
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

دوشنبه 15  مهر ماه 1398 / 7   اکتبر   2019 / 8  صفر 1441
سال شانزدهم /شماره 3598 /  8 صفحه / 2000 تومان

آگهی مزایده واگذاري بوفه اغذیه فروشیآگهی مزایده واگذاري بوفه اغذیه فروشی
 دانشکده معماري در دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد دانشکده معماري در دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد

دانشگاه آزاد اسالمی  واحد نجف آباددانشگاه آزاد اسالمی  واحد نجف آباد

     

بیمارى خطرناکى که شبیه سرماخوردگى استپروازهاي فوق العاده از اصفهان به نجف بازخوردهاى مردمى ازدواج گوهرخیراندیش با یک جوانامروز  در اوج  قدرت قرار داریم   تشکر بزرگوار از ویلموتس سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چرا باید
به اندازه کافى 
فیبر بخوریم؟

اصفهان دومین مرکز مبادله پستى کشور است
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علیفر: هیچ جا نرفتم 
همینجا هستم!

کنترل تماشاچى هاى زن 
با پلیس زن

بهره بردارى از 
2 نیروگاه خورشیدى

 در سال جارى

5

محدودیتى براى 
اعطاى تسهیالت 
بافت فرسوده نیست

این نکته ثابت شده که زنان بزرگسال زیر
 سن 50 سال باید روزانه 38 گرم و مردان در 
همین سنین 25 گرم فیبر مصرف کنند. این

 میزان در زنان و مردان باالى 50 سال، 
به ترتیب 30 و 21 گرم است.

مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمى استان 
اصفهان گفت: محدودیتى در معرفى افراد براى 
دریافت تســهیالت بافت هاى فرسوده نداریم و 
هرچند نفر مراجعه کنند معرفى و تســهیالت به 

آنها پرداخت مى شود.
به گزارش «ایمنا»، غالمحسین خانى در جلسه 
بررسى و حمایت از بهسازى و بازسازى مسکن 
روستایى در جمع دهیاران و شهرداران شهرستان 
شاهین شــهر و میمه اظهار کرد: امسال عالوه 
بر استان هاى گلستان، خوزســتان، مازندران و 

لرستان، 18 استان ...

4 186186 میلیون تردد خودرو در اصفهان طى  میلیون تردد خودرو در اصفهان طى 66 ماه ماه
توسط دوربین هاى موجود در محورهاى مواصالتى استان ثبت شدتوسط دوربین هاى موجود در محورهاى مواصالتى استان ثبت شد
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در شش ماهه امسال 11 میلیون مرسوله به استان وارد یا از آن خارج شده است

چرا «جناب خان» 
همه عروسک ها را 
پشت سر
 گــذاشت

هنوز با رکورد فاصله دارى
 بعد از گذشت شش هفته از شــروع لیگ نوزدهم 
دو دروازه بان هنوز گلى دریافت نکرده اند. رشــید 
مظاهرى، گلر تراکتور و پیام نیازمند، گلر سپاهان تا 
کنون دروازه شان بسته مانده و رقابت شانه به شانه 
آنها تا جایى پیش رفته که در آستانه شکستن رکورد 

حسین حسینى، گلر استقالل هستند.
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در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

مدیرکل بنیاد مسکن اصفهان:

مطلوب نیست 
هواى روزهاى ناسالم 

اصفهان بیشتر از
 سایر شهرها باشد

لوح هاى هخامنشى حاوى چه اطالعاتى هستند؟
استاد دانشگاه مؤسسه شرق شناسى شیکاگو پاسخ مى دهد 

2

 نمى خواستم على آقا را  نمى خواستم على آقا را 
تنها بگـــــــذارم

آگهی مزایده واگذاري غرفه هاي خدمات تایپ و تکثیرآگهی مزایده واگذاري غرفه هاي خدمات تایپ و تکثیر
 در دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد (نوبت اول) در دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد (نوبت اول)

دانشگاه آزاد اسالمی  واحد نجف آباددانشگاه آزاد اسالمی  واحد نجف آباد

دانشگاه آزاد اســالمی واحد نجف آباد در نظر دارد غرفه هاي خدمات تایپ و تکثیر دانشگاه را در 4 مکان مجزا از طریق 
برگزاري مزایده عمومی براي مدت یکسال به پیمانکار یا پیمانکاران ذیصالح و واجد شرایط واگذار نماید . لذا از متقاضیان 
دعوت میشود جهت دریافت اسناد مزایده، حداکثر ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار این آگهی به سایت اینترنتی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد به آدرس www.iaun.ac.ir (قسمت مزایده/ مناقصه ) مراجعه و نسبت به دریافت 
اسناد مزایده اقدام نمایند. الزم به ذکر است هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز هستند در یک یا چند غرفه مذکور 

شرکت نمایند.
شرایط مزایده:

* هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
*  دانشگاه در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادات مجاز است .

* مبلغ واریزي بابت خرید اسناد مزایده مذکور مبلغ 000 / 500 ریال می باشد.
*مبلغ ضمانت شرکت در مزایده در اسناد مزایده مشخص شده است.

آدرس دبیرخانه کمیسیون معامالت : نجف آباد ، بلواردانشگاه ، دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد ، ساختمان کتابخانه مرکزي 
Email:monaghese@iaun.ac.ir                      031 – 42292020 : تلفن دبیرخانه کمیسیون

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد در نظر دارد بوفه اغذیه فروشی خود مستقر در دانشکده معماري را با قابلیت بهره 
برداري در زمینه انواع فست فود، نوشیدنی هاي سرد و گرم و تنقالت را از طریق برگزاري مزایده عمومی، براي مدت یکسال 
به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا ازمتقاضیان دعــوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده، 
حداکثر ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار این آگهی به سایت اینترنتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد به آدرس 

www.iaun.ac.ir (قسمت مزایده/ مناقصه ) مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند. 
شرایط مزایده:

* هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
*  دانشگاه در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادات مجاز است .

* مبلغ واریزي بابت خرید  اسناد مزایده مذکور مبلغ 000 / 500 ریال می باشد.
*مبلغ ضمانت شرکت در مزایده 000 / 000 / 30 ریال می باشد.

آدرس دبیرخانه کمیسیون معامالت : نجف آباد ، بلواردانشگاه ، دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد ، ساختمان کتابخانه مرکزي 
Email:monaghese@iaun.ac.ir                      031 – 42292020 : تلفن دبیرخانه کمیسیون

محمد بحرانى پاسخ مى دهد

بچرا «جناب خ ج نابخچر «جنابخا چرا
وسکهمه عروسک ع کرهمه رو م

پشتپپشتپشت
ذ گــذ ذگ گ

محمد بحرانى پاسخمحمد بحرانى پاسخ

 در
ن

حمید بوحمدان:حمید بوحمدان:
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حضور جنجالى ناطق نــورى در ماه هــاى منتهى به 
انتخابات مجلس و خبرگان رهبرى در جلســه مجمع 
روحانیت مبارز، بحث هاى زیــادى را در میان محافل 
سیاسى و رســانه ها مطرح کرده اســت. گفته مى شود 
این حضور به دعوت کتبى موحــدى کرمانى رخ داده و 
همزمان، برخى مخالفت ها و موافقت ها و استقبال ها را 

نیز همراه داشته است. 
سیدرضا اکرمى، عضو جامعه روحانیت مبارز در این باره 
به «نامه نیوز» گفته: چیزى که ما مى دانیم این است که 
آقاى ناطق مدتى به جلسات جامعه روحانیت نمى رفته و 
اکنون نیز برگشته است. ماجرا از این قرار است که مدتى 

بود که آقاى ناطق نورى برخالف رویه این ســال ها، به 
مجمع روحانیت مبارز نمى رفت. اما پس از مدتى اخیراً  در 
یکى از جلسات مجمع شرکت کرد. آقاى موحدى کرمانى 
ایشان را در این جلسه مى بینند و به ایشان اصرار مى کنند 
که حاال وقتى در جلسه مجمع روحانیون شرکت مى کنید، 
حداقل در جلسات جامعه روحانیت مبارز نیز شرکت کنید. 
آقاى ناطق به این دعوت لبیک گفتند و شرکت کردند. 
آقاى ناطق به آقاى موحدى گفتند که دعوت رسمى کنید 
و ایشان هم با دعوت رســمى به جلسه جامعه روحانیت 
آمدند. این حضور هیچ ربطى هم به انتخابات و مسائل 

کالن اسالم و مسلمین و کشور نداشت.

جانشین فرمانده کل سپاه  با اشاره به اذعان آمریکایى ها  به 
قدرت و توان دفاعى جمهورى اسالمى ایران گفت:  امروز 
 در شرایطى قرار داریم که دشــمنان به دنبال بازدارندگى 

قدرت ایران هستند.
سردار على فدوى با اشــاره به پایدارى، استقامت، صبر و 
عمل به تکالیف الهى در 40 سال گذشته از انقالب اسالمى 
اظهار کرد: این اقدامات سبب شده امروز انقالب اسالمى 
در اوج و منشأ قدرت قرار داشته باشد. وى گفت: حوادث 
هفته ها و ماه هاى گذشته سبب شده که دنیا، آمریکاییان و 
کشورهاى اروپایى اذعان داشته باشند که انقالب اسالمى 

در منشأییت قرار دارد و آنان در انفعال هستند.

سردار فدوى با تأکید بر اینکه با هم افزایى مى توان قدرت 
کشــور را بیش ازپیش افزایش داد، یادآور شد: امروز ما در 
شرایطى هستیم که دشمنان به دنبال بازدارندگى قدرت 
ایران هستند. وى با بیان اینکه سه مرحله دفاع، بازدارندگى 
و قدرت پس از بازدارندگى وجود دارد، ادامه داد: وزیر دفاع 
آمریکا در زمان «باراك اوباما» اذعان کرد که باید آمریکا 
با همپیمانان منطقه و فرا منطقه اى ماننــد اروپاییان به 
دنبال بازدارندگى قدرت ایران اسالمى باشد.  سردار فدوى 
خاطرنشان کرد: آمریکایى ها امروز اعتقاد دارند که باید به 
دنبال بازدارندگى قدرت ایران باشند و قدرت ایران را قبول 

دارند و در تالش براى بازدارندگى این قدرت هستند.

جزئیات بازگشت ناطق به 
جامعه روحانیت مبارز

امروز 
 در اوج  قدرت قرار داریم  

واردات میلیاردى شیرینى 
بر اساس آمار گمرك در 12 ماهه    میزان |
ســال 97 بیش از 1892 تن شیرینى و شکالت 
سفید از ده کشــور جهان وارد ایران شده است. 
براساس واردات این حجم شــیرینى به کشور، 
خروج بالغ بر 83 میلیارد و 745 میلیون ریال در 
آمار گمرك به ثبت رسیده است. شیرینى از ده 
کشور جهان از جمله اسپانیا، آلمان، بلژیک، چین 

و فرانسه وارد ایران شده است.

کنترل تماشاچى هاى زن 
با پلیس زن

رئیس پلیس پایتخت با اشــاره    ایسنا|
به دیدار دو تیم ملى فوتبــال ایران و کامبوج در 
ورزشــگاه آزادى و حضور بانوان براى تماشاى 
این دیدار، از برنامه ریــزى تأمین امنیت کامل 
این بازى خبر داد. ســردار حسین گفت: در این 
دیدار با توجه به حضور بانوان قطعًا جمع زیادى 
از مأموران پلیس زن براى کنترل امنیتى و تأمین 

امنیت در ورزشگاه حضور خواهند داشت.

 بازداشت 
یک ورزشکار مشهور 

  عصر ایران| رئیــس پلیــس اســتان 
تهران از دســتگیرى یکى از ورزشکاران مطرح 
و سرشــناس به دلیل تخلفات صــورت گرفته 
خبر داده تا شناســایى این ورزشــکار و تخلفى 
کــه از ســوى او صــورت گرفته بــه یکى از 
سوژه هاى داغ تبدیل شود. سردار رحیمى صبح 
دیروز گفت: روز شنبه یک ورزشکار و تعدادى از 
افراد متخلف را بازداشت کردیم . پیگیرى خبرنگار 
«ایلنا» مشخص کرد ورزشکار دستگیر شده سابقه 
برتن کردن پیراهن استقالل تهران را در کارنامه 
دارد و در پست مهاجم براى این تیم بازى کرده 
بود. این بازیکن به دلیل رانندگى در حالت مستى 
بازداشت شده است. بر اساس آخرین بررسى هاى 

میدانى این بازیکن با قرار وثیقه آزاد شده است.

کمبود انسانى
 200 هزار نفرى

حمیدرضا حاجــى بابایى،    خانه ملت|
رئیس فراکســیون نمایندگان والیى مجلس 
گفت: نکتــه اى که باید مورد توجــه قرار گیرد 
این اســت که با توجه به اعالم وزیر آموزش و 
پرورش مبنى بر کمبود 108 هزار نیروى انسانى، 
بررســى ها نشــان مى دهد که کمبود نیروى 
انسانى بیش از 200 هزار نفر است و در سراسر 

کشور این مشکل کامًال مشهود است. 

خودکشى از ترس برادر
صبــح پنج شــنبه 11    روزنامه ایران|
مهر مأموران کالنترى 118 ستارخان تهران در 
جریان سقوط مرگبار دخترى 15 ساله از طبقه 
چهارم خانه اش قرار گرفتند. بررســى ها نشان 
مى داد این دختر که کوهنــورد نیز بوده دقایقى 
قبل از این حادثه همراه پسر جوانى در حال قدم 
زدن بوده که برادر 19 ساله اش آنها را در خیابان 
مى بیند. دختر نوجوان از ترس برادرش به خانه 
فرار کرد و به پشت بام رفت و خودش را به پایین 
پرت کرد. در ادامه تحقیقات مشــخص شد که 
پدر و مادر دختر نوجوان باهم اختالف داشتند و 
مدتى بود که او و بــرادرش به همراه مادر جدا از 

پدرشان زندگى مى کردند.

شهر بدون تصادف 
تفــرش از ابتداى ســال 98 تاکنون    آنا |
تصادفات درون شهرى نداشته است. سرهنگ 
افراسیابى فرمانده نیروى انتظامى تفرش گفت:  
از ابتداى سال تاکنون در حوزه تصادفات درون 
شهرى بدون تصادف بوده ایم و در حوزه برون 
شــهرى چهار نفر فوتى داشته ایم که نسبت به 

سال گذشته 16 درصد افزایش داشته است.

آن حادثه، تروریستى نبود
وزیر راه و شهرسازى درباره سانحه     انتخاب |
ریلى قطار مسافرى زاهدان - تهران، اظهار کرد: آن 
سانحه، سانحه اى نبود که سیستم حمل ونقل مقصر 
باشد بلکه موضوع باز شدن پیچ ها یک اتفاق نادر است. 
محمد اسالمى تأکید کرد: هیچ نوع شواهدى مبنى بر 
تروریستى بودن این حادثه وجود ندارد. پیچ هاى ریل 
باز شــده بود اما اینکه با چه انگیزه اى این پیچ ها باز 
شده بود مدیریت استان سیستان و بلوچستان در حال 

پیگیرى است.

شهردارى تهران
 20 هزار پرونده دارد

رئیس شــوراى شهر    خبرگزارى دانشجو|
تهران گفت: طبق آخرین آمار هم اکنون 15 الى 20 
هزار پرونده حقوقى در شهردارى تهران وجود دارد که 
البته پرونده امالك به صورت جداگانه بررسى مى شود. 
محسن هاشــمى اظهار امیدوارى کرد با برنامه ریزى 
جدید شهردارى تهران پرونده هایى که ویژه تر است 

زودتر رسیدگى مى شوند.

زیر سایه پنهان کارى
محمود صادقى، نماینــده مردم تهران     ایلنا |
درباره شفافیت آراء نمایندگان گفت: در مجموع فضاى 
پنهان کارى و محافظه کارى در همه اجزاى حاکمیت 
وجود دارد و این روى مجلس هم سایه انداخته است. 
انکار هم نمى کنم که ممکن است گروه هاى فشار هم 
باشــند و بخواهند تهدید کنند، اینها آن تبعات منفى 

است که در کنار آثار مثبت وجود دارد.

روایت جدید از طرح ترور 
سردار سلیمانى

  فارس| نماینده مردم قم در مجلس با اشاره به 
موضوع ترور سردار سلیمانى گفت: تروریست ها چند 
بار با سرویس هاى عبرى و عربى ارتباط برقرار کرده 
و آموزش دیده بودنــد، 400 کیلو بمب آماده کرده و از 
منزلى در برابر حسینیه اى که حاج قاسم در آن حضور 
پیدا مى کرد گودبردارى کردند. حجت االسالم مجتبى 
ذوالنور تصریح کرد: تروریست ها تالش مى کردند که 
به زیر حسینیه بروند و خاك ها را به صورت نامحسوس 
در مکان دیگرى تخلیه کردند تا همه چیز به صورت 
عادى باشد ولى در اشراف اطالعاتى بودند و شکست 

خوردند.

من عالى کار مى کنم!
آمار بیــکارى در آمریکا بــه رقم 3/5     بهار |
درصد رسید که این، کمترین میزان در 50 سال اخیر 
است. براساس آمار رسمى در آمریکا، در ماه میالدى 
گذشته (ســپتامبر 2019)، 136 هزار شغل جدید در 
این کشور ثبت شده اســت.  «دونالد ترامپ» با انتشار 
این آمار در صفحات شــبکه هاى اجتماعى، آن را به 
عنوان یکى از دستاوردهاى خود مطرح کرد و نوشت: 
«چرا برخى براى برکنارى یک رئیس جمهور که دارد 
عالى کار مى کند تالش مى کنند؟» ترامپ با طعنه به 
استیضاح خود در توییت نوشــت: «رئیس ات را عزل 
کن  اى آمریکا حتى اگر هیچ خطایى مرتکب نشــده 

بود!»

تقصیر ریوندى بود!
   خبر آنالین | نزدیک به یک هفته از ماجراى 
خبر برگزیت که در بخش خبرى ســاعت 14 توسط 
محمدرضا حیاتى خوانده شــد مى گــذرد. خبرى که 
انتقادات بســیارى را به همراه داشت و این مجرى با 
سابقه برایش از مردم ایران عذر خواست. در این چند 
روز هیچیک از مسئوالن رسانه ملى براى چنین شکل 
نگارش خبرى عذرخواهى نکردند درحالى که در تنها 
واکنش شــان به آن ماجرا، در برنامه اى به نام «میز 
سواد رسانه اى»  به سلبریتى هایى چون حسن ریوندى 
پند مى دهند که براى انتشار شوخى هاى شان در برابر 

جامعه مسئولند!

خبرخوان

اخیراً خانواده ها رو آورده اند به درست کردن رب خانگى و 
بى خیال خریدن رب هاى کارخانه اى شده اند؛ دلیلش هم 

احتماًال گرانى است. 
افزایش قیمت گوجه فرنگى بهانــه اى بود تا کارخانجات 
قیمت رب هاى گوجه فرنگى را بــاال ببرند و موفق هم 
شدند. نیمه اول سال گذشته قیمت هر قوطى رب گوجه 
800 گرمى بین هفت تا هشت هزار تومان بود که در نیمه 
دوم به 18 هزار تومان رسید و در یک مقطع زمانى با قیمت 
20 تا 24 هزار تومان نیز فروخته شد. هرچند در دو هفته 
اخیر قیمت رب گوجه فرنگى حدوداً 3000 تومان کاهش 
پیدا کرده اما با توجه به قیمت گوجه فرنگى این رقم منطقى 
نیســت. در حال حاضر قیمت هر کیلو گوجه فرنگى بین 
1700 تا 2000 تومان اســت که قطعًا براى کارخانه دار 
بسیار پایین تر از این تمام مى شــود. عالوه بر این قیمت 
گوجه ربى در تره بار کیلویى 800 تومان است که هرچقدر 

هم قیمت قوطى، در، مواد افزودنى و... باال رفته باشد نباید 
قیمت یک قوطى 800 گرمى رب گوجه به 20 هزار تومان 

برسد. 
در واقع هیچ منطقى براى گرانى رب گوجه فرنگى وجود 
ندارد و همه مسئوالن این حوزه هم معتقدند این گرانى هیچ 
منطقى ندارد اما همچنان با قیمت باال به فروش مى رسد و 

نظارتى هم بر آن وجود ندارد.
از طرفى هر خانواده مى تواند با کیلویى 2000  تومان گوجه 
مورد عالقه اش را تهیه کند و در یک فضاى کامًال بهداشتى 
رب گوجه فرنگى خانگى اش را بپزد. هرچند قیمت رب هاى 
خانگى هم به دلیل زحمت زیادى که دارد باالست و قیمت 
هر کیلوى آن بــاالى 18 هزار تومان اســت اما فرصت 
مناسبى است تا کسب و کارهاى خانگى رونق بگیرند و 
کارخانه دارها هزینه این افزایش قیمت را با کاهش تقاضا 

پرداخت  کنند.

