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بهترین خوراکى براى سرماخورده هاآب ملخ سمیرم دوباره قربانى گرفتکتاب دوم «سینماتوگراف» رونمایى شدصیاد آزاد شده: براى زنده ماندن برگ مى خوردیم! مرسى بابت جونیور! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

عناب بخورید 
تا دکتر اعصاب و 

روان نروید

چک اصفهانى ها بیشتر از همه برگشت خورد
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متمکن هایى که 
دیگر یارانه نمى گیرند 

این دیوار زرد
 به راحتى باج نمى دهد

رونق تولید 
دندان شکن ترین پاسخ به 

دشمنان است

5
ساکنان مجهول 
باستى هیلز

میوه عناب، بومى آسیاى جنوبى است اما در 
سراسر جهان یافت مى شود. این میوه هنگام 

رسیدن، قرمز تیره یا بنفش است و ممکن 
است کمى چروکیده به نظر برسد. این میوه 
به دلیل طعم شیرین و بافت آن، اغلب در...

حدود یک ماه بعــد از آنکه نمازگــزاران جمعه 
لواســانى طى نامه اى از ریاســت قوه قضاییه 
خواستند سرزده از شهرك باســتى هیلز دیدن 
کند، گیت هاى این شهرك قرار گرفته در شمال 
لواسان که حدود 52 ملک بسیار گرانقیمت دارد 
به دســتور حوزه  قضایى لواســان برداشته شد. 
خبرنگاران هم یکى یکى به لواســان آمدند که 
از این شــهرك که دیگر ممنوعــه نبود عکس 
و فیلم تهیه کنند. اگرچه حراســت ورودى این 
شهرك روى خبرنگاران و تهیه  عکس از طرف 

آنها حساس ...
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آب زاینده رود تا دوازدهم مهر توزیع مى شود آب زاینده رود تا دوازدهم مهر توزیع مى شود 
با پیشنهاد کشاورزان غرب و شرق اصفهان موافقت شدبا پیشنهاد کشاورزان غرب و شرق اصفهان موافقت شد
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بررسى آمار بانک مرکزى از مبادالت بانکى کشور در مرداد ماه نشان مى دهد

همان خلعت انفجارى
محمدرضا خلعتبرى بهترین دوران بازى خود را در ذوب آهن گذراند 
و حتى موفق شــد با این تیم به فینال آسیا راه یابد اما دست روزگار او 
را از سبزپوشان اصفهانى دور کرد و او بعد از هشت سال به ذوب آهن 
برگشت اما در بازى هاى اول خود در این تیم با مصدومیت شدیدى از 
ناحیه رباط صلیبى مواجه شد و درخشش دوباره او در این تیم به تعویق 

افتاد. استقالل براى او...
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در صفحه 2 بخوانید

2 روایت درباره کسانى که در شهرك 
بسیار گرانقیمت لواسان زندگى مى کنند

کشف 6000
 قرص روانگردان 

در فرودگاه
 اصفـهان

برنامه ریزى براى راه اندازى تراموا در مرکز شهر
شهردار اصفهان خبر داد؛
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تیکه پرسپولیسى ها تیکه پرسپولیسى ها 
به آقایى!به آقایى!

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد در نظر دارد پارکینگ هاي وسایل نقلیه شخصی دانشجویان و کارواش مستقر در 
سایت دانشگاه را به شرح ذیل از طریق برگزاري مزایده عمومی، براي یکسال به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط 
واگذار نماید. لذا ازمتقاضیان دعــوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده، حداکثر ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار 
این آگهی به سایت اینترنتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد به آدرس www.iaun.ac.ir (قسمت مزایده/مناقصه) 

مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.
شرایط مزایده:

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

* مبلغ واریزي بابت خرید اسناد مزایده مذکور مبلغ 000 / 500 ریال می باشد
* مبلغ ضمانت شرکت در مزایده 000/000/ 300ریال می باشد

آدرس دبیرخانه کمیسیون معامالت : نجف آباد ، بلواردانشگاه ، دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد ، ساختمان کتابخانه مرکزي 
تلفن دبیرخانه کمیسیون : 42292020 – 031           

Email:monaghese@iaun.ac.ir

آ آ

شهردارى گز برخوار در نظر دارد
1) اجراى فاز اول پنل هاى خورشیدى 140 کیلووات در بام مستحدثات خود به مساحت حدود 1500 مترمربع 
واقع در سقف ساختمان غسالخانه، آرامستان و ساختمان و ورزشــگاه کوثر با حداقل سهم شهردارى 12 

کیلووات
2) اجرا و واگذارى فضاى تبلیغاتى سطح شهر به مدت 78 ماه شمسى (6 ماه دوره ساخت و نصب و 72 ماه 

زمان بهره بردارى زمان بندى شده)
را از طریق مزایده عمومى واگذار نماید. متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و مدارك مزایده تا پایان 
وقت ادارى روز چهارشنبه 1398/07/24 به دبیرخانه شهردارى گز برخوار مراجعه نمایند. ضمنًا اطالعات 
تکمیلى مزایده فوق از طریق وب سایت شهردارى به نشانى www.gazborkhar.ir در دسترس مى باشد. 
همچنین امور مالى شهردارى با شماره تلفن 45721961- 031 داخلى 120 در ساعات ادارى آماده پاسخ گویى 

به سؤاالت احتمالى مى باشد.

ااا نظنظظظظ اا خخ گگ اا ننشش

نوبت اول

 روابط عمومى شهردارى گز برخوار

شرکت آب و فاضالب روستایى اصفهان در نظر دارد کاالهاى خود به شرح جدول ذیل و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیرى 
از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت www.  setadiran.ir به صورت الکترونیکى به فروش برساند. الزم است مزایده گران در صورت 

عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مزایده محقق سازند . 
زمان انتشار در سایت :  روز  دو شنبه مورخ 98/07/08 ساعت 14 
تاریخ بازدید : روز شنبه مورخ  98/07/13 از ساعت 8 لغایت 14 

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت روز یکشنبه مورخ   98/07/21 ساعت 19
زمان بازگشایى : روز دوشنبه  مورخ   98/07/22 ساعت 9صبح

زمان اعالم به برنده : روز چهارشنبه مورخ   98/07/24 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت هاى الف :

آدرس: اصفهان – بزرگراه خرازى – چهار راه جهاد – شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان – دبیرخانه مرکزى
تلفن تماس : 32363066- 031 و 32364061-031 داخلى 250 ( اداره امور حقوقى و قراردادها)

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده : 
( IR 560100004101124030232530     : کد شبا)  ضمانت نامه معتبر بانکى ویا واریز وجه به حساب شماره  4101124030232530
پرداخت در آمد شرکت هاى دولتى نزد بانک مرکزى ( قابل پرداخت در کلیه شعب کلیه بانکها)  بنام شرکت آب وفاضالب 

روستایی استان اصفهان ضمنا رعایت موارد ذیل الزامى مى باشد:
 1- برگزارى مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیندمزایده شامل خرید و 
دریافت اسناد مزایده پرداخت تضمین شرکت در مزایده ( ودیعه،) ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایى پاکات ، اعالم به برنده 

، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر مى باشد.
2- پیشنهاد مى گردد قبل از ارائه پیشنهاد قیمت از اقالم موضوع مزایده(در محل  انبارشرکت آب و فاضالب روستایى 

اصفهان واقع در شهر زیار)  بازدید به عمل آورید.
3- صرفاً  مراکز داراى مجوز اسقاط خودرو مستقر در استان اصفهان مجاز به شرکت در این مزایده مى باشند .

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
     مرکز تماس  سامانه : 021-41934

      دفتر ثبت نام اصفهان :  75-03132645870  داخلى 3296 و 3299
 www.Abfar-isfahan.ir ضمناً آگهی درسایت شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان به نشانی

 وپایگاه اطالع رسانی مناقصات به نشانی IETS.MPORG.IR درج گردیده است.

گ ا ا ا ا ا ا ئ ا ل لذ ا کاال ا ظ ا ا ذا ال فا آ ک

کمیسیون معامالت شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان

آگهى تجدید مزایده عمومى

م الف: 612809

آگهی  مزایده واگذاري پارکینگ هاي وسایل نقلیه شخصی 
دانشجویان  و کارواش در دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد 

 شرکت آب و فاضالب روستائى استان اصفهان
آگهى مزایده عمومى شماره 102-م ز– 98  

 تعداد عنوان کاالردیف
(دستگاه)

شرایط 
تضمین شرکت در مزایده پرداخت وجه  

خودروى پیکان 1
نقدى3سوارى اسقاطى

شرکت کنندگان مى بایست جهت شرکت در مزایده رسید واریز مبلغ 
60,000,000ریال را بصورت ضمانت نامه معتبر بانکى و یا واریز 

نقدى ارائه نمایند

خودروى وانت مزدا 2
نقدى2اسقاطى

شرکت کنندگان مى بایست جهت شرکت در مزایده رسید واریز مبلغ 
40,000,000 ریال را بصورت ضمانت نامه معتبر بانکى و یا واریز 

نقدى ارائه نمایند

م الف: 613248

نوبت اول
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شجاعى مهر: شجاعى مهر: 
انتخابم به عنوانانتخابم به عنوان

مجرى «ساعت خوش»مجرى «ساعت خوش»
 اشتباه تاریخى بود! اشتباه تاریخى بود!

 
و 
 
ز 
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد
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حسین میرزایى، سخنگوى ســتاد اجرایى تبصره 14، 
در خصوص حــذف یارانه افراد متمکــن و دهک هاى 
باال و چالش هاى این راه در گفتگــو با خبرنگار «برنا»، 
اظهار کرد: موردى را داشــتیم از مدیران ارشد یکى از 
وزارتخانه هاى کشور که درآمد زیادى به نام ایشان ثبت 
شده بود، سه ماشین داشتند؛ خود این فرد به من گفت اگر 
من اعتراض کنم بنا به چه شاخصى شکایت من بررسى 
مى شود؟ من پرسیدم مجموع تراکنش خرید خانوار شما 
در چهار  ماه اول سال چقدر بوده است؟ گفت فکر مى کنم 
بیش از 20 میلیون، بعد خود او گفت که یک میلیارد هم 
گردش مالى داشته، گفتم اگر بیایید و اعتراض کنید فقط 

وقت خودتان را تلف مى کنید، یارانه شما حذف مى شود. 
گفت: ولى اعتراض مى کنم!

وى تصریح کرد: نزدیک به 16 هزار از خانوارهاى حذف 
شده فقط ارزش خودروهایشــان میانگین 500 میلیون 

تومان بوده است.
میرزایى با ذکر یک مثال اضافه کــرد: یک خانم معلم 
بازنشسته خودش گفت یارانه من را برقرار کنید من نیاز 
مالى دارم چون ماهى 50 میلیون تومان قسط مى دهم! 
یا فردى سابق بر این، عضو کمیته امداد بهزیستى بوده و 
معلول است و سال گذشته یک و نیم میلیارد پروژه گرفته 

است، آیا این افراد باید یارانه بگیرند؟

بررسى آمار منتشره از سوى بانک مرکزى نشان مى دهد 
که در مرداد ماه سال جارى بالغ بر هفت میلیون و 300 هزار 
فقره چک به ارزش حدود 866 هــزار میلیارد ریال مبادله 
شده اســت. 51/3 درصد از تعداد چک هاى مبادله اى در 
مردادماه در استان هاى تهران، اصفهان و خراسان رضوى 
مبادله شده است که به ترتیب با 33/4 درصد، 9/9 درصد 
و 8 درصد بیشترین سهم را در مقایســه با سایر استان ها 

دارا بوده اند. 
بررسى آمار چک هاى برگشتى در کل کشور در مرداد ماه 
سال جارى نشان مى دهد که حدود 647 هزار فقره چک به 
ارزشى بالغ بر 108 هزار میلیارد ریال برگشت داده شده که 

در کل کشور 8/9 درصد از کل تعداد چک هاى مبادله اى و 
12/5 درصد از کل مبلغ چک هاى مبادله اى برگشت داده 
شده است.  در مرداد ماه سال جارى بیشترین نسبت ارزش 
چک هاى برگشتى به کل ارزش چک هاى مبادله شده در 
استان به ترتیب به اســتان هاى اصفهان (26/8 درصد)، 
سیستان و بلوچستان (15/9 درصد) و چهارمحال و بختیارى 

(15/4 درصد) اختصاص یافته است.
 در این بین استان هاى کهگیلویه و بویراحمد (8/4 درصد)، 
کرمانشاه (9 درصد) و گیالن (9/1 درصد) کم ترین نسبت 
ارزش چک هاى برگشتى به کل ارزش چک هاى مبادله 

شده در استان را نصیب خود کرده اند.

متمکن هایى که 
دیگر یارانه نمى گیرند 

چک اصفهانى ها بیشتر از همه 
برگشت خورد

رامبد شاعر!
رامبد جوان هم از کانادا،     کافه سینما |
به جرگه  منتقدان سازمان صداوسیما پیوست: او با 
انتشار تصویرى از خودش و نگار جواهریان در کنار 
عادل فردوســى پور، همکارش در صداوسیما، با 
کالمى شعرگونه خطاب به او نوشت: «تو، ساکتى 
و مردمى که دوستت دارند درباره تو حرف مى زنند. 
گاهى هم به جاى تو حرف مى زنند. چه حســى 
لذت بخش تر از اینکه به همین زیبایى «تکثیر“ 

مى شوى...»

درخواست سفیر آلمان از 
ایرانى ها 

«میشائیل کلور برشتولد»، سفیر    چمدان |
جمهورى فدرال آلمان در کشــورمان به مناسب 
روز جهانى گردشگرى در توییتى نوشت: «شما 
به یک سفیر خارجى که در ایران زندگى مى کند 
کجا را پیشــنهاد مى دهید؟» سفیر آلمان در این 
پست توییترى خود تصاویرى از شهرها و بناهاى 
تاریخى ایران را نیز منتشر کرده است. او پیش از 
این نیز بارها تصاویرى از سفرهاى خود به نقاط 

مختلف کشورمان منتشر کرده است.

کاهش والدت در کشور 
اســناد والدت ثبت شده در سازمان    بهار |
ثبت احوال کشــور نشــان مى دهد که از سال 
93 تا 97 والدت در کشــور روند کاهشى داشته 
است. براساس آمارهاى سازمان ثبت احوال، در 
سال 1393 در کشــور تعداد یک میلیون و 534 
هزارو362 نفر متولد شدند اما روند والدت در سال 
95 کاهشى شد؛ به طورى که کل اسناد ثبت شده 
والدت در کشور یک میلیون و 528هزارو 53 نفر 
بود. سال 96 نیز نسبت به سال 95 حدود 40هزار 

سند والدت  کمتر به ثبت رسید.

شاسى بلند جدید پالك شد
  عصر ایران| پــس از گذشــت بیش از 
یکسال از زمان رونمایى شاســى بلند رکستون 
G4 در ایران این خودروى کره اى توانست مراحل 

دریافت پالك را بعد از ترخیص از گمرکات کشور 
با موفقیت پشت ســر بگذارد. این خودرو از سوم 
مهرماه ســال جارى پالك ملــى دریافت کرده 
 G4 است و گویا باقیمانده  خودروهاى رکستون
نیز در روزهاى آینده مراحل دریافت پالك را طى 
خواهند کرد و باید به زودى این خودروى شاسى 

بلند کره اى را در خیابان ها ببینیم.

یک قاچاق سینمایى دیگر
رقم انتشار نسخه هاى     کافه سینما |
قاچاق فیلم هاى ایرانى، متأســفانه شدت گرفته 
است. در سال ها و ماه هاى اخیر، نسخه  قاچاق این 
فیلم ها، منتشر شده است: «رستاخیز»، «تگزاس 
2»، «مارموز»، «شبى که ماه کامل شد»، «همه 
مى دانند»، «آن سوى ابرها»، «محمد رسول ا...

(ص)»، «نهنگ عنبر 2»، «خوب بد جلف»،«50 
کیلو آلبالو» و «گشت ارشاد 2». حاال هم مشخص 
شــده فیلم «رحمان 1400»، که در میانه  اکران 
عید، از نمایش اش در سالن هاى سینما جلوگیرى 
شد، به  شکل قاچاق منتشر شــده و این سئوال 
همیشگى وجود دارد که این فیلم ها از چه مسیرى 

درز مى کنند و منتشر مى شوند؟

عالوه بر پختن 
قرمه سبزى...

مریم ایراندوست، سرمربى سابق    فارس|
تیم ملى فوتبال بانوان خاطرنشان کرد: ما نیروى 
مضاعف گذاشــتیم تا این موضوع مطرح شود 
که بانوان جدا از پختن قورمه ســبزى مى توانند 
در زمین فوتبال هم بــازى کنند. االن نگاه هاى 
آزاردهنده کمتر شده اســت و شاید باز هم چنین 

نگاه هایى باشد اما بسیار محدود است.

تکذیب یک بازداشت
  پانا | سخنگوى قوه قضاییه خبر بازداشت معاون 
ســازمان تأمین اجتماعى را تکذیب کرد. غالمحسین 
اســماعیلى گفت: موضوع درباره یکى از شرکت هاى 
تجارى زیرمجموعه شســتا بود که از ابواب جمعى این 
سازمان است. اعضاى هیئت مدیره این شرکت به لحاظ 
تخلفاتى که در قراردادهایشان داشتند و سوءاستفاده هایى 
که انجام شده و موضوعات مالى است، تحت تعقیب قرار 
گرفتند و در حال حاضر جمعى از آنها بازداشت هستند. وى 
افزود: اینکه موضوع را به حوزه مدیریتى سازمان تأمین 

اجتماعى نسبت دادند، صحت ندارد. 

ظریف را راه ندادند
خبرنگار «نیویورك تایمز» در توییتر    انتخاب |
خود نوشت: تخت روانچى، سفیر ایران در سازمان ملل، به 
سرطان مبتال و در بیمارستانى در نیویورك بسترى است. 
ظریف درخواست عیادتش را داشت. وزارت خارجه آمریکا 
به او اجازه نداده و گفته است ابتدا یک زندانى آمریکایى در 
ایران باید آزاد شود. ظریف براى خروج از منطقه محدود 
و مشخص شده براى او در نیویورك نیاز به اجازه دولت 
آمریکا دارد. با ســفر هیئت ایرانى به نیویورك و انتشار 
تصاویر آن برخى رسانه ها از عدم حضور تخت روانچى 
در مالقات ها بر خالف عرف معمول خبر دادند که حاال 
مشخص شده دلیل این عدم حضور بیمارى سرطان سفیر 

ایران در سازمان ملل بوده است.

محدودیت براى اتباع
مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجى    ایسنا|
وزارت کشور در پاســخ به اینکه چرا اتباع نمى توانند در 
برخى از شهرهاى کشور ســکونت و یا حتى به آن سفر 
کنندگفت: برخى از شــهرها و اســتان هاى ما مناطق 
ممنوعه محسوب مى شوند. در این شهرها نمى توانیم 
هیچ خدماتى به اتباع بیگانه ارائــه دهیم و عمدتاً اتباع 
مجاز در این شهرها سکونت ندارند، البته ممکن است 
اتباع غیرمجاز در برخى از این شهرها ساکن باشند. این 
ممنوعیت دالیل مختلف امنیتى، اقتصادى، فرهنگى و 
اجتماعى دارد. براى مثال نباید این افراد در مناطق مرزى 
یا شهرهایى که ممکن است مشــاغل را اشغال کنند 

سکونت داشته باشند. 

