جمع کند. 
جمهورى اسالمى ایران قوى است و دشمن فقط مى تواند 
تهدید کند تــا از راه مذاکره وارد عمل شــود و به همین 

واسطه، عناصر قدرت ما را محدود کند.

تأیید بازداشت مدیر هالل احمر
غالمحسین اســماعیلى، سخنگوى    تابناك|
قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت بازداشت یکى 
از مدیران هالل احمر گفت: اصل بازداشت درست است و 
مربوط به نحوه واردات دارو با ارز دولتى و گرانفروشى در 
این رابطه اســت. تعدادى از افراد در این رابطه بازداشت

شده اند و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتى است.

رئیس جمهور 
چقدر کار مى کند؟

مشاور رئیس جمهورى طى یادداشتى    ایسنا|
به بیان جزییاتى از ساعات کار حسن روحانى در طول یک 
هفته پرداخت. حسام الدین آشنا نوشت: روحانى معموًال از 
شنبه تا چهارشنبه بین ساعت 7 و 45 دقیقه تا 8 و 15 دقیقه 
صبح وارد ریاست جمهورى و بین همین ساعات غروب با 
چمدان هایى از کارتابل هاى ادارى خارج مى شود.  معموًال 
تا ساعت 23 و30 دقیقه کارهاى آنى دفتر به منزل ارسال 
مى شود. معموًال هیچ کارتابلى بیش از 24 ساعت در اتاق 
یا نزد رئیس جمهور باقى نمى مانــد. معموًال در روزهاى 
پنج شنبه از ساعت 8 و 30 دقیقه تا 18 چندین جلسه ثابت 
را اداره کرده و مالقات هــاى ضرورى را انجام مى دهند. 
معموًال روزهاى جمعه تماس هاى تلفنى با برخى وزیران و 

معاونان و استانداران دارند.

زنان وارد شوراى نگهبان شوند
  ایمنا| لیال رئیســى، رئیس کانــون وکالى 
اصفهان تصریح کرد: حضور بانوان در نهادهاى تصمیم 
ساز باید با مطالبه گرى بانوان و دغدغه مسئوالن افزایش 
پیدا کند. باید حداقل در اعضاى حقوقدان شوراى نگهبان 
یک بانو حضور داشته باشد. باید از خودمان بپرسیم چند 
درصد از پست هاى مدیریتى در کشور به خانم ها اختصاص 
پیدا کرده اســت؟ آیا خانم ها خودشــان نمى خواهند یا 
فرصت به آنها داده نمى شــود؟ باید فرصت برابر در این 

زمینه فراهم شود.

ویژگى نفوذى ها
وزیر اطالعات گفته: افرادى که در پروژه    ایسنا|
نفوذ عمل مى کنند،  داغ ترین شعار هاى حاکمیتى را سر 
مى دهند و دیگران را متهم بــه ضدیت با نظام مى کنند و 
چون تنها دســتگاه اطالعاتى آنها را شناسایى مى کند، به 
دستگاه اطالعاتى با عناوین مختلف حمله مى کنند و اگر 
بتوانند تالش مى کنند، ریشه دستگاه اطالعاتى را دربیاورند.

خبرخوان

رئیس جمهور فرانسه از «ژایر بولسونارو»، رئیس جمهور 
برزیل به دلیل تأیید یک اظهارنظر «خیلى گستاخانه» 

درباره همسرش انتقاد کرد.
یکــى از طرفــداران رئیس جمهــور برزیــل در یک 
اظهارنظر فیســبوکى، «بریجیت»، همســر 66 ساله 
«امانوئل ماکرون» را مســخره کرده بود. این کاربر در 
یک پســت فیســبوکى عکس هایى از رئیس جمهور 
فرانســه و همســرش و رئیس جمهور برزیل و همسر 
37 ساله اش منتشر کرد و با مقایســه همسران این دو 
نوشت: «حاال شما مى فهمید که چرا ماکرون، بولسونارو 
را اذیت مى کند.» بولسونارو، رئیس جمهور برزیل هم در 
تأیید این اظهارنظر، خندیده و نوشته: «دیگه تحقیرش 

نکن، ها ها ها.»
ماکرون از این اظهارنظر «ابراز تأســف کــرد» و آن را 
«فوق العاده بى ادبانه» خواند. ماکرون روز دوشــنبه در 
یک نشست مطبوعاتى در حاشیه نشســت گروه 7 در 
بیاریتز فرانسه گفت: «او حرف هاى بسیار گستاخانه و بى 
ادبانه اى درباره همسرم زده است. من براى مردم برزیل 
خیلى احترام قائل هستم و فقط مى توانم امیدوار باشم که 
هر چه زودتر رئیس جمهورى داشــته باشند که مناسب 

این سمت باشد.»
نحوه برخــورد رئیس جمهور برزیل بــا یک اظهارنظر 
توهین آمیز درباره همســر ماکرون، باعث باال گرفتن 
دعواى لفظى شد که در چند روز گذشته بر سر آتش سوزى 
جنگل هاى آمازون میان رؤساى جمهور دو کشور به راه 

افتاده است.
در پى آتش سوزى هاى بى سابقه اخیر جنگل هاى آمازون، 
ماکرون این حادثه را یک «بحران بین المللى» خواند و 

در توییتر از اقدامات ضد محیط زیستى رئیس جمهورى 
برزیل انتقاد کرده بود و نوشــته بود که ژائیر بولسونارو، 
رئیس جمهور برزیل درباره موضعش در قبال گرم شدن 
آب و هواى زمین دروغ گفته و کوتاهى کرده اســت. در 

مقابل بولسونارو، ماکرون را متهم کرده است که با برزیل 
مانند «یک مســتعمره رفتار مى کند نه یک ســرزمین 
مستقل». بولســونارو، افسر ســابق ارتش که «دونالد 
ترامپ» را الگوى خود مى دانــد با وعده برقرارى «نظم 

و قانون»  به قدرت رسید. او به عنوان فردى نژادپرست، 
همجنس گراستیز و زن ستیز شهرت دارد. اظهارنظر هاى 
او علیه زنان، سیاه پوستان و اقلیت هاى جنسى انتقاد هاى 

زیادى برانگیخته است.

استاندار اصفهان در جلسه هم اندیشى بانوان تأثیرگذار 
استان اصفهان گفت: مدیرکل آموزش و پرورش استان 
اصفهان را ملزم کرده ام تا پنــج مدیر نواحى آموزش و 
پرورش از میان زنان انتخاب شوند چراکه معتقدم زنان 

مى توانند نقش مؤثرى در آموزش و پرورش ایفا کنند.
عباس رضایى اظهــار کــرد: خانم ها نگرانــى بابت 
جنسیت در تصدى مسئولیت ها نداشته باشند، در 9 ماه 
تصدى مسئولیت استاندارى تنها یک حکم معاونت در 
فرماندارى ها براى آقایان زده شده و مابقى احکام متعلق 

به خانم ها بوده اما شروع خوب بسیار مهم است.
 وى ادامــه داد: مطالبات زنان باید توســط نمایندگان 
آنان بــه صــورت صحیــح مطــرح شــود؛ آقایان

 نمى توانند  به جاى شما برنامه ریزى کنند.
اســتاندار اصفهان تأکید کرد: تبعیض جنسیتى مثبت 
را براى دوران محدودى قبــول دارم اما تبعیض به هر 
صورت در بلندمدت به ضرر زنان نیز خواهد شد.  رضایى 
افزود: ارتقاى سالمت بانوان از طریق افزایش فضاهاى 
ورزشــى آنان باید در دســتور کار قرار گیرد، مســئله 
سرطان سینه زنان و افسردگى از چالش هاى مهم است 
و انتظار داریم اصفهان در حل این معضالت پیشــگام 

باشد.
استاندار اصفهان در حاشیه جلسه با اشاره به ضرب المثل 
اصفهانى «آسترى است که رویه را نگه مى دارد»، هفته 

دولت را به خانم هاى خانه دار تبریک گفت.

   خبر آنالین | اخبارش که به گوَشت مى رسد، سرت 
سوت مى کشد. شوخى نیست؛ طبق آخرین آمارها در کشور دو 
میلیون و 800 هزار معتاد وجود دارد و سن ابتال به اعتیاد به 19 
سال رسیده است. اما گویا باالتر از سیاهى هم رنگى هست؛ 
مخرب تر از مصرف مواد مخدر، وجود ناخالصى هاى همیشگى 
در آن است. به حدى که گفته مى شود عمًال مواد مخدر خالص 
وجود ندارد. از تولیدکننده تا خرده فروش، هریک به سهم خود 
و براى سودى بیشتر، به ناخالصى آن مى افزایند. حاال دیگر 
فقط مسئله اعتیاد نیست، مسئله عوارض ترکیباتى در مواد 

مخدر است که به عقل جن هم نمى رسد.
ترکیب تریاك با سرب، خون حیوانات، ترامادول، فضوالت 
حیوانى و انسانى، جگر مرغ، سوخته نان سنگک، کلیشه هاى 

رادیولوژى، چرم مصنوعى و حتى قیر و ترکیب شیشــه با 
وایتکس و چسب و لوله بازکن... هرچند که اگر با فروشندگان 
صحبت کنى، ممکن اســت این موضوع را تکذیب کنند و 
بگویند: فروشــنده اى که شناخته شده باشــد از این دست 
ناخالصى ها به جنســش اضافه نمى کند، هیچ فروشنده اى 
نمى خواهد مشترى اش را از دســت بدهد. چیزهاى دیگر 
که وزن مواد را سنگین  کند چرا، اما سرب و وایتکس نه! اما 
سئوال این است که کسى که مواد را مصرف مى کند، چطور 
مى تواند قبل از اینکه مصرف ســرب باعث نابودى کبد و 
طحال و کلیه و در نهایت، نابودى مغز شود، نوع ناخالصى آن 
را تشخیص بدهد؟ آیا اصالً  براى خود فرد آسیب ناشى از این 

مواد اهمیتى دارد؟

انتقاد از نحوه کنترل آتش سوزى در جنگل هاى آمازون به جاهاى باریک کشیده شد

دعواى زنانه رؤساى جمهور فرانسه و برزیل!

دستور استاندار اصفهــــان 
براى انتخاب مدیران زن

ناخالصى هاى مواد مخدر شامل چه 
چیزهایى مى شود؟ 

روستایى در استان همدان کوچه هایش را به نام مشاهیر 
و کتاب هایشان مزین کرده اند.

روســتاى تاج آباد پایین (تاج  آباد  سفلى) در غرب استان 
همدان و شهرســتان بهار و در شــرق گردنه اسدآباد و 
در نزدیکى جاده همدان به کرمانشاه قرار گرفته است. 
زبان مردم روســتا کردى اســت و یکى از ویژگى هاى 
متمایز این روستاى استان همدان نامگذارى کوچه هاى 
آن اســت. کوچه هاى این روســتا به نام مشــاهیر یا 

کتاب هاى مشاهیر جهان است و با تابلویى آبى رنگ به
 دو زبان انگلیســى و کردى بر ســردر کوچه ها نصب 

شده است.
در حال حاضر نام 30 کوچه و خیابان این روســتا مزین 
به نام مشاهیر یا کتاب هایشان است. از آنجایى که براى 
نصب تابلوهاى این کوچه ها و خیابان ها در این روســتا 
هیچ حمایت مالى صورت نگرفت «حامد صنایعى آرام» 
عالقه مند به کتابخوانى با کمترین هزینه اقدام به ساخت 

و نصب تابلوها کرد. نامگذارى معابر بر اســاس محیط 
روستا و با نظرســنجى و رأى مردم خود روستا انتخاب 
شده است. وجود کتابخانه اى با 6000 جلد کتاب و عالقه 
شدید مردم به کتابخوانى ویژگى قابل توجه این روستاى 

استان همدان است.
امروز نام خیابان رودکى، خیابان منطق الطیر، خیابان دن 
آرام، کوچه شازده کوچولو، محله صدسال تنهایى  و... در 

این روستا به چشم مى خورد.

روستایى که کوچه هایش به نام کتب  مشاهیر جهان است 

روزنامه «ایران ورزشــى» در شــماره دیروز خود پرده 
از اتفاقى عجیب برداشــت. این اتفاق که در مسابقات 
فوتسال جوانان کشور افتاده بود، با افشاگرى مسئوالن 
اصفهانى دو تیــم از مجموع تیم هــاى حاضر در این 

مسابقات رسانه اى شد. 
به نوشته روزنامه «ایران ورزشــى»، ماجرا از این قرار 
اســت که در پایان هفته چهارم مســابقات لیگ دسته 
اول فوتسال جوانان کشور و در گروه دوم این رقابت ها 
که در شهرستان زاوه در استان خراسان رضوى برگزار 
شــد، بعد از پایان بــازى تیم هاى اســترآباد گرگان و 
کاوش کرمان که استرآباد توانســت 4 بر 2 پیروز شود 
و صعود خود را به مرحله نهایى این مســابقات قطعى  
کند، تعدادى از افــراد کادر فنى و بازیکنان اســترآباد 
در استراحتگاه خود به مصرف مشــروبات الکلى روى 
آورده اند اما این پایــان ماجرا نیســت. کادر فنى این 

تیم که باید براى ســایر بازیکنان جوان الگو باشند، به 
قلیان کشى مشغول مى شــوند که بعد از متوجه شدن 
افرادى که در طبقه مذکور بودند کادرفنى و ســایرین 
محل را ترك مى کنند. پس از این اتفاق صورتجلسه اى 
از طرف ابراهیمى، مدیرعامل تیم زاوه خراسان رضوى

 به عنــوان میزبــان رقابت هــا تهیه و ســایر مربیان 
تیم هاى حاضر این صورتجلســه را امضــا کردند اما 
هدف مدیرعامل تیم زاوه از این گزارش و صورتجلسه
 براى اطالع رسانى و ارائه به مسئوالن کمیته فوتسال 
و کمیته انضباطى و یا حتى برخورد با این بى اخالقى ها 
نبوده، بلکه ایــن گزارش بــه نیت اســتفاده ابزارى 
و ابزارى براى تهدید تیم اســترآباد تنظیم و تهیه شده 

بود.
تیم عکاســى ابراهیمى زاوه به عنوان میزبان رقابت ها 
باید در بازى آخر به مصاف تیم اســترآباد مى رفت و با 
توجه به شــرایط جدول در صورت شکست یا تساوى، 

این تیم به لیگ دسته پایین تر سقوط مى کرد. به گفته 
چند مربى حاضر در این گــروه، ابراهیمى، مدیرعامل 
تیم عکاســى ابراهیمى از این صورتجلسه براى تهدید 
تیم استرآباد اســتفاده کرده و با استفاده از همین حربه 
موفق به تبانى با تیم حریف شــد تا عکاسى ابراهیمى 
زاوه در بازى مقابل استرآباد 4 بر صفر پیروز شود و با این 

پیروزى جشن بقا در لیگ را بگیرد.
مهدى مطیعى، سرپرست تیم رعد پدافند اصفهان یکى 
از تیم هاى حاضر در این رقابت ها در رابطه با این موضوع 
گفت: بازیکنان استرآباد شــب در خوابگاه که دیوار به 
دیوار اتاق بازیکنان من بود، شروع به مشروب خوارى 
در راهــرو و اتاق هــا کردنــد که مزاحمت شــدیدى 
براى ما ایجاد کــرد. وى همچنین گفت: حتى یکى دو 
نفر از این بازیکنان به دلیل مصرف مشــروب حالشان 
بد شــد و بعضى از بازیکنان ما به کمک این بازیکنان 

شتافتند تا شرایط از این وخیم تر نشود!

وى در رابطه با صورتجلســه تنظیمى گفت: این برگه 
نوشته شد و تقریبًا همه این برگه را امضا کردند و شاهد 
این قضیه بودند کــه من فکر مى کنــم اکثر تیم هاى 
حاضــر آن را امضا کردنــد اما به دلیــل اینکه ما یک 
تیم نظامى هستیم این صورتجلســه را امضا نکردیم. 
البته ما یک فیلم از این قضایــا هم داریم و قصد داریم

 این موضوع را بــراى پیگیرى با فدراســیون در میان 
بگذاریم. 

 ابوترابى، مربى تیم کشــاورز اصفهــان یکى دیگر از 
تیم هاى حاضــر در این رقابت ها در ایــن رابطه گفت: 
روز چهارم بازى ها، تیم گرگان بطرى هاى 1/5 لیترى 
با خود آوردند و چیپس و پفک هاى زیادى هم خریدارى 
کرده بودند. وقتى از اتاق بیرون آمدند و با هم صحبت 
مى کردند مشخص بود که حال و هواى خوبى ندارند. 
بعضى از آنها هم مشروب مصرف کرده بودند، آنها قلیان 

هم آورده بودند. 

فاجعه در مسابقات فوتسال به روایت اصفهانى ها
مانى مهدوى
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اکران «انگل» 
فیلم «انگل»، سـاخته «بونـگ جون هو» کـه بهترین 
فیلم کن 2019 شـد در اصفهان نمایش داده مى شـود. 
این فیلم امروز چهارشنبه 6 شهریور ماه ساعت 19 و 15 
دقیقه با همکارى دفتر تخصصى سینما وابسته به سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شـهردارى اصفهان، حوزه 
هنرى اصفهان و گروه فرهنگى رسـانه اى ماه در سالن 
سوره اکران مى شود. فیلم «انگل» بعد از اکران از سوى 
اسماعیل موسوى، استاد دانشگاه و خانواده درمانگر مورد 

نقد و تحلیل قرار مى گیرد.

غفلتى که بارندگى ایجاد کرد
نماینده مردم اصفهان در مجلس شـوراى اسـالمى 
با اشـاره به مشـکل زاینده رود تصریح کـرد: با وجود 
بارندگى هـاى اخیر مشـکل زاینـده رود حل نشـده و 
الزم است براى تشکیل ستاد احیاى زاینده رود اقدام 
شود. حمیدرضا فوالدگر در تذکر شفاهى جلسه علنى 
مجلس گفت: به دنبال موضوع مشـکالت مربوط به 
آب در استان قرار شد سـتاد احیاى زاینده رود تشکیل 
شود ولى متأسـفانه این کار هنوز انجام نشده است و 
گویا بارندگى هایى که انجام شد غفلتى را در این باره 
ایجاد کرد ولى مشکل هنوز حل نشده است و باید به 

تشکیل ستاد احیاى زاینده رود توجه کنیم.

بازداشت صاحب سگ 
حمله کننده به زن باردار

محمدرضا خدادوسـت، فرمانده انتظامى شهرسـتان 
اصفهان در رابطه با حمله یک سگ خانگى به خانمى 
بـاردار در ملکشـهر اصفهان اظهـار کرد: بـا توجه به 
شکایت صورت گرفته توسـط خانواده این زن باردار 
در ایـن رابطـه پرونده تشـکیل شـد و با حکـم مقام 
قضایى جوان 23 ساله اى که این سـگ را نگهدارى 
مى کـرد، تحویـل مراجع قضایى شـد. وى افـزود: با 
توجه به مشـخص بودن مکان نگهدارى سـگ این 
فرد شناسـایى و تحویل مراجع قضایى شـده اسـت. 
شامگاه شنبه در شـهرك نگین اصفهان زنى باردار و 
همراهانش مورد حمله سگ خانگى قرار مى گیرند؛ بر 
اثر این حادثه احتمال زایمان زودرس نوزاد در هشت 

ماهگى وجود دارد.

حضور پررنگ زنان در 
دانشگاه علوم پزشکى

طاهره چنگیز، رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
گفت: بیش از 15 هزار نفر از کارکنان دانشـگاه علوم 
پزشکى اصفهان بانوان هستند که تقریباً 60 درصد از 
کارکنان را تشـکیل مى دهند و 43 درصد از اعضاى 
هیئت علمى دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان را نیز 

بانوان تشکیل مى دهند.