امام جمعه موقت جزیره هرمز با بیان اینکه نبود آب شرب در 
این منطقه به یک بحران جدى تبدیل شده است، تصریح 
کرد: در طول دو هفته اخیر تنها از مسئوالن وعده شنیدیم و 

وعده و دیگر نمى دانم این درد را چگونه بیان کنم.
حجت االســالم حر گلزارى هرمزى در گفتگو با «ایسنا» 
افزود: بحث بى آبى در جزیره هرمــز اکنون دیگر به یک 
بحران تبدیل شده است و هر بار با مسئوالن ذیربط تماس 
مى گیرم وعده برطرف شدن این مشکل ظرف 24 تا 48 
ســاعت آینده را مى داده اند اما بازهم خبرى از تحقق این 

وعده ها نیست.
وى با بیان اینکه مسئوالن مى گویند تا ساعات آتى آب در 
مدار است اما نمى دانم آیا مدار مسئوالن با مدار مردم جزیره 
هرمز تفاوت دارد که آبى در آن جریان ندارد، خاطرنشان 
کرد: فصل مدارس آغاز شد اما نبود آب سبب شده دانش 

آموزان براى سرویس بهداشتى رفتن و خوردن آب به منزل 
بروند و بازگردند.

امام جمعه موقت جزیره هرمز ادامه داد: در طول روز تنها چند 
ساعت آب آن هم با فشار بسیار ضعیف وصل مى شود که آن 
هم تنها براى منازلى که منبع یا پمپ پرفشار دارند امکان 
ذخیره وجود دارد و براى اکثر ســاکنان که از این امکانات 

بى بهره اند هیچ سودى ندارد.
وى که دیروز با خبرگزارى «ایسنا» گفتگو مى کرد با بیان 
اینکه کار به جایى رســیده است که شــهروندان هرمزى 
براى شستشــوى ســروصورت خود از آب کولر استفاده 
مى کنند، عنوان کرد: با فرماندار بندرعباس صحبت کردم 
که وى از قول مسئوالن براى حل این مشکل تا جمعه خبر 
داده بود اما امروز یک  شنبه اســت و این مشکل کماکان

 پابرجا!

 دادستان عمومى و انقالب مرکز استان کرمانشاه از تشکیل 
پرونده اخالل در نظام اقتصادى در یکى از شهرستان هاى 
تابعه این استان خبر داد و گفت: شخصى با وعده پرداخت 

سود هاى غیرمتعارف به جذب مقادیر زیادى از نقدینگى مردم 
اقدام کرده بود که بر این اساس نزدیک به 300 نفر از مردم به 
این شخص مراجعه کردند و مبلغى بالغ بر 50 میلیارد تومان 
از وجوه خود را در اختیار وى قرار دادند. محمدحسین صادقى 
ادامه داد: این فرد با ارائه اطالعات نادرســت افراد را مجاب 
کرده که با پول آنها ســرمایه گذارى مى کند و اقدام به راه 
اندازى کارگاه کرده تا در نهایت منجر به کار تولیدى و ایجاد 
اشتغال شود. اما حسب بررسى هاى صورت گرفته هیچکدام 
از این وعده ها صحت ندارد و اقداماتى که صورت گرفته بدون 
اخذ مجوز و از مبادى مربوطه است، لذا با تحقیق ضابطین 
متهم اصلى که به صورت شبکه اى و گروهى کار مى کرد 

شناسایى شد و دو نفر از اعضاى این گروه دستگیر شدند.

علیرضا علیفر، گزارشگر با ســابقه فوتبال در گفتگو با 
روابط عمومى شبکه ورزش درباره حواشى ایجاد شده در 
آخرین گزارشش گفت: در بازى رئال مادرید و لوانته به 
دلیل اطالعات غلطى که از یک سایت خارجى گرفتم، 
به اشتباه نام سید جالل حسینى را در ترکیب تیم لوانته 
اعالم کردم. البته در نیمه دوم متوجه اشتباه خود شدم و 
آن را تصحیح کردم اما االن الزم است یک بار دیگر از 

بینندگان و فوتبالدوستان عذرخواهى کنم. 
علیفر درباره شــایعه خروجش از کشــور و اینکه گفته 
بود از شــبکه هاى ماهواره اى به کار دعوت شده است 
گفت:  من هیچ جا نرفته ام و هیچ جا هم قرار نیســت 
بروم.  من فرزند ایران هســتم و تا نفس مى کشــم به 

خاك مقدس سرزمینم وفادارم و افتخار مى  کنم که از 
طریق سیماى جمهورى اسالمى ایران با مردم کشورم 

در ارتباط هستم.

1783 لوح باروى هخامنشــى پس از 84 سال از کشف 
آنها در تخت جمشید و انتقال به خارج از کشور باالخره 
به ایران بازگشــت و هنوز بیش از 17 هزار لوح دیگر در 
شــیکاگو باقى مانده و قرار است طى ســه محموله در 
فواصل زمانــى نامعلوم به ایران بازگردند. طى هشــت 
دهه اى که الواح هخامنشــى  براى مطالعه در مؤسسه 
شرق شناسى دانشــگاه شــیکاگو نگهدارى مى شدند، 
استادان این مرکز مطالعات گسترده اى روى آنها و آنچه 
از نهان این دست نوشته ها براى جهان معاصر به یادگار 
باقى مانده، انجام دادند. شاید بتوان از «متیو استولپر»، 
استاد دانشگاه مؤسسه شرق شناسى شیکاگو به عنوان 
یکى از متبحرترین اســتادان این مؤسســه یاد کرد که 
مطالعات گسترده اى روى این آثار تاریخى هخامنشى 
انجام داده است. متیو استولپر با خبرگزارى «ایلنا» گفتگو 
کرده و آنچه تا کنون از این الواح استخراج کرده را با این 

خبرگزارى در میان گذاشته است.
■ مطالعه روى این الواح اطالعاتــى درباره دوران اوج 
پادشــاهى هخامنشــیان را در اختیار ما مى گذارد. این 
الواح یکى از مهمترین منابع اطالعاتى ما از امپراتورى 
هخامنشى است. از آنجا که گستره پادشاهى هخامنشى 
از هند تا مصر را دربرمى گرفت، از ایــن رو با زبان هاى 
مختلف در پادشاهى هخامنشیان روبه رو هستیم و این 

تنوع زبان ها را مى توان در الواح به وضوح شاهد بود.
■ اطالعاتى که از بررســى الواح هخامنشى به دست 
آوردیم دانســته هاى جدیدى درباره مردم ایران باستان 
است. حتى اســامى غذاها و محصوالت کشاورزى نیز 
روى الواح ذکر شده چنانکه اســامى بیش از 400 نوع 
میوه در این الواح ذکر شده. باز تصور ما آن است که این 
400 نوع میوه فقط در آن منطقه اى که این الواح پیدا شده 
وجود داشــته اما هنوز نیاز است تا تحقیقات بیشترى در 

این خصوص انجام شود.
■ برخى اوقات ما چیزهاى خارق العاده اى را براى اولین 
بار پیدا مى کنیم که برایمان بســیار جذاب است. به طور 
مثال با تحقیق روى یکى از لوح ها که به خط پارســى 
باستان نوشته شــده بود به دستور و ساختار زبان پارسى 
کهن پى بردیم. این درحالى است که در گذشته تصورمان 

آن بود که این نوشتار به زبان دیگرى است.
■  براى آنکه درك بهترى از زبان نوشتار و زبان گفتار در 
ایران باستان به دست بیاورید، مثالى برایتان مى زنم. به 
اروپاى دوران قرون وسطا فکر کنید. زمانى که مردم به 
گونه هایى از زبان فرانسوى، انگلیسى و آلمانى صحبت 
مى کردند ولى همه به زبان التین مى نوشتند. این همان 

اتفاقى است که در ایران باستان مى افتاد.
■ همه چیز از کم ارزش ترین و بى نام ترین کارگران که 
در زمین ها کار مى کردند با حقوق هاى بسیار اندك گرفته 
تا کارمندان، نهادهاى رسمى، ساختمان سازها، اعضاى 
خانواده اشرافى و حتى خدایان که در سیستم هخامنشیان 

وجود داشتند در این الواح به آنها اشاره شده است.
■ تصور کنید یک شرکت بزرگ در اختیار دارید و لیستى 
از حقوق همه کارکنان این شرکت در اختیار شماست. این 
چیزى است که در الواح هخامنشى شاهد هستیم. تمام 
حقوق کارگران، از پرداخت هــا گرفته تا روند آن، میزان 
چهارپایان و گزارش هاى ساالنه و ماهانه امور ادارى و 
حقوقى و... همه چیز که به موضوعات اقتصادى و روند 
اجتماعى آن دوران مربوط باشد در این الواح به آن اشاره 
شده. بنابراین مى دانید چه کسى در آن دوران چه کارى 
انجام مى داد و در ازاى انجام آن کار چه چیزى دریافت 
مى کرد. هرچند ممکن اســت تمامى این اطالعات از 
یک زاویه در اختیار ما قرار داده شــده باشد اما همگى 

به شــرایط پیچیده اى که در جامعه ایران باستان وجود 
داشت، اشاره دارد.

■ الواحى که اکنون به ایران فرســتاده شده اند به زبان 
ایالمى هســتند و توسط افرادى نوشــته شده اند که به 
زبان هاى ایرانــى صحبت مى کردند کــه در میان آنها 
ایالمى، آرامى، فارسى باستان و میخى به چشم مى خورد. 
حتى کتیبه هاى مهمى به دســت آورده ایم که به زبان 
هیروگلیف هســتند. بنابراین آنچه در پرسپولیس شاهد 
هستیم بخش هایى از تمام زبان هایى است که در دوره 
امپراتورى هخامنشــینان در بخش هاى مختلف ایران 

صحبت مى شد. 
■ چیزهایى که ما از الواح هخامنشى مى آموزیم درباره 
باورها و اعتقادات نیست بلکه درباره این مهم است که 
چگونه سیســتم مذهبى و خدایان در دوره هخامنشیان 
اداره و پوشش داده مى شد. راه هاى دسترسى و غذاهایى 
که در دوره هخامنشیان مورد استفاده قرار مى گرفت در 
این لوح ها آمده است و البته به اسامى خدایان نیز اشاره 

شده است. عالوه بر خدایان زیادى که در ایران باستان 
وجود داشت با خدایان هندو-ایرانى نیز روبه رو هستیم. 
همچنین نام هایى از خدایــان ایالمى در این الواح آمده 

است.
■ ما تاکنون دو مجموعه از این الــواح را پیدا کرده ایم 
که بخشــى از آن در خزانه و بخش دیگر در دیواره بارو 
به دست آمده  است. معتقد هستم الواحى که دربردارنده 
اطالعاتى متفاوت هســتند در جاى دیگرى نگهدارى 
مى شدند اما ما هنوز موفق نشده ایم آنها را به دست آوریم. 
■  تخت جمشید تنها جایى نیست که سنت ساخت الواح 
در آن رایج بود. این سنت در هفت تپه خوزستان نیز انجام 
مى شد و الواح متعددى در آن منطقه به دست آمده است. 
کوچک بــودن اندازه این لوح ها هم از آن جهت اســت 
که ساخت این الواح توسط اســتادکاران انجام مى شد 
و معموًال آنها گل را به دور انگشــت خود مى پیچیدند و 
روى آن مى نوشتند. این سنت تا زمان هخامنشیان ادامه

 یافت. 

استاد دانشگاه مؤسسه شرق شناسى شیکاگو پاسخ مى دهد 

لوح هاى هخامنشى حاوى چه اطالعاتى هستند؟

علیفر: هیچ جا نرفتم؛ همینجا هستم!کالهبردارى 50 میلیاردى از 300 نفر 

بحران آب شرب در هرمزرونق گرفتن پخت خانگى رب گوجه فرنگى
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«شاهرخ» 
از امروز روى صحنه است

تئاتر «شـاهرخ» از امروز روى صحنه مى رود. نمایش 
«شاهرخ» به نویسـندگى بهنام میرزایى و کارگردانى 
محمد رادمهر بـه صورت تک پرسـوناژ با زبـان هنر و 
با بـازى محمد رادمهر بـه روى صحنه مـى رود.  تئاتر 
«شـاهرخ» از امروز 15 مهرمـاه تا اول آبان از سـاعت 
18 در تماشـاخانه مـاه واقـع در خیابان اسـتاندارى به 
روى صحنه مى رود که عالقه مندان براى تهیه بلیت 
مى توانند به سایت  gisheh8.com مراجعه کنند.

«ُمبارك» در خانه کودك
تئاتر خیمه شب بازى شاد «مبارك در جنگل سیاه»،  
تا 18 مهرماه ویژه مهدهـاى کودك و مدارس و 15و 
16 مهر مـاه ویژه خانـواده هـا در خانه کـودك اجرا 
مى شود. مجتبى طالبى، کارگردان تئاتر «مبارك در 
جنگل سـیاه» در همین رابطه گفت: این خیمه شب 
بازى شـاد در ویژه برنامه «تاب سـتانه» هم اجرا و با 

استقبال شهروندان مواجه شد. 

تندیس «سلمان فارسى» 
رونمایى شد

تندیس برنزى «سلمان فارسى»، ساخته شده از سوى 
سازمان زیباسازى شـهر اصفهان، عصر شنبه در این 
شهر رونمایى شد. مدیرعامل سازمان زیباسازى شهر 
اصفهان گفت: تندیس سلمان فارسى از جنس برنز، 
با استحکام و پایدارى مناسب به دست استاد مرتضى 
نعمت اللهى سـاخته شده است. حسـن مؤذنى افزود: 
ارتفاع این تندیس 3/5 متر و ارتفـاع آن همراه با پایه 
حدود 7 متر است و به دلیل اینکه زادگاه سلمان فارسى 
در منطقه خوراسگان و جى بوده، این تندیس در میدان 
امام خمینى(ره) که از میدان هاى اصلى خوراسـگان 

است، نصب شد.

مهر و موم
 218 واحد غیراستاندارد

218 واحد تولیدى و خدماتى غیراسـتاندارد در اسـتان 
اصفهان مهرو موم شـدند. مدیرکل اسـتاندارد اسـتان 
اصفهان گفت: عـالوه بر ایـن واحدهاى توقیف شـده 
در یکسـال گذشـته علیه 115 واحد تولیدى و خدماتى 
غیراسـتاندارد هم اعالم جرم شـده است. غالمحسین 
شـفیعى افزود: همچنیـن در ایـن مـدت در 544 مورد 
بازرسى واحد حقوقى اداره کل استاندارد استان اصفهان 
از واحدهاى تولیـدى و خدماتى، 32 واحـد فعال بدون 

مجوز استاندارد شناسایى و با صاحبان آنها برخورد شد.

پروازهاي فوق العاده از 
اصفهان به نجف 

88 پـرواز فوق العـاده در مسـیر اصفهان بـه نجف و 
بالعکس به مناسبت ایام اربعین برقرار مى شود. مدیر 
کل فرودگاه هاي استان گفت: با توجه به فرارسیدن 
ایام اربعین حسـینى شـرکت هاى هواپیمایى تابان، 
قشـم ایر، کیش ایر، العراقیه و ماهان پروازهاى فوق 
العـاده در مسـیر اصفهـان -نجف-اصفهـان برقرار 
کرده اند. حسـن امجدى با بیـان اینکه ایـن پروازها 
19 مهر آغاز مى شـوند و تا یک هفته پـس از اربعین 
ادامه خواهند داشت، افزود: پیش بینى مى شود حدود 
15 هزار زائر حسـینى از طریق مرز هوایـى فرودگاه 

اصفهان به عتبات اعزام شوند.

هوا خنک تر مى شود
کارشـناس مسـئول پیش بینى اداره کل هواشناسى 
اصفهان گفت: بیشینه دماى هواى اصفهان یک تا 3 
درجه کاهش خواهد داشت.  حجت ا... على عسگریان 
اظهار کرد: بررسى نقشه هاى هواشناسى بیانگر جوى 
تقریبًا پایدار بر روى استان اصفهان است. وى افزود:  
بر این اسـاس تا روز سه شـنبه در اکثر مناطق استان 
آسمان به صورت صاف تا قسـمتى ابرى، در مناطق 
غربى گاهى افزایش ابر و در بعد از ظهرها گاهى وزش 

باد تقریباً شدید پیش بینى مى شود.

خبر

مدیرعامل شــرکت بــرق منطقــه اى اصفهان از 
بهره بردارى دو نیروگاه خورشــیدى این اســتان به 
ظرفیت تولید 20 مگاوات برق در سال جارى خبر داد.
رسول موســى رضایى روز یک شــنبه در گفتگو با 
«ایرنا» اظهار کرد: این نیروگاه ها که در شــهرهاى 
خور و اردستان درحال ساخت است هر یک ظرفیت 
تولید 10 مگاوات برق دارد و عملیــات اجرایى آنها 
تاکنون بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکى دارد. وى 
گفت: 27 نیروگاه خورشیدى در شهرهاى اردستان، 
مهاباد، اصفهان، نایین، کاشان، شــهرضا، برخوار، 
نجف آباد، آران و بیدگل، خور، نطنز و ورزنه در حال 

احداث است.
مدیرعامل شــرکت برق منطقه اى اصفهان با اشاره 
به اینکه مقــرر بود بر روى 2000 منزل مســکونى 
صفحه هاى خورشیدى با ظرفیت 5 کیلو وات نصب 
شود، تصریح کرد: در شــرق اصفهان 12 عدد از این 
صفحات بر روى منازل نصب شد که به علت افزایش 
قیمت تجهیــزات در پى باال رفتن نــرخ ُدالر، ادامه 
اجراى این طرح با کندى مواجه شد. موسى رضایى 
گفت: با توجه به اینکه قرار است نرخ خرید تضمینى 
برق اصالح و ابالغ شود احتمال اینکه نصب صفحات 

خورشیدى بر روى منازل شدت یابد، وجود دارد.

مدیــرکل راهدارى و حمــل و نقل جاده اى اســتان 
اصفهان گفت: 186 میلیــون و 605 هزار و 115 تردد 
خودرو در شش ماه اول سال جارى توسط دوربین هاى 
موجود در محورهاى مواصالتى استان ثبت شد که این 
تعداد تردد نسبت به سال گذشته در همین مدت 8/2 

درصد افزایش یافته است.
مهدى خضــرى در گفتگو بــا «ایرنا» بــا بیان اینکه 
بیشــترین حجم تردد عبور خودروهــا در فروردین و 
کمترین حجم مربوط به خرداد بــود، گفت: زمان اوج 
تردد در مدت یاد شــده ســاعت 18 تا 19 روز جمعه 
نهم فروردین و ســاعت اوج تردد متخلفان ســرعت 

در ســاعت 17 تا 18 روز چهارم فروردین بوده است. 
وى خاطرنشــان کرد: ســامانه هاى ثبــت تخلفات 
عبور و مــرور 191 هزار و 297 تخلف و ســامانه هاى 
توزین در حین حرکت، تردد 12 هزار و 169 تخلف را 

ثبت کرده اند.
خضرى با بیان اینکه 109 نقطه حادثه خیز در اســتان 
شناسایى شــده اســت که اصالح 67 نقطه از آنها در 
اولویت قرار دارد، گفت: 70 تا 80 درصد از تصادفات در 
استان به دلیل عوامل انســانى است. وى افزود: عمده 
تصادفات محورهاى مواصالتى اســتان به واژگونى 

ناوگان حمل و نقل منجر مى شود. 

186 میلیون تردد خودرو
 در اصفهان طى 6 ماه

بهره بردارى از 2 نیروگاه 
خورشیدى در سال جارى

فرمانده انتظامى استان اصفهان گفت: در پنج ماهه 
نخست امسال 431 نفر جان خود را در تصادف هاى 
رانندگى از دست داده اند و حدود 9000 نفر نیز مصدوم 
و مجروح شدند. این در حالى است که امسال کاهش 
9 درصدى جانباختگان تصادفات را شــاهد هستیم 
هرچند که هنوز با استانداردهاى جهانى فاصله داریم.

