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تنبلى فقط خوردن و خوابیدن نیست! دلیل رشد قیمت عوارض آزادراه اصفهان-کاشان دلداده «ستایش» را بیشتر بشناسیدکشور، بهشت نامولدان است آخرین وضعیت مصدومان سپاهان  سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

میوه فصل سرد 
که داروى 

سرماخوردگى است 

افزایش تعرفه برق مشترکان پرمصرف اصفهانى  
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فرهنگ تولید و توسعه در 
ذوب آهن نهادینه شده است

افزایش گزارش هاى 
کودك آزارى در اصفهان

پرونده 
فروش سئواالت کنکور

 به مجلس نرسید
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امیدواریم
 مدارس اصفهـان

 به سمت هوشمند شدن 
برونــد 

خوردن کیوى به طور روزانه مى تواند ویتامین C مورد نیاز 
بدن را تأمین کند. ویتامین C مى تواند عملکرد سیستم 
ایمنى بدن را بهبود بخشد و حتى ممکن است به بهبود 

بیمارى هایى مانند سرماخوردگى و آنفلوآنزا کمک
 کند. این میوه براى کودکان و افراد مسن ...

معــاون اول رئیس جمهورى گفــت: خیران در 
اصفهان بسیار فعال هستند و امید است مدارس 
استان به سمت هوشمند شــدن و بهره مندى از 
امکانات مدارس هوشــمند پیش روند.اسحاق 
جهانگیرى روز ســه شــنبه در ارتبــاط ویدیو 
کنفرانس مراسم بهره بردارى از  دبستان خّیرساز 
حاج احمد قفال و 93 پروژه آموزشى این استان 
که همزمان با افتتاح ده هزار کالس آموزشى در 
سطح کشور برگزار شد، افزود: استان اصفهان در 

مقایسه با سایر استان ها  ...
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فراستى چگونه فراستى شدفراستى چگونه فراستى شد
درباره چهره جنجالى که امروز و فردا مهمان اصفهانى هاستدرباره چهره جنجالى که امروز و فردا مهمان اصفهانى هاست

4

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان مى گوید اگر مشترکان الگوى مصرف را رعایت کنند
 فقط شامل 7 در صد افزایش نرخ خواهند بود

محمدرضا گلزار 
سالن اسکار را 
پر مى کند؟

مرحله یک هشتم نهایى جام حذفى فوتبال ایران

تیم فوتبال ذوب آهن براى رسیدن به جمع هشت تیم پایانى جام حذفى 
باید مس کرمان حریف دسته اولى خودش را از پیش رو بردارد.

هرچند که ذوب آهنى ها در مرحله قبلى رقابت هاى جام حذفى بدشانس 
بودند و به حریفى لیگ برترى مثل پارس جنوبى خوردند اما برترى در جم 
براى ذوب آهن خوش یمن بود تا شاگردان علیرضا منصوریان در مرحله 

بعد و در خانه میزبان تیم دسته اولى...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

معاون اول رئیس جمهور:

آماده باش 
براى مقابله با 
آلودگى هوا 

در پاییز و زمستــان

ماجراى 10 ُتن پرتقال «حشمت فردوس»!
لنجداران بوشهر به پخش مجموعه تلویزیونى «ستایش» اعتراض کردند
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حاال تیم هاى مدعى به حاال تیم هاى مدعى به 
دنبال کریم انصارى فرد دنبال کریم انصارى فرد 

هستندهستند

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزایده با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید:
موضوع مزایده: فروش زمین پردیس

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مزایده: پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 98/08/11
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 98/08/12

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز چهارشنبه 98/08/22
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود.

آگهى تجدید مزایده 

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

        چاپ اول

م الف: 633996 

قیمت پایه هر آدرسمساحت- مترمربعکاربرىردیف
مترمربع (ریال)

5٪ سپرده واریزى 
شرکت در مزایده (ریال)

میدان پردیس 50. 213مسکونى1
30/000/000320/250/000منظریه قطعه 32

سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معامالت سازمان و مصوبه هیئت مدیره محترم در نظر دارد انجام عملیات و امور مندرج در بند یک این آگهى 
را به صورت حجمى و بر اساس صرفه و صالح سازمان از طریق مناقصه عمومى واگذار نماید. بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى دعوت مى شود 

در صورت تمایل و دارا بودن شرایط الزم با در نظر گرفتن مراتب زیر در مناقصه شرکت نمایند.
1- موضوع مناقصه:

الف) انجام امور حفظ و نگهدارى، اصالح و توسعه فضاى سبز (عرصه چمن کارى شــده دهکده و گلخانه ها) به مساحت تقریبى 18 هکتار و با مبلغ پایه 
برآوردى 14/668/800/000 ریال براى مدت یک سال

ب) خدمات رفت و روب و جمع آورى پسماند به صورت حجمى و براى مدت یک سال با مبلغ پایه برآوردى 9/040/486/996 ریال
ج) نگهبانى، انتظامات، همکارى در امور پذیرش دهکده، امور فنى و نظارت، تعمیرات و نگهدارى تأسیسات زیربنایى، فعالیت هاى ساختمانى و امور ترابرى 

در دهکده به صورت حجمى و براى مدت یک سال با مبلغ پایه برآوردى 32/312/453/523 ریال
2- محل دریافت اسناد مناقصه دبیرخانه سازمان عمران زاینده رود به نشانى: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى است.

3- زمان دریافت اسناد مناقصه از تاریخ نشر آگهى در روزنامه تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 98/08/18 است.
1-3- پیشنهاد دهندگان براى دریافت هر یک از اسناد، نقشه ها و مشخصات مناقصه باید مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 0105526752002 نزد 

بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را به امور مالى سازمان ارائه تا اسناد و مشخصات مربوطه تحویل گردد.
4- تسلیم پیشنهادها: پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان ساعت ادارى روز شنبه مورخ 98/08/18 به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، 

مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى سازمان به دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند.
5- تاریخ گشایش پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت در ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 98/08/19 جهت گشایش پیشنهادها در محل دفتر مدیرعامل 

سازمان تشکیل مى شود.
6- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

7- سایر اطالعات و جزییات در اسناد مناقصه مندرج است.
8- هزینه آگهى به عهده برنده مناقصه است.

www.sozi.ir :آدرس سایت سازمان
info@sozi.ir :ایمیل سازمان

تلفن سازمان: 32673080- 32673010

آگهى مناقصه

حمیدرضا جوادى- مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود

        نوبت اول

شرکتهاى تعاونى ســفیران نور کوثر و صیانت ظفر سپاهان براى 
تکمیل نیروى انسانى خود جهت مشــاغل اپراتورى و نگهبانى 
ایستگاه هاى فشار قوى برق، از واجدین شرایط  دیپلم ، فوق دیپلم 
ولیسانس در رشته ها و گرایش هاى مختلف از طریق آزمون و طى 
مراحل قانونى ،دعوت به همکارى مى نماید .داوطلبان مى توانند  از 
تاریخ 98/07/28 جهت اطالع  ازشرایط شرکت در آزمون و ثبت نام 

به سایت www.azmoongroup.com مراجعه نمایند.

آگهى جذب نیرو
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد بر اســاس ماده 37 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 2 قانون تشکیل شرکت هاى آب و فاضالب مصوب سال 1369، 
تأمین مالى، احداث، بهره بردارى و انتقال تصفیه خانه فاضالب شهرهاى گلدشت و کهریزسنگ را در ازاى تخصیص بخشى از پساب تصفیه شده به منظور کاربرى معین 

و با حجم مشخص براى دوره زمانى محدود و معین به روش بیع متقابل و با شرایط ذیل، به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.
الف: شرح مختصرى از پروژه:

- موضوع پروژه: تأمین مالى، احداث، بهره بردارى و انتقال تأسیسات فاضالب شهرهاى گلدشت و کهریزسنگ در ازاى واگذارى بخشى از پساب حاصله به روش بیع 
متقابل

- سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
- دوره احداث: 36 ماه

- دوره بهره بردارى تجارى: با ارائه مدل مالى
- محل اجرا: شهرهاى گلدشت و کهریزسنگ، استان اصفهان

ب: شرایط کلى براى سرمایه گذارى:
- سرمایه گذار حقوقى با داشتن سابقه مدیریتى قابل قبول، تأمین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد داشت.

- مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 98/08/11
- تاریخ گشایش اسناد مزایده: از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/08/12

- مهلت دریافت اسناد: سایت اینترنتى شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان به آدرس www.abfaesfahan.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات به آدرس
www.ites.mprog.ir 

- بدیهى است پس از بررسى مدارك ارزیابى که توسط شرکت کنندگان تکمیل و تحویل مى شــود، از سرمایه گذاران واجد شرایط جهت مذاکرات قراردادى دعوت 
بعمل خواهد آمد.

- سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنى یا مالى سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد.

آگهى فراخوان مزایده 
تأمین مالى، احداث، بهره بردارى و انتقال تصفیه خانه فاضالب 

شهرهاى گلدشت و کهریزسنگ در ازاى واگذارى بخشى از پساب حاصله(بیع متقابل)
(مزایده شماره 98-3-150/3)

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

        نوبت دوم

تاریخ انتشار: 1398/07/24
نام روزنامه: نصف جهان
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رئیس اتاق بازرگانى ایران گفت: اگر وضعیت فعلى اقتصاد 
تغییر نکند و کشور همچنان بهشت نامولدان باشد دیگر 
امیدى به اصالحات اساســى و بهبود اقتصادى نمى توان 

داشت. 
غالمحسین شافعى در جلســه فعاالن بخش خصوصى 
که با حضور وزیر صنعت در اتاق بازرگانــى ایران برگزار 
شد، با اشاره به اینکه با یک قرن تأخیر اقدامات الزم براى 
اصالحات اقتصادى در حال انجام اســت، افزود: در طول 
سال هاى گذشــته بخش هاى مختلفى از اقتصاد کشور 
مانند داللى گرى و واسطه گرى به بالى جان اقتصاد تبدیل 
شده است. وى با تأکید بر گستردگى و چند وجهى بودن آثار 

توســعه صنعتى بر ابعاد اقتصادى کشور بیان کرد: در این 
رابطه توجه به نظرات فعاالن اقتصادى، نخبگان و بخش 
خصوصى واقعى اجتناب ناپذیر قلمداد مى شــود. شافعى 
گفت: تصمیم گیران اقتصادى، اگر امروز واقعاً خواستار بهبود 
وضعیت اقتصادى و معیشــت مردم هستند باید به دنبال 
اجراى کامل برنامه اى جامع و کامل با مشارکت نخبگان و 
فعاالن اقتصادى باشند. وى بیان کرد: اصالح نظام بانکى 
و نظام مالیاتى و همچنین نحوه خصوصى ســازى باید در 
خدمت و حمایت از بخش هاى تولیدى و خدماتى باشد این 
در حالى است که یکى از مهم ترین تنگناهاى ساختار صنعت 

کشور عدم تغذیه مناسب نظام مالى است.

سخنگوى کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شوراى 
اسالمى از ارائه نشدن گزارش انهدام باند فروش سئواالت 

کنکور به مجلس انتقاد کرد.
ســید حمایت میرزاده اظهار کرد: جاى گالیه دارد که چرا 
گزارشى در این زمینه به کمیســیون آموزش و تحقیقات 
مجلس نرسیده اســت. وى افزود: اعالم این گزارش به 
مجلس سبب مى شد کمیسیون آموزش و تحقیقات بتواند 
به وظایف خودش عمل کند ولى متأســفانه این موضوع 
تاکنون در کمیسیون مطرح نشــده و گزارش یا نامه اى 
هم به ما نرسیده است. ســخنگوى کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس شوراى اسالمى تأکید کرد: اگر در بخش 

قانون گذارى و نظارت از مجلس انتظار و توقعى هســت، 
الزم است پیش از اینکه مطالب رسانه اى شوند در اختیار 
قرار بگیرد. نماینده مردم گرمى در مجلس گفت: مجلس به 
عنوان یکى از ارکان کشور نباید از این گونه مسائل بى خبر 
بماند و از طریق رسانه ها به مسائل دست پیدا کند؛ لذا به 
ارگانى که در این موضوع دست اندرکار بوده اعم از نیروى 

انتظامى و یا وزارت علوم انتقاد وارد است.
میرزاده خاطرنشــان کرد: نیروى انتظامى یا وزارت علوم 
مدارك و مستندات انهدام باند فروش سئو االت کنکور را به 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارائه دهند تا بتوانیم 

متخلفان را پیگیرى کرده و قضیه را ریشه یابى کنیم.

کشور 
بهشت نامولدان است

پرونده فروش سئواالت کنکور 
به مجلس نرسید

مخالفت دولت با تعطیلى 
پنج شنبه ها 

  ایرنا | معــاون پارلمانى رئیس جمهورى 
اعالم کرد که هیئت دولت با طــرح نمایندگان 
مجلس شوراى اسالمى براى تعطیلى پنج شنبه ها 
مخالفت کرد. حسینعلى امیرى اظهار کرد: طرح 
در هیئت دولت مطرح و به رأى گذاشــته شد که 
اعضاى هیئت دولت بــه آن رأى مخالف دادند. 
معاون پارلمانى رئیس جمهــورى افزود: رئیس 
سازمان امور ادارى و اســتخدامى به زودى براى 
اعالم نظر هیئت دولت در رابطــه با این طرح در 

مجلس شوراى اسالمى حاضر خواهد شد. 

حدود تغییر قیافه افراد 
معاون نظــارت و برنامه ریزى نظام    ایلنا |
پزشکى کشور با تأکید بر اینکه قانونى در رابطه با 
ایجاد محدودیت براى عمل هاى زیبایى نامتعارف 
در صورت وجود ندارد گفت: اینکه یک نفر تا چه 
حدودى حق دارد تغییر قیافه بدهد باید با همکارى 
علما، حقوقدانان و همکاران مورد بررســى قرار 
بگیرد. صرفه نظر از امکانات پزشــکى باید دید 
آیا قوانین اجتماعى ایــن اجازه را مى دهد یا خیر؟ 
جهانگیرى با تأکید بر خــأل قانونى درباره حدود 
جراحى پالستیک، گفت: هیچ جاى قانون اختیارات 
در جراحى پالستیک ذکر نشده و همچنین هیچ 

جایى اقدامات اینچنینى نیز رد نشده است.

مسابقه استعدادیابى 
براى مداحى

بــزرگ  مســابقه    کافه سینما |
تلویزیونــى «نغمه عشــاق» با هــدف معرفى 
استعدادهاى برتر مداحى کشور توسط شبکه قرآن 
و معارف سیما برگزار مى شــود. در سایت شبکه  
قرآن و معارف سیما از عالقه مندان به شرکت در 
مسابقه بزرگ مداحى خواسته شده ویدیوهاى خود 
را از طریق پایگاه اطالع رسانى شبکه ارسال کنند.

از چین هم جلوتریم
معاون آموزشــى دانشــگاه جامع    بهار |
علمى –کاربردى کشــور اظهار کرد: تعداد مراکز 
آموزش عالى ایران پنج برابر کشــورهاى توسعه 
یافته است، ما از کشور چین با بیش از یک میلیارد 
نفر جمعیت هم مراکز آموزش عالى بیشترى داریم 
و با این اوصاف باید گفت از نظر تعداد این مراکز 

کمبودى نداریم و این یک افتخار است.

«ازدواج موقت»ى ها 
شناسایى مى شوند 

تعداد کانال هایى که جوانان را به    میزان |
ازدواج موقت تشویق کرده و با معرفى کیس به آنها 
قصد کسب درآمد دارند، در شبکه هاى اجتماعى 
کم نیست. بر اســاس گفته هاى رئیس پلیس فتا 
پایتخت، این افراد در صورت شناسایى تحت پیگرد 
قانونى قرار مى گیرند. ســرهنگ تورج کاظمى 
گفت: فعالیت کانال ها یا آیدى هاى ازدواج موقت و 
همسریابى در شبکه هاى اجتماعى، توسط پلیس 
رصد، شناسایى و به مراجع قضایى معرفى مى شوند 

و با متخلفان برخورد قانونى مى شود.

تولید پسته 
به 300 هزار ُتن مى رسد

معاون توسعه بازرگانى و صنایع    میزان |
کشاورزى وزارت جهاد کشــاورزى گفت: تولید 
محصول پسته امسال به 300 هزار ُتن خواهد رسید 
و وضعیت تولید محصوالت کشاورزى بسیار خوب 
است. على اکبر مهرفرد ادامه داد: در سال گذشته 
شوك سرمایى- گرمایى داشته ایم و تولید برخى از 
محصوالت کشاورزى مانند پسته با کاهش همراه 
بوده اســت اما انواع میوه هاى سردرختى امسال 
شوك سرمایى را تجریه نکردند و وضعیت تولید 

محصوالت کشاورزى بسیار خوب است.

از دوستان ممنونیم
رئیس جمهــور گفت: دوســتان ما و    انتخاب |
کشورهاى دوست منطقه ما را فراموش نکرده اند، آنها 
به زبان به آمریکا احترام مى کننــد و در عمل با ما کار 
مى کنند. حجت االســالم و المسلمین حسن روحانى 
صبح دیروز در اجالس وزراى بهداشــت کشــورهاى 
منطقه مدیترانه شرقى سازمان جهانى بهداشت گفت: 
ما از دوســتانمان، کشورهاى همســایه و کشورهاى 
بزرگى که در این شرایط در کنار ما بودند ممنونیم، هر 
چند با زبان گرم هم با کاخ سفید بخاطر ترس از تحریم 

شرکت  هایشان حرف زدند.

«زم» چگونه به دام افتاد 
یکى از مسئوالن سازمان اطالعات سپاه با    ایلنا|
اشاره به دستگیرى سرشبکه آمدنیوز، در پاسخ به سئوالى 
در خصوص اهمیت عملیات انجام شده از نقطه نظر به 
کارگیرى شگردهاى اطالعاتى گفت: مهمترین ویژگى 
این عملیات، معمارى دقیق و چند الیه اطالعاتى است 
که طى آن و با اســتفاده از روش هاى نرم اطالعاتى، 
سوژه مورد نظر از مجموعه سپرهاى حفاظتى که از سوى 
سرویس هاى جاسوسى بیگانه براى او فراهم شده بود 

جدا و وارد تور سازمان اطالعات سپاه شد.

پول کسى را نخورده ایم
معاون اول رئیس جمهور با بیان     خبر آنالین |
اینکه دولت ایران خوش حســاب اســت، گفت: دولت 
تاکنون پول کسى را نخورده و بدهى هاى خود را پرداخت 
کرده است؛ یک ویژگى که دولت فعلى دارد این است 
که هم مطالبات خارجى و هم مطالبات داخلى پرداخت 

شده است.

این حمله، دولتى بود
محمدجواد ظریف درباره حمله به    خانه ملت |
نفتکش ایرانى SABITI در نزدیکى بندر جده عربستان 
گفت: براساس اطالعات دریافتى حمله به نفتکش ایرانى 
توسط یک یا چند دولت انجام شده، البته بررسى ها در 
حال انجام است اما تا زمانى که به نتایج متقن در این باره 
دســت نیابیم، دولتى را متهم نخواهیم کرد. وزیر امور 
خارجه افزود: حمله به نفتکــش ایرانى اقدامى پیچیده 

بوده که حامى دولتى داشته و اقدامى دولتى بوده است.

اتفاق هوایى تاریخى
  عصر ایران| نشاط جهاندارى، خلبان پرواز هاى 
مسافرى در صفحه شخصى خود نوشت که روز دوشنبه 
اتفاقى تاریخى در صنعت پرواز ایران رخ داده اســت. 
براساس اعالم جهاندارى، پرواز دوشنبه تهران به مشهد 
با 160 مسافر و پرواز برگشت این مسیر با 171 مسافر با 
دو خلبان زن صورت گرفته است. خلبان اول این پرواز ها 

نشاط جهاندارى و خلبان دوم فروز فیروزى بوده است.

پناهجوى دیروز، میلیاردر امروز!
  آفتاب  نیوز | «سام بشــیرى»، بنیانگذار یک 
شــرکت ارائه دهنده خدمات اینترنت است. او از طریق 
این کسب و کار تبدیل به یک مولتى میلیونر شده است. 
روزنامه بریتانیایى «دیلى میل» درباره این پناهجوى 
موفق ایرانى مى نویسد: «خانواده این پناهجوى سابق 
ایرانى سال ها در مرکز نگهدارى پناهجویان ویکتوریا در 
استرالیا زندگى کرده بودند. سام اکنون صاحب خودروى 
فرارى و میلیون ها پول است. او زمانى که ده ساله بود به 
عنوان پناهجو به همراه مادر و خواهرش به استرالیا رسید 

و دو سال در اردوگاه پناهجویان زندگى کردند.» 

یارانه متوسط ها قطع نمى شود
سخنگوى دولت گفت: حذف یارانه    آفتاب  نیوز |
دهک هاى پردرآمد هر ماه در حال انجام است ولى حذف 
یارانه طبقه متوسط به طور حتم در برنامه دولت نیست. به 
گفته ربیعى این کار که یک دفعه 30 میلیون نفر را حذف 
کنیم نه منطقى بلکه شدنى هم نیست و موجب به ه م 

ریختگى جامعه مى شود.