دندانپزشکان سهمیه اى!
عضو کمیسیون بهداشــت و درمان    فارس|
مجلس با انتقاد از قانون ســهمیه اعضاى هیئت علمى 
گفت: بر اساس اطالعات رسیده در سال گذشته حدود 70 
درصد از دانشجویان دندانپزشکى با سهمیه در دانشگاه ها 

پذیرفته شده اند.

تحریم دور زده شد
رئیس کل بانک مرکــزى گفت: در    تسنیم|
نیمه نخست سال جارى على رغم تحریم هاى بى سابقه 
دشــمنان، بیش از 19میلیارد دالر به منظــور واردات 
کاالهاى اساســى و ضرورى تولید و مصرف تأمین ارز 
انجام شده است که از این میزان حدود 11 میلیارد دالر 
مربوط به صادرات غیرنفتى است. عبدالناصر همتى گفت: 
خوشبختانه دشمنان به هدف اصلى خود یعنى فروپاشى 

اقتصادى کشور نرسیدند.

گوشى هاى هوشمند 
علیه مسئولین

سردار غالمرضا جاللى، رئیس سازمان    ایسنا|
پدافند غیرعامل کشــور در برنامه «دست خط» درباره 
گوشى هاى هوشمندى که مقامات از آنها استفاده مى 
کنند گفت: در حفاظت شــخصیت ها ماشین ها را رنگ 
مى کنند، شیشه ها را سیاه مى کنند، پرده داخل ماشین 
مى زنند، ســه یا چهار ماشــین با هم مى آیند که کسى 
تشخیص ندهد کدام ماشین اصلى است البته در سطوح 
باال اینچنین است، براى چه؟ براى اینکه امکان ترور را کم 
کنند ولى اگر خود مسئول یا محافظ و یا همراه او موبایل 
هوشمند داشته باشــد، با فعال شدن بخش لوکیشن به 
راحتى  مى توانید طــرف را پیدا کنیــد و حتى به نقطه 
مى توانید پیدا کنید و قابلیت هاى دیگرى هم وجود دارد. 

خبرخوان

محمد شریف پناهنده 40  ساله، یکى از 21 صیادى  است 
که حدود پنج سال پیش اسیر دست دزدان دریایى سومالى 
شد و سه شنبه هفته گذشته از چنگال آنها آزاد شد. روزنامه 
«جام جم» با پناهنده که وزنش از 90 کیلو به 48 کیلو رسیده 
گفتگویى انجام داده و از ســختى هاى دوران اسارت از او 
پرسیده است. بخشى از اظهارات این صیاد ایرانى آزاد شده 

از بند دزدان دریایى را بخوانید.
نزدیک یک قبیله و در جنگلى بودیــم که روز ها به علت 
آفتاب شدیدش خیلى اذیت مى شــدیم. دزد ها امکانات 
زیادى داشــتند اما به ما نمى دادند. نه غذا، نه آب و نه دارو 
و بهداشــت. امروز صبح غذا مى دادند تا صبــح روز بعد. 
مقدار خیلى کمى برنج مى دادند که در آب مى جوشاندیم و 

مى خوردیم. بخاطر نداشتن غذاى کافى، هر 15 روز یک بار 
اجابت مزاج داشتیم. بعضى وقت ها از شدت گرسنگى حتى 
نمى توانستیم صحبت کنیم. برگ درختان را مى خوردیم 
که خیلى تلخ بود و نمى توانستیم طعمشان را تحمل کنیم. 
دزدان دریایى که مى دیدند برگ مى خوریم، به ما شلیک 
مى کردند. وقتى سردمان مى شد، یک گونى به ما مى دادند 
تا بکشیم روى مان و گرم شویم. دو نفر دو نفر ما را با زنجیر و 
قفل به هم بسته بودند و به همین دلیل نمى توانستیم راحت 
بخوابیم. یکسال و هفت ماه همین وضعیت را داشتیم. روزى 
چند بار بخاطر این وضعیت غش مى کردم و نیم ساعت بعد 
به هوش مى آمدم. آب هم نداشتیم حمام کنیم. سه سال 
تمام یک لباس تنمان بود. بعضى وقت ها که از عرق خیس 
مى شد، از تنمان در مى آوردیم، خشک مى کردیم و دوباره 
مى پوشیدیم. بخاطر این شرایط به شدت بیمار شده بودم. 
قبیله دزدان با دیدن وضعیت من به آنها گفتند با سازمان ملل 
تماس بگیرید، چون حال این مرد خیلى خراب است. دزدان 
به مدت ده روز مرا از سه نفر دیگر جدا کردند. مى خواستند 
با فرستادن عکس ما به سازمان ملل، آنها را تهدید کنند و 
بگویند اگر پول نفرستند، ما را مى کشند. اگر چند روز دیگر 
آنجا مى ماندم، قطعاً جانم را از دست مى دادم. سازمان ملل 

هم با هماهنگى دولت ایران وارد عمل شد و من آزاد شدم. 

حدود یک ماه بعد از آنکه نمازگزاران جمعه لواســانى 
طى نامه اى از ریاســت قوه قضاییه خواستند سرزده از 
شهرك باستى هیلز دیدن کند، گیت هاى این شهرك 
قرار گرفته در شمال لواســان که حدود 52 ملک بسیار 
گرانقیمت دارد به دستور حوزه  قضایى لواسان برداشته 
شــد. خبرنگاران هم یکى یکى به لواســان آمدند که 
از این شــهرك که دیگر ممنوعه نبــود عکس و فیلم 
تهیه کنند. اگرچه حراســت ورودى این شهرك روى 
خبرنگاران و تهیه  عکس از طرف آنها حســاس است. 
مدتى پیش خبرنگار پایگاه اطالع رسانى «انصاف نیوز» 
هم یکى از چندین خبرنگارى بود که پا به این شهرك 
گذاشت که از آن گزارش تهیه کند و درمورد آن تحقیق

کند.
در این گزارش او در جســتجوهایش به فردى برخورد 
مى کند که در این شهرك نگهبان است و ادعا مى کند در 
باستى هیلز تمام شناسنامه هاى ملک هاى نیمه ساز به 
دروغ و براى رد گم کنى و برخى از امالك این شهرك 
براى شخصیت هاى رده باالى سیاسى است و مشخصًا 

نام افرادى را ذکر مى کند.
اما آیا واقعًا شخصیت هاى سیاسى در این شهرك ویال 
دارند؟ زمین امالك باستى هیلز همگى در آغاز متعلق 
به غالمحسین مطهرى اصل، مالک پتروشیمى «نوید 
زرشیمى» بوده و به گفته  یکى از فعاالنى که به موضوع 
امالك باستى هیلز ورود کرده است، تشخیص دادن نام 
صاحبان ویالها از روى پروانه هاى ساخت این امالك 
ممکن نیست و به راحتى نمى شود به این نوع اطالعات 

دست یافت. 
اما مالکان این 52 ملک چه کسانى هستند و چه شغلى 
دارند که توانســته اند این گونه ثروتــى عظیم را براى 

تفریحات آخر هفته اى در لواسان بخوابانند؟ 
یکى از فعاالنى که درباره  این موضوع تحقیق کرده اما 
نمى خواهد نامش منتشر شود به «انصاف نیوز» مى گوید 
مرجعى براى اطالع یافتن از مالکان تمام امالك باستى 
هیلز وجود ندارد اما مواردى که با پــرس و جو یا اقرار 
خود افراد به دست آمده نشان مى دهد این افراد فعاالن 
اقتصادى و کارخانه دار هستند و نام سیاستمداران میان 
مالکان باستى هیلز شنیده نشــده: «ما نمى دانیم تمام 

مالکان آن ویالها چه کســانى هســتند. یعنى مرجع 
مشخصى وجود ندارد که براساس آن بدانیم 52 ویالیى 
که در منطقه  باستى هیلز هســت متعلق به چه کسانى 
است. پروانه ها آنطور که من دیده ام در آغاز به نام مالک 
اولیه  شهرك ثبت مى شده که همان آقاى غالمحسین 
مطهرى اصل است. بنابراین از طریق پروانه ها نمى شود 
فهمید متعلق به چه کسانى است. اما آن مواردى که ما 
از طریق بنگاهى ها و تک و توك شناخته ایم، از کسانى 
که اطالع داشته اند پرسیده ایم یا خودشان اقرار کرده اند، 
آدم هاى سیاسى و مسئول بین اینها نمى شناسم. عمدتًا 
آدم هاى تاجر و پتروشیمى دارها و کارخانه دارها و اینها 
هستند. آقاى «ر» که اخیراً محکوم شد، مالک یکى از 

این ویالهاست. خانواده  آقاى «الف» مالک یک بانک، 
دو پالك که یکى شده را در آن شهرك در اختیار دارند. 
خود مطهرى اصل، مالک زمین شهرك بوده که فروخته 
است خودش مالک پتروشیمى «نوید زرشیمى» است. 
عمدتًا کارخانــه دار یا واردکننــده در حوزه هاى خاص 
هستند. خیلى هایشان را اصًال ما نمى شناسیم و مى رویم 
ســرچ مى کنیم و مى بینیم که شــرکتى دارند. خارج از 
باستى هیلز ویالى متعلق به سیاسى ها زیاد است اما من 
مسئول و مقام سیاســى نمى شناسم که در باستى هیلز 

ویال داشته باشد.»
در همین حال ســیدمهدى صدرالســاداتى که در چند 
هفته  اخیر نامش به حواشــى ناپدید شدنى یکباره گره 

خورده بود، از افرادى است که پیش از برداشتن درب این 
شهرك با دستور قضایى از آن بازدید کرده بود. او پیش 
از مسئله  ناپدید شدن خودخواسته شان، در پاسخ به این 
ســئوال خبرنگار «انصاف نیوز» که آیا از افراد سیاسى 
کسى در این شــهرك امالك دارد یا خیر این موضوع 
را تأیید مى کنــد و مى گوید: «از زمانى کــه درب را باز 
کردند، به آنجا نرفته ام اما همه نوع آدمى آنجا هست. از 
مفسدین اقتصادى تا دیگران یا افراد سیاسى یا مرتبط به 
افراد سیاسى. شنیده ها را نمى توانم االن نام ببرم، چون 
متأ سفانه سند ندارم اما انگار درست است. راجع به اینکه 
چه افراد سیاسى هستند نمى دانم که بتوانم اسم ببرم اما 

همه نوع آدمى هستند.»

2 روایت درباره کسانى که در شهرك بسیار گرانقیمت لواسان زندگى مى کنند

ساکنان مجهول باستى هیلز

این روزها «گرتا تونبرگ» به یکى از سرشــناس ترین 
چهره ها در فضاى بین الملل تبدیل شده است. این فعال 
زیســت محیطى نوجوان که براى حفظ زمین مبارزاتى 
جدى را آغاز کرده اســت پس از حضور و سخنرانى در 
ســازمان ملل متحد این بار براى ادامه روند اعتراضى 
خود نســبت به تغییرات اقلیمى به مونترال کانادا سفر 

کرده است.
جالب اســت بدانید او سعى مى کند مســیرهاى خود را 
با وســایل حمل و نقلى طــى کند کــه کمترین نرخ 
آلودگى زیســت محیطى را دارند و مسیرها را با کشتى 
یا خودروهاى الکتریکى مى پیماید. او در آستانه سفر به 
مونترال با پیشنهاداتى از سوى طرفدارانش براى استفاده 
از خودروهاى الکتریکى مواجــه بود. تونبرگ در جریان 

گفتگو با یک نشریه ســوئدى به این موضوع اشاره کرد 
و گفت: «"آرنولد شوارتزنگر"، بازیگر و فرماندار پیشین 
کالیفرنیا ماشین الکتریکى خود را به من و پدرم پیشنهاد 

داد.»
گرتا تونبرگ، فعال اقلیمى ســوئدى 16 ساله روز جمعه 
در مونترال در یک تظاهرات پرشــور دربــاره آب و هوا 
شرکت کرد. او روز جمعه در صف اول چند صد هزار نفر در 
مونترال به خیابان رفت. تظاهرات در چند شهر کانادا که 
برخى آن را میلیونى تخمین مى زنند یک هفته پس از آن 
اتفاق افتاد که صدها هزار نفر از دانش آموزان و جوانان از 
استرالیا و تایلند گرفته تا آفریقا، اروپا و آمریکا روز جمعه، 
29 شهریور، کالس هاى خود را ترك کرده و به تظاهراتى 
پیوستند که با عنوان اعتراض جهانى به گرمایش زمین 

برگزار شد. 
مونترال کانادا از هفته ها پیش در حال برنامه ریزى براى 
راهپیمایى گسترده بود. بعضى از مدارس کالس هایى 
را براى امــکان حضور و حمایت دانش آمــوزان از این 
راهیپیمایى لغو کردند. دانشگاه هاى کنکوردیا، مونترال و 
شربروك در حمایت از این حرکت، کالس هاى بعدازظهر 
روز جمعه خود را تعطیل کردند وبعضى از دانشــگاه ها 
مانند مک گیل از اساتید خواسته  اند تا ترتیبى اتخاذ کنند 
که غیبت دانشــجویان در این روز در نمره آنها اثر داده 

نشود.
گرتا تونبرگ بعد از ســخنرانى چنــد روز پیش خود در 
سازمان ملل به ستاره رسانه هاى اجتماعى تبدیل شده 
اســت. او در 3 ژانویه 2003 به دنیا آمده است و در حال 
حاضر 16 سال دارد. ابتالى او به اوتیسم به گفته خودش 
باعث شده با پیچیدگى هاى زبانى و تعارفات رایج میانه اى 
نداشته باشد و حرفش و احساسش را همانطور که هست، 
بر زبان بیاورد. او جنبشش را از سال گذشته و به تنهایى 
شروع کرد. روزهاى جمعه مدرسه را تعطیل مى کرد، روى 
پله هاى پارلمان سوئد مى نشســت و پالکاردش را که 
بر روى آن نوشــته بود «اعتصاب دانش آموزان ب خاطر 

تغییرات اقلیمى» در دست نگاه مى داشت.

صیاد آزاد شده: براى زنده ماندن برگ مى خوردیم! میلیون ها معترض تغییرات اقلیمى به رهبرى دختر 16 ساله سوئدى، جهان را متوجه خود کرده اند

«گرتا»، کانادا را هم به هم ریخت

«عقاب ها» فیلم ماندگار «ســاموئل خاچیکیان» یک 
فیلم اکشن و یکى از اولین آثارى است که به جنگ هشت 
ساله ایران و عراق مى پردازد. «عقاب ها» در همان سال 
64 روى پرده سینماها رفت و با میانگین قیمت بلیت 89 

ریال، سه میلیون و 245 هزار بلیت فروخت.
به گزارش «خراســان»، «عقاب ها» را پرمخاطب ترین 
فیلم سینماى پس از انقالب مى دانند. گفته مى شود حدود 
هشت نه میلیون تماشاگر این فیلم را تماشا کرده اند. اما 
بر اساس پژوهشــى جامع که دو ســال پیش، سازمان 
ســینمایى درباره فروش ســینماهاى ایران انجام داد، 
«عقاب ها» دقیقًا ده میلیــون و 180 هزار و 567 قطعه 
بلیت فروخته است و بدون تردید پرتماشاگرترین فیلم 

سینماى ایران است.
جالب اینکه همین فیلم، رکورد طوالنى ترین اکران تاریخ 
سینماى ایران را هم در اختیار دارد. در همین پژوهش، 
آمارهاى اکران «عقاب ها» از ســال 64 تا سال 85 ثبت 
شده است، یعنى 22 سال! این روزها اگرچه به دلیل باال 
رفتن قیمت بلیت، فیلم ها راحت به پنج شــش میلیارد 
فروش مى رســند، اما آمار مخاطبان چندان زیاد نیست. 
پرمخاطب ترین فیلم دهه 90 سینماى ایران، «هزارپا» 
با حدود چهار میلیون تماشاگر است. اگر «عقاب ها» با ده 
میلیون و 180 هزار مخاطب، با میانگین قیمت بلیت 12 
هزار و 500 تومانى این روزها اکران مى شد، 127 میلیارد 

تومان مى فروخت! 

اگر «عقاب ها» امروز اکران مى شد...
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ساخت مستند تخت فوالد 
مدیرکل صداوسیماى مرکز اصفهان به همراه اعضاى 
شـوراى معاونین بـا مسـئوالن مجموعه تخـت فوالد 
اصفهان دیـدار کـرد. در این نشسـت عبدالحسـینى از 
آغاز تولید یک مستند 13 قسـمتى فاخر پیرامون تخت 
فـوالد در مرکز صـدا و سـیماى اصفهان خبـر داد. وى 
گفت: سـاخت این مسـتند مى توانـد عالوه بـر معرفى 
گوشه اى از فرهنگ و تمدن اصفهان به معرفى بزرگان و 

فرهیختگانى که در این مجموعه آرمیدند بپردازد.

معرفى رقم جدید گندم
با مشـارکت پژوهشـگران مرکز تحقیقات کشـاورزى 
اصفهـان، رقـم جدید گنـدم مقاوم به شـورى با نشـان 
تجارى برزگر تولید شد. با معرفى ارقام  متحمل به شورى 
مى توان بهـره ورى تولید گندم در مناطـق داراى آب و 

خاك شور و لب شور را افزایش  داد.

تولید یک میلیارد کیلووات برق
مدیرعامل شـرکت تولید نیـروى برق اصفهـان گفت: 
نیروگاه حرارتـى اصفهـان از ابتداى سـال تاکنون یک 
میلیارد و 600 میلیون کیلووات ساعت، انرژى الکتریکى 
خالص تولید و به شـبکه سراسـرى برق کشور تحویل 
شده است. سعید محسنى افزود: این میزان تولید برق، با 
لحاظ متوسط مصرف ماهیانه 200 کیلووات ساعت براى 
هر خانوار، معادل مصرف برق سالیانه بیش از 600 هزار 

خانوار و جمعیتى بیش از دو میلیون نفر است.

توزیع پاکت جشن عاطفه ها
مدیرکل کمیته امداد اسـتان اصفهان گفـت: در مرحله 
دوم جشن عاطفه ها، 565 هزار پاکت مهر عاطفه ها براى 
آشنایى با فرهنگ انفاق و مشـارکت بین دانش آموزان 
اصفهانـى 3178 مدرسـه توزیع و دهـم مهرجمع آورى 
مى شود. محمدرضا متین پورافزود: کمک هاى جمع آورى 
شـده در هر مدرسـه بین دانـش آمـوزان نیازمند همان 
مدرسـه توزیع مى شـود و در مدارس برخـوردار نیز این 
کمک ها در اختیـار دانش آمـوزان نیازمند همان منطقه 

قرار مى گیرد.

برترى دانشگاه نجف آباد
مسابقات بزرگ ماراتن برنامه نویسان تلفن همراه کشور 
با کسب مقام دوم توسط تیم دانشکده مهندسى کامپیوتر 
دانشـگاه آزاد اسـالمى نجف آباد به پایان رسید. معاون 
پژوهش و فناورى دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد اظهار 
کرد: در ایـن دوره از مسـابقات که به میزبانى دانشـگاه 
صنعتى شریف برگزار شد، تیم دانشکده کامپیوتر دانشگاه 
آزاد اسالمى نجف آباد توانسـت از میان 70 تیم شرکت 
کننده از دانشـگاه هـاى مختلف کشـور، عنـوان نایب 

قهرمانى را از آن خود کند.