ســردار مهدى معصوم بیگى گفت: شــهر و استان 
اصفهان این ظرفیت را دارند که شهر و استان نمونه 
ترافیکى شوند و براى رســیدن به این هدف باید به 
قانون احترام بگذاریم و هنجارهاى شــهروندى را 
رعایت کنیــم.وى با بیان اینکه در حــوزه مربوط به 
موتورسیکلت سواران 45 درصد از جانباختگان مربوط 
به این قشر است، گفت: 80 درصد فوت این راکبان 
مربوط به وارد شدن ضربه به سر است پس استفاده 
از کاله ایمنى سبب مى شود تا این موتورسواران جان 

خود را از دست ندهند.
معصوم بیگى با بیان اینکه عبــور از چراغ قرمز نباید 
هنجار تلقى شــود، تصریح کرد: تا زمانى که استفاده 
نکــردن از کاله ایمنــى، از چراغ قرمز رد شــدن و 
سرعت باال هنجار تلقى شود نشان مى دهد که ما با 

قانونمدارى فاصله داریم.

5 ماه گذشته 431 نفر در سوانح جاده اى جان باختند

با حضور نماینده مردم در مجلس شوراي اسالمی و 
فرماندار شهرستان سمیرم و به میزبانی اداره کل راه 
وشهرسازي استان، مسائل و مشکالت این شهرستان 
در بخش راهسازي و بافت هاي ناکارآمد شهري مورد 

بررسی قرار گرفت.
شاهسوندي، معاون مهندسی و ساخت راه وشهرسازي 
اســتان در این جلســه بیان کرد: شهرستان سمیرم 
با توجه بــه موقعیت جغرافیایی و کوهســتانی بودن 
آن و زمــان فرا رســیدن ســرماي زودرس از جمله 

شهرســتان هایی اســت که باید پروژه هاي اجرایی 
موجود در آن با شدت و پیگیري بیشترو در زمان مورد 
نظر طبق برنامه به سرانجام برسند. وي با توجه به تعداد 
پروژه هاي راهسازي فعال در شهرستان، هم در بخش 
راه روستایی و هم در بخش راه اصلی و بزرگراهی اظهار 
کرد: این پروژه ها با درصد پیشرفت قابل قبولی و طبق 
برنامه در حال اجراســت و تالش می کنیم تا هر چه 
زودتر و با تزریق اعتبارات مــورد نظر این پروژه ها را 

تکمیل کنیم و به بهره برداري رسانیم.

بررسی مسائل مربوط به حوزه راه وشهرسازي سمیرم

معاون برنامه  ریزى و توســعه شــرکت ذوب آهن 
اصفهان پیشنهاد کرد با توجه به وجود توانمندى در 
شرکت هاى فنى مهندسى داخلى در خصوص خرید 
دانش فنى براى همه پلنت هاى خریدارى شــده از 

خارج سختگیرى شود.
مهدى نصر گفت: در صنعت فوالد کشور، توانمندى 
هاى بالقوه داریم که مى تواند بالفعل شــود و براى 
این امر تنها نیاز به سخت افزار نیست و بدین منظور 
بخش هایى هستند که شــرکت هاى دانش بنیان 
مى توانند روى آن کار کنند. از جمله این موضوعات 
مى توان به کمبود بهــره ورى و راندمان تجهیزات 
اشــاره کرد. در واقع صنعت فوالد ما از سخت افزار 
بهره مند اســت اما نمى تواند مانند کشورهاى چین 
و کره جنوبى و حتى کشــورهاى شــرق اروپا از آن 
بهره ببرد و همچنین راندمــان و بهره ورى نیروى 

انسانى نیز پایین است.
نصر تصریــح کرد:  در حال حاضــر نباید یک پلنت 

فوالدى را به طور کامل از خارج کشــور وارد کنیم و 
در خصوص خرید دانش فنى براى همه پلنت هاى 

خریدارى شده از خارج باید سختگیرى کرد.
معاون برنامه ریــزى و توســعه ذوب آهن تصریح 
کرد: بســیارى از فعالیت هاى مهندسى مربوط به 
صنعت فوالد در کشور بومى ســازى شده است. در 
بخش هایى هم که کمبود وجــود دارد مى توان از 

شرکت هاى دانش بنیان کمک گرفت.

در خرید دانش فنى براى پلنت هاى وارداتى 
سختگیرى شود

الیاس حضرتى، رئیس کمیســیون اقتصادى مجلس 
شوراى اسالمى، در جریان بازدید از غرفه فوالد مبارکه 
در نخستین نمایشگاه و همایش فوالد چابهار با اشاره به 
نقش فوالد مبارکه در تولید و توسعه فوالد کشور گفت: 
استان اصفهان و به طور مشخص، فوالد مبارکه مرکز 

ثقل صنعت فوالد کشور است.
وى خاطرنشان کرد: دانش فنى فوالد مبارکه مى تواند 
براى احداث کارخانه دو میلیون تنى فوالد مکران چابهار 

چاره ساز باشد. حضرتى در بخش دیگرى از سخنان خود 
با اشاره به معضل خام فروشى در بخش سنگ آهن گفت: 
بنا بر تأکید مقام رهبرى، تمامى ظرفیت دولت و مجلس 

براى جلوگیرى از خام فروشى به کار گرفته شده است.
مدرس خیابانــى، قائم مقام وزیر صمــت نیز در آیین 
افتتاحیه نخستین نمایشــگاه و همایش فوالد چابهار 
گفت: کشــور ما براى افق 1404 ایجاد 55 میلیون تن 
فوالد را هدف گذارى کرده اســت. این در حالى است 
که بزرگ ترین شــرکت هاى فوالدى کشور از جمله 
فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان به دلیل خام فروشى 
و صادرات سنگ آهن با کمبود سنگ آهن و مواد اولیه 
مواجه اند. وى تصریح کرد: بنا به فرمایش مقام معظم 
رهبرى، باید با رونق تولیــد، مواد خام را در کارخانجات 
داخلى کشــور به موادى با ارزش افزوده باالتر تبدیل 
کنیم و سپس با صادرات شــمش و سایر محصوالت 
فوالدى ســودآورى و رونق اقتصادى بیشترى براى 

کشورمان به بار آوریم.

لزوم به کارگیرى تمام ظرفیت دولت و مجلس 
براى جلوگیرى از خام فروشى

مدیرکل پست اســتان اصفهان به مناسبت 17 مهر روز 
جهانى پست و هفته پست «13 تا 19 مهرماه» در جمع 
خبرنگاران حاضر شد و با تشریح وضعیت پست در جهان، 
ایران باستان و جمهورى اســالمى ایران گفت: اتحادیه 
جهانى پست 145 سال پیش در سوییس تأسیس شد و 
ایران بیست و نهمین کشورى بود که به اتحادیه جهانى 
پست پیوست که امروز بیش از 190 عضو دارد و ایرانیان 
نیز 3000 ســال پیش اولین قومى بودند که پســت را 

تشکیل دادند. 
حمید باقرى گفت: پست مى تواند در افزایش بهره ورى، 
توسعه کسب و کار استارتاپ ها، ارتقاى سالمت ادارى و 
حفظ محیط زیست، جلوگیرى از ترددهاى زاید شهرى و 

غیر شهرى  و.... مؤثر باشد.
وى با بیان اینکه امروز پســت اســتان اصفهان بیش از 
100 خدمت و سرویس غیر از خدمات نیابتى سازمان ها 
به مردم ارائه مى دهد، گفت: علیرغم همه گســتردگى و 
زیرساخت هاى فراهم شده، سهم ما در بازار کم است که 
یکى از دالیل آن، عدم همکارى دستگاه هاى اجرایى و 
واسپارى کارها به پست است که امیدواریم گسترش یابد.
باقرى مى گوید: میانگین هزینه تمام شــده حمل و نقل 
در زنجیره تولید در جهان 6 درصد بوده در حالى که این 
میزان در کشور 12 درصد اســت. این در حالى است که 
امروز تعداد زیادى از مرســوله هاى پستى توسط حمل و 
نقل انجام مى شود که کسب و کار پنهان بوده و باعث عدم 
بهره ورى در جامعه است و متأسفانه در برخى دستگاه ها، 

خود پستچى گرى وجود دارد.
وى یکى از پایه هاى دولت الکترونیک را استفاده از بستر 
پســتى اعالم کرد و با ارائه گزارش فعالیت هاى پســت 
استان در شش ماه سال جارى گفت: پست استان اصفهان 
با 1026 واحد پستى و سهم 7 درصدى از واحدهاى پستى 
کشور یکى از استان هاى شاخص در ارتباطات در شبکه 

پستى کشور شناخته شده است.
مدیرکل پست استان اصفهان اظهار کرد: ما در حال حاضر 
87 واحد دولتى شامل 23 اداره، هفت ناحیه پستى و 56 
واحد شهرى دولتى داریم و سه آژانس پستى شهرى، 345 

دفتر پیشــخوان، 93 نمایندگى شهرى، 212 نمایندگى 
پستى روستایى و 286 دفتر ICT روستایى در این استان 
فعالیت دارند و در مجموع 52 درصد واحدهاى پســتى 
شــهرى و 46 درصد واحدهاى پستى روستایى، خدمت 

ارائه مى دهند.
باقرى ادامه داد: تا پایان شهریور ماه سال جارى پوشش 
جمعیتى استان به ازاى هر 4991 نفر، یک واحد پستى و 
پوشش مساحتى استان به ازاى 102 کیلومتر، یک واحد 
پستى اســت که این میزان در کشور در پوشش جمعیتى 
به ازاى 5829 نفر و مساحت 115 کیلومتر است که نشان 
مى دهد ما در واحدهاى پستى استان، خوب عمل کردیم.

مدیرکل پست اســتان اصفهان اظهار کرد: پست استان 
اصفهان با 602 نفر پرســنل، 5 درصد نیروى انســانى 
شرکت پستى را داراست که 43 درصد در بخش نامه رسانى 
فعالیت مى کنند. البته ما موفق شدیم با 1060 نفر در قالب 
نیروى غیردولتى و پیمانکار همکارى کرده و به گونه اى 

اشتغالزایى کنیم.
باقرى اســتان اصفهان را مرکز مبادله پستى ده استان 
کشــور خواند و گفت: بعــد از تهران، اســتان اصفهان 

بزرگ ترین مرکز مبادله پستى به شمار مى رود.
وى خاطرنشان کرد: در حال حاضر ما 126 خط ارتباطى 
درون و برون شهرى را دارا هستیم که ماهیانه سه میلیارد 
ریال براى آنها هزینه کرده و هر روز با تمام شهرستان ها 
دو بار مبادله پستى انجام مى شود که ظرفیت بسیار خوبى 

است و براى روستاها این میزان یک هفته است.
مدیرکل پست استان اصفهان افزود: به طور متوسط در 
شش ماه ســال جارى روزانه 28 هزار مرسوله به استان 
وارد شده و 34 هزار مرسوله از استان صادر شده است که 
ما سهم 4/5 درصدى از ترافیک کشور را داریم، همچنین 
تا پایان شهریور ماه سال جارى در مجموع پنج میلیون و 
80 هزار و 215 فقره مرسوله به استان وارد و شش میلیون 
و 214 هزار و 586 فقره مرسوله از استان خارج شده است 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 5 درصد رشد ترافیک 

را شاهد بودیم.
باقرى افزود: تا پایان شــهریور ماه ســال جارى، تعداد 
فروشــگاه هاى خریــد اینترنتى اســتان اصفهان 361 

فروشگاه بود که این میزان نســبت به سال گذشته، 35 
درصد رشد داشت و تعداد مرسوله وارده خرید اینترنتى به 
استان اصفهان در این مدت 226 هزار و 931 فقره بوده 

که نسبت به سال گذشته 20 درصد رشد دارد.
وى از توزیع 92 هزار گذرنامه در شــش ماه سال جارى 
خبر داد و گفت: روزانه 4000 گذرنامه وارد استان شده و 
ما با بهره گیرى از همه ظرفیت ها، آنها را توزیع مى کنیم. 
این در حالى اســت که اگر گذرنامه به هر دلیلى تحویل 
فرد نشود باجه هاى معطله پست استان براى رفاه مردم 
تا ساعت 18 در اصفهان و تا ساعت 16 در شهرستان ها 

آماده ارائه خدمات به مسافران اربعین هستند.
مدیرکل پست اســتان اصفهان، توسعه پایگاه مدیریت 
نشــان مکان محور (جى نــف) و اجراى طــرح تحول 
دیجیتال و پیاده ســازى معمارى پالت فرمى کســب و 
کار را دو پروژه اجرا شده کالن که در استان اصفهان هم 
فعالیت هاى بسیار اثربخشى داشتند خواند و گفت: «جى 
نف» از پروژه هاى اقتصاد مقاومتى است که اجرایى شده 
و دسترسى به نشانى اســتاندارد، امکان سرویس دهى 
مطمئن در حوادث، ایجاد سرویس تأیید و استعالم مبتنى 
بر نقشه و جلوگیرى از درج نشانه هاى نامعتبر در پرونده ها 
از دســتاوردهاى آن است و ما در اســتان اصفهان نیز با 
بهنگام سازى اماکن شــهر با چهار میلیون و 809 هزار و 
915 رکورد شهرى و بهنگام ســازى اماکن روستایى با 

413 هزار رکورد اقدامات خوبى را به سرانجام رساندیم.
وى با بیان اینکه امروز تمام مناطق شهرى و روستایى در 
سطح استان داراى کد پستى ده رقمى هستند یادآور شد: 
در حال حاضر پالك پستى 53 درصد اماکن شهرى و 46 
درصد اماکن روستایى نصب شده و شــهردارى باید در 

راستاى نصب پالك پستى بقیه اقدام کند. 
مدیرکل پست استان اصفهان همچنین افتتاح و راه اندازى 
اولین دفتر بسته بندى صنایع دســتى در میدان امام(ره) 
در راســتاى تولید داخل، انعقاد تفاهمنامه با کمیته امداد 
امام خمینى(ره) براى ایجاد بســتر مناسب براى فروش 
محصوالت مددجویان، حمایت از محصوالت استراتژیک 
بومى و... را از اقدامات یکسال اخیر پست استان اصفهان 

برشمرد.

اصفهان دومین مرکز
 مبادله پستى کشور است

در 6 ماهه امسال 11 میلیون مرسوله به استان وارد یا از آن خارج شده است

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان گفت: در 
راستاى ارتقاى دانش و مهارت هاى فنى شرکت کنندگان 

در اولین دوره مسابقات مهارت هاى  فنى و تخصصى بهره 
بردارى شرکت هاى آب و فاضالب کشور، سایت آموزشى 
به مساحت 15 هزار متر مربع  در مجتمع آموزشى و پژوهش 

اصفهان ایجاد مى شود.  
هاشــم امینى ایجاد ســایت آموزشــى را به منظور کسب 
مهارت هاى نوین بــراى فعاالن در بخــش بهره بردارى 
ضرورى برشمرد و اعالم کرد: بهره بردارى صحیح و مناسب 
از تأسیســات و تجهیزات صنعت آب وفاضالب مســتلزم 
برخوردارى از دانش سازمانى و آشــنایى با تکنولوژى روز 
دنیاست بنابراین کسب مهارت هاى جدید براى فعاالن در 
بخش بهره بردارى ضرورى است. وى افزود: بعضًا به دلیل 

عدم برخوردارى از مهارت الزم در بهره بردارى از تأسیسات 
و تجهیزات خســارات هنگفتى به  تأسیســات در صنعت 
تحمیل مى شود. بر این اساس ســایت آموزشى به صورت 
دائمى براى ارتقاى دانش بهره برداران در ســطح کشور در 

اصفهان  دایر شد. 
امینى پیشنهاد تهیه دســتورالعملى به منظور طراحى، اجرا 
و نظارت بر تمام فعالیت هاى بهــره بردارى را عنوان کرد و 
گفت: تهیه و تدوین  دستورالعملى از سوى شرکت مهندسى 
آب وفاضالب کشور در راستاى افزایش بهره ورى در تمامى 
فعالیت هاى بهره بردارى از جملــه  طراحى، اجرا و نظارت 

ضرورى به نظر مى رسد.

ایجاد سایت دائمى آموزشى دوره مهارت هاى بهره بردارى در اصفهان

ساسان اکبرزاده
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براى بررسى نمایش هاى عروســکى در شرایط فعلى 
با محمد بحرانى که گویندگى عروســک هاى مختلفى 
همچون «جناب خان»، «ببعى»، «آقاى همســاده» و 
بسیارى دیگر را برعهده داشته، در گفتگو با خبرگزارى 
«ایلنا» به ایــن نکته پرداختــه که کدام یــک از این 
شخصیت ها بیشتر دیده شده و دلیل آن، چه بوده است. 

اظهارات او را بخوانید.
دلیل خاطره انگیزتر شدن یک کاراکتر خیلى بستگى به 
کاراکترپردازى دارد. مثًال در «کاله قرمزى»، «فامیل 
دور» یک کاراکتر کامًال چندبعدى است و شما مى توانید 
عین یک آدم واقعى، قصه را با آن جلو ببرید چراکه ابعاد 
مختلفى دارد؛ خانواده و زن و بچه  دارد؛ مى ترسد؛ مدام 
استرس مى گیرد و در کل یک جهان گسترده اى را کنار 
خود دارد و بالطبــع این موضوع قابلیــت قصه پردازى 
بیشترى براى آن در دسترس است. عالوه بر این، محمد 
لقمانیان و بهادر مالکى که پشت آن هستند نیز بى نظیر 
عمل مى کنند. در نتیجه طبیعتــًا اتفاق خوبى مى افتد و 
به نظر من نقش اول «کاله قرمزى» در این ســال ها؛ 

«فامیل دور» بوده است.
در این مجموعه کاراکترى مثل «ببعى» بیشتر به پیش 
بردن قصه و شــوخى هاى حاشــیه اى و جنبى کمک 
مى کند. در آنجا براى هر کس، وظیفه اى تعریف شــده 
است. مثًال شخصیت «آقاى همســاده» از اسم آن نیز 
مشخص بوده که بیشتر همسایه آنها بوده و قرار نیست 

که اصوًال در بطن قصه هاى این افراد باشــد. به نوعى 
روایت خودش را به صــورت مونولوگ تعریف مى کند و 
مى رود. اما اینکه شما مى گویید «جناب خان» بیشتر از 
همه اینها دیده شد، نظر شماست و من هم با فرض شما 
جلو مى روم و لزومًا با این نظر موافق و یا مخالف نیستم. 
«جناب خان» وارد برنامه اى شــد که تا حدى پربیننده 
بود و یکسرى شرایط هم در کنار هم قرار گرفت. یعنى 
به نوعى شاید شبکه نسیم مقدارى آزادى هاى بیشترى 
داشت که بتوان در آن شوخى هاى بیشترى را مطرح کرد. 
همچنین اگر اغراق نباشــد، انگار سى و چند سال براى 
«جناب خان» در مــن پیش تولید اتفاق افتاده بود. یعنى 
من در جایى به دنیا آمــدم و در آنجا با جنگ زده ها کلى 
مراوده داشتم و با آنها بزرگ شدم و کلى از ملودى هایى 
که «جناب خان» مى خواند را، 20 سال در کوچه و خیابان  
با بچه هاى خوزستان و بوشهر خواندم و با دایره واژگان 

آنها آشنا شدم.
همچنین بعد از آن وارد خوابگاه دانشــگاه شدم که هر 
کسى از یکجایى از ایران وارد آن شده بود. خب حافظه 
شنیدارى من با شنیدن واژه ها و آواهاى آنها تقویت شده 
است. ســپس وارد حوزه عروسکى شــدم و کار با آقاى 
طهماسب و جبلى، خانم سعادت، محمد اعلمى و بزرگان 
دیگرى را تجربه کردم. اگر رسمًا به آن نگاه کنیم، انگار 
یک پیش تولید ســى و چند ساله شــکل مى گیرد تا در 
نهایت به «جناب خان» ختم مى شــود و باز یک شانس 

دیگر مى آورد و پارتنرى که خیلى خوب با عروسک بازى 
مى کند را در کنار خود دارد.