بلوار «شاهد» شهر گلشن 
افتتاح شد

به مناسـبت هفته دولت، بلوار «شـاهد» شهر گلشن 
افتتاح شد. شهردار گلشن در حاشیه افتتاح بلوار شاهد 
این شـهر اظهار کرد: این بلـوار با هزینـه 27 میلیارد 
ریال پس از گذشت شش سال به بهره بردارى رسید. 
حسـنعلى رضایى با بیـان اینکه عملیات آزادسـازى، 
بسـیار زمانبر بوده و اعتبارات نیز به صـورت تراکمى 
تأمین شده است، افزود: این اعتبارات از طریق امانى 
و پیمانى تخصیص داده شده اسـت. وى خاطرنشان 
کـرد: این طرح بـا طـول 1200 متر از سـال 92 آغاز 

شده است.

5000 یتیم اصفهانى 
بدون حامى هستند

محمدرضـا متین پـور، مدیـرکل کمیتـه امـداد امام 
خمینى(ره) اسـتان اصفهـان در خصوص آمـار ایتام 
تحت پوشش این کمیته گفت: تعد اد ایتام و فرزندان 
محسنین تحت پوشـش کمیته امداد استان اصفهان 
17 هـزار و 633 نفر اسـت که در حـال حاضر 5128 

فرزند طرح محسنین هنوز بدون حامى هستند.

خبر

بیش از 120 شــرکت بــزرگ فعال در حــوزه فوالد و 
متالورژى از سراســر کشــور طى چهــار روز مهمان 
یازدهمین نمایشــگاه بین المللى متالــورژى، فوالد، 
ریخته گرى، ماشــین آالت و صنایع وابســته اصفهان 
خواهند بود. این نمایشــگاه که طــى روزهاى دهم تا 
سیزدهم شــهریور ماه در محل برپایى نمایشگاه هاى 
بین المللى اســتان واقع در پل شهرستان برگزار خواهد 
شــد، شــرکت هاى فعال صنعت فوالد، ریخته گرى و 
متالورژى از استان ها و شهرهاى تهران، اصفهان، قم، 
خراسان رضوى، آذربایجان شرقى، کرمان، کرمانشاه، 
یزد، قزوین، ســاوه، اشــتهارد، هرمزگان، مازندران و 

کاشــان را گرد هم جمــع خواهد کرد. 121 شــرکتى 
که در این دوره از نمایشــگاه فــوالد اصفهان حضور 
خواهند داشــت، در حوزه تولید محصوالت و خدمات 
برجسته اى را در نمایشگاه عرضه خواهند کرد. در کنار 
همه شــرکت هاى ایرانى که در یازدهمین نمایشــگاه 
بین المللى متالورژى، فوالد، ریخته گرى، ماشین آالت 
و صنایع وابســته حضور خواهند داشــت، نمایندگان 
شرکت هاى خارجى از کشــورهاى بلژیک، انگلیس، 
فرانسه، چین، سوئیس و جمهورى چک نیز به اصفهان 
خواهند آمد تا آخرین یافته هــاى خود در حوزه صنعت 

فوالد را به نمایش بگذارند. 

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان 
گفت: حدود 8000 نفر کودك کار در اصفهان داریم. 

محسن نیرومند در هفتمین کنفرانس تخصصى حقوق 
کودك اظهار کرد: در قانون کار مصوب دهه 60 اشتغال 
کودکان تا سن 15 سالگى به طور کامل ممنوع و از 15 
تا 18 سالگى به صورت کارآموزى است، واگذارى کار 
در شــب و اضافه کارى کودکان نیز ممنوع اعالم شده 
اما سئوال اینجاســت که آیا کودکان کار در مکان هاى 
رسمى فعالیت مى کنند که بتوانیم آن را جریمه کنیم؟ 
 وى تأکید کرد: تنها 10 درصد کــودکان کار در مراکز 
رسمى مشغول به فعالیت هســتند و 90 درصد آنها در 

مرغدارى ها و بیغوله ها اشتغال دارند، وظایف و اختیارات 
قانونى بازرسان در این زمینه تناسب ندارد، در مجموع 
70 بازرس کار در استان داریم که با توجه به تعداد زیاد 
کارخانجات هر پنج ســال یک بــار مى توانند به یک 

کارخانه سر بزنند.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان 
اظهار کرد: آمار کودکان کار به دلیل تفاوت در شاخص ها 
متفاوت اســت اما بنا بر گزارش سازمان بین المللى کار 
در جهان 130 میلیون و در ایران 410 هزار کودك کار 
داریم که حدود 8000 نفر آنان در اصفهان و 50 درصد 

آنها از اتباع هستند.

آمار 8000 نفرى کودکان کار 
در اصفهان

گردهمایى شرکت هاى بزرگ 
کشور در نمایشگاه فوالد

جلســه محاکمه متهم «م_ح» که یکى از رستورانداران 
معروف اســت در دادگاه ویژه رسیدگى به جرائم اقتصادى 

دادگسترى نیکبخت برگزار شد.
به گزارش «ایمنا»، در ابتداى این جلسه که به ریاست قاضى 
مرادعلى نجف پور برگزار شد، نماینده دادستان ضمن قرائت 
کیفرخواست صادره، اتهامات وارده را کالهبردارى و اخالل 
در نظام اقتصادى از طریق دریافت وجوه کالن تحت عنوان 
قرارداد مضاربه و حیف و میل اموال عنوان کرد. همچنین 
جمع مبلغ بدهى متهم به شکات را بیش از 70 میلیارد ریال 

برشمرد.
در ادامه متهم، پشــت جایگاه آمد و به تشریح جزییات بزه 
انتسابى پرداخت و گفت: شهرتم «ج-ص» است، اهل باغ 
ابریشم هستم ولى در درچه زندگى مى کنم و 490 روز است 
که در بازداشت هستم. اتهام را قبول ندارم، چرا که نیت من 
کالهبردارى و اخالل در نظام اقتصادى نبود و مشکالت 
متعدد باعث شــد نتوانم از پس پرداخت سودها بربیایم و 

ورشکست شوم.
وى ادامه داد: 120 کارگر داشــتم و روزانه 12 هزار دست 
غذا پخت مى شد. اما از سال 89 شرکت ها تهیه غذا را حذف 
کردند و ما مجبور شــدیم در بازار برند کار کنیم. به طورى 
که من از طریق روزنامه غذا مى فروختم. در ابتدا شیوه کار 
ما دســتى بود و قصد کردیم این سیستم را صنعتى کنیم. 
قرار بود بانک ها وام هایى را به ما پرداخت کنند اما هرکدام 
بهانه اى آوردند و از این کار امتنــاع کردند. ما هم تصمیم 
گرفتیم از مردم کمک بگیریم و با دریافت سرمایه، کار خود 

را توسعه بدهیم.
این متهم در خصوص میزان سود سرمایه گذاران تصریح 
کرد: در سال 94 میزان ســود پرداختى به سرمایه گذاران 
48 درصد بود اما بعداً مجبور شدیم این سود را به 28 درصد 
برسانیم که البته برخى از سرمایه گذاران مخالفت کرده و 
پافشارى کردند که طبق قرارداد ســود باال را مى خواهند. 
ما با فروش روزانه 6000 دســت غذا به فعالیت خود ادامه 
مى دادیم تا اواسط سال 96 به طور کامل ورشکست شدیم. 
سرمایه گذاران، هم بازاریاب ما بودند و هم مشترى ما. آنها 
مى دانســتند که قیمت غذاى ما چگونه است و خیالشان 

راحت بود.
متهم درباره تعداد شاکیان خود اظهار کرد: 120 نفر شاکى 
دارم که البته 900 نفر در مجموع ســرمایه گذارى کردند و 
مابقى تعیین تکلیف شــدند و تنها این تعداد باقى ماندند. 

وى در پاسخ به این سئوال قاضى که چه اموالى براى جلب 
رضایت شاکیان دارد، گفت: یک زمین 10 هکتارى که ابتدا 
20 هکتار بود، اما بعداً نتوانســتم وجه آن را پرداخت کنم و 
نیمى از آن را پس دادم که در سال 90 ارزش آن 300 میلیون 
تومان بود. همچنین یک زمین در سهلوان که حدود 170 
میلیون تومان ارزش دارد، به عالوه یک واحد خانه در درچه 
و زمین مجاور رستوران که 240 متر است، اما 140 متر آن را 
توانستم بخرم و این میزان هم با فردى معامله کردم که هنوز 
سند زده نشــده و چیزى امضا نکردیم و قرار بود به عنوان 
پشتیبانى تأمین گوشت و پروتئین باشد؛ ارزش معامله هم 
یک میلیارد و 400 میلیون تومان بود. اموال غیرمنقول هم 
یک خودروى بنز 2002 و دو عدد مزدا که البته یک عدد آن 

مصادره و فروخته شده است.
متهم در پاسخ به سئوال قاضى در مورد مالکیت دو خودروى 
لکسوس، اظهار کرد: خودروى لکسوس متعلق به من نبوده، 
تا حاال چنین خودرویى نداشتم و اولین بار است که این را 
مى شنوم. البته در کنار شغل اصلى، خرید و فروش خودرو 

هم انجام مى دادیم.
در ادامه جلسه یکى از مستشــاران دادگاه خطاب به متهم 
گفت: یک بار خودم تو را ســوار بر یک خودروى لکسوس 
دیدم و دیدم که از خودرو پیاده شدى. این دیگر از شنیده هاى 
شاکیان نیست، با چشــمان خودم دیدم. هم خودت و هم 
پسرت سوار لکســوس مى شــدید، چه توضیحى در این 

رابطه دارى؟
متهم در پاسخ گفت: من تنها یک خودروى هیوندا و سانتافه 
داشــتم که وقتى دیدم حقوق کارگران عقب مانده، آنها را 
فروختم و مطالبات کارگران را پرداخت کردم. اگر هم چیزى 
بوده که من سوار شده ام، سند آن به نام من نبوده است. اگر 
هم بوده فروخته شده و مبلغ آن وارد سیستم حسابدارى شده 
است. در مورد خودروى پسرم چیزى نمى دانم. وى گفت: 
رستوران من اجاره اى بود و در مقطعى که کارگران اعتصاب 
کرده بودند، مجبور شدیم یک بخش از وسایل رستوران را 

بفروشیم و اعتصاب کارگران را بشکنیم.
قاضى در این لحظه از متهم ســئوال کرد: چطور با فروش 

وسایل کار، قادر به ادامه کار بودید؟ مگر بدون وسیله هم 
مى شود به کار ادامه داد؟ وقتى شــما فر و گاز را بفروشى، 
دیگر چگونه باید آشپزى کنى؟ متهم پاسخ داد: این وسایل 
از دید ما براى کارمان ضرورى نبود. بدون آنها هم مى شد 

کار کرد و ادامه داد.
متهم در پاسخ به این سئوال قاضى که پول هاى زمین آباده 
را از کجا آورده است، لکسوس را با پول چه کسى خریده و 
چرا وارد حوزه لبنیات و دامدارى شده است، تصریح کرد: هم 
پول خودم بود و هم پول مردم. مى خواستم کارم را گسترش 

دهم و سود بیشترى کسب کنم.
اما منشى و یکى از حسابداران متهم که خود نیز مالباخته 
و شاکى بود در جلسه دادگاه گفت: مدتى براى این فرد کار 
مى کردم و مى دیدم که میزان واریز ســود به افراد مختلف 
متفاوت اســت. به برخى کمتر پرداخت مى شد و به برخى 
بیشتر. بستگى به این داشت که چقدر ارتباط متهم با فرد 
خوب باشد. اما یک بار که وارد حساب ها شدم دیدم حسابدار 
اصلى شرکت، براى خود سود رد کرده  و وقتى من موضوع 

را متوجه شدم من را توبیخ کرد که چرا به حساب ها سرك 
مى کشــى، من هم از آنجا بیرون آمدم و دیگر به فعالیتم 

ادامه ندادم. 
در ادامه روند رسیدگى به پرونده، قاضى از نماینده شکات 
که در جلسه دادگاه حضور داشتند درخواست کرد تا شکایت 
خود را به طور شفاهى اعالم کنند، یکى از شاکیان گفت: این 
آقا در طبقه باالى منزلش، یک خانه را اجاره کرده بود و در آن 
پرنده هاى گرانقیمت نگهدارى مى کرد. از کسى شنیدم یک 

طوطى خریده است که قیمت آن 250 میلیون تومان بود! 
یکى دیگر از شاکیان با عصبانیت گفت: از یک فرد معتمد در 
درچه شنیدم که پسر این فرد در باغ تولد مى گرفت و روى 
سر خانم ها پول مى ریخته است! پول هاى ما را حیف و میل 

مى کردند. 
یکى دیگر از شــاکیان اظهار کرد: من و بسیارى دیگر از 
شاکیان از برج شش ســال 96 و بعد از آن به این فرد پول 
پرداخت کردیم. در آن زمان این فرد ورشکســته شده بود 
اما باز هم به دریافت پول ادامه مى داد و یک کالم از اینکه 
ورشکسته شده است به ما چیزى نمى گفت و اتفاقاً برعکس، 
مى گفت پول بیشترى بدهید تا سود بیشترى بگیرید و بیشتر 

در کار خیر شریک شوید.
یک نفر از شاکیان با اندوه گفت: زمانى که این فرد ورشکست 
شده بود و من هنوز خبر نداشتم، برادر من عمل پیوند قلب 
داشت. من پیش متهم رفتم و التماس کردم که پول من را 
بدهد، برادرم براى عمل قلب به آن نیاز دارد اما هیچ اعتنایى 
نکرد. بــه کارپرداز خود زنگ زد و گفــت اگر پول دریافت 
کردید، پول این خانم را بدهید. این در حالى است که حتى 
بعد از آن هم از افراد دیگرى پول گرفته بود، اما فکر منافع 

خودش بود.
یکى از شاکیان زن نیز با صداى بلند گفت: جناب قاضى، 
بازگشت مجدد این پول ها بعد از دو سال دیگر چه فایده اى 
دارد؟ یک نفر از شاکیان از غصه مالباخته شدن دق کرد و 
مرد، چندین خانواده از هم پاشید، دختر من خودکشى کرد؛ 
شاید اندك پول یک ســرمایه گذار براى متهم چیزى به 
حساب نیاید، ولى براى بسیارى این پول ها مسئله مرگ و 

زندگى بود. پاسخ این مسائل را چه کسى باید بدهد؟
در ادامه روند رسیدگى به پرونده، قاضى مرادعلى نجف پور 
پس از استماع دفاعیات وکیل مدافع تسخیرى متهم، اعالم 
کرد که حکم نهایى این پرونده در فرصت قانونى و پس از 

بررسى هاى تکمیلى اعالم مى شود.

گزارش دادگاه ویژه رسیدگى به یکى دیگر از پرونده هاى جرائم اقتصادى 

محاکمه رستوران دار معروف اصفهان

«کارگاه آموزشــى مخاطــب امروز، رســانه امروز» با 
تدریس دکتر حسن نمک دوست، به همت فرهنگسراى 
تخصصى رســانه در اصفهان برگزار مى شــود. نمک 
دوست از اساتید برجســته روزنامه نگارى کشور است 
که در حال حاضر  رئیس آموزش و پژوهش مؤسســه 

«همشهرى» است.

فاطمه شــفیعى، مدیر فرهنگســراى تخصصى رسانه 
وابســته به ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى 
شهردارى اصفهان در این خصوص گفت: این کارگاه روز 
14 شهریور از ساعت 9 الى 17 در محل سالن کنفرانس 
کتابخانه مرکزى شــهردارى اصفهان برگزار مى شود 
که گواهى حضور آن توســط دفتر مطالعات و رسانه ها 

و برنامه ریزى وزارت فرهنگ و ارشاد صادر مى شود.  
عالقه مندان براى ثبت نام و کســب اطالعات بیشتر 
مى توانند به فرهنگسراى رسانه واقع در انتهاى خیابان 
پروین جنب بازار گیاهان دارویــى مجتمع مطبوعاتى 
شهردارى طبقه دوم واحد 11 مراجعه کنند و یا با شماره 

تلفن 8-35544096 تماس حاصل فرمایند. 

مدیر کل بنیاد مســکن انقالب اسالمى استان اصفهان 
از تخصیص 140 میلیارد ریال اعتبار ملى و استانى براى 

اجراى طرح هاى هادى روستایى در استان خبر داد.
غالمحسین خانى با اشــاره به پروژه هاى طرح هادى 
روستایى قابل افتتاح در سطح استان، در رابطه با میزان 

اعتبارات تخصیص یافته سال 97 به حوزه عمران روستایى 
اظهار کرد: عالوه بر تخصیص 458 میلیارد ریال اعتبار قیر 
رایگان، براى اجراى طرح هاى هادى روستایى در 232 
روســتاى باالى 20 خانوار، جمعاً مبلغ 140132 میلیون 
ریال اعتبار ملى و استانى براى سال 97 براى 232 روستا 

به منظور اجراى طرح هادى تخصیص یافت.
وى تصریح کرد: مبلــغ 17958 میلیون ریال اعتبار ملى 
و استانى نیز جهت سال 9 7 براى 111 روستا ویژه تهیه 
طرح هادى، بازنگــرى و بازنگرى مجــدد تخصیص

 یافت.

معاون امور اجتماعى بهزیستى اســتان اصفهان گفت: 
گاهى در جیب گدایانــى که در خیابان هــاى اصفهان 
جمع آورى مى شوند، صدها هزار تومان پول نقد وجود دارد. 
مجتبى ناجى در گفتگو با «ایســنا» یکى از دالیل رشد 

تعداد متکدیان در شــهر را قاطعانه نبودن برخوردهاى 
مســئوالن جمع آورى آنها معرفى کــرد و گفت: به نظر 
مى رسد برخوردهاى شایسته و بایسته با این افراد انجام 
نمى شود، از سوى دیگر در قانون کشورمان تکدیگرى جرم 

معرفى شده و کسى که این کار را حرفه و پیشه خود قرار 
دهد، مجرم است اما نوع نگاه عاطفى و فرهنگى در جامعه 
ما مانع از آن مى شود که ضابطان قضایى و مأموران دیگر 

برخورد قاطعانه اى با متکدیان انجام دهند.  

به منظور استمرار جریان برق در سایت مخابراتى کوه 
صفه، یک منبع برق خورشیدى در این سایت نصب 

و راه اندازى شد.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان، گفت: در 
جهت تسریع و تسهیل در امدادرسانى حوادث ناشى 
از مصرف نا ایمن گاز طبیعى، از سال گذشته با پیاده 
سازى سیســتم بى ســیم دیجیتال DMR در شهر 
اصفهان و دو برابر شدن  ظرفیت فرکانسى آن، امکان 
مکالمه بى ســیم مربوط به نواحى نزدیک (خمینى 
شهر، دولت آباد، شاهین شهر) از طریق سایت صفه 

ممکن شد. 
سید مصطفى علوى افزود: همچنین امکان دو تماس 
تلفنى همزمان با مشترکین گاز طبیعى روى بستر بى 
سیم (از داخل خودروهاى امداد) نیز از طریق همین 
سایت فراهم شد که خوشــبختانه این اقدام عملیات 

امدادرسانى را تسهیل و تسریع کرده است.
وى  بیان کرد: ســایت مخابراتى کوه صفه با ارتفاع 
2150 متر از سطح دریا از نظر جغرافیایى در موقعیتى 
است که توانسته پوشــش رادیویى مناسبى در سطح 

شــهر اصفهان فراهم ســازد و این موضوع حتى با 
توسعه شهرسازى در سال هاى اخیر همچنان مطلوب 

بوده است. 
وى گفت: از سال 1388 ســایت مخابراتى صفه به 
صورت تعاملى براى بهره بــردارى تکرار کننده بى 
سیم (استفاده از دکل، برق شهرى و فضاى محدود) در 
اختیار شرکت گاز استان اصفهان قرار گرفته که تاکنون 
سرویس دهى مورد قبولى داشته است اما متأسفانه در 
یک سال گذشــته موارد متعددى از نوسانات و قطع 
کامل جریان برق در سایت مذکور حادث شد که موجب 
آسیب به بعضى تجهیزات مخابراتى شد. لذا بر اساس 
دستورالعمل هاى کمیته مقاوم سازى طبق بررسى 
هاى فنى انجام شــده و با توجه به میــزان اختیارات 
محدود شرکت در سایت مذکور بهترین گزینه نصب 

تجهیزات برق خورشیدى ارزیابى و تأیید شد.
علوى گفت: با استفاده از امکانات بال استفاده در اداره 
گاز شهرســتان مبارکه، ســه پنل خورشیدى، شارژ 
کنترلر و دو دستگاه باترى در سایت صفه نصب و راه 

اندازى شد. 