خسارت مردودى
معـاون آمـوزش ابتدایـى اداره کل آمـوزش و پرورش 
اصفهان گفت: هزینه سـرانه هر دانش آموز در یکسـال 
تحصیلى دو میلیون و 500 تومان اسـت که مردودى و 
تکرار پایه تحصیلى خسـارت هاى زیـادى براى جامعه 
به دنبال دارد. شهین جوانى افزود: 2486 دانش آموز پایه 
اول ابتدایى در استان اصفهان سال گذشته مردود شدند 
که خسارت سـاالنه آنان افزون بر شـش میلیارد تومان 

اعتبار برآورد شد.

ذوب آهن شرکت مؤثرى است
مدیر کل روابط عمومى و امور بین الملل سازمان بورس 
و اوراق بهادار تصریح کـرد: ذوب آهن اصفهان به دلیل 
اینکه در یک صنعت اسـتراتژیک فعالیت مى کند قطعًا 
جزو شـرکت هاى مؤثر و با سـابقه اسـت که در بورس 
پذیرفته شـده و امیدواریم با اقدامات مؤثـرى که انجام 
مى دهد براى سـهامدارانش ارزش آفرینى داشته باشد. 
یاسر فالح خاطر نشان کرد: ذوب آهن هم اکنون به دلیل 
نداشتن مواد اولیه با 60 درصد ظرفیت تولید مى کند و نیاز 
است مسئولین در این زمینه از نخستین تولیدکننده فوالد 

کشور حمایت بیشترى داشته باشند.

خبر

شهردار اصفهان در مورد راه اندازى خط تراموا در شهر 
اصفهان گفت: سیاست ما در شهر اصفهان این است که 
حداقل یک خط تراموا تا دو سال دیگر ایجاد شود که در 
این زمینه هم جلسه اى با طرف مذاکره کننده برگزار و 

توافقات خوبى حاصل شده است.  
قدرت ا... نوروزى با اشــاره به اینکه معموًال 35 درصد 
از کل هزینه هاى تراموا براى ایجاد زیرساخت ها و 65 
درصد براى تأمین ناوگان صرف مى شــود، اظهار کرد: 
اولین گام ما بــراى احداث خط تراموا در مســیر میدان 
جمهورى اسالمى به میدان آزادى و گام دوم خط حاشیه 
رودخانه زاینده رود است.  وى در مورد زیرساخت هاى راه 

اندازى تراموا در اصفهان تصریح کرد: آماده سازى مسیر، 
مشکلى ندارد و با مشــکل آزادسازى هم مواجه نیستیم 
اما بحث تأسیسات شــهرى مانند خطوط آب، برق، گاز 
و... مطرح است که درحال بررسى هستیم تا در صورت 
جابه جایى با مشکل روبه رو نشــویم و بعد از طى شدن 
مراحل قانونى ایجاد تراموا در اصفهان شاهد کلنگزنى 

این خط باشیم.  
نوروزى افزود: قرار است در اولین فرصت تفاهمنامه اى 
بین شــهردارى اصفهان و طرف مذاکره کننده تنظیم 
و مصوبات الزم از شوراى شــهر اصفهان و سایر مراجع 

دریافت شود.

مدیرعامل فــوالد مبارکه در آیین افتتاح نمایشــگاه دفاع 
مقدس این شرکت گفت: افزایش کّمى و کیفى محصول و 

رونق تولید، دندان شکن ترین پاسخ به دشمنان است.
حمیدرضا عظیمیان خاطرنشان کرد: مردان و زنان زیادى 
در طول جنگ، جان شیرین خود را از دست دادند و بسیارى 
از هموطنان ما به اسارت درآمدند و جانباز شدند تا ما امروز 
گوهرى به نام فوالد مبارکه داشــته باشــیم و بتوانیم در 
محیطى امن به زندگى خود ادامه دهیم. همه ما مدیون این 

ایثارگرى ها هستیم.
برنامه هاى دشمن براى زمینگیر کردن اقتصاد کشور بخش 
دیگرى از سخنان مدیرعامل فوالد مبارکه در مراسم افتتاحیه 

نمایشگاه دفاع مقدس بود. وى در این زمینه تصریح کرد: این 
جمله در شرایط فعلى به معنى واقعى مصداق دارد که کارکنان 
واحدهاى تولیدى و صنعتــى جنگجویان خط مقدم جبهه 
اقتصادى اند. امروز دشمن مى خواهد ما را با حربه هاى تحریم 
و فشــار اقتصادى دچار انزوا و نابودى کند. همه ما وظیفه 

داریم با کار و تالش بیشتر از خون شهدا محافظت کنیم.
عظیمیان از افزایش کمــى و کیفى تولید و افزایش فروش 
و درآمد شــرکت فوالد مبارکه به عنوان نمونه هایى بارز از 
ایستادگى در جنگ نابرابر اقتصادى یاد کرد و گفت: افزایش 
کمى و کیفى و رونق تولید، دندان شکن ترین پاسخى است 

که مى توان به دشمنان داد.

رونق تولید، دندان شکن ترین 
پاسخ به دشمنان است

برنامه ریزى براى راه اندازى 
تراموا در مرکز شهر

مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمى شهرستان خمینى شهر 
گفت: روستاهاى خمینى شهر به دلیل نزدیکى به اصفهان 
و شرایط مطلوب آب و هوایى مهاجرپذیرى زیادى دارد، 
رشد جمعیت در این روستاها مطلوب است و عالوه بر به 
صفر رسیدن مهاجرت از روستا به شهر، مهاجرت معکوس 

نیز شکل گرفته است.
على صادقى در گفتگو با «ایمنا»، اظهار کرد: شهرستان 
خمینى شهر روستاهاى زیادى داشــت اما ساکنان این 
روســتاها به دلیل تصورى که مبنى بر افزایش امکانات 
رفاهى در صورت الحاق به شهر داشتند، در خواست هایى 
براى انجام این مهم ارســال کردند که در نهایت تعداد 

زیادى از روستاهاى این شهرستان به شهر الحاق شد. وى 
افزود: تسهیالت بنیاد مسکن فقط به روستاهایى تعلق 
مى گیرد که در صورت تبدیل به شــهر، داراى جمعیت 
کمتر از 25 هزار نفر باشند و  روستاهایى که به شهرهاى 
بزرگ الحاق مى شوند از حوزه خدمات رسانى بنیاد مسکن 

خارج خواهند شد.
مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمى شهرستان خمینى شهر 
گفت: متأسفانه این دست موارد در شهرستان خمینى شهر 
بسیار زیاد است و تعداد زیادى از روستاهاى این شهرستان 
تا کنون به خمینى شهر و یا درچه الحاق شده اند که این 
اقدام باعث تبدیل این روستاها به حاشیه شهر شده است.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهان در جمع فعاالن در واحد بهره بردارى 
گفت: تولید ارزش از منابع و افزایش بهره ورى 
در استفاده از تأسیسات نقش بارز بهره برداران در 
صنعت آبفاست. چرا که ضعیف ترین استراتژیک 
راهبردى در واحد بهره بردارى نداشتن برنامه 
براى تأمیــن پایدار خدمات به شــیوه نوین به 

مشترکین است.
هاشــم امینى با اشــاره به اینکه تأسیسات و 
منابع در اختیــار بهره برداران قــرار مى گیرد 
تا شــاهد  ارائه خدمات بهینه به مردم باشیم، 
خاطرنشان کرد: در چند سال اخیر شرکت آبفا 
استان اصفهان به رغم چالش هاى مالى اقدام 
به تهیه و به کارگیرى تأسیســات و تجهیزات 
نوین در صنعت آبفا کرد بنابر این از بهره برداران 
انتظار مى رود به بهترین شــکل ممکن از این 
تجهیزات در راستاى خدمت رسانى مطلوب به 

مردم استفاده کنند.
امینى یکى دیگر از ویژگى هاى بهره برداران 
را تالش شــبانه روزى در راســتاى خدمات 
رسانى پایدار به مردم دانست و تصریح کرد: در 
سال هاى اخیر شــرکت آبفا اصفهان به رغم 
کمبود منابع آبى و از سویى افزایش 600 هزار 
مشترك توانست با تالش شــبانه روزى آب 
شرب بیش از چهار میلیون مشترك در سطح 
اســتان را تأمین کند. وى کاهــش آب بدون 
درآمد را در تمام مناطق و شهرستان هاى استان 
خواستار شد و بیان کرد: در حال حاضر میزان آب 
بدون درآمد در استان اصفهان حدود 16 درصد 
اســت که کمترین میزان در کشور محسوب 
مى شــود اما با وجود این، بعضــًا در برخى از 
شهرستان ها رقم آب بدون درآمد بیش از حد 

متعارف است که باید این روند مهار شود.

نقش بارز بهره برداران 
در صنعت آبفا 

معاون حفاظــت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
استان اصفهان با بیان اینکه مخزن ســد زاینده رود به 
482 میلیون مترمکعب رسید، گفت: خروجى سد از روز 
پنجم مهر ماه کاهش یافته اما بسته نشده است، براساس 
تصمیم گیرى ها تا 12 مهر ماه آب براى تأمین نیاز آبى 
کشت تابســتانه کشاورزان غرب و شــرق استان توزیع 

خواهد شد.
حسن ساسانى با اشاره به تازه ترین تصمیم ها در خصوص 
جارى بودن زاینده رود، اظهار کرد: بنابر پیشنهاد کشاورزان 
قرار شــد آب تا دهم مهر ماه براى کشــاورزان غرب و تا 

دوازدهم مهر ماه براى کشاورزان شرق توزیع شود.
وى افزود: با توجه به کاهش حجم مخزن سد زاینده رود، 
استاندارى در جلسه روز پنج شــنبه پیشنهاد کرد در حد 
امکان کاهش خروجى سد زاینده رود زودتر اتفاق بیافتد. 
بر این اساس سازمان جهاد کشاورزى براى تعیین نیاز آبى 
کشت تابستانه کشــاوزان از مناطق بازدید کرد.  معاون 
حفاظت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى اســتان 
اصفهان با بیان اینکه این سازمان تأیید کرد باید تا 12 مهر 
ماه براى کشاورزان غرب و شرق آب توزیع شود، اضافه 
کرد: در حــال حاضر برنامه براى توزیع نیاز آبى کشــت 
تابستانه به این شکل اســت مگر اینکه تغییرات خاصى 

حاصل شود که بعید به نظر مى رسد.
ساسانى با بیان اینکه نحوه توزیع آب در سال آبى جدید 
نیز براساس تصمیم گیرى شــوراى هماهنگى حوضه 
آبریز زاینده رود است، گفت: براى تشکیل جلسه شوراى 
هماهنگى حوضه آبریز زاینده رود از تهران درخواســت 
کردیم. نحوه توزیع آب براى سال جدید منوط به تصمیم 

گیرى در این جلسه خواهد بود.

معاون حفاظــت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اســتان اصفهان با بیــان اینکه هم اکنــون ورودى به 
ســد زاینده رود 17 مترمکعب برثانیه و خروجى آن 73 
مترمکعب بر ثانیه اســت، افزود: امروز مخزن سد زاینده 

رود به 482 میلیون مترمکعب رسیده است.
به گزارش «ایمنا»، در آخرین جلســه شوراى هماهنگى 
حوضه آبریز زاینده رود که تیرماه امســال برگزار شد بنا به 
درخواست صنف کشاورزان و سازمان جهاد کشاورزى استان 

مبنى بر تخصیص آب براى کشت تابستانه به میزان 360 
میلیون مترمکعب مطرح شد. وزارت نیرو با این درخواست 
موافقت کرد مشروط بر اینکه در پایان شهریور ماه حجم سد 

زاینده رود از 450 میلیون مترمکعب کمتر نباشد.
براســاس این تصمیم گیرى برنامه اى تنظیم شد که با 
توجه به گرماى هوا و احتمال افزایش پرت آب در مسیر 
رودخانه حجم 360 میلیون مترمکعب آب در ســه دوره 
20 روزه براى کشاورزان شرق و سه دوره 15 روزه براى 

کشاورزان غرب طى سه ماه تابستان رهاسازى شود.
با وجود این کشــاورزان غرب و به ویژه شــرق اصفهان 
مدعى شدند که کشــت دیرهنگام در این مناطق انجام 
شده و جهاد کشــاورزى نیز این امر را تأیید کرد. بر این 
اساس و بنا بر درخواست کشاورزان کشت تابستانه غرب و 
شرق اصفهان تا دهم مهر ماه نیاز به آب دارد در حالى که 
بر اساس برنامه باید تا پایان شهریور ماه آب براى کشت 

شرق اصفهان نیز قطع مى شد.

با پیشنهاد کشاورزان غرب و شرق اصفهان موافقت شد

آب زاینده رود تا دوازدهم مهر توزیع مى شود

معاون حمل  و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
ایســتگاه هاى اتوبوس تندرو (BRT) در کالنشــهر 
اصفهان تا پایان سال جارى به مســیر ویژه براى تردد 

نابینایان مجهز مى شود.
علیرضا صلواتــى در گفتگو بــا «ایرنا» افــزود: بلوك 
فرش پیاده روها و ایســتگاه هاى اتوبوس در مسیر ویژه 
تردد نابینایان، متفاوت و شــیاردار با حالت سکه اى در 
قسمت هاى تقاطع است تا روشندالن بتوانند به راحتى 
و با استفاده از عصاى سفید آن مسیر را تشخیص دهند و 
از آن عبور کنند. وى با بیان اینکه سه خط اتوبوس تندرو 
در کالنشــهر اصفهان با حدود 54 ایستگاه فعال است، 
خاطرنشان کرد: ایستگاه هاى خطوط 3 (ِجى) و 2 (باهنر) 

که نسبت به خط یک جدیدتر هستند به این مسیر ویژه 
مجهز هستند.

صلواتى ادامه داد: اما در خط یک اتوبوس تندرو اصفهان 
که عمر آن به حدود ده سال گذشته بر مى گردد، مسیر ویژه 
تردد نابینایان به دلیل اینکه دچار آسیب شده بود، نیاز به 
بازسازى و بهسازى دارد که تا پایان سال اجرا خواهد شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان درباره 
اینکه آیا ایســتگاه هاى قطارشــهرى نیز به مسیر ویژه 
نابینایان مجهز است، توضیح داد: تا جایى که اطالع دارم 
این مسیرها ایجاد نشده و ضرورى است که هر چه زودتر 

براى آن اقدام شود.
صلواتى، ایجاد مســیر ویژه بــراى تــردد نابینایان در 
ایستگاه هاى قطار شــهرى را از طریق ایجاد نشانه هاى 
فلزى بر روى ســنگ ها امکانپذیر دانست و اضافه کرد: 
در زمان حاضــر مأموران حاضر در ایســتگاه هاى قطار 
شــهرى اقدام به راهنمایى نابینایان براى رســیدن به 
کوپه ها مى کنند. وى درباره حادثه اى که اواسط شهریور 
امســال براى یک فرد نابینا در یکى از ایســتگاه هاى 
اتوبوس تنــدرو اصفهان رخ داد، گفت: بــى احتیاطى و 
معضل نوسازى ایستگاه از عوامل دخیل در حادثه مذکور 
بود و ارتباطى به مســیر ویژه نابینایان نداشــت. اواسط 
شهریور امسال یک فرد روشندل در هنگام پیاده شدن از 
اتوبوس تندرو (BRT) در یکى از ایستگاه هاى خط یک 

اصفهان دچار حادثه شد و جان خود را از دست داد.

عضو هیئت مدیره انجمن خانواده ناشــنوایان 
استان اصفهان گفت: خواسته هاى ناشنوایان در 
قانون جامع حمایت از معلوالن مورد توجه قرار 
نگرفته اســت، در حالى که براى سایر معلوالن 

قوانین خوبى تصویب شد.
خلیل رحیمى در نشست خبرى به مناسبت هفته 
جهانى ناشنوایان با بیان اینکه شاید در کل کشور 
تنها ده مترجم حرفه اى ناشنوایان وجود داشته 
باشد، ادامه داد: دولت در این امر سرمایه گذارى 
نکرده و هیچ حق و حقوقى براى آنها تعیین نکرده 
است. وى با بیان اینکه برخى از ناشنوایان عمل 
کاشت حلزون انجام داده و یا از سمعک استفاده 
مى  کنند، گفت: کاشــت حلزون مزایا و معایبى 
دارد و این عمل روى برخى افراد جواب نمى دهد.

عضو هیئت مدیره انجمن خانواده ناشــنوایان 
استان در پاسخ به ســئوالى درباره هزینه عمل 
کاشت حلزون اظهار کرد: خدمات پس از کاشت 
از خود عمل مهمتر است و کودکى که این عمل 
را انجام مى دهد باید ماهیانه چکاپ شــود و در 
دوره هاى تقویت شنوایى و گفتار درمانى شرکت 
کند اما متأسفانه فرد پس از این عمل به حال خود 
رها شده و بهزیستى تنها بخشى از هزینه عمل را 
متقبل مى شود. وى افزود: عمل کاشت حلزون 
در گوش حدود 80 میلیون تومان هزینه دارد که 
تنها چهار تا پنج میلیون تومان را بهزیستى تقبل 
مى کند و مابقى این هزینــه را خود خانواده ها و 
خیران پرداخت مى کنند. خیران نیز تنها هزینه 
کاشت را متقبل مى شــوند و براى خدمات پس 
از کاشت هیچ حمایتى از فرد ناشنوا و خانواده او 
انجام نمى شود. درباره سمعک نیز بهزیستى پنج 
سال یک بار به ناشــنوایان سمعک مى دهد که 

کیفیت و کارایى پایینى دارد.

هزینه 80 میلیونى 
کاشت حلزون

BRT مهاجرت معکوس در خمینى شهر شکل گرفته استبازسازى مسیر ویژه تردد نابینایان در ایستگاه هاى

رئیس جمعیت هالل  احمر شهرســتان ســمیرم گفت: 
ســاعت 4 بعد  از  ظهر روز جمعه طى تمــاس دهیارى 
روســتاى آب ملخ  با هالل  احمر مبنى بر غرق شــدن 
جوانى 32 ساله در آبشار آب ملخ، دو گروه امداد و نجات 

کوهستان به منطقه اعزام شدند.
سید نور محمد موسوى اظهار کرد: این جوان که آقایى 
32 ساله از اهالى شهر بوشهر است، با توجه به جاذبه هاى 
طبیعت آبشار  براى شنا به این منطقه رفته بود که در اثر 
بى احتیاطى به داخل حفره آب مى افتد و جستجو براى پیدا 
کردن وى همچنان ادامه دارد.  وى افزود: این ســومین 
حادثه در سال جارى اســت و این آبشار تاکنون دو نفر را 
به کام مرگ کشیده و همچنان تالش براى پیدا کردن 
جسدشان ادامه دارد و یک نفر هم به طرز معجزه آسایى 

نجات یافته  است. 
موسوى عنوان کرد: منطقه گردشگرى آب ملخ یا تخت 

ســلیمان یکى از نقاط بســیار خطرناك گردشگرى در 
سمیرم است که  تاکنون 50 نفر گردشگر در این نقطه بر 
اثر بى احتیاطى به داخل رودخانه سقوط کرده اند که حتى 

جنازه بیشتر  آنها پیدا نشده است. 

آب ملخ سمیرم دوباره قربانى گرفت

نمایشگاهى از اسناد مرتبط با سال هاى دفاع مقدس در 
استاندارى اصفهان برپا شد.

رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملى منطقه مرکزى کشور 
به «ایرنا» گفت: نمایشگاه یاد شده مجموعه اى از اسناد 
ارزشمند و بى نظیر مرتبط با هشت سال جنگ تحمیلى 

است که در استاندارى اصفهان به نمایش درآمده است.
مسعود کثیرى افزود: این اسناد شامل گزارش هاى لحظه 
به لحظه از زمان جنگ، درج نام و تعیین مسئولیت واگذار 
شده به افراد رزمنده، نقشــه هاى اطالع رسانى در مورد 
مسیرهاى محل نبرد مانند میدان هاى مین، مکان هاى 
حاوى سیم خاردار، عملیات فرماندهى، اعالم آماده باش، 
اعالم اعزام نیرو، آزادسازى خرمشهر و هویزه، آمار اسراى 

عراقى و سایر موارد مرتبط با جنگ است. این نمایشگاه 
تا 9 مهر برپاست.

نمایشگاه اسناد جنگ تحمیلى در اصفهان برپا شد

رئیس پلیس فرودگاه استان، از کشف 5998 عدد قرص 
روانگردان و دستگیرى یک سوداگر مرگ هنگام خروج 

از کشور خبر داد.  
ســرهنگ ذبیح ا... دالور در گفتگو بــا «صاحب نیوز» 
بیان کرد: مأموران پلیس فرودگاه استان اصفهان حین 
بازرسى از وسایل بار یکى از مسافران متوجه وجود اشیاى 
مشکوك در کوله پشتى وى شدند. با هوشیارى مأموران 
در بازرســى دقیق صــورت گرفتــه 5998 عدد قرص 
روانگردان که به طور ماهرانه اى در کوله پشتى همراه 

این مسافر جاسازى شده بود کشف شد.
وى با بیان اینکه مســافر مذکور قصد انتقال این تعداد 
قرص روانگردان به یکى از کشورهاى خارجى را داشت 

گفت: در این رابطه فرد مذکور دستگیر و همراه با پرونده 
به مرجع قضایى تحویل داده شد.

کشف 6000 قرص روانگردان در فرودگاه اصفهان
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«کیانو ریوز»، بازیگر سرشناس هالیوود که پس از بازى در قسمت نخستین سه 
گانه «ماتریکس» در سال 1999 به شدت محبوب شد، اکنون پس از دو دهه آماده 

بازى در قسمت چهارم این فیلم است.
 پس از آنکه مشخص شد کیانو ریوز در قسمت چهارم «ماتریکس» بازى مى کند، 
بسیارى از افراد براى تماشاى این فیلم لحظه شمارى مى کنند. اکنون کیانو ریوز 

نیز در مصاحبه اى پرده از جذابیت هاى ویژه قسمت جدید برداشته است.
بر اساس اطالعاتى که از پیش داریم قرار است کیانو ریوز بار دیگر در قامت کارکتر 
پیشین خود یعنى «نئو» وارد فیلم شود. اکنون وى در یک مصاحبه جدید درباره 
دنباله این مجموعه فیلم ها گفته است که فیلمنامه قسمت جدید را خوانده است و 
تماشاگران مى توانند انتظار یک قسمت فوق العاده جذاب را داشته باشند. ریوز در 
خصوص قسمت جدید مى گوید که بسیار هیجان زده است چون این قسمت جاه 

طلبانه و بسیار جذاب است درست همانطور که باید باشد.
این یک نقل قول بسیار جالب توجه است که مى تواند توجه مخاطبان را به سمت 
خود معطوف کند. یکى از مهمترین انتظارات مخاطبان در خصوص قسمت چهارم، 
حجم جلوه هاى ویژه است. در واقع مخاطبان تمایل دارند در قسمت چهارم شاهد 

جلوه هاى ویژه قوى ترى نسبت به قسمت هاى پیشین باشند.
در کنار جلوه هاى ویژه باید دید ترکیب بازیگران جدید «ماتریکس» چگونه خواهد 
بود. گرچه حضور ریوز قطعى شده و پیش بینى مى شود بازیگرانى مثل «کرى آن 
ماوس» نیز در این قسمت حضور داشته باشند. با توجه به گذشت دو دهه از قسمت 
نخست این مجموعه، تماشاگران و طرفداران «ماتریکس» ، انتظار یک قسمت 

چهارم بسیار قوى را دارند. باید دید اینگونه خواهد بود یا خیر.

هرمز شجاعى مهر، یکى از مجریانى است که 20 سال 
پیش کار خود را از برنامه «سیماى خانواده» آغاز کرد 
و بدون هیچ وقفه اى در این مدت به اجراى این برنامه 
پرداخت. البته که مجریان دیگرى نیز او را همراهى 
مى کردند اما او دیگر به برند برنامه «سیماى خانواده» 
تبدیل شده است. اما شاید بسیارى از مخاطبان این را 
ندانند که او مجرى برنامه طنز آیتمى «ساعت خوش» 

به کارگردانى مهران مدیرى هم بوده است. 
شجاعى مهر درباره اینکه چگونه شد مجریگرى در 
این کار را قبول کرد بــه خبرگزارى «فارس» گفت: 
همیشه دوست داشتم تا در ژانرهاى مختلف کار کنم 
و چون اغلب برنامه هاى خانوادگى را اجرا مى کردم و 
مجرى جدى بودم، تفاوت در ایــن فضا برایم جالب 
بود. البته در «ساعت خوش» هم همین فضا را تجربه 
کردم و مجرى جدى بودم. اما خیلى برنامه موفقى شد 
و هر کدام از بازیگرانى که در آن کار بودند ستاره شدند 
چراکه تک تک آنها افراد با استعدادى بودند که در جاى 
درستى قرار گرفته بودند و هر کدام از آنها االن در ژانر 

طنز حرفى براى گفتن دارند.
با توجه به اینکه به گفته خودتان 

مجرى جــدى بودیــد و تنها 
برنامه هــاى خانوادگــى را 
اجرا مى کردید، چرا اجراى 
«ساعت خوش» را به شما 

پیشنهاد دادند؟
یک اشــتباه تاریخى باعث شد که من را 

به عنوان مجرى انتخاب کنند (خنده).
چرا؟

واقعًا نمى دانم. در آن مقطع شاید کارم، 
اجرایم و حرف زدنم بد نبود و اصرار هم 
داشتند که من اجراى «ساعت خوش» 

را داشته باشم.
یعنى براى برنامه طنز به 
دنبال مجرى جدى بودند؟

بله، به هر ترتیب آیتم  هاى نمایشى بسیار طنز 
بود و دوســت داشــتند که مجرى به گونه اى 
اجرا کند که بتواند این آیتم ها را مدیریت کند. 
«ســاعت خوش» اولین مجموعه طنزى بود 

که بعد از انقالب ساخته مى شد و مى خواستند که 
مدیریت هم شود.

خودتان نگران این نبودید که شاید 
حضورتان به این ســریال لطمه 

بزند؟
اوایل چنین حسى داشتم، مردد بودم و مى ترسیدم که 
نکند به این کار آسیبى بزنم. اما به لطف خداوند اجرا 
کردم و پخش هم شد و یکى از موفق ترین کارهاى 

طنز بود.
بعد از آن کار دیگر پیشنهاد اجراى 

اینچنینى نداشتید؟
دو سه برنامه در طول این مدت به من پیشنهاد شد، اما 
من بسیار شمرده قدم برداشتم و با احتیاط جلو رفتم. 
حتى اجراى مســابقه هاى طنز هم به من پیشــنهاد 
مى شــد و تهیه کننده ها به علت  شرایطى که داشتند 

بودند که نیاز به متن نیز دنبال مجرى 
شته  ا باشــد و خودش ند

البداهه  فــى 
بتوانــد برنامه 
را هدایت کند.

آیین رونمایــى از کتــاب دوم «ســینماتوگراف» با موضوع 
«ســینماى آزاد، مســتقل، فیلم کوتاه و پرونده ویژه کیانوش 
عیارى» با حضــور کیانوش عیــارى، ناصــر غالمرضایى، 
محمدعلى سجادى و فیلمسازان سینماى آزاد ایران به همت 
دفتر تخصصى سینما وابسته به سازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى اصفهان و خانه سینما، یکم مهر ماه در تاالر 

سیف ا... داد خانه سینما برگزار شد.
محمدرضا اصالنى، نویسنده، 
کارگردان، شاعر، مدّرس و 
پژوهشگِر تاریخ سینما اظهار 
کرد: من با کلمه نوستالژى 
میانه خوبى ندارم اما با وجود 
این، این آغاز براى من یک 
نوســتالژى رنگینى است از 
دورانى که همه جوان بودند 
و طراوت جوانــى فقط فیلم 
8 میلیمترى نبود بلکه حرکت هــا و حتى حرف زدن ها هم به 

صورت هشت کادرى و سریع بود. 
وى افزود: آن زمان نحوه مدیریت فرهنگى را داشتیم که قدم به 
قدم، هم تجربه و هم تکامل پیدا مى کرد و حمایت هایى وجود 
داشت که هم شامل بودجه و هم مکان و ابزار مى شد، اما حمایت 
به معناى این نبود که در ســیطره بگیرند بلکــه این مدیریت 
فرهنگى به جوانِى هریک از پدیده هاى فرهنگى یک تفکر در 
آن زمان توجه داشت یعنى نوکردن تمامى فضاهاى فرهنگى 
مصادره شده براى سنت که هر نوع تفکر و حرکتى را مصادره 
مى کند، یعنى چگونه اجازه دهیم هنرها به جاى تکرار شــدن 
جوان بشوند و این آزادى به جوانان داده شوند که تجربه کنند، 

اشتباه کنند و ساخته شوند. 
■■■ 

امیــن حامى خــواه، عضو 
هیئــت تحریریــه مجلــه 
«ســینماتوگراف» هــم با 
بیان اینکه در شــماره دوم 
این مجله به ســینماى آزاد 
و شــخص کیانوش عیارى 
پرداخته شــده، گفت: وقتى 
که ما عالقه مندان ســینما 
فیلم ها را مى بینیم، احساس 
شــعف مــى کنیــم، فیلم 
مى سازیم و درباره آنها مى نویسیم، از یک جایى به بعد مسئله 
سینماى تجربى براى ما به موضوع اساسى تبدیل شد و سعى 
کردیم با سینماى تجربى کشــورهاى مختلف را ببینیم اما به 
یکباره متوجه شــدیم تجربه غنى و شگرف در کشور خودمان 
وجود داشته که متأسفانه به دلیل فقر آرشیو، بخشى از این میراث 

هنوز در اختیار ما نیست.
وى ادامه داد: آنچه براى من در سینماى آزاد جالب است مسئله 

حضور اجتماعى سیاسى سینماست یعنى سینما به عنوان حلقه 
اتصال دولت و مــردم درمى آید و فضاى عمومــى را به مردم 

اختصاص مى دهد.
■■■ 

ســجادى،  محمدعلــى 
کارگــردان ســینما هم با 
بیان اینکــه ادبیات معاصر 
مــا وامــدار بســیارى از 
هنرمندان اصفهان اســت، 
گفت: سینماى آزاد دو مقطع 
داشت؛ یک مقطع که خیلى 
خودجوش و قائــم به ذات 
خــودش بــود و مقطع دوم 
جایى بود که به تلویزیون وابسته شــد و ما دیگر شاهد اتفاقى 
نبودیم در  حالى کــه پیش از آن خودجوشــى بخش مهمى از 

سینماى آزاد بود. 
وى ادامه داد: ستیز بین تجربه کردن، تجربه گرایى و بازى نو و 
کهنه بودن در همه اعصار تاریخ سینما وجود دارد، سینماى آزاد 
هم به وســیله دوربین 8 میلیمترى و خودجوش فعالیت خود را 
آغاز کرد و این سینما در مکمل شدن و پابه پا رفتن با سینماى 

ایران بسیار مؤثر بود و جلو آمد.
■■■ 

... باکیده که  همچنین عبدا
ســینماى آزاد را از همدان 
آغاز کرده بــود، اظهار کرد: 
االن حدود صد نفر از عوامل 
مختلف ســینماى حرفه اى 
ایران از بچه هاى سینماى 
آزاد هستند. سال هاى دهه 
40 تا 50 دهه شکوفایى هنر 
ایران در همــه زمینه ها بود 
و فیلمســازان حرفه اى هم فعالیت خود را در آن زمان شروع

 کردند.
■■■ 

در ادامــه، مجید جوانمرد از 
کارگردان هاى ســینماى 
آزاد در اهواز گفت: من این 
جلسه را به عنوان سینماى 
آزاد ایــران نمــى دانم چرا 
کــه ســینماى آزاد حــق 
بسیار بزرگ ترى به گردن 
سینماى ایران و سینماگران 

آینده ایران دارد. 
وى ادامه داد: غریزه، حس گوهرینى است که در آدم ها وجود 
دارد و من جزو بچه هایى بودم که به صورت غریزى از اهواز به 
سینما کشانده شدم و سینما را تنها به عنوان سینماى حرفه اى 

مى شناختم و اصًال با فیلم هاى کوتاه آشنایى نداشتم تا اینکه 
شنیدم آقاى کیانوش عیارى فیلم سه دقیقه اى ساختند و من 
فهمیدم فیلم کوتاه هم مى توان ســاخت به این ترتیب بعدها 
جمع ایشان و برادرشان داریوش عیارى و دوستان دیگر در اهواز 
سینماى آزاد اهواز را تأســیس کردند. جوانمرد گفت: سینماى 
آزاد تفکر جدیدى بود که به سینماى ایران وارد شد و بعدها این 
حس و آن غریزه متأسفانه دچار یکسرى مناسبات تجارى شد 
و هرز رفت و من فکر مى کنم بچه هاى ســینماى آزاد به حق 

خودشان نرسیدند.
■■■ 

در ادامه این برنامه کیانوش 
عیــارى، کارگردان ســینما 
اظهــار کرد: ســینماى آزاد 
ایران جنبش فوق العاده اى 
بود که از ســال 48 شــروع 
شــد و خیلى زود به جایگاه 
عجیبى رســید و به عنوان 
یکــى از ســینماهاى مهم 
آماتــورى جهان شــناخته 
شــد یعنى آمریکا، آرژانتین، اســپانیا، فرانســه و ایران جزو 
غول هاى این ســینما بودند و اتفاقًا ایران خیلى ســرافرازتر

 بود.
وى افــزود: ترك تــازى هــاى بچه هــاى ســینماى آزاد 
به گونه اى که برخى وارد مســائل سیاســى گل درشت مى 
شدند که براساس یک ســنت کارهاى خوبى نبودند اما مابقى 
فیلم ها که برخاســته از دغدغه هاى صادقانه فیلمسازها بود 
به تدریج ظاهراً خطرناك مى شــد به نحوى که در عرض سه 
یا چهار ماه از ســوى وزارت ارشاد به ســینماى آزاد گفته شد 
که به مضامیــن غیراجتماعى بپردازید، ظاهراً ســینماى آزاد 
این تأثیر را داشــته که دســتگاه تصمیم بگیرد با پرت کردن 
حواس فیلمسازان سینماى آزاد آنها را از مسیر اصلى خود دور

 کند.
وى ادامه داد: ســینماى آزاد نقش خود را در فرهنگسازى هر 
شهرى ایفا کرد و تغییرى را در فرهنگ عالقه مندان سینما در 

هر شهرستان به وجود آورد.
■■■ 

ناصر غالمرضایى، کارگردان 
و تهیه کننده سینما نیز اظهار 
کرد: مرحوم زاون قوکاسیان 
کار بزرگى را در موزه ســینما 
شــروع کرد که دانشــنامه یا 
تاریخ شفاهى سینماى ایران 
نام داشــت که هم بــا اهالى 
حرفه اى سینما و هم با اهالى 
سینماى آزاد گفتگو داشتند و 

امیدوارم کار زاون در آن حیطه به سرانجام برسد.

به همت سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان 
و با حضور کیانوش عیارى؛

کتاب دوم «سینماتوگراف» 
رونمایى شد

ظاهر متفاوت شهاب حسینى
 براى بازى در نقش «شمس تبریزى»

تصویرى از شهاب حسینى در پشــت صحنه «مست 
عشق» منتشر شد که نشــان مى دهد فیلمبردارى این 

فیلم به زودى انجام خواهد شد.
کار پیش تولید فیلم ســینمایى «مســت عشــق» به 
کارگردانى حســن فتحى به پایان راه نزدیک مى شود 
و با وجودى که در هفته گذشته این فیلم با حاشیه هایى 
روبه رو شد و اما و اگرهایى در ساخت آن به وجود آمده 

اما کار ساخت فیلم در ترکیه در حال آغاز شدن است.

مهران برومند، تهیه کننده این فیلم با انتشار تصویرى از 
خودش در کنار شهاب حسینى که به نظر مى رسد براى 
بازى در این نقش موهایش را تراشــیده منتشر کرده و 
نوشته: «با شــمس الحق تبریزى شهاب جان عزیزم، 

پشت صحنه فیلم سینمایى "مست عشق"». 
پارسا پیروزفر دیگر بازیگر اصلى فیلم «مست عشق» 
خواهد بود که قرار است نقش موالنا را بازى کند. سایر 

بازیگران اصلى فیلم اهل ترکیه خواهند بود.

شجاعى مهر: انتخابم به عنوان
 مجرى «ساعت خوش» اشتباه تاریخى بود!

ش» هم همین فضا را تجربه 
اما خیلىبرنامه موفقى شد  م.
ه در آن کار بودند ستاره شدند 
با استعدادى بودند که در جاى 
 و هر کدام از آنها االن در ژانر 

رند.
ینکه به گفته خودتان 

ـدى بودیــد و تنها 
ى خانوادگــى را 
دید، چرا اجراى 
ش» را به شما 

دند؟
عث شد که من را 

کنند (خنده).