باید بگویم رامبد جوان یکى از بهترین بازى کنندگان با 
عروسک است. او خیلى خوب با عروسک ارتباط برقرار 
مى کند و فکر مى کنم همه با این موافق باشــند. یعنى 
آنقدر رابطه رامبد با «جناب خان» مثل دو آدم زنده است 
که بقیه هم همین را به رســمیت مى شناسند. عالوه بر 
این موارد، دو عروسک گردان درجه یک عروسک را نگه 
مى دارند و مشاوران عالى در کنار ما هستند. همچنین از 
فاکتورهاى موسیقى جنوب اســتفاده شده که شاید به 
لحاظ اقبال عمومى جذاب ترین موسیقى نواحى ما باشد 

که هم شاد و هم خیلى غمگین است.
در نتیجه مجموعه این موارد دست به دست هم مى دهد 

و منتج به کاراکتر « جناب خان» مى شــود و از بخت 
ما مردم آن را دوســت دارند. در نهایت باید بگویم ما 

تمام زورمان را زدیم که در واقــع «جناب خان» زاویه 
دید مردم؛ هم به خــود برنامه و هم به اتفاق هایى که در 
کشور مى افتد، باشد. شخصیت منتقدى باشد اما شکل 
همه ما هم باشــد. یعنى یکجاهایى بى جنبه باشد و زود 
عصبانى شــود؛ دلنازك باشــد ولى با اینکه کودِك کار 
و لبوفروش بوده، آنقدر جســارت داشــته که باشگاه 

پارى سن ژرمن را هم خریده است. یعنى در واقع 
«جناب خان»  نمادیک قدرت و توانایى بى حد 

و حصر است.

امیرحســین صدیق، بازیگر نام آشــناى ایرانى، در گفتگو با «پانا» درباره سریال «مرضیه» و نظر 
مخاطبان گفت: زمان پخش این سریال مشغول فیلمبردارى فیلمى در شهرستان بودم و موفق نشدم 
تمام قسمت هاى سریال را ببینم یا بازخورد مردم را بسنجم، اما در فضاى مجازى خیلى ها به فضاى 
غمگین و تلخ این ســریال اعتراض کردند. وى افزود: این روزها آنقدر شرایط سیاسى، اجتماعى و 

اقتصادى کشور نامساعد است که حال مردم زیاد خوب نیست.
صدیق درباره نیاز مردم به برنامه هاى مفرح گفت: در ایامى از ســال پخش برنامه هاى شاد و مفرح 
امکانپذیر نیســت. پس مردم حق دارند در باقى ماه هاى سال برنامه هاى شاد و مفرح داشته باشند و 
شادى کنند؛ اما مشکل این است که صدا و ســیما اغلب در حال پخش برنامه هاى غمگین و کسل 
کننده است؛ حتى خارج از ایام عزادارى. من به مردم حق مى دهم و از آنها به علت فضاى تلخ «مرضیه» 
عذرخواهى مى کنم، اما از آنجا که موضوع این سریال جدى بود، قرار شد پخش آن در ماه محرم باشد.

بازیگر سریال «مرضیه» درباره دلیل پرداختن کارگردان ها و فیلمنامه نویسان به موضوعاتى مانند 
اختالس و پولشویى گفت: اختالس و پولشویى از جمله موضوعاتى هستند که هرازگاه خبرى تازه از 
آن به گوش مردم مى رسد. آنها مکرراً اخبار اختالس هاى چند هزار میلیاردى را مى شنوند و این درحالى 

است که فقط تعداد کمى از این اتفاقات رسانه اى مى شوند.
وى افزود: اینکه نویسندگان یا فیلمنامه نویســان بخواهند به موضوعات اینچنینى بپردازند کامًال 
طبیعى است. سئوال اینجاست که آیا آنها اجازه دارند آنطور که مى خواهند ماجرا را بنویسند و داستان 
را به سرانجام برسانند، یا اینکه فقط سریالى ساخته مى شود تا مردم فکر کنند که در ایران هم مى شود 
در مورد این موضوعات حرف زد! باید صبر کنیم این ســریال ها کامل پخش شوند و به مرور زمان 
بازخوردهاى آن را در جامعه ببینیم. این بازیگر درباره کاراکترى که در این مجموعه ارائه کرده است 
و ارتباط آن با زندگى واقعى خود گفته است: در این سریال بعد از مرگ کاراکتر «على فروتن» (من)، 
کاراکتر دخترم دائماً درحال صحبت کردن با پدرش دیده مى شــود؛ زیرا ارتباط عاطفى عمیقى بین 
این دو وجود دارد. این موضوع براى من کامًال قابل درك است چون تجربه مشابهى در زندگى واقعى 
داشتم. وى ادامه داد: هفت ساله بودم که پدرم فوت کرد. به  خاطر دارم در دنیاى کودکى هر شب در 
عالم خیال مى دیدم که در خانه باز مى شود و پدرم به سوى من مى آید و مرا در آغوش مى گیرد. این 

تجربه باعث شد این بخش از سریال براى من ملموس باشد.

گوهر خیراندیش در مصاحبه اى درباره بازخوردهاى مردم در ماجراى ازدواج او با یک جوان در آخرین 
زنانى است که فرهنگ جامعه خود را فراموش کرده، مى خواهند همه چیز را عوض کنند و به شخص آقاى مدیرى به من اطمینان داد این نقش به شخص گوهر خیراندیش لطمه نمى زند و اتفاقاً تصویرگر نیستم که این نقش را ایفا کنم و این زن در چنین ســنى ازدواج کند چون نگران بازخوردها بودم اما با یک جوان عنوان کرد: من ابتدا از بازى در این نقش ترس داشتم و به آقاى مدیرى مى گفتم خوشحال وى که نقش «مادر هوشنگ شرافت» را در این سریال ایفا کرده بود، درباره نقش خود و قصه ازدواجش سریال به نوعى کارستان بود و هر روز سر کار همه از حضور در این پروژه لذت مى بردیم.بدون توقف» با مهران مدیرى همکارى کرده بودم و همکارى خوبى هم داشتیم اما فکر مى کنم این به ایفاى نقش پرداخته بود درباره این سریال توضیحاتى بیان کرد و گفت: من قبل از این در فیلم «توکیو خیراندیش که چندى پیش در سریال «هیوال» به کارگردانى مهران مدیرى در شبکه نمایش خانگى اثر مهران مدیرى توضیح داد.

متوجه این تصویر کاریکاتورى شدند.پى ازدواج با فردى جوان است به شکل کمدى نگاه شد و خدا را شکر مردم جامعه را نشان دادیم اینکه این مادر در ســن باال به سوالریوم مى رود و یا در واقعیات جامعه در سریال «هیوال» اشاره کرد و گفت: ما کاریکاتورى از واقعیات بازیگر سریال هاى «میوه ممنوعه» و «سفر سبز» در پایان به نمایش کاریکاتورى از بودند که متوجه شدند این فقط یک نقش است و از مردم بابت درکشان ممنونم.خود انتخاب کنند و من  ابتدا با این اختالف سنى کنار نمى آمدم ولى خدا را شکر مردم اینقدر هوشمند بازیگر «هیوال» اضافه کرد: من اعتقاد دارم انسان ها باید همدم و مونس خود را در سطح فرهنگى و سن دیگر تبدیل شوند.

آیدا پناهنده پیش تولید فیلم جدیدش با نام « تى تى» را آغاز کرد. پناهنده 
سازنده فیلم هاى موفقى چون «ناهید» و «اسرافیل» است.

این فیلم که «تى تى» نام دارد قرار اســت به زودى جلوى دوربین برود و 
حضور الناز شاکردوست به عنوان نقش اصلى در آن  قطعى شده است.

الناز شاکردوست ســال گذشته با «شــبى که ماه کامل شــد» یکى از 
موفق ترین دوره هاى کارى اش را پشت سرگذاشــته و حاال قرار است با 

«تى تى» بار دیگر براى جایزه جشنواره فجر رقابت کند.
انتخاب بازیگران «تى تى» همچنان ادامه دارد و دیگر عوامل این فیلم به 

زودى معرفى مى شوند.

خبر حضور پــوالد کیمیایى در فیلم جدید على عطشــانى با نام «ســلفى با 
دموکراسى» در حالى چندى پیش منتشر شد که وى همچنان از سال گذشته 

نخستین فیلم خود در مقام کارگردان را در انتظار اکران مى بیند. 
فیلم سینمایى «معکوس» نخستین تجربه کارگردانى پوالد کیمیایى نخستین بار 
در سى و هفتمین جشنواره فیلم فجر آماده رونمایى شد و در همان زمان با نقدهاى 
بسیار متفاوتى روبه رو شد، این فیلم هیچ جایزه اى را دریافت نکرد اما همچنان به 

امید اکران راهى سال جدید شد.
پوالد کیمیایى، بازیگر ســینما و تلویزیون این روزها مراحل پس از تولید فیلم 

سینمایى «معکوس»، نخستین تجربه کارگردانى خود را پشت سر مى گذارد. 
وى که بعد از سال ها حضور در سینما هنوز نتوانسته افتخارى از جشنواره فیلم 
فجر به دست آورد حال به دنبال موفقیت در گیشه در اولین گام خود در کارگردانى 

است. 
البته کیمیایى تاکنون دو بار براى بازى در فیلم هاى «حکم» به کارگردانى مسعود 
کیمیایى و «گشت ارشاد» ساخته سعید سهیلى نامزد سیمرغ بلورین جشنواره 

شده اما هنوز نتوانسته به عنوان برگزیده جشنواره از سوى داوران معرفى شود.
ترکیب بازیگران فیلم «معکوس» ترکیب متنوع و جالب توجهى است. در این 
بازیگرانى از دو نسل متفاوت از سینما به ایفاى نقش مى پردازند که همین شاید 
عاملى براى جذابیت اثر باشــد. اکبر زنجانپور، بابک حمیدیان، شهرام حقیقت 
دوست، لیال زارع و علیرضا کمالى نام بازیگرانى اســت که در فیلم سینمایى 

«معکوس»  به ایفاى نقش پرداختند.

رامسین کبریتى گفت: باید بپذیرم که رفتنم به شبکه «ِجم» اشتباه بود و طبیعى 
است که حق کار نداشته باشم.

این بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون که چند سال قبل به شبکه ماهواره اى «ِجم» 
پیوست و سپس از آن جدا شد در گفتگو با «راه دانا» اظهار کرد: روزى که سرى 
جدید سریال «ستایش» را مى خواستند شروع کنند، آقاى سلطانى با من تماس 
گرفت و از من دعوت کرد که در این سریال بازى کنم اما من گفتم به من اجازه 
کار نمى دهند، اگر اجازه بدهند مى آیم و بازى مى کنم، کسى به من چیزى در 
مورد ممنوع کار بودنم نگفته بود اما خودم مى دانم که اجازه بازى ندارم.این بازیگر 
سینما اظهار کرد: فکر نمى کنم تا دو ســال دیگر بتوانم به ایران برگردم، من 
اشتباهم را پذیرفته ام، نباید به شبکه «ِجم» مى رفتم اما رفتم و االن پذیراى این 
هستم که به من اجازه کار ندهند، هر انسانى خطا مى کند و باید خطاى خودش 
را بپذیرد؛ آن زمان شرایط خوبى نداشتم و مجبور شدم که به شبکه «ِجم» بروم 
و اشتباه کردم، به قول آقاى داریوش ارجمند شاید بهتر بود با او مشورت کرده 
بودم اما متأسفانه این کار را نکردم، در حال حاضر هم از این اشتباه پشیمان هستم.
کبریتى اذعان کرد : االن در کانادا زندگى مى کنم و مشغول به کار پذیرش دانشجو 
هستم، هیچ کارى که مربوط به بازیگرى و ماهواره باشد انجام نمى دهم چون 
نمى خواهم حاشیه اى برایم پیش بیاید و منتظرم که این دوران تمام شود تا شرایط 
مساعد شود و بتوانم به ایران برگردم و به کارم ادامه دهم، اگر هم اجازه کار به من 

ندهند مجبورم به شغل دیگرى مشغول شوم.

محمد بحرانى پاسخ مى دهد

چرا «جناب خان»همه عروسک ها 
را پشت سر گذاشت

الناز شاکردوست
 اولین بازیگر فیلم آیدا پناهنده

نخستین فیلم پوالد کیمیایى همچنان 
در انتظار اکران

رامسین کبریتى: رفتنم به «ِجم»
 اشتباه بود و پشیمانم

ى خود را فراموش کرده، مى خواهند همه چیز را عوض کنند و به شخص این نقش به شخص گوهر خیراندیش لطمه نمى زند و اتفاقاً تصویرگر و این زن در چنین ســنى ازدواج کند چون نگران بازخوردها بودم اما از بازى در این نقش ترس داشتم و به آقاى مدیرى مى گفتم خوشحال فت» را در این سریال ایفا کرده بود، درباره نقش خود و قصه ازدواجش ر روز سر کار همه از حضور در این پروژه لذت مى بردیم.مکارى کرده بودم و همکارى خوبى هم داشتیم اما فکر مى کنم این ینسریال توضیحاتى بیان کرد و گفت: من قبل از این در فیلم «توکیو یال «هیوال» به کارگردانى مهران مدیرى در شبکه نمایش
ت به شکل کمدى نگاه شد و خدا را شکر مردم ن مادر در ســن باال به سوالریوم مى رود و یا در یوال» اشاره کرد و گفت: ما کاریکاتورى از واقعیات وعه» و «سفر سبز» در پایان به نمایش کاریکاتورى از طیک نقش است و از مردم بابت درکشان ممنونم. این اختالف سنى کنار نمى آمدم ولى خدا را شکر مردم اینقدر هوشمند ناعتقاد دارم انسان ها باید همدم و مونس خود را در سطح فرهنگى و سن 

ى شدند.

بازخوردهاى 
مردمــــى

ازدواج 
گوهرخیراندیش 

با یک جوان

ورى ری ىمتوجه این تصویر

«دیزنى» قصد دارد فیلم زنده (الیو اکشــن) «کارآگاه گجت» را با تهیه کنندگان 
«عالء الدین» بسازد. 

الیو اکشن به فیلم ها و ویدیوهایى گفته مى شود که در آن به جاى تصاویر متحرك 
سازى شده و انیمیشن، از بازیگران واقعى (انســان یا حیوان) استفاده مى شود. این 
فیلم  ها مى توانند شامل صحنه ها و کاراکترهاى انیمیشن و متحرك سازى شده باشد 

اما به طور مطلق انیمیشن محسوب نمى شوند.
کمپانى هاى بزرگ همچون «والت دیزنى» در سال هاى اخیر و با توجه به پیشرفت 
تکنولوژى، اقدام به بازسازى انیمیشن هاى کالسیک در قالب فیلم هاى الیو اکشن 
کرده است.  از بین این آثار مى توان به «کریستوفر رابین» (2018) و «کتاب جنگل» 

(2016) اشاره کرد.
«کارآگاه گجت» اولین بار سال 1983 در قالب یک سریال انیمیشن علمى کمدى 
ساخته شد. «گجت» کارآگاهى است که با دشمنش «دکتر کالو»، رئیس سازمانى 
به نام ام.اى.دى مبارزه مى کند و در این راه «پنى» برادرزاده او و ســگش نیز وى را 
همراهى مى کنند. این انیمیشن به صورت مشترك توسط کشورهاى فرانسه، کانادا، 

آمریکا، ژاپن و تایوان تهیه شده بود.
«دیزنى» ســال 1999 یک فیلم با بازى «متیو برادریــک» در نقش اصلى از این 
انیمیشن ساخت که در آن «روپرت اورنت» در نقش «دکتر کالو» بازى کرده بود. 
این فیلم 135 میلیون دالر فروش کرد. یک ادامه ویدویى با بازى «فرنچ استوارت» 

در نقش «کارآگاه گجت» هم در سال 2003 ساخته شد.
«گجت»  به معناى ابزار و آالت تازه اختراع شــده مکانیکى است و در زبان عامیانه 

خرید و استفاده از ابزارهاى نو هستند انگلیسى به افرادى که شیفته 
گجت» هم انواع و اقسام این ابزارها گفتــه مى شــود و «کارآگاه 

را دارد.

ب با عروسک بازى 

ین بازى کنندگان با 
وسک ارتباط برقرار 
وافق باشــند. یعنى 
ل دو آدم زنده است 
ى شناسند. عالوه بر 
نگه  یک عروسک را
 هستند. همچنین از

ده شده که شاید به 
سیقى نواحى ما باشد 

.
ه دست هم مى دهد 

 شــود و از بخت 
یت باید بگویم ما 

«جناب خان» زاویه 
به اتفاق هایى که در 
قدى باشد اما شکل

 بى جنبه باشد و زود 
کار   با اینکه کودِك
شــته که باشگاه 

عنى در واقع 
ى بى حد 

خرید و استفاده از ابزارهاى نو هستند انگلیسى به افرادى که شیفته ک ها 
اینابزارهاگفتــه مى شــود و «کارآگاه  گجت» هم انواعو اقسام

را دارد.

«کارآگاه گجت» زنده مى شود

عذرخواهى بازیگر سریال «مرضیه»
 به دلیل فضاى تلخ این سریال!
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آگهى فقدان مدرك تحصیلى
مدرك فارغ التحصیلى اینجانب محسن عامرى 
شهرابى فرزند رضا به شماره شناسنامه 4156 
صادره از طهران در مقطــع دکتراى تخصصى 
رشته مدیریت و برنامه ریزى امور فرهنگى صادره 
از واحد دانشــگاهى علــوم و تحقیقات تهران 
(اصفهان) با شماره 59613 مفقود گردیده است 
و فاقد اعتبار مى باشــد. از یابنده تقاضا مى شود 
اصل مدرك را به دانشــگاه آزاد اسالمى واحد 
اصفهان (خوراسگان) نشانى اصفهان- خ جى 

شرقى- ارغوانیه ارسال نماید. 

سرانجام و پس از کش وقوس هاى فراوان، بازى تیم ملى 
ایران با کامبوج از سرى رقابت هاى مقدماتى جام جهانى 
2020 و جام ملت هاى 2023 در حضور آزاد بانوان برگزار 

خواهد شد.
زنان و دختران ایرانى در این چند سال گذشته که شاهد 
اتفاقات و موفقیت هاى خوبى در فوتبال بوده ایم، همواره 
پاى ثابت جشــن ها بوده و با حضور در ســطح شهرها و 
خیابان ها عالقه زیاد به فوتبال را نشان داده اند. حال باتوجه 
به صحبت هاى مسئوالن و فعالیت هاى صورت گرفته از 
طرف فدراســیون و عزم جدى که در این راستا صورت 
گرفته است (مانند بلیت فروشــى و اختصاص جایگاه و 
ورودى ویژه براى بانوان) سعى داریم تا نگاهى اجتماعى 

و اقتصادى به این موضوع داشته باشیم.
در عرصه بین المللى و براســاس آمــار، در رویدادهایى 
همچون جام جهانى فوتبــال، چیزى در حدود 40 درصد 
ظرفیت صندلى هاى اســتادیوم توســط زنان و دختران 
عالقه مند به این حــوزه تکمیل مى شــود؛ این عدد در 
مقابل اختصاص بلیت هاى ویژه و VIP که به فروش 
نمى رسند، نشــان  مى دهد که نیمى از بلیت یک مسابقه 

فوتبال توسط بانوان خریدارى مى شود.
حضور بانوان در استادیوم هاى فوتبال عالوه بر سود مالى 
حاصل از بلیت فروشــى، مزیت هاى دیگــرى نیز دارد. 