راه اندازى منبع برق خورشیدى 
در سایت مخابراتى صفه

برگزارى کارگاه  آموزشى 
«مخاطب امروز، رسانه امروز»  با تدریس حسن نمک دوست

تخصیص 140 میلیارد ریال اعتبار براى اجراى طرح هاى هادى

چرا تکدیگرى در اصفهان زیاد شده است؟

خسارت ساالنه 20 میلیارد تومانى به اتوبوسرانى اصفهان
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان گفت: 
روزانه حدود 20 درصد از شــهروندان از خدمات ارزان 
قیمت اتوبوســرانى اســتفاده مى کنند امــا کرایه خود 
را پرداخت نمى کنند و باعث خســارت ســاالنه حدود 
20 میلیارد تومان بــه این ناوگان مى شــوند. علیرضا 
صلواتى در گفتگو بــا «ایمنا» اظهار کــرد: با رقم 12 
میلیارد تومانى که اتوبوسرانى ساالنه به دلیل کوتاهى 

برخى از شهروندان متضرر مى شــود، مى تواند اعتبار 
الزم براى خریــدارى 20 دســتگاه اتوبــوس جدید 
و بازســازى صد دســتگاه اتوبوس را تأمین کند. وى 
افزود: با توجه به شــرایط ســخت اقتصادى موجود، 
امســال هزینه نگهدارى یک دســتگاه اتوبوس تا ده 
برابر و قیمــت قطعات تا 1000 درصــد افزایش یافته

 اســت. معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان 

تصریح کرد: کوتاهى شــهروندان اصفهانى در استفاده 
از کارت هاى الکترونیکى حمل و نقل تأثیرى در کم و 
زیاد شــدن حقوق رانندگان اتوبوس ندارد و حقوق آنها 
ثابت اســت اما این موضوع حق الناس به شمار مى آید. 
 وى گفت: در صدد هستیم امسال 200 دستگاه اتوبوس 
را نوسازى و حدود 200 دستگاه اتوبوس نو را خریدارى 

کنیم.
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آگهى مزایده مستغالت شهردارى (مرحله اول نوبت دوم)

حسین امیرى- مدیر امور مالى            حبیب قاسمى- شهردار شهرضا

چاپ اول

شهردارى شهرضا در نظر دارد تعدادى از مستغالت خود را 
به استناد مصوبات شوراى اسالمى شهر شهرضا، از طریق 
مزایده عمومى و به صورت استیجارى براى مدت دو سال 

واگذار نماید.
اجاره سالن واقع در پارك خاوران

اجاره مغازه جنب شهردارى مرکزى
اجاره غرفه موجود در ترمینال مسافربرى شرق

اجاره مغازه نانوائى و مغازه لبنیاتى واقع در امیرآباد
اجاره محل کیوسک اغذیه فروشى و مغازه واقع در پارك 

معلم
اجاره محل کیوسک اغذیه فروشى و محل پیست دوچرخه 

سوارى باغ طوبى (باغ بانوان)
لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى به مدت 10 روز 
جهت دریافت اسناد مزایده به شهردارى مراجعه و یا با تلفن 
53241010 داخلى 127 مسئول امور قراردادهاى شهردارى 

تماس حاصل نمایند.
* آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن: ساعت 
13:30 روز پنج شنبه مورخ 98/06/14 دبیرخانه محرمانه 

شهردارى واقع در واحد حراست شهردارى مرکزى
* تاریخ گشایش اسناد: ســاعت 15:00 روز شنبه مورخ 
98/06/16 در محل شهردارى شهرضا (حضور متقاضیان 

بالمانع مى باشد)

* به پیشنهادات مخدوش، مشروط یا خارج از تاریخ فوق 
ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* پیشــنهاد دهندگان باید حداقل 5٪ مبلغ پایه مزایده 
را ضمانت نامه بانکى و یا وجه نقد به حســاب ســپرده 
3100000052002 بانک ملى در پاکت الف الك و مهر شده 

تحویل نمایند.
* سپرده نفر اول، دوم و ســوم در صورت برنده شدن در 
مزایده و عدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع شــهردارى 

ضبط مى گردد.
* شــهردارى در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشــنهادات 

مختار است.
م الف: 576830

امین زندگانى، بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون پیرامون فعالیت هــاى اخیر خود در عرصه 
بازیگرى گفت: در حال حاضر براى حضورم در ســریال تلویزیونى «پسران عزیز» 

صحبت هاى اولیه انجام شده و قرار است به زودى جلوى دوربین بروم. 
وى در همین راســتا ادامه داد: در این ســریال با حمیدرضا پگاه، ســپیده 
خداوردى، زهره صفوى، امیــر على پاکدامن و مهــدى میامى همبازى 
هستم، این سریال به کارگردانى مسعود رشیدى براى پخش از تلویزیون 
آماده خواهد شد. این سریال داستان بچه هایى است که در بیمارستان جا 

به جا مى شوند. 
بازیگر سریال تلویزیونى «مختارنامه» با اشــاره به حضور دوباره خود در 
تئاتر تأکید کرد: در حال حاضر مشغول تمرینات نمایشى با نام «خاتون» به 
کارگردانى حسین عالمبخش  هستم که از اواخر شهریور ماه در پردیس تئاتر 

تهران روى صحنه خواهد رفت.
وى درباره کارگردانى یک اثر نمایشى اذعان کرد: به زودى تمرینات نمایش 
«آسمان به نام تو مى بارد» را آغاز خواهم کرد، این نمایش براى اجرا در تاریخ 

آبان ماه امسال در پردیس تئاتر شهرزاد آماده خواهد شد.
بازیگر سریال «معصومیت از دست رفته» پیرامون کم کارى خود در عرصه 
سینما افزود: اینکه چرا من در ســینما کم کار هستم را باید از مسئولین 
سینما، کارگردانان و تهیه کنندگان پرسید، دلیل غیبت من در سینما را 

باید از کسانى پرسید که دوست ندارند من کار کنم. 
وى در همین راستا ادامه داد: من از همینجا اعالم مى کنم که به شدت 
آماده حضور در سینما هستم و دوست دارم فعالیت کارى ام را ادامه دهم.
زندگانى درباره احتمال همکارى خود در «ملک سلیمان 2» خاطرنشان 
کرد: هنوز هیچ صحبت و یا پیشــنهادى از سوى سازندگان «ملک 
سلیمان 2» با من نشده و از ســاخت این اثر بى اطالعم، به احتمال 

فراوان در این سریال حضور نخواهم داشت.

چهارم شهریور ماه مصادف با زادروز اکبر عبدى یکى از 
بازیگران صاحب سبک سینماى ایران بود. وى چهارم 
شــهریور ماه 1339 از پدر و مــادرى اردبیلى در محله 

نازى آباد تهران زاده شد.
اکبر عبدى پس از دریافت مدرك دیپلم از ســال 1358 
با نمایش هاى آماتورى فعالیت هنــرى اش را آغاز کرد 
و سپس در سال 1362 به تلویزیون رفت و در مجموعه 
«محله بروبیا» (داریوش مؤدبیان، 1363) و «بازم مدرسه 
ام دیر شد» (1365) خود را به عنوان بازیگرى مستعد و 

خالق شناساند.
دهه 60 دهه شــکوفایى اکبر عبدى به عنوان بازیگرى 
کامل بود. وى درابتداى این دهه با بازى در فیلم «جنجال 
بزرگ» خود را به عنوان استعداد تازه نقش هاى کمدى 
به ســینماى ایران معرفى کرد. «جنجال بزرگ» شش 
ســال پس از تولید به نمایش عمومــى درآمد و عبدى 
در آن فاصلــه در فیلم هاى «مردى که موش شــد»، 
«اجاره نشین ها»، «گراند سینما» و «اى ایران» بازى 

کرد، که نقش او در همه این فیلم ها کمدى بود.
اکبر عبدى در ســال 1368 براى بازى در فیلم «مادر» 
ساخته على حاتمى برنده سیمرغ بلورین نقش دوم مرد از 

هجدهمین جشنواره فیلم فجر شد.

وى در دهه 70 عالوه بر فیلم «آدم برفى» و «هنرپیشه»، 
در فیلم هایى همچون «ناصرالدین شاه آکتور سینما»، 
«مدرسه پیرمردها»، «آرزوى بزرگ»، «آقاى شانس»، 
«تحفه هند»، «مرد آفتابى»، «پاك باخته»، «پنجه در 
خاك»، «جنگجوى پیروز» و بسیارى دیگر از فیلم ها به 
ایفاى نقش پرداخت. در مجمــوع عبدى در این دهه در 
23 فیلم به ایفاى نقش پرداخت و دهه پرکار و با کیفیت 

زندگى خود در عرصه بازیگرى را پشت سر گذاشت. 
عبدى در «اجاره نشــین ها»، «اى ایــران»، «مادر» و 
«دلشدگان» (على حاتمى) و «هنرپیشه» قابلیت هاى 
خــود را در ایفاى نقش هاى متنوع اثبــات کرد. همین 
قابلیت موجب شد که عبدى در «ســفر جادویى»، هم 
نقش کودکى خود را ایفا کند و هم نقش میانسالى اش 
را، همینطور در «آدم برفــى» در دو نقش مردانه و زنانه 

توانایى هایش را نشان داد. 
«نان، عشق و موتور 1000» آغاز راه اکبر عبدى در دهه 
80 بود. وى در این فیلم به موفقیت هاى بســیارى هم 
در بازى و هم در گیشه دست یافت. «تارزن و تارزان»، 
«قاعده بازى» و «گوشواره» از دیگر فیلم هایى بود که او 

در ابتداى دهه 80 بازى کرد. 
«اخراجى ها» در ســال 1385 به کارگردانى مسعود ده 

نمکى یکى از موفق ترین آثار اکبر عبدى در گیشه بود. 
این فیلم با حضورش تمامى رکوردها را شکست و اکبر 

عبدى را به یکى از بازیگران پولساز تبدیل کرد.
نیمه دوم دهه 80 اما دوران افول این بازیگر ذاتى سینماى 
ایران است. با اینکه در این نیمه وى باالترین تعداد فیلم 
در سال هاى هنرى خود را تجربه مى کرد اما کیفیت آثار 

پذیرفته شده توسط عبدى هر روز رو به افول بود. 
«کالغ پر»، «اســتخوناى بابام»، «نظام از راســت»، 
«در شــب عروســى»، «کیش و مات»، «چشمک» و 
«افراطى ها» از نمونه فیلم هایى هســتند که عبدى در 
آن ســال ها بازى مى کرد. این کارنامــه آنقدر ضعیف 
بود که نقطه قوت فیلم هایش را مى توان فیلم ضعیفى 
همچون «شبکه» نامید. «اخراجى ها 2» هم نتوانست 
آنطور که باید از پس نسخه یکم این فیلم بر آید و اقبال 

چندانى نداشت. 
اکبر عبدى در دهــه 90 انتخاب هاى بهترى داشــت 
و مخاطبان را کمى به یاد عبدى ســال هاى 60 و 70 
انداخت. بازى در فیلم هایى مثــل «تلفن همراه رئیس 
جمهور»، «قندون جهیزیه»، «خوابم میاد» و «رسوایى» 
میزان کیفى بازى او را بار دیگر به مخاطبان عرضه کرد. با 
اینکه اکثر این فیلم ها در قیاس با آثار دهه 70 وى از درجه 

کیفى کمترى برخوردار بودند اما عبدى در مقام بازیگر در 
آنها خوش درخشید. 

اکبر عبدى در فیلم «خواب زده ها» به کارگردانى فریدون 
جیرانى بعد از فیلم «آدم برفــى» و «خوابم میاد» براى 

سومین بار نقش یک زن را ایفا کرد.  
وى به علت بازى در نقش مکمل مرد آن هم براى بازى 
در نقش مادر خانواده فیلم «خوابم میاد» سیمرغ بلورین 
را دریافت کرد. در مراسم اختتامیه جشنواره همان سال 
عبدى ضمن انتقاد از روند برگزارى و داورى جشــنواره 
اظهار کرد باید براى بازى در فیلــم «اى ایران» جایزه 

سیمرغ بلورین دریافت مى کردم. 
عبدى در مراسمى در تیر ماه 1392 و در روزهاى پایانى 
ریاست جمهورى محمود احمدى نژاد از او نشان درجه 

یک فرهنگ و هنر را دریافت کرد. 
در کنار کارنامه پر بار ســینمایى، عبدى براى بسیارى 
از ایرانیان خاطره بســیارى در تلویزیون آفریده است. 
بازى در مجموعه هایى همچون «محله برو بیا»، «مثل 
آباد»، «بازم مدرسه ام دیر شــد»، «محله بهداشت»، 
«امام على (ع)»، «زیر بازارچه»، «زیر آســمان شهر»، 
«معصومیت از دســت رفته» و  «در چشم باد» از عبدى 

بازیگرى موفق در عرصه سیما ساخته است.  

تهیه کننده ســریال «فوق لیسانســه ها» گفت: 
تصویربردارى سریال «فوق لیسانسه ها» در آذر ماه 
سال جارى به پایان مى رسد.  رضا جودى با اشاره به 
پایان زمان تصویربردارى این سریال گفت: تاکنون 
بیشتر از نیمى از این سریال مقابل دوربین رفته است. 
وى ادامه داد: در حالى که این روزها گروه تولید در 
خانه اى واقع در میدان انقالب مشــغول به ضبط 
هستند، حدود چهار ماه زمان تا پایان تصویربردارى  

این سریال باقى مانده است.
این تهیه کننده درباره حضــور بازیگران جدید در 
این سریال نیز گفت: اغلب بازیگران مقابل دوربین 
رفته اند و هنوز بازیگر جدیدى به سریال اضافه نشده 
است و همچنین تدوین نیز به صورت همزمان در 

حال انجام است. جودى درباره قصه اى که در ادامه 
این سریال به تصویر کشیده شده است، نیز گفت: در 
«فوق لیسانسه ها» ادامه همان قصه هاى قبلى را 
روایت کردیم و محوریت روى «حبیب» شخصیت 

اصلى داستان است.
این سریال به نویســندگى سروش صحت و ایمان 
صفایى و کارگردانى سروش صحت در حال تولید 
است. هوتن شکیبا، امیر کاظمى، امیرحسین رستمى، 
عرفان برزین، بهنام تشکر، بیژن بنفشه خواه، مهران 
رجبى، متین ستوده، رؤیا میرعلمى، کاظم سیاحى، 
عزت ا... مهرآوران، آتنه فقیه نصیرى که در فصل 
پیش  این مجموعه بازى داشــتند در این فصل نیز 

حضور دارند.

همه نقش هایى که اکبر عبدى را با آنها مى شناسیم

مرد هزار چهره سینماى ایران 59 ساله شد

آیین پایانى سى و دومین جشــنواره بین المللى فیلم هاى 
کــودکان و نوجوانان با معرفــى برگزیدگان در ســالن 
همایش هاى پردیس سینمایى سیتى سنتر اصفهان برگزار 

شد.
دبیر این رویداد بین المللى در ایــن آیین با حضور عباس 
صالحى، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى، جشنواره کودك را 
فرصتى براى شکوفا شدن اســتعدادها دانست و گفت: در 
این دوره از جشنواره 182 فیلم در سینماهاى اصفهان براى 
عالقه مندان به تماشاى  فیلم هاى کودك و نوجوان اکران شد 

که استقبال خوب بینندگان را به همراه داشت.
علیرضا تابش افزود: تفاوت جشــنواره امسال با سال هاى 
گذشته شعاع گسترده تر شادى جشنواره و اکران فیلم هاى 
خاطره انگیز سینماى کودك و نوجوان  در 30 شهر و 149 

نقطه کشور بوده است.
وى گفت: در بخش مســابقه بین الملل پروانه هاى زرین 
بهترین فیلم به اثر «بیله»، بهترین کارگردان هم به مهدى 
جعفرى با تهیــه فیلم« 23نفر»، بهتریــن فیلمنامه هم به 
«جادوگر کــودك»، بهترین فیلم کوتاه بــه عباس جاللى 

یکتا با اثر «پسر دریا»، جایزه مسابقه بین الملل هم به فیلم 
«جاسکیت» اعطا شد.

دبیر سى و دومین جشــنواره بین المللى فیلم هاى کودکان 
و نوجوانان افزود: همچنین در بخش مســابقه پویانمایى، 
پروانه زرین بهترین فیلم بلند به فیلم هاى «جیکوب»، «مى 
مى و سگ هاى سخنگو» اهدا شــد و  پروانه زرین بهترین 
فیلم کوتاه این بخش به فیلم «ابرى» و هیئت داوران کودك و 
نوجوان بین الملل دیپلم افتخار بخش پویانمایى را به «لوئیز 

و  لوکا و مأموریت به ماه» اعطا کردند.

یت هــاى اخیر خود در عرصه 
یزیونى «پسران عزیز»

ین بروم.
پگاه، ســپیده 
مى همبازى
از تلویزیون 
مارستان جا 

وباره خود در 
 «خاتون» به 
ر پردیس تئاتر 

مرینات نمایش 
ى اجرا در تاریخ 

د در عرصه 
 مسئولین 
ر سینما را

 بهشدت 
مه دهم.
طرنشان 
 «ملک 
حتمال

ى سج ب ب رو ب وری و و و

دلیل غیبت من در سینما را 
از تهیه کنندگان بپرسید

امین زندگانى:

پایان جشنواره 
کودك و نوجوان 
با معرفى آثار 
برتر داخلى و 
خارجى

جهانبخش سلطانى، بازیگر پیشکسوت اصفهانى، 
عقیده دارد فیلم هایى که در ســینماى کودك و 
نوجوانان تولید مى شــود باید بــه لحاظ تکنیک، 
انتخاب مضامین و تفکراتــى که مطرح مى کنند 

نمایاننده دنیاى کودکان و نوجوانان باشد.
ســلطانى که یکى از اهداکنندگان جوایز بخش 
جلوه گاه امید سى و دومین جشنواره فیلم کودك 
و نوجوان بود، درباره سینماى کودك و آثار تربیتى 
آن گفت: همه تولیدات سینماى کودك مى تواند 
در تعالى تفکرات و تربیت نسل کودك و نوجوان ما 

تأثیرگذار و ماندگار باشد.
این بازیگر اصفهانى افــزود: آثار مرتبط با کودك 
و نوجوان همواره باید با عشق و مهربانى قضاوت 

شــود. یکى از مهمترین اصولى که مى توانیم از 
کودکان بیاموزیم ســادگى و مهربانى اســت و 
من امیدوارم که همه ما کــه در این حوزه فعالیت 
مى کنیم مانند کــودکان با صاف بودن و مهربانى 

قدم برداریم.
وى در پایان با اشــاره به لزوم بهبود بخشــى به 
تولیدات عرصه سینماى کودك و نوجوان تأکید 
کرد: فیلم ها باید به لحاظ تکنیک، انتخاب مضامین 
و تفکراتى که مطرح مى کننــد نمایاننده دنیاى 
کودکان و نوجوانان باشند و دغدغه هاى این نسل 
را منتقل کنند و نیز توانایى آن را داشته باشند که 
نگاه مخاطب را توسعه دهند و  او را به سمت دنیایى 

بهتر راهنمایى کنند.

آثار مرتبط با کودك و نوجوان 
باید با عشق و مهربانى قضاوت شود

پایان تصویربردارى «فوق لیسانسه ها»
 در آذر ماه 

روز یک شنبه هفته جارى، دو اتفاق تأسفبار براى 
براى دو موزیسین مشهور کشــورمان رخ داد. در 
این روز شــهرداد روحانى و رضا صادقى هر دو در 

بیمارستان بسترى شدند.