خبرخوان

 لنجداران و ملوانان استان بوشهر معتقدند یک قسمت 
از مجموعه تلویزیونى «ستایش3» باعث تخریب این 
قشر زحمتکش شــده و نارضایتى و اعتراض آنها را در 

پى داشته است.
رئیس اتحادیه لنجداران و حمل و نقل دریایى اســتان 
بوشــهرگفت: در یکى از قســمت هاى این مجموعه 
نشان داده شد که ملوانان لنج 10 ُتن پرتقال «حشمت 
فردوس» را بر اثر طوفانى شدن دریا در مسیر انتقال به 
خارج از کشور با هدف جلوگیرى از غرق شدن شناور به 
دریا ریخته و عالوه بر این ناخدا از ملوانانش مى خواهد 
در پاســخ به اعتراض «فردوس» به عنوان صاحب بار، 

او را بزنند.
سید على موســوى ُگمارانى افزود: این اتفاق ها با کار 
دریانوردى و فرهنگ غنى جنوب مغایرت دارد و همه آنها 
زاییده ذهن نویسنده اى است که بدون مطالعه و مشورت 

با دریانوردان در این زمینه کار کرده است.
وى ادامه داد: هر کاالى صادراتى بیمه اســت و بدون 
بیمه، اجازه خروج از کشــور ندارد و عــالوه بر این بار 
بازرگان امانت اســت در دســت ناخدا و هیچگاه ناخدا 
در امانت خیانت نمى کند و باِر صاحــب کاال را به دریا 

نمى ریزد.
رئیس اتحادیه لنجداران و حمل و نقل دریایى اســتان 
بوشــهر تأکید کرد: نکته ســوم اینکه 10 ُتن در برابر 
ظرفیت یک لنج، بار ناچیزى اســت و ناخــدا با هدف 
جلوگیرى از غرق شدن لنج دستور به تخلیه بار در دریا 

نمى دهد.
موسوى گمارانى ادامه داد: از سوى دیگر در این مجموعه 

تلویزیونى نشان داده شــد که صاحب بار همراه کاالى 
خود با لنــج راه مى افتد در حالى کــه هیچگاه صاحب 
کاال نمى تواند با کاالیش راهى شــود زیرا افراد براى 
دریانوردى باید مجوز الزم از جمله کارت ملوانى داشته 

باشند.

وى ادامــه داد: در کنار رفتار نادرســتى که از جنوبى ها 
به نمایش در مى آید، ســخاوت بانوى شمالى به تصویر 
کشــیده مى شــود که به «فردوس» مى گوید حاال که 
بارش غرق شده الزم نیست پول آن را بدهد به نحوى 
که در این مجموعه قصد برترى دادن شمالى ها نسبت 

به جنوبى ها در کار بوده است.
موسوى گمارانى تأکید کرد: در روزهاى گذشته لنجداران 
و ملوانان از نقاط مختلف استان بوشهر تماس گرفته و 
از ماجرایى که در این مجموعــه رخ داده ابراز ناراحتى 

کردند.

لنجداران بوشهر به پخش مجموعه تلویزیونى «ستایش» اعتراض کردند

ماجراى 10 تُن پرتقال «حشمت فردوس»!

نماینده اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى از حقوق 
ماهانه 85 میلیونى یک مدیر در یکى از وزارتخانه ها خبر 
داد و گفت: این فرد که نماینده اســبق هم است، به رغم 
ممنوع الخروج بودن با پیگیرى وزیــر مربوطه به خارج 

از کشور رفت.
حســن کامران در گفتگو با پایگاه اطالع رسانى «الف» 

افزود: در یکى از وزارتخانه ها، مدیرى ماهانه 65 میلیون 
تومان حقوق مى گیرد اما این فرد، خودش حقوقش را به 

85 میلیون تومان رساند.
عضو کمیســیون اجتماعى مجلس با بیان اینکه اقامت 
این فرد در خارج کشور یکســاله بود اما به یک باره این 
مأموریت چهار ساله شــد، تصریح کرد: این مدیر وقتى 

در ایام مرخصى به ایران آمد، دســتگاه اطالعاتى وى را 
بازداشت کرد و پرونده وى در دادسراى کارکنان دولت در 
حال بررسى بود که قاضى پرونده وى را ممنوع الخروج 
کرد اما متأســفانه با پیگیرى وزیر مربوطه و البى هاى 

صورت گرفته این فرد به خارج رفت.
وى گفت: از رئیس دستگاه قضا مى خواهیم عواملى که 

سبب رفتن این فرد به خارج از کشور شدند، را از سمتشان 
عزل کند. همچنین وزیر مربوطه باید مؤاخذه شود که چرا 
با البى باعث شد تا فرد ممنوع الخروج از کشور خارج شود.

کامران گفت: این فرد براى یکى از منس ــوبان و مدیران 
نزدیک به خود، در تهران منزلــى با هزینه یورویى اجاره 

کرده بود.

نماینده اسبق با حقوق 85 میلیونى در یکى از وزارتخانه ها

رســانه هاى ترکیه گــزارش دادند تلویزیون فرانســه 
صحنه ســالم نظامى بازیکنان تیم ملى فوتبال ترکیه 
در شادمانى پس از زدن گل مساوى را سانسور کردند. 
بازیکنان تیم ترکیه پس از زدن گل مســاوى به سمت 
جایگاه طرفداران تیم ملى ترکیه رفتند و سالم نظامى 

دادند.
بازى دو تیم فوتبال ملى فرانســه و ترکیه در چارچوب 
رقابت هاى قهرمانى یورو 2020، دوشــنبه شب برگزار 

و با نتیجه مساوى 1 بر 1 خاتمه یافت.
این دومین بار در یک هفته گذشته است که بازیکنان تیم 
ملى فوتبال ترکیه براى حمایت از عملیات نظامى ارتش 
ترکیه در سوریه، در بازى فوتبال سالم نظامى مى دهند؛ 

اقدامى که به شدت از سوى ملى گرایان ترکیه اى مورد 
حمایت قرار گرفته اما همزمــان انتقادهاى بین المللى 

زیادى را برانگیخته است.
«ژان ایو لودریان»، وزیر خارجه فرانســه که گفته بود 
براى تماشاى این مسابقه به اســتادیوم اصلى پاریس 
مى رود، اعــالم کرد که این تصمیــم را در اعتراض به 
حمله نظامى ترکیه به شمال سوریه، عملى نخواهد کرد.

 هفته گذشته نیز بازیکنان تیم ملى فوتبال ترکیه در بازى 
مقابل آلبانى، سالم نظامى دادند که بسیار بحث برانگیز 
شد. منتقدان این حرکت بازیکنان فوتبال ترکیه معتقدند 
این اقدام با قوانین فدراسیون هاى ورزشى براى دخالت 

ندادن مسائ ل سیاسى در ورزش، مغایرت دارد.

ســفر این هفته «والدیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه 
به عربستان سعودى که براى اولین بار در 12 سال گذشته 
انجام شد، حاشیه هایى پررنگ تر از متن داشت. یکى از این 
حاشیه ها که بازتاب گسترده اى در رسانه هاى روسیه پیدا 
کرده و به سوژه طنز بدل شده، نحوه اجراى سرود روسیه در 
مراسم استقبال از پوتین بود. ویدیویى که از مراسم استقبال 
رسمى «بن سلمان» شاه سعودى از پوتین منتشر شده، نشان 
مى دهد که در این مراسم سرودى به هم ریخته، پراشتباه و 
ناهماهنگ به عنوان سرود ملى روســیه نواخته مى شود. 
شبکه دولتى روسیه، «آر.تى» با تدوین طنز آمیز یک ویدیو، 
سرود اصلى روسیه را با آنچه در مراسم استقبال نواخته شد، 
مقایسه کرده و در خبرى در این رابطه نوشته است: « به نظر 

مى رسد ارکستر سلطنتى سعودى از سال 2017 که در مراسم 
اســتقبال از "دونالد ترامپ" رئیس جمهور ایاالت متحده 
سرود را به آن شــکل خجالت آور اجرا کرد، کمى پیشرفت 
کرده اســت.» اما حاشیه دیگر ســفر پوتین به عربستان،  
خوراکى هایى بود که به عنوان خوش آمد رسمى براى او سرو 
شد. میزبانانش از رهبر روسیه با پوره انبه و فیله گوشت گاو 
واگیو پذیرایى کردند. در روسیه یک کیلو از این گوشت تقریبًا 
10 هزار روبل (200 دالر) است. این نوع گاوها با یونجه با 
کیفیت تغذیه مى شوند و برایشان موسیقى کالسیک پخش 
کرده و ماساژشان مى دهند تا نگران نشوند. پوتین هم براى 
پادشاه عربستان شنقار (باز سیاه چشم) کمیاب از کامچاتکا 

هدیه برد. اندازه بال هاى این پرنده 135 سانتیمتر است.  

خوشحالى بحث برانگیز تیم فوتبال ترکیه؛
 این بار در پاریس

سرو فیله « گاو واگیو» به جبران ناشیگرى 
در نواختن سرود ملى!

پوشــش هاى خاص برخى بانوان بازیگر در افتتاحیه فیلم 
«مسخره باز» زودتر از هر رســانه دیگر با طعن و کنایه هاى 

مخاطبان فعال در فضاى مجازى رو به رو شد. 
به گزارش «سینما روزان»،  متین ســتوده و سمیرا حسینى 
از جمله بازیگران تلویزیون بودند که پوشش خاص آنها در 
افتتاحیه «مسخره باز» اسباب کنایه مخاطبان را موجب شد 
و به تازگى «کیهان» هم در تحلیلى با تیتر «نمایش فیلم یا 

نمایشگاه مد؟» بدان پرداخته است.

با این حــال اشــتباه «کیهان» آنجاســت کــه صاحبان 
پوشــش هاى نامتعارف افتتاحیه «مسخره باز» را به جامعه 
سینما نســبت داده و نوشته است: اســتفاده از پوشش هاى 
نامتعارف نزد برخى از بازیگران سینما به امرى معمول تبدیل 
شده است و گویى اگر بازیگرى با ظاهرى شبیه سایر مردم در 

سطح جامعه حاضر شود، احساس کمبود مى کند!
نکتــه آنجاســت کــه تقریبــًا هیــچ کــدام از صاحبان 
پوشــش هاى نامتعارف اکــران افتتاحیه «مســخره باز»، 

رزومه اى مشهود در سینما ندارند و اغلب بازیگران فعال در 
سریال هاى تلویزیون هستند  و اتفاقاً تهیه کنندگان تلویزیون 
هستند که علیرغم پوشش هاى به  زعم «کیهان» نامتعارف 
این بازیگــران در محافل عمومى، همچنــان به آنها نقش 

مى دهند.
بد نیست روزنامه اصولگراى «کیهان» که خط مشى ثابت 
و روشــنى دارد، درباره چرایى جوالن چنیــن بازیگرانى در

 سریال هاى تلویزیونى هم روشنگرى کند.

 «کیهان»
 اشتباه مى کند
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آشنایى با «سامانه هاى 
حمل و نقل فضایى» 

مرکز نجوم ادیب وابسته به سازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشى شــهردارى اصفهان در نشست باشگاه نجوم 
اصفهان به بررسى «سامانه هاى حمل و نقل فضایى» مى 
پردازد. این برنامه با حضور حمید مقدس پور، کارشناس 
ارشد مهندســى هوا فضا، امروز چهارشنبه  24 مهر ماه 
از ساعت 17 تا 19 در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزى 
برگزار مى شود. عالقه مندان براى کسب اطالعات بیشتر 
در مورد برنامه هاى مرکز آموزش نجوم ادیب مى توانند با  

شماره 36683535 تماس حاصل کنند.

تعطیلى 10 روزه مدارس 
صحت ندارد

حسین مقنى، مدیر آموزش و پرورش کاشان در خصوص 
انتشار برخى اخبار مبنى بر تعطیل شدن ده روزه مدارس در 
کاشان براى رفتن دانش آموزان به پیاده روى اربعین، اظهار 
کرد: ضمن رعایت بخشــنامه وزارت آموزش و پرورش 
براى تسهیل در آیین اربعین، مدرسه هاى این شهرستان با 
حضور فرهنگیان و دانش آموزان برقرار و هیچ مدرسه اى 

تعطیل نشده است.

بازار در انتظار 200 ُتن
 «تحفه نطنز»

مدیر جهاد کشاورزى نطنز گفت: امسال 200 ُتن محصول 
درجه یک گالبى نطنزى روانه بازار مى شــود. عبدالرضا 
مهدى بادى اظهار کرد: عملیات برداشت گالبى از باغات 
شهرستان نطنز که همزمان با فرارسیدن فصل پاییز آغاز 
شده بود پایان یافت و با توجه به خسارت ها در اثر بارندگى 
زیاد در زمان گلدهى حدود 200 تن محصول درجه یک 
برداشت شــد. وى تصریح کرد: رقم گالبى باغات نطنز 
به طور غالب رقم نطنزى اســت که بــه «تحفه نطنز» 

مشهور است.

دردسر واژگونى 
کامیون هویج 

واژگون شدن یک دســتگاه کامیون در ورودى جنوب 
اصفهان در بامداد سه شنبه به بسته شــدن راه و ایجاد 
ترافیک بسیار سنگین در این نقطه منجر شد. واژگونى 
کامیون با بار هویج حدود ساعت 3 بامداد سه شنبه مقابل 
پایانه مسافربرى صفه در جنوب کالنشهر اصفهان رخ داد. 
این در حالى است که اتوبان دستجردى از بعد از سپاهان 
شهر به سمت پایانه مسافربرى صفه در ساعت اولیه صبح 
به ویژه 7تا 8 همواره با ترافیک سنگینى مواجه است که در 
فصل بازگشایى مدارس این ترافیک چند برابر مى شود و با 
حادثه اى که بامداد دیروز رخ داده بود تردد خودروها بسیار 

ُکند انجام مى شد.

پایان آبرسانى به
 شهرك همت آباد

عملیات لوله گذارى با هدف آبرسانى به شهرك صنعتى 
همت آباد در منطقه تیران و کــرون با موفقیت به پایان 
رسید. به گفته صالحى، رئیس واحد فنى و مهندسى آبفا 
منطقه تیران و کرون، در این عملیات 361 متر لوله به قطر 
110 از جنس پلى اتیلن، با اتصال به خط انتقال آب حاجى 
آباد، براى آبرسانى به شهرك صنعتى همت آباد اجرا شد. 
گفتنى است طى این اقدام  با نصب یک فقره کنتور حجمى 
با ظرفیت 4000 متر مکعب در ماه آب شرب مورد نیاز این 

منطقه تأمین خواهد شد.

همکارى با آلمان با محوریت 
باستان شناسی

همکاري علمی میان دانشگاه هاى گوتنبرگ شهر ماینز 
آلمان و دانشگاه هنر اصفهان در زمینه باستان شناسی ایالم 
باستان گسترش مى یابد. در دیدار پروفسور بهزاد مفیدى، 
استاد دانشگاه گوتنبرگ شهر ماینز آلمان با معاون پژوهش 
و فناوري دانشگاه هنر اصفهان در این واحد دانشگاهى، در 
زمینه شروع و توسعه همکاري ها بین دانشگاه گوتنبرگ 

ماینز و دانشگاه هنر اصفهان بحث و تبادل نظر شد. 

خبر

ذوب آهن اصفهان که هفته گذشته  در مراسمى با حضور 
معاون اول رئیس جمهور براى هفتمین بار به عنوان تنها 
واحد فوالدى لوح و تندیس واحد نمونه ملى استاندارد را 
دریافت کرده بود، در اصفهان نیز با حضور مسئوالن این 
اســتان مورد تجلیل قرار گرفت و لوح تقدیر واحد نمونه 
ملى اســتاندارد به منصور یــزدى زاده، مدیرعامل این 

شرکت اهدا شد.   
آیین گرامیداشــت روز جهانى اســتاندارد و تجلیل از 
برگزیــدگان واحدهاى ملى و اســتانى با حضور عباس 
رضایى استاندار، جمعى از مقامات استانى، مدیران صنعتى 
و فعاالن بنگاه هاى اقتصادى استان اصفهان دوشنبه 22 

مهر ماه در سالن همایش سیتى سنتر اصفهان برگزار شد.
در این آیین اســتاندار اصفهان به انتخــاب ذوب آهن 
اصفهان به عنوان واحد نمونه ملى اشــاره کرد وگفت: 
امروز ذوب آهن با مطرح شدن در سطوح استاندارد ملى، 
نشان داد فرهنگ تولید و توسعه در این سازمان سارى 
و جارى است و به تعهد رقابت پذیرى محصوالت خود 

پایبند است.
استاندار اصفهان خاطر نشــان کرد: ذوب آهن اصفهان 
على رغم فشار تحریم ها و محدودیت هاى ناشى از آن، 
الزامات استانداردهاى مرتبط با محصوالت خود را با دقت 

کامل رعایت کرده است.

معاون اول رئیس جمهورى گفــت: خیران در اصفهان 
بسیار فعال هستند و امید است مدارس استان به سمت 
هوشمند شدن و بهره مندى از امکانات مدارس هوشمند 
پیش روند.اســحاق جهانگیرى روز سه شنبه در ارتباط 
ویدیو کنفرانس مراسم بهره بردارى از  دبستان خّیرساز 
حاج احمد قفال و 93 پروژه آموزشــى این اســتان که 
همزمان با افتتاح ده هزار کالس آموزشى در سطح کشور 
برگزار شــد، افزود: اســتان اصفهان در مقایسه با سایر 
استان ها در شمار مناطق توسعه یافته تر است و وضعیت 

آموزشى استان اصفهان به همین نسبت بهتر است.
استاندار اصفهان نیز در این ارتباط ویدیو کنفرانس گفت: 

امروز  93 پروژه آموزشــى با 482 کالس درس به بهره 
بردارى خواهد رسید که اعتبارى بالغ بر 950  میلیارد ریال 

به خود اختصاص داده است.
عباس رضایى اضافه کرد: 16 درصد به همت خیران و 
58 درصد به صورت مشارکتى ساخته شده است که نشان 
از همراهى مردم با نظام جمهورى اسالمى ایران و دولت 
تدبیر و امیــد دارد. وى ادامه داد: هم اینک کلیه مدارس 
خشت و گلى در سطح استان تعطیل، بخارى هاى نفتى 
حذف و ساخت مدارس با رویکرد مدرسه سبز شروع شده 
است. مدرسه خیر ساز حاج احمد قفال در ناحیه 2 آموزش 

و پرورش اصفهان قرار دارد.

امیدواریم مدارس اصفهان
 به سمت هوشمند شدن بروند

فرهنگ تولید و توسعه در 
ذوب آهن نهادینه شده است

180 مورد کودك آزارى امســال در اســتان اصفهان 
گزارش شده است.

معاون اجتماعى بهزیســتى اســتان اصفهان گفت: از 
ابتداى امسال تاکنون،  180 مورد کودك آزارى به مرکز 
اورژانس اجتماعى 123 گزارش شــده کــه این آمار در 
مقایسه با مدت مشابه پارسال بیش از 33 درصد افزایش 

داشته است.

مجتبى ناجى بیشترین موارد گزارش شده در این مدت را 
کودك آزارى عاطفى بیان کرد و افزود: بازماندن کودك 
از تحصیل، حبس شدن، ضربات جسمى یا روحى و آزار 
و توهین و غفلت از تربیت و رشــد جســمى و روانى از 
جمله مواردى است که کارشناسان آن را کودك آزارى 
نامیده اند.  وى گفت: سال گذشته در استان اصفهان 137 

مورد کودك آزارى گزارش شده بود.

مدیرعامل سازمان پایانه هاى مســافربرى شهردارى 
اصفهان از تملک و آزادســازى زمین هاى طرح توسعه 
پارك سوار صمدیه خبر داد و گفت: این طرح تا 17 هزار 
مترمربع جاى توسعه دارد و با ســرعت بیشترى انجام 

مى شود.
عباس محبوبى در گفتگو با «ایمنا» اظهار کرد: در طرح 
توسعه اى پیش بینى شده تا پایانه درون استانى صمدیه 
به برون استانى تبدیل شود، از این رو در آینده تعدادى از 
شرکت هاى فعال در پایانه هاى کاوه و زاینده رود به پایانه 

صمدیه انتقال داده خواهد شد.
وى با ارائه گزارشى از عملکرد یکسال گذشته سازمان 

پایانه هاى مسافربرى افزود: اتصال ایستگاه مترو به پایانه 
کاوه، محوطه سازى و دیوارکشى پایانه اندیشه و پیگیرى 

مشکالت تملکى آن از جمله اقدامات انجام شده است.
مدیرعامل سازمان پایانه هاى مســافربرى شهردارى 
اصفهان با بیان اینکه در پایانه هاى پنج گانه شــهر در 
پنج ماه نخست سال گذشته به پنج میلیون و 300 هزار 
مسافر با 430 هزار سرویس درون شهرى و برون شهرى 
خدمات ارائه شده است، تصریح کرد: تابستان امسال نیز 
سه میلیون و 52 هزار و 892 مسافر با 234 هزار و 288 
ســرویس شــامل اتوبوس، مینى بوس و سوارى برون 
شهرى از پایانه هاى پنج گانه شهر اصفهان جا به  جا شدند.

