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ماجراى 6 حوض و یک آبراهه
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روزگار پرفشار  واحدهاى 
تولیدى پولک و نبات

تراکتورى ها چشم انتظار 
لطف سپاهان

عادل فردوسى پور 
با سعید روستایى
 برنامه مى سازد؟
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اولتیماتوم 
استانـدار

اســتاندار اصفهان به دســتگاه هــا و صاحبان 
سازه هاى در مسیر رودخانه یک ماه فرصت داد تا 

بناهاى غیرمجاز را تعیین تکلیف کنند.
به گزارش اداره کل روابط عمومى اســتاندارى 
اصفهــان، عباس رضایى در جلســه شــوراى 
هماهنگى مدیریت بحران استان که با دستور رفع 
سازه هاى مسیر سیالب برگزار شد، اظهار کرد: 
هیچ عقلى در هیچ کجاى دنیا اجازه نخواهد داد 
که در حریم رودخانه سازه هایى احداث شود تا در 

زمان سیل خسارات زیادى را وارد کند.

آرد نانوایى هاى اصفهان را لب مرز مى فروشندآرد نانوایى هاى اصفهان را لب مرز مى فروشند
نایب رئیس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان تأکید کردنایب رئیس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان تأکید کرد
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یک پرونده جدید درباره خیابان چهارباغ، مسئولین ارشد سازمان میراث فرهنگى کشور را به اصفهان کشاند

خواننده معروف پاپ 
در اصفهان بسترى است

 زنیت  ایرانى هاى بیشترى مى خواهد
مدیر برنامه میالد محمدى پیشنهاد زنیت ســن پترزبورگ براى خرید این بازیکن 

ایرانى تیم احمد گروژنى را تأیید کرد.
  تیم زنیت سن پترزبورگ که در نقل وانتقال هاى زمستانى 
سردار آزمون را از روبین کازان به خدمت گرفته بود تصمیم 
دارد تا در فصل تابستان میالد محمدى، دیگر بازیکن ایرانى 

را از تیم احمد گروژنى جذب کند.
شاندور وارگا، مدیر برنامه هاى میالد ...
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در صفحه 6 بخوانید

مالکان سازه هاى حریم زاینده رود یک ماه 
فرصت دارند تکلیف سازه هایشان را روشن کنند

مشکل پرتو درمانى 
بیماران سرطانى 
حل مى شود

11 مطب شیمى درمانى در اصفهان اخطار گرفتند

حواشى اخیر در لیگ برتر فوتبال قابل تحمل نیست
وزیر ورزش و جوانان:
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1- شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى همزمان با ارزیابى کیفى (فشرده)، عملیات لوله گذارى کلکتور فاضالب شهر سین 
به شماره (2098001634000005) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.

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

مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/02/15 مى باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف:
3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، تلفن: 8- 36680030- 031، اتاق (292)

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
4-1- مرکز تماس: 41934- 021                      4-2- دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

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

فراخوان مناقصه عمومى همزمان با
 ارزیابى کیفى (فشرده) یک مرحله اى

«لوله گذارى کلکتور فاضالب شهر سین برخوار» شماره 36- 1 - 98

نوبت دوم

تاریخروزساعتعنوان
98/02/18چهارشنبه16مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

98/02/28شنبه16مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
98/02/29یکشنبه08زمان بازگشائى پاکت ها

نام روزنامه: نصف جهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان
تاریخ انتشار: 1398/02/18

هزینه
عملکردبودجه سال 97شرح
وظیفه

12/686/500/00013/619/183/374خدمات ادارى

وظیفه
24/637/500/00030/485/079/011خدمات شهرى

وظیفه
47/770/000/00073/383/338/043عمران شهرى

درآمد
عملکردبودجه سال 97شرح
85/094/000/000119/318/919/393درآمد

گزارش عملکرد
عملکرد شش ماهه 97 شهردارى فالورجان مبتنى بر درآمدها 
و هزینه هاى شش ماهه دوم سال 1397 به استناد بند «ب» 
مقررات مالى ماده 71 قانون شهردارى ها، براى اطالع عموم 

به شرح ذیل اعالم مى شود. 

جواد نصرى- شهردار فالورجان

(مبلغ به ریال)

ردر اصفهان بسترى است ب
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دست و پنجه نرم کردن بهنام صفوى با بیمارى اش

همزمان با فرا رسیدن ماه رمضان، افراد مبتال به بیمارى باید با 
نحوه صحیح مصرف دارو ها در زمان روزه دارى براى جلوگیرى 
از ایجاد مشکالت احتمالى آشنا شوند و به توصیه هایى در این 

زمینه توجه کنند.براى افرادى که در دوران باردارى، 
شیردهى قرار دارند و یا...

جناب آقاى مهندس ایرج  ترابى
مدیر محترم روابط عمومى شرکت فوالد مبارکه اصفهان

ایرج ناظمى –  روزنامه نصف جهان

انتخاب شایسته جنابعالى به عنوان مدیر نمونه روابط عمومى 
در حوزه صنعت و نیز دریافت لوح تقدیر حمایت از آموزش در 
هشتمین جشنواره ملى روابط عمومى و صنعت، برگی دیگر 

بر افتخارات شما افزود.
با کمال مسرت، کسب این موفقیت بزرگ را به جنابعالى 
تبریک و تهنیت گفته و از درگاه ایزد منان توفیق خدمت 

هر چه بیشتر براى شما مسئلت مى نماییم.

خرید بزرگ آبى هاخرید بزرگ آبى ها
 از اصفهان، به زودى از اصفهان، به زودى

ارسالن قطعاً، اوساگوآنا شاید

 زنیت  ایرانى
مدیر برنامه میالد محمدى
ایرانى تیم احمد گروژنى
  تیم
سر
ت دارد
را از تیم اح
و در صفحه 5 بخوانیدشاندور
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اصغــر فرهادى مســجد شــیخ لطــف ا... اصفهان را 
بزرگ ترین اثر هنرى کل تاریخ بشــریت مى داند. این 
کارگردان اسکارى ایران که زاده خمینى شهر است در 
مصاحبه اى که به طور همزمان به زبان فرانسوى ترجمه 
مى شد، در مورد اینکه در دوره اى در هنر شرق این اعتقاد 
وجود داشت که بین اثر و تماشاگر نباید هیچ واسطه اى 

باشد صحبت کرد.
او براى این مسئله مثالى از مســجد شیخ لطف  ا... آورد 
و گفت: مســجدى در محل تولد من اصفهان اســت، 
به نام مسجد شــیخ لطف ا... که بزرگ ترین اثر هنرى 
کل تاریخ بشریت اســت. وقتى وارد آن مى شوید فقط 

اثر و زیبایــى آن را مى بینید و اصًال فکــر نمى کنید که 
این اثر توسط کسى ساخته شده  است. فکر مى کنید که 
این همیشــه بوده و حتى ســازنده ها در خیلى بخش ها 
اسمشان را ننوشته اند. در آن دوره نقاشى مى کردند و امضا 

نمى کردند.
مسجد شیخ لطف ا... در ضلع شرقى میدان نقش جهان 
اصفهان اثرى متعلق به دوره شاه عباس صفوى در قرن 
یازدهم هجرى است که شاهکار معمارى  و کاشیکارى به 
حساب مى آید. معمار این بنا استاد محمدرضا اصفهانى 
بوده و این مسجد به اهل حرم شــاه عباس اختصاص 

داشته  است.

وزیر ورزش و جوانان با تأکید بر اینکه حواشــى اخیر به 
وجود آمده در هفته هاى پایانى لیــگ برتر فوتبال قابل 
تحمل نیســت از تشــکیل پرونده قضایى در خارج از 

فدراسیون فوتبال در پى حواشى اخیر خبر داد.
مسعود ســلطانى فر درباره این حواشــى اخیر به ویژه 
در بازى تیم هاى پرســپولیس و ســپاهان و همچنین 
بازى هاى تراکتورسازى، گفت: مشکالت اخیر به هیچ 
عنوان براى وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون فوتبال و 
سایر مسئوالن قابل تحمل نیست. وى ادامه داد: طبیعتًا 
حساسیت هایى هر ســاله در هفته هاى پایانى لیگ برتر 
براى کسب عنوان قهرمانى، کسب ســهمیه آسیا و در 

پایین جدول براى سقوط وجود دارد که این حساسیت ها 
به هیچ عنوان نباید موجب رفتارهاى ناهنجار شود.

ســلطانى فر ادامه داد: با هماهنگى هاى صورت گرفته 
همه اتفاقات ثبت و ضبط شــده و پرونده هاى قضایى 
در خارج از فدراســیون فوتبال و پرونده هایى در درون 
فدراسیون تشکیل شــده و با هرکس که مخل امنیت و 
نظم ورزشگاه هاست برخوردهاى الزم صورت مى  گیرد و 
اجازه نخواهیم داد اتفاقات تبریز، تهران و رشت تکرار شود 
و پرونده همه این موارد مفتوح بوده و توسط کمیته هاى 
ذی ربط در فدراسیون در حال پیگیرى است که در روزهاى 

آینده احکام قطعى آن صادر مى شود.

مسجد شیخ لطف ا... از نگاه 
اصغر فرهادى 

حواشى اخیر در لیگ برتر 
فوتبال قابل تحمل نیست

تحریم ایران کار دست لندن داد
بـا پایان مهلـت معافیـت  هاى     نامه نیوز |
آمریکا بـراى خریـداران نفت ایـران، بهـاى بنزین و 
گازوئیـل در انگلیس به شـکل کم سـابقه اى افزایش  
داشـته اسـت. بهاى سـوخت در انگلیس از اوایل ماه 
گذشته و در پى تصمیم آمریکا براى پایان معافیت هاى 
نفتى ایران روند صعودى طى کرده است. بهاى بنزین 
از اواسـط فروردین تقریباً هر روز افزایش داشته و این 
مسئله روى مخارج خانوارها در سراسر این کشور تأثیر 

زیان بارى داشته است.

چرا مجلس مسئله مردم نیست
   خبر آنالین | عباس عبـدى، فعال سیاسـى 
اصالح طلـب مى گویـد: اختیارات مجلـس و توانش 
به شدت کاهش پیدا کرده که این را مى توان ناشى از 
فیلترهاى ناکارآمد کننده و سخت و گسترده اى دانست 
که نامزدهاى انتخاباتى از آن عبور مى کنند تا نماینده 
شـوند. بنابراین و در مجموع مجلس هاى اخیر نسبت 
به اول انقالب به شـدت ضعیف و ضعیف تر شده اند و 
از این روست که انتخابات مجلس مسئله اصلى مردم 
نیست که البته این مسئله ناهنجارى سیاسى خطرناکى 
است چرا که مطابق قانون مجلس بسیار مهمتر از هر 

نهاد دیگرى است.

تکذیب ادعا ى عجیب 
در مورد سرافراز

  تابناك | یک مقام آگاه در سازمان اطالعات 
سـپاه وجود هرگونـه ارتبـاط نامتعارف بین شـهرزاد 
میرقلى خان و محمد سرافراز را تکذیب کرد. این مقام 
آگاه با اشاره به سوابق شـخصى و خانوادگى سرافراز، 
وى را از خانواده شهدا و داراى سالمت اخالقى دانست 
و گفـت: «هیچگونه پرونده اى در سـازمان اطالعات 
سـپاه در زمینـه ارتباطـات نامتعـارف بین سـرافراز و 
شـهرزاد میرقلى خان مطرح نبوده اسـت.» شـهرزاد 
میرقلى خان اخیراً با انتشـار ویدیویى مدعى شده بود 
سازمان اطالعات سپاه وى را تهدید به انتشار فیلمى 

از رابطه غیراخالقى اش با محمد سرافراز کرده است.

برخى بریده اند!
سیدحسـین نقـوى حسـینى،     خانه ملت |
عضو کمیسـیون امنیت ملـى مجلـس در نطق میان 
دستور خود در نشست علنى  دیروز با بیان اینکه تمامى 
مدیران اجرایى کشـور باید سـر خط خدمت به مردم 
قرار گیرند، خطاب بـه رئیس جمهور گفـت: برخى از 
وزراى شما بریده اند و شـرایط خدمتگز ارى در جنگ 

اقتصادى را ندارند.

خبرخوان
یدکى هاى تقلبى!

  باشگاه خبرنگاران جوان |  لــوازم 
یدکى به کار برده شــده در خودرو در ایمنى این 
وسیله و امنیت جانى سرنشین آن نقش مهمى 
دارد، اما گران شــدن این لوازم، موجب شده تا 
برخى با سوء اســتفاده از این موقعیت کاال هاى 
تقلبى را به جاى لوازم یدکــى اصلى به فروش 
برسانند و موجب ضرر و زیان جانى و مالى براى 
مصرف کننده شوند. در این میان حتى برخى افراد 
قطعات تقلبى بى کیفیت را با نشان هاى معروف 
به بازار عرضه مى کنند که بــراى تعمیرکاران 

خودرو نیز قابل تشخیص نیست.

خبرنگارى 
سخت و زیان آور اعالم شد

  عصر ایران| وزیــر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعى اعالم کرد شــغل خبرنگارى در دسته 
مشاغل سخت و زیان آور قرار دارد. شریعتمدارى 
در پاسخ به تذکر محمودزاده نماینده مردم مهاباد 
در مجلس در خصوص اینکه «به چه دلیل وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعى سختى کار خبرنگاران 
و اهالى رســانه را نمى پذیرد» در نامه اى اظهار 
کرد: مستند به ماده 11 آیین نامه اجرایى تبصره 
(2) الحاقى مــاده 76 قانون تأمیــن اجتماعى، 
موضوع تصویــب نامه هیئت وزیران در ســال 
86، شغل خبرنگارى صراحتًا به عنوان مشاغل 
ســخت و زیان آور عنوان شــده و مصادیق آن 
طى مصوبات هیئت وزیران در سال 83 تصریح 

شده است.

تعجیل نکنید
  خبرگزارى صدا و سیما | نماینده 
مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شوراى 
اسالمى گفت: دانشگاه فرهنگیان در باالترین 
آمار جذب خود 25 هزار دانشجو جذب کرده است 
اما این رقم مطلوب نیست. سیدجواد ساداتى نژاد 
از معلمان باتجربه خواست براى تداوم خدمت به 

این کشور در بازنشستگى تعجیل نکنند.