عارضه قلبــى براى رهبــر نامدار 
ارکستر

شهرداد روحانى، رهبر ارکستر سمفونیک تهران، 
بعد از اجراى این ارکســتر به دلیــل عارضه قلبى 
راهى بیمارستان شد. ارکســتر سمفونیک تهران 
شامگاه یک شــنبه، سوم شــهریور ماه، در تاالر 
وحدت روایتگر آثار آهنگسازان کشورهاى عضو 
«میکتا» و اثرى از شهرداد روحانى بود. «میکتا» 
با امضــاى پیمان نامه همکارى بین کشــورهاى 
مکزیک، اندونزى، کره، ترکیه و استرالیا در سال 
2013 تشکیل شده و اکنون ریاست این سازمان بر 

عهده مکزیک است.

رضا صادقى هم بسترى شد
در خبرى دیگر مدیر برنامه هــاى رضا صادقى از 
بسترى و جراحى شدن این خواننده در بیمارستان 
خبر داد. على جعفرى با اشــاره به آسیب دیدگى 
این هنرمند گفت: متأسفانه رضا صادقى خواننده 
موسیقى پاپ کشــورمان، روز یک  شنبه از پله ها 

سقوط کرد و دچار آسیب دیدگى شد.
وى افزود: روز دوشنبه عمل جراحى روى پاى او 
انجام و براى او پالتین گذاشته شد. به نظر مى رسد 
به دلیل آســیب دیدگى و جراحى ســنگین، این 

هنرمند دوره نقاهت طوالنى مدتى را بگذراند.
صادقى قرار است 8 شهریور در تهران روى صحنه 
برود که عمل جراحى او برگزارى این کنسرت را در 

هاله اى از ابهام قرار داده است.

کار 2 هنرمند معروف به بیمارستان کشید



ورزشورزش 053568 سال  شانزدهمچهارشنبه  6 شهریور  ماه   1398

آگهى مزایده عمومى

سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان- کمیسیون معامالت
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ساختمان ادارى 1
نائین- بلوار 627475425/000/000ادارى9803جها د سازندگى سابق

-جهاد

مهدى رجب زاده، پیشکسوت باشگاه ذوب آهن پس از جلسه 
با مدیرعامل کارخانه ذوب آهن، در مورد شــایعاتى مبنى بر 
برکنارى علیرضا منصوریان از سرمربیگرى این تیم صحبت 

کرد.
به گزارش «مدال»، مهدى رجب زاده یکى از بااخالق ترین 
بازیکنان تاریخ فوتبال ایران و بازیکن ســابق ذوب آهن که 
سال ها در این تیم بازى کرد در پایان لیگ هفدهم از ذوب آهن 
و دنیاى بازیگرى خداحافظى کرد. او توسط یکى از مقامات رده 
باالى کارخانه ذوب آهن به نشستى دعوت شد؛ دعوتى که حرف 

و حدیث هاى زیادى را به همراه داشت. 
بعد از باخت ذوب آهــن در هفته اول با چه 
منظورى به مالقــات مدیر عامل کارخانه 

ذوب آهن رفتید؟!

بحث من بــا آقاى یزدى زاده کامًال شــخصى بــود. به جهت 
حضورشان در هیئت مدیره باشگاه کامًال از ایشان شناخت داشتم. 
اما طبعــاً بعد از مالقات شــما بحث هاى 

حاشیه اى هم مطرح مى شود.
من با مدیر عامــل کارخانه هیچ بحثى در مــورد حضور در کادر 
فنى نداشــتم و اصًال این کار را حرفه اى نمى دانم. سرمربى تیم 
ذوب آهن فقط یک بازى را ســپرى کرده به همین دلیل اصًال 
درســت و اخالقى نیســت که بحثى در مورد رفتن این مربى 

مطرح شود. 
اما تو و ذوب آهن به نظر جداشدنى نیستید.

بله من نمى توانم از  ورزشگاه فوالد شهر جدا شوم به همین دلیل 
هم 90 درصد بازى هاى تیم محبوبم را از نزدیک تماشا کردم. این 
بار هم بازى ذوب آهن مقابل سایپا را از جایگاه ِویژه تماشا کردم 

اما این موارد دلیل نمى شــود که مالقاتم با مدیریت کارخانه در 
رابطه با کادر فنى تیم باشد. 

اگر از شــما بــراى حضــور در کادر فنى 
ذوب آهن دعوت به عمل آید مى روید؟

زمانى مى توانم در این مورد حرف بزنــم که از من براى حضور 
در کادر فنى دعوت کنند اما زمانى که هیچ صحبتى نشــده من 

نمى توانم در این خصوص حرف بزنم. 
چرا ذوب آهن بازى 2 بر صفــر برده را با 

باخت عوض کرد؟!
من فکر مى کنم اخراج بازیکن ذوب آهن و یکســرى اشتباهات 
فردى موجب باخت تیم شد هر چند ذوب آهن حتى در زمان ده 
نفره شدن هم یکى دو فرصت خوب براى اضافه کردن به تعداد 

گل هایش داشت.

مهدى رجب زاده:

من و فوالدشهر از هم جدا نمى شویم

ویــژه برنامه هــاى «فوتبال بــه وقت اصفهــان» که 
پیش تر به پخش و کارشناسى مســابقات فوتبال بر روى 
پرده فرهنگسراها اختصاص داشت، حاال براى دومین بار با 

آیتم هاى جدید به میان طرفدارانش مى آید.
در کنار پخش مســابقات مختلــف فوتبال کــه با آغاز 
رقابت هاى لیــگ برتر همچنــان پابرجــا خواهد بود، 
ویژه برنامه هاى ماهیانه «فوتبال بــه وقت اصفهان» با 
آیتم هایى جدید و جذاب به میان عالقه مندان خود آمده تا 
دومین میتینگ بزرگ مشترك هواداران و اهالى دو باشگاه 

سپاهان و ذوب آهن برگزار شود.
حضور مدیران ارشــد شــهردارى اصفهــان، هنرمندان 
اصفهانى، جمعى از پیشکسوتان و اهالى دو باشگاه سپاهان 
و ذوب آهن، برگزارى آیتم ستارگان دیروز، امروز و فرداى 
فوتبال اصفهان و تجلیل از آنها، اجراى برنامه هاى هنرى 
با موضوع فوتبال با حضور خوانندگان و لیدرهاى سپاهان و 
ذوب آهن و انجام برنامه هایى با ابتکارهاى هوادارى از جمله 

موضوعات جالب توجه این ویژه برنامه است.
این ویژه برنامــه به همت اداره کل ارتباطــات و امور بین 
الملل شهردارى اصفهان با مشارکت شهردارى منطقه 8 
و شهردارى منطقه 4 اصفهان چهارشــنبه 6 شهریور ماه 
ساعت 18 در سالن همایش هاى باغ تجربه برگزار مى شود.

نورشرق، رئیس کمیته تعیین وضعیت در کنفرانس خبرى 
رقم طلب امیر قلعه نویى از استقالل را فاش کرد!

یکى از خبرنگاران از رئیس کمیته تعیین وضعیت پرســید 
چرا در اعالم رأى امیر قلعه نویى به مقدار طلب او از باشگاه 
استقالل اشاره نکردید در حالى که در همه رأى ها به مبلغ 
طلب شاکى اشاره مى کنید؟ رئیس کمیته تعیین وضعیت 
در پاسخ به این سئوال گفت: واقعیت این است در برخى از 
پرونده ها از ما خواسته مى شود که به رأى نهایى در سایت 
رسمى فدراسیون فوتبال و رســانه ها اشاره نکنیم. همین 
چند وقت پیش بود که یکى از مربیان از من خواســته بود 
رأى پرونده هر چه هست مسکوت بماند. من هم از او یک 
دستخط گرفتم و از همکاران خواستم که رأى این پرونده 
اعالم رسمى نشود. البته ما ماشین صدور رأى نیستیم و به 
پرونده ها رسیدگى مى کنیم. دلیل بر این نیست هر کسى 
مبلغى که مطالبه مى کند رأى نیز همان باشــد. در پرونده 
قلعه نویى ایشان مبلغ 16 میلیون و 200 هزار تومان براى 
رسیدگى به پرونده به حساب فدراسیون فوتبال واریز کرده 
بود اما مبلغى که او از باشگاه استقالل طلب دارد 810 میلیون 

تومان است.

مهدى رجب زاده، پیشکسوت باششگ
د د با مدیرعامل کارخانه ذوب آهن،
برکنارى علیرضا منصوریان از سرر

کرد.
به گزارش «مدال»، مهدى رجبب
بازیکنان تاریخ فوتبال ایران و بازز

سال ها در این تیم بازى کرد در پایاان
ا ا و دنیاى بازیگرى خداحافظى کرد.
باالى کارخانه ذوب آهن به نشستىدد
و حدیث هاى زیادى را به همراه داشتت
بعد از باخت ذوب آهــ
منظورى به مالقــاتت

ذوب آهن رفتید؟!

من وو
«فوتبال به وقت اصفهان» با آیتم هاى 

جذاب براى دومین بار

دومین گردهمایى مشترك 
سپاهان و ذوب آهن 

بزرگوار 810 میلیون 
طلبکاره

 آندره آ اســتراماچونى به تازگى نام سه بازیکن را به باشگاه 
داده. هر سه بازیکن در پست هافبک هجومى بازى مى کنند 
و استرا امیدوار است که باشگاه بتواند یکى از آنها را به خدمت 
بگیرد. نفر اول مانوئل فرناندز، بازیکن 33 ساله و اهل پرتغال 
است که در تیم هایى نظیر بنفیکا، اورتون و والنسیا توپ زده 
و بعد از جدایى از لوکوتیو مسکو در نقل و انتقاالت تابستانى، 
هنوز باشگاه جدیدش را مشخص نکرده. قیمت این بازیکن 

در سایت ترانسفرمارکت 3/5 میلیون یورو قید شده است.
معروف ترین هافبک مورد نظر ســرمربى استقالل یوان 
گورکوف فرانسوى اســت. بازیکنى که در مقطعى شایعه 
حضورش در تراکتور هم منتشــر شد. این بازیکن 33 ساله 
که زمانى از او به عنوان جانشین زیدان نام مى بردند سابقه 
حضور در تیم هایى مثل میالن، بوردو، لیون و دژون را داشته. 
گورکوف چند ماهى است که پا به توپ نشده و قیمتش دو 

میلیون یوروست.
لوئیز هولتبى ارزان ترین گزینه مورد نظر استراماچونى است 
که قیمتش در ترانسفرمارکت 1/5 میلیون یورو اعالم شده. 
این هافبک آلمانى سابقه بازى در بوندسلیگا و لیگ جزیره 
را دارد و معروف ترین تیم او تاتنهام بوده و البته این هافبک 
28 ساله در فوالم و بوخوم و شالکه هم توپ زده است. حاال 
باید منتظر ماند و دید که مذاکره استقالل با این سه هافبک 

معروف چه نتیجه اى خواهد داشت.

گورکوف؟ شوخى مى کنید؟

خارجى ها را ببر تا جام بگیرى

6 سال است قهرمان نشده اى؛ دیگه وقتشه
بعــد از دو نایب قهرمانى متوالى بــا ذوب آهن و 
سپاهان، امیر قلعه نویى براى لیگ نوزدهم هدفى 
جز قهرمانى نــدارد. هرچند او با پنــج قهرمانى 
پرافتخارترین مربى لیگ برتر است، ولى از آخرین 
قهرمانى اش شش سال مى گذرد و مصمم است که 
ثابت کند هنوز حرف هاى زیادى براى گفتن دارد. 
پس از قهرمانى سال 92 با اســتقالل او دو فصل 
ناامیدکننده در این تیم داشــت و به ترتیب پنجم 
و ششم شد تا چاره اى جز جدایى از تیم محبوبش 
نداشته باشد ولى در تراکتور، ذوب آهن و سپاهان 
با تکیه بر ایده هاى فنى که همیشــه به آنها پایبند 
بوده توانست به جمع مدعیان برگردد و برندش را 

احیا کند.
شــاید اگر قلعه نویى در سه ســال گذشته رقیب 
آمــاده اى مثــل پرســپولیس برانکو نداشــت، 
مى توانســت دوباره لذت قهرمانى را بچشد، ولى 
با رفتن مربى کروات رقابــت در لیگ از نو تعریف 
شده و بخت سپاهان کمتر از دیگر مدعیان نیست. 
اگر در لیگ نوزدهم چهار تیم استقالل، پرسپولیس، 
سپاهان و تراکتور را به طور سنتى مدعیان اصلى 
قهرمانى بدانیم، قلعه نویى باید با سه مربى تازه وارد 
و البته خارجى رقابت کند. کسى که بارها از توجه 
بیش از اندازه رســانه ها به مربیان خارجى گالیه 
کرده، به قول خودش حاال در محاصره سه «چشم 

آبى» است که هدفى جز قهرمانى ندارند.
به جز مصطفى دنیزلى کــه در دو مقطع در لیگ 
مربیگرى کرده و فضاى فوتبال ایران را مى شناسد، 
استراماچونى و کالدرون تازه واردانى هستند که براى 
عادت به شرایط لیگ به چند هفته زمان نیاز خواهند 
داشت و ممکن است در شروع لغزش هایى داشته 
باشند، ولى نمى توان از سابقه و وزن این دو مربى 
به راحتى گذشت. همین رقابت و تضاد، بازى هاى 
سپاهان با این سه تیم را براى قلعه نویى حساس تر 
مى کند. او از طرفى نمى خواهد در دوئل با مربیان 
خارجى و گرانقیمت لیگ بازنده شــود و از طرف 
دیگر تجربه فصل گذشــته به او یادآورى مى کند 
که امتیــازات این بازى ها چه اهمیــت باالیى در 

سرنوشت قهرمانى دارد.
سپاهان فصل گذشته از دو بازى با استقالل یک 
برد و یک باخت داشت، مقابل پرسپولیس دو بار به 
تساوى رسید و مقابل تراکتور با یک تساوى و یک 
شکست عملکرد خوبى نداشت. فصل گذشته هم 
رقابت با این سه مدعى براى قلعه نویى حکم جدال 
با مربیان خارجى را داشت و اگر در این بازى ها نتایج 
بهترى مى گرفت، باالتر از پرسپولیس مى توانست 
جــام قهرمانى را باالى ســر 
ببرد. در لیــگ هجدهم 
اولین بازى سپاهان با 
مدعیان مقابل تراکتور 
در فوالدشــهر بود و تا 
دقایق پایانى توانسته بود 
تیم جان توشــاك را 2 بر یک 
شکست دهد ولى با شوت سنگین 
اسماعیلى فر بازى به تساوى 

رسید. در هفته دهم ســپاهان در تهران 
مهمان اســتقالل بود که توانست با تک 
گل دقایق پایانى کى روش به 3 امتیاز برسد. 
قلعه نویى بــا این برد انتقام شکســت چند 
ماه قبل ذوب آهن مقابل استقالل در لیگ 
قهرمانان آسیا را از شفر گرفت. بازى هفته 
دوازدهم سپاهان با پرسپولیس به تعویق 

افتاد تا حکم فینال نیم فصل را پیدا کند. این بازى 
جنجالى با تســاوى یک بر یک به پایان رسید تا 
ســپاهان در نهایت با تفاضل گل بهتر نسبت به 
پرســپولیس و پدیده قهرمان نیم فصل شود. این 
اولین دوئل فصل قبل قلعه نویى با برانکو بود که دو 

بار دیگر تکرار شد.
در نیم فصل دوم بازى هاى سپاهان مقابل این سه 
مدعى خوب پیش نرفت. ســپاهان در نوزدهمین 
بازى مهمان تراکتور بود و مقابل شاگردان لیکنز 
اولین شکســت فصل را پذیرفــت. مهدى پور و 
استوکس در این بازى براى تراکتور گل زدند و خط 
حمله سپاهان در تبریز نتوانست کارى از پیش ببرد. 
بعد از این شکست سپاهان دیگر نتوانست به صدر 
جدول برگردد. بازى برگشت با استقالل در هفته 
بیست و پنجم ضربه دیگرى به امیدهاى قهرمانى 
سپاهان بود. شفر هرچند در بحران بود، ولى تیمش 
توانست با گل دیدنى ثانیه هاى پایانى پاتوسى به 
3 امتیاز برسد و استقالل جاى سپاهان در رده سوم 

جدول را بگیرد.
با این حال ســپاهان پیش از بازى هفته بیست و 
هفتم مقابل پرسپولیس هنوز شــانس قهرمانى 
داشــت. اصفهانى ها در ورزشــگاه آزادى تالش 
زیادى بــراى گرفتن 3 امتیاز بازى داشــتند، ولى 
دومین دوئل قلعه نویى با برانکــو باز هم برنده اى 
نداشت تا قهرمانى پرسپولیس تقریبًا قطعى شود. 
ســپاهان در نیمه نهایى جام حذفــى هم میزبان 
پرسپولیس بود و انگیزه زیادى براى شکست این 
تیم داشــت ولى این بازى جنجالى با برترى تیم 
برانکو به پایان رســید. این بازى تا دقیقه 120 با 
تساوى بدون گل پیش مى رفت که شوت نوراللهى 
با برخورد به پاى ســیاوش یزدانى به گل برترى 

پرسپولیس تبدیل شد.
هرچند ســپاهان فصل گذشــته هر دو جام را با 
اختالف کمى از دست داد ولى قلعه نویى در اولین 
ســال حضور دوباره اش در این تیم کارنامه خوبى 
داشــت. در لیگ نوزدهم اما انتظــارات هواداران 
ســپاهان از این مربى باالتر خواهد بود. او یکسال 
با تیم کار کرده، اکثر بازیکنان اصلى مانده اند و در 
هفته هاى گذشته هم توانسته تیم را به خوبى تقویت 
کند. ولسیانى، حسینى، نورافکن و مصلح مهمترین 
خریدهاى سپاهان هستند و ظاهراً ترکیب اصلى 

این تیم قوى تر از فصل گذشته خواهد بود.
اولین مصاف ســپاهان با تیم هاى مدعى در هفته 
ششم مقابل پرسپولیس کالدرون در تهران است. 
آنها در هفته دهم میزبان تراکتور دنیزلى و در هفته 
دوازدهم میزبان استقالل استراماچونى هستند. این 
یعنى ســپاهان در هفته هاى پایانى فصل مجبور 
اســت در تبریز و تهران مقابل این دو مدعى بازى 
کند. عجیب نیســت اگر یک بار دیگر سرنوشت 
قهرمانى را بازى هاى مستقیم 
تعیین کند و قلعه نویى اگر 
مى خواهد براى ششمین 
بار قهرمان لیگ برتر شود 
باید این بار مقابل مدعیان 

نتایج بهترى بگیرد.

اولین بازى پرسپولیس در دوران مدیرعاملى محمدحسن 
انصارى فرد مقابل تیمى خواهد بــود که هدایت آن بر 
عهده مربى ســابق پرســپولیس در دوره قبلى حضور 

انصارى فرد است.
تیم فوتبال پرسپولیس در هفته دوم رقابت هاى لیگ برتر 

روز جمعه در شهر تبریز به مصاف تراکتور خواهد رفت.
بازى تراکتور و پرســپولیس همواره حساســیت هاى 
فراوانى دارد و امسال هم تقابل آنها مستثنا نیست. حضور 
مصطفى دنیزلى، ســرمربى پیشین پرســپولیس روى 
نیمکت تراکتورى ها هم به نکات ویژه این دیدار افزوده 
است. دنیزلى در لیگ ششم سرمربى پرسپولیس بود و تیم 
او براى هواداران این تیم یادآور بازى هاى زیبا و تهاجمى 

و البته پرگل است.
امــا اتفاقى که دیــروز رخ داد و حساســیت هاى بازى 
پرســپولیس و تراکتور را بیشــتر از پیش کــرد، تغییر 

مدیرعامل پرســپولیس بود. با اعالم رســمى باشگاه 
پرســپولیس، ایرج عرب رســمًا به کار در این باشگاه با 
ســمت مدیرعامل پایان داد و تنهــا در عضویت هیئت 
مدیره باقى ماند. به جاى عرب، محمدحســن انصارى 
فرد مدیرعامل جدید پرسپولیس شد و کار خود را در این 

باشگاه آغاز کرد.
انصارى فرد پیــش از ایــن در یک مقطــع دیگر هم 
مدیرعاملى پرســپولیس را بر عهده داشته است. یکى 
از اتفاقات مهــم دوران مدیریــت او، آوردن مصطفى 
دنیزلى به پرســپولیس بود. این دو نفر 13 سال پیش با 
هم در پرســپولیس کار مى کردند. حاال دقیقًا در همان 
فصلى که دنیزلى به فوتبال ایران و این بار تیم تراکتور 
برگشته، انصارى فرد هم مجدداً مدیرعامل پرسپولیس 
شده و از قضا چند روز پس از شروع مدیریت انصارى فرد، 

پرسپولیس و تراکتور مقابل هم قرار مى گیرند.