به عنوان مثال وقتى یک دختر قصد ورود به استادیوم را 
دارد، قطعاً لباس و کیت هاى هوادارى تیم محبوب خود را 
مى خرد و راه درآمدى جدیدى براى باشگاه فراهم مى شود. 
حضور بانوان در استادیوم هاى ورزشى جنبه اجتماعى و 
فرهنگى خاص خود را نیز دارد. همانطور که دیدن فیلم در 
سینما و در کنار خانواده لذت دیگرى دارد، این اتفاق نیز 

تأثیرات خاص خود را دارد.
به عنوان مثال فکر کنید اعضاى یک تیم فوتبال در فینال 
یک رقابت، خانواده خود را نیز در میان تماشاگران مشاهده 
کنند. به گفته روان شناســان، ایــن کار انگیزه و انرژى 
بیشترى به بازیکن داده و فوتبالیست با توان مضاعف در 
زمین حاضر خواهد شد تا بتواند جشن موفقیت را در کنار 
خانواده خود تجربه کند (مشابه این اتفاق براى تیم ملى 
آلمان در جام جهانى 2014 افتاده است. مسئوالن فوتبال 
آلمان پس از رسیدن به فینال، خانواده بازیکنان را با یک 
پرواز اختصاصى به برزیل رساندند که نتیجه آن، قهرمانى 

و جشن گرفتن بازیکنان در کنار خانواده خود بود).
از طرفــى بارها دیده شــده که بازیکنــان فوتبال پس 
از گلزنى، به ســمت خانواده خود در میان تماشــاگران 
رفته و گل را به آنها تقدیم کرده انــد. این حرکت نیز به 
اعتقاد برخى کارشناسان ســبب تحکیم بنیان خانواده 
مى شود. ورزشکاران به دلیل اردوهاى متعدد و سفرها و 

تورنمت هایى که در پیش دارند، کمتر وقت در کنار خانواده 
بودن را دارند؛ پس بهتر است اتفاقات و موفقیت هاى خود 
را در کنار یکدیگر جشن بگیرند. البته باید یادآور شد که 
هم اکنون نیز در بعضى فینال ها و بازى هاى قهرمانى یک 
تیم در فوتبال ایران، فرزندان بازیکنان در جشن اهداى 
جام حضور دارند اما شاید این جشن با حضور همسران و 

خانواده بازیکنان رنگ وبوى دیگرى داشته باشد.
موضوع دیگرى که در عملکرد بازیکن تأثیرگذار است، 
مسائل شخصى و خانوادگى اســت. به عنوان مثال سال 
گذشته بود که فرزند داوید سیلوا، هافبک منچسترسیتى 
دچار بیمارى شــده بود و تأثیر این موضوع بر افت روند 
فعالیتى سیلوا کامًال دیده مى شود. در آن بازه سیلوا ابتدا 
موى سر خود را تراشــید، ســپس یا با تیم خود تمرین 
نمى کرد و در اردو حاضر نمى شد یا همواره در سفر بود تا 

در کنار خانواده خود باشد.
حال باتوجه به موارد گفته شده، حرکت هاى انجام شده و 
استقبال بى نظیر بانوان ایرانى در تهیه بلیت بازى ایران و 
کامبوج که حتى شاهد افزایش ظرفیت سکو بودیم، امید 
مى رود تا این اتفاق در تمام شهرها و استادیوم هاى کشور 
صورت گیرد و بانوان و دختران ایرانى عالقه مند به ورزش 
و فوتبال بتوانند در تمام بازى هاى فوتبال به استادیوم رفته 

و تیم خود را تشویق کنند.

این کار باعث انگیزه بیشترى مى شود

کى روش اســتنلى همان بازیکنى است که در مقطع خانواده ها در نزدیکى بازیکنان
ورود به فوتبال ایران با ممانعت هایى از سوى سازمان 
لیگ در راه صدور کارت بازى مواجه شد. اما حتى این 
ممانعت ها نیز باعث نشد تا امیر قلعه نویى از بهره بردن 

به مهاجمى از او ناامید شود تا کى روش تبدیل 
شود که هر تیمى آرزوى داشتن 

او را در سر بپروراند.
کى روش استنلى در دومین 
فصل حضور در ســپاهان 

بــار دیگر همــان مهره 
تعیین کننده اى نشــان 

داد کــه قلعه نویى 
همواره با داشتن 
چنین بازیکنانى 
در پى رســیدن 
به اهداف خود 

بوده است. پرنده 
آســمانى بعد از گل 

تعیین کننده هفته قبل 
مقابــل پرســپولیس که 

متفاوت از همــه گل هاى او 
در تاریخ حضور در فوتبال ایران 

بود، این بار در دربى حساس نصف 
جهان دوباره آسمان نقش جهان را 

به تسخیر خود در آورد و نشان داد که مهارناپذیر است.
مرد بلندقامت برزیلى سپاهان در جنگ با تیم سابق خود 
یک بار دیگر تفاوت را در آسمان رقم زد تا سپاهان سوار 
بر بال هاى گشــوده  این گلزن قهار پروازى بلند براى 
رسیدن به ششمین جام قهرمانى را آغاز کند. نگاه دوباره 
به لحظه گل دوم سپاهان به ذوب آهن نشان مى دهد 
کى روش استنلى چرا مرد مهارناپذیر در 
آسمان لقب گرفته اســت، بازیکنى که 
بدون ترس، شجاعانه خود را سر بزنگاه به 
توپ هاى ارسالى مى رساند و ضربه سر 
او قدرتى همچون شوت با پا دارد.

دومیــن گل متوالــى این 
و  آمــاده  مهاجــم 
ســرحال نــه تنها 
پیام آور شــادى 
بــراى طرفداران 
سپاهان بود بلکه 
پیامــى تهدیدآمیز 
براى مدافعان لیگ 
برتــرى نیز هســت، 
چون حــاال مهارکردن 
چنین بازیکنــى که اعتماد 
به نفس دوچنــدان هم پیدا 
کرده دشــوارتر از همیشــه 

خواهد بود.

اگر مى توانید او را مهار کنید

تا کى روش تبدیل به مهاجمى شود
 تیمى آرزوى داشتن 

بپروراند.
ستنلى در دومین
ور در ســپاهان 

همــان مهره 
ه اى نشــان

قلعه نویى 
داشتن 
کنانى 
ـیدن 
خود

 پرنده 
عد از گل

ه هفته قبل 
ســپولیس که 

همــه گل هاى او
ضور در فوتبال ایران 

 در دربى حساس نصف 
ره آسمان نقش جهان را 

به لحظه گل دوم سپاهان به ذوب آهن نشان مى
کى روش استنلى چرا مرد مهارناپذ
آسمان لقب گرفته اســت، بازیکن
را سر بزن شجاعانه خود بدون ترس،
توپ هاى ارسالى مى رساند و ضر
او قدرتى همچون شوت با پ

گل متوالــى دومیــن
آمــا مهاجــم 
ســرحال نــ
پیام آور شـ
بــراى طرف
سپاهان بود
پیامــى تهدی
مدافعان براى
برتــرى نیز هس
چون حــاال مهار
چنین بازیکنــى که
به نفس دوچنــدان ه
کرده دشــوارتر از همی

خواهد بود.

سپاهان همان تیم آشــناى امیر قلعه نویى است. 
تیمى که امضــاى امیر را تمــام و کمال پاى خود 
دارد و بعد از دو فصل و جا افتادن تفکرات سرمربى 
اقتدارگرایش، بیشــتر و بیشتر شــبیه قلعه نویى 
مى شود. یک تیم جنگجو و تسلیم ناپذیر که براى 
برد جان مى دهد و تا آخرین لحظه از تالش دست بر  
نمى دارد. تیمى که برد را به هر قیمتى مى خواهد و 
براى این هدف از هر وسیله اى یک توجیه مى سازد؛ 
چه نبردهاى تن به تن، چه بازى روانى و چه حتى 

قدم زدن روى اعصاب حریف.
در بعد تاکتیکى نیز سپاهان یک نمونه گل درشت 
از استراتژى محبوب قلعه نویى است. تیمى با یک 
تارگت من و آسمانخراش در پیشانى حمله که همه 
توپ ها به او ختم مى شوند. مهاجم هدفى که تنها 
وظیفه اش گل زدن نیست و در یک جنگ فرسایشى 
و البته آمیخته با خشونت و حربه هاى روانى مدافعان 
حریف را منکوب مى کند تا عالوه بر خودش بقیه 

نیز از این فرصت بهره ببرند.
هوا بیشتر از زمین براى امیر مهم است و او با همین 
تاکتیک کلیشه اى اما کارآمد بیش از دو دهه است 
که اتیکت مربى موفق را به نام خود سنجاق کرده. 
در دربى اصفهان در برابر ذوب آهن همین تاکتیک 
به بهترین شکل انجام شد تا امیر یک برد شیرین 
و مهم را کســب کند. نبردى کــه وراى اهمیتش 
به واســطه دربى بودن در مسیر صدرنشینى براى 
سپاهان مهم بود و البته براى امیر به واسطه حضور 
یکى از رقباى جدى این ســال هایش مهمتر. دو 
سانتر و دو گل، یعنى تاکتیک کلیشه اى امیر تاریخ 
انقضا ندارد و هنوز جواب مى دهــد. تاکتیکى که 
سپاهان امیر قلعه نویى به بهترین شکل ممکن آن 

را اجرا مى کند.

این تیم 
تسلیم بشو نیست

ســخنگوى باشــگاه ذوب آهن اصفهان به شایعه 
برکنارى سرمربى تیم فوتبال ذوبى ها واکنش نشان 

داد.
 احمد جمشــیدى در مورد شکست 2 بر صفر مقابل 
سپاهان در هفته ششم لیگ برتر گفت: در این بازى 
ذوب آهن بازى روان و خوبى را به نمایش گذاشت و ما 
از نحوه بازى بازیکنان تیم ذوب آهن و عملکرد کادر 
فنى راضى هســتیم. ضمن اینکه ما به هیچ عنوان 

مستحق باخت مقابل سپاهان نبودیم.
وى افزود: آنچه در این بازى ما را آزار داد نحوه قضاوت 
داورى بازى بود که باعث شد حق ما ضایع شود. ما در 
این بازى به عقیده کارشناسان داورى یک پنالتى مان 
دیده نشد و گل صحیح ما را هم مردود اعالم کردند. 
این در حالى است که گزارشگر تلویزیون خیلى راحت 
مى گوید یک پنالتى طلب ذوب آهن. آیا اینکه ما پنالتى 
طلبکار باشیم امتیازى به ما داده مى شود و سودى به 

ما دارد. ما از این داور به فدراسیون شکایت کرده ایم.
وى در مورد شایعه جانشینى مهدى رجب زاده به جاى 
علیرضا منصوریان در تیم ذوب آهن گفت: این شایعه 

تکذیب مى شود و اصًال صحت ندارد.

جمشیدى:

راحت مى گوید یک 
پنالتى طلب ذوب آهن

امیر قلعه نویى که پیش تر از مارك ویلموتس به علت دعوت نکردن از بازیکنان سپاهان 
به اردوى تیم ملى به خصوص نیازمند گله کرده بود این بار از سرمربى تیم ملى تشکر کرد.

در روزهاى اخیر کادر فنى تیم ملى دو بازى ســپاهان در لیگ برتر را دیدند. 
یکى بازى سپاهان در برابر پرسپولیس و دیگرى دربى اصفهان. امیر قلعه 
نویى طبیعى است این روزها از وضعیت تیم سپاهان راضى باشد به این 
علت که تیم در صدر جدول قرار دارد و البته سه بازیکن تیم سپاهان هم 
به اردوى تیم ملى دعوت شــده اند؛ مرتضى منصورى، محمد محبى 

و پیام نیازمند.
او در این باره مى گوید: تیم هاى بزرگ مثل منچســتر، اینترمیالن و 
آث میالن وقتى دچار مشکل مى شوند چند سال طول مى کشد. شما 

منچستریونایتد بعد از جدایى فرگوسن را نگاه کنید. لطف خدا 
شامل حال ما شده است در کمترین زمان بازگشتیم. 

شرایطمان االن خوب است. هنوز نمى گوییم ایده 
آل است و با سپاهان مدنظرم فاصله داریم ولى 

خدا را شکر خوب شروع کرده ایم. این پروسه 
باید چهار سال دیگر اتفاق مى افتاد ولى در 

یکسال و نیم به نتایج خوبمان رسیدیم.
وى در خصــوص صحبت هــاى علیرضا 

منصوریان، ســرمربى ذوب آهن بعد از بازى با ســپاهان و اینکه گفته بود پیام نیازمند 
بهترین بازیکن زمین بوده است، گفت: فکر نمى کنم که پیام نیازمند به جز یکى دو مورد 
توپ خاصى گرفته باشد. ما هم مى توانستیم گل هاى بیشترى بزنیم. پیام یکى 
از بهترین هاى ایران است چه از نظر اخالقى و چه از نظر فنى. خوشحالم که 

یک دربى خوب برگزار شد. ذوب آهن هم لیاقت بردن داشت.
سرمربى سپاهان درباره دعوت از محبى و منصورى بازیکنان سپاهان 
به تیم ملى با کنایه به کارلوس کى روش، ســرمربى پیشــین 
تیم ملى ایران گفت: خوشــحالم که بر خالف سال هاى 
گذشته که لیگ دیده نمى شــد، لیگ را مى بینند. 
وحید هاشــمیان و همکاران ویلموتس 
بازى ها را رصد مى کنند و کسانى 
که حقشان اســت، حداقل 
دعــوت مى شــوند. این 
دعوت شدن باعث انگیزه 
در بازیکنان مى شود و عیار 
لیگ را باال مى برد ولى در شــش 
هفت سال گذشته لیگ دیده نمى شد. باید از ویلموتس و 

همکارانش هم تشکر کنم.

تشکر بزرگوار از ویلموتس
گله کرده بود این بار از سرمربى تیم ملى تشکر کرد.

بازى ســپاهان در لیگ برتر را دیدند. 
 و دیگرى دربى اصفهان. امیر قلعه 
ت تیم سپاهان راضى باشد به این 
 البتهسه بازیکن تیم سپاهان هم
رتضى منصورى، محمد محبى 

گ مثل منچســتر، اینترمیالن و 
د چند سال طول مى کشد. شما 

 را نگاه کنید. لطف خدا 
ان بازگشتیم. 

گوییم ایده 
ریمولى
روسه 
ى در 

.
یرضا 

ن بهترین بازیکن زمین بوده است، گفت: فکر نمى کنم که پیام
توپ خاصىگرفته باشد. ما هم مى توانستیم گل هاى
از بهترین هاى ایران است چه از نظر اخالقى و چه
یک دربى خوب برگزار شد. ذوب آهن هم لیاقت
سرمربىسپاهان درباره دعوت از محبى و من
به تیم ملى با کنایه به کارلوس کى رو
تیم ملى ایران گفت: خوشــحالم
گذشته که لیگ دیده نمى
وحید هاشــمیا
بازى ها
که
د
د
د
لیگ را با
هفت سال گذشته لیگ دیده نم

همکارانش هم تشکر کنم.

 در دربى اصفهــان حمید بوحمــدان، بازیکن تیم 
ذوب آهن در دقیقه یک با مصدومیت شدیدى مواجه 
شــد و با ترك زمین جاى خود را به احسان پهلوان 
داد. وى در گفتگویــى در خصوص این مصدومیت 
گفت: من بازى با پارس نیز از ناحیه پا درد داشــتم 
اما 120 دقیقه بازى کردم. آمدم بچرخم که کشاله 
پاى من کش آمد و همان لحظه صدایى شــنیدم و 
دیگر نتوانســتم به بازى ادامه دهم و بیرون رفتم. 
نمى خواستم على آقا را در این بازى تنها بگذارم اما 
قسمت این شد و مصدومیت بد موقعى به سراغ من 
آمد. عکس گرفتم و کشیدگى شــدید است و باید 
درمان کنم. به احتمال فراوان سه هفته نیستم و بعد 

از این مدت به تمرینات اضافه مى شوم.
هافبک ذوب آهــن در رابطه با دربــى اصفهان و 
شکست برابر ســپاهان گفت: ما در نیمه اول باید 
کار ســپاهان را تمام مى کردیم اما مدافع و گلر این 
تیم عالى بودند. در شــروع نیمه دوم با بدشانسى 
گل خوردیم و شیرازه تیم از هم پاشید. یک گل در 

ادامه زدیم کــه اگر قبول مى کردند 

مى توانستیم بازى را برگردانیم اما کمک داور اشتباه 
کرد و نتیجه را واگذار کردیم. همه تیم مقصر هستند 
و باید کار تیمى را بیشــتر کنیم و تالش خودمان را 
باالتر ببریم. در این چند بازى تحت فشار باال بودیم 

کردیم و با بدشانســى اما خــوب بازى 
نتیجه را واگذار 

کردیم.

حمید بوحمدان:

 نمى خواستم على آقا را تنها بگذارم

گفت: من بازى با پارس نیز از ناحیه پا درد داشــتم 
اما 120 دقیقه بازى کردم. آمدم بچرخم که کشاله 
پاى من کشآمد و همان لحظه صدایى شــنیدم و

دیگر نتوانســتم به بازى ادامه دهم و بیرون رفتم. 
نمى خواستم على آقا را در این بازى تنها بگذارم اما 
قسمت این شد و مصدومیت بد موقعى به سراغ من 
آمد. عکس گرفتم و کشیدگى شــدید است و باید 
درمان کنم. به احتمال فراوان سه هفته نیستم و بعد 

از این مدت به تمرینات اضافه مى شوم.
دربــى اصفهان و در رابطه با هافبک ذوب آهــن

شکست برابر ســپاهان گفت: ما در نیمه اول باید 
کار ســپاهان را تمام مى کردیم اما مدافع و گلر این 
تیم عالى بودند. در شــروع نیمه دوم با بدشانسى 
پاشید. یک گل در گل خوردیم و شیرازه تیم از هم

ادامه زدیم کــه اگر قبول مى کردند 

کردیم و با بدشانســى اما خــوب بازى 
نتیجه را واگذار 

کردیم.

 بعد از گذشت شش هفته از شــروع لیگ نوزدهم دو 
دروازه بان هنوز گلى دریافت نکرده اند. رشید مظاهرى، 
گلر تراکتــور و پیــام نیازمند، گلر ســپاهان تا کنون 
دروازه شان بسته مانده و رقابت شــانه به شانه آنها تا 
جایى پیش رفته که در آستانه شکستن رکورد حسین 

حسینى، گلر استقالل هستند.
پیش از این اعالم شده بود رشید مظاهرى، گلر تراکتور 
به دلیل آمارى که از فصل گذشته با لباس ذوب آهن 
در اختیار دارد تنها نیاز به 57 دقیقه کلین شیت در بازى 
با پارس در هفته ششم دارد تا به رکورد حسینى برسد 
و به همین منظور در دقیقه 58 بازى اخیر تماشاگران 

حاضــر در ورزشــگاه براى او 
جشــن رکورد گرفتند و او را 
مورد تشویق قرار دادند و در 
پایان بازى خود رشید در 
مورد رکوردش صحبت 

کرد.
ایــن در حالى اســت که 
آمار اعالم شــده اشتباه 
بــوده و  بــا نگاهــى به 

بــازى هــاى رشــید 
مظاهــرى در فصل 

قبــل درمى یابیم 

که آخرین بازى مظاهرى براى ذوب آهن در لیگ برتر 
فصل گذشته؛ دیدار عقب افتاده هفته هجدهم این تیم 
مقابل ســایپا بوده که در تاریخ 10 اردیبهشت 1398 
برگزار شد و سایپا با دو گل دقیقه 6 رضا اسدى و دقیقه 
90 مهرداد کفشگرى به برترى 2 بر صفر دست یافت. 
پس از این دیدار مظاهرى در ســه بازى انتهایى ذوب 
آهن در لیگ برتر فصل قبل مقابل تیم هاى پارس جم، 
فوالد خوزستان و نفت مسجدسلیمان به میدان نرفت.

بنابراین طبعًا با توجه به اینکه رکورد مورد بحث دقایق 
متوالى گل نخوردن در بازى هاى لیگ برتر است، رکورد 
فعلى رشید مظاهرى پس از گل دقیقه 90 خورده شده از 
سایپا در فصل قبل؛ تنها 450 دقیقه است که مربوط به 
پنج بازى ابتدایى این فصل با پیراهن تیم تراکتور است 
و همچنان مظاهرى فاصله زیادى تا رسیدن به رکورد 

دقایــق گل نخــوردن 
حسین حسینى در لیگ 

برتر دارد.
آوس در حضور مهاجم ایرانى خود با یک گل برابر توندال شکست خورد.

در مسابقه آغازین هفته نهم لیگ برتر پرتغال، تیم آوس که مثل همیشه مهرداد 
محمدى را به عنوان مهاجم نوك در ترکیب داشت، با تیم توندال رده نهمى 

دیدار کرد.
یاران محمدى که تنها یک پیروزى در هفتــه دوم لیگ برتر پرتغال برابر 
ماریتیمو داشتند و در شش دیدار دیگرشان شکست خوردند، باز هم نتوانستند 

به این روند ناکامى پایان دهند و در بــازى خانگى مقابل توندال با یک گل 
مغلوب شدند تا 3 امتیازى و در قعر جدول بمانند.

مهرداد محمدى، ستاره ایرانى آوس که با زدن سه گل بهترین 
گلزن تیمش در این فصل بوده و سه پاس گل هم داده، در 

بازى اخیر 90 دقیقه مقابل توندال در زمین حضور داشت.
محمدى به دلیل وقفه بازى هاى لیگ 

برتر پرتغال بخاطر فیفا دى، باید 
به تهران برگردد و در اردوى تیم 
ملى ایران براى دو دیدار مقابل 

کامبوج و بحرین آماده شود.