مهنار افشار جلب نمى شود
  انتخاب | ســخنگوى قــوه قضاییه از 
شــکایت و ورود مدعى العموم به پرونده مهناز 
افشــار خبر داد. او گفت: شخص مورد نظر فعًال 
در خارج از کشور است و وکیلشان اعالم کرده به 
زودى به کشور باز مى گردد و موضوعات  مطرح 
شده درباره صدور حکم جلب و ممنوع الخروجى 

نیز صحت ندارد.

زندگى مهاجران 
در بافت  تاریخى 

معاون عمران و توسعه    اسکان نیوز |
امور شــهرى و روستایى وزیر کشــور و رئیس 
سازمان شــهردارى ها و دهیارى هاى کشور از 
زندگى مهاجران ملیت هاى مختلف در بافت هاى 
تاریخى یزد و اصفهان خبر داد. مهدى جمالى نژاد، 
معاون عمرانى وزیر کشــور خاطرنشــان کرد: 
حاشیه نشــینى فقط مختص در اطراف شهرها 
نیست، حتى در بافت هاى تاریخى  و بافت هاى 
فرسوده داخل شهر نیز وجود دارد. همچنین در  
بافت هاى ناکارآمد شهرى که در مراکز شهر قرار 
دارند، ما شاهد حاشیه نشینى هستیم. کمااینکه در 
بافت هاى تاریخى شهرهایى مثل یزد و اصفهان 

مهاجرانى از ملیت هاى مختلف داریم.

تکثیر در اسارت 
  ایسنا| یک متخصص اکولوژى حیات 
وحش و مدیریت زیستگاه ها ضمن اشاره به اینکه 
شیرهاى ایرانى منتقل شده به باغ  وحش تهران 
قرار است که فقط در اسارت تکثیر شوند، گفت: 
ویژگى هاى ظاهرى و شــجره نامه «هیرمان» 
نشــان مى دهد که این گونه مختص کشور ما 

است.
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در دوشنبه اى که شوراى نظارت بر صدا و سیما تصمیمات 
مدیران رسانه ملى درباره کنار گذاشتن عادل فردوسى پور 
و «نود» را تأیید کرد، او در دفتر فیلمسازى سعید روستایى 

حاضر بود.
روســتایى، کارگردان جوان و معروف فیلم هاى «مترى 
شــیش ونیم»؛ هومن بهمنش، فیلمبردار نامى و جمال 
ساداتیان در کنار عادل عکســى گرفتند و نوشتند یک 
جلسه کارى در دوشــنبه هاى بدون «نود». این عکس 

شائبه برمى انگیخت که فردوسى پور پس از دو ماه بیکارى 
تصمیم گرفته کارى را با یک تیم سینمایى ســاز قوى و 
موفق آغاز کند. او در جشــنواره فیلم فجر هم براى فیلم 

روستایى حاضر شده بود و روابط شان حسابى گرم است.
البته عادل رفاقتى قدیمى با هومن بهمنش دارد و هومن 
20 سال قبل اولین تیزر برنامه «نود»  را براى عادل ساخته 
و دوســتان عادل دیدار این دو را دیدارى کامًال رفاقتى 
مى دانند و اعتقاد دارند فردوسى پور حاال حاالها بر همین 

سیاست کتاب نویسى و تدریس پایبند خواهد بود و اقًال  اگر 
روستایى و گروهش هم کارى با عادل داشته اند، او چنین 
کارى با آنها نداشته و همین «فوتبال120» هم عادل را 

بس است براى بودن کنار مخاطبانى که دوستش دارند.
جمال ساداتیان هم که یکى از حاضران در تصویر است 
گفته نزدیکان فردوســى پور را تأیید مى کند و مى گوید: 
«بحث مان کارى نبود. یک مالقات دوستانه اما صمیمى 

داشتیم و قرار نیست کارى انجام بدهیم.»

مدتى است در چند مترى ابتدایى خیابان چهارباغ عباسى از 
سمت دروازه دولت، دیوارکشى هاى موقتى در محور میانى 
خیابان به چشم مى خورد که پشت آن، مرحله دیگرى از 
پیاده راه سازى خیابان چهارباغ توسط شهردارى اصفهان 

در حال انجام است.
آنطور که اطالعات درج شده روى این دیوارهاى موقت نشان 
مى دهد، ظاهراً قرار است مطابق نقشه هاى از پیش طراحى 
شده، جوى ها و حوض هایى به سبک دوران صفوى در محور 
میانى چهارباغ ساخته شود تا ایده شهردارى براى به وجود 
آوردن حال و هواى فرهنگى در این خیاباِن پیاده راه شــده، 
یک گام دیگر جلو برود. شهردارى اعالم کرده قرار است شش 
حوض و یک آبراهه مربوط به عصر صفوى در این خیابان 
احیا شود. این بخشى از طرح بازآفرینى محور میانى چهارباغ 
عباسى از دروازه دولت تا میدان انقالب است که فعًال از ابتداى 
چهارباغ در نزدیکى دروازه دولت آغاز شده است. البته این همه 
ماجرا نیست و آنطور که از گوشه و کنار شنیده مى شود کار 
ســاختن این حوض ها و آبراهه مربوطه اش چنان که باید، 

بدون حرف و حدیث پیش نمى رود. 
انجام کارهاى عمرانــى در خیابان چهارباغ همیشــه با 
حساسیت پیگیرى مى شده تا مبادا خســارتى به این اثر 
تاریخى مهم وارد شود. از جنجال هاى گسترده بر سر رد 
شدن یا نشدن تونل مترو از زیر چهارباغ و بریدن درختان 
کهنسال براى احداث ایســتگاه هاى قطار شهرى گرفته 
تا اعتراض به معمارى استفاده شــده در بدنه سازى آن و 
این آخرى ها هم انتقاد از شیوه سنگفرش کردن خیابان، 
همه و همه ناظر بر همین حساسیت هاست. حاال هم طرح 
احداث چندین حوض و آبراهــه در محور میانى چهارباغ، 
اعتراض دوستداران میراث فرهنگى به نوع مصالحى که 
براى ســاختن این آبراهه و حوض ها استفاده مى شود را 
برانگیخته و صفحه اى دیگر بــر پرونده قطور این خیابان 

معروف اصفهان اضافه کرده است.
همین موضوع باعث شــد تا روز دوشنبه مدیرکل حفظ و 
احیاى بناها، بافت ها و محوطه هاى تاریخى سازمان میراث 
فرهنگى کشور به همراه رئیس پژوهشکده این سازمان و 
مدیران ارشد میراث فرهنگى اصفهان پس از بازدید از محل 
ساخته شدن آبراهه و حوض ها به میان خبرنگاران آمده و 
اطمینان دهند که اجازه نخواهند داد محور میانى چهارباغ 

دستخوش اقدامات مرمتى نامناسب قرار گیرد.
شهردارى اصفهان به عنوان متولى پیاده راه کردن خیابان 
چهارباغ معتقد است کلیه اقدامات مرمتى اش در این باره 
را با نظارت کامل اداره کل میراث فرهنگى اصفهان انجام 
مى دهد و خود این اداره کل هم بر این امر صحه گذاشته 

است. اما به هر حال تعدادى از فعاالن میراثى هم هستند 
که معتقدند این نظارت ها نتوانســته نگرانى آنها از برهم 
خوردن ســاختار خیابان چهارباغ را به طور 100 درصد بر 
طرف کند. اشاره این دوستداران میراث تاریخى اصفهان 
مشخصاً به مصالح استفاده شده توسط شهردارى اصفهان 
در محور میانى خیابان و همچنین شیوه احداث جوى ها و 

حوض هاست.
آنها معتقدند شهردارى اصفهان متعهد به اجراى اصالحات 
پیشنهادى در حین اجراى طرحش در محور میانى چهارباغ 
شده اما بدون ابالغ جزییات طرح از سوى سازمان میراث 

فرهنگى کار در این محور ملى را آغاز کرده است.
خبر خوب براى این منتقدین این اســت که ســیدهادى 
احمدى، مدیرکل دفتر حفظ و احیاى بناها و محوطه هاى 
تاریخى سازمان میراث فرهنگى کشور ضمن اینکه تأیید 
کرده ناهماهنگى هایى در نظــارت هاى میراث فرهنگى 
اصفهان بر اقدامات شــهردارى وجود داشته است گفته: 
«در بازدید از خیابان چهارباغ مشــخص شد بخش هایى 
از فعالیت انجام شــده در محور میانى خیابان مغایر با طرح 

ابالغى میراث فرهنگى بوده و شهردارى موظف به اصالح 
آن است.» احمدى در توضیح اقدامات انجام شده مغایر با 
طرح هاى مصوب، به این اشــاره کرده که اجازه استفاده 
از «مش بتنى» تنها بــراى جوى ها و حوض هاى آب داده 
شده است و شهردارى مجاز به اســتفاده از این روش در 
بخش هایى که مجوز باستان شناســى بــراى آنها صادر 
نشده است نخواهد بود چرا که به اعتقاد این مقام کشورى، 
پس از اســتفاده از بتن در خیابان چهارباغ، امکان کاوش 

باستان شناسى در آینده وجود نخواهد داشت. 
از آنجا که نظارت سازمان میراث فرهنگى تا حدود زیادى 
مانع اقدامات نامناســب در خیابان چهارباغ مى شود، این 
سازمان تا امروز کار باستان شناسى حدود 80 درصد خیابان 
چهارباغ حدفاصل دروازه دولت تا خیابان آمادگاه را انجام 
داده و آنطور که سید هادى احمدى اعالم کرده است، براى 
روشن شدن بخش هاى به قول او تاریک این خیابان هم 
به زودى مجوز باستان شناسى صادر مى شود. به این ترتیب 
هر اقدام مرمتى در خیابان چهاربــاغ تحت نظارت هاى 
دقیق ترى در خواهد آمد چرا که مدیرکل دفتر حفظ و احیاى 

بناها و محوطه هاى تاریخى سازمان میراث فرهنگى کشور 
معتقد است بدون درنظر گرفتن احساسات، هیچکس اجازه 

نمى دهد در خصوص چهارباغ هرتصمیمى عملى شود.
اما اینکه رفت و آمد مقامات کشورى به اصفهان و نظارت 
دستگاه هاى مسئول بر این پروژه در نهایت نظر دلواپسانى 
که نگران بازآفرینــى خیابان چهارباغ بــه عنوان یکى از 
میراث هاى تاریخ بشر هستند را جلب خواهد کرد یا نه، در 
روزهاى آینده مشخص خواهد شد. به شهردارى باشد، مى 
خواهد هرچه سریع تر تکلیف خیابان چهارباغ را روشن کند؛ 
حاال با بتن یا بدون بتن چرا که خــوب مى داند مهمترین 
خیابان اصفهان بعد از سنگفرش شدن بستر آن، نمى تواند 
بیشتر از این با ریگ هاى درشت دو طرف این سنگفرش ها 
همزیستى داشته باشــد! اما آن طرف هم فعاالن میراثى 
هستند که دلشان را خوش کرده اند به یک جمله از مدیر کل 
حفظ و احیاى  بناها، بافت ها و محوطه هاى تاریخى سازمان 
میراث فرهنگى کشور در بازدید روز دوشنبه اش از خیابان 
چهارباغ: «اجازه نمى دهیم در چهارباغ عباسى هرکس هرچه 

خواست انجام دهد و در این مورد کوتاه نمى آییم.» 

یک پرونده جدید درباره خیابان چهارباغ، مسئولین ارشد سازمان میراث فرهنگى کشور را به اصفهان کشاند

ماجراى 6 حوض و یک آبراهه 
سهیل سنایى

عادل فردوسى پور با سعید روستایى برنامه مى سازد؟

محموله اشیاى تاریخى و ارزشمند در حال خروج  از کشور 
در مرز شلمچه توقیف شد.  رئیس اداره میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى خرمشــهر با اشاره به تحویل 
این آثار به موزه تاریخى آبادان گفت: شــخصى با هویت 
معلوم که قصد خروج سه شىء تاریخى از کشور را داشت 
با هوشیارى مأموران انتظامى مستقر در گمرك دستگیر و 

آثار تاریخى قاچاق به مجموعه تاریخ کشورمان بازگشت.

سجاد پاك گوهر افزود: قاچاقچى اشیاى عتیقه، یک کاسه 
و دو دسته عصا را که در بررسى هاى اولیه قدمت آن حدود 
2700 سال تخمین زده شده و جنس آن از مفرغ است در 

کاووش هاى غیرقانونى به  دست آورده بودند.
وى یادآور شد: بررسى و تحقیق درباره زمان دقیق و نحوه 
استفاده از این اشیا که گویا مربوط به اواخر دوره ایالمى و 

اوایل دوره هخامنشى است ادامه دارد.

گِل بگیرند درست مى شود؟!جزییات کشف آثار تاریخى و ارزشمند در مرز شلمچه 
  عصر ایران| به تازگى ویدیویى از پرسش و پاسخ 
دکتر صادق زیباکالم در کالس درس در فضاى مجازى 
منتشر شده که به نظر مى رسد متأخر و مربوط به دانشکده 

علوم سیاسى دانشگاه تهران باشد. 
دکتر زیباکالم از دانشجویان مى پرسد: «وقتى الیحه اى 
در مجلس به تصویب مى رســد، بعد چه مى شــود؟» 
دانشجوى اول پاســخى ندارد. دانشــجوى دوم هم یا 
پاسخى ندارد یا نادرست پاسخ مى دهد و دکتر زیباکالم 
با لحنى آمیخته از خشم و طعنه مى گوید: «ِگل بگیرند دِر 

آموزش و پرورشى را که به شما دیپلم داد!»
ظاهراً دانشجوى سوم این پرسش ساده را به درستى پاسخ 
مى دهد که آقاى زیباکالم، قدرى آرام مى گیرد. اما چون 
این اتفاق در دانشگاهى معتبر و در قبال پرسشى ساده رخ 
داده نکاتى را مى توان طرح کرد... از خود دکتر زیباکالم 
مى پرســیم: «وقتى الیحــه اى در مجلس به تصویب 
پاســخ مى دهند به  مى رســد، بعد چه مى شود؟» طبعا ً
شوراى نگهبان مى رود. اما این حکایت ادامه دارد. چون 
مى توان پرسید بعد چه مى شود؟ شوراى نگهبان ممکن 
است تأیید نکند. بعد چه مى شود؟ دوباره به مجلس بازمى 

گردد. دو حالت دارد. یا اشکاالت شوراى نگهبان را رفع 
مى کنند یا بر نظر قبلى صحه مــى گذارند. بعد چه مى 
شود؟ به مجمع تشخیص مصلحت نظام مى رود. بعد چه 
مى شود؟ ممکن است هیئت عالى نظارت بر ُحسن اجرا 
در مجمع مخالفت کند. بعد چه مى شــود؟ تازه مى شود 
مثل الیحه پالرمو و در مجمع مى ماند. با این اوصاف آقاى 
دکتر تصدیق مى فرمایند که شاید چون گاه بعد از تصویب 
به قانون بدل نمى شود دانشجوى محترم کم سواد نبوده و 
حیران است که مگر مى شود روند قانون گذارى در کشورى 

اینقدر پیچ در پیچ باشد...
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تأمین اقالم غذایى 
در ماه رمضان

معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى در جلسه 
ستاد تنظیم بازار استان گفت: به زودى با عرضه شکر، 
مرغ، خرما، روغن و ســایر اقالم غذایــى بازار مجدداً 
به آرامش مى رسد. سید حســن قاضى عسگر افزود: 
در طرح ضیافــت اداره کل تعزیرات حکومتى و طرح 
نظارتى سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با افرادى 
که اقدام به گرانفروشــى یا احتکار کاالهاى اساسى

 مى کنند برخورد مى شود.  