حسن سریعاً به مصطفى رسید

دیروز یکى از رســانه ها، خبر از محرومیت شــش ماهه 
محمد بلبلى داد. این بازیکن بعد از اتمام فصل گذشته از 
سپیدرود به فوالد پیوست اما چند روز بعد خبر رسید سر از 
استقالل درآورده است! این موضوع باعث شد فوالدى ها 

اقدام به شکایت علیه بلبلى کنند.
گفته مى شود بلبلى طبق قانون، شش ماه از فعالیت هاى 
فوتبالى محروم شده است. البته این موضوع هنوز توسط 
هیچکدام از مســئوالن باشگاه اســتقالل و فدراسیون 
فوتبال تأیید نشــده، اما شــواهد و قرائن نشان مى دهد 
بازیکنى که با دو باشــگاه قرارداد امضا کند با محرومیت 
مواجه خواهد شد. اگر محرومیت قطعى شود، بلبلى تا نیم 
فصل در استقالل حق بازى نخواهد داشت. این موضوع، 
زوایاى دیگرى هم دارد و احتمال محرومیت استقالل از 

دو پنجره نقل و انتقاالتى را افزایش مى دهد.
در بند 12 از ماده 18 آیین نامــه نقل وانتقاالت آمده: در 
صورتى که باشگاهى با بازیکن حرفه اى که بدون دلیل 
موجه، قرارداد قبلى اش را فسخ کرده است قرارداد منعقد 
کند، اینطور فرض مى شــود که این باشــگاه بازیکن را 
تحریک به نقض قرارداد کرده است مگر آنکه خالفش 
ثابت شود. این باشگاه از ثبت قرارداد با هر بازیکن جدیدى، 

چه داخلى و چه بین المللى به مدت دو دوره زمانى کامل و 
متوالى نقل وانتقاالت محروم مى شود و باشگاه فقط بعد از 
اتمام کامل دوران محرومیت و در دوره نقل و انتقال بعدى 
قادر به ثبت بازیکن جدید داخلى یا بین المللى اســت و 
استثناء مندرج در بند یک ماده 6 این مقررات (ثبت بازیکن 
آزاد خارج از دوره زمانى نقل و انتقاالت) در این مورد اعمال 
نمى شود. یعنى حتى با استفاده از این استثناء نیز نمى تواند 

بازیکن جدید ثبت کند.
اســتقاللى ها تقریبًا در هر هفته با یــک چالش جدى 
مواجه مى شــوند و نگرانى هاى زیادى بــراى هواداران 
خود مى ســازند که این موضــوع هم، یکــى دیگر از 
نمونه هاى این مدل از تنش ها به شــمار مــى رود. باید 
ببینیم در نهایت چه اتفاقى رخ مى دهد. آیا بلبلى به صورت 
رسمى محروم مى شود؟ آیا باشــگاه استقالل هم دچار 
محرومیت مى شــود؟ آیا این پرونده هم به پرونده هاى 

بیشمار آبى پوشان اضافه مى شود یا خیر؟

سوت بلبلى از نوع گوشخراش!

 اشــتباه فاحشــى در مصاحبه اخیر کالدرون باعث شده 
شــبهاتى در خصوص اطالعاتى که به ســرمربى جدید 
سرخ ها داده مى شــود، به وجود آید. گابریل کالدرون در 
بخشــى از مصاحبه اش که قبل از تمریــن دو روز پیش 
در جمع خبرنــگاران حاضر در محل تمرین داشــت، به 
نکته عجیبى اشــاره کرد. کالدرون در پاســخ به سئوالى 
در خصوص بــازى روز جمعه در برابــر تراکتور در جمع 
خبرنگاران گفت: «پرســپولیس سال گذشــته در تبریز 
شکســت خورد و همه مى دانیم بازى کــردن آنجا واقعًا 
سخت است اما من به تیمم اعتماد دارم و به حریفان احترام 
مى گذارم. این بازى دومین فینال ماســت و همه بازى ها 

براى ما فینال است که یا باید ببریم یا مساوى کنیم.»
کالدرون در حالى به شکست پرسپولیس در فصل قبل در 

برابر تراکتور اشاره داشــت که هر دو بازى رفت و برگشت 
فصل قبل پرســپولیس در برابر تراکتور با تساوى به پایان 
رسیده بود! این در حالى است که برخى از خبرنگاران حاضر 
در محل تمرین پس از این صحبت هاى کالدرون به وى 
یادآور شدند که پرسپولیس در فصل قبل در برابر تراکتور 
بازنده نبوده است! حاال این ســئوال پیش مى آید که آیا به 
کالدرون که مدعى اســت اطالعات خوبى از ســال هاى 
اخیر پرسپولیس دارد، اطالعات اشــتباه و غلط داده اند یا 
اینکه این اشتباهى لفظى از ســوى مرد آرژانتینى نیمکت 
پرســپولیس بوده که ســهواً این موضوع را بر زبان آورده 
اســت. جالب تر از این مسئله، این اســت که هیچیک از 
خبرگزارى هــا و خبرنگارانى که در ایــن مصاحبه حضور 
داشته اند این بخش اشتباه صحبت هاى کالدرون را تصحیح 

نکرده اند و عیناً آن را به رسانه خود مخابره کرده اند.

کالدرون عزیزم دقت کن

بهترى مى گرفت، باالتر از پرسپولیس مى توانست 
جــام قهرمانى را باالى ســر 
ببرد. در لیــگ هجدهم 
اولین بازى سپاهان با 
مدعیان مقابل تراکتور 
در فوالدشــهر بود و تا 
دقایق پایانىتوانسته بود

2تیم جان توشــاك را 2 بر یک 
شکست دهد ولى با شوت سنگین

اسماعیلى فر بازى به تساوى 

رسید. در هفته دهم ســپاهان در تهران
مهمان اســتقالل بود که توانست با تک 
3گل دقایق پایانى کى روش به 3 امتیاز برسد. 
قلعه نویى بــا این برد انتقام شکســت چند 
ماه قبل ذوب آهن مقابل استقالل در لیگ 
قهرمانان آسیا را از شفر گرفت. بازى هفته 
دوازدهم سپاهان با پرسپولیس به تعویق 

آنها در هفته دهم میزبان تراکتور دنیزلى و در هفته 
دوازدهم میزبان استقالل استراماچونى هستند. این

یعنى ســپاهان در هفته هاى پایانى فصل مجبور 
اســت در تبریز و تهران مقابل این دو مدعى بازى 
کند. عجیب نیســت اگر یک بار دیگر سرنوشت 
قهرمانى را بازى هاى مستقیم 
اگر کند و قلعه نویى تعیین

مى خواهد براى ششمین 
قهرمان لیگ برترشود بار

باید این بار مقابل مدعیان 
نتایج بهترى بگیرد.

محمد احمدى

محمد مؤمنى

سعید نظرى
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مزایده 
شــماره آگهى: 139803902004000149 تاریخ آگهى: 1398/05/07 شــماره پرونده: 
9100400200400321 آگهى مزایده پرونده اجرایى کالســه: 9100860، 1- ششدانگ 
یکبابخانه پالك باقیمانده 1933 (یک هزار و نهصد و سى و سه) که شماره هاى 8 و 9 فرعى 
از آن مجزى گردیده اند واقع در بخش دو ثبت اصفهان بمساحت 159/50 مترمربع به آدرس: 
اصفهان خیابان چهارباغ پائین کوچه مسجد ذکراله- کوچه کلباسى- بن بست نشاط پالك 
33 که سند مالکیت آن در یک جلد در صفحه 575 دفتر 144 ذیل شماره 21304 دفتر امالك 
بخش مزبور ثبت و با شــماره چاپى 285520 بنام آقاى بهمن آیتى سجزه یى ثبت و صادر 
شده است و حدود اربعه طى نامه 19757/ش- 91/9/19 اداره ثبت منطقه مرکزى اصفهان 
عبارتست از: شماال: در سه قسمت که قسمت دوم غربى است بطول 6/5 و 2/75 و 3/45 متر 
دیوار اشتراکى با پالك 1920 شرقا: بطول 15/60 متر دیوار بدیوار پالك 1938 جنوبا: اول 
بصورت پخ بطول 4/43 متر دیواریست به کوچه دوم بطول 6/25 متر درب و دیواریست به 
کوچه غربا: بطول 16/25 متر به دیوار اشــتراکى با خانه 1932 که برابر گزارش کارشناسى 
ملک بصورت یک ساختمان دو طبقه، بمساحت عرصه 159/5 مترمربع و مساحت اعیانى 
245 مترمربع، با اسکلت فلزى و دیوار باربر، سقف طاقى ضربى، در دو طبقه *طبقه همکف* 
در کد (80-) سانتیمتر، کف سرامیک، بدنه ترکیبى از سرامیک- رنگ روغنى، کاغذ دیوارى- 
سنگ، کابینت ام دى اف، درهاى داخلى چوبى و با رنگ روغن، کمدها ام دى اف، سرویس 
هاى بهداشتى و آشپزخانه کاشى و ســرامیک، بصورت دو خوابه، سیستم گرمایش پکیج و 
رادیاتور، سیستم سرمایش کولر آبى، در و پنجره هاى خارجى آلومینیوم *طبقه اول* کف 
سرامیک و سنگ، بدنه رنگ روغنى و قسمتى سنگ آنتیک، درهاى داخلى چوبى و با رنگ 
روغنى، سرویس هاى بهداشتى و آشپزخانه کاشى و سرامیک، پنجره هاى خارجى آلومینیوم، 
کابینت ام دى اف* کف حیاط موزائیک، نماى خارجــى و حیاط آجرنما، درهاى خارجى از 
پروفیل آهنى و با رنگ روغنى، قدمت بنا حدود 20 سال مى باشد که بازسازى شده برق هر 
طبقه مجزا و آب و گاز بصورت مشترك مبلغ پایه مزایده 3/600/000/000 ریال (سه میلیارد 
و ششصد میلیون ریال) مى باشد. 2- ششدانگ یکبابخانه پالك شماره 15152/21 (بیست و 
یک فرعى از پانزده هزار و یکصد و پنجاه و دو) واقع در بخش 5 اصفهان به آدرس: اصفهان، 
خیابان مدرس، خیابان مولوى، کوچه ویس، نبش بن بست شهید مصطفى حیدرى که اسناد 
مالکیت آن در دو جلد در صفحات 577 و 580 دفتر 60 محلى ذیل شماره هاى 12644/س 
و 12646/س دفتر امالك بخش مزبور با شــماره هاى چاپــى 693657 و 693658 بنام 
خانم فاطمه ناظمى سجزه یى فرزند حســین على صادر شده است و حدود اربعه طبق نامه 
91/7786 س- 91/9/19 عبارتست از: شماال: بطول 6/15 متر درب و دیواریست بکوچه 
شرقا: بطول 16/12 متر دیوار بدیوار خانه حســین زرگرزاده جزء باقیمانده 15152 جنوبا: 
بطول 6/15 متر بدیوار منزل على غفورى جزء باقیمانده پالك فوق غربا: بطول 15/92 متر 
درب و دیواریست بکوچه منسده که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق بمساحت عرصه 
98/52 مترمربع و مساحت اعیانى 90 مترمربع (بر اساس استعالم مورخ 89/7/25 شهردارى 
منطقه) با اسکلت باربر، طاق ضربى، در یک و نیم طبقه، در و پنجره هاى خارجى از پروفیل 
آهنى، دیوارها رنگ روغنى، سرویس هاى بهداشتى و آشپزخانه کاشى و سرامیک، کابینت 
فلزى، کف داخلى موزائیک و سیمان، درهاى داخلى چوبى با رنگ روغنى، سیستم گرمایش 
بخارى گازى و ســرمایش کولر آبى، درهاى اصلى از پروفیل آهنى با رنگ روغنى، نماى 
خارجى ترکیبى از سنگ و پالستر سیمان ســفید، نماى داخلى سنگ تراورتن، کف حیاط و 
زیرزمین موزائیک، قدمت بنا بیش از چهل سال، انشعابات آب، برق، گاز و فاضالب مبلغ پایه 
مزایده 2/400/000/000 ریال (دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال) مى باشد. هر دو مورد 
وثیقه فاقد بیمه مى باشند. طبق سند رهنى شماره 127335- 89/10/5 دفتر اسناد رسمى 
شماره 19 اصفهان، بابت بدهى شرکت فجر توســعه سپاهان در رهن پست بانک اصفهان 
واقع مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 98/6/25 در اداره اجراى اسناد رسمى 
اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى- چهارراه اول سمت چپ به مزایده گذارده مى 
شود. مزایده از مبالغ پایه فوق شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى 
نقدا 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 مســترد مى گردد ضمنا 
این آگهى در یک نوبت در روزنامه چاپ اصفهان مورخ 98/6/6 درج و منتشــر مى گردد و 
در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه 
مزایده باید مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه 
 اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به 
همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمناً برنده مزایده باید مابقى مبلغ 
خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص پرداخت نماید. م الف: 553348 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /5/347
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139803902004000175 تاریخ آگهى: 1398/06/02 شــماره پرونده: 
139704002004000345 آگهى مزایــده پرونده اجرایى شــماره بایگانى: 9702594، 
1- ششدانگ یکدستگاه آپارتمان واقع در طبقه پنجم جنوبى پالك ده هزار و یکصد و هشتاد 
و سه فرعى از چهارده هزار و چهارصد و پنجاه و هشت اصلى مفروز و مجزى شده از هزار و 
هشتاد و هشت فرعى فرعى از اصلى مذکور قطعه 14 تفکیکى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 206/3 مترمربع به انضمام انبارى قطعه 14 تفکیکى به مساحت 5/11 مترمربع 
واقع در پشت بام و پارکینگ قطعه 7 تفکیکى به مساحت 12/5 مترمربع واقع در همکف با 
قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشــترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه 
هاى اجرائى ان به آدرس اصفهان خیابان جابر انصارى جنب دانشگاه صنعت نفت مجتمع 
سپهر کدپستى 8196854471 که سند مالکیت آن در صفحه 113 دفتر امالك جلد 424 
ذیل شماره 84356 با شماره چاپى 089119 ســرى الف سال 94 بنام سید روح اله حسینى 
ثبت و صادر شده اســت حدود، شــماال: 1- بطول 2/28 متر پنجره و دیواریست به نورگیر 
مشاعى 2- در شش قسمت که قسمت هاى اول و دوم و ششم بصورت پخ است بطولهاى 
1/75، 1/7، 0/25، 1/56، 0/09، 3/7، متر درب و دیوارى است به راه پله و اسانسور مشاعى 
3- بطول 0/15 متر دیوارى است به نورگیر مشاعى 4- در سه قسمت که قسمت دوم شرقى 
است بطولهاى 0/11، 2/58، 3/26 متر دیوار اشتراکى با آپارتمان 10182 فرعى شرقا: بطول 
14/15 متر دیوارى است به فضاى پالك 1087 فرعى جنوبا: در سه قسمت که قسمت هاى 
اول و سوم بصورت پخ است بطولهاى 1/95، 9/9، 2/05 متر پنجره و دیواریست به فضاى 
حیاط مشاعى غربا: بطول 14/87 متر دیوارى اســت به فضاى پالك 1089 فرعى، حدود 
انبارى قطعه 14 به مساحت 5/11 متر به حدود اربعه، شماال: بصورت مورب بطول 2/6 متر 
درب و دیواریست به راه پله مشاعى شــرقا: بطول 1/78 متر دیواریست به فضاى پشت بام 
جنوبا: در سه قسمت که قسمت دوم بصورت پخ اســت بطولهاى 0/42، 0/35، 2/67 متر 
دیواریست به فضاى پشــت بام غربا: بطول 1/77 متر دیواریست به راه پله مشاعى، حقوق 
ارتفاقى له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاست و حدود پارکینگ قطعه 7 به مساحت 12/5 
متر به حدود اربعه، شماال: بطول 2/50 متر خط مستقیم مفروض است به محوطه مشاعى، 
شرقا: بطول 5 متر خط مستقیم و مفروض است به محوطه مشاعى جنوبا: بطول 2/5 متر خط 
مستقیم و مفروض است به محوطه مشاعى غربا: بطول 5 متر خط مستقیم و مفروض است 
به پارکینگ قطعه شــش، حقوق ارتفاقى له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاست. طبق 
نظر کارشناس رسمى دادگســترى پالك فوق الذکر مجموعه مسکونى 6 طبقه با انبارى و 
پارکینگ با اسکلت بتنى و ســقف تیرچه بلوك و نماى سنگ و آجر و پوشش بام از ایزوگام 
با درب ورودى آهنى با حیاط از کف موزائیک و دیوارها سنگى میباشد. کف واحد مذکور از 
سرامیک، دیوارها نقاشى شده، کابینت MDF در و پنجره ها الومینیوم و سرویس بهداشتى 
و حمام کاشى و سرامیک و سیستم گرمایشى با پکیج و سرمایشى با کولر و داراى انشعابات 
اب و فاضالب، برق 25 امپر تک فاز و گاز و یک واحد پارکینگ و یک باب انبارى میباشــد. 
2- ششدانگ پالك شماره چهار هزار و پانصد و شصت فرعى از هجده اصلى مفروز و مجزى 
شده از سه هزار و هشتصد و شــصت و ســه فرعى از اصلى مذکور واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان به مساحت 260/6 مترمربع با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق 
قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه هاى اجرائى ان به آدرس اصفهان رهنان خیابان مطهرى 

روبروى قنادى ایمان به صورت منزل مسکونى که سند مالکیت آن در صفحات 555 و 552 
و 564 و 558 و 567 و 561 و 543 دفتر امالك جلد 449 ذیل شــماره 58654 و 58653 
و 58657 و 58655 و 58658 و 58656 و 58650 بــا شــماره چاپى 198290، 198289، 
198291، 198294، 198292، 198293، 198288 بنام سید احمد حسینى و خدیجه بیگم 
حسینى ثبت و صادر شده است حدود شماال به طول 11/90 متر به دیوار اشتراکى با مالک 
3913 فرعى شرقا در هفت قسمت که قسمت دوم و ششم از غرب به شرق و قسمت چهارم 
از شرق به غرب به طولهاى 2/30 متر، 3/90 متر، 5/80 متر، 4/10 متر، 7 متر، 1/6 متر، 2/50 
متر، دیواریست به دیوار خانه 3863 باقیمانده جنوبا به طول 23/75 متر به دیوار خانه هاى 90 
و 94 غربا اول به طول 3/10 متر درب و دیواریست به شارع دوم در 4 قسمت که سه قسمت 
اول جنوب مجاور است به طولهاى 2 متر و یک متر و چهل و پنج متر و 7/90 متر و 16/90 
متر دیواریست به دیوار خانه 4561. حقوق ارتفاقى ندارد و طبق نظر کارشناس پالك فوق 
الذکر، به مساحت عرصه 260/6 مترمربع و 542 مترمربع اعیانى به صورت یک مجموعه 4 
واحدى با اسکلت بتنى و سقف تیرچه و بلوك و نماى اجرى و پوشش بام از ایزوگام با درب 
ورودى اهنى با حیاط از کف موزائیک و دیوارها اجرنما و دستگاه پله با کف و دیوارها سنگى 
و نرده فلزى میباشد کف واحدهاى مذکور از سرامیک و اتاقها موزائیک دیوارها نقاشى شده 
کابینت ام دى اف و فلزى، در و پنجره ها الومینیوم سفید رنگ و سرویس بهداشتى و حمام 
کاشى و سرامیک و سیستم گرمایشــى با پکیج و رادیاتور و سرمایشى با کولر بوده و داراى 
انشــعاب اب، فاضالب، برق 25 آ مپر تک فاز ایفون تصویرى میباشد. که طبق سند رهنى 
شماره 19558 مورخ 94/12/15 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 152 اصفهان در 
رهن پست بانک اصفهان واقع مى باشد و طبق اعالم بانک بستانکار ملک فاقد بیمه مى باشد 
از ساعت 9 الى 12 روز دوشــنبه مورخ 98/6/25 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 شــود. مزایده جهت پالك ده هزار و یکصد و هشتادو 
سه فرعى از چهارده هزار و چهارصد و پنجاه و هشت اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
از مبلغ پایه هفت میلیارد و دویست و بیست میلیون و پانصد هزار ریال و جهت پالك چهار 
هزار و پانصد و شصت فرعى از هجده اصلى واقع در بخش 14 ثبت اصفهان از مبلغ پایه هفت 
میلیارد و یکصد و شصت و یک 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 نصــف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/6/6 
درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا 
جهت شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى 
فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه 
اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده 
مزایده باید مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص پرداخت 