هنوز با رکورد فاصله دارى

ور ر یم ن
ى تا رسیدن به رکورد

حاضــر در ورزشــگاه براى او 
جشــن رکورد گرفتند و او را
مورد تشویق قرار دادند و در 
پایان بازى خود رشید در
مورد رکوردش صحبتت

کرد.
ایــن در حالى اســت که 
آمار اعالم شــده اشتباه 
بــوده و  بــا نگاهــى به

بــازى هــاى رشــید 
مظاهــرى در فصل

قبــل درمى یابیم 

پیرپنج بازى ابتدایى این فصل با پیرا ب ل ین یى ب زى جب پ
همچنان مظاهرى فاصله زیادى و

دقایــق گل نخــوردن
حسین حسینى در لیگ 

برتر دارد.
باشــگاه ذوب آهن پس از باخت در 
دربى اصفهان از موعود بنیادى فر به 
علت اشتباه تأثیرگذار در بازى شکایت 

کرد.
باشــگاه ذوب آهن اصفهان از موعود 
بنیادى فــر داور بازى با ســپاهان به 
فدراســیون فوتبال شــکایت کرد. 
مدیران ذوبى مدعى هستند بنیادى فر 
در این مسابقه یک گل صحیح آنها را 
مردود اعالم کرده و یک پنالتى هم به 

سود این تیم نگرفته است.
این مســابقه با نتیجــه 2 بر صفر به 
سود ســپاهان به پایان رسید که اگر 
آن صحنه ها به نفع ذوب آهن گرفته 
مى شد، سبزپوشان اصفهانى به یک 

امتیاز دربى اصفهان دست مى یافتند.

شکایت بى نتیجه خرابکارى هاى مهرداد و رفقا ادامه دارد
خود با یک گل برابر توندال شکست خورد.

گ برتر پرتغال، تیم آوسکه مثل همیشه مهرداد 
وك در ترکیب داشت، با تیم توندال رده نهمى 

روزىدر هفتــه دوم لیگ برتر پرتغال برابر
ر دیگرشان شکست خوردند، باز هم نتوانستند 

د و در بــازى خانگى مقابل توندال با یک گل 
قعر جدول بمانند.

 آوس که با زدن سه گل بهترین 
ه و سه پاس گل هم داده، در 

دال در زمین حضور داشت.
ى لیگ 

ید
م

ل 

ب
د
ع
ک
ب
ب
ف
م
د
م
س
ا
س
آ
م
ا

سعید نظرى

خشایار بیدمشکى

محمد مومنى

ن وب ب ى پ
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مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 970065 ج/2 له آقاى رضا جعفرى علیه 1. شهناز جعفرى 2. فرشته کشاورز 
3. مهین جعفرى 4. صمد جعفرى 5. بنفشه جعفرى 6. بهاره جعفرى 7. بهادر جعفرى مبنى 
بر فروش پالك ثبتى 15190/5660 بخش 5 اصفهان در تاریخ 98/8/8 ســاعت 11/30 
صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 333 
شش دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره فوق با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که 
ذیًال درج شــده اســت ملکى طرفین و اکنون در تصرف مالکانه طرفین (تخلیه) مى باشد 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض 
طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده 
به نشــانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشــتن 10 درصد بها به 
صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى 
بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد 
واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزایده: محل مورد نظر واقع در 
اصفهان- خیابان بزرگمهر- خیابان شهید مفتح بعد از مسجد امام حسن- نبش کوچه باربد 
داراى سند به شماره فرعى 5660 از اصلى 15190 بخش ثبتى 5 اصفهان به مساحت 121/5 
مترمربع که طبق تحریر فرم اطالعات جامع ملک درخواست پروانه ساختمان ملک داراى 
عقب نشینى مى باشد و متراژ باقى مانده 54/60 پنجاه و چهار و شصت و صدم مترمربع باقى 
مانده ملک است. ملک مورد نظر به صورت منزل مسکونى قدیمى (کلنگى) با اسکلت دیوار 
باربر و ستون فلزى وسط سقف آهن پنجره هاى فلزى، کف موزاییک و سیمان، کف حیاط 
موزاییک و با احتســاب زیرزمین انبارى حدود یکصد مترمربع اعیانى دارد. طبق رونوشت 
سند ارائه شده مقدار 1/5 دانگ مشاع به نام آقاى رضا جعفرى مى باشد و مابقى آقاى صمد 
جعفرى 3 دانگ، آقاى محمد جعفرى نیم دانگ، خانم فرشته کشاورز نیم دانگ، و خانمها 
شهناز جعفرى و مهین جعفرى هر کدام ربع دانگ و جمعاً شش دانگ مى باشد و قیمت اعالم 
شده نیز قیمت شش دانگ مى باشد با توجه به مشــخصات فوق و بررسى محلى و در نظر 
گرفتن شرایط بازار و قیمت روز ارزش شش دانگ ملک مورد نظر برابر 3/850/000/000 
ریال سه میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال مى باشد. مطابق ماده 10 آئین نامه فروش 
امالك مشاع وجوه حاصل از فروش پس از کســر هزینه عملیات اجرایى به نسبت سهم 
هر یک از مالکین تقسیم خواهد شد. م الف: 573487 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى 

اصفهان /6/138
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 980427 ج/3 له آقاى حسن مؤیدنیا و علیه آقاى مهرداد روح افزا مبنى بر 
فروش پالك ثبتى به شماره 15191/5979 بخش 5 اصفهان در تاریخ 98/8/11 ساعت 
10/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 
شش دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره فوق با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که 
ذیال درج شــده اســت ملکى طرفین و اکنون در تصرف مالکانه طرفین مى باشد توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده نظریه وى مصون از تعرض طرفین 
واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى 
فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا 
چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم 
علیه مى باشد. مابقى ثمن معامله ظرف حداکثر یکماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع 
دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: به آدرس استان اصفهان شهر اصفهان 
خیابان بالل بعد از چهارراه پنجم پالك 251 الى 253 و داراى کدپستى 77661- 81566 
به مالکیت آقاى حسن مؤیدنیا با مشخصات ثبتى با شماره ملک 1014/15191/5979 در 
بخش 5 ثبت اصفهان و با شماره چاپى سند 473941 د 94 با مساحت عرصه 54/6 مترمربع 
کلیت مجموعه در سه طبقه بر خیابان بالل مى باشد و داراى اسکلت فلزى با نماى سنگ در 
طبقه باال و دربهاى فلزى مغازه و پله در طبقه همکف مى باشد و پنجره هاى فلزى زیرزمین 
مغازه مذکور در طبقه همکف با مساحت 46 مترمربع داراى درب فلزى و بدنه داخلى گچ و 

رنگ و کف موزائیک و داراى یک بالکن به مساحت 12 مترمربع و داراى یک عدد زیرزمین 
انبارى به مساحت حدود 46 مترمربع داراى بدنه گچ و رنگ و در طبقه باال یک عدد آپارتمان 
مسکونى با مساحت حدود 51 مترمربع با کف موزائیک و بدنه گچ و رنگ و کابینت ها فلزى 
و بدنه و کف آشپزخانه و حمام و ســرویس کاشى و سرامیک و کلیت مجموعه داراى آب و 
برق و گاز و با قدمت باالى 40 سال که در موقع معاینه متروکه بوده است. با توجه به موارد 
فوق و کلیه موارد موثر بر کارشناسى ارزشى ملک فوق مبلغ هفت میلیارد و پانصد میلیون 
ریال 7/500/000/000 ریال برآورد و اعالم مى گردد. مطابق اســتعالم انجام شده آقاى 
حسن مؤیدنیا 66/948 سهم مشاع و آقاى مهرداد روح افزا مقدار 5/052 سهم مشاع مالک 
بوده و وفق ماده 10 آئین نامه فروش امالك مشاع وجوه حاصل از فروش پس از کسر هزینه 
عملیات اجرایى به نسبت سهم هر یک از مالکین تقیسیم خواهد شد. م الف: 577854 مدیر 

و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /6/221 
فقدان سند مالکیت 

آقاى امیر محمد رضوانیان حبیب آبادى فرزند اســداله  بموجب درخواست وارده به شماره  
139821702030005501 مورخ 1398/03/18 و باستناد یک برگ استشهاد محلى که 
هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که ســند مالکیت سه دانگ مشاع از 
ششــدانگ پالك ثبتى 902/2099 واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که 
درصفحه 260 دفتر 565 امالك ذیل ثبت 131193 بنام عبدالرحیم ایزدى فرزند لطفعلى 
ثبت و سند مالکیت بشماره سریال 0262901 صادر و تسلیم گردیده و طى سند انتقال قطعى 
52439  مورخ 1392/03/29 دفترخانه 42 به نامبرده انتقال و معامله دیگرى هم انجام نشده 
است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شد. تاریخ انتشــار 1398/07/15، 591083/م 
الف- ابوالفضل ریحانى از طرف رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/ 6/377

فقدان سند مالکیت 
شماره:139885602030006017 آقاى غالمعلى شمسى کهریزسنگى فرزند على اکبر با 
وکالت آقاى مهدى شمسى کهریز سنگى فرزند غالمعلى باستناد یک برگ استشهاد محلى 
که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت ششدانگ پالك 
ثبتى شماره 4289 فرعى از شــماره دو فرعى باقیمانده از شماره 391 اصلى واقع در بخش 
نه ثبت اصفهان که درصفحــه 157 دفتر 158 امالك فالورجان ذیــل ثبت 16295 بنام 
غالمعلى شمسى کهریزسنگى فرزند على اکبر ثبت و سند بشماره چاپى 893683 صادر و 
تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت 
سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس 
مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ 
انتشار 98/07/15، 598639/م الف- ابوالفضل ریحانى محمد زاده مدیر واحد ثبتى ملک 

نجف آباد از طرف زهرا لطفى نجف آبادى /6/413
مزایده 

شــماره آگهى: 139803902004000227 تاریخ آگهى: 1398/07/08 شــماره پرونده: 
139604002004000819 آگهى مزایده پرونده اجرایى کالسه: 9602911- ششدانگ 
یک قطعه زمین پالك یک فرعى مجزى شده از دو هزار و هفتصد و نود و سه اصلى بخش 5 
ثبت اصفهان واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان- خیابان شریعتى شریعتى- 
نبش کوى تاج الدین- پالك 1- کدپستى 8173734361 که سند مالکیت آن در صفحه 56 

دفتر 336 امالك به شماره ثبتى 41885 و با شماره چاپى 534835 ثبت و صادر شده است 
ملکى هوشنگ انبش فرزند على صالح با حدود: شماًال: بدیوار اشتراکى با پالك 2509 بطول 
15/21 متر شرقًا: بزمین دو فرعى از پالك 2793 اصلى بطول 35/45 متر جنوبًا: بخیابان 
جدید االحداث بطول 13/56 متر غربًا: اول بکوچه شــش مترى بطول 24/5 متر و دوم در 
دو قسمت بدیوار اشتراکى با پالك 2792 اصلى 1/5 متر و 6/4 متر این قسمت سابقا شمال 
تعریف شده و فواصل خطوط مستقیم مفروض مى باشــد. که طبق نظر کارشناس رسمى 
پالك فوق اعیان استقرار یافته بر عرصه عبارت است از دو طبقه شامل دو واحد مسکونى 
مستقل که داراى درب ورودى از درب بر خیابان از راه پله ورودى داخل کوچه مى باشد. که 
میزان حدود 34 متر مربع از طبقه همکف بصورت پارکینگ مى باشد. میزان زیر بناى طبقه 
زیزمین 288 مترمربع و طبقه همکف 324 مترمربع مى باشد. سازه و ساختار اعیان بصورت 
دیوارهاى باربر آجرى و سقف هاى آجر و آهن تاق ضربى مى باشد و نماسازى با سنگ سفید 
رنگ و مالت ماسه سیمان و بندکشى ساخته شده است. کف سازى و حیاط سازى بوسیله 
موزائیک کارى و سنگ کارى صورت گرفته است و سیستم گرمایش شوفاژ و سرمایش کولر 
آبى مى باشد و محل داراى اشتراکات آب و فاضالب و گاز شهرى و برق مى باشد. پنجره ها 
پروفیل و دربهاى داخلى چوبى و کابینت همکف ام دى اف مى باشد و حین مباشرت به امر 
کرشناسى طبقه زیرزمین در حال بازسازى قرار داشت و کف سازى واحد همکف سرامیک و 
موکت مورد معاینه قرار گرفت. و طبق سند رهنى شماره 52174- 1394/12/19 تنظیمى 
در دفترخانه اسناد رسمى شماره 81 اصفهان در رهن بانک ملت واقع مى باشد و طبق اعالم 
بانک بستانکار ملک فاقد بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز یکشنبه مورخ 1398/08/12 
در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول ابتداى 
خیابان الهور سمت چپ به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه پنجاه و شش میلیارد 
ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به 
ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك 
و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشــد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض 
شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه 
هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد. ضمنا این آگهى در یک نوبت در 
روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 1398/07/15 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 کالســه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه 
تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًآ برنده مزایده باید کل مبلغ خرید 
را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك 

سپرده نماید. م الف: 615190 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /7/280
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- آقاى ایرج محبى دادخواستى به مبلغ 
39/000/000 ریال بطرفیت خانم مریم کیوانلو که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم 
و به کالسه 225/98 در شعبه هفتم حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به 
علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشــار نشــر و از نامبرده دعوت مى شود در روز دوشــنبه مورخ 98/8/27 ساعت 
2/45 بعدازظهر در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و 
شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 619356 شعبه 7 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /7/292
ابالغ اجراییه

شــماره نامه: 139804902130001657 تاریــخ نامه: 1398/07/02 شــماره پرونده: 
139704002130000596/1 شماره بایگانى پرونده: 9700818 آگهى ابالغ اجرائیه قرارداد 
بانکى- بدین وسیله به آقایان: على گودرزى نام پدر: عبدالحسین تاریخ تولد: 1364/12/14 
شماره ملى: 4133222946 شماره شناسنامه: 3591 به نشانى: مبارکه خیابان بسیج کوچه 
صالح پالك 11 و حسن قربانى شــاه کوچکى نام پدر: مصطفى تاریخ تولد: 1358/06/01 

شماره ملى: 5419754525 شماره شناسنامه: 13 به نشانى: به نشانى: مبارکه صفاییه محله 
3 پالك 18 ابالغ مى شود که بانک ملى شعبه شریعتى مبارکه به استناد قرارداد بانکى شماره 
9408170575 مورخ 94/10/13 جهت وصول مبلــغ 158/675/493 ریال بابت اصل و 
مبلغ 46/688/017 ریال بابت سود و مبلغ 61/946/900 ریال خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 
97/9/26 و از تاریخ مزبور تا روز تسویه کامل بدهى روزانه مبلغ 2/47 ریال طبق مقررات 
علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9700818 در این اداره تشکیل و 
طبق گزارش مورخ 97/11/3 مامور ابالغ اداره پست، امکان ابالغ اجرائیه در محل اقامت 
شما به شرح فوق (متن سند) به دلیل عدم شناسائى نشانى، میسر نشده، لذا بنا به تقاضاى 
بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى 
کثیر االنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز 
ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان 
خواهد یافت. م الف: 613325 نصرالهى- مدیر اجرا واحد اجراى اسناد رسمى مبارکه /7/293

ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به خواهان یوسف رضایى دادخواستى به خواسته انتقال 
سند خودرو به طرفیت خوانده آقاى علیرضا زمانى جزى به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 
98 / 213ش 5 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 2 / 9 / 98 ساعت 15 / 4 عصر تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت 
مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا 
مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شــد . 618014/م 

الف - مدیر دفتر شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/  7/298
ابالغ اجراییه

شــماره نامه: 139804902130001636 تاریــخ نامه: 1398/07/01 شــماره پرونده: 
139704002130000128/1 شــماره بایگانى پرونده: 9700237 ابالغ اجرائیه قرارداد 
بانکى- بدین وســیله به آقاى صالح صفائى قهنویه فرزند رجبعلى شناسنامه شماره 361 
کدملى 5419959690 ساکن: مبارکه، خیابان نیکبخت، جنب بانک ملى ابالغ مى شود که 
بانک ملى شعبه بلوار شریعتى مبارکه به استناد قرارداد بانکى شماره 9510159073 مورخ 
1395/10/23 جهت وصول مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل و مبلغ 26/612/082 
ریال بابت سود و مبلغ 28/161/984 ریال خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1397/01/28 و از 
تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهى روزانه به ازاى هر سه هزار ریال مبلغ دو ریال طبق 
مقررات علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9700237 در این اداره 
تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1397/05/07 مامور پست، امکان ابالغ واقعى اجرائیه 
به شما میسر نگردیده است، لذا بنا به تقاضاى بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد 
اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محســوب مى گردد، نسبت به پرداخت 
بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریــان خواهد یافت. نصراللهى مبارکه- رئیس 
اداره ثبت اسناد و امالك مبارکه م الف: 613327 نصرالهى- مدیر اجرا واحد اجراى اسناد 

رسمى مبارکه/7/295
فقدان سندمالکیت

رضا جعفر آذر فرزند محمد  با ستناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود 
رسما گواهى شده است مدعى است سند مالکیت خود به شــماره چاپى 615841 را که به 
میزان ششدانگ  به شماره پالك ثبتى 30793/ 406 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى  اصفهان 
( شاهین شهر ) در صفحه 56 دفتر778ذیل ثبت 173922  بنام  رضا جعفر آذر فرزند محمد 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده که  بموجب  سند قطعى شماره 184130 مورخ 27  / 4 / 1392 
دفترخانه33 شاهین شهر به او انتقال قطعى یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشده و نحوه 
گم شدن جابجائى اعالم شده ، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود 
سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و 
اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 618058 /م الف ناصر صیادى – رییس اداره 

ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/ 7/297

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: شرکت گاز 
استان اصفهان با توزیع ساالنه 21 میلیارد متر مکعب گاز 
طبیعى، در میزان مصرف گاز در رتبه دوم کشور قرار دارد. 
سیدمصطفى علوى بیان کرد: در حال حاضر از 110 شهر 
استان 107 شهر از نعمت گاز بهره مند شده و تقریباً تمام 
روستاهاى داراى 20 خانوار واجد شــرایط از نعمت گاز 
بهره مند شده اند. وى افزود: 6/5 درصد از مساحت کشور 
و 6/5 درصد جمعیت کشــور مربوط به استان اصفهان 
است، که از این میزان 99/5 درصد جمعیت استان از گاز 

طبیعى بهره مند هستند.
علوى با اشاره به اینکه در حال حاضر از 1238 روستاى 

استان که مشمول گازرسانى هســتند به 1060 روستا 
گازرسانى شده است، ادامه داد: الباقى روستاها به علت 
فاصله زیاد از خطوط و غیر اقتصــادى بودن هزینه ها 
تاکنون گازدار نشده است. مدیرعامل شرکت گاز استان 
اصفهان گفت: برخى افــراد فرصت طلب و خالفکار به 
مشترکین خانگى و صنعتى این شرکت مراجعه مى کنند 
و با دریافت مبالغى مدعى اصالح سیستم اندازه گیرى و 
نهایتًا دستکارى کنتور مى شوند. این افراد خالفکارند و 
چنانچه کنتور دستکارى شــود عالوه بر اعمال جریمه، 
هزینه تنظیم و نصب یک کنتور نیز از مشــترکین این 

شرکت نیز دریافت مى شود.

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با اشاره 
به زندگى با عزت در سایه اســالم ناب محمدى اظهار 
کرد: برخى شــعارى براى انتخابات آینده آماده کرده اند 
و مى گویند «مى خواهم زندگى کنم»، آنان با این شعار 
قصد فریب مردم را دارند، این افــراد مى خواهند به هر 

صورتى که بشود زندگى کنند.
آیت ا... سید یوســف طباطبایى نژاد در مراسم تکریم و 
معارفه امام جمعه سپاهان شــهر افزود: هنوز جمعى در 
کشور هســتند که کارى با آدم بودن و زندگى با عزت 
ندارند و فقط مى خواهند زندگى کننــد حتى اگر زیر بار 
آمریکا بروند و آمریکا همچون عربستان آنان را بدوشد. 

وى با اشاره به لزوم تشــویق جوانان در نماز جمعه بیان 
کرد: نماز جمعه کار بســیار عظیمى است که به فرموده 
امام راحــل(ره) یکى از ثمره هاى انقالب اســالمى به 

شمار مى رود.
امام جمعه اصفهان گفت: معموًال در مراکز استان ها یک 
نماز جمعه برگزار مى شــود اما ما در شــهرهاى اطراف 
همچون ملک شهر، رهنان، سپاهان شهر و... نماز جمعه 
برگزار کردیم تا مردم از فیض نماز جمعه و سفارش هاى 
ائمه جمعه اســتفاده کننــد، در حال حاضــر حدود 90 
امام جمعه در اســتان اصفهان داریم کــه امامان جمعه 

سپاهان شهر از جمله ائمه جمعه ممتاز هستند.