قاچاق قهوه با سمند
280 کیلوگرم قهوه قاچاق در شــهر اصفهان کشف 
وتوقیف شد. فرمانده انتظامی اصفهان گفت: در طرح 
ارتقاى امنیت اجتماعى ومقابله با قاچاق کاال، مأموران 
انتظامى کالنترى 16 این شهرســتان در گشــتزنى 
هدفمند خود به یک دستگاه خودرو سمند مشکوك 
شدند و در بازرسى از آن 20 کیسه 14 کیلوگرمى قهوه 
خارجى بدون مدارك گمرکى کشف کردند. سرهنگ 
محمدرضا خدادوست ارزش این محموله قاچاق را بیش 
از صد میلیون ریال بیان کرد و افزود: یک نفر دستگیر و 
پس از تشکیل پرونده براى اقدامات قانونى به مراجع 

قضایى تحویل شد.

مشکل تردد دانشجویان 
گلپایگانى رفع مى شود

سرپرست دانشگاه آزاد اسالمى واحد گلپایگان گفت: 
مشکل رفت وآمد دانشجویان این دانشگاه با تشکیل 

کارگروه ویژه در آینده نزدیک رفع مى شود. 
حمیدرضا خدایى عنوان کرد: مکان جغرافیایى دانشگاه 
در بیرون از منطقه شــهرى اســت و دانشجویان در 
رفت وآمد دچار مشکل هستند. این موضوع در جلسات 
متعدد کمیسیون دانشجویى مطرح شده است و تاکنون 
موفق به رفع 100 درصدى این معضل نشده ایم؛ حال 
با تشکیل کارگروه ویژه اطمینان داریم در آینده نزدیک 

این مشکل برطرف شود.

174 نقطه حادثه خیز سیالبى 
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان گفت: 174 
نقطه پرخطر و حادثه خیز ســیالبى استان در مسیل 
رودخانه وجود دارد که بایــد اقدام الزم براى مدیریت 
آن صورت بگیرد. منصور شیشــه فروش افزود: این 
نقاط شامل120 نقطه تقاطعى پرخطر در رودخانه و 54 
سازه پرخطر در مسیر سیالب است که در محدوده 12 
شهرستان قرار دارند. وى گفت: 3000کیلومتر رودخانه 
در استان وجود دارد که رعایت حریم رودخانه و الیروبى 
مسیل ها در برخى مناطق به درستى انجام نشده است.

اسیدپاشى خانوادگى 
در شاهین شهر 

رئیس بیمارستان سوانح  ســوختگى اصفهان تأیید 
کردکه صبح روز ســه شــنبه دو زن در شاهین شهر 
اصفهان، توسط شوهر یکى از آنها مورد اسیدپاشى قرار 
گرفته اند. فریدون عابدینى در گفتگو با «ایسنا» اظهار 
کرد: علت این مسئله مشکالت خانوادگى بوده است. 
وى افزود: یکى از مصدومان 10 درصد و دیگرى 15 
درصد دچار سوختگى شده اند. حال هر دو خوب است. 
هر چهار چشم مصدومان سالم است و شدت اسیدپاشى 

در حد ضایعات پوستى بود.

انتشار اثرى 
از آیت ا...مظاهرى

جدیدترین اثر مکتوب آیت ا... حســین مظاهرى با 
عنوان «حق النــاس» باهدف نگــرش کلى، ازنظر 
اخالق، بــه موضوع «حق»منتشــر شــد. در این 
کتاب، که باهــدف نگرش کلى، ازنظــر اخالق، به 
موضوع «حق» پدید آمده، از حقوق گوناگون مانند 
«حقوق نفس»، «حقوق خالق هســتى»، «حقوق 
طبیعت و محیط زیست»، «حقوق حیوانات» و به ویژه 

«حقوق انسان»، سخن به میان آمده است. 

خبر

برنامه هاى جدید سى و دومین جشــنواره بین المللى 
فیلم هاى کودکان و نوجوانان در اصفهان اعالم شد.

دبیر این دوره از جشــنواره در اصفهان برگزارى سومین 
المپیاد فیلمسازى نوجوانان را در این دوره با رویکرد جدید 
بیان کرد و افزود: مقرر شد تا از کمپانى هاى فیلمسازى 
خارجى مستقر در شهرهاى خواهرخوانده اصفهان دعوت 
شود تا آثار و تولیدات خود را در حوزه سینماى کودك و 

نوجوان به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
علیرضا تابــش اظهار کــرد: در این دوره از جشــنواره 
قرار اســت عالوه بر حضــور کارگردانــان، بازیگران 
و تهیــه کنندگان فیلم هــا، بازاریابان ســینما و پخش 

کننــدگان فیلم هم دعوت شــوند تــا از فیلم هاى این 
جشنواره ارزیابى اقتصادى شود. وى افزود: در جشنواره 
امسال سعى مى شــود بخش ویژه جایزه زاون  غنى تر و
گسترده تر برگزار شود.تابش  گفت: در جشنواره  سى و دوم 
اتاق هاى نمایشى در پارك هاى مناطق مختلف اصفهان 
مستقر خواهد شــد تا کودکان پس از تماشاى فیلم ها با 
تولیدکنندگان فیلم نیز آشنا شوند و تولیدکنندگان صنایع 
جانبى فیلم ها از جمله گیم، اسباب بازى، دفتر، کیف و کاله 

متناسب با فیلم ها ملزومات مورد نظر را تولید کنند.
جشنواره فیلم هاى کودکان و نوجوانان از 28 مرداد تا 6 

شهریور  به میزبانى اصفهان برگزار مى شود.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با بیان اینکه 77/2 
درصد جمعیت استان تا پایان سال 97 درخواست کارت 
ملى هوشمند داده اند، گفت: 950 هزار و 816 نفر هنوز 

براى گرفتن کارت ملى خود اقدام نکرده اند.
حسین غفرانى در گفتگو با «ایمنا»، در خصوص وضعیت 
درخواســت کارت ملى در اســتان، اظهار  کرد: جمعیت 
باالى 15 سال استان اصفهان رقمى بالغ بر چهار میلیون 
و 253 هزار و 169 نفر است که از این میزان سه میلیون 
و 499 هزار و 698 نفر درخواســت کارت ملى هوشمند 
خود را به ثبت احوال ارائه کرده اند. وى با اشاره به اینکه 
77/2 درصد جمعیت استان تا پایان سال 97 درخواست 

کارت ملى هوشــمند داده اند، افزود: تعــداد 950 هزار 
و 816 نفر هنوز اقدامى براى گرفتــن کارت ملى خود 
نداشته اند همچنین تعداد درخواســت اخذ شده تا پایان

 فروردین 98 هم جمعیتى بالغ بــر 220 هزار و 502 نفر 
بوده است.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان در خصوص وضعیت 
شهرستان هاى استان گفت: شهرهاى جرقویه، دهاقان، 
کوهپایه و میمه تقریبًا پوشــش 99 درصدى درخواست 
کارت هوشــمند داشــته اند همچنین در شــهرهاى 
باغبهادران، لنجان، ســمیرم کمترین درخواست نسبت 

به میانگین جمعیتى خود داشته اند.

950 هزار نفر در اصفهان 
کارت ملى هوشمند ندارند

برنامه هاى جدید جشنواره 
فیلم کودك در اصفهان

همزمان با آغاز ماه مبارك رمضان چهار ویژه برنامه در 
مجموعه فرهنگى-مذهبى تخت فوالد اجرا مى شود.

مدیر مجموعه تاریخى، فرهنگــى و مذهبى تخت 
فوالد هدف از اجراى این برنامه ها را معرفى مشاهیر و 
شخصیت هاى مدفون در قبرستان تخت فوالد دانست 
و گفت: برنامه اى با مشــارکت صدا و سیماى مرکز 
اصفهان با عنوان سحرگاهى و به صورت زنده پخش 
خواهد شد که از طریق آن علما و چهره هاى فرهنگى-

مذهبى مدفون در قبرستان معرفى خواهند شد.
على معرك نژاد افزود: حضور در نمایشگاه قرآن از دیگر 
برنامه هاى مجموعه تخت فوالد در ماه مبارك رمضان 
است که در قالب و فرم جدید اجرا مى شود. همچنین 
از طریق حضور در نمایشــگاه قرآن، شخصیت هاى 
قرآنى مدفون در این قبرستان معرفى مى شوند.  وى 
با بیان اینکه در شــب هاى قدر پنج ایستگاه ویژه در 
مکان هایــى که مردم بــراى احیا حضــور خواهند 
یافت، برپا خواهد شــد، گفت: هــدف از برپایى این 
ایستگاه ها معرفى ظرفیت هاى تخت فوالد به عنوان 

یک مجموعه فرهنگى و مذهبى است.

نایب رئیس انجمــن علوم و فنون غــالت اصفهان با 
بیان اینکه گندم و آرد کافى در کشور وجود دارد، گفت: 
متأسفانه دالالن، آرد و گندم را از اصفهان و یا شهرهاى 
دیگر خریدارى مى کنند و براى ســودآورى لب مرز با 

قیمت باال مى فروشند.
محمدرضا خواجه در گفتگو با «ایسنا» در خصوص تغییر 
ساعت نانوایى هاى اصفهان در ماه رمضان، اظهار کرد: 
به طور معمول نانوایان اصفهان در سه شیفت صبح، ظهر 
و شــب پخت نان دارند اما در ایام ماه رمضان، با توجه 

به روزه دار بودن و کاهش تعداد مشتریان، شیفت صبح 
پخت نان حذف مى شــود. وى افزود: به طور معمول در 
ماه رمضان با افت تعداد مشــتریان و با کاهش مصرف 
نان مواجه هســتیم و نانوایان از ساعت 10 صبح تا یک 
بعدازظهر و همچنین از ساعت 4 بعدازظهر تا زمان افطار 
پخت نان دارند. این کارشناس نان تأکید کرد: با کاهش 
مصرف نان در ماه رمضان به نوعى شاهد ذخیره سازى 

آرد خواهیم بود.
وى راهکار کنتــرل وضعیت آرد در اســتان را مبارزه با 

دالل بازى عنوان کرد و گفت: اختالف قیمت آرد آزاد با 
دولتى حدود 200 هزار تومان است. در حال حاضر یک 
کیسه آرد دولتى 33 هزار تومان و یک کیسه آرد آزاد 100 
هزار تومان است که البته آرد آزاد در مرز 200 هزار تومان 
فروخته مى شود. خواجه پیشنهاد داد: براى مقابله با ایجاد 
اختالل در توزیع آرد و تأمین نان مردم، باید از خروج آرد 

از استان ها جلوگیرى کنیم.
وى با بیان اینکه از حدود 340 آسیاب آرد در کشور، 20 
آسیاب در استان اصفهان فعالیت دارند، تصریح کرد: در 

حالى که کمبود آرد در کشور داریم، آسیاب هاى اصفهان 
با 60 درصد ظرفیت خود تولید مى کنند و دلیل آن نبود 
گندم کافى در کشور است. به گفته نایب رئیس انجمن 
علوم و فنون غالت اصفهان، میزان مصرف آرد در استان 

اصفهان حدود 300 هزار کیسه آرد در ماه است. 
وى با بیان اینکه به دنبال سیل اخیر، حداقل 50 درصد 
تولید گندم دو استان گلستان و خوزستان کاهش یافت، 
اظهار کرد: متأسفانه دالالن، آرد و گندم را از اصفهان و 
یا شهرهاى دیگر خریدارى و براى سودآورى لب مرز با 

قیمت باال مى فروشند.
خواجه با اعتقاد بر اینکه به انــدازه کافى آرد و گندم در 
کشور موجود است، تصریح کرد: به دلیل خروج خارج از 
شبکه آرد توسط دالالن به کشورهاى همسایه، اکنون 

بر بى ثباتى بازار دامن زده شده است.
وى در خصوص گرانى نان در این شرایط، اظهار کرد: در 
حال حاضر نرخ دستمزد کارگران نانوایان افزایش یافته، 
همچنین نرخ بیمه نانوایان 50 درصد نسبت به پارسال 
گران شده است، از سوى دیگر نرخ مخمر نانوایى ها به 
عنوان جایگزین جوش شیرین حدود 100 درصد افزایش 

یافته است. 
این کارشــناس نان با بیــان اینکه پیــش  از این یک 
کیســه مخمر 110 تومان بود که اکنون به 210 تومان 
افزایش یافته اســت، افزود: به دلیــل کمبود مخمر در 
برخى استان ها حتى تا نرخ 300 هزار تومان نیز فروخته 

مى شود.
وى علت کمبود مخمر در کشــور را صادرات به عراق و 
همچنین سیل اخیر خوزستان عنوان کرد و گفت: مجتمع 
نیشکر هفت تپه تولیدکننده بخشى از مواد اولیه است که 
در سیل اخیر، بخشى از این مجموعه آسیب دید که این 
موجب کمبود مالط به عنوان مواد اولیه مخمر شده است. 
خواجه تصریح کرد: در صورت کمبود و افزایش قیمت 
مخمر نان احتمال لغزش نانوایان در اســتفاده دوباره از 

جوش  شیرین وجود دارد. 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: دستگاه 
رادیوتراپى مرکز درمانى سید الشهدا (ع) این شهر تا آخر 
خرداد امسال راه اندازى و مشــکل پرتو درمانى بیماران 

سرطانى استان اصفهان برطرف خواهد شد.
دکتر بهروز کلحیدرى در گفتگو با «ایرنا» اظهار کرد: بیش 
از یکسال است که راه اندازى دستگاه رادیوتراپى ساختمان 
مرحوم هرندى واقع در جوار مرکز درمانى سیدالشهدا(ع) 
بنا به دالیلى میسر نشده است. وى با بیان اینکه دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان براى راه اندازى این دستگاه همه 
نوع همکارى را با سرمایه گذار انجام داده است، افزود: در 
جلسه اى که هفته گذشته با سرمایه گذار داشتیم آنها قول دادند 

که تا پایان خرداد این دستگاه پرتودرمانى را راه اندازى کنند. 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان ادامه داد: 
افزون بر این دستگاه مقرر شد تا پایان خرداد دو دستگاه پرتو 
درمانى دیگر براى ارائه خدمات به بیماران سرطانى در مرکز 

درمانى سیدالشهدا(ع) اصفهان راه اندازى شود. 
به دلیل راه اندازى نشدن دستگاه یاد شده، بیماران سرطانى 
اصفهان براى دریافت خدمــات پرتودرمانى مجبورند به 

شهرهاى تهران، شهرکرد یا کاشان سفر کنند. 