افزایش گزارش هاى کودك آزارى در اصفهان

پارك سوار صمدیه توسعه مى یابد

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: اگر مشترکان الگوى مصرف را 
رعایت کنند فقط شامل 7 درصد افزایش نرخ خواهند بود و اگر این میزان را رعایت نکنند 

نرخ پرداختى آنان 23 درصد افزایش خواهد داشت.
حمیدرضا پیرپیران در جمع خبرنگاران درباره دغدغه شهروندان در مورد دریافت قبوض 
الکترونیکى برق اظهار کرد: شهروندان از طریق لینکى که در پیامک آنها درج شده قادر 

به مشاهده قبوض قبلى خواهند بود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان درباره سئواالت شهروندان مبنى بر 
چگونگى تغییر شــماره دریافت پیامک به دنبال تغییر محل سکونت گفت: شهروندان 
مى توانند با شماره تلفن 3821 تماس بگیرند  و شماره تلفن جدید را اعالم کنند، همچنین 
ارسال پیامک به شماره 20000121 و مراجعه به سایت شرکت توزیع برق شهرستان از 

دیگر روش هاى تغییر شماره تلفن دریافت پیامک قبض هست.
وى در پاسخ به این سئوال که با پیامکى شدن قبوض تعرفه ها افزایش یافته است یا خیر، 
گفت: از ابتداى اردیبهشــت ماه 7 درصد افزایش نرخ براى همه تعرفه هاى مشترکان 

داشته ایم.
پیرپیران بیان کرد: از ابتداى خرداد امسال نیز 16 درصد براى مشترکانى که الگوى مصرف 
را رعایت نکنند افزایش درنظر گرفته شده است، الگوى مصرف از خرداد تا شهریور 300 

کیلووات ساعت و براى بقیه ماه هاى سال، هر ماه 200 کیلووات ساعت است.
وى افزود: اگر مشترکان الگوى مصرف را رعایت کنند فقط شامل 7 درصد افزایش نرخ 
خواهند بود و اگر این میزان را رعایت نکنند نرخ پرداختى آنان 23 درصد افزایش خواهد 

داشت.
مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان درباره افزایش مبالغ قبوض شهروندان 
نیز خاطرنشان کرد: امسال طول دوره گرما نسبت به سال گذشته بیشتر بود و حرارت 38 
درجه را براى 49 روز داشــتیم، همچنین حرارت باالى 39 درجه را سال گذشته 17 روز 
و امسال 34 روز داشتیم، بنابراین طوالنى بودن دوره گرما سبب شد که مشترکان، برق 

بیشترى مصرف کنند و قبض برق آنان مبلغ بیشترى را داشته باشد.

افزایش تعرفه برق مشترکان پرمصرف اصفهانى  

معاون توانبخشى بهزیســتى استان اصفهان گفت: 
معلولیت هاى جسمى، حرکتى در طول 20 سال بیش 
از دو برابر شده که علت آن معلولیت حوادث است و 
بحث معلولیت با منشأ ژنتیک با افزایش آگاهى ها و 

غربالگرى ها کاهش یافته است.
ســید اصغر فیاض در گفتگو با «ایمنا» افزود: بیش 
از 8300 نفر کم بینا و نابینا در تمام گروه هاى ســنى 
تا باالى 60 سال تحت پوشــش بهزیستى استان 
اصفهان هســتند که خدمــات الزم را بر اســاس 
نیازمندى خود دریافت مى کننــد و از این تعداد 49 

درصد زنان و 51 درصد مردان هستند.
فیاض در خصوص کاهش آمار معلــوالن با زمینه 
ژنتیکى و افزایش آمار به دلیل حوادث، خاطرنشان 

کرد: حدود 25 ســال پیــش تعــداد پرونده هاى 
توانبخشــى اســتان 30 هزار نفر بود که امروز این 
تعداد به 120 هزار نفر رسیده و تعداد نابینایان در آن 
زمان 5000 نفر بود که در حال حاضر تعداد نابینایان 
با گذشــت بیش از دو دهه در اســتان به 8300 نفر 

رسیده است.
وى با اشاره به اینکه غربالگرى ها و آموزش ها تولد 
کودك نابینا را به حداقل رسانده است افزود: در مورد 
معلولیت هاى جسمى، حرکتى آمارها حدود سه برابر 
شده که علت این افزایش در معلولیت ها حوادث است 
و بحث معلولیت با دلیل ژنتیک با افزایش آگاهى ها و 
غربالگرى ها کاهش یافته است،  اما افزایش حوادث 
جاده اى امروز خود بزرگ  ترین عامل معلولیت هاست.

اصفهان 8300 نابینا و کم بینا دارد

مدیرعامل شرکت ساخت و نگهدارى آزادراه اصفهان-
کاشان گفت: هزینه هاى نگهدارى آزادراه و تأمین مواد 
اولیه آن بسیار فراتر از درآمدها رشد کرده و براى مثال، 

قیمت قیر در یکسال حدوداً سه برابر شده است.
محمد کاظم زاده در گفتگو با «فــارس» درباره برخى 
انتقادات نســبت بــه افزایش قیمت عــوارض آزادراه 
اصفهان-کاشــان اظهار کرد: نرخ عــوارض آزادراه ها 
هر ســاله در هیئت وزیران با نظر به شرایط هزینه هاى 
نگهدارى، بازسازى و برنامه هاى توسعه راه ها، تعدیل 
مى شود و در سال جارى نیز این اتفاق براى 18 آزادراه 

بزرگ کشور رخ داد که آزادراه اصفهان-کاشان نیز یکى 
از آن ها بود.

مدیرعامــل شــرکت ســاخت و نگهــدارى آزادراه 
اصفهان-کاشان در ادامه افزود: هر ســاله این نرخ ها 
در اردیبهشت ماه تعدیل مى شــد، اما در سال جارى به 
دلیل رعایت وضعیــت اقتصادى مردم، ایــن اقدام در 
شهریور ماه صورت گرفته و براى خودروهاى عمومى 
نظیر ون، تاکسى، اتوبوس و مینى بوس در حد 5 درصد 
و براى سایر وســایل نقلیه به طور متوسط 16 الى 18 

درصد بوده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نایین در 
جمع کاروان اعزامى از کشــور پاکستان به کربالى 
معلى اظهار کرد: خادمى زائران سید و ساالر شهیدان 
حضرت اباعبــدا... الحســین (ع) در ایــام اربعین 
نعمتى اســت که نصیب هر بنده اى نمى شــود از
 این رو خدمتى اســت که جزو خدمــات ماندگار در 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نایین محسوب 

مى شود. 
احمد جبلى در آیین بدرقه زائران اربعین حسینى به 

بیان توصیه هایى به زائران پرداخت. 
وى افزود: مرثیه ســرایى و چــاووش خوانى  مداح 
اهل بیت عصمــت و طهــارت(ع) و   برنامه هاى 
پذیرایى (صبحانــه، ناهار و شــام) و فراهم کردن  
امکانات بهداشــتى  و برنامه هاى فرهنگى از جمله  
برنامه هایى است که در این مراســم روزانه انجام

 مى شود.
 جبلى در ادامه گفت: حدود 1000 زائر پاکســتانى 
روزانه از جوار امامزاده ســلطان سید على (ع) نایین 
براى برگزارى مراسم اربعین به سمت کربال حرکت 

مى کنند.
وى با بیــان اینکه زائــران اربعین حســینى که از 
کشورمان به عراق سفر کرده اند، در کنار میلیون ها 
زائر از اقصى نقاط جهان، سفیران جمهورى اسالمى 
ایران هستند، خاطرنشــان کرد: زائران ایرانى باید 
فرهنگ متعالى مردم این ســرزمین را به خوبى به 

همه جهانیان نشان دهند.
گفتنى است در پایان این مراسم، زائران اعزامى در 
قالب 20 دســتگاه اتوبوس به سمت کربالى معل ى 

اعزام شدند.

در شش ماهه اول سال جارى تعداد 24 هزار و 361 نفر 
به دلیل صدمات ناشى از نزاع به مراکز پزشکى قانونى 
استان اصفهان مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با 
مدت مشابه سال قبل معادل 3/5 درصد افزایش یافته 

است.
مراجعان به دلیل نــزاع 35 درصد از حجــم مراجعان 
معاینات بالینى مراکز پزشکى قانونى استان اصفهان را 
تشکیل مى دهند؛ از کل مراجعان نزاع تعداد 8473 نفر 

زن و 15 هزار و 888 نفر مرد بوده اند.
در مدت مشــابه ســال قبل تعداد 23 هزار و 528 نفر 
به دلیل نزاع به مراکز پزشــکى قانونى استان مراجعه 
کرده اند کــه 8033 نفر زن و 15 هــزار و 495 نفر مرد 

بوده اند.در شهریور ماه سال جارى نیز 3878 نفر به دلیل 
صدمات ناشــى از نزاع به مراکز پزشکى قانونى استان 
مراجعه کرده اند که نسبت به شهریور ماه سال گذشته 

با آمار 3959 نفر،  حدود 2 درصد کاهش داشته است.

افزایش 3/5 درصدى نزاع در استان اصفهان

دبیر اجرایى دومیــن دوره مســابقات ملى نبرد 
اپلیکیشــن ها گفت: این مســابقات به میزبانى 
دانشگاه اصفهان باهدف ارائه ایده هاى خالقانه 
به منظور کســب درآمد، پیاده ســازى ایده ها و 

تکنولوژى هاى برتر برگزار مى شود.
شــکوفه کالهدوز رحیمى در گفتگو با «ایسنا» 
اظهار کرد: در ایــن دوره از مســابقات توانایى 
شــرکت کنندگان در حــوزه کارآفرینــى، حل 
مشکالت و استفاده از فرصت ها به چالش کشیده 

مى شود. 
وى بــا بیــان شــرایط ایــن مســابقه گفت: 
شــرکت کنندگان ابتدا باید ایده پردازى کرده و 
ســپس ایده هاى خود را در قالب اپلیکیشن هاى 
موبایل یا وب پیاده  مى کردند. اپلیکیشــن هاى 
ارسال شده پس از ارزیابى در قالب تیم هاى برتر 
براى ارائه حضورى در روز مسابقه دعوت شدند. 
کالهدوز رحیمى خاطرنشان کرد: اپلیکیشن هاى 
پذیرفته شــده باید به مرحله پیاده سازى حداقلى 
مى رسیدند و در غیر این صورت از دور مسابقات 

حذف مى شدند.
نخستین دوره مسابقات نبرد اپلیکیشن ها در آبان 
1393 در دانشگاه اصفهان برگزار شد. دومین دوره 
این مسابقات ملى امروز بیست و چهارم  مهر ماه در 

دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد.

نبرد اپلیکیشن ها
 در دانشگاه اصفهان
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دلیل رشد قیمت عوارض آزادراه اصفهان-کاشان 

بدرقه زوار پاکستانى 

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: 
اعتبار ملى بالغ بر 40 میلیارد تومان براى پیشگیرى و 

کنترل آلودگى و گردوغبار در نظر گرفته شده است.
منصور شیشــه فروش در گفتگو با «مهر» با اشاره به 
برگزارى جلسات و کارگروه هاى متعدد براى پیشگیرى 
و کنتــرل آلودگى هــواى اصفهان اظهار کــرد: در 
فصل هاى پاییز و زمستان به علت پایدارى هوا، آلودگى 
تشدید مى شود؛ براى پیشگیرى و کنترل آلودگى هوا 
با استفاده از تجارب ســال هاى گذشته اولویت هاى 
اجرایى به سازمان هاى ذیربط استان اعالم و ابالغ شده 
است. وى با بیان اینکه هواشناسى موظف شده است تا  
96 ساعت پیش از وضعیت آلودگى هوا اطالعات را به 
اداره کل محیط زیست مخابره کند، افزود: در شرایط 
اضطرار آلودگى هوا «بسته هاى سالمت» توسط مراکز 

بهداشت و درمان آماده توزیع خواهند شد.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با اشاره به 
اینکه در شش ماه گذشته اداره صنعت و معدن صنایع 
آالینده اصفهان را شناسایى کرده است، تصریح کرد: 
در ایام آلودگى هوا صنایع آالینده فعالیت خود را محدود 
خواهند کرد ضمن اینکه در راســتاى کاهش آلودگى 
کارخانه هاى آجرپزى، قیر و گچ هم ساماندهى شده اند. 
شیشه فروش با اشاره به اینکه نیروى انتظامى استان 
اصفهان خودروهاى فرسوده را توقیف کرده و معاینه 
فنى خودروها با جدیت مورد بررسى است، گفت: اجراى 
طرح زوج و فرد هم از اقدامات روزهاى آلوده در پاییز و 
زمستان خواهد بود. وى افزود: کنترل گازخانگى خارج 
شــده از پکیج ها و آبگرمکن ها از اقدامات دیگر براى 
پیشگیرى از آلودگى هواســت. شیشه فروش با تأکید 
بر تقویت سیســتم حمل و نقل عمومى از جمله مترو، 
اتوبوس و BRT گفت: مطابق با آیین نامه شــرایط 
اضطرار آلودگى هوا و آیین نامه کنترل گرد و غبار تمام 
دستگاه ها و سازمان ها موظف به پیشگیرى و کنترل 

آلودگى هوا هستند .

آماده باش براى مقابله با 
آلودگى هوا در پاییز و زمستان
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اگر از مخاطبان سریال هاى تلویزیون باشــید حتمًا سریال «ستایش 3» 
که این شب ها در شــبکه 3 در حال پخش اســت را دیده اید. فصل سوم 
سریال «ستایش» با تغییرات زیادى در ترکیب بازیگران روى آنتن رفت و 
شهرام پوراسد یکى از بازیگرانى است که به فصل سوم این سریال اضافه 

شد.
شهرام پوراسد، بازیگر نقش «مهدى مظفرى» در سریال «ستایش 3» است 
که از آخرین تجربه بازیگرى اش در تلویزیون یعنى ســریال «شب هزار و 

یکم» چیزى حدود ده سال مى گذرد.
این بازیگر نقش «مهدى» پسر «خانم مظفرى» در سریال «ستایش» است 

که دلداده «ستایش» شده است و عالقه دو طرفه اى بین او و «ستایش» در 
سریال شکل گرفته که با مداخله مادرش ماجراهاى جدیدى را در فصل سوم 

این سریال رقم زده است.
بازیگر سریال «ستایش» یکى از هنرمندان گزیده کار دنیاى هنر است که 
همین روند را از ابتداى دوران هنرى اش پیش گرفت و به هر قیمتى حاضر 

نیست مقابل دوربین برود و نقشى را ایفا کند. 
شــهرام پوراســد بازیگرى را از ســال 72 با فیلم «آخرین شناسایى» به 
کارگردانى على حاتمى آغاز کرد و اولین بازى او در تلویزیون در ســریال 
«فرار » در سال 1374 بود. این بازیگر کشورمان نزدیک به 30 سال در دنیاى 

هنر حضور داشت اما گزیده کارى و سختگیرى در انتخاب نقش ها باعث 
شد تا تن به ایفاى هر نقشى ندهد و بر همین مبنا تعداد فیلم و سریال هاى 

او زیاد نیست.
شهرام پوراسد در ســریال هایى چون «فرار»، «گمشده»، «صدایم کن»، 
«حامى»، «آبى مثل دریا»، «مسافر زمان»، «آهوى ماه نهم»، «شب مى 
گذرد»، «شب هزار و یکم» و «ستایش 3» به ایفاى نقش پرداخت و از جمله 
فیلم هاى سینمایى او مى توان به «آخرین شناسایى»، «شیرین و فرهاد»، 
«الك پشت»، «فرار بزرگ»، «شهرت»، «منفى هجده»، «کاغذ خروس 

نشان» و «رنج و مستى» اشاره کرد.

دلداده «ستایش» را بیشتر بشناسید

نوید محمدزاده براى نخستین بار در یک سریال 
حضور یافته که به احتمال فراوان در سال 99 

پخش مى شود.
فیلمبردارى سریال نمایش خانگى «قورباغه» 
به پایان رسیده است و احتمال دارد اوایل سال 
آینده توزیع شــود. «قورباغه» عنوان اثرى در 
حوزه نمایــش خانگى بــه کارگردانى هومن 
سیدى است که فیلمبردارى آن در ایران و خارج 

از کشور انجام شد.
مراحل فنى فیلم ادامــه دارد و به احتمال زیاد 
توزیع آن از اوایل ســال آینده انجام مى شود. 
پیش از این صابر ابر تصویرى از خود و نوید 

محمدزاده دیگر بازیگر این سریال 
را در اینستاگرام منتشر کرد و 

در توضیح آن نوشت: «دنیا 
براى من جاى کوچیکیه، 
"قورباغــه" . بهــار 99، 

«2020
نوید محمدزاده، صابر 
ابر، سحر دولتشاهى، 

فرشــته حســینى، نوید 
پورفرج و هومن ســیدى 
بازیگران این سریال هستند. 
البته هنــوز لیســت کامل 

عوامل و بازیگران رســانه اى 
نشده است.

از نــکات حاشــیه اى ایــن فیلم 
مى توان به انتشار اخبارى مبنى بر 
دریافت دستمزد باالى محمدزاده 
و ســرمایه گذارى محمدصادق 
رنجکشان اشــاره کرد که هردو 

خبر تکذیب شدند.

ار نوید محمدزاده
ک

 با «قورباغه» تمام شد

«شــاهرخ خان»، بازیگر معروف ســینماى هنــد «جکى چان»، 
«جیسون موموا» و «ژان کلود ون دم» را در ریاض مالقات کرد.

شاهرخ خان که بعد از شکست فیلم «صفر» در گیشه قرارداد هیچ 
فیلمى را امضا نکرده است، همچنان روزهاى پرکارى را مى گذراند. 
او به همراه «جکى چان»، بازیگر فیلم هاى رزمى، « جیسون موموا» 
بازیگر هالیوودى فیلــم «آکوامن» و «ژان کلــود ون دم» بازیگر 
و قهرمان بلژیکــى ورزش هاى رزمى براى حضــور در یک رویداد 
سینمایى به میزبانى صنعت فیلم عربستان سعودى در ریاض حضور 
دارد که عکسى از این مالقات در اینستاگرام به اشتراك گذاشته است.

در ویدیویى که یکى از طرفداران شــاهرخ خان منتشر کرده است، 
شاهرخ خان به جیســون موموا مى گوید که پســر شش ساله اش 

«ابرام» از طرفداران پروپاقرص «آکوامن» است.

«شاهرخ خان»، «جکى چان» 
و «ژان کلود ون دم» در ریاض

تحصیلکرده دانشســراى عالى ملــى هنرهاى زیباى 
پاریس در رشته هنرهاى تجســمى، فارغ التحصیل از 
دانشگاه پاریس در رشــته هاى جامعه شناسى و اقتصاد 
سیاسى، تحصیلکرده رشته فلسفه و نمایش از دانشگاه 
بولونیا در ایتالیا، مسلط به چند زبان، مؤلف چندین کتاب 
و مقاله قابل اعتنا، منتقد و مترجم و پاى ثابت برنامه هاى 

مهم تلویزیونى. 
این چهره اســتثنایى با چنیــن کارنامه پــر و پیمانى 
امروز و فردا مهمان شــهر کتاب اصفهان اســت. او که 
عدد هوادارانش کم اســت اما منتقدانــش از در و دیوار 
مى بارند، قرار اســت روز اول حضورش در اصفهان را با 
جلسه دیدار و گفتگو با مخاطبان خود بگذراند و روز دوم 
هم یک کارگاه آموزشى برگزار کند. بى گمان شناخت 
بهتر این شخصیت تأثیرگذار از نگاه ناظر بیرونى مى تواند 
در طرح پرســش هاى مخاطبان از او یا بهره گرفتن از 

آگاهى هایش در این دو روز یارى رسان باشد. 

مهم از 2 نظر
خوشمان بیاید یا نه، مسعود فراســتى یک چهره قابل 
احترام است. او شخصیتى اســت که مى تواند خیلى ها 
را پاى تلویزیون بنشــاند یا به کارگاه ها و مراسم هاى 
سخنرانى اش بکشــاند. تخصص فراســتى در حوزه 
سینماســت اما غیر از آن، او از هر چه بگوید و از هر که 

روایت کند، شنونده و بیننده و خواننده دارد.
این قابل احترام بودن، براى فراستى نوعى محبوبیت به 
همراه آورده اســت اما نه از جنس محبوبیت محمدرضا 
گلزار یا مهران مدیرى که کشته مرده هاى فراوان داشته 
باشد و عاشقانش برایش جان بدهند(!) بلکه محبوبیت 
خاص مسعود فراستى برآمده از حس انزجار دیگران از 
اوست! یعنى انگار هرچه به او ایراد مى گیرند و در مقابلش 
خشم مى زایند، موقعیت فراستى مستحکم تر مى شود 
و بیشتر مورد توجه قرار مى گیرد. از این حیث او را شاید 
بتوان با على دایى در حوزه ورزش مقایســه کرد؛ هر دو 
تحصیلکرده، هردو رك گو، هر دو دشمن ساز(!)، هر دو 

آفریننده خشم دیگران و البته هر دو قابل احترام.
شاید کسى مسعود فراستى و على دایى را آنقدرها دوست 
نداشته باشد اما این دلیل نمى شــود که به احترامشان 
نایستند و کاله از سر بر ندارند. دایى و فراستى از نوعى 
خاص از احترام در میان اقشــار جامعه (و نه لزومًا اهالى 
سینما و ورزش) برخوردارند که دیگران از آن بى بهره اند 
جورى که انگار هر چه بیشتر نفرت بیافرینند، این احترام 

هم بیشتر مى شود!  
اما راز به دست آمدن این تناسب عجیب و غریب چیست؟ 
چگونه است که کسانى مى توانند با چنین دافعه شدیدى 

باز هم جاذب باشند؟ پاسخ از دو جنبه قابل بررسى است؛ 
یکى به لحاظ ویژگى هاى فردى چنین شخصیت هایى 

و دیگرى هم اعجاز صنعت سرگرمى.     