رتبه دوم استان اصفهان در 
مصرف گاز 

برخى با شعار «مى خواهم 
زندگى کنم» قصد فریب دارند

شفافسازى کنید
عضو شـوراى اسـالمى شـهر اصفهان گفت: هزینه ها و 
درآمدهاى پروژه میدان امام على(ع) در دو سـال گذشته 
باید شفافسـازى شـود. امیراحمد زندآور صبح دیروز یک 
شنبه در تذکرى در جلسـه علنى شوراى شهر اظهار کرد: 
در زمان احداث این پروژه امـالك آنطور که مردم راضى 
باشند آزادسازى نشد و باید براى آن چاره اى اندیشیده شود.

فعالیت 70 واحد تولید قارچ 
کارشناس مدیریت باغبانى سازمان جهادکشاورزى استان 
اصفهان گفت: حدود 80  واحد پرورش قارچ در اصفهان 
وجود دارد کـه 70 واحد از آنها فعال اسـت و قـارچ هاى 
دکمه اى تولید مى کنند زیرا بیشترین مصرف استان این 
نوع از قارچ است. محسن شاه طالبى ادامه داد: مردم بهتر 

است، قارچ را به صورت بسته بندى خریدارى کنند. 

عملکرد آبفا منطقه 5
واحد بهره برداري آب وفاضالب منطقه 5 در شهریور ماه 
سال جاري اقدام به همسطح سـازي 43 مورد از دریچه 
منهول هاي فاضالب در محدوده این منطقه کرده است. 
این عملیات بـه لحاظ نامرئی شـدن منهول ها توسـط 
عوامل شـهرداري بوده کـه در این خصـوص این واحد 
ضمن شناسـایی نسـبت به مرئی کردن آنها اقدام کرده 
است. همچنین در این ماه تعداد پنج مورد ساخت تنوره 
فاضالب و76 مورد پالسـتر و پایه کوبی را نیز به انجام 

رسانیده است.

خبر

استاندار اصفهان با بیان اینکه مطلوب نیست که روز ناســالم اصفهان بیشتر از سایر 
شهرها باشد، گفت: هرگاه موضوع آلوده بودن هواى اصفهان مطرح مى شود، صنعتى 
بودن را دلیل آن عنوان مى کنند در حالى که ماشین هاى دودزا و تک سرنشین در این 

زمینه نقش دارند.
عباس رضایى افزود: بخش صنعت استان، اقدام هاى خوبى را براى کاهش آلودگى هوا 
انجام داد اما هنوز شاهد تردد خودروهاى دودزا و تک سرنشین به ویژه در روزهاى پر 
ترافیک هستیم. وى با اشاره به اینکه به روزهاى سرد سال و پدیده اینورژن (وارونگى 
دما) نزدیک مى شویم، اظهار کرد: بسیارى از سالمندان و بیماران در اصفهان از آلودگى 

هوا رنج مى برند و مطلوب نیست که روزهاى ناسالم آن بیشتر باشد.
استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه پلیس به تنهایى از عهده کنترل خودروهاى دودزا و تک 
سرنشین بر نمى آید، تصریح کرد: همه مردم باید این موضوع را رعایت کنند و فرهنگ 
استفاده از وسایل حمل و نقل عمومى از جمله قطار شهرى گسترش یابد. رضایى با بیان 
اینکه خط یک قطار شهرى براى کالنشهرى مانند اصفهان، کم است، اضافه کرد: اما 
همین امکان که در زمان حاضر فراهم شده، خوب است و باید شهروندان تا جاى ممکن 

از آن استفاده کنند.

مطلوب نیست هواى روزهاى ناسالم 
اصفهان بیشتر از سایر شهرها باشد

مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمى اســتان اصفهان گفت: 
محدودیتى در معرفى افراد براى دریافت تســهیالت بافت هاى 
فرســوده نداریم و هرچند نفر مراجعه کنند معرفى و تسهیالت به 

آنها پرداخت مى شود.
به گزارش «ایمنا»، غالمحسین خانى در جلسه بررسى و حمایت 
از بهســازى و بازسازى مســکن روســتایى در جمع دهیاران و 

شهرداران شهرســتان شاهین شــهر و میمه اظهار کرد: امسال 
عالوه بر استان هاى گلستان، خوزستان، مازندران و لرستان، 18 
استان دیگر با مشکل ســیل مواجه شدند که خرابى هاى زیادى 

برجاى گذاشت.
مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى اســتان اصفهان افزود: در 
استان اصفهان 5721 واحد در ســیل خسارت دید که 2456 واحد 

نیازمند احداث مجدد و مابقى واحدها تعمیرى است.
وى گفــت: از ابتداى ســال تاکنون 497 فقره تســهیالت براى 
بازسازى، بهســازى، احداث، تعمیر و معیشت مسکن روستایى و 

شهرى در استان اصفهان پرداخت شده است.
خانى اظهار کرد: سقف تسهیالت براى احداث مسکن شهرى 820 
میلیون ریال و براى احداث مسکن روستایى 700 میلیون ریال است 
که بخشى از آن بالعوض است و عالوه بر آن برخى از خدمات به 

مراجعه کنندگان داده مى شود.
وى گفت: تسهیالت بازسازى و بهسازى در شهرها و روستا با بهره 
4 و 5 درصد در مدت 15 ساله است و براى واحدهاى تعمیرى نیز 

بسته هاى حمایتى و تسهیالت با مبلغ پایین ترى وجود دارد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان از شهرداران 
در شهرهاى کمتر از 25 هزار نفر و دهیاران روستاهاى شهرستان 
شاهین شهر و میمه خواســت اطالع رسانى براى استفاده مردم از 

این تسهیالت را انجام دهند.

مدیرکل بنیاد مسکن اصفهان:

محدودیتى براى اعطاى تسهیالت 
بافت فرسوده نیست
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احضار متهم 
در پرونده کالسه 970863 ب 1 شــعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شاهین 
شهرخانم سهیال کامرانى منش  ف غالم رحیمک به نشانى نامعلوم متهم به کالهبردارى 
رایانه اى به میزان 000 / 500 / 21 تومان تحت تعقیب قرار دارد به علت مجهول المکان 
بودن مکان وى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیر االنتشــار آگهى مى شود و ابالغ 
که نامبرده شخصا ظرف یکماه از تاریخ انتشــار این آگهى در این شعبه حاضر و از اتهام 
انتسابى دفاع نماید در غیر اینصورت تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد در ضمن هزینه نشر 
آگهى از طریق امور مالى دادگسترى شاهین شهر / قابل پرداخت مى باشد . 617966 / م 

الف شاهین برزن- بازپرس شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر /7/299
ابالغ اخطاریه

آگهى ابالغ رســیدگى- آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به آقاى ســعید منصورى 
دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت 1- آقاى جمال عباسپور2- نجمه بصیرى به این 
شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 283 ش 10 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 18 / 8 / 
98 ساعت 10/30 صبح  تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به 
استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات 
حکم غیابى صادر خواهد شد . 618127 /م الف - مدیر دفتر شعبه 10 حقوقى شوراى حل 

اختالف شاهین شهر/ 7/300
اخطار اجرایى

محکوم علیه صدیقه شــیر مجهول المکان و محکوم له عبدلعلى مددى فرزند ذوالفعلى 
بنشانى شاهین شهر خانه کارگر بلوار نور فرعى 2 شرقى پالك 20  به موجب راى شماره 
848 تاریخ 27 / 12 / 97 حوزه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 150 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 000 / 920 / 1 ریال هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست 
1 / 11 / 97 لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له و با محاسبه آن با دایره اجراى احکام 

است  و پرداخت نیم عشــر دولتى نیز به عهده محکوم علیه است ماده 34 قانون اجراى 
احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند 
که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید   618146/م الف.  ســید مجید عقیلى-  قاضى 

شعبه دوم  حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 7/301
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139704002130000554/1 شــماره بایگانى پرونــده: 9700768 
شــماره آگهــى ابالغیــه: 139803802130000023 تاریخ صــدور: 1398/07/02 
ابالغ اجرائیه قرارداد بانکى- بدین وســیله به آقاى مصطفى انالوئــى عادگانى نام پدر: 
شــاهپور تاریخ تولد: 1372/08/18 شــماره ملى: 1150166320 شــماره شناسنامه: 
1150166320 به نشــانى: مبارکه خیابان شــهید نیکبخت جنب پمپ بنزین ابالغ مى 
شود که بانک ملى شعبه شریعتى مبارکه به استناد قرارداد بانکى شماره 9509401677 
مورخ 95/5/31 جهت وصول مبلغ 360/560/781 ریال بابت اصل و مبلغ 72/901/870 
ریال بابت ســود و مبلغ 37/083/291 ریال خســارت تاخیر تادیه تــا تاریخ 97/8/14 
و از تاریخ مزبــور تا روز تســویه کامل بدهى روزانــه مبلغ 2 ریال طبــق مقررات علیه 
شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9700768 در این اداره تشکیل و طبق 
گزارش مورخ 97/10/18 مامور ابالغ اداره پســت، امکان ابالغ اجرائیه در محل اقامت 
شما به شرح فوق (متن سند) به دلیل عدم شناسائى نشانى، میسر نشده، لذا بنا به تقاضاى 
بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى 
کثیر االنتشار محلى آگهى مى شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که 
روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى 
جریان خواهد یافت. م الف: 613326 نصراللهى مبارکه- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 
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این نکته ثابت شده که زنان بزرگسال زیر سن 50 سال 
باید روزانه 38 گرم و مردان در همین ســنین 25 گرم 
فیبر مصرف کنند. این میزان در زنان و مردان باالى 

50 سال، به ترتیب 30 و 21 گرم است.
نشانه هاى جسمى کمبود فیبر در بدن نیز از این قرارند:

احساس گرســنگى بعد از خوردن غذا: جذب فیبر در 
دستگاه گوارش کمک مى کند تا شما زمان طوالنى 
ترى را با احساس سیرى تجربه کنید. کسانى که یک یا 
دو ساعت بعد از خوردن غذا باز هم احساس گرسنگى 
مى کنند، احتماًال فیبر کمترى را از رژیم غذایى شان 
دریافت کرده اند. متخصصان تغذیه توصیه مى کنند 
که شــروع وعده غذایى با منابع حاوى فیبر مانند یک 
بشقاب ساالد یا سوپ حاوى ســبزیجات باشد تا هم 
مانع پرخورى شود و هم احساس سیرى طوالنى مدت 

را به وجود بیاورد.
نیاز به خواب بعد از صرف غــذا: فیبر نقش مهمى در 
کمک به حفظ سطح قند خون دارد و شما هنگامى که 
غذا را کم مى خورید و یا فیبر کافى وارد بدن نمى کنید، 
این روند باعث نوسانات سطح قند خون شده و منجر به 

احساس خستگى بعد از صرف غذا خواهد شد.
تحمل یبوســت: فیبرهاى غیرمحلــول در آب باعث 
راحتى دفع مى  شود. یکى از عالیم آشکار کمبود فیبر 
یبوست اســت. اگر به دلیل نفخ یا عدم تحمل فیبر از 
مصرف آنها پرهیز مى  کنید بهتر اســت بدانید که با 
افزودن تدریجى فیبرها به برنامــه  غذایى و کارهاى 
دیگرى مانند افزودن زیره به حبوبــات تا حد زیادى 

مى  شود از این مشکالت پیشگیرى کرد.
اضافه وزن: فیبرها به الغرى کمک مى  کنند. فیبرهاى 
محلول در آب در لوله  گوارشــى ژلى درست مى کنند 
و به چربى  ها مى  چســبند و هضم کربوهیدرات  ها را 
کندتر مى کنند. به همین دلیل جذب کالرى محدودتر

مى  شــود. عالوه بر ایــن فیبرها جلوى ترشــح زیاد 
انسولین را مى  گیرد. ترشح انسولین زیاد باعث ذخیره  
سازى بیشــتر چربى  ها و چاقى مى  شود. توجه داشته 
باشید که عدم مصرف فیبر کافى باعث بروز مشکالت 
قلبى عروقى، چاقى، دیابت نوع 2 و سرطان کولورکتال 

خواهد شد.
افزایش کلســترول: فیبرهاى محلــول در آب باعث 

کاهش کلسترول بد خون مى  شوند. این فیبرها مانند 
تله  اى عمل مى  کننــد که به کلســترول موجود در 
سیستم گوارشى چســبیده و آنها را به طور طبیعى از 

بدن دفع مى  کنند.
تا حد امکان از میوه هاى ارگانیک اســتفاده کنید که 
سرشار از مواد مغذى هستند. سبزیجات تازه و خشک را 
فراموش نکنید. غالت کامل را جایگزین غالت تصفیه 
 شده کنید. میوه  هاى خشــکى مانند خرما، زردآلوى 
خشــک، انجیر، پســته، گردو و بادام و... را به برنامه  
غذایى  تان اضافه کنید. حبوباتى مانند نخود، عدس، 
لپه، انواع لوبیاها و غیره فوق  العاده هستند. توجه داشته 
باشید که عدم مصرف فیبر کافى باعث بروز مشکالت 
قلبى عروقى، چاقى، دیابت نوع 2 و سرطان کولورکتال 
خواهد شــد. نتایج یــک پژوهش آمریکایى نشــان

مى  دهد که مصــرف منظم فیبرهــاى غذایى خطر 
مرگ  و میر زودهنگام و ناشــى از بیمارى  هاى قلبى 
عروقى، بیمارى  هاى تنفســى و بیمارى  هاى عفونى 
را به ترتیب به میزان 22، 34، 46 و 50 درصد کاهش 

مى  دهد. 

گردوى ایرانى یک خشکبار مقوى است و مصرف 
روزانه یک عدد از آن براى زنان باردار توصیه 
مى شود. بانوان باردار مى توانند روزى یک 
عدد گردو میل کنند، زیرا خوردن این خشکبار 
مقوى ســبب تقویت عمومى بدن مادر شده، 
ذهن جنین را تقویت مى کند و همچنین باعث 
مى شود تا پس از زایمان زیبایى پوست شکم خود را 

حفظ کنند.
گردو داراى طبع بسیار گرم و خشک 
اســت و با ویژگى دیــر هضم بودن 
براى افراد با معده گرم مناسب نیست. 
این خشکبار باعث ســردرد و جوش 
دهان مى شود و براى کسانى که سرفه

 مى کنند بسیار مضر است. زیاده روى در 
مصرف گرمى جات باعث بروز سوء مزاج گرم 
در مادر و نهایتاً بروز بیش فعالى نوزاد مى شود. همانندى 
مغز گردو با مغز انســان گویاى خواص آن براى تقویت 
ذهن اســت. مصرف مواد خوراکى مانند عسل و گردو 
براى افزایش قدرت بدنى و کاهش بیمارى ها بســیار 
مؤثر است  اما این را بدانید که مصرف بیش از حد گیاهان 
دارویى، مواد مغذى و خوراکى ها سالمت انسان را مختل 
مى کند. فواید دیگر گردو مانند جلوگیرى از سرطان سینه 
و پروستات، مبارزه با یبوست، تقویت مو، کاهش وزن، 

کمک به بیماران دیابتى و تقویت عملکرد مغز است.

تحقیق جدید نشــان مى دهد افرادى که براى رفتن به 
محل کار یا براى تفریح و ســرگرمى دوچرخه سوارى 
مى کنند، کمتر در معرض ریســک ابتال به دیابت نوع2 
قرار دارند. محققــان دانمارکى عنــوان مى کنند حتى 
شروع دوچرخه سوارى در سنین باال هم براى سالمت 

مفید است.
«مارتین راسموسن»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه 
دانمارك جنوبى، در این باره مى گوید: «از آنجایى که از 
دوچرخه سوارى مى توان در فعالیت هاى روزانه استفاده 
کرد، حتى افرادى هم که وقت کافى براى ورزش ندارند 

مى توانند بدین طریق ورزش کنند.»
محققان دریافتند آن دســته از افرادى که به طور منظم 
دوچرخه ســوارى مــى کردند، کمتــر در معرض ابتال 
به دیابت نوع2 قرار داشــتند. و هر چقــدر طول مدت 
دوچرخه سوارى بیشتر باشد، ریسک ابتال به دیابت نوع2 

پایین تر خواهد بود.

آبریزش بینى، تب و سرفه 
تنها نشــان دهنده ابتال به 

سرماخوردگى نیست و مى تواند از 
بروز یک بیمارى خطرناك خبر دهد.

هپاتیت B یک عفونت کبدى اســت که در 
اثر ویروس هپاتیت B ایجاد مى شود. انواع دیگرى از 
این عفونت شــامل هپاتیت A، C، D و E هستند که 
هرکدام توسط نوع دیگرى از ویروس ها ایجاد مى شوند. 

این نوع عفونت مى تواند حاد یا مزمن باشد.
در نوع حاد عالیم در بزرگســاالن به ســرعت ظاهر 
مى شود اما نوزادان آلوده در بدو تولد به ندرت به هپاتیت 
 B حاد مبتال مى شوند و تقریباً همه عفونت هاى هپاتیت
در نوزادان مزمن مى شوند. نوع مزمن به آرامى پیشرفت 
مى کند و عالیم آن ممکن است مورد توجه قرار نگیرد 

مگر اینکه عوارض ایجاد شود.
هپاتیت B بسیار مسرى است و از طریق تماس با خون 
آلوده و برخى مایعات دیگر بدن منتشر مى شود. هرچند 
این ویروس در بزاق هم یافت مى شــود اما از طریق به 
اشتراك گذاشتن وســایل آشپزخانه، بوسیدن، عطسه، 

سرفه یا شیردهى گسترش نمى یابد.
عالیم این بیمارى ممکن است به مدت سه ماه پس از 
مواجهه با ویروس ظاهر نشــود و پس از بروز مى تواند 

براى دو تا 12 هفته ادامه داشته باشد. شایع ترین  عالیم 
آن شبیه عالیم یک سرماخوردگى معمولى است که خود 
را به صورت آبریزش بینى، تب و سرفه نشان مى دهد. 

خستگى، ادرار تیره، درد مفاصل و عضالت، از دست 
دادن اشــتها، تــب، اختالالت گوارشــى، ضعف، 
زردى چشم ها و پوست از عالیم دیگر این بیمارى 

هستند.
 این عالیم نیاز به ارزیابى فــورى دارد و در افراد باالى 
60 سال حادتر خواهد بود. اگر در معرض ابتال به هپاتیت 
B قرار دارید، سریعًا به پزشک اطالع دهید، زیرا ممکن 

است بتوانید از عفونت جلوگیرى کنید.
روش هاى ممکن براى انتقال هپاتیت B، شامل هرگونه 
تماس مستقیم با خون یا مایعات بدن فرد آلوده، انتقال از 
مادر به نوزاد در هنگام تولد، استفاده از وسایل مشترك 

 که ممکن است به خون فرد مبتال آلوده باشد، است.

سنگ کیسه صفرا قطعات سختى شبیه به ریگ هستند 
که در کیسه صفرا تشکیل مى شوند. در بسیارى از افراد 
داراى سنگ کیسه صفرا هیچ عالمت و نشانه اى ندارند و 
معموًال نیاز به درمان در آنها نیست. اما به گفته محققان، 
وجود برخى عالیم در بیماران موجب مى شــود که آنها 
نیازمند درمان پزشکى باشند. این عالیم عبارتد از درد در 
ناحیه شکم که تا چندین ساعت به طول مى انجامد. حالت 
تهوع و استفراغ. تب و لرز.  زردشدن پوست یا سفیدشدن 
چشــم ها. ادرار به رنگ بسیار تیره شــبیه رنگ چاى و 

مدفوع خیلى روشن.
این عالیم مى توانند نشانه عفونت شدید یا التهاب کیسه 
صفرا، کبد یا لوزالمعده باشند. در چنین مواردى فرد حتماً  

باید تحت مراقبت هاى پزشکى قرار گیرد.

عالیم ابتال به افسردگى از فردى به فرد دیگر متفاوت هستند اما نقطه مشترك تمام آنها، بدتر شدن خلق و خوى و تداوم این 
چرخه معیوب است. با این حال شش مشکل رفتارى افراد افسرده و نحوه کنار آمدن با آنها براى جلوگیرى از وخامت افسردگى 
بیشتر معرفى شده است:  عدم فعالیت بدنى: هنگامى که افسرده باشید، بعید است که از یک برنامه ورزشى منسجم و منظم 

پیروى کنید. این در حالى است که ورزش مى تواند درمانى فوق العاده و 
مفید براى درمان افسردگى باشد و به عنوان یک ضد افسردگى قدرتمند 

عمل کند و آنهم بخاطر افزایش سطح سروتونین و دوپامین؛ دو ماده 
شیمیایى که منجر به فروکش کردن عالیم افسردگى مى شوند. 