مرکز درمانى ســید الشــهدا(ع) اصفهان که به بیماران 
ســرطانى خدمات درمانى ارائه مى کند از دستگاه هاى 
تصویربردارى سى تى اسکن و ام آر اى برخوردار نیست و 
بیماران براى دریافت این خدمات باید به وسیله آمبوالنس 
به بیمارستان الزهرا(س) واقع در شمال این شهر منتقل 

شوند. 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان خرید دستگاه هاى سى تى اسکن و 
ام آر اى براى این مرکز را در دستور کار قرارداده و مراحل 

ادارى آن براى تأمین اعتبار در حال انجام است. 
کلحیدرى اظهار کــرد: این تجهیزات تا پایان ســال در 

مرکز درمانى سیدالشهدا(ع) اصفهان نصب خواهد شد و 
بیماران براى دریافت این نوع خدمات در این مرکز مشکلى 

نخواهند داشت. 
اقدام غیرقانونى برخى پزشــک ها براى انجام شــیمى 
درمانى در مطب ها موضوع دیگر ایــن گفتگو با معاون 
درمان دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان بود که پاسخ داد: 
در استان اصفهان 11 مطب شیمى درمانى وجود دارد که 
به همه آنها اخطار داده ایم طبق بخشنامه وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکى این مطب ها باید به مرکز شیمى 

درمانى تبدیل شوند. 
دکتر کلحیدرى اضافه کرد: از 11 مطب شــیمى درمانى 
موجود در اصفهان هفت مطــب پذیرفته اند که به مرکز 
تبدیل شوند و چهار مطب نیز اعالم کرده اند توانایى تبدیل 

شدن به مرکز شیمى درمانى را ندارند. 
وى با اشــاره به اینکه این مطب ها در حال ترانزیشــین 
(گذار) هستند، گفت: براى اینکه بیماران این مطب ها دچار 
مشکل نشوند به آنها مهلت دو  ماهه داده شده است و پس 
از این مهلت از انجام شیمى درمانى در مطب ها جلوگیرى 

خواهیم کرد. 

در عملیات تعمیــرات دوره اى واحد دوم بخار 320 
مگاواتى نیروگاه اصفهان که در اردیبهشــت ماه 
ســال جارى درحال انجام است، بسکت هاى سرد 
ژونگستروم هاى شماره هاى یک و2 بویلر پس از 

14 سال در حال تعویض است.
به گزارش روابط عمومى شرکت مدیریت تولید برق 
اصفهان، نکته قابل توجه و مهم عملیات مذکور، این 
است که بیش از نیمى از این سال ها  بویلر به صورت 
تک ســوخت مازوت و یا  دوســوخت گاز و مازوت 
مورد بهره بردارى قرار مى گرفته است لذا مى توان 
گفت این مدت زمان اســتفاده  از بسکت هاى سرد 
ژونگستروم هاى بویلر، یک رکورد بى سابقه نسبت 
به واحدهاى نیروگاهى مشابه است و این  نشان از 
تخصص، تعهد، دلسوزي، ریسک پذیري منطقی، 
دانش و آگاهی متخصصان حال و گذشته شرکت 
مدیریت تولید برق اصفهان اســت که با توجه به 
شــرایط متفاوت  اقتصادي در زمان هاي مختلف، 
نهایت تالش وکوشش خود را براى حفظ و نگهداري 
و تعمیرات واحدها ى نیروگاه اصفهان انجام داده اند.

فرمانده انتظامى شهرستان خمینى شهر از دستگیرى 
یک سارق منزل حین سرقت دقایقى پس از تماس 

صاحبخانه با پلیس خبر داد.
سرهنگ على جعفرى نژاد گفت: روز دوشنبه با تماس 
یکى از شهروندان با مرکز فوریت هاى پلیسى 110 
مبنى بر سرقت از منزل، تیمى از مأموران کالنترى 
11 این فرماندهى به محل اعزام شدند که با حضور 
مأموران در محل صاحبخانه به آنها مراجعه و اعالم 
کرد زمانى که از مهمانى به منزل بازگشــته متوجه 
حضور فردى غریبه در منزلش شــده و بدون اینکه 
وارد منزل شــود به پلیس زنگ زده است.وى افزود: 
بالفاصله مأمــوران با هماهنگــى صاحبخانه وارد 
منزل شــدند و در یک اقدام ضربتى سارق مذکور را 
که بى خبر از حضور مأموران در حال سرقت اموال و 

اشیاى منزل بود بازداشت کردند. 

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان پولــک و نبات اصفهان 
با بیان اینکه افزایش نرخ مواد اولیه فشــار مضاعفى بر 
واحدهاى تولیدى تحمیل مى کند گفت: تولیدکنندگان 

پولک و نبات اصفهان در انتظار شکر حواله اى هستند.
علیرضا شیروانى در گفتگو با «تســنیم» درباره اعالم 
سهمیه شکر توسط ستاد تنظیم بازار در کشور براى بازار 
ماه رمضان به تمام استان ها اظهار کرد: در حال حاضر 
حواله  هاى شکر دولتى را از ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان تحویل گرفته ایم اما هنوز شکر مصرفى 

کارگاه هاى تولیدى به دستشان نرسیده است.
وى در پاسخ به این سئوال که چرا تاکنون با وجود تحویل 
حواله ها هنوز شکر مورد نیاز به دســت تولیدکنندگان 
پولک و نبات نرســیده اســت، گفت: حواله هاى شکر 
دولتى باید از کارخانه میبد یزد به اصفهان بارگیرى شود 
و کارخانه پس از کســب هزینه حواله ها و نوبت گذارى 
شکرها را تحویل خواهد داد که این روند تا زمان توزیع، 

حمل و رسیدن به شــهر اصفهان هفت تا هشت روز به 
طول مى انجامد.

وى ادامه داد: در حال حاضر براى تهیه شکر هیچ گونه 
مشکلى نداریم اما چنانچه مسئوالن بتوانند شکر دولتى 
مورد نیاز کارگاه هاى تولیــدى را از دو کارخانه بزرگ 
اســتان اصفهان و حتى چهارمحال و بختیارى تأمین 
کنند کارگاه ها بسیار آسان تر مى توانند کارگاه هاى خود 

را تغذیه کنند.
شیروانى درباره اینکه هرکیلو شکر دولتى قبًال با قیمت 
3000 تومان تحویل کارگاه هاى تولیدى مى شد و اکنون 
به 3400 تومان رسیده است، افزود: قیمت انواع پولک و 
نبات در آستانه ماه مبارك رمضان تغییرى نکرده فقط 
نرخ 400 تومان افزایش شکر دولتى بر هر کیلو پولک و 

نبات احتساب مى شود.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان پولک و نبات اصفهان با 
اشاره به اینکه اکنون هرکیلو پولک و نبات ساده هفت تا 

هشت هزار و 500 تومان عرضه مى شود، گفت: قیمت 
دیگر محصوالت نســبت به مواداولیه مصرفى در آنها 

تغییر مى یابد.
وى پیرامون اینکه قیمت مواداولیه مصرفى براى تهیه 
پولک و نبات افزایش چشــمگیرى داشته است، اظهار 
کرد: نرخ هر مثقال زعفران قبل از عید نوروز امسال 35 
تا 40 هزار تومان بوده که اکنون به 60 تا 70 هزار تومان 

رسیده است.
شــیروانى با بیان اینکه افزایش نرخ مواد اولیه فشــار 
مضاعفى بر واحدهــاى تولیدى تحمیل مى کند، افزود: 
چند ماه قبل زعفران مصرفى براى تهیه پولک و نبات 70 
هزار تومان تمام مى شد یعنى براى هر کیلو 4000 تومان 
اما در حال حاضر 120 هزار تومان شده و بالتبع براى هر 
کیلو 6000 تومان اســتفاده مى شــود این گرانفروشى 
نیست بلکه افزایش سرسام آور مواداولیه است که براى 

تولیدکنندگان مشکالتى ایجاد کرده است.

رئیس اتاق اصناف اصفهان ضمن اعالم ساعات 
کار صنوف اصفهــان در ماه مبــارك رمضان، 
گفت: عالوه  بر رعایت شئونات ماه رمضان باید 
حق و حقوق مصرف کننده و کســبه نیز در نظر 

گرفته شود.
رســول جهانگیــرى در گفتگو بــا «ایمنا» با 
اشــاره به ســاعات کار صنوف اصفهان در ماه 
مبارك رمضان، اظهار کــرد: واحدهاى صنفى
 عرضه کننده هلیم و آش در این ماه، از ساعت 15 
مى توانند، توزیع بیرون بر داشته باشند، البته قبل 
از این ســاعت در واحدهاى صنفى مى تواند باز 
باشد اما توزیع غذا فقط از ساعت 15و به صورت 

بیرون بر مجاز است.
وى گفت: سال گذشته فروشندگان هلیم و آش 
از ساعت 14 شــروع به فعالیت مى کردند اما به 
دلیل نزدیک شــدن اذان ظهر به این ســاعت، 
زمان شــروع فعالیت این واحدهــاى صنفى را 
یک ساعت دیرتر در نظر گرفته ایم که همزمان 
با تعطیل شدن کارمندان و پرسنل ادارى باشد و 
این افراد بتوانند در راه بازگشت به منازل خرید 

خود را انجام دهند.
وى افزود: ساندویچ و پیتزا فروشان نیز مى توانند 
از ســاعت 17 دِر واحد صنفى را بــاز کنند و به 
صورت بیرون بر فعالیت کنند، همچنین بستنى 
فروشان از ساعت 17، به صورت بیرون بر شروع 

به فعالیت مى کنند.
 رئیس اتاق اصناف اصفهان با بیان اینکه کافى 
شاپ ها یک ساعت قبل از اذان اجازه شروع به 
فعالیت دارند، گفت: چلو کبابى ها و رستورانداران 
نیز از ساعت 15 شروع به فعالیت مى کنند، این 
واحدها اجازه طبخ غذاهاى بدون بو را دارند اما 
براى غذاهایى که بوى آنهــا در فضاى بیرون 
پخش مى شود در زمان ساعات قبل از اذان اجازه 

طبخ ندارد.
 جهانگیرى افزود: در ســایر صنوف نیز هرگونه 

طبخ و سرو غذا در طول روز ممنوع است.

نایب رئیس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان تأکید کرد

آرد نانوایى هاى اصفهان را لب مرز مى فروشند
ساعات کار صنوف اصفهان 

در ماه رمضان

تماس به موقع با پلیسروزگار پرفشار  واحدهاى تولیدى پولک و نبات
سارق را ناکام گذاشت

تعمیرات
 در نیروگاه اصفهان 

اجراى 4 برنامه 
در تخت فوالد 

11 مطب شیمى درمانى در اصفهان اخطار گرفتند

مشکل پرتودرمانى بیماران سرطانى حل مى شود
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بانک صادرات ایران- مدیریت شعب اســتان اصفهان در نظر دارد 
تعداد 7 رقبه از امالك تملیکى و مازاد خود را از طریق مزایده عمومى 
به فروش برساند. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالع بیشتر به 
کلیه شعب بانک صادرات استان اصفهان مراجعه نمایند و به منظور 
دریافت اســناد مزایده، مطالعه مدارك و بازدید از امالك موردنظر 
خود، همــه روزه از تاریخ 98/02/18 لغایت مــورخ 98/02/23 از 
ساعت 8 صبح لغایت 16 به دایره ساختمان- مدیریت شعب استان 
اصفهان واقع در میدان آزادى ابتداى خیابان ســعادت آباد جنب 
شهردارى منطقه شش ساختمان صبا مراجعه و یا با شماره تلفنهاى: 
03136691090 و 03136691091 تمــاس حاصل نمایند و پاکتهاى 
حاوى پیشــنهادات را تا قبل از ساعت 16 مورخ 98/02/23 فقط به 
دبیرخانه مدیریت شعب استان اصفهان تسلیم و رسید اخذ نمایند. 
ضمنًا تاریخ بازگشائى پاکات روز سه شنبه مورخ 98/02/24 ساعت 
14 بعدازظهر در طبقه هشتم ســاختمان صبا به آدرس فوق الذکر 

مى باشد.
توضیحات و شرایط:

1- مبلغ سپرده شــرکت در مزایده، مطابق مبالغ مندرج در آگهى 
مى باشد که طبق مندرجات اسناد مزایده مى بایست طى یک فقره 

چک بانکى ارائه گردد.
2- در صورت انصراف برنده مزایده وجه چک بانکى وى به نفع بانک 
ضبط و چک بانکى نفر دوم نیز تا انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد 

بانک باقى خواهد ماند.
3- مطالعه مدارك و سوابق مربوط و بازدید از امالك قبل از شرکت در 

مزایده براى تمامى شرکت کنندگان در مزایده ضرورى است.
4- بانک در رد و یا قبول یک و یا تمامى پیشنهادات مختار است.