نماید. م الف: 575012 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /6/131
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002003004639/1 شماره بایگانى پرونده: 9706471/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000178 تاریخ صدور: 1398/04/25 آگهى ابالغ اجرائیه 
کالسه: 139704002003004639/1 بدینوسیله به اصغر کرمى هرستانى فرزند کریم به 
شماره ملى 6609137560 به نشانى اصفهان ارغوانیه مسجد المهدى کوچه نسیم 2 پالك 
20 کدپستى 8186863611 بدهکار پرونده کالســه 139704002003004639/1 که 
برابر گزارش اداره پست نشاط اصفهان شــناخته نگردیده اید ابالغ مى گردد که برابر چک 
شماره 9608/785948- 12- 97/07/01 عهده بانک ملى شعبه  خیابان جهاد بین شما و 
فرهاد ثالثى مبلغ 4350000 ریال بدهکار مى باشــید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار 
درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونى اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این 
اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه 
نصف جهان آگهى مى شود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 
اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت بیست روز از تاریخ این 
آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات 
اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 575221 اســدى- رئیس اداره اجراى اســناد رسمى 

اصفهان /6/141
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002003004664/1 شماره بایگانى پرونده: 9706499/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000179 تاریخ صدور: 1398/04/25 آگهى ابالغ اجرائیه 
کالسه: 139704002003004664/1 بدینوسیله به اصغر کرمى هرستانى فرزند کریم به 
شماره ملى 6609137560 به نشانى اصفهان ارغوانیه مسجد المهدى کوچه نسیم 2 پالك 
20 کدپستى 8186863611 بدهکار پرونده کالسه 139704002003004664/1 که برابر 
گزارش اداره پست نشاط اصفهان شناخته نگردیده اید ابالغ مى گردد که برابر چک شماره 
97/09/01- 9608/785949- 12عهده بانک ملى خیابان جهاد بین شــما و فرهاد ثالثى 
مبلغ 4350000  ریال بدهکار مى باشــید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست 
صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونى اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح 
مى باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان 
آگهى مى شــود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادى 
فرهنگى و اجتماعى جمهورى اســالمى ایران ظرف مدت بیســت روز از تاریخ این آگهى 
که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى 
جریان خواهد یافت. م الف: 575234 اســدى- رئیس اداره اجراى اســناد رسمى اصفهان 

6/142/
ابال غ ماده 105 اصالحى

شماره: 23010209- 98/5/28 آگهى تبصره یک ذیل ماده 105 اصالحى آیئن نامه قانون 
ثبت- نظر باینکه اقاى سید محمود زاده حسینى و شــریک مالکین ششدانگ پالك 769 
بخش چهار ثبت اصفهان درخواست حذف استثنائ ثمنیه اعیانى را از اسناد خود نموده اند لذا 
مراتب آگهى و بدین وسیله به ذینفعان خانم ها هما- حمیده سلطان- زهرا بیگم هر سه نفر 
عیال دائمى مرحوم حاج عبدالرسول کرباسى اصفهانى اعیانى اخطار میگردد جهت دریافت 
بهاى ثمنیه که توسط کارشناس رسمى دادگسترى اصفهان ارزیابى و به صندوق ثبت تودیع 
گردیده به منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان مراجعه نمائید و در صورتى که مدعى 
تضیع حقى مى باشید ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار اگهى گواهى طرح دعوا را از دادگاه 
صالحه دریافت و به ثبت مربوطه تسلیم نماید در غیر اینصورت وفق مقررات استثنا بها ثمنیه 
از اسناد مالکیت حذف خواهد شــد. م الف: 575901 صفایى- رئیس ثبت اسناد و امالك 

مرکزى اصفهان /6/143
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002003001517/1 شماره بایگانى پرونده: 9802115/1 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139803802003000251 تاریخ صــدور: 1398/05/27 آگهى ابالغ 
اجرائیه کالسه: 139804002003001517/1 بدینوســیله به امیر رضا نقش فرزند جواد 
به شــماره ملى 1287365231 به نشانى خ کاوه خ بهارســتان بلوار ورزشگاه 6 منزل آخر 
کدپستى 8196764883 بدهکار پرونده کالســه 139804002003001517/1 که برابر 
گزارش اداره پست نشاط اصفهان شناخته نگردیده اید ابالغ مى گردد که برابر چک شماره 
139/860336- 98/04/03 عهده بانک شهر شعبه حکیم بین شما و قرض الحسنه طریق 
القدس مبلغ 250000000 ریال بدهکار مى باشــید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار 
درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشــریفات قانونى اجرائیه صادر و بکالسه فوق در 
این اجراء مطرح مى باشــد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در 
روزنامه نصف جهان آگهى مى شــود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله 
ششم توســعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اســالمى ایران ظرف مدت بیست 
روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد،  نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام 
ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 575920 اسدى- رئیس اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان /6/144
مزایده

تاریخ: 98/5/28 شــماره: 194/98- 195/98- 101/98  پیوست: 980057- 9800101 
اجراى احکام مدنى شــوراهاى حل اختالف دادگاه عمومى بخش مهردشــت در نظر دارد 
در خصوص پرونده 195/98 و 194/98 و 101/98 اجرایى جلســه مزایده اى برگزار نماید. 
موضوع مزایده عبارت است از یک خودرو با مشخصات کامیونت ون نیسان تیپ 2400 مدل 
1378 رنگ آبى معمولى شماره شاسى 33188 شماره موتور 24133099 به شماره انتظامى 
916/43 م 27 مى باشد به میزان مبلغ 260000000 ریال ارزش دارد. جلسه مزایده اى در 
تاریخ 98/7/2 از ساعت 9 الى 11 صبح در دفتر اجراى احکام مدنى شوراهاى حل اختالف 
دادگاه عمومى بخش مهردشت برگزار نماید که طالبین شرکت در مزایده مى توانند 5 روز 
قبل از تاریخ مزایده به دفتر اجراى احکام مراجعه تا دستور بازدید صادر گردد. ضمنا مزایده از 
مبلغ ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که ده درصد مبلغ ارزیابى را نقدا به همراه داشته 
باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. توضیحا کلیه هزینه هاى جانبى مربوط به مزایده 
به عهده برنده مزایده مى باشــد. م الف: 575924 کریمى- مدیر دفتر اجراى احکام مدنى 

شوراهاى حل اختالف دادگاه عمومى بخش مهردشت /6/150
فقدان سند مالکیت

شــماره: 23009363- 98/5/10 نظر به اینکه عبدالرضا نبوى نژاد فرزند حســین اعالم 
نموده سند یک دانگ مشاع از ششدانگ پالك 2319/20 واقع در بخش یک ثبت اصفهان 
که در دفتر 121 صفحه 437 ثبت و ســند ب شــماره 446335 دارد طى استشهادیه شماره 
59561- دفترخانه 17 اصفهان رسما گواهى شده است که ســند فوق الذکر مفقود گشته 
و چون درخواست صدور المثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى بتاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این مراتب 
صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد. م الف: 578257 صفائى نائینى- رئیس ثبت منطقه مرکزى اصفهان /6/159

مزایده اموال غیر منقول ( اسناد رهنى) 
شــماره آگهى : 139803902141000021 تاریخ آگهى : 13/ 5 / 1398 شماره پرونده : 
139604002004000332 و 139604002004000333 آگهى مزایده پرونده شــماره 
اجرایــى : 139604002004000332 و 139604002004000333 و شــماره بایگانى 
9600209 و 9600208 شش دانگ عرصه و اعیانى کارخانه شرکت سپهر فوالد اصفهان 
راجع به قطعه زمین به مساحت 9 / 10447 متر مربع از اراضى شهرك صنعتى مورچه خورت 
موضوع قرارداد واگذارى شــماره 3557 – 03 – و ج مورخه 1 / 7 / 82 که از طرف شرکت 
شهرکهاى صنعتى اصفهان به بدهکار شرکت سپهر فوالد اصفهان واگذار گردید و ماشین 
آالت و تاسیســات و تجهیزات موجود در محل اجراى طرح صدر االشــاره که طبق نظر 
کارشناسان رسمى دادگسترى از محل مورد نظر شرکت سپهر فوالد اصفهان واقع در شهرك 
صنعتى مورچه خورت خیابان دکتر حسابى نبش خیابان چهارم پالك 664 بازدید به عمل 
آمده و گزارش کارشناسى را به شرح زیر گزارش گردیده است : مشخصات : 1 – مساحت 
عرصه زمین کارخانه 2 – ســوله 3 – دفتر کارخانه 4 – ساختمان امور ادارى کارخانه 5 – 
نگهبانى 6 – استخر 7 – حصار کشى مشروحه مشاهدات 1 – مساحت عرصه زمین متعلق 
به شرکت سپهر فوالد اصفهان برابر 9 / 10447 متر مربع مى باشد 2 – این شرکت داراى 
دوباب سوله با مشخصات ذیل مى باشد 1 / 2 مساحت سوله ها مجموعه حدود 3552 متر 
مربع است 2 / 2 داراى دو در ورودى فلزى جهت تردد وسائط حمل و نقل سنگین مى باشد 
3/2 کف سازى بتن مشاهده شده است 4 / 2 دیوارها از آجر نماى 35 سانتى متر و بند کشى 
به اجرا در آمده است . 5 / 2داراى روشنایى کافى مى باشد . 6 / 2 روى دیوارهاى اطراف سوله  
به ارتفاع حدود 4 متر پنجره فوالدى و شیشه قرار دارد . 7 / 2 سقف سوله ها به صورت کامل 
پشمه و شیشه – ورق فوالدى پوشانده شده است . 3 – دفترکارخانه این دفتر در مجاور یکى 
از سوله ها در دوطبقه با مصالح بنایى به اجرا در آمده داراى سرویسهاى بهداشتى دستگاه پله 
و محل غذا خورى و رختکن کارکنان مى باشد و حدود 380 متر مربع در دوطبقه به اجرا در 
آمده است . داراى پنجره هاى فلزى و شیشــه و درهاى چوبى براى اتاقها مى باشد . 4 این 
ساختمان که حدود 250 متر مربع مســاحت دارد با محوطه سازى حدود 150 متر مربع مى 
باشد که با اجراى ستون ها و سقف تیرچه بلوك و سرویس بهداشتى کامل و آبدارخانه کامل 
، دارابودن در ورودى سکوریت و پنجره هاى فوالدى و شیشه و درهاى چوبى و نماى آجر 
چهارسانتى به اجرا در آمده است . 5 – نگهبانى در مجاور در ورودى کارخانه واحد نگهبانى 
به اجرا در امده . دیوارها از مصالح بنائى ، گچ و خاك و رنگ به اجرا در آمده است و کف سازى 
انجام شده است . داراى پنجره ها و در فلزى و شیشه مى باشــد . 6 – استخر این کارخانه 
داراى یک استخر در کجاور ساختمان ادارى است که حدود 90 متر مساحت کف استخر مى 
باشد و دیوارها از مصالح بنایى و پالسترســیمان و رنگ استخرى به آجر در آمده است 7 – 
حصار کارخانه حصار کارخانه به ارتفاع حدود 2 / 5 متر در اطراف کارخانه با آجر لفتون و بند 
کشى دو طرف نما به اجرا در آمده است اعالم نظر کارشناسى با توجه به جمیع جهات و در 
نظر گرفتن قیمت هاى عادله روز ارزیابى عرصه و اعیان شرکت سپهر فوالد اصفهان به شرح 
ذیل اعالم مى گردد: ریال معادل دو میلیاردو چهارصد و سیزده میلیون تومان 000 / 000 / 
130 /24 و بنا بر نظر کارشــناس رسمى دادگسترى مجموعه ماشــین آالت ، تاسیسات و 
تجهیزات آن مجتمع صنعتى با در نظر گرفتن جمیع شــرایط و عوامل موثر در آن جمعا به 
ارزش : 000 / 283 / 28 ریال برآورد و اعالم مى گردد که مشــخصات ماشین آالت مورد 
ارزیابى بشرح ذیل مى باشد : شرکت یاد شده فوق داراى پروانه بهره بردارى شماره 104 / 
47600 / 1314436 مورخ 13 / 12 / 86 جهت تولید 1 – لوله هاى فوالدى و آهنى درزدار 
سیاه با ظرافت 5000 تن در سال 2 – انواع پروفیل آهنى و فوالدى با ظرافت 15000 تن در 
سال و داراى سه خط تولید مى باشد . تجهیزات خطوط اصلى تولید شامل سه خط به شرح 
زیر الف خط نوار بر ساخت سال 1387 تشکیل شده از قسمت هاى زیر 1 – یک دستگاه رل 
گیر 2 – یک دستگاه ورق کش 3 – یک دستگاه گیوتین 4 – یک دستگاه راهنما 5 – یک 
دستگاه اسلیتر 6 – مخزن هیدرولیک 7 – یک دســتگاه کناره جمع کن 8 – یک دستگاه 
جمع کن اصلى 9 – یک دستگاه خرك تخلیه خط فوق در زمان بازدید متوقف بود به ارزش 
پایه 000 / 000 / 950 / 2 ریال برآورد مى گردد ب-  خط تولید قوطى و لوله دواینچ ساخت 
سال 1391 شامل قسمت هاى زیر1 – یک دستگاه توپ گیر 2 – یک دستگاه خازن 3- یک 
دستگاه فورمینگ تشکیل شده از هفت دروازه و هفت گیربکس 4 – یک دستگاه سایزینگ 
تشکیل شده از شش دروازه براى هر دروازه دوقالب و شش گیربکس 5 – یک دستگاه ترکهد 
شامل چهار عدد ترکهد 6 – یک دستگاه اره قسمت برش 7- مخزن هیدرو لیک 8 – مخزن 
تخلیه 9 – خط جوش 250 کیلو وات و اتوماسیون اره بانضمام دو درایو مخصوص قسمت 
فورمینگ و سایزینگ خط فوق در زمان بازدید متوقف بود به ارزش پایه 000 / 000 / 750 
/ 5 ریال برآورد مى گردد. ج خط تولید و قوطى چهار اینچ ساخت سال 1387 شامل قسمت 
هاى زیر 1- یک دستگاه توپگیر 2 – یک دستگاه خازن 3 – یک دستگاه فورمینگ تشکیل 
شده از هشت دروازه و هشت گیربکس 4 – یک دستگاه ســایزینگ تشکیل شده از شش 
دروازه براى هر دروازه دوقالب و شش گیربکس5 – یک دســتگاه ترکهد شامل سه عدد 
ترکهد 6 – یک دستگاه اره قسمت برش 7 مخزن هیدرولیک 8 – میز تخلیه 9 – خط جوش 
300 کیلووات القائى و اتوماســیون سیســتم راه بانضمام دو عدد درایو مخصوص قسمت 
فورمینگ و سایزینگ خط فوق در زمان بازدید متوقف بود لذا به ارزش پایه 000 / 000 / 850 
/ 6 ریال برآورد مى گردد . د تجهیزات جانبى خط تولید. 1 – یک دستگاه اره آتشى آماده به 
کار ارزش پایه 000 / 000 / 15 ریال 2 – یکدستگاه جرقثقیل سقفى 30 تن با وینچ بلغارى 
دو پل به ارزش پایه 000 / 000 / 200 / 1 ریال 3 – یک عدد جرقثقیل سقفى 15 تن با وینچ 
بلغارى دو پل به ارزش پایه 000 / 000 / 900 ریال 4 – ســه عدد جرقثقیل سقفى 7 تن با 
وینچ بلغارى تک پل به ارزش پایــه 000 / 000 / 1/800ریال 5 – گارى حمل تولیدات به 
انبار باریلهاى مربوطه به ارزش پایــه 000 / 000 / /12 ریال 6 – نردبان 6 مترى چهارپایه 
کارگاهى متحرك به ارزش پایه 000 / 000 / 6 ریال 7 – قالب جنس 45SKجهت تولید 
10 سرى محصول قوطى و لوله در ابعاد 5 / 2 * 50 و 5/ 2 * 60 و 20 * 30*2و25*25*2 
و 30*30*2 و 40 *20 *2 و 60*30*2 و 60*40*2 و 80*40*2 و 80*40*2/5 به 
ارزش پایه 000 / 000 / 600 / 2ریال 8 – لوازم پشتیبانى خط تولید شامل کامپیوترها و لوازم 
جانبى آن و فایل و کمدها و میز صندلى ها و گاو صندوق جمعا به ارزش 000 / 000 / 400 
ریال 9 – یک دستگاه باسکول 60 تنى ساخت شــرکت توزین الکتریک با تعداد 8 لودسل 

آلمانى به ابعاد 3 * 16 متر با مانیتور و پرینتر و متعلقات مربوطه آماده کار به ارزش 000 / 000 
/ 800 ریال جمع 9 ردیف فوق به ارش پایــه 000 / 000 / 7/733 ریال برآورد مى گردد . 
تاسیسات برق و ارتباطات شامل اشتراك برق ســه فاز با ظرفیت 600 کیلو وات با شماره 
پرونده 2271 به انضمام ترانس – تابلو اصلى – تابلو هاى فرعى – کابل کشى هاى با قطر 
هاى مختلف و در اندازه متراژهاى مختلف – روشنائى ها – کلید و کلید پریزها و هواکش 
ها و کلیه متعلقات مربوطه و 6 خط تلفن ثابت جمعا به ارزش پایه 000 / 000 / 500 / 2 ریال 
. س : تاسیسات آبرسانى و هوارسانى شامل . 1 – مخازن ذخیره آب 500 و 1000 و 2000 و 
20000 لیترى و متعلقات مربوطه جمعا به ارزش پایه 000 / 000 / 150 ریال 2 – چاه عمیق 
به حدود عمق 130 متر با کلیه تجهیزات مربوطه آماده به کار با خروجى 2 اینچ و کلیه لوله 
کشیها و متعلقات مربوطه به ارزش پایه 000 / 000 / 500 ریال 3 – کمپر سور باد و مخزن 
و لوله کشى ها و متعلقات مربوطه به ارزش پایه 000 / 000 / 180 ریال جمع سه ردیف فوق 
به ارزش پایه 000 / 000 / 830 ریال برآورد مى گردد. ص : تاسیسات گاز رسانى و سرمایش 
و گرمایش شامل اشتراك گاز با ظرفیت M/H 160  با شماره پرونده 27210 بانضمام لوله 
کشى ها با قطرهاى مختلف و ده عدد بخارى گازى و آبگرمکن دیوارى و اجاق گاز و 4 عدد 
کولر آبى به ارزش پایه 000 / 000 / 450 ریال .ط : انبــار قطعات و ابزار آالت و تجهیزات 
پشــتیبانى خط تولید به ارزش پایه 000 / 000 / 970 ریال . ع : سیستم دوربین مداربسته 
شامل 16 عدد دوربین و متعلقات مربوطه و سیستم اطفاء حریق شامل 4 عدد کپسول پودرى 
و 3 عدد کپسول پودرى و 3 عدد کپسول CO2جمعا به ارزش 000 / 000 / 250 ریال . جمع 
کل موارد الف – ب – ج – د – ر- س – ص – ط – ع  - جهت شرکت در مزایده به ارزش 
پایه 000 / 000 / 283 / 28 ریال (بیست و هشــت میلیاردو دویست و هشتاد و سه میلیون 
ریال ) برآورد و اعالم مى گردد . طبق اسناد رهنى 50921 – 12 / 5 / 94 و 45471 – 13 / 
12 / 91 دفتر اسناد رسمى 81 اصفهان بابت بدهى شرکت سپهر فولد اصفهان در رهن بانک 
سپه مى باشد و بانبر اعالم بستانکار فاقد بیمه مى باشد که از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه 8 
/ 7 / 98 واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر واقع در شــاهین خیابان مدرس به مزایده 
گذارده مى شــود مزایده از مبلغ پایه براى عرصه و اعیــان  000 / 000 / 130 / 24 ریال ( 
دومیلیارد و چهارصدو سیزده میلیون تومان  ) براى ماشین آالت و تاسیسات از مبلغ 000 / 
000 / 283 / 28 ریال ( بیست و هشت میلیارد و دویست و هشتاد و سه 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 با شد 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 وجوده پرداختى بابت هزینه هاى فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه چاپ 
اصفهان مورخ 6/ 6 / 98درج و منتشــر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد 
موکول مى گردد توضیحا جهت شرکت در جلســه مزایده برنده باید مبلغ ده در صد از پایه 
مزایده طى فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسائى معتبر 
الزامى است ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تاپایان وقت ادارى همان روز طى فیش 
مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید . 563075 / م الف سلطانیان – 