طع شاید کارم، 
ود و اصرار هم 
ساعت خوش» 

 برنامه طنز به 
ى جدى بودند؟

ى نمایشى بسیار طنز 
 که مجرى به گونه اى 
تم ها را مدیریت کند. 
ن مجموعه طنزى بود 

 مى شد و مى خواستند که 

بودند که نیاز به متن نیزدنبال مجرى 
شته  ا باشــد و خودشند

البداهه فــى 
بتوانــد برنامه
را هدایتکند

«کیانو ریوز»:

«ماتریکس 4» جاه طلبانه و بسیار جذاب است
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شرکت با مسئولیت محدود سورین توسن پارتاك درتاریخ1398/07/01 
به شماره ثبت 63146 به شناســه ملى 14008636359 ثبت و امضا 
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خدمات کشــاورزى گرایش علوم دامى 
اعم از فعالیت هاى تولیدى، بازرگانى ، آموزشى ، ترویجى ، مشاوره اى ، 
تحقیقاتى- تولید محصوالت دامى ، طیور و کاالهاى مرتبط با دام و طیور 
و کشاورزى - تولید ،عرضه، خرید و فروش خوراك دام و طیور و آبزیان از 
قبیل مکمل، پرمیکس ها، کنسانتره ها- تولید و عرضه فرآورده هاى خام 
دامى - طراحى ، احداث و اجراى دامدارى هاى صنعتى ، واحدهاى پرورش 
طیور ، استخرهاى پرورش ماهى و باشگاه هاى پرورش اسب و سوارکارى، 
صادرات و واردات خوراك دام و طیور و آبزیان – صادرات و واردات فرآورده 
هاى خام دامى و دام زنده - بسته بندى و توزیع انواع محصوالت کشاوزى 
و صنایع مرتبط با دام و طیور آبزیان - صادرات و واردات ماشــین آالت و 
تجهیزات مربوط به صنایع غذائى، کشاورزى ، دامپرورى و طیور و کاالهاى 
مرتبط با دام و طیور وآبزیان، صنعتى و شیمیائى - صادرات و واردات و تولید 
نهاده هاى خوراك دام و طیور و آبزیان، ســم ، واکسن ، دارو و مکمل هاى 
دامى و طیور و آبزیان و تجهیزات مرتبط با آن - ترخیص کاالهاى مرتبط با 
صنعت دام و طیور از گمرکات داخلى - اخذ تسهیالت و استفاده از تسهیالت 
ارزى و ریالى از بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى دولتى و خصوصى صرفاً 
جهت تحقق اهداف شرکت - شــرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و 

خصوصى - شرکت درهمایش ها و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى - انعقاد 
قرارداد با ارگان هاى دولتى و خصوصى و اشخاص حقیقى و حقوقى - اخذ 
و اعطاى شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور 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 شهرك رسالت ، کوچه پارك کیان پارس ، خیابان 
سعدى ، پالك 0 ، طبقه چهارم ، واحد 9 کدپستى 8189117313 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 5000000 ریال نقدى میزان سهم 
الشرکه هر یک از شرکا آقاى علیرضا ادیبان به شماره ملى 1141883880 
دارنده 2000000 ریال سهم الشرکه خانم سمیه مجاهدى به شماره ملى 
3379575283 دارنده 3000000 ریال سهم الشرکه مدیر عامل خانم 
سمیه مجاهدى به شماره ملى 3379575283و به سمت مدیرعامل به 
مدت نامحدود 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 مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 
مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 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 

(610541)

آگهى تاسیس

 در مسابقه پرسپولیس مقابل سپاهان، جونیور براندائو، 
مهاجم برزیلى پرســپولیس این شانس را داشت که در 
نیمه اول، جشن به ثمر رساندن گل شماره یک خود در 
لیگ ایران را برگزار کند اما سانتر زیباى محمد نادرى از 
سمت چپ با ضربه مبهوت کننده بغل پا توسط او هدر 
رفت. براندائو باید طبیعتاً با روى پا و محکم توپ را به 
زاویه مخالف مى زد اما به واقع اعتماد به نفس این 
کار را نداشت و بنابراین سعى کرد با صاف کردن 
پا ضربه مطمئن ترى بــه توپ بزند که براى به 
سرانجام رســاندن گل به موفقیت نرسید. او در 
این بازى یک بار هم با یک فرار از سمت راست 
و یک ســانتر تند و تیز به درون محوطه جریمه 
خودى نشــان داد اما این توپ با حضور به موقع 
دروازه بــان و مدافعان ســپاهان، راهى به دروازه 

نیازمند نیافت.
در نیمه دوم بازى بود که ســپاهان آرام آرام زمین 
را در دســت مى گرفت و هــواداران زیر لب بابت 
بازى کم اثر براندائو غر مى زدنــد. در این لحظه 
گابریل کالدرون، مهدى عبــدى گلزن دربى را 
از روى نیمکت بلند کرد و به جــاى این مهاجم 
برزیلى به زمین فرســتاد. تعویضــى که از قدرت 
پرس و دفاعى تیم خســته تر زمین کاست و البته 
برخالف دربى جواب هم نــداد. بعد از دو گل 
ســپاهان که یکى از آنها توسط کى روش 
اســتنلى برزیلى به ثمر رســید در نشست 
مطبوعاتى خبرنــگاران از کالــدرون درباره 
جونیور پرسیدند که او گفت گزینه موردنظر 
وى (کى روش استنلى) در ســپاهان بازى 
مى کند! این جواب غافلگیرکننده در شرایطى 
به زبان مربى آرژانتینى آمد که در فصول گذشته 
کمتر خبرنــگارى به خاطر مــى آورد که برانکو 
ایوانکوویچ، سرمربى پیشــین پرسپولیس علیه 
بازیکنانش چنیــن موضع گرفته و پشــت آنها را 

خالى کرده باشد.
چند ماه پیش و با حضور گابریــل کالدرون در نیمکت 
پرسپولیس، آنها بار دیگر به ســراغ گزینه ضعف خود 
رفتند و براى جذب مهاجمى که بتواند نیاز تیم را برطرف 
کند، گزینه هاى زیادى را مطــرح کردند. در میان تمام 
گزینه هایى که شــاید از نگاه هواداران و کارشناســان 
مى توانست گره گشــاى این تیم محسوب شود، اما در 
اتفاقى عجیب در نهایت به نام جونیور براندائو رسیدند. 
مهاجم برزیلى جوانى که در کارنامه خود آمار درخشانى 
از گلزنى نداشت و مصدومیتى نیز در فصل گذشته باعث 
دورى طوالنى مدت او شده بود. با این حال صرف مهاجم 
خارجى و ملیت برزیلى، باعث شد تا هواداران نیز از این 
خرید استقبال کنند و امیدوار به درخشش او در ترکیب 

سرخپوشان با پیراهن جادویى شماره 7 باشند.
براندائو اما در زمان حضورش در ترکیب پرســپولیس 
نتوانست هیچ گره اى از مشــکالت خط هجومى این 
تیم باز کند. البته بدون شــک او تنهــا مهره تهاجمى 
ضعیف پرسپولیس نیســت و هر دو مهاجم این تیم، در 
این فصل نظرات را جلــب نکرده اند اما نکته مهم نه در 
کیفیت براندائو که در این مسابقه بهتر از دو بازى قبل در 
ترکیب این تیم نمایش داد، که در نحوه برخورد سرمربى 
با اوســت؛ اینکه کالدرون قبل و بعــد از بازى به نوعى 
کیفیت جونیور را زیر سئوال برده، به نظر به سود تیم تمام 
نخواهد شد چرا که پرسپولیس با این بازیکن قرارداد دارد 
و هزینه گزافى را هم بابت رضایتنامه وى پرداخته است و 
اتفاقًا کالدرون کسى است که با رد کردن سایر گزینه ها 
(مهاجمانى از ازبکستان و صربستان) در نهایت به این 

مهاجم در دسترس رسیده است.
اگر ماجراى دى کارمو در ســال دوم افشین قطبى را به 
یاد بیاوریم، قطعاً  جو ســنگین هــوادارى و جدایى این 
بازیکن از پرسپولیس را نیز به خاطر خواهیم آورد. اتفاقى 
که شروع تزلزل فنى ســرمربى مدافع عنوان قهرمانى 
بود. هر چه بود ســپاهانى ها خوشحال از بازى دادن به 

جونیور بودند.

مرسى بابت جونیور!
سعید نظرى

ظاهراً قرار نیســت آبى ها به اولین 3 امتیاز خود 
برســند و هرگلى که این تیم به ثبت مى رســاند 
بالفاصله با گل حریف پاســخ داده مى  شــود. در 
بازى با ذوب آهن اســتقالل این بــار دو دفعه از 
حریف خود جلو افتاد و هر بار گل هاى این تیم با 
گل بازیکنان حریف پاسخ داده شد. از آن عجیب تر 
اینکه استقالل براى سومین بازى پشت سر هم 
دروازه خود را در وقت هاى تلف شده بازى باز شده 
دید، جایى که گل دقیقه 89 فرشــید اسماعیلى با 
گل دقیقه 91 ارســالن مطهرى پاسخ داده شد تا 
بازى در نهایت با تســاوى 2 بر 2  به پایان برسد. 
پیش از این استقالل در دو بازى برابر ماشین سازى 
و فوالد در وقت هاى تلف شده دروازه اش باز شده 
بود که در اولى استقالل شکست خورد و در بازى 
دوم بازى با نتیجه تســاوى یک بر یک به پایان 
رســید. فوتبال 89 دقیقه اى حاال آرزوى بزرگ 

استقاللى هاست.

تیم ســپاهان در حالى با 11 امتیاز از پنج بازى در صدر 
جدول لیگ برتر قرار دارد کــه هیچ گلى دریافت نکرده 

است.
 این آمار به وضوح نشــان مى دهد تیم سپاهان در دفاع 
تیمى موفق ترین تیم در هفته هاى ســپرى شــده از 
بازى ها بوده است. در بازى با پرسپولیس هم اینچنین بود. 
اگر چه تیم میزبان در برخى از صحنه ها موفق به تدارك 
حمله شد اما این حمالت یا خنثى مى شد یا در گام آخر 

با واکنش هاى اصولى پیام نیازمند ره به جایى نمى برد.
آنچه در بازى با پرسپولیس دیدیم به نظر مى رسد امیر 
قلعه نویى دوست دارد حمالتى که حریفان روى دروازه 
تیم سپاهان تدارك مى بینند در جلوى خط دفاعى یعنى 
جایى که امید نورافکن و مهدى کیانى بازى مى کنند به در 
بسته بخورد و این دو در بازى با پرسپولیس وظیفه محوله 
را به خوبى انجــام دادند. به خصوص مهــدى کیانى با
تجربه اى که دارد بعد از توپ گیرى با پاس هاى خوبى 

که مى داد تیم را از دفاع به حمله مى برد.
اما پشت سر این دو بازیکن دو مدافع میانى تیم سپاهان 
هم در بازى با پرسپولیس و هم در بازى هاى قبلى روز 
پرفروغى را پشت سر گذاشتند. پورقاز که فصل گذشته 

با سیاوش یزدانى زوج خط دفاعى تیم سپاهان را تشکیل 
مى داد این بار در کنار ولســیانى بــازى مى کند. مدافع 
گرجى که فصل گذشــته در تیم نساجى بازى مى کرد. 
این دو مدافع به همراه نورافکن و کیانى یک مربع دفاعى 
قدرتمند را تشکیل داده اند. پورقاز و ولسیانى، هم روى 
توپ هاى هوایى و هم در پوشــش فضاى دو هافبک 
دفاعى تیم تا به اینجاى کار موفق بوده اند و ادامه این روند 
قطعاً منجر به کسب امتیازات حساسى براى تیم سپاهان 
خواهد شد و حتى مى تواند در قهرمانى احتمالى این تیم 
در فصل جارى نقش پر رنگى داشــته باشــد. پورقاز در 
حالى این روزها در خط دفاعى تیم سپاهان پر فروغ ظاهر 
مى شود که چند صباحى است به اردوى تیم ملى دعوت 
نمى شود. با این حال او روحیه خود را از دست نداده و پخته 

و خونسرد در قلب خط دفاعى سپاهان بازى مى کند.
البته باید به درخشش پیام نیازمند هم درون دروازه تیم 
سپاهان اشاره صریحى داشته باشــیم. او که به آخرین 
اردوى تیم ملى دعوت نشد نه تنها روحیه خود را از دست 
نداد بلکه در بازى هاى اخیر سپاهان بهتر گلرى کرد و با 
این روند نشان داد که شایسته حضور در اردوى تیم ملى 
است. و با این روند بعید است مارك ویلموتس این بار هم 

بخواهد از کنار نام پیام نیازمند عبور کند.

محمدرضا خلعتبرى بهتریــن دوران بازى خود را 
در ذوب آهن گذراند و حتى موفق شد با این تیم به 
فینال آسیا راه یابد اما دست روزگار او را از سبزپوشان 
اصفهانــى دور کرد و او بعد از هشــت ســال به 
ذوب آهن برگشت اما در بازى هاى اول خود در این 
تیم با مصدومیت شــدیدى از ناحیه رباط صلیبى 
مواجه شــد و درخشــش دوباره او در این تیم به 

تعویق افتاد.
 اســتقالل بــراى او ایســتگاه جــذاب بــراى 
بازگشــت بــود، او در نیمــه دوم و در حالــى که
 ذوب آهــن تمــام فکــرش روى حمله بــود، به
 بازى آمــد و توانســت با چند حرکت درخشــان 
استعداد ذاتى خود را به همه نشان دهد و روزنه اى

 از امیــد بــراى درخشــش دوبــاره اش را ایجاد 
کند.

سپاهان و قلعه نویى با غلبه بر پرسپولیس رکورد خود را 
برابر این تیم بهبود بخشیدند.

ســپاهان و قلعه نویى هر چند در تقابل هاى قبلى برابر 
پرسپولیس آمار چندان جالبى برابر پرسپولیس نداشتند 
ولى بیش از هر تیم و مربى دیگــرى موفق به غلبه بر 

سرخپوشان شدند.

قلعه نویــى در 13 تقابــل قبلــى مقابل پرســپولیس
تنها یک بــار طعم پیروزى را چشــیده بــود ولى این 
مربى در سال هاى آغاز مربیگرى خود آنقدر برابر این 
تیم موفق بــود که در کنار مجید جاللى با هشــت برد 
رکــورددار غلبــه بر ایــن تیم بیــن مربیــان تاریخ 
لیــگ برتــر باشــد. پیــروزى اخیــر ســپاهان 

مقابــل پرســپولیس، نهمیــن بــرد ایــن مربــى 
را رقــم زد تا بــه تنهایــى این رکــورد را بــه خود 

اختصاص دهد.
بین تیم هاى لیگ برتــرى نیز ســپاهان بیش از هر 
تیم دیگرى پرســپولیس را شکســت داده است. این 
تیم که از دیدار رفت لیگ پانزدهم موفق به شکســت 

دادن پرســپولیس نشــده بود با غلبه بر مدافع عنوان
 قهرمانــى تعداد پیــروزى هــاى خــود را برابر این 
تیــم بــه عــدد 13 رســاند. پــس از ســپاهان، 
ذوب آهن بــا 11 پیروزى و فوالد خوزســتان با ده برد 
رکوردداران غلبــه بر پرســپولیس در تاریخ لیگ برتر 

هستند. 

بازیکن تیم فوتبال ســپاهان گفت: هیچ پاسخى به 
فحاشــى هایى که هواداران پرســپولیس از ابتداى 

مسابقه انجام مى دادند، ندادم.
امید نورافکــن در مورد پیروزى 2 بر صفر ســپاهان 
مقابل پرســپولیس در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال 
و اینکه هــواداران معتقــد بودند او به آنها فحاشــى 

کرده اســت، گفت: 
همــه از جمله خود 

شما شــاهد بودید که 
از اول بــازى چــه 
فحاشى هایى به من 
شد. اما هیچ عکس 

العملى نشــان ندادم. 
وظیفه من جواب دادن به 

این فحاشى ها نبود. هر فحشى که مى خواستند دادند 
اما ما بازى مان را کردیم و بردیم.

وى ادامــه داد:  خوشــحالیم ایــن بــازى 
مهم را بــا پیروزى پشــت ســر گذاشــتیم.
 چند روز دیگر یک بازى مهــم دیگر در جام 
حذفى داریم و باید براى آن مســابقه آماده 

شویم.
بازیکــن تیم فوتبــال ســپاهان درباره 
درگیرى با وحید امیرى گفت: درگیرى 
در زمین مسابقه کامالً  طبیعى است. 
وظیفه من هم جنگیدن براى تیمم 

است. 
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برد گاز انبرى 
در جواب فحـــش

این دیوار زرد به راحتى باج نمى دهد

احمد خلیلى

خشایار بیدمشکى
فاطمه صمدى

زهرا صادقى

دقایقى قبل از اینکه سپاهان گل اول را به پرسپولیس 
بزند اتفاقــى افتاد که علیرضــا بیرانونــد در متن آن 
بود. در آن صحنه بیرانوند به شــدت به داور اعتراض 
کرد. او به اعتراض به داور بســنده نکــرد و اعتراض و 
توضیحش را به گوش چند نفر دیگــر مثل قلعه نویى، 
داور چهارم و کریم باقرى رســاند. اما در نهایت از داور 
کارت زرد گرفت. حاال او در صفحه شخصى خودش در 
اینستاگرام در این باره توضیح داده است. ماجرا از این 

قرار است که در آن صحنه توپى که در اختیار بازیکنان 
ســپاهان بود به داور برخــورد کرد. بیرانوند نوشــته 
 طبــق قوانیــن جدیــد داورى در این لحظــه، بازى 
بایــد متوقف مى شــد. امــا داور چنیــن کارى نکرد. 
بیرانونــد در ادامه نوشــته کــه در اثر ایــن اتفاقات 
تمرکزش را از دســت داده و پنج دقیقه بعد گل خورده. 
حاال باید دید نظر کارشناسان داورى درباره این صحنه 

چیست.

کارشناسان نظر دهند

همان خلعت انفجارى

حاال سپاهان 
رکـــورددار است

آرزوى 
فوتبال 89 دقیقه اى!

على فتح ا... زاده شامل قانون بازنشستگى نمى شود و 
از این جهت مشکلى براى مدیر عاملى استقالل ندارد.

مشاور وزیر از مخالفان اصلى حضور دوباره فتح ا... زاده در 
استقالل است و همین مسئله باعث شده تا علیرغم 

خواسته هواداران استقالل وى در این چند سال 
نتواند مدیر این باشگاه شود. مشاورى که 

پندار توفیقى را به باشــگاه 

استقالل آورد و این روزها زمزمه مدیرعاملى 
توفیقى در اســتقالل هم توسط همین آقاى 
مشاور با توییت هاى بحث برانگیزش مطرح 

شده است.
مخالفت مشاور وزیر در حالى با حضور فتح ا... 
زاده در اســتقالل رقم مى خورد که طى چند 

سال اخیر و بعد از جدایى فتح ا... زاده از استقالل 

این باشگاه اصوًال در نقل و انتقاالت 
بازنده بــوده و در لیگ برتر به مقام 
قهرمانى نرسیده است. همین مسئله 
سبب شــده تا خیلى از پیشکسوتان 
استقالل به مشاور هاى بد وزیر 
اشاره کرده و بگویند 
افراد کنارى وزیر 
او  بــه  ورزش 
اطالعــات غلط 

مى دهند.

از همین حاال خودت را در لیگ بیستم با پیراهن استقالل تصور کن.کرى بخوانى و آنها را عصبانى کنى، یعنى لیاقت پوشیدن پیراهن این تیم را دارى. پس مى خورى یا نه. براى بعضى از مدیران استقالل همین که با پرسپولیسى ها خرید فصل بعد استقالل خواهى بود. اصالً  هم مهم نیست که به درد این تیم کار چیز دیگرى باشد. با این کار احتماًال درســت به هدف زده اى و اولین و حاال با این حرکت از آنها انتقام گرفتى؟ البته بعید هم نیست هدفت از این حاضر نشــد یک و نیم میلیــارد براى تــو هزینه کند، کینــه این تیم را بــه دل گرفتى  تراکتور چقدر از تو و رفتارهایت شــاکى بودند؟ یعنى بخاطر اینکه به قول خودت پرسپولیس قبل از آمدن به ســپاهان همــه کار کردى تا به پرســپولیس بــروى؟ یادت نیســت هوادارانیادت رفته در تراکتور چــه رقابت و کرى خوانى عجیبى با همین ســپاهانى ها داشــتى؟ یادت رفته  نشــانه تعصب تو به ســپاهان اســت؟ مثًال مى خواهى خودت را پیــش هواداران تیمــت عزیز کنى؟ مى گیرد کرى خوانى اش باید در ســطح بچه مدرســه اى ها باشــد؟ از خود آقایى مى پرســیم، این االن فوتبال چه خبر اســت. چرا بازیکنى که در باالترین ســطح فوتبال ایران حضــور دارد و پول میلیاردى اخیر، به شــدت حســاس شــده، چنین تصویرى را اســتورى مى کند! اصًال آدم حیرت مى کند که در اینبودن را دارد و سنى هم از او گذشته، در آســتانه بازى پرسپولیس و ســپاهان که با توجه به اتفاقات دو بازى پروفایل اســتورى کرده بود. باورتان مى شــود؟ بازیکنى که قراردادش میلیاردى اســت، ادعاى ملى پوش آویخته اند.» این تصویر را ســعید آقایى مدافع چپ تیم ســپاهان در صفحه شــخصى خود تبدیل به عکس  «عکســى از یک کبوتر زردرنگ که یک تکــه از لُنگ حمام را ســوراخ کرده اند و از گــردن کبوتر بیچاره یکى از سایت هاى نزدیک به پرسپولیس سعید آقایى، مدافع سپاهان را کنایه باران کرده و نوشته:

جونیور بودند.وضع گرفتهه و پشــت آنها را 

تیم ســپ
جدول لیگ

است.
 این آمار
تیمى مو
بازى ها ب
اگر چه تی
حمله شد
واکنش با
آنچه در

قلعه نویى
تیم سپاه
جایى که
بسته بخو
را به خوبى
تجربه اى
که مى دا
اما پشت
هم در باز
پرفروغى

احمد
ن کرده و نوشته:

اند و از گــردن کبوتر بیچاره 
ــخصى خود تبدیل به عکس 
دى اســت، ادعاى ملى پوش 
 که با توجه به اتفاقات دو بازى 
 آدم حیرت مى کند که در این
ضــور دارد و پول میلیاردى 
ایى مى پرســیم، این االن
داران تیمــت عزیز کنى؟ 

ها داشــتى؟ یادت رفته 
نننننننننننناران ت نیســت هواد

ودت پرسپولیس
ه دل گرفتى 

 دارى. پس 

تیکه پرسپولیسى ها به آقایى!