5- کلیه امالك با وضع موجود به فروش مى رسد.
تبصره 1: در خصوص امالك با شــرایط فروش نقــدى، 95٪ مبلغ 
پیشنهادى در هنگام عقد قرارداد و تحویل ملک اخذ و 5٪ باقیمانده 
در هنگام انتقال سند در دفترخانه اسناد رسمى دریافت خواهد شد.

آگهى مزایده 98/1

بانک صادرات ایران- مدیریت شعب استان اصفهان

سپرده تودیعى جهت مبلغ پایهآدرسنام محلردیف
شرایط فروشپالك ثبتىاعیانىعرصهشرکت در مزایده

محل سابق شعبه 1
100 ٪ نقد70/000/000/000800/000/0003573571/2862اصفهان خیابان چهارباغ پایینچهارراه تختى

2
محل سابق 

کارخانه تیزرو 
یدك

شهرك صنعتى مورچه خورت بلوار شیخ بهائى 
دفترچه 12/000/000/000510/000/0005150972خیابان زکریا چهارم مجاور تصفیه خانه

100 ٪ نقدقرارداد

جزیره طناب 3
موعود

شهرك صنعتى سجزى فرعى 4 محل سابق شرکت 
دفترچه 15/000/000/000525/000/0003511/71037/3جزیره طناب موعود

100 ٪ نقدقرارداد

محل سابق شعبه 4
100 ٪ نقدقولنامه اى5/450/000/000272/500/000178/5233/5خالدآباد خ بسیج روبروى گلزار شهداخالدآباد

تهران وحیدیه، شهریار- محله بکه بلوار رسول باغ ویال شهریار5
26/550/000/000582/500/0004500182/26اکرم(ص)

 ،79/643
 ،79/642
79/641

100 ٪ نقد

محل سابق 6
100 ٪ نقد119/1، 13/500/000/000517/500/000149765950119/2گلپایگان روستاى تیکن مجاور جاده اصلىکارخانه تیکن

زمین کشاورزى 7
2/585/000/000129/250/00093025012/292جاده شهرضا اسفرجان جنب ریل قطارروستاى اسفرجان

50 ٪ نقد الباقى 
36 ماهه با 

احتساب نرخ 
کارمزد مصوب 

بانکى

«بهنام صفوى بار دیگر در بیمارســتان بسترى شد». این 
خبرى بود که خبرگزارى «میزان» صبــح دیروز به نقل از 
مدیربرنامه هاى این خواننده معروف پاپ کشورمان منتشر 
کرد. رضا فؤادیان در گفتگو با این خبرگزارى عنوان کرده 
بود که طى 15 روز گذشته دوباره حال بهنام وخیم شده و به 
همین علت مجبور شده اند او را براى درمان به بیمارستانى 

در اصفهان منتقل کنند.
این خواننده سرشناس عرصه پاپ از دوران کودکى و سن 
7 سالگى به صورت خودآموز کار در حیطه موسیقى را آغاز 
کرد. «تمنا» نام اولین قطعه اى است که بهنام صفوى منتشر 
کرد و موجب شهرتش شد. صداى او شباهت عجیبى به رضا 
صادقى خواننده دیگر کشــورمان دارد و شاید همین باعث 
استقبال فراوان از اولین آهنگ وى شد. دو سال بعد و در سال 
88 این خواننده جوان اولین آلبومش به نام «عشق من باش» 
را روانه بازار موسیقى کرد. «آرامش» (1391)، «فوق العاده» 
(1393)، «بگودوستم دارى» (1394) و «معجزه» (1395) 

نام دیگر آلبوم هاى منتشر شده از بهنام صفوى است.
این ستاره موسیقى پاپ، شش سال پیش دچار ضایعه مغزى 
شد و به همین علت دو ســال به دارو درمانى پرداخت. او در 
سال 1394 به دلیل پیشرفت بیمارى اش تحت عمل جراحى 
قرار گرفت و مدتى با طى کــردن دوره هاى پرتودرمانى و 
شیمى درمانى حالش رو به بهبود بود و در این مدت هم آلبوم 
منتشر کرد و هم به دفعات به اجراى کنسرت پرداخت تا اینکه 
دو سال بعد دوباره بیمارى اش عود کرد و پزشکان تشخیص 
دادند به علت پیشرفت تومور و بدخیم بودن آن، باید دوباره 
عمل جراحى شود. خواننده خوش صداى ایران این بار براى 
درمان راهى آلمان شد و توسط پرفسور سمیعى در بیمارستان 
INI هانوفر آلمان تحت عمل جراحى قرار گرفت. «پسر 
مؤدب موسیقى ایران» پس از این عمل موفقیت آمیز روند 
درمانى خود را در ایران ادامه مى داد و همه چیز خوب به نظر 
مى رسید تا اینکه اوایل زمستان سال گذشته خبر بسترى 
شدن وى در بخش سى سى یو بیمارستانى در تهران موجب 
نگرانى عالقه مندانش شد. خبرهاى ضد و نقیض از شرایط 
جسمانى بهنام صفوى بر این نگرانى ها دامن مى زد تا اینکه 
پدر وى در گفتگوى تلفنى با برنامه «حاال خورشید» ضمن 
اینکه از مردم خواست براى سالمت فرزندش دعا کنند این 
امید را به هواداران «سلطان آرامش» داد که یک روز پس 

از بسترى شدن پسرش، سطح هوشــیارى او باالتر آمده و 
شرایطش مطلوب تر شده است.

اما این همه ماجرا نبود، انتشــار شایعاتى درباره مرگ بهنام 
صفوى و یا راه انداختن فراخوان مالى براى ادامه درمان وى 
باعث ناراحتى خانواده صفوى شد؛ خانواده اى که عالوه بر 
بیمارى پسرشان، مبتال شدن دخترشان پس از باردارى به 
یک بیمارى و درگیر بودن با معضل شیمى درمانى او هم از 
جمله دغدغه هاى آنها بود. به همین دلیل پدر بهنام صفوى 
به سرعت این شایعات را تکذیب کرد  و از مردم خواست فقط 
از نظر روحى و روانى آنها را حمایت کنند و با مطرح کردِن 

این مسائل، «شانه هاى نیمه خمیده» آنها را کامًال خم 
نکنند. اما دوستان این خواننده جوان، خانواده رفیق 

خود را در آن روزهاى سخت تنها نگذاشتند و 
کنسرتى در حمایت از او برگزار کردند. 

سیروان و زانیار خسروى به همراه 
شهاب رمضان، 22 دى ماه 97 
کنســرتى را «براى بهنام» در 

تهران برگزار کردند و تمام درآمد 
آن را به خانواده بهنام صفوى تقدیم کردند.

از زمستان سال پیش تا امروز دیگر از این خواننده 
35 ســاله خبرى نبود تا اینکه صبح دیروز مدیر 
برنامه هاى او خبر از بســترى شدن بهنام صفوى 

در بیمارســتانى در اصفهان داد: «بعد از مدت ها که 
وضعیت جسمانى بهنام صفوى پایدار بود به دلیل 

کاهش اکســیژن خــون و همچنین 
ضعف جسمانى و کسالت به 

بیمارســتانى در اصفهان 
منتقل شد و همچنان در 
همین بیمارستان بسترى 

است.»
فؤادیان با تأکید بر اینکه 
بعد از این دوره از درمان 
و بســترى شدن، هم 
اکنــون حــال بهنام 
بسیار بهتر از قبل شده 
و دوبــاره وضعیت 
تقریبًا پایــدارى را 
پیدا کرده اســت، 

اظهار کرد: «بهنــام صفوى در طول مــدت زمان درمان 
بیمارى اش کامًال در حالت اســتراحت اســت و به دلیل 
مصرف روزانه دارو براى درمان هوشیارى کاملى ندارد. به 
همین دلیل زیاد به گپ و گفت نمى نشــیند که از وضعیت 
روحى وى بتوانم اطالعات دقیقى بدهم.» وى درباره زمان 
ترخیص این خواننده پاپ اضافه کــرد: «اینکه چه زمانى 
بهنام صفوى از بیمارستان مرخص شود به تشخیص کامل 
پزشکان است اما با توجه به بهبود روند درمانى و پایدار شدن 
وضعیتش به احتمال فراوان به زودى مرخص مى شود و بار 
دیگر براى مراقبت و نگهدارى به خانه منتقل خواهد شد.» 
وى خاطرنشــان کرد: «طى این مدت 
که بهنام در خانــه پدرى مراقبت و 
نگهدارى مى شــود بسیارى از 
دوستان پیگیر وضعیت وى 
شــدند و خوانندگانى مثل 
ســیروان و زانیار خسروى 

به مالقات وى آمده اند.»

دست و پنجه نرم کردن بهنام صفوى با بیمارى اش

خواننده معروف پاپ در اصفهان بسترى است

«الك قرمز 2» با محوریت معضــالت اجتماعى و توجه 
به اهمیت خانواده به کارگردانى ســیدجمال سیدحاتمى 
و تهیه کنندگى مشــترك کامران مجیدى و احسان وحید 

تولید مى شود.
پس از تولید فیلم ســینمایى «الك قرمز» به کارگردانى 
سیدجمال ســیدحاتمى و حضور آن در ســى و چهارمین 
جشنواره فیلم فجر، «الك قرمز 2» با قصه اى متفاوت تر 
و البته ترکیب بازیگران جدید به تهیه کنندگى مشــترك 
کامران مجیدى و احسان وحید مقابل دوربین خواهد رفت.

در حال حاضر فیلمنامه «الك قرمز 2» توسط امیر عبدى 
در حال نگارش اســت و بالفاصله پس از پایان فیلمنامه و 
دریافت پروانه ساخت این اثر ســینمایى، گروه وارد پیش 

تولید این اثر و انتخاب بازیگران خواهند شد.
قرار اســت در این فیلــم بازیگران جدیدترى نســبت به 
نسخه اول آن به ایفاى نقش بپردازند و ضمن معرفى یک 

چهره جدید به دنیاى بازیگــرى، گروه تولید به فکر جذب 
چهره هاى شناخته شده سینما و تئاتر نیز هستند.

سیدجمال سیدحاتمى مجموعه تلویزیونى «محکومین» 
را نیز با نویســندگى امیر عبدى در کارنامه خود دارد و در 
حال حاضر مشغول تولید ســرى دوم این مجموعه است 
و بالفاصله پس از پایان آن اثر، وارد تولید سرى دوم فیلم 

سینمایى «الك قرمز» خواهد شد.
«الك قرمــز 2» نیز با تکیــه بر معضــالت اجتماعى و 
خانوادگى تولید خواهد شد و الزم به ذکر است که سرى اول 
این فیلم سینمایى نامزد دریافت جایزه بهترین کارگردانى 
و بهترین فیلم در بخش نگاه نو ســى وچهارمین جشنواره 

فیلم فجر شد.

«الك قرمز 2» ساخته مى شود

کارگردان فیلم ســینمایى «رؤیاى ســهراب» از ادامه فیلمبردارى سکانس هاى 
باقیمانده این فیلم در فصل بهار خبر داد.

على قوى تن، کارگردان «رؤیاى سهراب» در گفتگو با خبرنگار «صبا» درباره آخرین 
مراحل فنى تولید فیلم عنوان کرد: فیلمبردارى «رؤیاى سهراب» از مرداد ماه سال 
گذشته آغاز و مهرماه وارد مرحله فنى و استودیویى شد. با پایان مراحل فنى بخشى از 
سکانس هاى فیلم که باید در فصل بهار فیلمبردارى مى شد به بهار امسال موکول شد 
که به زودى فیلمبردارى خواهد شد. وى ادامه داد: به زودى عوامل و بازیگران راهى 

شهر کاشان مى شوند تا سکانس هاى باقیمانده را فیلمبردارى کنیم.
قوى تن افزود: بهاره کیان افشار، مهدى ســلطانى، فروغ امجدى و خودم کسانى 
هستیم که فعًال باید جلوى دوربین برویم و ممکن است در طول فیلمبردارى، افراد 
دیگرى هم اضافه شوند. بازیگر «رؤیاى سهراب» با اشاره به راضى نبودنش براى 
حضور در سى و هفتمین جشنواره ملى فیلم فجر اذعان کرد: فیلم در زمان جشنواره 

ملى فیلم فجر آماده نبود ولى نمى خواستیم این موضوع خبرى شود.
کارگردان «پل سفید» اظهار کرد: اواخر ســال مراحل فنى فیلم به پایان رسید و 
همینطور جلوه هاى بصرى تا اواســط فروردین ماه آماده شــد و تصمیم گرفتیم 
سکانس هاى مربوط به فصل بهار را در اردیبهشت ماه فیلمبردارى کنیم و فیلم تا یک 
ماه آینده آماده نمایش خواهد شد. مهدى سلطانى، بهاره 
کیان افشار، الله اســکندرى، ترالن پروانه، 
مینا جعفرزاده، حســین محمدیان، فروغ 
امجدى، ابوالفضل میرى، غزاله اکرمى، 
داود خلیلى، حسن علیرضایى، مرتضى 
مرتضایى، شادى عزیزى، مهرداد داورى 
و فاطمه کرمپور بازیگران اصلى و عرفان پرى 
رخ، دنیا روحى و امیریاسان مدبرنیا 
بازیگران خردســال این فیلم 

سینمایى هستند.

«رؤیاى سهراب» 
به کاشان مى رود

مارال فرجاد و کامران تفتى دو بازیگر جدیدى هستند که به تازگى به پروژه «زنبور 
کارگر» افشین صادقى پیوسته اند.

افشین صادقى، کارگردان و تهیه کننده «زنبور کارگر» درباره آخرین وضعیت ساخت 
این فیلم سینمایى عنوان کرد: به دلیل ویژوال افکت سنگین این فیلم و تعداد باالى 
لوکیشن هاى اصلى آن، که 34 لوکیشن است، زمان فیلمبردارى آن که قرار بود 15 
اردیبهشت ماه باشد به اول خرداد ماه موکول شد و قرار است فیلم در کویر ابوزیدآباد 
کاشان جلوى دوربین برود. وى با اشاره به اینکه «زنبور کارگر» پروژه عظیمى به قلم 
سعید نعمت ا... است، بیان کرد: بزرگ ترین سازه اى که تاکنون وارد استودیوهاى 
ایران شده هواپیما بوده است ولى ما مى خواهیم دو سازه بزرگ تر وارد استودیو کنیم. 
صادقى در پایان به اضافه شــدن بازیگران جدید به فیلمش اشاره کرد و گفت: به 
تازگى مارال فرجاد و کامران تفتى به پروژه «زنبور کارگر» اضافه شده اند. پیش از 
این بازیگرانى چون حمید فرخ نژاد، شبنم مقدمى، سعید آقاخانى، علیرضا آرا و پگاه 

آهنگرانى به فیلم سینمایى «زنبور کارگر» پیوسته بودند.