مسئول واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر /6/153  
ابالغ رأى

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگى- تاریخ 98/05/08-شماره : 2176-2175-
97 -نظر به اینکه آقاى محسن قاسمى دادخواستى به طرفیت بهرام و بهنام سامى به خواسته  
مطالبه تقدیم که به شوراى حل اختالف شــعبه اول حقوقى ارجاع به ثبت و اخطار اجراییه 
صادر گردیده و خوانده مجهول المکان معرفى نموده است . به تقاضاى خواهان و دستور شورا 
و به استناد ماده 73 ق.آ.م  مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى جرید االنتشار رسمى درج 
و آگهى شود و از خوانده دعوت مى نماید که با مراجعه به دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه 
اول حقوقى فالورجان و اعالم نشانى و آدرس دقیق خود و دریافت نسخه ثانى اخطار اجراییه 
براى وقت مقرر در شوراى حل اختالف شــعبه اول فالورجان جهت رسیدگى حاضر شوید 
و در غیر اینصورت این آگهى به منزله ابالغ محسوب مى شود  ،. م الف  571838 دبیرخانه 

شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان/ 6/154 
ابالغ رأى

رأى شورا- در وقت فوق العاده جلسه دادرسى شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 
فالورجان به تصدى امضاء کنندگان ذیل تشکیل و پرونده کالسه  134/98 از دفتر واصل 
و تحت نظر است . شورا با بررســى محتویات پرونده ، ختم دادرسى را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رأى مى نماید .در خصوص دعوى محسن قاسمى به طرفیت 1- سیامک 
پارسه 2- فرود دلیرى 3 – محمد بهرام پور  به خواســته مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال 
بابت وجه یک فقره چک به شماره 794766-91/12/20به عهده بانک صادرات به همراه 
مطلق خسارات دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه با توجه به تصویر مصدق چک به شماره فوق 
و باتوجه به آنکخ خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلسه شورا حاضر نشده و الیحه و دلیلى 
بر پرداخت دین ارائه نشده ، دعواى خواهان را وارد تشخیص ، مستندا به مواد قانون مدنى و 
310 الى 315 قانون تجارت و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى و تبصره الحاقى ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خواندگان 
متضامنًا به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و از باب تقصیر خوانده در 
عدم پرداخت طلب خواهان که منتهى به طرح دعوا و تحمیل هزینه دادرســى به وى شده 
است به پرداخت مبلغ صد و شصت و چهار هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت 
تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجراى حکم مطابق شاخص تورم صادر مى نماید 
. رأى صادره شده غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا 
و ظرف مهلت بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
فالورجان است. م الف 571846  . زهرا قاسمى-  قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف 

شهرستان فالورجان /6/155 
مزایده اموال غیر منقول

شماره : 19/98تاریخ 98/06/2- اجراى احکام حقوقى شوراى حل اختالف فالورجان در 
نظر دارد در پرونده شماره اجرائى  19/98 موضوع علیه اکبر جعفرى  و له نبى اله جعفرى در 
تاریخ 1398/06/20 به منظور فروش سه دانگ مشــاع از شش دانگ مشاع طبقه همکف 
یک باب منزل مسکونى (دوطبقه) با کلیه انشــعابات آب و برق و گاز مشترك و راه ورودى 
مشترك واقع در شهر کلیشاد خ کمربندى پالك 56 ملکى اکبر جعفرى واقع در کلیشاد که 
داراى سابقه ثبتى به شماره نمى باشد و ملک مذکور مشاع /مفروز مى باشد و متعلق به حق 
غیر نمى باشد  از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى شوراى 
حل اختالف فالورجان اطاق شماره 5 برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى به مبلغ 1/600/000/000 ریال ارزیابى شده است . متقاضیان خرید مى 
توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده 
از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمنًا 
کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت 
نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شــده را  به همراه داشته باشند   م الف: 575209 

اجراى احکام شوراى حل اختالف فالورجان /6/156 
ابالغ وقت رسیدگى

تاریخ 98/05/26-شماره 665/97- طى وقت رسیدگى مجدد خواهان سولماز طیارى فرزند 
علیرضا به طرفیت خوانده حســین امیرى فرزند هیبت به آدرس مجهول المکان در شعبه 
ششم شوراى حل اختالف فالورجان واقع در مجتمع شــوراها به آدرس فالورجان خیابان 
کارگر از شما دعوت مى شــود تا ظرف یک ماه از تاریخ روزنامه به دفتر شعبه جهت گرفتن 
پیوست مراجعه نموده و در غیر اینصورت وقت رسیدگى را ابالغ شده تلقى نموده و شورا غیابًا 
رسیدگى و اتخاذ تصمیم مى نماید و در روز دوشنبه مورخ 98/07/06 راس ساعت 17 جهت 
اخذ هرگونه توضیح به خواســته مطالبه مبلغ 000/000/ 100 ریال طى پرینت واریزى به 
کارت بانک هاى شهر و انصار خوانده پرداخت ولیکن پس از مدتى خوانده متوارى شده و هیچ 
آدرسى از آن ندارد لذا از قاضى محترم تقاضاى رسیدگى و صدور حکم به محکومیت خوانده 
مبنى بر اصل بدهى با احتساب هزینه ها دادرسى حق الوکاله وکیل از هزینه هاى تاخیر تادیه 
به همراه کلیه هزینه هاى متفرقه و روزنامه تا زمان اجراى حکم را دارم م الف:574519 شعبه 
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شاید کمى برایتان عجیب باشــد. اما باال قرار دادن پاها 
به مدت 20 دقیقه در روز براى بدن مفید است. براى این 
کار کافى است دراز بکشید و پاها را به صورت عمودى و 
کامًال مماس به دیوار قرار دهید و باال نگه دارید. این کار 
باعث رفع احتباس مایعات و برگشت خون مى شود که 
معموًال به دلیل جاذبه زمین به سختى انجام مى شود. این 
کار على رغم سادگى تمام باعث ایجاد احساس آرامش 

ذهنى و بهبود کیفیت زندگى مى شود.
باال قرار دادن پاها بیش از آنکه ورزش محســوب شود، 
یک روش درمانى است. نمى توان به انجام این حرکت 
ساده ورزش اطالق کرد، چون اساسًا حرکت بدنى انجام 
نمى دهید و هیچ تغییر یا فشار عضالنى تحمل نمى کنید. 
باال قرار دادن پاها بیشتر یک تکنیک مربوط به ورزش 
یوگاست که اغلب براى ایجاد هماهنگى و ارتباط ذهن و 
جسم انجام مى شود، اما در عین حال فواید زیادى براى 

گردش خون در بدن دارد.
البته اگر از کمردرد رنج مى برید، انجام این روش را به شما 
توصیه نمى کنیم. بهتر است یک عدد کوسن کوچک زیر 
کمرتان قرار دهید تا وضعیت بدن تان بهتر شود و راحت تر 

باشید. در ابتدا این روش را به کمک دیوار انجام دهید. 
براى این کار الزم اســت به طور کامل به دیوار نزدیک 
شوید و باســن و پاها را به دیوار بچسبانید و پاها را عمود 
کنید. دست ها را به صورت رها کنار بدن قرار دهید. کافى 
است این وضعیت را به مدت 15 تا 20 دقیقه حفظ کنید و 

هیچ حرکت اضافه اى نداشته باشید. 
البته باید تعادل بدنى و آرامشتان را حفظ کنید، چون زمانى 
که پاها را باال مى برید، خون با سرعت و شدت بیشترى به 
سمت نیم تنه و سر جریان پیدا مى کند. توصیه مى کنیم 
براى انجام این روش حتمًا لباس راحت و بدون کمربند 

بپوشید. لباستان نباید تنگ باشد.
باال نگهداشتن پاها باعث تحریک جریان مایعات بدن 
مى شــود و به این ترتیب گردش خون بهبود مى یابد. 
گاهى سر پا ایستادن طوالنى مدت باعث ایجاد ورم در 
پاها مى شــود. به این ترتیب کافى است که کفش ها را 
دربیاورید، بدن را آرام کنید و پاها را به دیوار بچســبانید 

و عمود کنید. این کار باعث کاهش ورم پاها مى شود.
قرار دادن پاها روى دیوار و باال نگهداشــتن آنها یکى از 
بهترین روش ها براى تسکین و کاهش فشار ایجاد شده 
روى ران ها و پاها محسوب مى شود. این مناطق از پاها 
در پایان روز خستگى زیادى احساس مى کنند و انجام 
این تمرین باعث مى شود وضعیت قرارگیرى بدن تغییر 
کند و فشارهاى ایجاد شــده روى این مناطق را کاهش 

دهد و باعث تسکین آنها شود.
قرار دادن عمودى پاها روى دیوار تمرین مناسبى براى 
تغییر وضعیت همیشگى بدن است. در این حالت پاها در 
قسمت باال و سر در قســمت پایین قرار مى گیرد و این 
وضعیت به رفع احتقان مایعات مســدود شده در بدن و 
همچنین بهبود عملکرد گوارشى کمک مى کند. عالوه 
بر این با این کار باعث تحرك بیشــتر روده ها مى شود. 
به این ترتیب نیز کار جذب مواد مغذى بهتر انجام شده 
و گام مؤثرى در درمان یبوســت و مشکالت گوارشى 

برمى دارید.
این وضعیت کمک زیادى به بهبود تنفس مى کند. چون 
با قرار گرفتن در این وضعیت به تدریج دم و بازدم عمیق 
و آرام و منظم مى شــود. این کار نیز تأثیر زیادى روى 
دستگاه عصبى دارد. چون با این کار فشارهاى عضالنى و 
روحى را کاهش مى دهیم. یادتان باشد که تنفس عمیق 

تأ ثیر زیادى در بهبود سالمت بدن دارد.

طبق پژوهشى انجام شده، در یک روز معمولى زن ها سه برابر مردها براى تمیز 
و مرتب کردن اطرافشان وقت صرف مى کنند. آیا ممکن است علت این تفاوت، 
ناتوانى ذاتى و ژنتیکى مردها در دیدن شــلوغى ها و بى نظمى هاى دوروبرشان 
باشد؟ آیا آنها نامرتب بودن را نمى بینند؟ پاسخ روان شناسان به این سئوال، یک 

کلمه است: «خیر».
بعضى ها معتقدند که این باور اشتباه، توجیه رایجى است که سعى دارد القا کند 
چرا مردها به اندازه زن ها به مرتب کردن اطرافشان نمى پردازند! احتماًال شما هم 
دیده اید که یک مرد وارد اتاقى مى شود و «ظاهراً» نمى تواند گرد و خاك روى 
وسایل و لباس هایى را که همه جا پراکنده اند ببیند، بنابراین روى مبل مى نشیند 

و از گرد و خاك و وسایل ریخته شده روى زمین لذت مى برد!
به نظر مى رسد این باور فقط و فقط بهانه  آقایان براى شانه خالى کردن از جمع 

و جور کردن ریخت و پاش هاى اطرافشان است و بس!
نتایج یک پژوهش انجام شده در این باره مطالعه اى جدید نشان داده که آقایان 
درســت به اندازه خانم ها مى توانند نامرتبى ها را ببینند، فقط نسبت به خانم ها 
حساسیت و توجه کمترى به شــلوغى و ریخت و پاش ها دارند. البته در ضمن 
و طبق نتایج یک تحقیق، مشــخص شــد بعضى مردها از این بى توجهى به 

شلختگى، لذت هم مى برند!
حاال سئوال اینجاســت که اگر آقایان هم به اندازه خانم ها به هم ریختگى ها را 

مى بینند، چرا کمتر از خانم ها اهل تمیز و مرتب کردن هستند؟
یکى از بحث هایى که وجود دارد این است که انتظارات جامعه از زن ها و مردها 
متفاوت اســت. خانم ها بابت فضاى به هم ریخته و نامرتب، شدیدتر قضاوت 
مى شــوند و آگاه بودن خانم ها از این انتظارات ممکن اســت انگیزه آنها براى 
بیشــتر اهمیت دادن به جمع و جور کردن و نظافت باشــد. به طور کل افراد، 
تمیز و مرتب بودن خانم ها را طبق اســتانداردهاى سفت و سخت ترى قضاوت

 مى کنند و آن ها را بیشتر از مردها مســئول نظم و تمیزى مى دانند. بنابراین غیر 
از آن عده اى که ممکن است عاشق مرتب بودن باشــند، بیشتر خانم ها از این 
مى ترسند که مبادا برچسب «شــلختگى» بخورند و به همین دلیل سراسیمه و 
افراط گونه، مدام در حال رفت و روب و مرتب کردن دور و برشان از خانه تا محل

 کار هستند.

محققان دریافتند یادگیرى مهارت هاى جدید مى تواند مغز افراد مسن را تنها در مدت 
شش هفته، 30 سال جوان تر کند. دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا با بررسى سالمندان متوجه 
شدند که یادگیرى چندین مهارت به طور همزمان موجب تقویت قدرت فکرى شده و از 
فرد در مقابل ابتال به آلزایمر محافظت مى کند. این محققان، افراد سالمند را به تالش 
براى یادگیرى مهارت هاى جدید، حفظ انگیزه، اعتماد به مربیان در جهت هدایتشــان 
ترغیب مى کند. باگذشت تنها شــش هفته، توانایى هاى شناختى این شرکت کنندگان 
افزایش یافته و همانند افراد میانسال است، یعنى 30سال جوان  تر از اعضاى گروه هاى 
دیگر بودند. این مطالعات نشان مى دهد افراد سالمند هم مى توانند مثل جوان ها چندین 

مهارت را به طور همزمان بیاموزند و توانایى هاى شناختیشان را ارتقا دهند.

نتایج یک پژوهش نشان مى دهد اسب درمانى بر شاخص هاى روانى و عملکرد حسى حرکتى 
در کودکان مبتال به اختالل نقص توجه/بیش فعالى تأثیرگذار است.

اختالل بیش فعالــى و رفتار ایذایى یکى از دالیل بســیار شــایع ارجاع کــودکان به مراکز 
بهداشــت روانى، پزشــک اطفال، متخصصان مغز و اعصاب و درمانگاه هاى روانپزشــکى 
کودك است. اسب ســوارى درمانى زیرمجموعه اى از فعالیت ها با کمک حیوانات است. این 

درمان ممکن است روى عملکردهاى روانى، شناختى، رفتارى و ارتباطى مؤثر باشد. 
محققان در پژوهشى با عنوان «تأثیر یک دوره اسب درمانى بر شاخص هاى روانى و عملکرد 
حســى حرکتى در کودکان مبتال به اختالل نقص توجه/ بیش فعالى» این موضوع را بررسى 

کردند.
نویســندگان این مقاله مى گویند: اسب درمانى مى تواند اســتراتژى مداخله اى مناسبى براى 
کاهش ناتوانى تعادلى در بیماران با مشــکل تعادلى باشد. اســب درمانى با تأثیر چندجانبه بر 
روى احساسات، ماهیچه ها، استخوان و اندام ها منجر به بهبودى روانى، اجتماعى و آموزشى 

مى شود.
با توجه به مقادیر محاسبه شده، یک دوره اسب درمانى بر شاخص هاى روانى و عملکرد حسى 
حرکتى شامل عالئم روانشناختى، مشکالت توجه، عملکرد حسى حرکتى، حافظه و یادگیرى، 
کارکردهاى اجرایى، توانایى هاى شــناختى، اختالل نقص توجه، رفتــار کودك در کالس، 
مشارکت و همکارى گروهى و نگرش به مراجع قدرت در کودکان مبتال به اختالالت نقص 
توجه/بیش فعالى تأ ثیرمعنادارى دارد؛ به گونه اى که کودکان گروه اســب درمانى در تمامى 

شاخص هاى روانى و حسى و حرکتى بهبود یافتند.

نتایج یک بررسى  نشــان مى دهد افرادى که به 
آسانى خسته مى شوند بیشــتر در معرض ابتال به 

مشکالت قلبى قرار دارند.
محققان آمریکایى در بررسى هاى خود دریافتند 
افرادى که با انجام حرکات ورزشى بسیار سبک 
به آسانى خسته مى شوند نسبت به افرادى که این 
ســطح از خســتگى را تجربه نمى کنند بیشتر در 

معرض ابتال به بیمارى قلبى هستند. 
محققــان با مطالعــه تمامى اطالعــات موجود 
دریافتند افرادى کــه با بیشــترین میزان خطر 
ابتال بــه بیمارى قلبــى عروقى رو بــه رو بودند 
انجام حرکات فیزیکى ســاده را خســته کننده

 مى دانستند.

خانواده  کلم ها
کلم هایى مثل کلم چینى، بروکســل و بروکلــى فرمانروایان دنیاى 
سالمتى اند. در هر فنجان از این کلم ها 33 میلى گرم ویتامین C وجود 
دارد. خانواده  کلم ها سرشــار از مواد مغذى اند و مى توانند با ســرطان 
و بیمارى هاى قلبــى عروقى مقابله کنند. کلم بروکســل چهار برابر 
بیشتر از هم خانواده هاى دیگر خود ویتامین C دارد، یعنى هر فنجان،

 97 میلى گرم. توجه داشته باشــید بهترین شیوه پخت کلم ها بخارپز 
کردن است تا بیشترین میزان ویتامین هاى خود را حفظ کنند. 

مرکبات
مرکبات منبــع فوق العاده  ویتامین C، پتاســیم، پکتیــن و ترکیبات 
فیتوشیمیایى هستند که با آلرژى، آسم، سرطان، بیمارى آب مروارید 
چشم، بیمارى هاى قلبى، سکته مغزى و سرماخوردگى مقابله مى کنند.

کیوى
یک عدد کیوى درشــت حدود 80 میلى گرم ویتامیــن C و عناصر 
فیتوشــیمیایى زیادى دارد. این میوه  خوشمزه همچنین حاوى میزان 
زیادى پتاسیم و پکتین، فیبرهاى حالل است که میزان کلسترول خون 
را ثابت نگه مى دارد. کیوى تأمین کننده آنتى اکسیدان هاى لوتئین و 

زآگزانتین نیز هست که براى سالمت چشم ضرورى اند. 