او فقط خودش است
مسعود فراستى نه چون ستاره هاى سینما، خوش بر و رو 
است و خوش لباس که عاشــقانش را محو قد و قامتش 
کند و نه چون آنها به حربه ژســت گرفتن و چشم و ابرو 
آمدن و به رخ کشیدن ساعت و دستبند متوسل مى شود 
تا تصویرش را از پس لنز دوربیــن ها به جلد مطبوعات 

برساند و دل ها را ببرد. 
مسعود فراســتى اهل این چیزها نیست؛ خودش است؛ 
بدون رتوش و بدون هر حشو و اضافه اى. اگر کارگردانى را 
با تندترین لحن مى نوازد یا پنبه فیلمى را به طرفه العینى 
مى زند، نه از سِر کین نســبت به آن کارگردان و نه از سر 
بى دانشى اش از علم سینماست بلکه منشأ واکنش هاى 
او، برخاســته از جهان بینى خودش از هنر هفتم اســت. 
فراســتى دریافتش از فیلمى که دیده (یا بعضى وقت ها 
ندیده!) را در سنجش با جهان بینى خود قرار داده و نتیجه را 

رك و راست و با صریح ترین واژه ها بیان مى کند. 
مســعود فراســتى طبیعى عمل مى کند؛ یعنى مطابق 
طبیعت و دانشش، به یک پدیده سینمایى (اینجا داستان 
و ساختمان یک فیلم) ورود مى کند و نسبت آنچه را یاد 
گرفته اســت با نبود آن در فیلم مى ســنجد و حکمش 
را صادر مى کند؛ رفتــارى کامًال ذاتــى و آنى و بدون 

آگراندیسمان یا تحت تأثیر این و آن. 
سبک عمل مسعود فراســتى، منتقدان زیادى برایش 
تراشیده است. آنها به هر نحو ممکن، بدترین ها را به او 
نسبت مى دهند و در پاسخگویى به این منتقد سینمایى 
کم نمى آورند. فراستى اما تا امروز پاسخ جدى به ناسزاها 
و بد و بیراه هایى که نثارش کرده اند نداده اســت؛ چرا؟ 
چون باهوش اســت. چون مى داند وقتى یک تنه با تیغ 
لخت به لشکر حریف مى زند باید هم پذیراى ضد حمله 
آنها باشــد و البته پاســخ ندهد. چون خوب مى داند در 
صورت وارد شدن به یک مجادله کالمى با منتق دانش، 
درواقع وارد زمین آنها شده و بازى را خواهد باخت و از آن 
بدتر، مخاطبانش را از دست خواهد داد. فراستى تنهاست و 
«انسان تنها» نمى تواند با جواب دادن و قال و قیل کردن 
شهد پیروزى را بچشد و او چون به این اصل مسلم واقف 

است، پس در برابر هجمه ها سکوت مى کند.

نمى روند از دل ها
هوش مسعود فراستى، همپاى عادل فردوسى پور است؛ 
همان کارشناس جسورى که او هم بى پروا و بى تعارف 
از خجالت خاص و عام در مى آید. فردوسى پور نیز مثل 

فراستى باسواد است. او هم به رغم داشتن منتقدان جدى 
و فراوان و بعضًا پرقدرت و پرنفوذ، رسم محبوب ماندن 
روى آنتن را خوب فرا گرفته است. از این بگذرید که فعًال 
دوشــنبه هاى بدون «نود» را مى گذرانیم؛ این روزها 
موقتى اســت و مى گذرد؛ فردوســى پور بر مى گردد و 
این بار با توپ پرتر. مگر فراستى را ممنوع کار نکردند؟ 
اما او همچنان هســت و روى آنتن زنده به کار خودش 

مشغول است.

فردوسى پور و فراســتى به پشتوانه تحصیالت و هوش 
باالیشــان همواره در کانون توجه قرار دارند. آنها از این 
حیث کامًال شبیه هم هستند. شــاید روزهایى باشد که 
در این «همواره دیده شــدن» وقفه بیافتد اما این وقفه، 
طوالنى مدت نخواهد بود. فردوســى پور سال هاست 
رو به دوربین هاى تلویزیونى در حال مجادله با این و آن 
است تا عطش مخاطبانش را از چشمه حق جویى هاى 
خود سیراب کند و  فراســتى هم سال هاست میلیون ها 

نفر را چشم در چشم قاب جادو منتظر نگه داشته تا ببینند 
«استاد» این بار مى خواهد پنبه چه فیلم و چه کارگردانى 
را بزند. عجب آنکه این هر دو حتــى اگر به تیغ تحریم 
مدیران جام جم نشین و زور لیست هاى سیاه هم راهى 
به استودیوهاى پر طمطراق صداوسیما پیدا نکنند، باز هم 

از دیده ها نمى روند.

آرمان خواهى چپروانه
کمــى دورتــر از عالــم ورزش و ســینما و در میــان 
آکادمیســین ها، فراستى شبیه یوســف اباذرى است؛ 
جامعه شناس و استاد دانشگاهى که با نظرات جنجالى 
خودش درباره پدیده ها و شخصیت هاى مختلف، شهر 
را به هم مى ریزد و بمباران انتقاد و اعتراض را به سوى 
خویش روانه مى کنــد. اما اباذرى هم مانند فراســتى 
پاسخى به این اعتراض ها نمى دهد چون او هم مى داند 
یک تنه زدن به لشکر حریف جز شکست بهره اى برایش 

به همراه نخواهد داشت.
هم فراســتى و هم اباذرى جامعه شناســى خوانده اند 
و جامعه شــناس ها به خیر و صالح جامعه بیشــتر از 
سایر اقشار توجه مى کنند. اما مشــکل از جایى شروع 
مى شود که اگر جامعه شــناس از خاستگاه «چپ» بلند 
شده باشد و خودش را در برابر جامعه اى ببیند که در آن 
نه از عدالت مورد عالقه اندیشه ورزان چپ خبرى هست 
و نه از برابرى طبقاتى که غایت آرزوى اینهاســت و نه 
از تحقق هیچکدام از آرمان هایش، آن وقت برآشــفته 
مى شود و سعى مى کند پدیده هایى را که به این آرمان ها 

نزدیک تر است یافته و از آنها به عنوان الگو یاد کند. 
ابــاذرى و فراســتى هم هــر دو برخاســته از بســتر 
اندیشه ورزى چپ هستند و مآًال تابع همین قاعده. فقط 
کافى است یادتان بیاید مســعود فراستى چگونه شیفته
اخراجى هاى ده نمکى (حداقل اخراجى ها 1 و 2) شد تا 

دستتان بیاید چه مى گوییم.    

عامل دوم بعد از ویژگى هاى شخصیتى
عادل فردوسى پور، على دایى، یوسف اباذرى و مسعود 
فراستى منتقدان سرسختى به خصوص در حوزه هاى 
کارى خودشان دارند اما با این حال هر چهار نفر به مدد 
ویژگى هاى شــخصیتى و ذاتى که از آن برخوردارند، 
همچنان پرچم خود را باال نگه داشــته انــد. البته این 
ویژگى ها تنها دلیل ماندگارى چنین شــخصیت هایى 
نیســت هر چند نقش بى چون و چرایــى در آن دارد. 

اینجاست که پاى یک عامل دوم به میان مى آید. 
از روزى که «صنعت سرگرمى» در مدیوم هاى مختلف 
رســانه اى به منازل راه پیدا کرد، تغییرات شــگرفى در

 بنیان هاى اجتماعى به وجود آورد و شــخصیت هاى 

آفریده شــده متعددى را به خورد مصرف کنندگان این 
صنعت داد. مشخصًا درباره مسعود فراستى، این مدیوم 
تلویزیون بود که او را به آحاد جامعه شناســاند.  فراستى 
مولود صنعت سرگرمى است و به خوبى از مدیوم تلویزیون 
که یکى از مظاهــر مهم این صنعت به شــمار مى آید 

استفاده کرده تا همچنان در صدر بماند.
البته واضح است که آنتن برنامه هاى تلویزیونى در به اوج 
رساندن یک نفر همانقدر مؤثر است که در به حضیض 
رساندنش، چون نشستن پشت دوربین هاى تلویزیونى 
مثل چاقوى دو لبه اســت که هم بزرگى مى آورد و هم 
حقارت. در اثبات این امر کافى است به نام هاى فراوانى 
نگاه کنید که در سال هاى اخیر به ُیمن تلویزیون چنان 
محبوب میلیون ها نفر شدند که سلبریتى هاى سینما را 
به رده هاى پایین تر رهنمون ساختند اما همین ها با یک 
خطا یا یک اظهار نظر نادرست، نه فقط از چشم ها که از 

یادها نیز رفتند.
فراستى اما از این دسته نیســت. او تا امروز از عقایدش 
پا پــس نکشــیده و توصیه کســى را بــراى اندکى 
مالیم تــر برخورد کــردن با فیلــم هــا و بازیگران و 
کارگردان هــا نپذیرفته و البتــه جایگاهش در صنعت 
ســرگرمى را نیــز از دســت نداده اســت. فراســتى 
مى داند چگونــه باید از این صنعت بــراى بیان نظرات 
«افراطى» اش (به زعم منتقدان) استفاده کند و همچنان 
مورد احترام باشد. در واقع فراستى که در ابتدا به عنوان 
مولود صنعت سرگرمى شــناخته مى شد، به تدریج این 
صنعت را در اختیار خودش گرفت تا امروز که دیگر کسى 
مسعود فراستى را فقط به نام یکى دو برنامه تلویزیونى 
نمى شناســد. او حاال یک شخصیت مســتقل قوى و 

شناخته شده است.

سینما فقط یک فرصت است 
ویژگى هاى خاص شخصیتى و اعجاز صنعت سرگرمى، 
کسى را که روزگارى سید مرتضى آوینى به علت رفاقت 
با او پاسخگوى خیلى ها شــد، امروز در محدوده توجه 
میلیون ها نفر قرار داده اســت. این تحصیلکرده فرنگ، 
قطعاً چیزى بیش از یک منتقد ســاده سینماست. تقابل 
همیشگى او با واضعان نظریه سینمایى «رجحان محتوا 
بر فرم» تنها بخش بسیار کوچکى از شخصیت تهاجمى 
فراستى است. او خارج از چارچوب هاى محدود سینمایى، 
همواره به تقابل هاى بزرگ تر مى اندیشــد. فراســتى 
آرمانخواهى اســت که میدان عملش تنها در پهنه هنر 
هفتم خالصه نمى شود بلکه ســینما فقط ابزارى براى 
قله نوردى این جامعه شناس به حساب مى آید. شما وقتى 
به چهره مسعود فراستى مى نگرید، شمایل «چه گوارا» 

و «فیدل کاسترو» را مشاهده نمى کنید؟              

فـراسـتى
 چگونه فـراسـتى شد

درباره چهره جنجالى که امروز و فردا مهمان اصفهانى هاست
مهران موسوى خوانسارى
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مواره دیده شــدن» وقفه بیافتد اما این وقفه، 
ت نخواهد بود. فردوســى پور سال هاست 
ن هاى تلویزیونى در حال مجادله با این و آن 
ش مخاطبانش را از چشمه حق جویى هاى 
 کند و  فراســتى هم سال هاست میلیون ها 

نیســت هر چند نقش بى چون و چرایــى در آن دارد. 
اینجاست که پاى یک عامل دوم به میان مى آید. 

از روزىکه «صنعت سرگرمى» در مدیوم هاى مختلف 
رســانه اى به منازل راه پیدا کرد، تغییرات شــگرفى در

 بنیان هاى اجتماعى به وجود آورد و شــخصیت هاى 

آرمانخواهى اســت که میدان عملش تنها در پهنه هنر 
هفتم خالصه نمى شود بلکه ســینما فقط ابزارى براى 
قله نوردى اینجامعه شناس به حساب مى آید. شما وقتى

به چهره مسعود فراستى مى نگرید، شمایل «چه گوارا» 
و «فیدل کاسترو» را مشاهده نمى کنید؟              

محمدرضــا گلزار، بازیگــر و خواننــده ایرانى براى 
نخستین بار کنسرت مستقل خود را در آمریکا برگزار 
مى کند. او قرار است در ســالن 3400 نفرى «دالبى  
تیه تر»  در لس آنجلس که محل برگزارى مراسم اسکار 

است روى صحنه برود.
از ابتداى هفته جارى که بلیت فروشــى کنسرت گلزار 
آغاز شــده تا کنون تقریباً نیمى از بلیت هاى اجرا به 
فروش رسیده و به نظر مى رسد در فرصت باقیمانده 
تا برگزارى کنسرت تمامى بلیت ها به فروش برسد و 
ظرفیت سالن در روز اجرا پر شود. این در حالى است 
که برخى رسانه ها از عدم استقبال از این کنسرت خبر 
داده بودند.  قیمت بلیت هاى کنســرت گلزار از 50 تا 

180 دالر تعیین شده است.

ســایت رســمى «دالبى  تیه تر» محمدرضا گلزار را 
این گونه معرفى کرده اســت: «محمدرضا گلزار یک 
بازیگر، خواننده، شــخصیت تلویزیونى و مدل ایرانى 
است. او شــناخته  شــده ترین چهره ایرانى در بین 
ایرانیان در سراسر جهان است. گلزار فعالیت خود در 
موسیقى را سال 1988 به عنوان نوازنده گیتار در گروه 
آریان آغاز کرد. او در سال 2000 وارد حرفه بازیگرى 
شد و شهرت خود را افزایش داد. این اولین کنسرت 

گلزار در ایاالت متحده خواهد بود.»
محمدرضا گلــزار، شــنبه دوم نوامبــر (11 آبان) 
رأس ساعت 8 شــب به وقت لس آنجلس در سالن 
دالبى  تیه تر بــراى طرفــداران خود اجــرا خواهد

 کرد.

محمدرضا گلزار سالن اسکار را پر مى کند؟
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تیم فوتبال ذوب آهن براى رســیدن به جمع هشت تیم 
پایانى جــام حذفى باید مس کرمان حریف دســته اولى 

خودش را از پیش رو بردارد.
هرچند که ذوب آهنى ها در مرحله قبلى رقابت هاى جام 
حذفى بدشانس بودند و به حریفى لیگ برترى مثل پارس 
جنوبى خوردند اما برترى در جم براى ذوب آهن خوش یمن 
بود تا شاگردان علیرضا منصوریان در مرحله بعد و در خانه 
میزبان تیم دسته اولى مس کرمان باشند. ذوب آهن که در 
جریان رقابت هاى لیگ برتر شانس آنچنانى براى قهرمانى 
و کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا ندارد همه امید خودش 
را به رقابت هاى جام حذفى منتقل کرده تا شاید بر اساس 
تجربه بازیکنانش در این مسابقات و چهار قهرمانى قبلى 
حذفى بتواند راه رسیدن به لیگ قهرمانان آسیا در فصل 

2021 را زودتر از حد معمول طى کند.
اما مس کرمان حریف ذوب آهن در بازى امروز در مرحله 
قبلى جام حذفى در شــهر کرمان در مقابل تیم بادران در 
جریان 120 دقیقه به تساوى یک بر یک دست پیدا کرد اما 
در ضربات پنالتى موفق شد حریف خودش را با نتیجه 4 بر 

2 شکست دهد و حریف ذوب آهن شود.
مسى ها در لیگ دسته اول شرایط آنچنان مناسبى ندارند 

و در پایان هفته هشــتم با 10 امتیاز روى پله دهم جدول 
لیگ قرار گرفته اند. اما نکته جالب رقابت مس کرمان در 
خانه ذوب آهن نشستن سید مجتبى حسینى سرمربى سابق 
ذوبى ها بر روى نیمکت نماینده کرمان است که بدون شک 
مى تواند بر زیبایى هاى این مسابقه اضافه کند. حسینى به 
عنوان دستیار یحیى گل محمدى در تیم ذوب آهن حضور 
داشت و در اواسط لیگ شانزدهم به عنوان سرمربى هدایت 
ذوب آهن را در اختیار گرفت و در پایان لیگ هم روى پله 
چهارم قرار گرفت اما مدیریت وقت ذوب آهن ترجیح داد با 
او قطع همکارى کند و امیر قلعه نویى جانشین حسینى بر 
روى نیمکت ذوب آهن شد. با این حال شناخت حسینى از 
بازیکنان ذوب آهن و دانش فنى او مى تواند از مس حریفى 
سرسخت براى ذوب آهن بســازد. البته حسینى روزهاى 
خوبى در مس نداشته و حتى زمزمه هایى مبنى بر اخراج او 

هم به گوش رسیده است.
از طرف دیگر ذوب آهنى ها به جز برترى 120 دقیقه اى 
در خانه پارس جنوبى هنوز در اصفهان بردى را کســب 
نکرده اند و این مسابقه فرصت خوبى براى منصوریان است 
تا تیمش را به سمت پیروزى هدایت کند. مسى ها در فصل 
گذشــته هم در مرحله یک چهارم نهایى حریف سپاهان 

بودند و در ضربات پنالتى به حریف اصفهانى خودشــان 
باختند و امسال هم یک مرحله زودتر به دیدار دیگر نماینده 

فوتبال اصفهان خواهند رفت.
یکى از نکاتى که مى تواند یارى دهنده ذوب آهن باشد، 
حضور هواداران این تیم در فوالدشهر و حمایت آنها از گاندو 
ها است. ذوبى ها در لیگ برتر و آخرین بازى رسمى خود 
دربى اصفهان را تجربه کردند، اما هواداران این تیم آنطور 
که باید و شاید از سبز پوشان حمایت نکرده بودند و باید دید 
که آیا بازهم ذوب آهن باید در فوالدشــهر و با سکوهاى 

خالى از هوادار به مصاف مس کرمان برود یا خیر؟
ترکیب احتمالــى ذوب آهن با حضور یوســف بهزادى، 
هادى محمدى، دانیال اسماعیلى فر، محمد نژاد مهدى، 
حمید ملکى ،قاســم حدادى فر، حمید بوحمدان، احسان 
پهلوان، میالد شــیخ فخرالدینى، محمدرضا خلعتبرى و 
امیر ارسالن مطهرى شــکل خواهد گرفت و مس هم  با 
حضور چهره هایى مثل بهرام رشید فرخى ، حسین شنانى، 
یاسر فیضى ، پوریا غالمى ، مهران امیرى ، شروین بزرگ 
به دیدار ذوب آهن مى اید. قضاوت این بازى هم که عصر 
امروز چهارشنبه از ساعت 16:50 در استادیوم فوالدشهر 

آغاز مى شود بر عهده على صفایى قرار دارد

مرحله یک هشتم نهایى جام حذفى فوتبال ایران

قرارمان امروز ورزشگاه فوالدشهر

پدیده جوان سپاهان اولین ستاره مستعد خطه بوشهر نیست 
که خوش مى درخشد.

درخشش او در نخســتین تجربه ملى اش شاید به قدرى 
 که الزم  بود به  چشم نیامد. بیشــتر دوربین ها پشت دروازه 
کامبوج مســتقر بودند. پشت به زمین مســابقه، در حال 
شکار لحظه هاى حماسى از نخستین حضور بانوان تاریخ 
معاصر که در چهل  ســال اخیر توانســتند لذت تماشاگر 
فوتبال بودن را بچشند اما در ســویى دیگر، در کنار کریم 
انصارى فرد که پوکر کرد و سردار آزمون که با سه گل نامش 
را به رتبه پنجم برترین گلزنان تاریخ تیم  ملى رساند، محمد 
محبــى، تازه واردترین ملى پوش ایران، در جشــنواره گل 

فراموش نشدنى پنجشنبه شب خود را سهیم ساخت.
با دورقمى  شدن کامبوج نگون بخت، موتور گلزنى بال راست 
ایران تازه روشن  شد. انکار نمى کنیم که خط دفاعى رقیب 
بسیار از هم  گسیخته و شکننده عمل کرد ولى این موضوع 
ذره اى از ارزش دو گل محبى نمى کاهد. ابتدا یک چرخش 
توأم با ضربه از پشــت محوطه جریمــه، حرکتى که گل 
حیرت انگیز رابرت لواندوفسکى به تاتنهام را تداعى کرد؛ و 
سپس، یک جایگیرى ماهرانه و یک ضربه سر چکشى. ستاره 
جدید فوتبال ایران روى هر دو گل خود بسیار حرفه اى عمل  

کرد؛ شاید بیشتر از سطح فوتبال آسیا.
در نخســتین فصل فوتبال ایران که بوشهر دو نماینده در 

سطح اول آن دارد، محمد محبى نیز خود را در کنار حسین 
ماهینى پرسپولیس، مهدى قائدى استقالل و مهدى طارمى 
ریوآوه قرار داده و در کنار این ســه نفر، پرچم بوشهر را در 
تیم هاى شناخته  شده فوتبال ایران و تیم  ملى برافراشته نگاه 
مى دارد. او پس از محمد کریمى که ســال گذشته بهترین 
پاسور لیگ هم شد، دومین کشف بزرگ امیر قلعه نویى در 

دو فصل اخیر بود.
محمد محبى یکــى از پدیده هاى دســته اول بود که در 
بازگرداندن باشــگاه ریشه دار شــاهین به لیگ برتر نقش 
مؤثرى بازى کرد اما دست سرنوشــت او را در همان بازى 
نخست مقابل تیم سابقش قرار داد. محبى در بوشهر گل دوم 
سپاهان را روى یک فرار دیدنى به  ثمر رساند؛ و شادى هم 
نکرد. تلخ ترین شروع توفانى ممکن با پیراهن زردوطالیى! 
این گلزنى بهانه اى شد براى گشودن لب عبدا... ویسى به 
تمجید از شاگرد سابقش. سرمربى شــاهین با اطمینان از 
محبى به  عنوان یکى از طالیه داران آینده تیم  ملى نام  برد. 
این پیش بینى صحیح بود؛ و براى گرفتن رنگ حقیقت به 

زمان زیادى هم احتیاج نداشت.
حال، وارث پیراهن رضا قوچان نژاد به مهره ثابت سپاهان 
بدل شده  است. دقیق در ارسال ها و زدن ضربات تمام کننده، 
متبحر در استفاده از ضربات ایستگاهى و باهوش در طرح 
حمله هاى ویرانگر. سبک بازى محبى بى شباهت به خسرو 
حیدرى نیست. شاید از همین رو نظر مثبت سرمربى را جلب  

کرد که به بازى مدافع-هافبک ســابق فوتبال کشورمان 
عالقه بسیارى داشت اما چه در تیم  ملى و چه در سپاهان، 
هافبک راست 20 ساله بوشهرى مى تواند نمایشى به  مراتب 
فراتر را به  یادگار بگذارد. او در دو هفته اخیر لیگ برتر با گلزنى 
به پرسپولیس و ذوب آهن نشان  داد که کامًال آماده حضور 
در میادین بزرگ است. حال، منتظر نبرد منامه خواهیم  بود؛ 
جایى که احتماًال شــاهد اعتماد دوباره مارك ویلموتس به 
محبى خواهیم  بود. پر کردن جاى خالى علیرضا جهانبخش 
و اشکان دژاگه مقابل تیمى که به آزار دادن ما با ارائه بازى 
بسته و دفاعى عادت  دارد، چالش جذاب و پرهیجانى براى 
چهارمین برادر بوشهرى عصر کنونى فوتبالمان خواهد بود.