مارال فرجاد و کامران تفتى به 
«زنبور کارگر» پیوستند

مهدى صباغ زاده، کارگردان و تهیه کننده سینما با اشاره به سرانجام پروژه سینمایى 
خود «کلوپ همسران» گفت: در تالش هستیم تا با برنامه ریزى مناسب شرایطى را 
فراهم کنیم تا این اثر سینمایى براى اکران دوم عید فطر در فصل تابستان قرارداد 

ببندد.
«کلوب همسران» داستان سه مرد متمول و اصطالحاً «زن ذلیل» را روایت مى کند 
که براى فرار از دست همسرانشان به همراه یک خواننده زیرزمینى پاپ به جزیره 
کیش متوارى شده و نقشه ربوده شدن خود را مى کشند؛ غافل از آنکه ماجراهایى پر 

پیچ و خم در انتظارشان است.
محمدرضا شریفى نیا، میترا حجار، شقایق فراهانى، محمدرضا هدایتى، على انصاریان، 
بیژن بنفشه خواه، سمیرا حسن پور و رضا بنفشه خواه با هنرمندى گوهر خیراندیش 
بازیگران اصلى کمدى-خانوادگى «کلوب همسران» هستند که در مقابل دوربین 

سیروس عبدلى ایفاى نقش کرده اند.

«کلوپ همسران»
 تابستان اکران مى شود

اساتید برنامه «عصر جدید» در باشگاه مهارت این برنامه این روزها با جدیت تمام در 
حال آموزش به فینالیست هاى این برنامه هستند.

«عصر جدید» با اجراى احسان علیخانى با موضوع استعدادیابى از اواخر بهمن ماه 
97 روى آنتن شبکه 3 سیما رفت و مرحله مقدماتى آن 9 اردیبهشت ماه 98 به پایان 
رسید. با پایان مرحله مقدماتى مرحله جدیدى در این مسابقه آغاز شد و با اضافه شدن 

باشگاه مهارت شرایط برنامه تغییر کرد.
در باشگاه مهارت مسابقه «عصر جدید» داورانى از حرفه هاى مختلف به آموزش 
فینالیست ها پرداختند و با تکمیل شدن مراحل آموزش دور جدیدى از مسابقه آغاز 
مى شود. مرحله دوم مسابقه «عصر جدید» با شکل گیرى باشگاه مهارت کلید خورد 
و با پیوستن هشت چهره سرشناس در حوزه هاى مختلف به این برنامه دور جدیدى 

از آموزش مهارت ها در این مسابقه آغاز شد.
استادهایى چون محمد اصفهانى خواننده، ارشا اقدسى بدلکار، ریما رامین فر بازیگر، 
امیر کربالیى زاده اســتندآپ کمدین، بهرام عظیمى انیماتــور، على بیات موحد 
ریاضیدان، على میرصادقى روان شناس، مهرداد نصرتى آهنگساز و مسعود مرعشى 
طنزپرداز، به فینالیســت هاى عصر جدید در باشــگاه مهارت این برنامه آموزش 

مى دهند.
آموزش هاى فینالیست ها این روزها با جدیت تمام در حال انجام است و تابه حال دو 

مرحله از آموزش هاى باشگاه مهارت روى آنتن شبکه 3 سیما رفته است.
رؤیا نونهالى، سیدبشیر حســینى، آریا عظیمى نژاد و امین حیایى به عنوان داور در 
این مسابقه بزرگ اســتعدادیابى حضور دارند و اجراى این برنامه برعهده احسان 

علیخانى است.

این روزها در برنامه 
«عصر جدید» چه خبر است؟!

ِ
«شانه هاى نیمه خمیده» آنها را کامًال خم 

ستان این خواننده جوان، خانواده رفیق 
 روزهاى سخت تنها نگذاشتند و 

حمایت از او برگزار کردند. 
یار خسروى به همراه
ماه 97 7 دى 2ن، 22

ا «براى بهنام» در 
ر کردند و تمام درآمد 

ده بهنام صفوى تقدیم کردند.
دیگر از اینخواننده  ال پیش تا امروز
خبرى نبود تا اینکه صبح دیروز مدیر 
و خبر از بســترى شدن بهنام صفوى 

انى در اصفهان داد: «بعد از مدت ها که 
مانى بهنام صفوى پایدار بود به دلیل 

ــیژن خــون و همچنین
نى و کسالت به 

ى در اصفهان
 همچنان در 
ستان بسترى

کید بر اینکه 
ره از درمان
شدن، هم 
ـال بهنام
قبل شده 
وضعیت
ارى را 
ــت، 

وى خاطرنشــان کرد: «طى این مدت 
که بهنام در خانــه پدرى مراقبت و 
نگهدارى مى شــود بسیارى از 
دوستان پیگیر وضعیت وى 
مثل شــدند و خوانندگانى

ســیروان و زانیار خسروى 
به مالقات وى آمده اند.»

«الك
به اهم
و تهیه
تولید
پس از
سیدج
جشنو
و البته
کامران
در حال
در حال
دریافتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتففتفتفتفت

و و پ ر ر ور ز ى م ى ر

سکانس هاى مربوط به فصل بهار را در اردیبهشت ماه فیلمبر
ماه آینده آماده نمایش خواهد ش
کیان افشار، الله اسـ
مینا جعفرزاده، حس
امجدى، ابوالفض
داود خلیلى، حس
مرتضایى، شادى
و فاطمه کرمپور بازیگ
رخ، دنیا رو
بازیگر
سینما

شکوه شاکرى
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دیدار پلى آف صعود به لیگ دســته اول بین دو تیم داماش گیالن و نیروى زمینى 
تهران برگزار شد. این بازى پرحاشــیه با برترى نیروى زمینى به پایان رسید تا تیم 
پرطرفدار داماش نتواند خــود را از لیگ 2 به لیگ یک برســاند. اتفاقى که باعث 
عصبانیت شدید رشتى ها شده، اشتباه فاحش کمک داور در دقیقه بیستم بازى است. 
کمک داور به اشتباه گل سالم داماش را آفســاید اعالم کرد، گلى که مى توانست 
نتیجه بازى را 2-صفر کند و سرنوشتى دیگر براى داماش رقم بزند. در آن لحظه 

بازى یک-صفر به سود داماش بود. در نهایت داماش بازى را 2-یک باخت.
مدیر داماش اعالم کرد در اعتراض به اتفاقات این بازى در فینال جام حذفى شرکت 
نمى کند. تیم دسته دومى داماش موفق شده خود را به فینال جام حذفى برساند و 
12 خرداد باید با برنده بازى سپاهان-پرسپولیس فینال جام حذفى را برگزار کند. این 
تهدید داماش حاال یک حاشیه عجیب براى سازمان لیگ ایجاد کرده است. سال 
گذشته هم چنین مشکلى براى فینال جام حذفى ایجاد شد؛ خونه به خونه بابل در 
یک هفته همه چیز را از دســت داد، ابتدا در هفته آخر لیگ یک ناکام ماند و صعود 

نکرد، سپس در فینال جام حذفى به استقالل باخت.
بابلى ها در پایان روز آخر لیگ که به صعود نساجى و سوم شدن خونه به خونه منجر 
شد شدیداً به اتفاقات روز پایانى لیگ اعتراض داشتند و نتیجه دیدار راه آهن- نساجى 
را غیرطبیعى دانستند. مالک خونه به خونه در اعتراض به آن اتفاقات تهدید کرد در 
فینال جام حذفى شرکت نمى کند و حتى رزرو هتل تیم در خرمشهر(محل برگزارى 
فینال حذفى) را کنسل کرد. چند ســاعتى برگزارى فینال جام حذفى سال گذشته 
در ابهام قرار گرفت و سرانجام مسئوالن موفق شدند مالک خونه به خونه را راضى 
کنند تا تیمش را به خرمشهر بفرستد. سرنوشت تکرار شد و دوباره اتفاقات روز آخر 
لیگ دســته پایین تر جام حذفى را تحت تأثیر قرار داده اســت. تیمى که از دسته 
پایین تر به فینال جام حذفى رسیده است در دیدار صعود خود ناکام مانده و عامل این 
ناکامى را اتفاقات غیرطبیعى مى داند. این بار داماش مى خواهد با تهدید به حضور 
پیدا نکردن در فینال اعتراض خود را نشــان دهد و سال گذشته خونه به خونه این 
کار را کرد. به نظر مى رسد صعود به فینال جام حذفى چندان براى تیم هاى دسته 

کم نام و نشان همیشه پایین تر خوش یمن نیست و البته تیم هاى 
از ابزارهایشان براى از تحریم یک مسابقه مهم به عنوان یکى 

اعتراض استفاده مى کنند. 

فینالیست هاى 
کم نام و نشان همیشه 
تهدید مى کنند

ور ب ی ه ب و ى ش ر ینب ى ى بی یر
 در فینال اعتراض خود را نشــان دهد و سال گذشته خونه به خونه این 
به نظر مى رسد صعود به فینال جام حذفى چندان براى تیم هاى دسته 

کم نام و نشان همیشه ش یمن نیست و البته تیم هاى 
از ابزارهایشان براى ک مسابقه مهم به عنوان یکى 

تفاده مى کنند. 

3488 دهم

بنا بر ادعاى دیروز یکى از ســایت هاى خبرى نزدیک 
به باشگاه اســتقالل، ســتاره گلزن نماینده ایران در 
لیگ قهرمانان آسیا در راه پیوستن به استقالل تهران 

قرار دارد.
در این فصــل از رقابت هاى لیگ قهرمانان آســیا تیم 
فوتبال ذوب آهن اصفهان بهترین عملکرد را در میان 
نمایندگان ایران داشــته اســت. یکى از عوامل اصلِى 
درخشش ذوب آهن در این مسابقات آمادگى باالى امیر 
ارسالن مطهرى اســت. این بازیکن با سه گل زده در 
میان گلزنان برتر آسیایى قرار دارد و از این حیث بهترین 

عملکرد را در میان مهاجمان تیم هاى ایرانى دارد.

مطهرى بارها در اینستاگرام عالقه خود را به استقالل 
تهران نشان داده و حضور در استقالل را آرزویى بزرگ 
براى خود تلقى کرده اســت. این مهاجم که با حضور 
در ذوب آهن اصفهان و زیر نظــر علیرضا منصوریان 
تولدى دوباره داشته است مدنظر مسئوالن و کادرفنى 
استقالل قرار گرفته است و مى خواهند مشکل گلزنى 
در خط حمله خود را با خریــد مطهرى حل کنند. باید 
دید آنها موفق به این خرید خوب مى شوند یا مدیران 
ذوب آهن مى توانند مطهــرى را در اصفهان ماندگار 

کنند.
همچنین این رســانه نزدیک به آبى ها در خبرى دیگر 
اعالم کرد که در کنار جذب ارســالن مطهرى، فرهاد 

مجیدى به شــدت عالقــه مند به جذب کریســتین 
اوساگوآنا، مهاجم غول پیکر ذوب آهن اصفهان است و به 
مسئوالن این تیم درخواست جذب او را ارائه کرده است. 
اوســاگوآنا در این فصل به جمع سبزپوشان ذوب آهن 
اضافه شــد و در دیدارهایى که به میدان رفت نمایش 
خوبى را از خــود ارائه کرد و حاال بدجور چشــم فرهاد 

مجیدى را گرفته است.
 اگر این ادعاها درست باشد و شــایعه اى بیش نباشد 
ذوب آهن همچون سال هاى گذشــته به تیمى براى 
عرضه مانور قدرت برخى بازیکنان و حضورشان در سایر 
تیم هاى مدعى تبدیل شده است و این داستان ظاهراً 

همچنان ادامه دارد.

ارسالن قطعاً، اوساگوآنا شاید

خرید بزرگ آبى ها  از اصفهان 
به زودى

مدیرعامل ســپاهان در مورد شــرایط این تیم، حواشى 
روزهاى اخیر، بازى فینال جام حذفى و همچنین ماندن یا 

رفتن قلعه نویى صحبت کرد.
مســعود تابش در گفتگویى در خصوص شــرایط این 
روزهاى سپاهان اظهار کرد: شرایط داخلى باشگاه خوب 
است ولى متأسفانه هر چقدر ما مى خواهیم سرمان در کار 
خودمان باشــد از بیرون براى ما حاشیه و مسئله درست 
مى کنند. هرچقدر به روزهاى پایانى لیگ نزدیک مى شویم 
این مسائل بیشتر و پررنگ تر مى شود و ما نمى دانیم به 
کارها و امور داخلى باشگاه برسیم یا به این مسائلى که از 

بیرون ایجاد مى شود.

وى در پاسخ به اینکه آیا منظورش حاشیه هاى بعد از بازى 
با ماشین سازى است، گفت: بله متأسفانه بعد از این بازى 
یکسرى حواشى ایجاد شد که واقعًا دلیلش را نمى دانم. 
ماشین سازى اتفاقًا خیلى خوب و محکم جلوى ما بازى 
کرد و یکى از ســخت ترین رقباى ما در هفته هاى اخیر 
بود. اگر دیده باشید در خیلى از دقایق تیم ما را تحت فشار 
گذاشت و چهار بازیکن ما در این بازى کارت زرد گرفتند. 
نمى دانم چه اتفاقى در این بازى افتاده که اینطور بحث ها 
مطرح مى شــود. البته ماشین ســازى باید پاسخگوى 
اتهاماتى که وارد مى کنند باشد چرا که به آنها تهمت زده 

شده است و اگر از عمد جلوى ما باخته اند ما خبر نداریم.