طالبى و خربزه
این میوه ها سرشار از ویتامین C و پتاسیم هستند و براى پیشگیرى از 
ابتال به بیمارى هاى قلبى عروقى، بعضى از ســرطان ها، بیمارى هاى 

تنفسى، کاهش قدرت بینایى و آکنه مؤثر عمل مى کنند.

نخود فرنگى
نخود فرنگى منبع خوب پروتئین هاى گیاهى و آهن اســت که براى 

گیاه خواران یک ماده  غذایى مفید محسوب مى شود.
نخود فرنگى احتمال پیشرفت بعضى از سرطان ها را کاهش مى دهد و 
از افسردگى، باال رفتن کلسترول و بیمارى دژنراسیون ماکوالى چشم 
پیشگیرى مى کند. ویتامین C با اثرات منفى رادیکال هاى آزاد مقابله 
مى کند و براى همین مى تواند از بیمارى آب مروارید پیشگیرى کند. 
براى حفظ بیشترین میزان ویتامین C نخود فرنگى توصیه مى کنیم 

براى پخت آن از آب کمى استفاده کنید.

فلفل دلمه اى
در حالت کلى فلفل دلمه اى به اندازه  مرکبات حاوى ویتامین C است. 
این مواد غذایى از ابتال به بیمارى هــاى قلبى، کاهش قدرت بینایى و 

گرفتن بینى پیشگیرى مى کند.

آناناس
سال هاى ســال از این میوه  خوشــمزه براى درمان اختالالت روده و 
یبوست استفاده کرده اند و باید بدانید که این میوه  استوایى باعث تقویت 
سیستم ایمنى بدن، استخوان ها و سالمت قلبى عروقى مى شود. یک 
فنجان آناناس تازه حاوى 25 میلى گرم ویتامین C و 75 کالرى است. 

آب آناناس نیز ویتامین C خود را حفظ مى کند.

سیب زمینى
یک عدد سیب زمینى متوسط که با پوست کبابى شده است حاوى 25 
میلى گرم ویتامین C است که 25 درصد نیاز روزانه یک فرد بزرگسال 

را تأمین مى کند.

اسفناج
اگر چه غذاى مورد عالقه  ملوان زبل منبع کامل آهن نیســت اما باید 
بدانید این ماده غذایى سرشــار از کاروتنوئید است. این مواد مغذى با 
همیارى ویتامین ها باعث پیشگیرى از سرطان و کلسترول باال شده 
و اجازه نمى دهد قدرت بینایى تان کاهش یابد. ویتامین C موجود در 
اسفناج از دژنراسیون ماکوالى چشم، آرتروز و سکته  مغزى پیشگیرى 

مى کند.

سیب زمینى شیرین
سیب زمینى شــیرین یکى از سبزیجات سرشــار از مواد مغذى مفید 
است. ویتامین C موجود در سیب زمینى شــیرین از ابتال به سرطان، 
بیمارى هاى چشمى، افسردگى و بیمارى هاى قلبى عروقى پیشگیرى 

به عمل مى آورد.

گوجه فرنگى
یک عدد گوجه فرنگى متوسط کامًال رسیده داراى 26 کالرى و حاوى 
حدود 23 میلى گرم ویتامین C اســت. گوجه فرنگى مى تواند از ابتال 
به بیمارى هاى قلبى، عفونت هاى مجارى تنفسى، سرطان پوست و 

کاهش قدرت بینایى پیشگیرى کند.

شلغم
شلغم جزو سبزیجات تقریبًا ارزان قیمت و بسیار سالمى است که آماده 
کردنش نیز بسیار ســاده بوده و در عین حال حاوى ویتامین C زیاد و 
اسیدهاى آمینه ضرورى است. یک فنجان شلغم پخته شده حاوى 35 
کالرى و 18 میلى گرم ویتامین C است. ویتامین C موجود در این ماده  
غذایى مانند آنتى اکســیدان قوى عمل مى کند و رادیکال هاى آزاد را 

کنترل کرده و سیستم ایمنى بدن را تقویت مى کند.

 کدو حلوایى
 C نصف فنجان کدو حلوایى پخته 10 درصد از نیاز روزانه   ما به ویتامین
را تأمین مى کند. کدو حلوایى یکى از سبزیجات رنگى و خوشمزه است 
که از پیدایش آکنه، بیمارى هاى قلبى و اضافه وزن پیشگیرى مى کند. 
توجه داشته باشید که جوشاندن کدو حلوایى در آب جوش باعث از بین 

رفتن ویتامین C و عناصر مغذى دیگر آن مى شود. 

فواید باال قرار دادن پاها کدام غذاها ویتامین C دارند؟
ویتامین C قدرت آنتى اکســیدانِى قابل توجهى دارد و ضرورى ترین ویتامین براى 
پیشگیرى از سرماخوردگى محسوب مى شــود در این نوشتار شما را با مواد غذایى 

آشنا مى کنیم که حاوى بیشترین میزان از این ویتامین هستند.
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کارى که مغزتان را 
30 سال جوان تر مى کند

مزایده اموال منقول 
شــماره : 980594  اجراى احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شــماره اجرائى 
980594 موضوع علیه شرکت مرات پوالد و له آقاى محمدباقر حاجى آقا صادقى در تاریخ 
06/24/ 98 به منظور فروش یک دستگاه لیفتراك سهند 4 تن برنگ زرد مدل 1384 با شماره 
حک بدنه 13110381 و شماره پالك مشــخصات 2401840052 مى باشد از ساعت 10 
الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام دادگاه حقوقى فالورجان اطاق 315 برگزار 
نماید . مال موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 510/000/000 ریال 
ارزیابى شده است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این 
اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که 
باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و 
کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را به  
حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290288005 واریز و فیش آن را ارئه  و در صورت 
برنده شدن فى المجلس مابه تفاوت ده درصد از قیمت پیشنهادى را به حساب مذکور واریز و 
فیش  آن را ارائه نماید و درصورت  انصراف برنده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد 

شد.م/الف : 574444  دادورز اجراى احکام شعبه اول حقوقى فالورجان  / 6/158 

آگهى تغییرات
شرکت ایمان گســتر توحید سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 37693 و شناســه ملى 
10260552653 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/10/28 
موارد ذیل به موضوع فعالیت شــرکت الحاق 
گردید : "ثبت موضوع فعالیت به شــرح ذیل 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد 
: پیگیرى وصول مطالبــات بانکى، دفتر فنى ، 
ســرایدارى، خدمات همراه و همیار در منزل 
و بیمارســتان ، نگهدارى ســالمند در منزل ، 
پذیرایى از مجالس و جلســات، پس از اخذ 
مجوزهاى الزم از مراجــع ذیصالح" اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(575745)

لباس راحت و بدون کمربند  انجام این روش حتما براى
یم. یادتان باشد که تنفس ى ش

تأ ثیر زیادى در بهبود سالمت بدن دارد.

ش فعالى
تأثیر اسب درمانى در بهبود عملکرد بی

ر

مردها شلخته بودن را دوست دارند؟

افرادى که زود خسته مى شوند 
هوشیار باشند



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

به هنگام امن و آسایش چنان به کار خدا پردازید که در روزگاران بیم و 
وحشت مى پردازید. بدانید که من مانند بهشت چیزى را ندیده ام که جوینده 
آن به غفلت خفته باشد و مانند دوزخ چیزى را ندیده ام که گریزنده از آن ، 
به جاى گریختن و رهانیدن خویش به خواب راحت فرو رفته باشد. بدانید، 
هرکس   که از حق سود نجوید، باطل به او زیان رساند و کسى که به هدایت ، 
استقامت نپذیرد، ضاللت به هالکتش کشاند. بدانید، که باید بار سفر بندید و 

موال على (ع)شما را گفته اند که ره توشه تان چیست و در کجاست .

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

مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان، ضمن تبریک فرارسیدن هفته 
دولت  شهرك ها و نواحى صنعتى کشور را محمل مناســبى براى استقرار و شکوفایى 
بخش هاى تولیدى و صنعتى کشور دانست و افزود: شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
تاکنون با ایجاد بیش از 130 هزار شغل و ارزش افزوده مناسب، سهم ویژه اى از اقتصاد 
صنعتى ترین استان کشور را برخوردار بوده و با حمایت مناسب ازصنایع کوچک و متوسط 
استان مى توان شاهد افزایش چشمگیر این اشتغالزایى، ایجاد ارزش افزوده و کمک به 

ارتقاء سطح معیشتى شهروندان در استان و کشور باشیم.
محمد جواد بگى، اصفهان را استان اول صنعتى و دوم معدنى کشور عنوان و تصریح کرد: 
دیار نصف جهان با برخوردارى از 9800 واحد صنعتى از ظرفیت بسیار بى نظیرى در بخش 
صنعت برخوردار است و عالوه بر این  بیش از 43 درصد از اصناف اصفهان را واحدهاى 
صنفى تولیدى تشکیل مى دهند که همین امر نشــان دهنده ظرفیت بى نظیر استان در 

بخش صنایع کوچک و متوسط است .
وى صنایع کوچک و متوسط را یکى از پایه هاى اصلى اشتغالزایى در بخش صنعت استان 
دانســت و گفت: در نزدیک به چهار دهه گذشته، شــهرك ها و نواحى صنعتى استان با 
انعقاد بیش از 9200 قرارداد، 5800 واحد صنعتى فعال و اشتغالزایى بیش از130 هزار نفر 

مهمترین میزبان صنایع کوچک و متوسط بوده است.
بگى شکسته شدن رکورد 10 ساله این شــرکت در حوزه واگذارى و تأمین منابع در سال 
1397 را یکى از مهمترین افتخارات حاصل شده در سال گذشته عنوان کرد و افزود: به رغم 
وجود چالش هاى عظیم ارزى در سال گذشته با تشدید جنگ اقتصادى تحمیل شده بر 

کشور با خروج غیرقانونى و یکجانبه آمریکا از برجام و اعمال تحریم هاى غیرقانونى بر 
اقتصاد ایران، این شرکت در ســال "حمایت از کاالي ایرانی" موفق به شکستن رکورد 
حجم واگذارى هاى بیش از 10 سال گذشته در این استان شده است. مدیر عامل شرکت 
شهرك هاى صنعتى استان اصفهان افزود :عالوه بر این تاکنون حمایت هاى ویژه اى 
از صنایع کوچک و متوسط استان انجام دادیم که  بیش از 10 درصد از منابع این شرکت 
جهت حمایت از صنایع کوچک و متوسط در قالب فن بازارها، مرکز مبادالت پیمانکارى 
فرعى(SPX)، کلینیک هاى خدمات مشاوره اى کسب و کار، تورهاى صنعتى و تجارى، 

شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى و همچنین آموزش هزینه شده است.
وى خوشه هاى صنعتى و  کسب و کار را یکى دیگر از ظرفیت هاى مناسب استان ارزیابى 
کرد و افزود: اصفهان با شناسایى 53 خوشــه رتبه نخست خوشه هاى صنعتى کشور  را 
داراست که تاکنون فعالیت 8 خوشه در استان خاتمه یافته و خوشه هاى لبنى گلپایگان و 

فرش دستبافت نائین نیز  در حال پیاده سازى است.
مهمترین راهکار تحقق اهداف اقتصاد مقاومتى و ایجاد رونق در تولید 

بگى با بیان اینکه متاســفانه هنوز برخى از فعاالن اقتصادى، مسئوالن و مردم متوجه 
تحمیل جنگ اقتصادى برکشور نشده اند، گفت: در دوران جنگ تحمیلى آحاد جامعه به 
دلیل ملموس بودن تجاوز عراق به خاك کشور، متوجه جنگ بودند و براى موفقیت کشور 
در این جنگ نابرابر تالش و جانفشانى مى کردند اما جنگ اقتصادى تحمیل شده بر کشور 
به صورت مناسب در جامعه میان سیاستگذاران،  فعاالن اقتصادى و عامه مردم درك نشده 

و به همین دلیل تالش هاى الزم براى پیروزى در این جنگ صورت نگرفته است.
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان تسهیل قوانین و بهبود فضاى 
کسب و کار کشور را  در شرایط جنگ اقتصادى مهم دانست و افزود: در دوران جنگ نباید 
مثل دوران آرامش قوانین یکسان باشد بلکه باید در این شرایط سخت اقتصادى، قوانین 
تسهیل و شرایط  الزم براى رونق تولید، خروج از رکود و رفع مشکالت اقتصادى فراهم 
شود. وى توجه به معافیت هاى گمرکى، کاهش سود بانکى و اصالح نظام مالیاتى، بیمه و 
تامین اجتماعى در شرایط سخت اقتصادى را از جمله مصادیق بارز کمک دولت به صنعت 
براى خروج از رکود بیان کرد و افزود: بدیهى است اخذ مالیات هاى سنگین از تولیدکنندگان 
مغایر با سیاست هاى ایجاد رونق در تولید خواهد بود. محمد جواد بگى افزود: در شرایط فعلى 
که سرمایه گذار به سختى فعالیت مى کند باید معافیت هاى مالیاتى و معافیت گمرکى براى 
صادرات محصول و واردات مواد اولیه قائل شویم تا سرمایه گذاران انگیزه بیشترى براى 

ایجاد رونق در تولید داشته باشند.
اولویت اصلى شرکت شهرك هاى صنعتى

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان توسعه صنعتى مناطق محروم و 

کمتر برخوردار استان به منظور اشتغالزایى و رفع محرومیت از این مناطق را از اولویت هاى 
این شرکت و گام مهمى در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتى، کمک به رونق تولید و ایجاد 
اشتغال مد نظر مقام معظم رهبرى عنوان کرد و افزود: به همین منظور براى تشویق سرمایه 

گذارى در این مناطق، مشوق هاى ویژه اى در نظر گرفتیم.
وى ایجاد بسترهاى مناسب و زیر ساخت هاى الزم براى سرمایه گذارى در شهرك ها و 
نواحى صنعتى این مناطق را نیز گام  مهمى در توسعه صنعتى و اشتغالزایى در این مناطق 
ذکر کرد و افزود: کمبود آب یکى از چالش هاى اصلى مناطق شرق و شمال استان اصفهان 
است که خوشبختانه در سال هاى اخیر این شرکت گام هاى مهمى در جهت تامین آب 

مورد نیاز صنایع در این استان برداشته است.
پیشگامى شهرك هاى صنعتى در حفظ محیط زیست

مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان مشکالت زیست محیطى و 
ریزگردها را یکى از مهمترین چالش هاى امروز کشور عنوان کرد و گفت: شهرك هاى 
صنعتى باید همانند گذشته که در اغلب موارد صنعتى و تکنولوژیکى در کشور پیشرو و تاثیر 

گذار بوده، در ارتقاى فرهنگ حفظ محیط زیست و توسعه پایدار کشور نیز پیشگام باشد.
محمد جواد بگى با بیان اهمیت و ضرورت توجه به محیط زیســت و ایجاد و توسعه فضاى 
سبز، به ویژه در شهرك هاى صنعتى   به اقدامات ویژه این شرکت جهت توسعه فضاى سبز 
شهرك هاى صنعتى استان علیرغم وجود بحران خشکسالى و کم آبى در سال هاى اخیر اشاره 
کرد و گفت: با توجه به مشکالت جدى کم آبى در استان، کاشت درختان مقاوم در برابر کم 
آبى، استفاده از آبیارى مدرن و ایجاد تصفیه خانه هاى فاضالب و استفاده از پسآب ها، سه اقدام 

اساسى این سازمان براى توسعه فضاى سبز شهرك هاى صنعتی بوده است.
وى گسترش تصفیه خانه هاى فاضالب شهرى و صنعتى را از مهمترین سیاست هاى این 
شرکت جهت مقابله با بحران کم آبى استان عنوان کرد و افزود: تجربه موفق اجراى تصفیه 
خانه هاى فاضالب شهرى و پسآب صنعتى در شهرك هاى صنعتى استان مى تواند بعنوان 

یک الگوى موفق در همه شهرك هاى صنعتى کشور تبدیل گردد.
وى احداث تصفیه خانه هاى صنعتى در شــهرك ها و نواحى صنعتى را گام موثرى براى 
کاهش آالیندگى زیست محیطى صنایع و همچنین تامین آب مورد نیاز صنعت و فضاى 
سبز شهرك هاى صنعتى دانســت و تصریح کرد: شرکت شــهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان عالوه بر احداث تصفیه خانه هاى صنعتى در شــهرکها و نواحى صنعتى، انتقال 
فاضالب هاى شهرى را به این تصفیه خانه ها در دستور کار دارد که با این اقدامات، از یکسو 
آب پایدار شهرکها و نواحى صنعتى تامین خواهد شد و  از سوى دیگر با جمع آورى فاضالب و 
پساب هاى شهرى و صنعتى و همچنین توسعه فضاى سب شهرك هاى صنعتى، گام هاى 

ارزشمندى براى حفظ محیط زیست برداشته خواهد شد.

نام پروژه دستگاه اجرایى  ردیف
محل اجراى 

مبلغ اعتبار هزینه پروژه
شده (ریال)

شهرستان

شرکت شهرك هاي 1
صنعتی استان اصفهان

ساختمان نگهبانی 
2,500,000,000چادگانشهرك صنعتی چادگان

شرکت شهرك هاي 2
صنعتی استان اصفهان

ساختمان نگهبانی 
شهرك صنعتی 
فریدونشهر

2,500,000,000فریدونشهر

شرکت شهرك هاي 3
صنعتی استان اصفهان

ساختمان آتش نشانی 
5,000,000,000دهاقانناحیه صنعتی جمبزه

شرکت شهرك هاي 4
صنعتی استان اصفهان

حفاري و تجهیز چاه 
5,000,000,000میمهشهرك صنعتی میمه

شرکت شهرك هاي 5
صنعتی استان اصفهان

اصالح ورودي و خروجی 
4,470,000,000خورشهرك صنعتی خور

شرکت شهرك هاي 6
صنعتی استان اصفهان

شبکه روشنایی فاز 
توسعه شهرك صنعتی 

سگزي
18,000,000,000اصفهان

شرکت شهرك هاي 7
صنعتی استان اصفهان

شبکه توزیع 20کیلوولت 
4,570,000,000برخوارناحیه صنعتی گلستان

شرکت شهرك هاي 8
صنعتی استان اصفهان

اجراي کانال و سیل بند 
دفع سیالب شهرك 
صنعتی گلپایگان

3,600,000,000گلپایگان

شرکت شهرك هاي 9
صنعتی استان اصفهان

احداث مخزن هوایی 
بتنی شهرك صنعتی 
امیرکبیر کاشان

9,000,000,000کاشان

شرکت شهرك هاي 10
صنعتی استان اصفهان

اصالح هندسی و دفع 
آبهاي سطحی شهرك 
صنعتی اسفیدواجان

11,000,000,000تیران

شرکت شهرك هاي 11
صنعتی استان اصفهان

اجراي شبکه گاز فاز یک 
13,434,000,000چادگانشهرك صنعتی چادگان

شرکت شهرك هاي 12
صنعتی استان اصفهان

شبکه روشنایی شهرك 
8,000,000,000کاشانصنعتی امیرکبیر کاشان

87,074,000,000جمع کل هزینه ( ریال)

پروژه هاى عمرانى آماده افتتاح و بهره برداري در هفته دولت سال1398

شهرك هاى صنعتى، بستر مناسبى براى استقرار و شکوفایى بخش هاى تولیدى و صنعتى کشور

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خرید را مطابق جدول زیر از فروشندگان ذیصالح انجام دهد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 98/6/16
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 98/6/17

 www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
        www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

     شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031 (داخلى 388)

آگهى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

خرید یک دستگاه الکتروپمپ جهت ایستگاه پمپاژ مبارکه 114/4- 2- 98
250/000/000جارى(تصفیه خانه آب اصفهان)

خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار قطر 250 میلیمتر 145- 2- 98
1/917/000/000جارىجهت شاهین شهر

خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار قطر 200 میلیمتر 146- 2- 98
1/549/000/000جارىجهت شاهین شهر

392/000/000جارىخرید 288 دستگاه کارت خوان همراه هوشمند149- 2- 98

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 6/6 /1398