شاعران فوتبال در این خطه کم نیستند

بوى شعر از بوشهر

هاشم بیک زاده، بازیکن سابق اســتقالل این روزها به مجرى گرى هم عالقه پیدا 
کرده اســت. او مى گوید به این کار عالقه دارد و یکى از آرزوهایش این است که با 

مسى مصاحبه کند. با وى در خصوص این شغل جدید گفتگویى انجام شده است.
در خصوص شــغل جدیدت مجرى گــرى در تلویزیون 

صحبت کن؟
از خیلى وقت پیش صحبت هایــى را در این خصوص انجــام داده بودم. فعال این 
کار را انجام مى دهیم تا ببینیم در آینــده چه اتفاقى خواهد افتاد. اتفاقا کار بســیار 
هیجان انگیزى بود. اگر دقت کرده باشید در بسیارى از کشورهاى خارجى، بازیکنان 

مفسر تلویزیون در امر مربیگرى هستند.
آیا براى این کار مطالعه هم مى کنى؟

اتفاقا براى هر سرى از مصاحبه هایى که قرار است با بازیکنان انجام بدهم اطالعاتى 
کســب مى کنم. به دوســتان زنگ مى زنم تا با آنها در خصوص عالقه، خاطرات، 

حاشیه ها و کسى که قرار است با او گفت وگو داشته باشم اطالعاتى کسب مى کنم.
اولین بار قبل از دربى رفت براى این کار در اردوى استقالل 

حاضر شدى؟
درست است. قبل از دربى به اردوى استقالل رفتم و آنجا با برخى از بازیکنان مصاحبه 
کردم. چیزى که برایم خیلى جالب بود این بود که بازیکنان استقالل را نمى شناختم. 

تا به حال اینقدر بازیکنان جوان در یک تیم یکجا ندیده بودم. 
گزارشگرى سخت تراست یا مربیگرى؟

به هر حال دنیاى مربیگرى خیلى فرق دارد و با دنیاى بازیگرى متفاوت است. باید 
قبول کنیم که مربیگرى سخت تر از بازیگرى است. تازه مى فهمم امیر قلعه نویى چه 
مى کشــید. یک مربى باید در کمتر از چند ثانیه هم تمرکزش، هم آرامشش و هم 

تصمیم گیرى را یکجا انجام بدهد تا بتواند موفق شود.
ندارى روزى سرمربى استقالل شوى؟دوســت 

چراکه نه. براى رسیدن به آن تالش مى کنم. 
باالخره من چند ســال استقالل بودم و با 
این تیم چند قهرمانــى دارم. به هر حال 
روزى هم مــن به این مهم دســت پیدا 

خواهم کرد.
دوست ندارى روزى در کار مجرى 

گیرى با مسى مصاحبه کنى؟
چراکه نه. اگر او را ببینم قطعا یکى از سواالتم 
این است که  یار مستقیم تو در جام جهانى 

بودم، شانس آوردى که مصدوم شدم.

بیک زاده: حاال مى فهمم قلعه نویى 
چه مى کشید

آخرین وضعیت مصدومان تیم فوتبال سپاهان اصفهان مشخص شد که بر این اساس 
حامد بحیرایى کامال به تمرینات برگشته و مشکلى براى بازى کردن ندارد.

از طرف دیگر، محمد ایران پوریان همچنان به تمرینات اختصاصى خود ادامه مى دهد 
و کم کم خود را براى اضافه شدن به تمرینات گروهى آماده مى کند.

محسن مسلمان هم در بازى اخیر تدارکاتى تیمش مقابل رضوانى 35 تا 40 دقیقه 
بازى کرد، اما با توجه به اینکه هنوز مصدومیتش به طور کامل برطرف نشده، همچنان 

باید زیر نظر پزشک مراحل درمانى خود را هم طى کند.
علیرضا نقى زاده نرم دوى را آغاز کرده و شــایان مصلح هم ایــن روز ها به صورت 

اختصاصى مشغول بدنسازى است و به زودى به تمرینات گروهى ملحق مى شود.

آخرین وضعیت مصدومان سپاهان 

چراکه نه. براىرسیدن به آنتالشمى کنم.
باالخره من چند ســال استقالل بودم و با
این تیم چند قهرمانــى دارم. به هر حال

روزى هم مــن به این مهم دســت پیدا 
خواهم کرد.

دوست ندارى روزى در کار مجرى 
گیرى با مسى مصاحبه کنى؟

چراکه نه. اگر او را ببینم قطعا یکى از سواالتم 
این است که  یار مستقیم تو در جام جهانى 

بودم، شانس آوردى که مصدوم شدم.

دو روز پیش روزنامه قطرى الرایه در ادعایــى عجیب عنوان کرد که کریم انصارى 
فرد از تیم السیلیه قطر کنار گذاشته مى شــود تا مهاجم خارجى دیگرى توسط این 

باشگاه خریدارى شود.
لیگ قطر با هیجان بیشترى دنبال مى شود و باشگاه هاى مختلف براى قرارگیرى در 
جمع مدعیان تالش مى کنند. فصل گذشته در کنار السد و الدحیل، تیم سرمه اى پوش 
السیلیه نیز موفق شد سهمیه لیگ قهرمانان آسیا را کسب کند و براى نخستین بار به 
این رقابت قاره راه یابد. مدیران این باشگاه که سامى طرابلسى تونسى را روى نیمکت 
داشتند، در تابستان به سراغ گزینه هاى جذاب براى خط حمله خود رفتند و در نهایت 

کریم انصارى فرد مهاجم ایرانى شاغل در اروپا را به خدمت گرفتند.
انصارى فرد 29 ساله پس از بازى در تیم هاى پرسپولیس و تراکتور، به اوساسونا رفت 
و سپس درخشش در تیم هایى چون پانیونیوس، المپیاکوس و ناتینگهام فارست را 
نیز تجربه کرد. او در لیگ یونان تا آستانه کسب عنوان آقاى گلى نیز پیش رفت اما 
در نهایت نتوانست کفش طال را از آن خود کند. در چمپیونشیپ انگلستان این مهاجم 
ایرانى فرصت خیلى زیادى براى نمایش توانایى هایش پیدا نکرد و سرانجام با طى 

دوره اى ناموفق در انگلستان، به لیگ ستارگان قطر و تیم السیلیه پیوست.
او در چند هفته ابتدایى درخشش قابل توجهى را از خود نشان داد و توانست دو گل 
بزند که یکى در هفته نخست و دیگرى در جریان شکست 3-1 مقابل السد بود. کریم 
همچنین در بازى هاى ملى هم نقش خود به عنوان گلزن تیم ایران را به خوبى ایفا 
کرد و در بازى با هنگ کنگ و کامبوج، پنج بار دروازه حریفان را گشــود تا یکى از 

بهترین دوره هاى فوتبال خود را سپرى کند.
اما با این حال روزنامه الرایه قطر در گزارش مفصلى که از احتماالت پنجره زمستانى 
لیگ قطر منتشر کرده، از جدایى احتمالى کریم انصارى فرد از تیم السیلیه نوشته و 

عنوان کرده که شاید او از این تیم برود تا جا براى یک مهاجم خارجى دیگر باز شود.
در این گزارش همچنین آمده اســت: الســیلیه یکى از تیم هایى است که احتماال 
تغییرات زیــادى را در نیم فصل خواهد داشــت. آن ها ثبات خوبــى در این فصل 
نداشته اند و نتوانستند نتایج خوبى کسب کنند و در جایگاه هشتم و به دور از کورس 
مدعیان هستند. این در حالى است که این تیم فصل گذشته جزو سه تیم باالنشین 
جدول بود و به لیگ قهرمانان آسیا نیز راه یافت. انصارى فرد و بوصوفه که نتوانسته 

اند انتظارات را برآورده کنند، احتمال دارد در ژانویه جدا شوند.
این گزارش در حالى منتشر شــده که پیش از شروع فصل نیز انصارى فرد مشتریان 

پروپاقرصى در لیگ ایران داشــت و حــاال اگر ادعاى عجیب 
روزنامــه الرایه به حقیقت منجر شــود، بــى تردید 

باشگاه هاى بزرگ لیگ ایران خوشحال خواهند 
شد چرا که فرصت این را خواهند داشت تا 

یک مهاجم باکیفیت داخلى را جذب کنند. 
شنیده شده تراکتور درصدد است با 

یک پیشنهاد اعجاب آور وى را 
متقاعد به حضور مجدد 

در تبریز نماید.

حاال تیم هاى مدعى به دنبال کریم انصارى فرد هستند

تراکتور آماده یک پیشنهاد
 اعجاب آور

 محمد ستارى، مدافع تیم فوتبال پیکان گفت: دو بازى سخت مقابل تیم هاى سپاهان 
و پرسپولیس پیش رو داریم، ولى مقابل هیچ حریفى دست وپا بسته نیستیم.

محمد ستارى در گفت وگویى در مورد به تعویق افتادن بازى تیم هاى فوتبال پیکان 
و سپاهان در رقابت هاى جام حذفى اظهار داشت: تیم سپاهان بیش از سه ملى پوش 
داشت و طبق قانون بازى با این تیم به تعویق افتاد. ما براى بازى روز پنجشنبه هفته 

جارى مقابل سپاهان آماده بودیم، اما مجبوریم با برنامه جدید کنار بیاییم.
وى با اشاره به توانایى هاى تیم پیکان گفت: مى دانیم در اصفهان بازى سختى مقابل 
تیم سپاهان داریم. با این حال شانس زیادى براى پیروزى تیم مان در این بازى قائل 
هستم. جام حذفى شرایط متفاوتى دارد و هر تیمى مى تواند خود را به فینال برساند. از 

این رو مى توانیم سپاهان یا هر تیم دیگرى را حذف کنیم.

قدرت حذف هر تیمى را داریم

در هفته دوم لیگ برتر فوتبال، بانوان کشور سپاهان در انزلى میهمان ملوان است و 
ذوب آهن باید به مصاف تیم همیارى آذربایجان غربى برود.

 هفته دوم لیگ برتر فوتبال بانوان با شــش بازى در شــهرهاى مختلف پیگیرى 
مى شود، در یکى از بازى هاى مهم و دیدنى هفته دوم، سپاهانى که هفته اول با نتیجه 
2 بر صفر مقابل آذرخش کردستان تن به شکست داده بودند در دومین دیدار خارج 
از خانه خود به مصاف ملوان بندر انزلى مى روند. دیدارى که قضاوت آن را ســرور 

ساعدى بر عهده دارد.
اما ذوب آهن که همچنان فرزانه نصر را به عنوان مربى-بازیکن در اختیار دارد و هفته 
گذشته نیز با نتیجه 5 بر صفر مقابل پاالیش گار ایالم مغلوب شده، باید رو در روى 
همیارى آذربایجان غربى قرار گیرد. ســلما رضوى، فاطمه دهقان، پریسا صائبى و 
زهرا معتمدى کار داورى این بازى را بر عهده دارند. این بازى ها ساعت 10 صبح روز 

پنجشنبه انجام مى شود.

دختران اصفهانى! 
این هفته خرابکارى نکنید

فقدان مدرك
کارت بازرگانــى بــه شــماره 14004020101 به 
نام شــرکت تولیدى و بازرگانى صنایع شــیمیایى و 
مظروف کارى پارسین جى اسپانه سگزى مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

در لیگ ایران داشــت و حــاال اگر ادعاى عجیب 
ایه به حقیقت منجر شــود، بــى تردید 

زرگ لیگ ایران خوشحال خواهند 
رصت این را خواهند داشت تا 

اکیفیت داخلى را جذب کنند.
تراکتور درصدد است با 

اعجاب آور وى را
ضور مجدد 

د.

 واکنش هاي احساســی و غلوآمیز به حضور زنان در استادیوم آزادي همچنان ادامه 
دارد و به نظر می رسد اگر جلوي این جو عجیب گرفته نشود، به زودي عده اي تاریخ 
بشریت را به دو قسمت قبل و بعد از بازي ایران و کامبوج تقسیم خواهند کرد! البته که 
اتفاق خوبی رخ داد و این حق طبیعی خیلی زودتر باید در اختیار زنان قرار می گرفت، 
اما انصافاً بعضی از تحلیل ها استخوان سوز است. مثال برخی عزیزان، رد و بدل نشدن 
الفاظ رکیک در این مسابقه را نتیجه حضور زنان در ورزشگاه دانسته اند که جاي تقدیر 
دارد. یعنی ما هر چی به مغزمان فشار آوردیم متوجه نشدیم بدون حضور زنان، در بازي 
ایران و کامبوج چه کسی به چه کسی قرار بود فحش بدهد؟ اصال به چه مناسبتی؟ 

تبلیغ حضوز زنان بد نیست، اما در ضمن عقل هم چیز خوبی است ها!

تاریخ بشریت در حال تغییر است!

سامان موحدى

دیروز خبرى مبنى بر تصادف مرگ بار سرمربى ملوان روى 
خروجى رسانه ها رفت. مدیر روابط عمومى باشگاه ملوان 
درباره این موضوع گفت: خبر تصادف متاسفانه صحیح است 
اما درباره ریز اتفاقات افتاده واقعیت به گونه اى دیگر است. 
آقاى احمدزاده در ابتدا گفتند لزومى به صحبت در این باره 
نیســت اما وقتى اخبار کذب را در این رابطه شنیدند به این 

نتیجه رسیدیم تا توضیحى در این باره ارائه کنیم.
میثم شاهین در این باره ادامه داد: ببینید در ابتدا باید بگویم 
که این تصادف روز یکشنبه اتفاق افتاد. دقیقاً همزمان با بازى 
والیبال ایران و ژاپن که آقاى احمدزاده که در حال بازگشت 
به انزلى بودند در کنار رستورانى تریلى خود را پارك کرده 
بودند تا هم به صرف ناهار بپردازد و هم بازى تیم ملى والیبال 
را ببیند که متاسفانه گویا زمانى که ماشین پارك شده بود و 

ایشان هم در رستوران بودند یک خودرو با حداکثر سرعت از 
پشت با کامیون ایشان تصادف مى کنند و متاسفانه راننده و 
سرنشین دیگر جلوى ماشین در دم جان مى سپارند و نفرى 
که در صندلى عقب ماشین نشســته بود نیز مصدوم و در 

نهایت به بیمارستان منتقل مى شوند.
او در ادامه گفت: به هر حال برخالف اخبار منتشر شده هیچ 
آسیبى به آقاى احمدزاده نرسید چون ایشان اصًال در ماشین 
نبودند. مسئوالن ذیربط هم براى بررسى موضوع به محل 
حادثه رفتند مقصر صد درصد این موضوع را راننده ماشینى 
که با تریلى برخورد کرد اعــالم کردند چرا که تریلى آقاى 

احمدزاده در جاى قانونى پارك شده بود.
مدیر روابط عمومى ملوانان در پایان توضیح داد: به هرحال 
تشخیص کارشناســان این بوده که راننده ماشین سوارى 
متاســفانه براى لحظه اى خوابش برده و در نهایت موجب 
این حادثه غمگین شده است. نگران تیم و آقاى احمدزاده 
نباشند. به ایشان نه تنها آسیبى وارد نشده که اصال در این 

رابطه مقصر نبودند.

سرمربى ملوان در تصادف مرگبار آسیب ندید
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مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه 13 اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 962228 ج/13 له خانم مریم مبشــرى و علیه آقاى محمد موذنى مبنى بر 
مطالبه 313 عدد سکه و 200 مثقال طال که در روز مزایده ارزیابى مى گردد و سایر مطالبات 
بابت محکوم به در مورخ 98/8/19 یکشــنبه ســاعت 8:30 صبح در محل اجراى احکام 
دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 11/413 حبه مشاع از 72 حبه 
شش دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره 8302 فرعى از 15190 اصلى بخش 5 اصفهان ملکى 
آقاى نادعلى نقیان فشارکى که نامبرده با حضور در اجرا و اقرار بر فروش محکوم علیه نموده 
است و اکنون در تصرف محکوم علیه مى باشد با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناسى 
که ذیال درج شده است که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و 
نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 
5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها 
در روز مزایده بصورت 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. تسلیم 
ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر 
عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى ثمن ظرف حداکثر یکماه پرداخت و اال ده درصد واریزى 
به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: ملک واقع در اصفهان خ عسکریه 
حدفاصل چهارراه دشتستان و خیابان پروین نرسیده به کوچه ارژنگ پ 183 ط چهارم مجتمع 
تجارى مسکونى یک باب آپارتمان مسکونى فاقد سند شش دانگ و داراى سند مشاعى از 
پالك ثبتى فوق الذکر در حضور آقاى محمد موذنى بازدید به عمل اورده ضمن معاینه و اندازه 
گیرى اسناد ابرازى بررسى و با محل مطابقت به عمل آمد و نتیجه به شرح زیر به استحضار 
مى رسد: محل مورد نظر یک باب آپارتمان مسکونى فاقد سند تک برگى به مساحت اعیانى 
حدود 160 متر مربع واقع در ط چهارم روى همکف از یک مجموعه 5 واحدى مسکونى تک 
واحدى با مســاحتى تقریبا معادل همین طبقه که در همکف پارکینگ و یک واحد تجارى 
به مساحت حدود 34 مترمربع به استناد مفاد پروانه ســاختمانى صادره از شهردارى منطقه 
به خیابان عسگریه مى باشد. آپارتمان مذکور طبق قولنامه ابرازى داراى انبارى و پارکینگ 
بوده اسکلت مجموعه بتن آرمه با سقف تیرچه بلوك پوشش بدنه و سقف گچ و رنگ با سقف 
کاذب از جنس کناف پنجره ها از جنس یو پى وى سى با شیشــه دو جداره دربهاى داخلى 
چوبى و درب ورودى ضد سرقت داراى سرویس بهداشتى و حمام و آشپزخانه اول و دوم با 
کاشى و سرامیک و کابینت از جنس ام دى اف هاى گالس داراى یک اتاق مستر و کف واحد 
سرامیک مى باشد. نماى خارجى سنگ و آجر و کف و بدنه پارکینگ و حیاط از سنگ مى باشد 
قدمت احداث بنا در حدود سه سال است سیستم گرمایش پکیج و رادیاتور و سرمایش کولر 
آبى و داراى لوله کشى جهت اسپیلیت است محل داراى اسانسور و انشعابات آب مشترك و 
برق و گاز اختصاصى و آیفون تصویرى مى باشد در زیرزمین مجموعه یک واحد استخر در 
حال احداث مى باشد که به گفته آقاى موذنى متعلق به سازنده بنا که در مجموعه فوق ساکن 
است مى باشد. با توجه به مطالعه پرونده مجموعه مسکونى فوق در شهردارى منطقه محل 
داراى 266 مترمربع عرصه طبق ســند حدود 259 مترمربع طبق برداشت و پروانه شماره 
10/92/27137 مورخ 92/12/27 که مهلت اعتبار 5 ساله آن تمام شده  است بوده و در مرحله 
درخواست پایان کار مى باشد. عرصه و اعیان کل مجموعه تجارى و مسکونى داراى سک 
جلد سند شش دانگ به شماره ملک 15190/8302 که در ص 201 دفتر 335 به نام آقاى 
نادعلى نقیان فشارکى تحت شــماره 41754 به ثبت رسیده است آپارتمان طبقه چهارم آن 
طى قولنامه شماره 91/105356 به آقاى موذنى فروخته شده و فعال فاقد سند تفکیکى است. 
آقاى محمد موذنى طبق قولنامه ابرازى مورخ 94/11/14 در دفتر امالك شماره 110/2159 
چهار دانگ اپارتمان مذکــور را به آقاى اصغر موذنى انتقال داده که صدور ســند تک برگ 
براى این آپارتمان به نسبت مالکیتها انجام مى گردد. با توجه به موارد فوق مساحت اعیانى 
آپارتمان و عرصه اشتراکى موقعیت محل و طبقه قرارگیرى آپارتمان مذکور و تعداد واحدهاى 
مجموعه وضعیت عرضه و تقاضا امتیازات و اشتراکات و مصالح مصرفى و کیفیت بنا قدمت و 
سایر عوامل موثر و وضعیت اسناد مالکیت و پایان ساخت ارزش آپارتمان فوق واقع در طبقه 
چهارم به انضمام امتیازات و اشتراکات بالغ بر 11/440/000/000 ریال معادل یازده میلیارد 
و چهارصد و چهل میلیون ریال معادل یک میلیارد و یکصــد و چهل و چهار میلیون تومان 
براورد و اعالم مى گردد. در نتیجه مقدار 11/413 حبه مشاع آن به مبلغ 1/813/333/333 
ریال با کسر مبلغ دو میلیارد ریال مستثنیات دین ارزیابى مى گردد. م الف: 583748 مدیر و 

دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /6/363
مزایده

اجراى احکام حقوقى شعبه پنجم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 961393 ج/5 له آقاى حسن قربانى سیفى علیه -1 آقاى اصغر میرزائى -2 
خانم سودابه میرزایى -3 ســمیه میرزائى مبنى بر مطالبه مبلغ 234/886/593 ریال بابت 
محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 98/08/18 ساعت 11 صبح 
در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش یک دستگاه 
سمند به شــماره انتظامى 597 ص 91 ایران 53 که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به 
شــرح ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. 
طالبین خرید مى توانند  ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى اصفهان، پارکینگ الغدیر 
نزد حافظ اموال مراجعه و از اموال بازدید ودر 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 باشــد. مابقى ثمن معامله ظرف حداکثر یکماه پرداخت و اال ده 
درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. در خصوص ارزیابى یک دستگاه سوارى سمند 
به شــماره انتظامى 597 ص 91 ایران 53 که در پارکینگ غدیر توقیف مى باشــد بازدید و 
نظریه کارشناسى به شرح ذیل اعالم مى گردد. 1- شماره انتظامى 597 ص91 ایران 53، 
2- نوع سوارى 3- سیستم- تیپ سمند 4- مدل 1384، 5- رنگ نوك مدادى 6- ظرفیت 
جمعًا 5 نفر 7- تعداد محور 2، 8- نوع ســوخت بنزین 9- تعداد چرخ 4، 10- شماره موتور 
1248408282840، 11- شــماره شاســى 14520902، 12- وضعیت موتور مستعمل 
13- وضعیت اتاق مستعمل 14- سایر مشخصات: خودرو مســتعمل 15- قابلیت شماره 
گذارى: برابر دستورالعمل شماره گذارى راهور ناجا 16- ارزش پایه مزایده: به نظر اینجانب 
210/000/000 ریال معادل بیست و یک میلیون تومان توضیحات به نظر اینجانب با توجه 
به مدل و سال ساخت خودرو که مورد بازدید قرار گرفته همچنین بیمه نامه و اسناد مدارکى 
از آن رویت نشده از 96/09/05 تاکنون در پارکینگ بدون سقف زیر آفتاب و نزوالت آسمانى 
متوقف بوده سمت راست و قسمت پایین گلگیر جلو راست آثار ضربه مشهود است فاقد باطرى 
موتور و زیربند نیاز به بازبینى و تعمیر دارد به نظر اینجانب ارزش پایه خودرو با مشــخصات 
فوق بیست و یک میلیون تومان برآورد و اعالم مى گردد. م الف: 613896 مدیر اجراى احکام 

مدنى دادگسترى اصفهان /7/288
مزایده

اجراى احکام شعبه 17 مدنى اصفهان در نظر دارد مزایده اى با مشخصات زیر برگزار نماید. 
پرونده کالسه 980865 محکوم له عارفه یزدانى گارماســه، علیه محسن شربافیون مورد 
مزایده: دســتور فروش پالك ثبتى 15201 فرعى از 1762 اصلــى بخش 5 ثبت اصفهان 
اوصاف مورد مزایده طبق نظر کارشناسى: احتراما بازگشت به ابالغ شماره 1525/15770/02 
مورخ 1398/5/16 منضم به نامه شماره 17/980865/ج مورخ 1398/5/16 دادورز محترم 
شــعبه 17 اجراى احکام مدنى اصفهان در خصوص ارزیابى یک باب منزل مســکونى به 
استحضار میرساند اینجانبان هیات کارشناسان منتخب نســبت به مراجعه به محل وقوع 
ملک واقع در اصفهان خیابان بزرگمهر خیابان هشــت بهشت شــرقى کوچه 36 بن بست 
شهید قاسمى پالك 35 کدپستى 8157943351 اقدام نموده و بازدید و معاینه فنى بررسى 
الزم به عمل اورده که نتیجه بررسى ها و معاینات ملک مذکور به شرح ذیل اعالم میگردد. 
مشخصات اعیانى ملک مورد نظر: ملک مذکور شش دانگ عرصه و اعیان یک باب منزل 
مسکونى است داراى یک جلد سند به شماره مالکیت 15201/1762 و شماره ثبت 89355 
بخش 5 ثبت اصفهان با قدمت حدود 38 ســال که چهار دانگ ان در مالکیت اقاى محسن 
شــربافیون و 2 دانگ ان در مالکیت خانم عارفه یزدانى گارماسه میباشد در دو طبقه و نیم و 
مطابق سند مذکور داراى عرصه به مساحت 200 مترمربع و داراى اعیانى با زیربناى حدود 
293/49 مترمربع و با اسکلت فلزى و دیوار باربر  و سقف طاق ضربى میباشد طبقه زیرزمین 

داراى کف و بدنه سرامیک و داراى درب الومینیوم با دسترســى به طبقه همکف و یک در 
باب پروفیل اهنى با دسترسى به حیاط میباشــد و طبقه همکف داراى کف سرامیک و بدنه 
رنگ روغنى و اشپزخانه با کابینت ام دى اف و بدنه و کف کاشى و سرامیک و داراى حمام و 
سرویس بهداشتى داراى کاشى و سرامیک و ایوان با کف و بدنه سنگ میباشد و طبقه دوم 
داراى کف هاى موزاییک و در پذیرایى با بدنه رنگ پالستیک و اتاق ها بدون رنگ و با اندود 
گچ میباشد و داراى اشپزخانه بدون کف سازى و بدنه سرامیک و کابینت فلزى میباشد و دراى 
حمام و سرویس بهداشتى داراى کاشى و سرامیک و تراس داراى کف و بدنه سنگ میباشد 
و دسترسى دو طبقه از طریق راه پله داخل طبقات میباشد و داراى حیاط با کف موزاییک و 
دیوارهاى با حفاظ فلزى و نماى سنگ میباشــد و پنجره هاى طبقه همکف پروفیل اهنى 
و طبقه اول الومینیومى و درب هاى دو طبقه چوبى اســت. همچنین ملک مذکور نیز داراى 
انشعابات اب و فاظالب و گاز و برق میباشد. نظریه کارشناسى: با توجه به موارد اشاره شده 
در فوق و در نظر گیریه موقعییت و امکانــات و کیفیت و قدمت و اعیانى و عرصه و متعلقات 
ان و سایر عوامل موثر در قضیه ارزش شــش دانگ عرصه و اعیان ملک مذکور برابر مبلغ 
16/300/000/000 ریال معادل شانزده میلیارد و سیصد میلیون ریال براورد و اعالم میگردد 
که توسط کارشناس رسمى دادگسترى ارزیابى و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نمیاد لذا طالبین خرید 5 روز قبل از مزایــده میتوانند با مراجعه از ان بازدید و 
با تودیع 10٪ قیمت پایه، در جلسه مزایده شــرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود وقت مزایده 98/8/19 ســاعت 9:30 صبح طالبین خرید مى توانند 
5 روز قبل از مزایده ضمن هماهنگى با این اجرا از ملک دیدن کرده و با ســپردن 10 درصد 
ارزش اموال به شماره حساب 2171290210008 بانک ملى دادگسترى اصفهان با شناسه 
97035110051501257 واریز و با ارائه فیش به این اجرا در جلســه مزایده شرکت کنند. 
مزایده از قیمت پایه شروع مى شود. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. 

م الف: 622296 دادورز اجراى احکام شعبه 17 مدنى اصفهان /7/367
مزایده

اجراى احکام شــعبه نهم کیفرى دادسراى عمومى و انقالب اســتان اصفهان در نظر دارد 
در خصوص کالسه پرونده 160/98 شعبه نهم جلسه مزایده اى مورخ 98/8/11 روز شنبه 
ساعت 10 الى 11 برگزار مى نماید موضوع مزایده عبارت است از فروش شش دانگ پالك 
ثبتى 2250/1517 بخش 6 ثبتى اصفهان متعلق به اقاى محمدصادق ثابت فرزند عبدالجواد 
که مشخصات محل دقیق بر اساس نظریه کارشناسى بدین شرح مى باشد محل مورد بازدید 
یکباب منزل مسکونى دو طبقه اى به مساحت تقریبى 238 مترمربع زمین با قدمت بیش از 
15 ساله و به مساحت 350 متر اعیانى طبقه اول یک خوابه و طبقه دوم دو خوابه و یک سالن 
آشپزخانه اوپن و کابینت ام دى اف کف ســالن ها سرامیک سقف از تیرچه بلوك سرمایش 
کولر گرمایش پکیج داراى دو کنتور گاز دو کنتــور برق و آب و تلفن پنجره ها از آلومینیوم و 
درب ها از چوب نماى بیرون از سنگ و آجر دیوارها قسمتى از رنگ و قسمتى از کاغذ دیوارى 
یک پارکینگ مسقف و فاقد انبارى به آدرس: اصفهان، ســپاهان شهر، بلوار غدیر، خیابان 
فارابى سوم، خیابان بهار غربى، کوچه اسفند، پالك 73 مى باشد. سوابق ثبتى: طى مراجعه 
به اداره ثبت شــش دانگ پالك ثبتى 1517 فرعى مجزى شــده از 1103 فرعى از 2250 
اصلیى واقع در بخــش 6 ثبت اصفهان در تاریــخ 85/2/12 در صفحه 419 دفتر 205 طى 
شماره 53091 بنام اقاى محمدصادق ثابت نیست و سند مالکیت بنام وى صادر شده است. 
نتیجه کارشناسى و ارزیابى: با توجه به بازدید صورت گرفته از محل موقعیت محلى و قدمت 
و شرایط اقتصادى روز و نوع مصالح بکار رفته در ساختمان ارزش کل شش پالك ثبتى فوق 
با کلیه امکانات شهرى به منبع یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون تومان مراتب جهت 
استحضار و صدور دســتور مقتضى گزارش مى گردد. محل در تصرف وثیقه گذار مى باشد 
شکات آقایان عبدالمجید دشتى زاده، سیما خوزستانى، حمزه کربالیى بهزاد نوبخت، اعظم 
بدایت، کمال مجدى، منصور کریمى و محسن احمدى و عبدالعلى داوودى و مجتبى بشیرى 
گورتى و محسن بهرام فرد مى باشند، مزایده از قیمت کارشناسى شروع شده و فرد یا افراد 
برنده ى مزایده مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند و ده درصد مبلغ کارشناسى را 
نقداً همراه داشته باشند طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از مزایده ضمن هماهنگى با این 
اجرا از محل بازدید نمایند مزایده در ساختمان کل دادگسترى استان اصفهان واقع در خیابان 
شهید نیکبخت طبقه همکف اتاق 030 برگزار مى شود. م الف: 625336 تاجمیر ریاحى- مدیر 

اجراى احک ام شعبه نهم کیفرى استان اصفهان /7/372
فقدان سند مالکیت

شماره: 139821702023013504- 98/7/18 سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالك ثبتى 4382/57 واقع در بخش 4 ثبت در دفتر 357 صفحه 98 ذیل شماره ثبت 68109 
بنام سعید رضائى خیرآبادى ثبت و سند بشــماره چاپى 090154- 94- الف  صادر و تسلیم 
گردیده است و اکنون درخواست صدور ســند مالکیت المثنى، ملک فوق را نموده است لذا 
مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى 
میشود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 627911 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك منطقه مرکزى اصفهان /7/398
فقدان سند مالکیت

شــماره: 139821702023013513- 98/7/18 ســند مالکیت ششــدانگ پالك ثبتى 
4642/14 واقع در بخش 4 ثبت در دفتر الکترونیک امالك 139820302023005320 بنام 
حمید رضائى خیرآبادى ثبت و سند بشماره چاپى 334012- 97- د  صادر و تسلیم گردیده 
است و اکنون درخواست صدور سند مالکیت المثنى، ملک فوق را نموده است لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود 
چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى 
باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 627917 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك منطقه مرکزى اصفهان /7/399
فقدان سند مالکیت

شــماره: 139821702023013505- 98/7/18 ســند مالکیت ســه دانگ مشــاع از 
ششــدانگ پالك ثبتــى 4382/58 واقع در بخش 4 ثبــت در دفتــر الکترونیک امالك 
139520302023012495 بنام سعید رضائى خیرآبادى ثبت و سند بشماره چاپى 822324- 
د- 94 صادر و تسلیم گردیده است و اکنون درخواست صدور سند مالکیت المثنى، ملک فوق 
را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهى میشود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 627922 صفائى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك منطقه مرکزى ا صفهان /7/400
فقدان سند مالکیت

شــماره: 139821702023013507- 98/7/18 ســند مالکیت ســه دانگ مشــاع از 
ششــدانگ پالك ثبتــى 4382/59 واقع در بخش 4 ثبــت در  دفتــر الکترونیک امالك 
139520302023011775 بنام سعید رضائى خیرآبادى ثبت و سند بشماره چاپى 822368- 
د- 94 صادر و تسلیم گردیده است و اکنون درخواست صدور سند مالکیت المثنى، ملک فوق 
را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهى میشود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 

کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 627927 صفائى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك منطقه مرکزى اصفهان /7/401
تحدید حدود اختصاصى

ـــ  شــماره: 984202511993277- 98/7/16 نظر به اینکه به موجب راى شماره 615ـ 
98/3/23 قانون تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند مالکیت رسمى ششدانگ 
یکباب خانه پالك شماره 99/235 مجزى شده از 99 اصلى بخش 6 ثبت اصفهان در مالکیت 
اقاى نصراله دانشفر فرزند عوضعلى مستقر گردیده و پرونده ثبتى فاقد سابقه تحدید حدود 
مباشــد لذا به اســتناد ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى مالک تحدید حدود ملک مرقوم 
در روز: 4 شنبه مورخه: 1398/8/22 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و 
به موجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اعالم میگردد تا در روز و ســاعت مقرر در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا (30) روز پذیرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86 
آئیننامه قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره، ظرف یکماه دادخواست خود را 
به مرجع ذیصالح قضائى تسلیم و گواهى تقدیم دادخواست را أخذ و به این واحد ثبتى ارائه 
نماید، در غیر اینصورت متقاضى ثبت یا نماینده قانونى وى میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه 
و گواهى عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت تســلیم نماید و اداره ثبت بدون 
توجه به اعتراض عملیات ثبتى را با رعایت مقررات ادامه میدهد. تاریخ انتشار: 1398/7/24 
م الف: 630203 ناصر صیادى صومعه- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك جنوب شــرق 

اصفهان  /7/402
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- زینب خدرى دادخواســتى به مبلغ 
25/000/000 ریال بابت نفقه معوقه بطرفیت عبداله خدرى میرقائد که اعالم شده مجهول 
المکان است تقدیم و به کالسه 588/98 در شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان 
ثبت گردیده و به علت مشــخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به 
تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز  شنبه مورخ 98/8/25 
ساعت 8/30 در جلســه شــورا 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: 631067 شعبه چهارم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /7/404
مزایده نوبت دوم

واحد اجراى احکام شــوراى حل اختالف در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالســه 
980622 جلســه مزایده اى در روز دوشنبه مورخ 98/8/13 از ســاعت 9 لغایت 30. 10 به 
منظور وصول محکوم به در حق محکوم له و به جهت فروش یک دستگاه بویلر گرماساز که 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى به قیمت 20/000/000 ریال ارزیابى گردیده است در 
محل اجراى احکام شوراى حل اختالف لنجان برگزار مى نماید طالبین خریدار مى توانند به 
مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از دستگاه مذکور واقع در کالنترى 15 چمگردان دیدن نموده 
و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند مزایده از قیمت کارشناس شروع و 
برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند کسانى مى توانند 
در جلسه مزایده شــرکت نمایند که 10 درصد قیمت کارشناسى را نقدا پرداخت نمایند و در 
صورت برنده شــدن الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م الف: 631280  اجراى 

احکام شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /7/405
ابالغ رأى

شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 506/98دادنامه 676/98-
98/6/17مرجع رسیدگى شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مجتبى سفرى 
نشانى: نجف آباد آزادگان مســکن مهر ورودى اول طبقه 4 واحد 15 – وکیل خواهان : 1- 
مجتبى حقیقى 2- سمیه رستمى نشانى: نجف آباد کوى ارشاد مقابل حسینیه ارشاد خوانده: 
1- کیانوش حسینى 2- على شیاسى ارانى  نشــانى : تهران- انتهاى خ اشرفى اصفهانى خ 
معین بن میخک پ 41 طبقه 3 کدپستى 73646-14777خواسته: مطالبه گردشکار: پس 
از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى 
اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
شورا درخصوص دعواى مجتبى ســفرى  به طرفیت 1- کیانوش حسینى 2- على شیاسى 
ارانى  با موضوع مطالبه وجه چک به مبلغ 170/000/000 عهده بانک پارســیان به شماره 
378099 و خسارت تاخیر تادیه از زمان 97/6/30 به انضمام هزینه هاى دادرسى نظر به بقا  
اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از  اشتغال ذمه خوانده  داشته و  نظر به عدم حضور 
خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن 
دعوى لذا دعواى مطروحه  مقرون به صحت تلقى و مستنداً به مواد 198 و 512 و 515 و 522 
قانون آیین دادرســى  دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 170/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 320/000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و خسارات تاخیر و تادیه از مورخ تاریخ سررسید 97/6/30 لغایت اجراى 
حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق خواهان صــادر و اعالم مى نماید. راى صادره 
غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف همین 
مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگســترى نجف آباد مى باشد در ضمن 
محکومیت خواندگان بصورت تضامنى میباشد630241/م الف، قاضى شوراى حل اختالف 

امیر اباد شعبه پنجم/ 7/406
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 377/98دادنامه 98/7/14-674/98 
تاریخ رسیدگى : 98/7/8مرجع رسیدگى شــعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد 
خواهان: حسین جمال طبیعت نشانى: نجف آباد خ 15 خرداد شمالى – کوى شهید صالحى 
پ 5 – کد پستى 47833-85138 وکیل : 1- مجتبى حقیقى 2- سمیه رستمى نشانى: نجف 
آباد کوى ارشاد مقابل حسینیه ارشاد – کوچه شهید احمد موحدى مجتمع ارشاد پ 5 خوانده: 
امید شاهپورى  نشانى : مجهول المکانخواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع به این شورا 
و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى 
خواهان آقاى حسین جمال طبیعت با وکالت آقاى مجتبى حقیقى و خانم سمیه رستمى به 
طرفیت امید شاهپورى مبنى بر مطالبه جمعاً مبلغ  190/000/000 ریال معادل 19/000/000 
تومان بابت یک فقره  به شماره 278585  مورخ 96/1/15 و رسید عادى مورخ 94/12/25 
به انضمام  محکومیت به پرداخت جمیع خسارات و هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل 
و خسارات تاخیر در تادیه نسبت به مبلغ بیست میلیون ریال از تاریخ صدور چک و نسبت به 
ما بقى از تاریخ مطالبه لغایت زمان پرداخت نظر به اینکه خوانده بابت بدهى خود به خواهان 
طبق رسید عادى 94/12/25 متعهد مى شود که مبلغ 170/000/000 میلیون ریال بدهى را 
تا تاریخ  96/5/30 پرداخت نماید ولى با مراجعات  مکرر خوانده از پرداخت بدهى امتناع نموده 
و همچنین خوانده بابت بدهى خود به خواهان اقدام به صدور 1 فقره چک به شماره 278585 
مورخ 1/15//96 به مبلغ 20/000/000 ریال نموده که در سر رسید به علت کسر موجودى 
گواهى عدم پرداخت صادر گردیده ، لذا با بقاى مستند مذکوردر ید خواهان که داللت بر بقاى 
دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان را در مطالبه وجه دارد و خوانده على رغم نشر 
آگهى در جلســه حضور ندارد و الیحه اى ارائه ننموده ، لذا دعوى مطروحه ثابت تشخیص 
مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسى  دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 190/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 3/490/000 ریال بابت هزینه دادرســى و خسارات تاخیر و تادیه  نسبت به 
17/000/000 میلیون تومان از تاریخ دادخواست مورخ 98/4/18  و نسبت به 2/000/000 
تومان از تاریخ صدور چک مورخ 96/1/15 الى وصول محکوم در حق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه 
و سپس ظرف همین مدت  مشــابه قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى 
نجف آباد مى باشد در ضمن محکومیت خواندگان بصورت تضامنى میباشد630289/م الف، 

قاضى شوراى حل اختالف نجف اباد شعبه دوم حقوقى/ 7/407
 حصروراثت 

قدسى حمله دارى داراى شناسنامه شماره 298 به شــرح دادخواست به کالسه 1211/98 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کریم 
کریمى ورزنه بشناســنامه 23 در تاریخ 98/1/19 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. محمد کریمى ش ش 26163 ، 2. مهدى 
کریمى ش ش 1045 ، 3. حمید کریمــى ش ش 28677 ، 4. مریم کریمى ورزنه ش ش 
29473 ، 5. رضوان کریمى ورزنه  ش ش 11807 ، 6. احمد کریمى ورزنه ش ش 20524 
، 7. على کریمى ورزنــه ش ش 1270827308 (فرزندان متوفى)، 8. قدســى حمله دارى 
ش ش 298 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 631141/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد /7/408
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان علیرضا پورقورئیان با وکالت امیر حســین نورمحمدى دادخواستى به خواسته الزام 
خوانده مطالبه به طرفیت خوانده غالمرضا عظیمى به شوراى حل اختالف شعبه 6 شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 98/463 ثبت گردیده و وقت دادرسى به 
تاریخ 98/8/29 ساعت 16 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود 
و به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده 
حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد 

شد. 631218/ م الف شعبه 6 شوراى حل اختالف نجف آباد /7/409
استعالم

 مکاتبات قضائى- موضوع استعالم شماره پرونده : 9709983730101139 شماره بایگانى 
:980794در پرونده کالسه 980794 اجرایى و به موجب دادنامه 9809973730100389 
صادره از شعبه اول دادگاه عمومى نجف آباد محکوم علیه معصومه طالبى، نجمه شریفیانا 
، محمود شریفیانا ، اشرف شریفیانا ، نرگس شــریفیانا ،محمد شریفیانا ، رضوان شریفیانا ، ( 
ورثه مرحوم عباس شریفیانا ) ملزم و مکلف است به حضور در دفاتر اسناد رسمى و انتقال سه 
دانگ مشــاع از پالك ثبتى 1014/508 واقع در جاده ویالشهر به متراژ 3078 متر مربع به 
نسبت سهم االرث خواندگان در حق محکوم له مصطفى نبى نجف آبادى فرزند قربانعلى که 
وقت حضور در دفترخانه 1398/08/13 ساعت 10 صبح تعیین گردیده است الزم است. در 
زمان مشخص شده جهت انتقال در دفترخانه 42 نجف آباد به نشانى نجف آباد خ 17 شهریور 
نبش کوچه شهید حجتى حاضر شوید631153/م الف مدیراجراى احکام شعبه اول دادگاه 