مدیرعامل سپاهان در مورد اینکه چه تمهیداتى براى بازى  
نیمه نهایى در نظر گرفته شده که جنجال هاى دیدار در 
تهران تکرار نشود عنوان کرد: کار سختى نیست و کافى 
است بلیت اضافه نفروشــیم و هوادارانمان را باالى سر 
هواداران میهمان قرار ندهیم تا اتفاق خاصى رخ ندهد. در 
بازى رفت در اصفهان اتفاق خاصى روى سکوها نیافتاد و 
اتفاقات فقط در زمین و مسائل داورى بود. ما از استقالل 

هم میزبانى خوبى در نقش جهان داشــتیم و 
مطمئن باشید اتفاقات ورزشگاه آزادى در 

نقش جهان تکرار نمى شود.
وى در مورد شــایعاتى که پیرامون جدایى 

قلعه نویى و رفتن به استقالل و آمدن افشین قطبى 
به سپاهان مطرح مى شود هم گفت: من هم این مسائل 
را شنیده ام و برایم جالب بوده است. فکر مى کنم سپاهان 
به جز من یک مدیرعامل مجازى هم دارد که مى خواهد 
قلعه نویى به اســتقالل برود و افشین قطبى به سپاهان 
بیاید. اگر من مدیرعامل سپاهان هستم که از این مسائل 
بى خبرم و چنین صحبتى نشــده است. خود قلعه نویى 
مصاحبه کرده و گفته اولویت اول و دوم و سومش سپاهان 
است و نمى دانم چرا این موضوعات مطرح مى شود. ما 
جلسه اى هم با هم داشــتیم و صحبت هاى کلى براى 
فصل آینده انجام شــده. ضمن اینکه ایشان قرارداد دو 

ساله با ما دارد.

سپاهان در شرایطى در هفته بیســت و هشتم مقابل 
پدیده به میدان مى رود که پیروزى اش در این مسابقه 

به سود تراکتورسازى خواهد بود.
هفته ماقبل پایانى لیگ برتر روز شــنبه در شهرهاى 
مختلف برگزار مى شــود و تیم هاى باالنشین در این 
هفته تالش خود براى قهرمانى و کسب سهمیه آسیایى 
را انجام خواهند داد. در یکى از حساس ترین مسابقات 
این هفته ســپاهان در مشــهد مهمان پدیده اســت. 
ســپاهان در جدول رده بندى با 54 امتیازى  در انتظار 
لغزش پرســپولیس قرار دارد و امیدوار است با برد در 
هفته بیست و نهم فاصله در صدرجدول را با سرخ هاى 

پایتخت کم کند.
نکته قابل توجه اینکه ســپاهان عالوه بر اینکه براى 
صدرنشــینى خودش تالش مى کند، مى تواند شانس 
خوبى را در اختیار تراکتورســازى براى کسب سهمیه 

آسیایى قرار بدهد. از آنجایى که پدیده و تراکتورسازى 
براى به دســت آوردن جایگاه چهــارم جدول رقابت 
تنگاتنگى دارند، در صورتى که سپاهان تیم مشهدى 
را شکست دهد، آن وقت تراکتورسازى فرصت خوبى 
به دست مى آورد تا با پیروزى مقابل پارس جنوبى جم 
جمع امتیازاتش را به 53 برساند و بار دیگر رتبه چهارم 

را تصاحب کند که این اتفاق سرخ هاى آذربایجان را به 
سهمیه آسیایى نزدیک تر مى کند.

به عبــارت بهتر ســپاهان و تراکتورســازى که چند 
ســال قبل با هم پیمان خواهرخواندگــى امضا کرده 
بودند، حاال در هفته بیست و نهم براى همدیگر بازى 
مى کنند و باید دیــد آیا در این مســیر موفق خواهند

 شد یا خیر.
گفتنى است؛ تیم قهرمان لیگ برتر با سهمیه مستقیم 
راهى لیگ قهرمانان مى شــود و دو تیم بعدى سهمیه 
پلى آف کســب مى کنند. امــا از آنجایى کــه از بین 
پرسپولیس و سپاهان یکى با داماش گیالنیان در فینال 
حذفى روبه رو مى شــود و احتماًال جام قهرمانى را نیز 
کسب مى کند، تیم رده چهارمى لیگ برتر نیز مى تواند 
یک ســهمیه را از آن خود کند. به همین دلیل پدیده و 
تراکتور رقابت تنگاتنگى براى کسب جایگاه چهارم با 

هم خواهند داشت.

مدیر برنامه میالد محمدى پیشنهاد زنیت ســن پترزبورگ براى خرید این بازیکن 
ایرانى تیم احمد گروژنى را تأیید کرد.

تیم زنیت ســن پترزبورگ که در نقل وانتقال هاى زمســتانى ســردار آزمون را از 
روبین کازان به خدمت گرفته بود تصمیم دارد تا در فصل تابستان میالد محمدى، 

دیگر بازیکن ایرانى را از تیم احمد گروژنى جذب کند.
شــاندور وارگا، مدیر برنامه هاى میالد محمدى درباره صحت خبر پیشنهاد زنیت 
سن پترزبورگ به «اسپورت 24 » روســیه گفت: نمى خواستم این موضوع را مورد 
تحلیل قرار دهم. من هم اکنون در روسیه هستم و باید کمى منتطر بمانیم، البته این 
امکان وجود دارد که میالد محمدى به زنیت سن پترزبورگ برود. زنیت هم اکنون 
قهرمان روسیه اســت و هر بازیکنى مى خواهد به این تیم برود. همچنین امکان 
عالقه مندى دیگر تیم ها براى جذب میالد محمدى وجود دارد اما نمى خواهم درباره 

این موضوع بیشتر صحبت کنم.

 زنیت ایرانى هاى 
بیشترى مى خواهد

على دایى بین غرولندهاى پایان ناپذیرش بعد از برکنارى از ســایپا، یک جمله 
جالب به زبان آورد: «مبلغ قراردادم با سایپا خنده دار است و بى شک من به دلیل 
چیزهاى دیگرى به این باشــگاه آمدم، نه بخاطر آنکــه بخواهم پول آنچنانى 

بگیرم.»
یعنى شهریار طورى گفت اگر رقم قراردادم را بدانید به من مى خندید که ما فکر 
کردیم مثًال ایشان براى یک فصل، نهایتًا 30 یا  40 میلیون تومان پول گرفته 
اما باشگاه سایپا رسمًا اعالم کرده قرارداد استاد براى لیگ هجدهم 1/5میلیارد 
تومان بوده که تا االن 60 درصدش را هم گرفته و باز دنبال باالبودن قیمت پراید 
و تیباست! حاال شاید دایى از نظر خودش ارزش باالترى داشته باشد اما انصافًا 
1/5 میلیارد تومان براى یکسال، یعنى ماهى 125میلیون تومان، روزى بیشتر از 

چهار میلیون تومان و ساعتى 173 هزار تومان زیاد هم خنده دار نیست.

خیلى هم 
خنده دار نیست

اخیراً خبرى درباره نقل وانتقاالت باشگاه استقالل منتشر شد که البته صحت آن هنوز 
مشخص نیست و به صورت رسمى تأیید یا تکذیب نشده است. خبر از این قرار است 
که پل لورنزو، ستاره جوان تیم دوم اسپانیول که سابقه انجام چند بازى در اللیگا را 
هم دارد و در پست هافبک وسط بازى مى کند و سابقه انجام هفت بازى در تیم هاى 
ملى زیر 16 و زیر 19 سال اسپانیا را دارد مورد توجه فرهادمجیدى قرار گرفته است. 
گویا سرمربى موقت استقالل با توجه به رابطه اى که با باشگاه اسپانیول دارد واسطه 
این انتقال و خرید بزرگ خواهد بود. قیمت این بازیکن هم 320 هزار یورو اعالم شده 
که قرار است به صورت قرضى با امکان خرید قطعى به استقالل منتقل شود. اگر 

چنین خبرى درست باشد از دو منظر قابل توجه است.
حضور یک بازیکن خارجى غیر آسیایى یعنى باشــگاه تصمیم دارد تا از بین ایسما 
گونکالوس و آیاندا پاتوسى و گادوین منشا دســتکم با یک نفر قطع همکارى کند 
تا جا براى خرید جدید احتمالى باز شود. در نگاه اول منشا که فعًال شرایط خوبى در 
استقالل ندارد و بنا بر ادعاى مدیران باشگاه قرارداد فصل آینده اش مشروط است 
گزینه اصلى خواهد بود. ارزش قرارداد فصل آینده این مهاجم نیجریه اى حدود 250 
هزار دالر اعالم شده بود که با 320 هزار یورو ادعا شده براى بازیکن اسپانیایى تفاوت 
چندان زیادى ندارد. اما احتمال اینکه استقاللى ها به دنبال جانشینى براى پاتوسى 
مى گردند هم وجود دارد. لورنزو همپستى پاتوسى است و شایعه هایى درباره رفتن 
آیاندا به تیم هاى اماراتى شنیده مى شود. هزینه حفظ و خرید پاتوسى با توجه به مبلغ 
رضایتنامه اش اگر از 320 هزار یورو بیشتر نباشد کمتر هم نیست! ایسما با توجه به 
اینکه یک فصل دیگر قرارداد دارد بعید است در لیست خروجى باشگاه قرار بگیرد. 

مگر اینکه خودش داوطلب خروج از ایران باشد. 

 پل لورنزو
 شاید به تهران بیاید

باشگاه تراکتورسازى تبریز مذاکرات خود را با سه لژیونر ملى پوش آغاز کرده است.
شنیده مى شود باشگاه تراکتورسازى قصد دارد براى فصل آینده تیم خود را تقویت 

کند و طبق گفته هاى زنوزى مالک این باشگاه تیمى کهکشانى و رؤیایى بسازند.
در این میان، شایعه شده باشگاه تراکتورسازى با سعید عزت اللهى، میالد محمدى و 
کریم انصارى فرد سه لژیونر ملى پوش ایران مذاکراتى انجام داده و قصد دارد آنها را 

براى فصل آینده جذب کند.
به نظر مى رسد باشگاه تراکتورسازى عزم خود را براى قهرمانى در لیگ برتر براى 
فصل آینده جزم کرده و براى کســب این عنوان قصد به خدمتگیرى چند ستاره را 

دارد.

تراکتور سازى 
پروژه کهکشانى2 

را کلید زد

 محمود اسالمیان، عضو هیئت رئیسه فدراســیون فوتبال در برنامه «سالم صبح 
بخیر» شــبکه 3 ســیما درباره حضور مربى جدید ایران اطالعات تــازه اى دارد. 
فدراسیون با دو گزینه خارجى به توافق رســیده است و یکى از آنها سرمربى ایران 
مى شود. اسالمیان در این باره مى گوید: «با دو مربى به توافق رسیدیم که اروپایى 
هستند. این دو نتایج خوبى گرفته اند. برایمان به هر حال رزومه مربیان مهم بود. آنها 
فعًال جایى مشغول نیستند و ان شاءا... یکى از این مربیان به زودى با ما همکارى 
خواهد کرد.» او درباره زمان سفر مربیان به ایران گفت: «تا آخر اردیبهشت ماه.» 
خبرهاى رسیده از فدراسیون حکایت از آن دارد این دو مربى قرار است براى بازدید 
از پک و امکانات کمپ به ایران سفر کنند. اسالمیان همچنین حضور مربى ایرانى 
در تیم ملى را تکذیب مى کند: «تا این لحظه که با شما حرف مى زنم سرمربى تیم 

ملى خارجى است.»
اسالمیان همچنین حضور برانکو در تیم ملى را تکذیب مى کند: «برانکو سرمربى 
پرسپولیس است. نمى خواهیم یکجا را درســت کنیم و یکجا را خراب. ان شاءا... 

موفقیت هاى او با پرسپولیس ادامه پیدا کند.»

 نمى خواهیم 
یکجا را درست کنیم 
و یکجا را خراب

تراکتورى ها چشم انتظار لطف سپاهان

مدیرعامل سپاهان:

برگزارى بى جنجال دیدار نیمه نهایى کار سختى نیست
 چهتمهیداتى براى بازى  
که جنجال هاى دیدار در 
ار سختى نیست و کافى 
هوادارانمان را باالى سر 
تفاق خاصى رخ ندهد. در 
صىروى سکوها نیافتاد و 
اورى بود. ما از استقالل 

ان داشــتیم و 
ه آزادى در 

مون جدایى 
دن افشین قطبى 

من هم این مسائل  فت:
ت. فکر مى کنم سپاهان 
ىهم دارد که مى خواهد 
فشین قطبى به سپاهان 

پ س پو پر و ى و

سعید نظرى

 محسن کدخدایى

احمد خلیلى 
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 آگهى مفاد آراء صادره توسط هیأت حل اختالف موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در 

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه 
 نظر به اینکه طبق آراء صادره توسط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزى یا مشاعى افراد مشروحه ذیل 
به استناد اسناد مالکیت رسمى مشاعى یا قباله انتقال عادى مورد تأیید قرار گرفته است لذا طبق ماده 3 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى ، مفاد آراء صادره در دو نوبت 
به فاصله 15 روز در دو روزنامه عصراصفهان  و نصف جهان  چاپ و منتشر مى گردد تا چنانچه شخص 
یا اشخاصى نسبت به آراء مذکور معترض باشند از تاریخ انتشار نوبت اول آگهى روزنامه موخراالنتشار 
ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض 
باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمایدو 
گواهى تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در اینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعى دادگاه خواهد بود .و چنانچه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد یا معترض ، گواهى 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت 
بنام متصرف مى نماید. لیکن صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .   