مشاور وزیر دشمن حاج فتل 
فاطمه صمدى

على فتح ا... زاده شامل قانون بازنشستگى نمى شود و 
از این جهت مشکلى براى مدیر عاملى استقالل ندارد.

مشاور وزیر از مخالفان اصلى حضور دوباره فتح ا... زاده در 
استقالل است و همین مسئله باعث شده تا علیرغم 

خواسته هواداران استقالل وى در این چند سال 
نتواند مدیر این باشگاه شود. مشاورى که 

پندار توفیقى را به باشــگاه 

استقالل آورد و این روزها زمزمه مدیرعاملى 
توفیقى در اســتقالل هم توسط همین آقاى 
مشاور با توییت هاى بحث برانگیزش مطرح 

شده است.
مخالفت مشاور وزیر در حالى با حضور فتح ا... 
زاده در اســتقالل رقم مى خورد که طى چند 

سال اخیر و بعد از جدایى فتح ا... زاده از استقالل 

این باشگاه اصوال در نقل
بازنده بــوده و در لیگ
قهرمانى نرسیده است.
سبب شــده تا خیلى از
استقالل به مشاور
اشاره ک
افراد

ورزش
اطال
مى
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مزایده
شــعبه چهارم اجراى احکام شــوراى حل اختالف اصفهان، در خصوص پرونده کالســه 
2865/95 ش 4/ا/ا/م ش له خانم اقدس احمدى با و علیه ابوالفضل محمدى با وکالت آقاى 
عزت اله الماســى به آدرس خیابان ســروش- خیابان آل خجند- کوچه شهید محمدجعفر 
میرجانى- بن بســت توانا پالك 17 آدرس وکیــل (خیابان زرین شــهر- ابتداى خیابان 
هشت بهشت شــرقى طبقه فوقانى ســوپر بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى به مبلغ 
700/172/943 ریال اموال توقیفى محکوم علیه جهت مزایده به شــرح سهم االرث آقاى 
ابوالفضل محمدى زفرئــى         ارزش ملک از پالك ثبتــى 3857 فرعى از 15190 اصلى 
بخش 5 ثبت اصفهان از ماترك مرحوم عبدالــرزاق محمدى زفره ائى به آدرس اصفهان خ 
آل خجند ك شهید میرجان (9) بن بست توانا منزل دوم سمت چپ پالك 17 (محل مورد 
بازدید عبارت است از یکباب منزل مسکونى یک طبقه با زیرزمین به شماره پالك ثبتى 3857 
فرعى از 111590 اصلى مفروز و مجزا شــده از 2660 فرعى از اصلى واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان- داراى سند مالکیت اصلى به شماره چاپى 85648 در صفحه 182 دفتر امالك جلد 
8 خروجى ذیل شماره 20924 ثبت گردیده است. داراى عرصه به مساحت 203/4 مترمربع 
و حدود 135 مترمربع اعیانى با قدمت بیش از 30 ســال نماى خارجى سیمان سفید- حیاط 
آجر زبره- با مصالح دیوارهاى باربر آجرى- ســقف آجر و آهن دربهاى داخلى چوبى بدنه 
سفیدکارى و رنگ شده- آشپزخانه و سرویســهاى بهداشتى با کف سرامیک و بدنه کاشى 
کارى شده – کابینت MDF پنجره ها پروفیل فلزى شیشه خور سیستم گرمایشى بخارى 
گازى- سرمایشى کولر آبى- داراى اشتراك آب و برق و گاز- با عنایت به شرح فوق و قدمت 
محل- مصالح مصرفى- اشتراکات- حیاط سازى و در نظر گرفتن سایر عوامل مؤثر در قیمت 
گذارى و با عنایت به گواهى حصر وراثت 431- مورخ 97/5/21 سهم االرث آقاى ابوالفضل 
محمدى         به میزان 2/065/000/000 ریال (دو میلیارد و شصت و پنج میلیون ریال معادل 
206/500/000 ریال (دویست و شش میلیون و پانصد هزار تومان مى باشد که مورد اعتراض 
هیچ یک از طرفین قرار نگرفته اســت. در نظر دارد جلسه ى مزایده ایى در مورخ 98/7/28 
در ساعت 10 تا 9 صبح در محل اجراى احکام واقع در خیابان آتشگاه- روبروى پمپ بنزین 
ساختمان شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان برگزار مى گردد. طالبین شرکت در جلسه 
ى مزایده مى توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه پنج روز قبل از جلســه ى مزایده به شماره 
حساب 2171350205001 بانک ملى و ارائه آن فیش به اجراى احکام از اموال بازدید نمایند. 
پیشنهاد دهنده ى باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 574896 قاسمى- مدیر 

اجراى احکام شورا ى حل اختالف اصفهان /6/135
مزایده نوبت دوم

اجراى احکام شعبه 17 مدنى اصفهان در نظر دارد مزایده اى با مشخصات زیر برگزار نماید. 
پرونده کالسه 972179 ج 17 محکوم له: میالد جعفرى بروجن محکوم علیه: مجتبى مطلبى 
چالشــترى مورد مزایده: فروش مزایده ذیل به خاطر بدهى 446/265/075 ریالى در حق 
محکوم علیه اوصاف مورد مزایده طبق نظریه کارشناسى: دستگاه مذکور یکدستگاه خالل 
کن ساخت ایتالیا شرکت Minervala تایپ C/ETV با قدرت موتور 2/3 کیلووات، 
ولتاژ 400 ولت، 3 فاز، 6 آمپر، فرکانس 50 هرتز و شــماره سریال 1105000 مى باشد که 
با در نظر گرفتن جمیع جهات در قیمت گذارى در این مقطــع از زمان قیمت پایه مزایده به 
مبلغ 900/000/000 ریال (نهصد میلیون ریال) برابــر قیمت و اعالم نظر مى گردد. زمان: 
98/7/21 ساعت 9 صبح مکان: خیابان جى- خیابان شهداى ستار- مجتمع قضائى شهید 
بهشتى- طبقه دوم- شــعبه 17- اجراى احکام مدنى. طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از 
مزایده ضمن هماهنگى با این اجرا از دستگاه مذکور دیدن کرده و با سپردن 10 درصد ارزش 
اموال به شماره حساب 2171290210008 بانک ملى دادگسترى اصفهان و ارائه فیش به 
این اجرا در جلسه مزایده شرکت کنند. مزایده از قیمت پایه شروع مى شود. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایــده خواهد بود. م الف: 598323 اجراى احکام شــعبه 17 مدنى 

اصفهان /7/115 
مزایده

شماره نامه: 1398009001200888 شماره پرونده: 9409980424200256 شماره بایگانى 
پرونده: 970586 تاریخ تنظیم: 1398/06/24 اجراى احکام شــعبه شانزدهم اجراى احکام 
حقوقى اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کالســه 970586 شعبه شانزدهم اجراى 
احکام حقوقى اصفهان له آقاى عبدالرســول نیک نفس فرزند على با وکالت آقاى محسن 
عطائى نوکابادى فرزند احمد علیه آقاى حسین حســین پناه فرزند نعمت اله بابت بخشى از 
طلب محکوم له در پرونده اجرائى جلسه مزایده اى جهت فروش اموال منقول (دو مورد) به 
شرح زیر برگزار نماید: دو عدد گلدان ساخت کشــور چین و متعلق به دوران معاصر، ارتفاع 
هر دوى آنها 51 سانتى متر مربع و از جنس مس با نقش گل و مرغ میناکارى شده به سبک 
نقاشى چینى است، پایه هاى گلدان بطور جداگانه است و گلدان بر روى آن قرار داده شده، هر 
دو گلدان سالم و بر اساس نوع و قدمت بهاى هر دو آنها به مبلغ 200/000/000 ریال معادل 
بیست میلیون تومان توسط کارشناس رسمى دادگسترى بموجب گزارش کارشناسى شماره 
279/الف- 98/4/4 ارزیابى شده است. متقاضیان مى توانند 5 روز قبل از فروش به آدرس 
اصفهان، سیتى سنتر اصفهان، طبقه چهارم، موزه پرستیژلن مراجعه و از اموال مورد مزایده 
بشرح فوق دیدن کرده و جهت شرکت در مزایده و خرید در روز چهارشنبه تاریخ 1398/7/24 
ساعت 9:30 صبح در دفتر این اجرا واقع در بهارستان، مجتمع قضائى بهارستان، ساختمان 
شماره دو، اتاق شماره 3  واحد اجراى احکام شعبه شانزدهم مدنى اصفهان حاضر شوند. فروش 
از مبلغ ارزیابى شروع و برنده کسى خواهد بود که پیشنهاد کننده باالترین قیمت بوده و حداقل 
10٪ مبلغ تصویبى را فى المجلس بهمراه داشته و یا بحساب سپرده دادگسترى اصفهان نزد 
بانک ملى به شماره حساب 2171290210008 و شناسه پرداخت 94042420025601218 
واریز و فیش آنرا در جلسه مزایده بهمراه داشته باشد و مابقى مبلغ را حداکثر ظرف یک ماه 
از تاریخ مزایده پرداخت نماید. م الف: 605502 دادورز شعبه شانزدهم اجراى احکام مدنى 

شهرستان اصفهان (مجتمع قضائى بهارستان) /7/116
ابالغ اخطاریه ماده 87

شماره پرونده: 139704002003003558/1 شماره بایگانى پرونده: 9704887/1 شماره 
آگهــى ابالغیــه: 139803802003000290 تاریخ صــدور: 1398/06/13 آگهى ابالغ 
اخطاریه ماده 87- ائین نامه اجراى اسناد رسمى بدین وسیله به آقاى مسعود امیدقائمى، نام 
پدر: على محمد (تنها وارث مدیون امین امید قائمى زوجه) ســاکن اصفهان بزرگراه صیاد 
شیرازى کوى 57 شقایق پ 10 که طبق گزارشات مامورین ابالغ اداره پست مربوطه تاکنون 
ابالغ واقعى میسر نگردیده و بستانکار نیز آدرس دیگرى اعالم ننموده است، ابالغ مى شود 
تمامى ششدانگ پالك ثبتى 4313 فرعى از 15201 اصلى واقع در بخش 5 اصفهان متعلق 
به آقاى امین امیدقائمى (مورث شــما) در قبال طلب خانم ناهیــد دهقانى و 0/05 اجرائى 
متعلقه بازداشت گردیده لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى مراتب به شما 
اخطار مى شود هرگونه واگذارى و نقل و انتقال از طرف شما به هر عنوان از عناوین حقوقى 
(صلح- هبه- ....) نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمى شود.. این آگهى 
فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ و منتشر میگردد. م الف: 612158 اسدى- رییس 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان  /7/167
وقت اجراى قرار تحریر ترکه

بدینوســیله اعالم مى نماید به موجب درخواســت  به طرفیت وراث مرحوم حاجى سهراب 
بهزادى قرار تحریر ترکه مرحوم حاجى سهراب بهزادى طى شــماره 262/98 در شوراى 
حل اختالف 2 حقوقى باغبادران صادر و وقت اجراى قرار ساعت 14:30 مورخه 98/8/22 
تعیین گردیده است لذا از ورثه یا نماینده قانونى آنها، بستانکاران و مدیونین به متوفى و کسان 
دیگرى که حقى بر ترکه متوفى دارند تقاضا مى شود در موعد مذکور در محل این شورا واقع 
در باغبادران به ادرس خ امام حسین (ع) حاضر شوند عدم حضور مدعوین مانع اجراى قرار 
نخواهد بود. م الف: 611990 هدایتى- رئیس شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف بخش 

باغبادران  /7/190
اخطار اجرایى

شماره 1225/97 به موجب راى شــماره 1561 تاریخ 97/12/1 حوزه هشتم شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه بهنام چهرقانى به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 137/500/000 ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 4/150/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى وابطال 
تمبر از باب تسبیب و خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1396/2/30 لغایت 
اجراى حکم و حق الوکاله وکیــل طبق تعرفه ، در حق خواهان و هزینه نیم عشــر دولتى . 

محکوم له: على مردان اله یارى با وکالت محمد لطفى و عظیمه صادقى به نشانى: نجف آباد 
خ مولوى شمالى ك ش شیرزداى پالك 7 کد پستى 8514849183 ماده 34قانون اجراى 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند 
که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 609474/م الف-شعبه هشتم شوراى حل اختالف 

نجف آباد/ 7/168
 حصروراثت 

فاطمه عادل نیا نجف آبادى داراى شناســنامه شماره 99 به شــرح دادخواست به کالسه 
1105/98 از این دادگاه درخواســت گواهــى حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شــادروان طیبه صالحى نجف آبادى بشناســنامه 581 در تاریخ 96/5/13 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. فاطمه عادل نیا 
نجف آبادى ش ش 99 ، 2. زهرا عادل نیا نجف آبادى ش ش 1016 ، 3. بتول عادل نیاء  ش 
ش 587 ، (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبــردگان 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. 609709/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 7/169
 حصروراثت 

مرتضى ایمانیان نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 402 به شرح دادخواست به کالسه 
1107/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
عبداهللا ایمانیان نجف آبادى بشناسنامه 321 در تاریخ 98/2/29 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. مهدى ایمانیان نجف آبادى ش 
ش 23175 ، 2. ناهید ایمانیان نجف آبادى ش ش 1315 ، 3. الهه ایمانیان نجف آبادى ش 
ش 957 ، 4. محمد ایمانیان نجف آبادى ش ش 1202 ، 5. مرتضى ایمانیان نجف آبادى ش 
ش 402 (فرزندان متوفى)، 6. طیبه شماعى نجف آبادى ش ش 568 (همسر متوفى)، متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 610202/م 

الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/170
 اخطار اجرایى 

شماره 217/97 - اخطار اجرایى اصالحى به موجب راى شماره 546 تاریخ 97/4/30 حوزه 
دوم شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه محمدرضا 
دولت خواه به نشانى مجهول المکان محکوم است به حکم بر محکومیت خوانده محمد رضا 
دولت خواه به پرداخت مبلغ 16/000/000 ریال بابت اصل خواست و پرداخت مبلغ 29500 
تومان هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه ازتاریخ سر رسید 96/7/15 لغایت زمان 
پرداخت محکوم به پرداخت که در هنگام جراى حکم محاسبه مى گردد در حق خواهان و نیم 
عشر دولتى .محکوم له: مرتضى باقرى به نشانى: نجف آباد خ شریعتى بعد از چهار راه بازار 
فروشگاه ترمه 93463-85137 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 

610273/م الف-شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/171
 حصروراثت  

داراى شناسنامه شماره حیدر صالحى کهریزسنگى به شرح دادخواست به کالسه 1108/98 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس 
صالحى کهریزسنگى بشناســنامه 761 در تاریخ 90/10/14 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. حیدر صالحى کهریزسنگى 
ش ش 771 ، 2. مریم صالحى کهریزسنگى ش ش 3 ، 3. حسینعلى صالحى کهریزسنگى 
ش ش 10 ، 4. خاور صالحى ش ش 8 ، 5. خدیجه صالحى کهریزســنگى ش ش 364 ، 6. 
فاطمه صالحى کهریزسنگى ش ش 468، 7. معصومه صالحى کهریزسنگى ش ش 574 
(فرزندان متوفى)، 8. زهراء کلیشادى قلعه شاهى ش ش 46 (همسر متوفى)، متوفى به غیر 
از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 610662/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/172
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان اسماعیل مطلبى به وکالت مرجان منتظرى دادخواســتى به خواسته الزام خوانده 
مطالبه چک به طرفیت خوانده عباس طاهرى راد به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1478/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به 
تاریخ 98/8/12 ســاعت 9 صبح 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. 611234/ م الف شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/173
 اخطار اجرایى

شماره 653/97 به موجب راى شماره 1227 تاریخ 97/10/16 حوزه دوم شوراى حل اختالف 
شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1- عبدالقادر جمالى2- سید 
اسماعیل غمى لویى به نشــانى مجهول المکان محکوم اســت به محکومیت خواندگان 
به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 
3/375/000 ریال  بعنوان هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه 
از تاریخ سررسید97/4/20 لغایت اجراى حکم  و همچنین محکوم علیه محکوم به پرداخت 
مبلغ 5/000/000 ریال بعنوان بعنوان نیم عشر دولتى مى باشد.محکوم له: اسماعیل مطلبى 
با وکالت خانم مرجان منتظرى ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 

611264/م الف-شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد /7/174
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مسجد موقوفه  پالك شماره 16 واقع در قطعه 2 نجف 
آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نــام اداره اوقاف و امور خیریه نجف 
آباد  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور 
قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک مرقوم در 
روزدوشنبه مورخ  1398/7/29 ساعت 8 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و در 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حــدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا به 
موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور یابند اعتراضات مالکین یا محپجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار : 1398/7/7 م 

الف:612420 ابوالفضل ریحانى- رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/ 7/175
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب حمام  پالك شــماره 937 واقع در قطعه 5 نجف آباد 
بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام ورثه حسنعلى میرزائیان و غیره متولیان 
موقوفه  در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به 

دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک مرقوم 
در روز دوشنبه مورخ  1398/7/29 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حــدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا به 
موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور یابند اعتراضات مالکین یا محپجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار : 1398/7/7 م 

الف:642421ابوالفضل ریحانى- رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/ 7/176 
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک  پالك شماره 521 واقع در قطعه 8 نجف آباد 
بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمد على فاضل  فرزند جعفر  
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور 
قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک مرقوم در 
روز دوشنبه مورخ 1398/7/29 ساعت 8 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و در 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حــدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا به 
موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور یابند اعتراضات مالکین یا محپجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار : 1398/7/7 م 

الف:612432ابوالفضل ریحانى- رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/ 7/177
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك شماره 337/2 واقع در قطعه 7 نجف آباد بخش 
یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمــد کریم زاده  نجف آبادى فرزند 
حیدرعلى حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1398/7/29 
ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات 
تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا به موجــب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا 
محپجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) 
روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار : 1398/7/7 م الف: 612440ابوالفضل ریحانى- رئیس 

اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/ 7/178
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه پالك شــماره 137/1 واقع در قطعه 4 نجف آباد 
بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى رسول جاللى جالل آبادى فرزند 
اسداهللا وغیره در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک 
مرقوم در روزدوشنبه مورخ 1398/7/29 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا 
به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار : 1398/7/7 م 

الف: 612443 ابوالفضل ریحانى- رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/ 7/179
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك شماره 750/2 واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش 
یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حسام الدین نمازیان نجف آبادى  فرزند 
على در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور 
قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک مرقوم در 
روز دوشنبه مورخ 1398/7/29 ساعت 8 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و در 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حــدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا به 
موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور یابند اعتراضات مالکین یا محپجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار : 1398/7/7 م 

الف:612456ابوالفضل ریحانى- رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/ 7/180
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك شماره 399/12 مجزى شده از 399 واقع در 
قطعه 10 نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم افسانه حاجى 
صادقیان نجف آبادى فرزند رحیم و غیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى 
ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى 
نامبرده تحدید  حدود مالک مرقوم در روزدوشنبه مورخ  1398/7/29 ساعت 8 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از 
تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد 
که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا محپجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد . 
تاریخ انتشار : 1398/7/7 م الف:612459 ابوالفضل ریحانى- رئیس اداره ثبت اسناد وامالك 

نجف آباد/ 7/181
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك شــماره 144/11 واقع در قطعه 4 نجف آباد 
بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محســن نورمحمد نجف آبادى 
وغیره  فرزند غالمعلى  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود 
مالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1398/7/29 ســاعت 8 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حــدود روز بعد از تعطیلى انجام 
مى پذیرد . لذا به موجب این آگهى به کلیــه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا محپجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ 
انتشــار : 1398/7/7 م الف: 612461ابوالفضل ریحانى- رئیس اداره ثبت اســناد وامالك 

نجف آباد/ 7/182
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک  پالك شماره 871 واقع در قطعه 6 نجف آباد 
بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقــاى ابراهیم ضیائیان نجف آبادى 
فرزند یداهللا  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا 
به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک 
مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1398/7/29 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا 
به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا محپجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار : 1398/7/7 م 

الف: 612463 ابوالفضل ریحانى- رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/ 7/183 
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک  پالك شماره  872 واقع در قطعه 6 نجف آباد 
بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقــاى ابراهیم ضیائیان نجف آبادى  
فرزند یداهللا  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا 
به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک 
مرقوم در روز دوشنبه مورخ  1398/7/29 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا 
به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا محپجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار : 1398/7/7 م 

الف:612491 ابوالفضل ریحانى- رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/ 7/184
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 1058/43 واقع در قطعه 3 نجف آباد 

بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقــاى مهدى جهانیان نجف آبادى   
فرزند یداله وغیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک 
مرقوم در روزدوشنبه مورخ  1398/7/29 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا 
به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا محپجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار : 1398/7/7 م 

الف:612516 ابوالفضل ریحانى- رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/ 7/185 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه پالك شــماره 837/7 واقع در قطعه 4 نجف آباد 
بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حمید عربیان نجف آبادى  فرزند 
عباس  در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک مرقوم 
در روزدوشنبه مورخ  1398/7/29 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حــدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا به 
موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور یابند اعتراضات مالکین یا محپجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار : 1398/7/7 م 

الف: 612518 ابوالفضل ریحانى- رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/ 7/186 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک  پالك شماره  547 واقع در قطعه 8 نجف آباد 
بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمد على فاضل  فرزند   جعفر   
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور 
قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک مرقوم در 
روزدوشنبه مورخ  1398/7/29 ساعت 8 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و در 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حــدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا به 
موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور یابند اعتراضات مالکین یا محپجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار : 1398/7/7 م 

الف: 612521  ابوالفضل ریحانى- رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/ 7/187 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك شماره 258/2 واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش 
یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مرتضى عالى پور  فرزند محمد  در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک مرقوم در روز دوشــنبه 
مورخ      1398/7/29 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف 
با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا به موجب این آگهى 
به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشــار : 1398/7/7 م الف:612523 

ابوالفضل ریحانى- رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/ 7/188 
تحدید حدود اختصاصى 

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک مزروعى  پالك شماره 833/2 واقع در قطعه 
8 نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى عبدالرسول غفاریان  
فرزند عباس در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید  حدود مالک 
مرقوم در روزدوشنبه مورخ 1398/7/29 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد . لذا 
به موجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا محپجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار : 1398/7/7 م 

الف:612525 ابوالفضل ریحانى- رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/ 7/189 
 مزایده اموال منقول نوبت اول 

در پرونده 980902 از شعبه اول حقوقى دادگاه شاهین شــهر  محکوم علیه ماشین سازى 
بهراش به پرداخــت مبلغ 150/000/000 ریــال  در حق محکوم له ســعید آقابزاز و مبلغ 
1/000/000 ریال حق االجرا محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام 
به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس خبره  شده است  ، نموده است 
. صورت اموال مورد مزایده یک دستگاه برش ورق آهن هوا گاز و پالسما ( CNC ( مارك 
پویا برش ایران واقع در فضاى آزاد منصوب مستعمل فاقد نقصان سالم و آماده به کار دستگاه 
فاقد پالك و شماره سریال کارکرد حدود 3 ســال میز کار به ابعاد 6*3 متر مجهز به برش 
پالســما 160آمپرى CUT160L307مارك صبا الکتریک ماکزیمم قابلیت برش ورق 
کربن استیل تا ضخامت 30 میلى متر تک تورچ ( تک هد ) حرکت در 2 محور طول و عرض 
 mach3 ریلها دنده شانه اى داراى کنسول کیبورد و میز فرمان و تابلو برق مجهز به کنترل
و سو موتور AC و سرو درایو مارك ESTUN سرى FLEX101010  نتیجه گزارش 
با درنظر گرفتن و لحاظ نمودن جمیع جهات موثر در ارزیابى اعم از شــرایط مزایده فروش 
ارزش معامالتى دستگاه شرائط بازارکار قیمت نو دستگاه مقایسه با مواد مشابه موجود در بازار 
وضعیت فنى مشاهده شده قدمت دســتگاه منصوب و آماده به کار بودن دستگاه با احتساب 
هزینه هاى دمونتاژ بارگیرى حمل و راه اندازى بعهده و توسط خریدار و ... ارزش قیمت پایه 
مزایده فروش دســتگاه برش فوق مبلغ 000 / 000 / 423 ریال برآورد و اعالم مى گردد . 
باتوجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ ودر مهلت مقرر مصون از اعتراض 
مانده است این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد.  زمان برگزارى مزایده : 21/ 
7 / 97 از ساعت 8 الى 8:30 صبح محل برگزارى مزایده : اجراى احکام حقوقى  دادگسترى 
شاهین شهر . مزایده از قیمت کارشناسى شروع وبه کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد 
فروخته خواهد شد . برنده مزایده مى بایست 10 درصداز ثمن معامله را فى المجلس به همراه 
داشته باشند تا عند اللزوم به حساب سپرده  واریز و تا یک ماه فرصت دارد ما بقى ثمن معامله را 
به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى 
مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . کسانى که مایل ب رکت در مزایده مى باشند مى 
بایست حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها 
از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به 
دایره اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شوند م/ الف 610318 .حمید رضا 

کرباسى -  دادورز اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر / 7/191 
مفاد آرا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى- 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139860302035000118 – 1398/6/6 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى 
رضا قربانى سینى فرزند اسداله  بشماره شناســنامه 25 صادره از برخوار در یک باب خانه به 
مســاحت 31 / 224 متر مربع به پالك 301 اصلى واقع درشاهین شهر حاجى اباد خ والیت 
کوچه شــهید محمد على رضایى پالك 27  بخش 16 خریدارى مع الواسطه از مالک اولیه 
آقاى حســین قمى حاجى آبادى  ، محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتبدر 
دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور 
و عدم اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول : 98/7/7 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/7/22 م الف: 612117  ناصر صیادى صومعه رییس ثبت اسناد 

و امالك شاهین شهر /7/192 
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تمبرهندى درختى است مرتفع و بلند که ابتدا در هندوستان 
و آفریقاى شــمالى رویش داشــته اســت ولى امروزه به 
علت موارد اســتفاده  فراوان در اکثر مناطق گرم نیز کشت 
مى  شود. درخت تمبر هندى بسیار آهسته رشد مى  کند و 
عمرى طوالنى دارد. این گیاه به عنوان گیاه غنى از پروتئین و 
اسیدهاى آمینه ضرورى بدن، مخصوصاً غالت و همچنین 
کربوهیدرات براى انرژى و مواد معدنى نظیر پتاسیم، فسفر، 
کلسیم، ویتامین C، ویتامین A و آهن در صنعت دارویى و 

غذایى جایگاه ویژه اى پیدا کرده است.
در طب قدیم ایران این گیاه داراى طبع سرد و خشک شناخته 
شده و معتقد بودند خوردن تمبر هندى باعث پایین آمدن تب 
شده و به هضم غذا کمک مى کند. عالوه بر این، تمبر هندى 
خنک کننده بدن و براى رفع تشنگى نیز مفید است. این گیاه 
داراى خاصیت ضد درد، ضد باکتریایى و ضد ویروسى است 

و براى از بین بردن انگل  ها و کرم  هاى بدن مفید است.
بعضى از بهترین فواید تمبــر هندى، کاهش 

وزن، محافظت در برابر سرطان و افزایش 

سالمت گوارشى هســتند. این میوه خمیر مانند با داشتن 
ویتامین هایى مانند ویتامین C؛ آنتى اکسیدان هایى مانند 
کاروتن و مواد معدنى مانند منیزیم و پتاسیم، معدنى از مواد 

مغذى است.
ایســکمى مغزى، با تولید رادیکال هاى آزاد اکســیژن و 
نیتروژن، سبب تشدید آسیب سلولى مى شود. تمبر هندى از 
طریق کاهش حجم سکته مغزى و نقص هاى نورولوژیک 
اثر حفاظتى در برابر ایســکمى مغزى اعمال کرده و سبب 

ایجاد پدیده تحمل به ایسکمى مى شود.
احتماًال این اثر حفاظتى به واســطه حضور ترکیبات آنتى 
اکسیدانى مانند ویتامین C و فنلى موجود در عصاره تمبر 
هندى است که سبب کاهش رادیکال هاى آزاد تولید شده 

حین ایسکمى مغزى مى شود.

درد و خارش گلو، سرفه خشک و کوتاه و گرفتگى 
بینى از عالیم رایجى هستند که معموًال همه ما 
در هنگام سرماخوردگى آنها را تجربه مى کنیم. 
معموًال درمان کامل ســرماخوردگى حدود پنج 
روز طول مى کشد اما اگر رژیم غذایى و روش 
زندگیمان را تغییر دهیم مى توانیم سیر بهبود این 

بیمارى ویروسى را سریع تر کنیم:
سوپ مرغ بخورید

این نوع ســوپ حاوى ماده اى به نام سیستئین 
اســت که مى  تواند به بهبود مخاط و گرفتگى 
گلو کمک کند. همچنین خوردن آن مى  تواند از 

التهاب ریه  ها بکاهد.
ماست را فراموش نکنید

ماســت و همچنین دیگر مواد لبنى، سرشار از 
روى، هستند که به بهبود عملکرد سیستم دفاعى 

بدن کمک مى  کنند.
مرکبات و توت ها را به رژیم غذایى 

بیفزایید
این را بدانید که ویتامینC  ، جلوى سرماخوردگى 
را نمى  گیرد اما خوردن میوه  هایى که سرشار از 
این ویتامین هستند، به شما کمک مى کند تا هر 
چه سریع تر بهبود یابید. همچنین این دست از 
میوه  ها اندکى خاصیت ضد حساسیت دارند که به 
کاهش ناراحتى  هاى تنفسى نیز کمک مى  کنند.

از ادویه  جات بهره ببرید
سیر، زردچوبه، فلفل تند و سایر ادویه  جات طعم 
دهنده مى  توانند منجر به باز شــدن مجراهاى 

تنفسى و سینوسى شوند.
گوشــت قرمز و غذاهاى دریایى 

مصرف کنید

این دسته از موادغذایى را بخاطر میزان پروتئین 
موجود در آنها انتخاب کنید و به خاطر داشــته 

باشید که آنها منابع غنى روى هستند.
مایعات بنوشید

زمانى که شما ســرماخورده هستید، بهتر است 
با نوشیدن زیاد مایعات به مبارزه بیمارى بروید. 

به اندازه کافى بخوابید
وقتى مــى خوابید و یا اســتراحت مى کنید، در 
واقع به بدنتان اجازه مــى دهید که همه انرژى 
خود را براى مبارزه با سرماخوردگى به کار گیرد. 
خوابیدن و اســتراحت کردن باعث مى شــود 
عملکرد سیستم ایمنى بدن شما افزایش یابد و 
همه توانایى خود را براى مبارزه با ویروس سرما 
خوردگى اســتفاده کند. بنابر این حداقل هشت 
ساعت در شــب بخوابید و عالوه بر آن در طول 

روز هم حتماً چند خواب کوتاه داشته باشید.
قهوه ننوشید

از مصرف نوشیدنى هایى مثل 
قهوه و چاى ســیاه غلیظ 

خــوددارى کنید. زیرا 
این نوشیدنى ها به 
جاى آنکه به بدن 
شما آبـــرسانى 
کنند، آب بـدن 
شـــما را کـــم 

مـى کنند. در عوض 
نوشیدن آب زیاد به بدن 

شما کمک مى کند که سموم و مواد زائد 
را سریع تر دفع کند و باعث مى شود که خون و 

سلول هاى شما به خوبى کار کنند.

میوه عناب، بومى آسیاى جنوبى است اما در سراسر جهان یافت مى شود. 
این میوه هنگام رسیدن، قرمز تیره یا بنفش است و ممکن است کمى 
چروکیده به نظر برسد. این میوه به دلیل طعم شیرین و بافت آن، اغلب 
در آب نبات ها و دسر هایى که در مناطقى از آسیا رواج دارد، مورد استفاده 

قرار مى گیرد.
عناب در طب، به طور گسترده اى براى بهبود خواب و کاهش اضطراب 
مورد استفاده قرار مى گیرد. این میوه کم کالرى است اما سرشار از فیبر، 
ویتامین ها و مواد معدنى اســت. همچنین به دلیل داشتن فیبر زیاد و 
مقدارکم کالرى، میان وعده اى عالى و ســالم است، این میوه حاوى 
مقادیر کمى از مواد معدنى و سرشــار از ویتامین C اســت که داراى 

خاصیت آنتى اکسیدانى و تقویت کنندگى سیستم ایمنى مى باشد.
عناب همچنین حاوى مقادیر تقریبًا کافى از پتاســیم است که نقش 
مهمى در کنترل عضالت و تعادل الکترولیتى دارد. به عالوه، این میوه 
حاوى کربوهیدرات به شکل قند هاى طبیعى است که انرژى بدن را 
تأمین مى کند. با این حال میوه هاى خشک که در بسیارى از مناطق 
جهان بیشتر در آشپزى مورد استفاده قرار مى گیرد، از نظر قند و کالرى 
بسیار غنى تر از میوه هاى تازه است، زیرا در حین خشک شدن، قند هاى 

موجود در میوه غلیظ مى شوند. عناب به طور گسترده اى براى 
بهبود کیفیت خواب و عملکرد مغز اســتفاده مى شــود. 
تحقیقات جدید نشــان مى دهد که آنتى اکسیدان هاى 
بى نظیر این میوه ممکن است مسئول این اثرات باشند. 

تحقیقات نشان مى دهد که عصاره هاى تخم عناب ممکن 
است به درمان زوال عقل ناشى از آلزایمر کمک کند.

زنان باردار و افــرادى که مبتال به نفخ زیــاد، انگل روده اى و 
ترشحات تنفسى بیش از حد معمول هستند باید قبل از مصرف 
عناب با پزشک خود مشورت کنند. همچنین افرادى که دچار 

غلظت خون هستند باید از مصرف زیاد عناب پرهیز کنند.
براى تهیه دمنوش عناب، پس از شســتن عناب و خارج کردن 

هسته آنها، میوه خرد شــده را داخل قورى بریزید؛ قورى را با آب 80 
درجه ســانتیگراد پر کنید و 15 دقیقه صبر کنید تا به خوبى َدم بکشد. 

مى توانید چند قطره آبلیمو هم به آن اضافه کنید.

یکى از مهمترین بخش هاى رژیم غذایى سالم، میوه ها محسوب مى شوند که اگر آنها را در برنامه غذایى خود 
جاى دهیم مى توانند از بروز بسیارى از بیمارى ها جلوگیرى کنند. البته افرادى که مشکالت قندى 

دارند با دقت باال باید از میوه ها استفاده کنند.
مصرف میوه در مقادیر کم یا زیاد فایده هاى زیادى براى فرد خواهد داشت. توصیه مى شود 
روزانه میوه و سبزیجات حداقل 400 گرم در پنج وعده 80 گرمى مصرف شود. یک 
وعده 80 گرمى معادل یک قطعه کوچک میوه به اندازه توپ تنیس است. براى 

اندازه گیرى سبزیجات معادل یک فنجان خواهد بود.
خوردن میوه حتى مى تواند خطر مرگ در اثر بیمارى هاى قلبى، سکته مغزى 
و سرطان را کاهش دهد. آمار هاى پزشکى نشان داده است مصرف بیش 
از پنج وعده میوه در روز فایده اى نخواهد داشت. توجه داشته باشید که از 
تمام میوه ها استفاده کنید، زیرا در آنها مواد مغذى فراوانى جمع شده است. 
 ،C میوه ها سرشــار از ویتامین ها و مواد معدنى مختلف به خصوص ویتامین

پتاسیم و فوالت است را بیشتر مصرف کنید.
فیبر فراوان موجود در میوه هاى مختلف مى تواند براى سالمتى بدن مفید باشد؛ ازجمله 
کمک به کاهش کلسترول، احساس سیرى طوالنى مدت و کاهش وزن تدریجى اشاره کرد. 
میوه ها داراى خاصیت آنتى اکسیدانى قوى نیز هستند، آنتى اکسیدان ها با رادیکال هاى آزاد 
مقابله کرده و سالمت سلول ها را تضمین مى کنند و به همین دلیل رژیم غذایى سرشار از آنتى 

اکسیدان ها روند پیرى را کند و خطر ابتال به بسیارى از بیمارى ها را کاهش خواهد داد.

تمام افراد تصور مى کنند که تنها سرویس بهداشتى کثیف ترین 
چیز ممکن هستند، درحالى که سخت در اشتباهند. افراد پس از 
استفاده از سرویس  بهداشتى با حساسیت تمام دست هایشان را 
مى شویند اما بسیارى از افراد نمى دانند که ممکن است برخى 
وسایلشان سرشار از میکروب  و باکترى  باشند. در واقع، اگرچه 
همه ما تا حد امکان سعى مى کنیم به تمیز کردن خانه خود 
اهمیت دهیم اما گاهى متوجه نیستیم چیزهایى وجود دارند 
که ممکن است حتى از دستشــویى هم کثیف تر باشند و چون 
ما نمى دانیم که آنها چقدر آلوده هستند، براى تمیز 

بودنشان تالشى نمى کنیم.
وســایلى همچون تلفن همراه، کنترل و 
صفحه کلید (کى بورد) وســایل مختلف، 
دســتگیره در، تخته آشپزخانه، اسکاچ یا 
اسفنج، ساك هاى خرید چندبار  مصرف، 
ظرف غــذا و اســباب بازى هاى حیوانات 
خانگى، کیف و کوله پشــتى از جمله این موارد 
هســتند که بهتر اســت هر چند وقت یکبار تمام آنها 

را تمیز کرد.