حقوقى نجف آباد/ 7/410
ابالغ رأى

 رأى شــورا- بتاریخ 07/08/ 98 در وقت فوق العاده جلسه دادرسى شعبه 2 حقوقى شوراى 
حل اختالف شهرستان فالورجان به تصدى امضاء کنندگان ذیل تشکیل و پرونده کالسه 
1032/98 از دفتر واصل و تحت نظر است . دادگاه با بررسى محتویات پرونده ، ختم دادرسى 
را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید .در خصوص دعوى مختار عباسى  
به طرفیت حمید حسام پور به نشانى مجهول المکان  به خواسته مطالبه مبلغ 60/000/000 
ریال بابت وجه چهار فقره چک به شماره هاى 76/01/30-94268 ، 76/04/30-94271 
، 94270-76/03/30 و 94269-76/02/30 به عهده بانک کشــاورزى به همراه مطلق 
خسارات دادرسى و خســارت تأخیر تأدیه با توجه به تصویر مصدق چک به شماره فوق و با 
توجه به آنکه خوانده با وصف ابالغ قانونى  در جلسه شورا حاضر نشده و الیحه اى نیز نداده  و 
دلیلى بر پرداخت دین  ارائه نشده ، دعواى خواهان را وارد تشخیص ، مستندا به مواد 310 الى 
315 قانون تجارت و مواد198و 519 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و از باب تقصیر خوانده در عدم پرداخت  طلب خواهان  کــه منتهى به طرح دعوا و تحمیل 
هزینه دادریس به وى شده است به پرداخت مبلغ صد و پنجاه هزار تومان بابت هزینه هاى 
دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک  تا زمان اجراى حکم مطابق شاخص 
تورم صادر مینماید. رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در این شورا و ظرف مدت  بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان فالورجان است. م الف/631124 . زهرا قاسمى - قاضى شعبه دوم شوراى حل 

اختالف شهرستان فالورجان/7/413 
ابالغ رأى

رأى شورا-  در وقت فوق العاده جلسه دادرسى شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 
فالورجان به تصدى امضاء کنندگان ذیل تشــکیل و پرونده کالسه 999/98 از دفتر واصل 
و تحت نظر است . دادگاه با بررســى محتویات پرونده ، ختم دادرسى را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رأى مى نماید .در خصوص دعوى ســید نوراهللا موســوى  به طرفیت1- 
محمدرضا میرزایى به خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال بابت وجه بخشى از یک فقره 
سفته به شماره 086428 به نشانى 1- مجهول المکان  به همراه مطلق خسارات دادرسى و 
خسارت تأخیر تأدیه با توجه به تصویر مصدق سفته به شماره فوق و با توجه به آنکه خوانده با 
وصف ابالغ قانونى  در جلسه شورا حاضر نشده و الیحه اى نیز نداده  و دلیلى بر پرداخت دین  
ارائه نشده ، دعواى خواهان را وارد تشخیص ، مستندا به مواد 307و308و309 قانون تجارت 
و مواد198و522و519 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم 
به محکومیت خواندگان متضامنا به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ دویست و سى  چهارهزار تومان بابت هزینه هاى دادرســى و خسارت تأخیر تأدیه از 
تاریخ 98/05/26  تا زمان اجراى حکم مطابق شاخص تورم صادر مینماید. رأى صادره شده  
نسبت به خوانده ردیف اول غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
شورا و ظرف مدت  بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
فالورجان اســت. م الف/625290 . زهرا قاسمى - قاضى شــعبه دوم شوراى حل اختالف 

شهرستان فالورجان/ 7/414 
ابالغ ماده 105 اصالحى

آگهى ابالغ موضوع ماده 105 اصالحى آیین نامه قانون ثبت (بهــاء ثمنیه اعیانى)  نظر به 
اینکه به موجب اسناد انتقال شماره 63680 و 63682 و 63683 - تنظیمى دفتر 95 اصفهان 
به ترتیب مقادیر دو سهم مشاع از هفت سه و پنج قفیز مشاع،  چهار قفیز مشاع از دو جریب و 
نیم مشاع ،206,5 سهم و نیم مشاع از 287,5سهم (دوقفیز و نیم) مشاع از 2,5ساعت 4 جریب 
مشاع از چهار جریب و دو قفیز و نیم مشاع از پنج جریب شش دانگ باغ پالك 1/142 واقع در 
کارالدان بخش نه ثبت اصفهان به (استثناء بهاء ثمنیه اعیانى) از طرف وراث مرحوم غالمعلى 
نصر اصفهانى به خانم زهرا نصر اصفهانى فرزند عباس انتقال قطعى یافته آنگاه نامبرده طى 
درخواست وارده به شماره 8432-1398/06/14 خواستار واریز بهاى ثمنیه اعیانى به صندوق 
ثبت به نام خانم آغا مریم بیگم نصر اصفهانى و عیال مرحوم غالمعلى نصر اصفهانى در اجراى 
تبصره 1 و 2 ماده 105 آیین نامه اصالحى قانون ثبت گردیده و اظهار داشــته که دسترسى 
به مالک ندارد و آدرســى از نامبرده و یا قائم مقام قانونى وى ندارد و طبق نظریه کارشناس 
رسمى دادگسترى ارزش بهاء ثمنیه اعیانى به مبلغ 2309800ریال تشخیص داده شده که 
به موجب فیش شــماره 69078-1398/06/26به صندوق ثبت تودیع گردید لذا به موجب 
این آگهى مراتب به بانوى نام برده و یا قائم مقام قانونى وى ابالغ مى گردد تا چنانچه مدعى 
تضییع حق مى باشند ظرف مدت یک ماه پس از انتشار آگهى به دادگاه صالح مراجعه و گواهى 
طرح دعوى را به اداره ثبت فالورجان ارائه نمایند و در صورتى که ظرف مهلت مذکور گواهى 
طرح دعوى به اداره ثبت تسلیم نشود این اداره برابر مقررات اقدام خواهد نمود و در صورتى که 
مدعى تضییع حق نباشند با ارائه مدرك شناسایى معتبر به این اداره جهت اخذ سپرده مراجعه 
نمایند بدیهى است در صورت طرح دعوى اقدامات بعدى موکول به ارائه حکم قطعى از مرجع 
ذیصالح قضایى خواهد بود. م الف: 630233 رئیس ثبت فالورجان حسین زمانى علویجه از 

طرف حبیب اکبرى/ 7/416 
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مزایده اموال منقول 
شــماره : 980746  اجراى احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شــماره اجرائى 
980746 موضوع علیه باغ رســتوران یلدا و له خانم ناهید قربانى الرگانى در تاریخ 08/19/ 
98 به منظور فروش یک دستگاه یخچال ایستاده چهاردرب(دودرب بزرگ فوقانى و دو درب 
کوچک تحتانى)-یک دستگاه فریزر اســتیل دو درب با میز پیشخوان استیل متصل بطول 
حدود دو متر – یک دستگاه چرخ گوشت برقى استیل نمره 32 با متعلقات مربوطه بصورت 
کامل – یک دستگاه یخچال ایســتاده چهاردرب قرمز رنگ اسپادانا- یک دستگاه یخچال 
ایستاده شش درب زرد رنگ ( سه درب فوقانى – سه درب تحتانى )  از ساعت 10 الى 11 صبح 
جلســه مزایده در دفتر اجراى احکام دادگاه حقوقى فالورجان اطاق 315 برگزار نماید . مال 
موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 113/850/000 ریال ارزیابى شده 
است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت 
اموال مطلع شوند مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نماید ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند 
در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را به  حساب سپرده 
دادگسترى به شماره 217129028805 واریز و فیش آن را ارئه  و در صورت برنده شدن فى 
المجلس مابه تفاوت ده درصد از قیمت پیشنهادى را به حســاب مذکور واریز و فیش  آن را 
ارائه نماید و درصورت  انصراف برنده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد.م/الف : 

627596  دادورز اجراى احکام شعبه اول حقوقى فالورجان / 7/417 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
شماره: 139821702023013170- 98/7/4  برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد 
ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139860302023000502 مورخ 98/06/28 آقاى ابراهیم 
شیرانى به شماره شناسنامه 79 کدملى 1285659457 صادره از اصفهان فرزند صفر نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 92/30 مترمربع مفروزى از پالك شماره 4 فرعى از 
4574- باقیمانده واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف مجید شیرانى 
بیدآبادى واگذار گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/07/09 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/24 م الف: 612712 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك مرکزى اصفهان /7/203
ابالغ وقت رسیدگى

ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرســتان فالورجان- تاریخ: 98/07/22- 
شماره707/98 ش 5 -  با سالم و احترام به پیوست تصویر وقت رسیدگى در خصوص دعوى 
ناهید سبحانى به طرفیت رسول محمدى جهت نشــر در جراید مطابق مقررات ارسال مى 
گردد وقت رسیدگى 98/08/25 ساعت 00 :11 – م الف: 631287 مسئول دفتر شعبه پنجم 

شوراى حل اختالف فالورجان /7/415 

امروزه افراد از ماکروویو بیشتر استفاده مى کنند اما برخى 
مواد غذایى را نباید داخل آن گذاشت. مواد غذایى مانند 
تخم مرغ خام یا حتى آب پز را به هیچ عنوان با پوســت 
داخل ماکروویو قرار ندهید. این کار باعث ترکیدن پوسته 
آن در زمان فعالیت ماکروویو خواهد شد و مى تواند افزون 
بر کثیف کردن ماکروویو، خطــرات دیگرى براى افراد 

داشته باشد.
گذاشتن فلفل هاى تند داخل ماکروویو و حرارت دادن آن 
هر چند باعث کثیفى این وسیله نخواهد شد و در ظاهر 
نیز خطرى ندارد اما مى تواند افراد را به دردســر بیاندازد. 
فلفل هاى تند، حاوى ماده اى به نام کپسایسین هستند 
که با حرارت دیدن داخــل ماکروویو، به صورت گاز آزاد 
مى شــوند. باز کردن در ماکروویو و استنشــاق این گاز 
مى تواند باعث سوزش چشــم و حتى سوختگى خفیف 

چشم و گلو شود.
افراد براى خشک کردن انگورهایشان باید دور ماکروویو 
را خط بکشند. قرار دادن انگور یا حتى خود کشمش داخل 
ماکروویو مى تواند به ســوختن آنها یا ترکیدن پوســته 
میوه ها و کثیف کردن این وســیله منجر شود. این امر 
گاهى ممکن است باعث خراب شــدن ماکروویو  شود. 
شاید گرم کردن آب داخل ماکروویو، ترکیب بى خطرى 

به نظر برسد اما مى تواند باعث آتش سوزى هم شود.
زمانى کــه آب خالص داخل لیوان بلور یا ســرامیک در 
ماکروویو گرم شود، حباب هاى هواى آن طى  گرم شدن 
خارج نخواهد شد.  با حرکت دادن لیوان، این حباب هاى 
حبس شده به ناگهان خارج و باعث فوران آب داغ خواهند 
شد. براى پیشگیرى از این موضوع، بهتر است آب را در 
زمان هاى کوتاه و به دفعات، گرم کنند و در حد فاصل آن، 

یکى دو بار آن را هم بزنند.

میزان نارسایى کلیه به مقدار امالح،پروتئین، چربى و 
فسفر بستگى دار هرچقدر میزان این مواد بیشتر باشد 

نارسایى کلیه بیشتر است.
محمد حسین انوشه، متخصص تغذیه گفت: خوردن 
گوشت قرمز مى تواند خطر ابتال به نارسایى کلیوى 
را تشدید کند اما جایگزین کردن آن با پروتئین دیگر 
براى حتى یک روز مى تواند این خطر را کاهش دهد.
وى اذعان کرد: وسعت نارسایى کلیه به مقادیر امالح، 
چربى، فسفر و پروتئین آن وابسته است هرچه میزان 
مواد نام برده بیشتر باشد نارســایى به همان نسبت 

بیشتر است.    
انوشــه در ارتباط با میزان پروتئیــن موجود در بدن 
افراد بیمار گفت: پزشک مورد نظر با توجه به مقدار و 
اندازه کراتین موجود در بدن فرد بیمار میزان مصرف 

پروتئین را کاهش یا حذف مى کند.  
وى تصحیح کرد: استفاده از گوشــت قرمز در افراد 
سالم موجب نارسایى کلیه نمى شود مگر افرادى که 
سابقه ناراحتى کلیوى داشته باشند همچنین پروتئین 
مصرفى افراد ســالم هم باید کنترل شود تا موجب 

بیمارى اوره و نقرس نشوند.
خوردن کیوى به طور روزانه مى تواند ویتامین C مورد نیاز بدن 
را تأمین کند. ویتامین C مى تواند عملکرد سیستم ایمنى بدن 
را بهبود بخشد و حتى ممکن است به بهبود بیمارى هایى مانند 
سرماخوردگى و آنفلوآنزا کمک کند. این میوه براى کودکان و 

افراد مسن باالى 65 سال بهترین انتخاب خواهد بود.
کیوى (مانند بیشــتر میوه ها) حاوى فیبر زیادى است. فیبر 
به دفع مدفوع کمک مى کند. در نتیجه کیوى براى یبوست 
بهترین گزینه خواهد بود. یکى از دالیل اصلى کاهش بینایى، 
بیمارى به نام دژنراســیون ماکوالست. مطالعات نشان داده 
که خوردن ســه کیوى در روز مى تواند شما را از این بیمارى 
محافظت کند. همچنین کیوى فشار خون را کاهش مى دهد.

کیوى سرشار از لوتئین اســت که یک آنتى اکسیدان قوى 
است. در نتیجه زمانى که فشار خون به درجه بحرانى مى رسد 

مى توانید از کیوى استفاده کنید.

مصرف نبات براى رفع امراض مختلف مانند سر درد، دل 
درد و انواع عوارض ناشى از مصرف مواد غذایى داراى طبع 
سرد، یکى از روش هاى شایع درمان در بین یزدى هاست 
به طورى که پس از صرف هــر غذایى یک چاى و نبات 
براى خود و اطرافیان تجویز مى کنند اما آیا نبات در درمان 

دردها معجزه مى کند؟
مردم یزد درمان هر نوع عارضه ناشى از مصرف 
مواد غذایى داراى طبع سرد، از سر درد تا پا درد 

را با استفاده از مصرف یک نوشیدنى ساده 
مانند آب جوشــیده به همراه نبات 
درمان مى کنند به طورى که معجزه 

چاى و آب جوش نبات یزدى ها، شهره 
عام و خاص شده است.

سید کاظم کاظمینى، عضو هیئت 
علمى دانشگاه علوم پزشکى 

یــزد و متخصص طب 
ســنتى ایرانى  به تأثیر 
نبات در رفع مشکالت 
مزاجى افراد اشــاره و 

اظهار مى کند: نبات به عنوان یک ماده  انرژى زا، به راحتى 
انرژى را در بدن فرد آزاد مى کند و از آنجایى که خود این 
ماده شیرین و داراى طبعى گرم است مى تواند در رفع طبع 
سرد دیگر مواد غذایى مصرف شده توسط افراد مؤثر باشد 

و در این باره کمک قابل توجهى کند.
وى تأثیر چشمگیر نبات در رفع عوارض ناشى از مصرف 
غذاهاى با طبع سرد را یادآور مى شود و تصریح مى کند: 
نبات تأثیر زیادى در رفع این عــوارض دارد اما با وجود 
این، نمى توان از تأثیر آن به عنوان یک معجزه 
یاد کرد چرا که این ماده نمى تواند براى 

درمان هر نوع بیمارى مؤ ثر باشد.
این متخصص طب سنتى ایرانى در پایان 
خاطرنشان مى کند: نبات براى بیمارى هایى 
ناشى از سرد مزاجى به ویژه معده  
ســرد، کمک کننــده خوبى 
اســت ولى همانند دیگر 
مــواد غذایــى مصرف 
بیش از اندازه  آن توصیه 

نمى شود.

واژه تنبلى، یادآور شخصیت فکاهى «حسنى» است. «حسنى»  براى 
ما نماد تنبلى بود، او همیشــه به مدرسه اش دیر مى رسید. ناخن بلند، 
موهاى کثیف و ... شاید تعریف اشــتباه واژه تنبلى براى ما از همین 

جا شروع شد.
مشکل اینجاســت که هیچیک از ما درك درســتى از تنبلى نداریم. 

به نظر شــما، آیا کســى که هشت ســاعت در روز کار 
مى کند تنبل است؟! در جواب این سئوال باید 

گفت بله، حتى اگر کسى 12 ساعت در روز 
هم کار کند باز هم ممکن اســت در دسته 
انســان هاى تنبل قرار گیرد. تنبلى تنها به 

معناى خوردن و خوابیدن نیست.

آیا من تنبل هستم؟!
هنگامى که ما به علت تالشى که باید براى رسیدن 

به هدف خود انجام دهیم بى خیالش مى شــویم، بله 
ما انسان تنبلى هســتیم. اگر کارى را نصفه و نیمه انجام 

مى دهیم که زودتر تمام شود تا به بیکارى خود ادامه دهیم ما 
انسان تنبلى هستیم.

 وقتــى مى توانیــم کارى را بــه خوبــى بــه پایــان برســانیم 
اما با انــرژى و زمــان کمتر گذاشــتن آن را بــه بدترین 
شــکل ممکن تحویل مى دهیم ما انســان تنبلى هستیم. 

تنبلى عضوى جدا نشــدنى از انســان اســت ولى مى شود بر آن 
غالب شد.

تنبلى را پرورش ندهیم
درفضاى مجازى و رسانه هاى اجتماعى ما شاهد 

آمارى از ثروت انسان هاى موفق و سرشناس هستیم. این 

موضوع که آیا حقیقت دارد یا نه مهم نیســت. نکته مهم این است، 
که شما زندگى حاصل از تالش  آنها را با زندگى در حال تالش خود 
مقایسه مى کنید. این موضوع است که اهمیت دارد و باعث پرورش 
تنبلى و ناامیدى در شما مى شود. به شما توصیه مى کنم اگر به نتیجه 
موفقیت یک زندگى 60 ساله نگاه مى کنید، پس تالش هاى پنج دهه 

گذشته اش را هم نگاهى بیاندازید.

به خودمان کمک کنیم
1. وظایفمان را به وظایف کوچک تر تقسیم کنیم.

2. استراحت کردن را با تنبلى اشتباه نگیریم.
3. انگیزه براى خود ایجاد کنیم.

4. مثبت اندیش باشیم.
5. ورزش کنیم.

تنبلى و کابین هاى پشت سرش
تنبلى واژه اى که مانند قطار اســت و کابین هاى فقر و شکست را به 
دنبال خود مى آورد. وقتى که ما براى رســیدن به هدف خود تالش 
نمى کنیم یا تالش مى کنیم اما نه به مقــدار کافى، پس باید مطمئن 
باشیم که شکســت مى خوریم یا دســتکم آن نتیجه  مطلوبى را که 
مى خواهیم، به دست نمى آوریم. امروزه تنبلى رابطه 

تنگاتنگــى با فقر و شکســت دارد حتى 
کســانى کــه به 

ســختى و زیــاد هــم کار مى کنند اگــر تنبل باشــند، 
ممکن است تالش هایشان نه تنها به  آنها کمک نکند بلکه 

باعث خستگى ناشى از شکست هاى متعدد و فشارهاى اقتصادى
و روانى شود.

آیا تعلیم دیده ایم که تنبل باشیم؟!
تا زمانى که از وجود چیزى آگاه نباشــیم، آن چیز در دنیاى ما وجود 
ندارد اما تنبلى را نمى توان گردن داســتان هاى «حسنى» انداخت. 
ما براى تنبلى و کاهلى، پیشــینه اى قوى تر از داســتان هاى بچگى 
خود داریم. تنبلى کردن از اجداد عشــایرمان که انرژى خود را براى 
مبارزه بــا حیوانات درنده و دشــمنان ذخیره مى کردنــد، به ما ارث

رسیده است. 
به بیان دیگر باید گفت که بخشى از تنبلى کردن در شناسه ژنتیکى 
انسان هاســت. پدید آمدن رفاه و راحتى ماننــد: آنتى بیوتیک، 
بانک ها، جاده هــا و خنک  کننده ها این ژن را غالب تر ســاخته

 است.

ریشه یابى از لحاظ روانشناسى
علم روانشناسى بر این باور اســت که ترس و ناامیدى دو عنصرى 
هستند که باعث تنبلى در فرد مى شــوند. برخى افراد از موفقیت 
مى ترســند یا عزت نفــس الزم بــراى احســاس راحتى
 و موفقیــت را ندارند و تنبلى مانند بیمــارى خود ایمنى که 
بدن، خودش را تخریــب مى کند راهى بــراى از بین بردن 

خود است.