شنا، یوگا،  ایروبیک و حتى پیاده روى ورزش هاى مفرحى 
هستند که شما را از دام افسردگى نجات مى  دهند. براى 

داشتن انگیزه مى  توانید با یکى از دوستان یا آشنایان خود به کالس هاى ورزشى بروید.مصرف قند باال: افسردگى معموًال میل 
به تنقالت و خوراکى  هاى شیرین را باال مى برد. مصرف تنقالت شیرین، در کوتاه مدت حس خوبى به افراد مى  دهد، اما کمتر 
از دو ساعت باعث مى  شود گلوکز خون به شدت پایین آید. از مصرف زیاد قند دورى کنید. همیشه راه عاقالنه، به اندازه مصرف 
کردن است.دورى از جمع: این رایج ترین عالمت افسردگى است. در واقع انزواى اجتماعى سیر بیمارى را وخیم تر مى کند و در 
واقع پاسخى است به استرس و درگیرى هاى ذهنى فرد افسرده. راه حل برون رفت از این معضل، قرار گیرى تدریجى در معرض 
اجتماع و از طریق دوستان و خانواده است. لیستى از افرادى که قرار است مجدداً با آنها ارتباط برقرار کنید را تهیه و براى تماس با 
آنها برنامه ریزى کنید.نشخوار فکرى: یک جزء مهم افسردگى است و شامل تفکر بیش از حد در مورد تمام شکست ها، از دست 
دادن ها و... مى شود. نشخوار فکرى در واقع یک فرایند سمى است که منجر به استفاده زیاد از عبارت «تقصیر خود من است» 
توسط فرد افسرده مى شود. قبل از آنکه افکار منفى بر شما غلبه کند، خود را از دست آنها خالص کنید. افکار منفى مى  تواند باعث 
ایجاد توهم شود و رویدادهاى عادى را براى افراد تحمل ناپذیر کند. انجام فعالیت هاى مثبت نیز مى تواند نشخوار فکرى را به 
تأخیر بیاندازد. افکار منفى: افراد افسرده تصور مى کنند که حتى با انجام دادن کارهاى متفاوت و سعى در بهبود اوضاع فعلى نیز 
احساس خوبى به آنها دست نخواهد داد. بنابراین تالشى هم نمى  کنند! در این صورت از انجام هرگونه فعالیتى باز مى مانند. 
پروراندن افکار منفى دام بزرگى است که باعث تشدید افسردگى و در نتیجه منفعل شدن کامل فرد مى شود. منتظر روى دادن 

اتفاقات منفى نباشید. اگر تالش و کوشش کنید، شانس  رسیدن به نتایج مثبت و سازنده را از دست نخواهید داد.

تحقیقات جدید به بررســى مصرف پیاز و ســیر در بین 
زنان در پورتوریکو پرداخته و نشان مى دهد که مصرف 
سبزیجات مى توانند خطر ابتال به ســرطان سینه را به 

میزان قابل توجهى کاهش دهند.
پیاز و سیر به همراه تره فرنگى، پیازچه و صدها گونه دیگر 
از جنس آلیوم هستند. این ســبزیجات سرشار از عطر و 
طعم مى توانند با بیمارى هایى مانند دیابت، بیمارى هاى 

قلبى و سرطان مقابله کنند.
 در رابطه با سرطان، چندین مطالعه به طور خاص پیوند 
بین مصرف پیاز و سیر و خطر ابتال به سرطان روده بزرگ، 
معده و پروستات را بررســى کرده اند. به طور کلى، این 
مطالعات نشــان داده اند که بیشتر این سبزیجات، خطر 

ابتال به این سرطان ها را کاهش مى دهند .

ماشین هاى لباسشــویى یک وظیفه دارند: تمیز کردن؛ 
اما این بدان معنى نیســت که آنها عارى از میکروب ها 
هستند. در حقیقت، یک مطالعه جدید نشان مى دهد که 
بعضى مواقع آنها مى توانند باکترى هاى مقاوم در برابر 

داروها تولید کنند.
در یک مطالعه منحصــر به فرد در بیمارســتان آلمان 
مشخص شد که ماشین لباسشویى با شیوع باکترى هاى 
مقاوم به دارو در نوزادان ارتباط دارد. در این مورد گزارش 
شده ماشین لباسشویى بیمارستانى، پاتوژن هاى مضر را 
براى بیماران پخش مى کند. اما این بدان معنى است که 
این مطالعه پیامدهایى را براى واشرهاى خانگى، به ویژه 
واشرهایى که با دماى کم آب استفاده مى شوند، ایجاد 

نمى کند. در واقع، ماشین هاى لباسشویى براى خالص 
شدن از شر کثیفى ها و بو به وجود آمده اند، اما به گونه اى 
طراحى نشــده اند که لباس ها را استریل کنند یعنى به 
اندازه کافى داغ نمى شــوند تا هر شکلى از میکروب که 
روى لباس است را از بین ببرند. ولى این موضوع چندان 
هم مهم نیســت، چرا که بیشــتر باکترى هاى بدن و

لباس هاى ما مضر نیستند. 
در مورد فعلى، پزشــکان بیمارستان آلمان متوجه شدند 
که نوزادان در بیمارستان خود آزمایشات مثبتى را براى 
یک نوع خاص از باکترى هاى مقاوم به دارو داشــتند. 
این باکترى به دلیل ایجاد عفونت هاى جدى در مراکز 
مراقبت هاى بهداشــتى، مانند خانه هاى سالمندان و 

بخش هاى مراقبت هاى ویژه، شناخته شده است.
نوزادان از این نوع باکترى بیمار نشــدند، اما حضور این 
باکترى نگران کننده اســت، با توجه به اینکه مى تواند 
شــرایطى مانند ذات الریه، عفونــت ادرارى و عفونت 
زخم، به ویژه در افرادى که سیستم ایمنى ضعیف دارند، 

ایجاد کند.
محققان متوجه شدند که ماشــین هاى لباسشویى باید 
بعنوان منابع ممکن براى ایجاد آلودگى در مراکز بهداشتى 
و درمانى بررســى شــوند. در اســتفاده از ماشین هاى 
لباسشویى توصیه مى شود که لباس ها در دماهاى باالتر 
یا با ضد عفونى کننده هاى کارآمد تر براى جلوگیرى از 

انتقال عوامل بیمارى زا شسته شوند.

چرا باید به اندازه کافى فیبر بخوریم؟

گردوى ایرانى یک
روزانه یک
ب مى شود.
عدد گردو
مقوىســ
ذهن جنین ر
مى شود تا پساز
حفظ کنن
گرد
اس
برا
این
دهان
 مى کن
مصرف گر
مادر و نهایتاً بروز بی در
مغز گردو با مغز انســ
ذهن اســت. مصرف
براى افزایش قدرت
مؤثر است  اما این را بد
دارویى، موادمغذى و
مى کند. فواید دیگر گر
و پروستات، مبارزه با
ت ا اند ا ه ک ک

ه نشان مى دهد.
دست  الت، از
،عف، شــى، ض

ر این بیمارى 

د و در افراد باالى 
ض ابتال به هپاتیت 
دهید، زیرا ممکن 

B، شامل هرگونه 
رد آلوده، انتقال از 
ك ل ا

زنان باردار
 گردو بخورنـــد

ت. زا ر م ویت ىو ب ی ران بیم ب م

با دوچرخه سوارى از
 ابتال به دیابت فرار کنید

ماشین لباسشویى باکترى هاى مقاوم ایجاد مى کند

طبق نتایج یک مطالعه جدید کارکردن در معرض میزان 
باالى آفتکش ها منجر به افزایش بروز خطر مشکالت 

قلبى در آینده مى شود.
محققان دانشــگاه هاوایى با بررسى بیش از 6000 مرد 
به مدت سه دهه دریافتند در مقایســه با مردانى که در 
معرض آفتکش ها کار نمى کردند، مردانى که در معرض 
بیشترین میزان آفتکش ها قرار داشتند 45 درصد بیشتر با 

ریسک بیمارى قلبى یا سکته رو به رو بودند.
دکتر «بآتریز رودریگز»، سرپرست تیم تحقیق، در این 
باره مى گوید: «این مطالعه بر اهمیت استفاده از تجهیزات 
محافظتى در طول قرارگیرى در معرض آفتکش ها در 
زمان کار و همچنین کنترل فاکتورهاى پرخطر بیمارى 

قلبى در این گروه از افراد تأکید دارد.»
از آنجایى که طول مدت این مطالعه طوالنى بود محققان 
دریافتند بیشترین تأثیرات ناشى از قرارگیرى در معرض 
آفتکش ها در طول ده سال اول قرارگیرى بروز مى کند.

محققان همچنین دریافتند ارتباطى بین قرارگیرى کم 
یا متوسط در معرض آفتکش ها و خطر بیمارى قلبى یا 

سکته وجود ندارد.

آفتکش ها چه بالیى
 سر سالمتیتان مى آورد

به
تواند از 

خبر دهد.
اســت که در  دى

جاد مى شود. انواع دیگرى از 
E و E هستند که A، C، DتD

ویروس ها ایجاد مى شوند.   از
د یا مزمن باشد.

2براى دو تا 12 هفته ادامه داشته باشد. ش
آن شبیه عالیم یک سرماخوردگى معمو

آ

شایع ترین  عالیم 
ولى است که خود 

بیمارى خطرناکى که 
شبیه سرماخوردگى 

است

چطور دچار 5 تله افسردگى نشویم؟

نى فوق العاده و 
سردگىقدرتمند 

مین؛ دو ماده 
ى شوند. 

 

ل ًال دگ اف اال: فقند د زش ها هکال

5 عالمت از جا خوش کردن 
سنگ کیسه صفرا

2 خوراکى که
 قاتل سرطان اند 
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خدا شما را به پرهیزکارى ســفارش کرد و آن را نهایت خشنودى 
خود و خواستش از بندگان قرار داده است، پس بترسید از خدایى که 
در پیشگاه او حاضرید و اختیار شما در دست او  است و همه حاالت  و 
حرکات شما را زیر نظر دارد. اگر چیزى را پنهان کنید مى داند و اگر 
آشکار کردید ثبت مى کند، براى ثبت اعمال، فرشتگان بزرگوارى را 

گمارده  است که نه حقى را فراموش و نه باطلى را ثبت مى کنند.
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فرماندار شهرستان اصفهان، روبان اولین نمایشگاه توانمندى هاى روستایى 
و عشایرى شهرستان اصفهان را برید و این نمایشگاه تا امروز 15 مهر ماه 
همزمان با روز روستا، از ساعت 14 و 30 دقیقه تا 22 در سالن نصف جهان 
نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان واقع در پل شهرستان پذیراى 

عالقه مندان است.
فرماندار اصفهان پس از بازدید از تک تک غرفه هاى اولین نمایشــگاه 
توانمندى هاى روستایى و عشایرى که بیش از دو ساعت به طول انجامید، 

در سیاه چادر عشایر با خبرنگاران گفتگو کرد.
حسین سیستانى گفت: در آستانه 15 مهر روز روستا، شرایطى فراهم شد تا 
این نمایشگاه که حاصل تالش، زحمات و اقدامات روستاییان در زمینه هاى 

اقتصادى، تولیدى و... است برگزار شود.

وى روســتاییان را مردمى باصداقت، باصفا و صمیمى دانست که خود از 
تولیدکنندگان ارزنده هستند و تولیداتشان در نقاط شهرى هم مى تواند برتر 
باشد اما به گفته او جاى تأسف است که تولیداتشان ساماندهى نشده و به 

خوبى ارائه نمى شود.
فرماندار اصفهان گفت: محصوالت تولیدى روستاییان و عشایر موجب 
اشتغالزایى خوبى هم شده اســت و باید متصدیان امور روستاها و دیگر 
مسئوالن تالش کنند تا آنان بتوانند براى عرضه محصوالت خود، مکانى 
داشته باشند تا امکان عرضه محصوالت تولیدى روستاییان بیش از پیش 

فراهم شود.
سیستانى در ادامه افزود: باید ساز و کارى در روستا فراهم شود تا روستاییان 
تولیدات خود در بخش هاى مختلف را که داراى مطلوبیت است با قیمت 

مناسب عرضه کنند.

وى خاطرنشان کرد: روستاییان، تولیدات صنایع دستى بسیار با کیفیت و با 
ارزشى تولید مى کنند ولى به خوبى دیده نمى شود و باید نمایشگاه مناسبى 
براى ارائه تولیدات صنایع دســتى روســتاییان در یکى از نقاط مرکزى 
اصفهان مثل چهارباغ برگزار شــود تا این صنایع دستى در معرض دید و 

فروش قرار گیرد.
فرماندار اصفهان تأکید کرد: البته براى سیاســتگذارى و اجراى اینگونه 
طرح ها، اقدامات و زمان نیاز است که ما به عنوان فرماندارى در این راستا، 

فعالیت خواهیم کرد.
سیستانى گفت: با توجه به کاالهاى تولیدى روستاییان که در این نمایشگاه 
شاهد آن بودم روستاییان مى توانند با توجه به شرایط، تسهیالت از بانک ها 
دریافت کنند و اساساً براى کارآفرینى و اشتغالزایى در روستاها، صندوق 
کارآفرینى مى تواند نقش داشته باشد ولى متأسفانه صندوق بانک کارآفرینى 

تسهیالتى که پرداخت کرده بازنگشته و از نظر منابع ضعیف است که به 
دنبال تقویت منابع هستند تا امکان اشتغال براى روستاییان فراهم شود.

فرماندار اصفهان یکى از رویکردها را توسعه گردشگرى در روستاها بیان 
کرد و گفت: اگر گردشگرى توسعه یابد رونق در دیگر زمینه ها همچون 
اشــتغال هم فراهم خواهد شد. این در حالى اســت که ما در سال جارى 
سقف اعتبارات دولتى در زمینه گردشگرى را افزایش دادیم و در نظر داریم 
در روستاى «خارا» کانون گردشــگرى مطرح باشد و میراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنایع دســتى باید یک طرح جامع و فورى آماده کنند تا با 
تکیه بر اعتبارات دولتى و بخش خصوصى، گردشــگرى با فراهم شدن 

زیرساخت ها، توسعه یابد. 
■■■

معاون امور عمرانى فرماندارى اصفهان نیز هدف از برگزارى اولین نمایشگاه 

توانمندى هاى روستاییان و عشایر شهرستان را معرفى توانمندى هاى 
روستاییان با محورهاى توسعه کسب و کار و رونق تولید در روستاها، معرفى 
جاذبه هاى تاریخى و گردشــگرى و توسعه توریسم و جذب گردشگر در 
روستاها، معرفى دســتاوردهاى دهیارى هاى شهرستان، جذب سرمایه 
گذارى و ایجاد اشتغال و تولید درآمد پایدار در روستاها عنوان کرد و افزود: 
امید است با برگزارى این نمونه از نمایشگاه ها گام هاى مؤثرى در رسیدن 
به توسعه و خودکفایى مالى روستاها و اشتغالزایى روستاییان و عشایر عزیز 

برداشته باشیم. 
سید ابوالفضل موسوى برگزارى این نمایشگاه را زمینه ساز تبلیغ و معرفى 
مطلوب تولیدات و صنایع دستى روستاییان و عشایر و همچنین معرفى 
جاذبه هاى گردشگرى و تاریخى شرق اصفهان برشمرد و از شهروندان 

دعوت کرد از این نمایشگاه دیدن کنند.

فرماندار اصفهان در مراسم افتتاح اولین نمایشگاه توانمندى هاى روستایى و عشایرى:

باید امکان عرضه محصوالت روستاییان بیش از پیش فراهم شود

ساسان اکبرزاده

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده و عادى مرحله اولآگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده و عادى مرحله اول
انجمن صنفى کارگرى نانوایان اصفهانانجمن صنفى کارگرى نانوایان اصفهان

 هیأت  مدیره انجمن هیأت  مدیره انجمن

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم انجمن صنفى کارگرى نانوایان اصفهان دعوت مى گردد تا در جلسه 
مجمع عمومى فوق العاده و عادى مرحله اول که به ترتیب رأس ساعت 8:00 و 8:30 شب دوشنبه مورخ 
1398/08/20 در محل دفتر انجمن به آدرس چهارباغ پایین کوچه مسجد ذکراهللا پالك 18 تشکیل 

مى گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده:

1- تغییر تعداد اعضاء هیأت مدیره.
دستور جلسه مجمع عمومى عادى:

1- ارائه گزارش عملکرد هیأت مدیره.
2- ارائه گزارش خزانه دار و بازرس.

3- تصویب ترازنامه و صورت هاى مالى انجمن.
4- معرفى و انتخابات هیأت مدیره و بازرسین.

آگهى  تجدید  مناقصه عمومى دو مرحله اى خرید،  نصب و راه  اندازىآگهى  تجدید  مناقصه عمومى دو مرحله اى خرید،  نصب و راه  اندازى
 دو دستگاه آسانسور و دمونتاژ دستگاه هاى آسانسور موجود جهت دو دستگاه آسانسور و دمونتاژ دستگاه هاى آسانسور موجود جهت

 بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) فریدونشهر بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) فریدونشهر

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان 

متقاضیان شرکت در مناقصه مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکى اصفهان به آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه فرمایند.
شرایط متقاضیان حقوقى:

* ارایه مدارك ذیل به همراه فرم مربوطه جهت ارزیابى در کمیته فنى بازرگانى الزم مى باشد.
1) تصویر صفحه اول اساسنامه شرکت، آگهى تأسیس شرکت تصویر و آخرین آگهى تغییرات در روزنامه رسمى براى شناسایى صاحبان امضا مجاز شرکت

2) تصویر پروانه ساخت از مراجع ذیصالح مرتبط و تصویر عضویت در اتحادیه تولیدکنندگان الکتروموتور، ژنراتور، آسانسور و پله برقى و سندیکاى آسانسور استان اصفهان 
الزامى مى باشد. در غیر این صورت سایر مدارك بررسى نخواهد شد.

3) ارائه مستندات مبنى بر ساخت آسانسور توسط متقاضى در کشور و مستندات و کاتالوگ هاى دستگاه پیشنهادى شامل: مشخصات کامل تخصصى، فنى و کلیه متعلقات 
دستگاه، امکانات و قابلیت هاى دستگاه 

4) ارایه چهار مورد گواهى حسن انجام کار (تحویل قطعى) طى 5 سال گذشته و تأیید کارفرماى مربوطه از عملکرد و خدمات پس از فروش
5) اعالم کتبى تعداد کل آسانسور ساخته و راه اندازى و در حال بهره بردارى که توسط متقاضى انجام گردیده است.

6) اعالم کتبى زمان تحویل دستگاه موضوع مناقصه
7) اعالم کتبى مدت زمان گارانتى حداقل 12 ماه پس از راه اندازى

8) معرفى نمایندگى رسمى و معتبر در سطح استان اصفهان مستقر و در حال فعالیت مى باشد.
9) اعالم کتبى زمان خدمات پس از فروش از زمان راه اندازى که توسط شرکت سازنده و یا شرکت نمایندگى یا تولیدکننده ارائه خواهد شد.

10) متقاضیانى که با دانشگاه علوم پزشکى اصفهان همکارى نموده اند باید رضایت مندى مدیریت امور فنى دانشگاه را در زمینه دستگاه هاى فروخته شده و خدمات پس از 
فروش شرکت را ارائه نمایند.

11) ارائه پیشنهاد فنى دقیق و کامل شرکت جهت بررسى و ارزیابى در کمیته فنى و بازرگانى دانشگاه
12) گواهى بازدید یکى از اعضا هیأت مدیره از محل پروژه که به تأیید ناظر مقیم و مسئول امور عمومى واحد رسیده باشد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 250/000/000 ریال
نوع تضمین شرکت در مناقصه: فیش واریزى یا ضمانتنامه معتبر بانکى با اعتبار سه ماه

تاریخ توزیع اسناد مناقصه: مهلت خرید و اخذ اسناد مناقصه توسط مناقصه گر از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به آدرس https://www.setadiran.ir از روز شنبه 
م الف: 621868مورخ 1398/07/13 تا روز پنجشنبه مورخ 1398/07/18 مى باشد.

www.nesfejahan.net