اکثر کسانى که در باشگاه هاى ورزشى به طور روزانه 
یا چند روز در هفتــه ورزش مى کنند، تردمیل یکى از 
گزینه هاى اصلى آنها براى گرم کــردن بدن و آماده 
شدن براى سایر تمرینات است. اســتفاده از تردمیل 
یک راه عالى براى انجام تمرین هاى هوازى است اما 
اگر نکات ایمنى هنگام استفاده از این دستگاه رعایت 
نشــود، مى تواند ســبب اتفاق هاى ناگوارى از جمله 
کبودى بدن و شکســتگى اســتخوان ها در نتیجه از 

دست دادن تعادل شود.
اگر این ابزار ورزشى را در خانه دارید و به دلیل گرماى 
هوا ترجیــح مى دهید در خارج از خانــه فعالیت بدنى 
نداشته باشــید، باید 8 نکته ایمنى را هنگام استفاده از 

تردمیل رعایت کنید:
1-وضعیت سالمت خود را بررسى کنید: گاهى اوقات 
برخى بیمارى ها از حمله قلبى یا سکته مغزى مى توانند 
باعث سقوط از تردمیل شوند. بنابراین قبل از استفاده 
از تردمیل، نســبت به وضعیت سالمت خود اطمینان 

حاصل کنید.
2-بدنتان را گرم کنید: هنگامى که بدن براى ورزش 
کردن آماده نیســت، فرد نمى تواند خود را به سرعت 

تردمیل برساند و به این ترتیب خیلى سریع ورزش را 
متوقف مى کند. گرم کردن مناسب بدن از درد و آسیب 

دیدگى جلوگیرى مى کند.
3-عالیم هشدار دهنده حین اســتفاده از تردمیل را 
بشناســید: اگر هنگام راه رفتن روى تردمیل احساس 
درد در قفسه سینه، تنگى نفس و یا سرگیجه داشتید، 
فــوراً ورزش را متوقف کنید. این نشــانه ها مى تواند 
ناشى از یک وضعیت پزشکى جدى باشد. در صورت 
بروز این عالیم شــما نیاز بــه مراجعه به پزشــک

 دارید.
4-تلویزیون یا موســیقى گوش نکنید: دقت کنید که 
تماشاى تلویزیون حین اســتفاده از تردمیل، منجر به 
حواس پرتى مى شــود و احتمال ســقوط و صدمه را 
افزایش مى دهد. راه رفتن روى تردمیل را با ســرعت 
کم شروع کنید و تا زمانى که ریتم راه رفتن شما روى 
تردمیل تنظیم نشــده، از گوش دادن بــه موزیک با 

صداى بلند بپرهیزید.
5-اگر حرفه اى نیستید، دیگران را مطلع کنید: اگر تازه 
شروع به استفاده از تردمیل کرده اید، دیگران را از این 
اقدامتان مطلع کنید. بهتر است یک تلفن در نزدیکى 

خود داشته باشید.
6-کفش مناسب بپوشــید: از لباس هایى که ممکن 
است حین اســتفاده از تردمیل دور پا بپیچند، استفاده 
نکنید. کفش مناســب و ورزشــى بپوشــید و هرگز 
ســراغ صندل نروید. با پاى برهنه نیــز روى تردمیل

 نروید.
7-فرم صحیح بدن را رعایــت کنید: هنگام راه رفتن 
روى تردمیل باید شانه هاى خود را عقب نگه داشته و 
سرتان رو به جلو باشد. به حرکت پاهایتان نگاه نکنید 
و حواستان به رو به رو باشد. دست هاى خود را به طور 
طبیعى تکان دهید؛ درست مانند زمانى که پیاده روى 

مى کنید.
8-از روى تردمیــل در حــال حرکت نپریــد: ابتدا 
ســرعت تردمیــل را کند کنیــد و ســپس از روى 
تردمیل پاییــن بیایید. پایین آمــدن و پریدن از روى 
تردمیل در حال حرکت با ســرعت زیــاد باعث مى 
 شــود که آســیب ببینیــد و ســاق پاى شــما پیچ 
بخورد. ممکن اســت کمى معطل شــوید تا حرکت 
تردمیل آرام شــود اما این کار بهتر از آســیب دیدن 

است.

تحقیقات نشان مى دهد صبح زود به مدرسه 
رفتن مى تواند سالمت کودکان را تحت تأثیر 

قرار دهد.
تحقیق در مورد بهترین زمان براى شــروع 
فعالیت مــدارس، براى چند دهــه، موضوع 
مورد مطالعه محققان اســت. در حالى که در 
اکثر کشور ها زنگ شروع مدرسه بین ساعت 
7 تا 8 صبح به صدا در مى آید، محققان مراکز 
کنترل و پیشگیرى از بیمارى ها، انجمن خواب، 
انجمن روانشناسى و انجمن پزشکى آمریکا در 
تحقیقات جامعــى دریافته اند که کار مدارس 
نباید زودتر از ساعت 8 و 30 دقیقه صبح آغاز 

شود.
به طور کلى خواب  شامل چهار یا پنج مرحله 
است که در مراحل اول، خواب بدون حرکات 
سریع چشــم و در مرحله آخر خواب همراه با 

حرکات سریع چشم رخ مى دهد.
مرحله اول خواب که به خواب سبک مشهور 
است، کوتاه ترین مرحله خواب است که به طور 
متوسط بین پنج تا ده دقیقه به طول مى انجامد 
و طى آن بدن شروع به کند شدن مى کند. در 
مرحله دوم حرکت چشم، ضربان قلب، دماى 
بدن و فعالیت عضالت کاهش یافته و ذهن را 
براى خواب عمیق آمــاده مى کند. در مراحل 
ســوم و چهارم، بدن وارد دوره خواب عمیق 

مى شود.
اگر فرد در ایــن مراحل بر اثــر یک محرك 
خارجى به طور ناگهانى از خواب بیدار شــود 
ممکن است تا چند دقیقه دچار گیجى در مورد 

زمان و مکان شود.
مرحله آخر کــه معموًال پس از گذشــت 90 
دقیقه، از زمانى که به خواب مى رویم به طول 

مى انجامد، پیچیده ترین مرحله خواب است. 
این مرحله بسیار براى سالمت روان و جسم 

حائز اهمیت است.
تحقیقات نشان مى دهد از نظر زیست شناسى، 
بدن کودکان و نوجوانان طورى برنامه ریزى 
شده است که حدود ساعت 11 شب به خواب 
بروند و ســاعت 8 صبح از خواب برخیزند، به 
همین علت زمان شــروع مدارس با ساعات 

خواب آنان همخوانى ندارد.
شــروع مدارس در صبح زود ســبب مى شود 
که مرحله آخر خواب کــه حیاتى ترین بخش 
آن است کوتاه شــود و این مسئله به سالمت 
کودکان آســیب مى زند. کمبــود خواب در 
کودکان و نوجوانان با ابتــالى زودهنگام به 
فشار خون باال، چاقى، دیابت و تضعیف سیستم 

ایمنى مرتبط است.
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صبح زود مدرسه رفتن برای 
فواید بى شمار کودکان مضر است یا مفید؟

تمبرهندى 

در طب قدیم ایران این گیاه داراى طبع سرد و خشک شناخته 
شده و معتقد بودند خوردن تمبر هندى باعث پایین آمدن تب 
شده و به هضم غذا کمک مى کند. عالوه بر این، تمبر هندى 
خنک کننده بدنو براى رفع تشنگى نیز مفید است. این گیاه

داراى خاصیت ضد درد، ضد باکتریایى و ضد ویروسىاست 
و براى از بین بردن انگل  ها و کرم  هاى بدن مفید است.

بعضى از بهترین فواید تمبــر هندى، کاهش 
وزن، محافظت در برابر سرطان و افزایش 

احتماًال این اثر حفاظتى به واســطه حضور ترکیبات آنتى
Cاکسیدانى مانند ویتامین C و فنلى موجود در عصاره تمبر
هندى است که سبب کاهش رادیکال هاى آزاد تولید شده

حین ایسکمىمغزى مىشود.

ماً چند خواب کوتاه داشته باشید.
وه ننوشید
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ى شما به خوبى کار کنند.

عناب بخورید 
تا دکتر اعصاب و روان نروید

بهترین خوراکى براى سرماخورده ها
روی ن رو بو ر

روزى چقدر میوه بخوریم تا سالم بمانیم؟
یو ین و

رژى بدن را 
ى از مناطق 
قند و کالرى 
ن، قند هاى 

راى 

ن 

ى و 
رف 
دچار 

 کردن 
0را با آب 80

ى َدم بکشد. 

یکى از مهمترین بخش هاى رژیم
ب جاى دهیم مى توانند از
با دقت باال باید دارند
مصرف میوه در
روزانه
وعده
اندا
خ

میو
پتاسیم
م فیبر فراوان
کمک به کاهش
میوه ها داراى خا
مقابله کرده و سال
اکسیدان ها روند پیر

وسایلى که از سنگ توالت کثیف ترند 

نکاتى که باید هنگام کار با تردمیل حتماً رعایت کنید شرکت مهندسى بازرگانى پرسا تجارت 
گستر آرپان سهامى خاص به شماره ثبت 
53746 و شناسه ملى 14004756300 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
سالیانه مورخ1398/01/26 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد :حجت سلمانى زاده به کد 
ملى 1091357171 -مهدى سلمانى زاده 
نجف ابادى به کــد ملى 1090225849 
-زهره حاجى على عســگرى نجف ابادى 
به کد ملــى 1091042233 براى اعضا 
اصلى هیئت مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند . شــیوا معین به کد ملى 
1092215387 و فرهــاد بهــادر به کد 
ملى 1289586055 به ترتیب به سمت 
بــازرس اصلى و على البــدل براى مدت 
یکســال انتخاب گردیدند. روزنامه نصف 
جهان جهت درج اگهــى و دعوتنامه ها 
انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (611919)

شرکت مهندسى بازرگانى پرسا تجارت 
گستر آرپان سهامى خاص به شماره ثبت 
53746 و شناسه ملى 14004756300 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مــورخ1398/01/26 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شد :حجت ســلمانى زاده کد ملى 
1091357171 به عنــوان مدیر عامل و 
رئیس هیئت مدیره -مهدى سلمانى زاده 
نجف ابادى کد ملــى 1090225849به 
عنوان نایب رئیس هیئــت مدیره -زهره 
حاجى على عسگرى نجف ابادى کد ملى 
1091042233 به عنــوان عضو اصلى 
هیئت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند .کلیه اوراق واسناد مالى وتعهدات 
شرکت با امضا مدیر عامل منفردا و با مهر 
شرکت معتبر میباشد. مدیر عامل مجرى 
مصوبات هیئت مدیره مى باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (611927)

شرکت فاتحان سپهر جم ســهامى خاص به شماره 
ثبت 40688 و شناســه ملــى 10260583702 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مــورخ1398/02/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
مرکز اصلى شرکت به اســتان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، کشاورز ، 
کوچه بهارســتان [48] ، بلوار کشاورز ، پالك -354 ، 
ســاختمان آرش ، طبقه چهارم ، واحد 405 کدپستى 
8174746694 تغییــر یافــت و مــاده مربوطه در 
اساسنامه بشــرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (612449)

شــرکت بازرگانى پویش برق دهقان با مســئولیت 
محدود به شــماره ثبــت 63013 و شناســه ملى 
14008586564 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ1398/06/13 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: مرکز اصلى شرکت به نشــانى استان اصفهان، 
شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله فردوسى، کوچه یدالهى[18] ، خیابان فردوسى ، 
پالك -154 ، طبقه همکف به کدپستى 8144854173 
انتقال یافت و ماده 3 اساسنامه اصالح گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (611929)

آگهى تغییرات آگهى تغییرات آگهى تغییرات 

آگهى تغییرات

تمام افراد تصور مىک
د چیز ممکن هستند،
استفاده از سرویس
مى شویند اما بسیار
وسایلشان سرشار
همه ما تا حد امکا
اهمیت دهیم اما گ
که ممکن است حتى
ما نمى دا
بو

ظر
خانگى
هســتند که
را تمیز کرد

ً
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بیست و پنجمین نمایشــگاه اتوکام 2019 (کامپیوتر 
و اتوماســیون ادارى، مخابرات، استارتاپ) هشتم تا 
دوازدهم آبان ماه 98، با شــعار «زندگى هوشمند» 
هر روز از ســاعت 10 صبح تا 7 شــب آماده بازدید 

عالقه مندان این حوزه خواهد بود.
مدیر نمایشگاه هاى داخلى شــرکت نمایشگاه هاى 
بین المللى اســتان اصفهان در زمینه برگزارى بیست 
و پنجمیــن نمایشــگاه اتــوکام 2019، کامپیوتر و 
اتوماســیون ادارى، مخابرات، اســتارتاپ در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه این نمایشــگاه در اســتان 
اصفهان داراى قدمت اســت، گفت: این نمایشگاه، 
نرم افزار، سخت افزار، شبکه امنیت تبادل اطالعات، 
آموزش، استارتاپ، مخابرات و... را تحت پوشش دارد.

مجید نایب زاده اظهار کرد: اگر این نمایشــگاه را به 
چهار دوره شش ساله تقســیم کنیم، مى توان گفت 
همراه با سیاست هاى کالن کشــور در بحث IT و 
ICT این نمایشــگاه برگزار شــده و در آن مباحث 
آموزشى و... ارائه شده و در سال هاى اولیه 40 درصد 
نمایشــگاه به دولت الکترونیک اختصاص یافته بود 
و به تدریج توســعه اینترنت، نرم افزار و ســخت افزار 
شــبکه داده ها و در شش ســال پایانى نیز به توسعه 
استارتاپ ها، IT، استارتاپ و کسب و کارهاى مجازى 
به نمایشگاه اضافه شده و در حقیقت نمایشگاه اتوکام 
2019، بزرگ ترین رویداد در ســازمان نظام صنفى 

رایانه اى کشور به شمار مى رود.
***

رئیس ســازمان نظام صنفى رایانــه اى اصفهان نیز 
گفت: نمایشــگاه اتوکام 2019 اصفهان در بیست و 
پنجمین ایســتگاه خود، بزرگ ترین برون داد حوزه 
ارتباطات استان اســت و گام به گام با الکامپ پیش 

مى رود.
محمد اطرج مى گوید: فناورى اطالعات و ارتباطات 
عالوه بر یک صنعت، توسعه پیشــران کشور نیز به 
شمار مى رود و حتى مشــکالت صنعت با ایده هاى 

فناورانه مى تواند حل شود.
وى با بیان اینکه براى برگزارى این نمایشــگاه، ما 
شوراى سیاستگذارى براى حضور حداکثرى فعاالن در 
نمایشگاه تشکیل دادیم و در این راستا شعار نمایشگاه 
در اولین گام تعیین و شعار «زندگى هوشمند» در نظر 
گرفته شد و سعى داریم تا ارائه خدمات دولت با ابزار 

الکترونیک صورت پذیرد.
رئیس سازمان نظام صنفى رایانه اى اصفهان گفت: 
ابعاد زندگى هوشــمند، شهر هوشــمند و توسعه آن، 
ســاختمان هاى هوشــمند که در آن مصرف انرژى 
باید هوشمند باشد، آموزش شــهروندان و... را در بر 

مى گیرد. این در حالى اســت که استارتاپ ها از دیگر 
بازیگران این حوزه هستند.

اطرج با بیان اینکه امســال و در بیســت و پنجمین 
نمایشــگاه اتوکام 2019 ســعى شــده گیم، تولید 
انیمیشــن، ارز مجازى و... حضور پررنگ ترى داشته 
باشــند، افزود: ما در نمایشگاه، ســالن فرصت هاى 
شــغلى مربوط به IT ایجاد کردیم و معتقدیم باید از 
همه این ابزارها استفاده شود تا نمایشگاهى ارزشمند 

و پربازده داشته باشیم.
وى از راه اندازى بازارچه فروش در خارج از سالن هاى 
اصلى نمایشــگاه خبر داد و افزود: امســال جشنواره 
فروش به اتوکام 2019 اضافه شــده و قرار اســت 
بازارچه فروش راه اندازى شود و حتى بازدیدکنندگان 

تخصصى براى بازدید از نمایشگاه جذب شوند.
اطــرج پیش بینــى کرد بــا توجه به فضــاى اندك 

نمایشگاه، بخشى از شرکت ها و بخش هاى دولتى در 
پاویونى که اختصاص مى یابد استقرار یابند.

رئیس سازمان نظام صنفى رایانه اى اصفهان همچنین 
از برگزارى سمینارهاى آموزشى با همراهى شهردارى 
و اســتاندارى در طول برگزارى نمایشگاه خبر دارد و 
اظهار امیدوارى کرد این نمایشــگاه بتواند به توسعه 
کسب و کار اعضا و مشارکت کنندگان در نمایشگاه، 

کمک کند.
***

مدیرکل فناورى اطالعات و شبکه دولت الکترونیک 
اســتاندارى اصفهان نیز به خبرنگاران گفت: ظهور 
فناورى اطالعات اثر بسیار بزرگى در جنبه هاى بشرى 
دارد و هوش مصنوعى سبک تجارت را تغییر مى دهد.
محسن مهربانى افزود: نمایشگاه محلى براى معرفى 
فناورى هاى مختلف بــه ذینفعان بوده و رســیدن 

فناورى هاى جدید به زندگى اقشــار مختلف مردم، 
هدف ماست.

وى ادامه داد: شوراى سیاستگذارى نمایشگاه اتوکام 
2019، باید توجه بیشترى به فعاالن این صنعت داشته 

باشد و زمینه مشارکت و انجام پروژه ها را براى آنان 
مهیا سازند.

مهربانى مى گوید: در طول برگزارى نمایشــگاه، دو 
دوره آموزشى پیش بینى شده و به دستگاه هاى اجرایى 
استان نیز اعالم و ابالغ شده مدیران فناورى خود را به 

بازدید از این نمایشگاه دعوت کنند.
***

جعفر مطلــب زاده، مدیــرکل ارتباطــات و فناورى 
اطالعات اســتان اصفهان هم گفت: امســال و در 
بیست و پنجمین نمایشگاه اتوکام مباحثى چون دولت 
الکترونیک و... مدنظر بوده و هدف ما، ارائه خدمات 
مطلوب به مردم و شفافیت دولت الکترونیک است  تا 

شکاف بین مسئوالن و مردم کاهش یابد.
شایان ذکر است مشــارکت کنندگان تا دهم مهر ماه 
سال جارى، فرصت ثبت نام در این نمایشگاه را دارند.

ساسان اکبرزاده

با شعار «زندگى هوشمند»؛

اتوکام اتوکام 20192019، آبان ماه در اصفهان برگزار مى شود، آبان ماه در اصفهان برگزار مى شود
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30٪ یا 40٪ پیش پرداخت
اقساط 48 ماهه
بدون ضامن

 نمایشگاه 
اتوکام 2019 اصفهان در 

بیست و پنجمین ایستگاه خود، 
بزرگ ترین برون داد 

حوزه ارتباطات استان است 
و گام به گام با الکامپ 

پیش مى رود
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