محرومیت از خوردن شیرینى، از علل شکست رژیم هاى 
الغرى اســت اما مى توانید با گنجاندن عسل در رژیم 
غذایى خود، چربى سوزى بدن را افزایش دهید و در عین 

حال میل خوردن به شیرینى را برآورده کنید.
رضا افتخار، کارشناس ارشد و مشاور تغذیه گفت: 
عسل ریزمغذى هاى خاصى دارد که در متابولیسم 

بدن مؤثر اســت در واقع عسل مکانیسم هاى چربى 
ســوزى را تســریع مى کند. او ادامه داد: عسل زمانى 

مى توانــد در کاهش وزن 
مؤثر باشــد که کالرى هاى 

دریافتى بدن محدود شود.
این مشاور تغذیه با اشاره 

به برخى باور هاى غلط 

در زمینه تغذیه گفت: عده اى باور دارند با خوردن آب به 
صورت ناشتا مى توانند الغر شــوند یا اینکه خوردن آب 
ناشتا را ضامن ســالمتى مى دانند در حالى که از لحاظ 

پزشکى این عقیده رد شده است.
 افتخار ادامه داد: میزان دریافت آب در طول روز مى تواند 
تأثیر خود را بر بدن داشته باشد و معموًال خوردن هشت 
تا ده لیوان آب در روز توصیه 
مى شود.  او گفت: همچنین 
مخلــوط کــردن اندکى 
عسل با آب و مصرف آن 
در رژیم هــاى الغرى و 
هنگام ورزش بســیار مؤثر 

است.

کله پاچه خورها باید بدانند 
بهترین و بدترین قسمت 
کله پاچه، کدام بخش آن 
است. از نظر تغذیه اى؛ 
بهترین قسمت،  «پاچه» 
است که چربى کمى دارد 
و بدترین بخش «مغز » است 
که سرشار از کلسترول است و هر 
یک مغز به اندازه هشت زرده تخم مرغ  

کلسترول دارد. 

تنبلى فقط خوردن و خوابیدن نیست! 

آگهى تغییرات
شرکت هوشمند گستران عصر ارتباطات جى شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 60488 و شناسه ملى 
14007583566 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/12/07 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : فائزه شیفته به کد ملى 1281918301 
و ابوالفضل حاجى على زاده به کد ملى 1289624445 
وجالل شــیفته به کد ملــى 1281652202 بعنوان 
اعضاى هیات مدیــره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. رضا نریمانى به کــد ملى 1291413200 
به ســمت بازرس اصلى و اکبر آقا محمدى به کد ملى 
1283539251 به ســمت بازرس على البدل براى 
مدت یک سال مالى انتخاب شدند اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (630088)

آگهى تاسیس
شرکت سهامى خاص آرکا سالمت شیدفر درتاریخ 1398/07/17 به شماره ثبت 63271 به شناسه ملى 14008682529 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید، بسته بندى، توزیع و پخش، خرید و فروش و صادرات و واردات 
انواع مواد غذایى حاضرى، انواع مواد غذایى خام، منجمد و فرآورى شده، غذاهاى آماده طبخ و نیمه آماده، انواع سس ها و چاشنى ها، انواع نان هاى صنعتى، 
نان هاى حجیم و نیمه حجیم، نان هاى مغزدار، نان شیرمال، پیراشکى، دونات، کیک، کلوچه و بیسکوییت – طراحى، تجهیز و راه اندازى خط تولید انواع مواد 
غذایى حاضرى، انواع مواد غذایى خام، منجمد و فرآورى شده، غذاهاى آماده طبخ و نیمه آماده، انواع سس ها و چاشنى ها، انواع نان هاى صنعتى، نان هاى 
حجیم و نیمه حجیم، نان هاى مغزدار، نان شیرمال، پیراشکى، دونات، کیک، کلوچه و بیسکوییت – خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز 
بازرگانى – شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى – اخذ وام وتسهیالت از بانک ها و موسسات دولتى و خصوصى صرفاً در راستاى تحقق اهداف 
شرکت – اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور - عقد قرارداد با ارگان هاى دولتى و خصوصى – برگزارى و شرکت در سمینارها، کنفرانس 
ها و نمایشگاه هاى داخلى، خارجى و بین المللى (بجز فرهنگى هنرى). درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله رباط دوم ، کوچه شهید مرادعسگرى 5 ، بن بست 
گلشن ، پالك 5 ، مجتمع پدرام 4 ، طبقه چهارم ، واحد 8 کدپستى 8196816182 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى 
منقسم به 1000 سهم 1000 ریالى تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 98/1108/012 
مورخ 1398/07/06 نزد بانک آینده شعبه خانه اصفهان با کد 1108 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى 
امید ادهمى به شماره ملى 1271234882و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى ایمان ادهمى به شماره 
ملى 1285189159و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم بهجت رادان به شماره ملى 1286577470و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه 
هاى عادى و ادارى با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى 
مهدى طوقیان به شماره ملى 1285026934 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى خانم منصوره کالنترى دهقى به شماره ملى 1292450274 به 
سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (629887)

آگهى تغییرات
شــرکت آبان صنعت آیریک ســهامى 
خاص به شماره ثبت 3315 و شناسه ملى 
14002973268 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1398/02/31 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :پروانه حاج 
کرمى کد ملــى 1141708922 بعنوان 
رئیس هیات مدیره و مســعود ابدالى کد 
ملى 1130313409 بعنوان نائب رئیس 
هیات مدیره و حســینعلى ابدالى کد ملى 
1141040387 بعنوان عضو هیات مدیره 
و مدیر عامل شرکت براى مدت دوسال 
انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شــرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها و عقوداسالمى و اوراق 
عادى با امضاء مدیــر عامل همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشــد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان مرجع 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى

 نجف آباد (629958)

ى» است. «حسنى»  براى 
دیر مى رسید. ناخن بلند، 
ژه تنبلى براى ما از همین 

درســتى از تنبلى نداریم. 
کار روز ت در

ید

 رسیدن
ــویم، بله 

 و نیمه انجام
ود ادامه دهیم ما 

بــه پایــان برســانیم 
ن را بــه بدترین 
ن تنبلى هستیم. 

ـت ولى مى شود بر آن 

شاهد 
س هستیم. این 

موضوع که آیا حقیقت دارد یا نه مهم نیســت. نکته مهم این است، 
که شما زندگى حاصل از تالش  آنها را با زندگى در حال تالش خود 
مقایسه مى کنید. این موضوع است که اهمیت دارد و باعث پرورش 
تنبلى و ناامیدى در شما مى شود. به شما توصیه مى کنم اگر به نتیجه 
0موفقیت یک زندگى60 ساله نگاه مى کنید، پس تالش هاىپنج دهه 

نگاهى بیاندازید. گذشته اش را هم

به خودمان کمک کنیم
1. وظایفمان را به وظایف کوچک تر تقسیم کنیم.

2. استراحت کردن را با تنبلى اشتباه نگیریم.
3. انگیزه براى خود ایجاد کنیم.

4. مثبت اندیش باشیم.
5. ورزش کنیم.

تنبلى و کابین هاى پشت سرش
تنبلى واژه اى که مانند قطار اســت و کابین هاى فقر و شکست را به 
دنبال خود مى آورد. وقتى که ما براى رســیدن به هدف خود تالش 
نمى کنیم یا تالش مى کنیم اما نه به مقــدار کافى، پس باید مطمئن 
نتیجه  مطلوبى را که  باشیم که شکســت مى خوریم یا دســتکم آن
مى خواهیم، به دست نمى آوریم. امروزه تنبلى رابطه 

تنگاتنگــى با فقر و شکســت دارد حتى 
کــه به کســانى

ســختى و زیــاد هــم کار مى کنند اگ
ممکن است تالش هایشان نه تنها به  آنه
باعث خستگى ناشى از شکست هاى متع

و روانى شود.

آیا تعلیمدیده ایم که تنبل باش
تا زمانى که از وجود چیزى آگاه نباشــی
ندارد اما تنبلى را نمى توان گردن داســ
براى تنبلى و کاهلى، پیشــینه اى قو ما
خود داریم. تنبلى کردن از اجداد عشــا
مبارزه بــا حیوانات درنده و دشــمنان

رسیده است. 
به بیان دیگر باید گفت که بخشى از تن
ر انسان هاســت. پدید آمدن رفاه و
بانک ها، جاده هــا و خنک  کننده ه

 است.

ریشه یابى از لحاظ روانش
اســت که بر این باور علم روانشناسى
مى شـ هستند که باعث تنبلى در فرد
مى ترســند یا عزت نفــس ال
 و موفقیــت را ندارند و تنبلى م
بدن، خودش را تخریــب مى ک

خود است.

ادى

ما وجود  ى
انداخت. 

مواد غذایى که نباید 
داخل ماکروویو قرار دهید

میوه فصل سرد که داروى 
سرماخوردگى است 

عارضه ناشى از مصرف 
سرد، از سر درد تا پا درد 

یک نوشیدنى ساده 
 همراه نبات 
ى که معجزه 

زدى ها، شهره 

ضو هیئت 
شکى

ب

وى تأثیر چشمگیر نبات در رفع
غذاهاى با طبع سرد را یادآور م
نبات تأثیر زیادى در رفع این ع
این، نمى توان از تأثیر
ا یاد کرد چرا که
درمان هر نوع بیم
این متخصص طب

خاطرنشان مى کند:
ناشى از س
ســر
اس
م
ب
نم

چاى نبات یزدى ها معجزه مى کند؟

با خوردن عسل الغر شوید 

ن به شیرینىرا برآورده کنید.
رشناسارشد و مشاور تغذیه گفت:

 هاى خاصى دارد که در متابولیسم 
ت در واقع عسل مکانیسم هاى چربى 

مى کند. او ادامه داد: عسل زمانى ــریع
کاهش وزن 
 کالرى هاى 

حدود شود.
یه با اشاره 

طططغلط ى 

پزشکىاین عقیده ردشده است.
 افتخار ادامه داد: میزان دریافت آب در ط
تأثیر خود را بر بدن داشته باشد و معمو

تا ده لیوان آب
مى شود. او
مخلــوط
عسل با آ
در رژیم ه
هنگام ورز

است.

غذاى گرانقیمت دشمن کلیه 

کله پاچ
بهتر
کله پ
است
بهتری
است ک
و بدترین
که سرشار از

یک مغز به اندازه هش
کلسترول دارد.  بهترین و بدترین

 قسمت کله پاچه
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مدیریت شعب پست بانک اســتان اصفهان در نظر دارد تعداد دو دســتگاه خودپرداز مستعمل 
و با جزئیات مندرج در اســناد مزایده را با بهره گیرى از ســامانه تــدارکات الکترونیکى دولت
(www.setadiran.ir) با شماره مزایده 2-98 و شماره 1098003617000003 سیستمى به صورت 

الکترونیکى به فروش برساند.
 زمان انتشار در سایت: تاریخ 98/07/20، مهلت دریافت اسناد مزایده: تاریخ 98/07/30

تاریخ بازدید: از تاریخ 98/07/22 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: تاریخ 98/07/30
عالقمندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با 

شماره هاى ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه: 021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر استان ها، در سایت ســامانه(www.setadiran.ir) بخش
 "ثبت نام / پروفایل مزایده گر" موجود است.

آگهى مزایده عمومى آگهى مزایده عمومى 
شماره شماره 10980036170000031098003617000003(شماره مزایده مرجع(شماره مزایده مرجع22--9898))

مدیریت شعب پست بانک استان اصفهان

        نوبت دوم

م الف: 630842

1- اجاره محل پارکینگ شماره یک خیابان بوعلى، مقابل بیمارستان شهید اشرفى اصفهانى به مدت دو سال شمسى
- مبلغ پایه ماهیانه 85/000/000 ریال

مبلغ سپرده شرکت در مزایده: 102/000/000 ریال
2- اجاره پارکینگ شماره دو خیابان بوعلى، کوچه ارشاد سابق، جنب پایانه مسافربرى به مدت دو سال شمسى

- مبلغ پایه ماهیانه 15/000/000 ریال
- مبلغ سپرده شرکت در مزایده: 18/000/000 ریال

3- اجاره پارکینگ خیابان ولیعصر (عج)، پشت مسجد جامع فروشان، جنب دوشنبه بازار به مدت دو سال شمسى
- مبلغ پایه ماهیانه: 40/000/000 ریال

- مبلغ سپرده شرکت در مزایده: 48/000/000 ریال
مهلت ارایه پیشنهادهاى مزایده: تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 98/08/13

محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى سازمان
محله ارایه پیشنهادات: دبیرخانه سازمان

تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 98/08/14
مدت اعتبار پیشنهادات: روز شنبه 98/08/25

اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مهلت و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود.
جهت اطالعات بیشتر به امور رفاهى سازمان واقع در میدان شهداء، خیابان مدرس، کوچه شماره 14 خانه تاریخى مجیر مراجعه 

نمایید.

آگهى مزایده

سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى خمینى شهر

        نوبت اول

م الف: 633909

«در بودجه سال جارى منطقه 12 شــهردارى اصفهان، 
125 پروژه عمرانى بزرگ و کوچک با اعتبارى بالغ بر 117 
میلیارد تومان پیش بینى شده، که از این میزان امسال 75 
میلیارد تومان پروژه عمرانى در منطقه اجرایى و عملیاتى 
خواهد شد که نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شده 

است.»
مدیر منطقه 12 شهردارى اصفهان در جمع خبرنگاران این 
مطلب را اعالم کرد و گفت: بودجه منطقه 12 شهردارى 
اصفهان در سال جارى 167 میلیارد تومان بوده که بیش 
از 70 درصد آن معادل 117 میلیارد تومان بودجه عمرانى 
اســت که از این میزان نیز حدود 47 درصد آن معادل 54 
میلیارد تومان به تملک و آزادسازى اختصاص یافته است.

على باقرى اظهار کرد: بر اســاس بودجه سال جارى، ما 
باید ماهیانه 14 میلیارد تومان درآمد داشــته باشیم. این 
در حالى اســت که ما در منطقه 12، سه پروژه مشارکتى 
شامل پروژه هاى تجارى ادارى شهید علیخانى، تفکیکى 

کازرونى و تجارى ورزشى شهرك نگین را در حال احداث 
داریم.

وى با بیان اینکه منطقه 12 شهردارى اصفهان با مساحت 
8200 هکتار، بزرگ ترین منطقه از نظر وســعت در بین 
مناطق 15گانه شهردارى اصفهان اســت، افزود: حریم 
منطقه 6600 هکتار و بقیه، محدوده قانونى مشتمل بر ده 
محله بوده و خدمات رسانى به این محالت بسیار پیچیده و 
هزینه بر بوده و منطقه جمعیتى افزون بر 140 هزار نفر دارد.
مدیر منطقه 12 شهردارى اصفهان از هزینه کرد سالیانه 
20 میلیارد تومان در منطقه براى رفت و روب و فضاى سبز 
خبر داد و گفت: سرانه فضاى سبز به ازاى هر نفر در منطقه 
بیش از 26 متر است و منطقه 12 به دلیل قرار گرفتن در 
شمال و اتوبان معلم و آزادگان که بیشترین تراکم مسافر 
را دارد قریــب 60 درصد حجم تردد به شــهر اصفهان را 

داراست.
باقرى ادامه داد: ما پساب شــاهین شهر را خریدارى و در 
تصفیه خانه تکمیلى استانداردهاى محیط زیست و فضاى 
سبز را رعایت کردیم و پساب با 18500 متر شبکه انتقال و 
سه مخزن پساب به میدان استقالل منتقل مى شود و مورد 
استفاده مناطق 2 و 12 قرار مى گیرد. همچنین در منطقه 
12، سیصد هکتار فضاى سبز و 53 پارك وجود دارد که 49 
درصد آبیارى فضاى سبز به صورت قطره اى و با تکنولوژى 

روز انجام مى شود.
وى خاطرنشان کرد: در ســال 98 تاکنون علیرغم رکود، 
176 پروانه با مساحت 106 هزار مترمربع مساحت صادر 
شد که نسبت به سال 97 که صد پروانه با 60 هزار و 921 
مترمربع مســاحت بود در صدور پروانــه 74 درصد و در 

مساحت 72 درصد افزایش داشته است.
مدیر منطقه 12 شــهردارى اصفهان بــه چندین پروژه 
عمرانى شاخص در منطقه پرداخت و با تشریح این پروژه ها 

گفت: مجموعه ورزشى فرهنگى شهرك مهدیه با هزینه 
دو میلیارد و 660 میلیون تومــان در محله کم برخوردار 
مهدیه، یکى از بهترین مجموعه هاى ورزشى با امکانات 
مطلوب به شــمار مى رود که آماده افتتاح است. پروژه فاز 
دوم خیابان ورودى مهدیه نیز از درخواســت هاى چندین 
ساله شــهروندان بوده که با 650 میلیون تومان هزینه، 
تکمیل شده است. همچنین احداث مرکز توانمندسازى 
زنان سرپرســت خانوار در محله پرآســیب ناصرخسرو و 
امیرالمؤمنین(ع) که سومین نقطه پرآسیب شهر اصفهان 
به شمار مى رود از دیگر اقداماتى است که در چهار طبقه با 
زیربناى 1122 مترمربع با هزینه دو میلیارد و 240 میلیون 

تومان براى آموزش زنان بنا شده است. 
باقرى اجراى پارك سوار ورودى عاشق آباد که در دو فاز 
در حال اجراست را از دیگر پروژه هاى شاخص برشمرد و 

گفت: مساحت این دو فاز مجموعاً 15 هزارو 500 مترمربع 
است و عالوه بر ایســتگاه هاى اتوبوس، داراى پارکینگ 

خودرو با ظرفیت پذیرش 200 خودروى شخصى است که 
در مجاورت ایستگاه مترو قدس قرار دارد و براى اجراى هر 
دو فاز آن، 23 میلیارد تومان هزینه خواهد شد که فاز یک 
آن شامل ایستگاه اتوبوس در حال بهره بردارى است و فاز 
دوم آن نیز تا دو ماه آینده به بهره بردارى مى رسد. این در 
حالى است که پروژه مجموعه فرهنگى شهرك کوثر که 
با هزینه یک میلیارد و صد میلیون تومان اجرا شده آماده 

بهره بردارى است. 
وى از دیگر پروژه هاى عمرانى در دســت اجــرا را، ادامه 
اتصال خیابان مفتــح و آزادگان با طول 600 متر و عرض 
30 متر که در دست آزادسازى است نام برد و گفت: از 84 
پالك مسکونى، تاکنون 80 پالك آزادسازى شده و بقیه 

نیز تا یک ماه آینده، آزادسازى خواهد شد.
مدیر منطقه 12 شــهردارى اصفهان اظهــار کرد: جمع 

پروژه هاى آماده بهره بردارى تا یک ماه آینده در منطقه 12 
شهردارى اصفهان 34 میلیارد تومان بوده که البته برخى از 

این پروژه ها تاکنون تکمیل شده است.
باقرى با بیان اینکــه در خدمات شــهرى در منطقه 12 
شهردارى اصفهان کارهاى بزرگى صورت گرفته است، 
انتقال شــبکه آبیارى را از جمله آنها دانســت و گفت: در 
راســتاى تحقق شــهر تاب آور که از برنامه هاى شهردار 
اصفهان است عملیات لوله گذارى و آبرسانى براى حفظ 
محیط زیست انجام شده و کاشــت گونه هاى کم آب و 

چمن هاى مقاوم به خشکى از سیاست هاى ماست.
وى اشــاره اى هم به فعالیت هاى فرهنگى در منطقه 12 
شــهردارى اصفهان داشــت و افزود: در یکسال گذشته 
قریب 1871 برنامه به مناسبت هاى مختلف و براى همه 
گروه هاى ســنى در منطقه 12 عملیاتى و اجرایى شد که 
بیش از 187 هزار نفر از شهروندان در زمره مخاطبان این 
برنامه ها بودند و توانســتیم رضایت شهروندان منطقه را 

فراهم سازیم. همچنین ما دو ســازمان مردم نهاد و دفتر 
تسهیلگرى در محله ناصرخسرو را از ابتداى سال جارى 

راه اندازى کرده ایم که در مباحث شهرى فعال است.
مدیر منطقه 12 شهردارى اصفهان، مبلمان شهرى را از 
موضوعات در دستور کار مدیریت شهرى بیان کرد و گفت: 
مبلمان شهرى در دســتور کار قرار دارد تا شهروندان در 
منطقه از فضاها لذت ببرند و در این راستا هر هفته به همراه 
معاونان به محالت مختلف سرکشى مى کنیم و اقداماتى 
را صورت مى دهیم و در این راه، از پیشنهادات شهروندان 

استفاده مى کنیم.
باقرى در پاسخ به سئوال یکى از خبرنگاران در خصوص 
عــوارض آالیندگى با بیــان اینکه این امــر با مجموعه 
درآمدى شهردارى اصفهان اســت، گفت: ما بیش از 20 
میلیارد تومان صرف نگهدارى فضاى سبز و رفت و روب 
در منطقه 12 مى کنیم. این در حالى اســت که سرانه هر 
شهروند در منطقه 12 شــهردارى اصفهان، سالیانه یک 
میلیون و 200 هزار تومان بــوده و این با هزینه ها برابرى 
نمى کند و هزینه ها افزایش مى یابد که عوارض آالیندگى 

مى تواند یاریگر باشد.
وى یکى از افتخارات در منطقه 12 را ارتباط نزدیک با مردم 
مى داند و مى گوید: اعتقاد دارم فعالیت هاى شهردارى باید 
بر اساس نیاز و خواست مردم انجام شــود و برنامه ما نیز 
تاکنون بر این اساس بوده است و به هر بهانه اى به جمع 
مردم مى رویم و خواســته هاى آنها را عملیاتى و اجرایى 
مى کنیم و ســعى داریم همواره رضایت مردم منطقه را 

فراهم سازیم.
مدیر منطقه 12 شــهردارى اصفهان مى گوید: کل معابر 
شهر اصفهان 45 میلیون مترمربع است که 10 درصد آن 
متعلق به منطقه 12 است و این موضوع افزایش هزینه ها 

را در بر دارد.
باقرى از شــهروندان در منطقه 12 که همــواره یاریگر 

شهردارى در انجام فعالیت ها بوده اند قدردانى کرد.

مدیر منطقه 12 شهردارى در جمع خبرنگاران مطرح کرد:

پیش بینى 125 پروژه عمرانى در منطقه 12 شهردارى اصفهان

ساسان اکبرزاده