« امالك و ابنیه واقع در بخش  8 و9 ثبت اصفهان 
1- رأى شماره 139760302009005145 مورخ 1397/12/22 اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان  
مبارکه ، در ششدانگ قسمتى از عرصه یکباب مدرسه به مساحت 1275مترمربع واقع در پالك  349 
فرعى و 855 متر مربع واقع در پالك 350 فرعى از  پــالك 382 -اصلى بخش9 انتقالى از مالکین 

رسمى حسن و اسداله و نصراله کریمیان نوکابادى و مالکیت اداره فرهنگ استان اصفهان 
2- رأى شماره 139760302009002381 مورخ 1397/9/29 اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
مبارکه  ششدانگ یکباب مسجد به مســاحت 673مترمربع مجزى شده ازپالك 1-اصلى بخش9 

انتقالى با مالکیت رضا فروتن و سید حسین موسوى  
3- رأى شماره 139760302009002368 مورخ 1397/9/29 اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
مبارکه  در ششدانگ قسمتى از یکباب مسجد  به مساحت 19/70مترمربع مجزى شده ازپالك644 

فرعى از2-اصلى بخش9 انتقالى با واسطه از مالکین رسمى حاج شکراله صالحى و على صالحى  
4- رأى شماره 139760302009001995 مورخ 1397/8/30 اداره اوقاف شهرستان مبارکه (مسجد 
امام رضا قهنویه)  در ششدانگ یکباب مسجد به مســاحت 315/80مترمربع مجزى شده ازپالك1 

1-اصلى بخش 8  انتقالى از مالک رسمى محمود پریشان نهچیرى 
5- رأى شــماره 139760302009002865 مورخ 1397/11/30 آقاى اسماعیل محمدى مبارکه 
فرزند شعبانعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 102/70مترمربع مجزى شده ازپالك 1-اصلى 

بخش9 انتقالى از مالک رسمى امیرقلى محمدى 
6- رأى شماره 139760302009002847 مورخ 1397/11/30 آقاى رمضان نصر نصر ابادى فرزند 
محمدعلى در سه دانگ مشاع از 6 دانگ  یک قطعه زمین محســور(یک واحد پرورش شترمرغ) به 
مساحت 19934/25مترمربع مجزى شده ازپالك2 فرعى از589-اصلى بخش9 انتقالى از مالکین 

رسمى کامبیز اسکندرى جونقانى و رمضان نصر نصر ابادى 
7- رأى شماره 139760302009002861 مورخ 1397/11/30 آقاى روح اله خرمى  فرزند اکبرقلى 
در ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 186/07مترمربع مجزى شده ازپالك15-اصلى بخش9 

انتقالى با واسطه ازمالک رسمى فتح اله باقرى 
8- رأى شــماره 139760302009002884 مورخ 1397/11/30 آقاى فضل اله مومنى نهچیرى   
فرزند اسماعیل در ششدانگ یک باب خانه به مســاحت291مترمربع مجزى شده ازپالك9-اصلى 

بخش8 انتقالى با واسطه ازمالک رسمى غالمحسین رضا زاد 
9- رأى شــماره 139760302009002013 مورخ 1397/8/30 آقاى حسن انسان دوست   فرزند 
حسین در ششدانگ یک باب خانه به مساحت248/68مترمربع مجزى شده ازپالك41-اصلى بخش8 

انتقالى ازمالک رسمى عبدالرحیم طاهریان 
10- رأى شماره 139760302009002856 مورخ 1397/11/30 آقاى خیراله حیدرى   فرزند ناصر در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت117/36مترمربع مجزى شده ازپالك379-اصلى بخش9انتقالى 

ازمالک رسمى خداداد دهقانى وینچه 
11- رأى شــماره 139760302009002862 مورخ 1397/11/30 خانم فاطمه مرادى خولنجانى   
فرزند عبدالکریم در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت426/10 مترمربع مجزى شده ازپالك 

482فرعى از 13-اصلى بخش9انتقالى ازمالک رسمى بانو ایران غضنفرپور
12- رأى شــماره 139760302009002851 مورخ 1397/11/30 اقاى سعید زمانى قلعه شاهى   
فرزند غالمحسین  در ششدانگ یک باب خانه به مساحت235 مترمربع مجزى شده ازپالك 1-اصلى 

بخش9انتقالى ازمالک رسمى زهرا قربانى میر ابادى
13- رأى شماره 139760302009002880 مورخ 1397/11/30 اقاى احمدرضا یارى   فرزند عبداله  
در ششدانگ یک باب خانه به مســاحت228/92 مترمربع مجزى شده ازپالك16 -اصلى بخش8 
انتقالى ازمالک رسمى عبدالخالق باروتى شاه کوچکى تاریخ انتشــار نوبت اول : 1398/2/3 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 2/18/ 1398 م الف: 437321 مظاهر نصرالهى - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان مبارکه/2/102 
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- خانم توران علوى بختیاروند دادخواستى به مبلغ 
مطالبه مهریه بمبلغ یکصد میلیون ریال بطرفیت آقاى کوروش زمانى که اعالم شده مجهول المکان 
است تقدیم و به کالسه 90/98 در شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت 
مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده 
دعوت مى شود در روز دوشنبه مورخ 98/3/25 ساعت 17  در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با 
مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى 
ابالغ شده تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 453681 شعبه هفتم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /2/320
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002003005493/1 شــماره بایگانى پرونده: 9707724/1 شماره آگهى 
ابالغیه: 139803802003000028 تاریخ صدور: 1398/02/08 آگهى ابالغ اجرائیه چک پرونده 
به شماره بایگانى 9707724/1- بدینوســیله به آقاى حامد روشنائى اصفهانى، نام پدر: عبدالرسول 

شماره شناســنامه: 3675 شــماره ملى: 1290880263 متولد: 1363/06/25 به نشانى: اصفهان 
خیابان شهید امینى نژاد بن بست صدر پالك 275 کدپستى 8164635813 بدهکار پرونده کالسه 
139704002003005493 که برابر گزارش مامور شــناخته نگردیده اید ابالغ مى گردد که آقاى 
منصور سنائى نژاد جهت وصول مبلغ 110/000/000 ریال به استناد چک شماره 1471/036593/21 
مورخ 1395/12/25 عهده بانک ملت شعبه بلوار آینه خانه اصفهان اصفهان علیه شما اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9707724/1 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور مربوطه 
محل اقامت شما به شرح متن سند جهت ابالغ شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 
18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه  روزنامه نصف جهان مى شود و چنانچه ظرف مدت ده 
روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، 

عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 455910 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /2/323
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002003005023/1 شــماره بایگانى پرونده: 9707030/1 شماره آگهى 
ابالغیه: 139803802003000013 تاریخ صدور: 1398/01/27 آگهى ابالغ اجرائیه چک پرونده 
به شماره بایگانى 9707030/1- بدینوســیله به آقاى مجتبى على بخشى، نام پدر: یارمحمد شماره 
شناسنامه: 43 شماره ملى: 3962308806 متولد: 1363/05/01 به نشانى متن سند: آپادانا پاساژ زنبق 
گل لوتوس کدپستى 3168773834 و نشانى اعالمى متعهدله: تهران شهرك اندیشه فاز یک خیابان 
5 واحد 4 بدهکار پرونده کالسه 139704002003005023 که برابر گزارش مامور شناخته نگردیده 
اید ابالغ مى گردد که آقاى حجت اله جعفرى جهت وصول مبلغ 150/000/000 ریال به استناد چک 
شماره 862/101648 مورخ 1397/02/25 عهده بانک مسکن شعبه آپادانا اصفهان علیه شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائى به کالســه 9707030 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور 
مربوطه محل اقامت شما به شرح متن سند جهت ابالغ شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه  روزنامه نصف جهان مى شود و چنانچه ظرف مدت 
ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، 

عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 455922 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /2/324
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002003005552/1 شــماره بایگانى پرونده: 9707785/1 شماره آگهى 
ابالغیه: 139803802003000010 تاریخ صــدور: 1398/01/26 ابالغ اجرائیــه قرارداد بانکى 
9707785/1- بدینوسیله به 1-آقاى عباسعلى جمشــیدى نام پدر: غالمحسین شماره شناسنامه: 
3003  دارنده کد ملى: 5649422001 به نشــانى: اصفهان ترمینال جى خیابــان همدانیان کوچه 
محمدى کدپستى 8159634147 ابالغ مى شود که بانک کشاورزى شعبه جرقویه اصفهان به استناد 
قرارداد بانکى شماره: 1394/12/08- 15922/1/5649581592/2558 جهت وصول اصل طلب: 
265/000/000 ریال و ســود به مبلغ 39880328 ریال و مبلغ خسارت تاخیر تادیه: 74/303/622 
ریال، تاریخ مبناى محاسبه خسارت: 1397/10/03 خسارت تاخیر روزانه: 200/470 ریال مى باشید 
که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونى اجرائیه 
صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى 
بشما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در 
روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد و همچنین طبق تبصره دوم ماده 113 قانون 
برنامه پنج ساله ششم اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ایران، ظرف مدت بیست روز 
نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرائى 
طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 455923 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /2/325

ابالغ اجراییه
شماره پرونده: 139704002003005074/1 شــماره بایگانى پرونده: 9707091/1 شماره آگهى 
ابالغیــه: 139803802003000044 تاریخ صــدور: 1398/02/11 آگهى ابــالغ اجرائیه چک 
9707091- بدینوسیله به یوسفعلى وطنى زاده نام پدر: محمد تاریخ تولد: 1350/05/01 شماره ملى: 
2269705890 شماره شناسنامه: 15 به نشــانى: اصفهان خیابان کشاورزى خیابان مفتح بن بست 
الله کوچه زنبق پالك 158 کدپستى 4941615615 ابالغ مى شود که مریم صالح آبادى نام پدر: 
احمد باستناد شــماره چک: 382/569098، تاریخ چک: 1397/10/04 عهده بانک صادرات شعبه 
میدان حکیم نظامى اصفهان جهت وصول اصل طلب به مبلغ: 2/400/000/000 ریال، مى باشید 
که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونى اجرائیه 
صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى 
بشما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در 
روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد و همچنین طبق تبصره دوم ماده 113 قانون 
برنامه پنج ساله ششم اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ایران، ظرف مدت بیست روز 
نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرائى 
طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 455617 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان  /2/326

مزایده
اجراى احکام شوراهاى حل اختالف دادگاه عمومى بخش مهردشت در نظردارد در خصوص پرونده  
کالســه 653/97 اجرایى  موضوع توقیف خودروى وانت 27 م 916 ایران 43 سیستم نیسان تیپ 
زامیاد 2400 رنگ آبى روغنى مدل سال 1378 با شماره موتور 133099 خودرو وانت تصادفى رنگ 
شدگى ، رنگ فعلى داراى پریدگى و داراى خش زیاد درب جلو چپ تصادفى پوسیدگى جزئى تو دوزى 
نامرغوب فاقد باترى با کارد باال الســتیک ها در حد 35 درصد بهره دهى که طبق نظر کارشناسى 
135000000 ریال ارزیابى گردیده است ، لذا جلسه مزایده اى درتاریخ 1398/3/13 ساعت 9 الى 11 
صبح در دفتر  اجراى احکام  شوراهاى حل اختالف دادگاه عمومى بخش مهردشت برگزار نماید که 
طالبین شرکت در مزایده مى توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده به دفتر اجراى احکام مراجعه تا دستور 
بازدید صادر گردد. ضمنا مزایده از مبلغ ارزیابى شده شروع و برنده  شخصى است که ده درصد مبلغ  
ارزیابى را نقدا به همراه داشته باشــد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید توضیحات کلیه هزینه هاى 
جانبى مربوط به مزایده به عهده برنده مزایده مى باشــد455127/م الف امین مامایى - مدیراجراى 

احکام شوراى حل اختالف مهردشت /2/321
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک درب باغ پالك  شماره 2122  واقع در علویجه یک اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى جواد کریمى (و غیره ) فرزند محمد در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 

برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزچهارشنبه مورخ 98/3/15 ساعت 9 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشــار : 98/2/18-455125/ م الف کفیل اداره 

ثبت اسناد و امالك بخش مهردشت /2/322
 حصروراثت 

محمود احمدى داراى شناسنامه شماره 758 به شرح دادخواســت به کالسه 216/98 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان همدم على کاظم نجف آبادى 
بشناســنامه 68 در تاریخ 83/10/8 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگــى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1. حسن احمدى ش ش 6 ، 2. محمود احمدى ش ش 758 ، 3. غالمرضا 
احمدى ش ش 4 ، 4. کوکب احمدى ش ش 8 ، 5. مجتبى احمدى شاهدانى ش ش 452 (فرزندان 
متوفى)، 6. محمد احمدى ش ش 20 (همســر متوفى)، متوفى به غیــر 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. 455266/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

نجف آباد/ 2/327
 حصروراثت 

اقدس کارشناس داراى شناسنامه شماره 35 به شرح دادخواســت به کالسه 223/98 از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مجید سرخوش بشناسنامه 
501 در تاریخ 98/1/13 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1. اقدس کارشــناس ش ش 35 ، (مادر 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. 455449/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

نجف آباد/ 2/328
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 939/97 دادنامه 59-98/2/3 مرجع رسیدگى 
شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: على سروشان نشانى: نجف آبادبلوارولیعصر-خ 
قائم-بن کوچه آفتاب پالك 2-85178846 خوانده: على نادرى نشانى: نجف آباد خدمات رایانه اى 
آریا مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه دو فقره حواله به شــماره هاى 746619-746619 جمعا 
به مبلغ 30/000/000 ریال و 25/000/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به 
طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات 
قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى على 
سروشان به طرفیت على نادرى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت 
از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول 
مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود 
اقامه ننموده است لذا مســتنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و 
مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال-25/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
2/207/500 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله 
وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررســید 97/8/15 لغایت اجراى حکم که توسط 
اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى 
و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در 
همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى 

باشد454035/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه سوم /2/329
 ابالغ وقت رسیدگى

وقت رسیدگى : شماره نامه : 1398009000253637 شماره پرونده :  9709983757301233 شماره 
بایگانى پرونده : 971291 شعبه شوراى حل اختالف مهردشــت.  احترامًا مقرر است متن ذیل یک 
نوبت تا تاریخ 98/2/18 دریکى از روزنامه ها کثیراالنتشار درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى 
درپرونده کالسه 971291 به این شورا ارسال گردد. وقت رسیدگى 98/03/21 ساعت 10/30 صبح 
خواهان: آقایان قدرت اهللا ،رضا،خلیل،خانم فاطمه شــهرتین خیرخواه خواندگان: ابراهیم خیر خواه 
دهقى فرزند حسینعلى به نشــانى مجهول المکان محل حضور: دادگاه عمومى مهردشت. خواسته: 
تقسیم ترکه بدین وســیله به شــما ابالغ میگردد آقایان آقایان قدرت اهللا ،رضا،خلیل،خانم فاطمه 
شهرتین خیرخواه دادخواست به طرفیت شما مبنى بر تقسیم ترکه مطرح نمودند که در شعبه دادگاه 
بخش مهردشت تحت کالسه 971291 تحت رسیدگى میباشد بنا به اعالم و درخواست خواهان و 
به لحاظ مجهول المکان بودن شما به   استناد ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى درج مى گردد تا جهت رسیدگى به خواسته در مورخه 
98/3/21 ساعت 10/30 صبح در این دادگاه حاضر شوید در غیر اینصورت غیابى به پرونده رسیدگى 

خواهد شد. 459050/م الف، مدیر دفتر دادگاه عمومى بخش مهردشت/ 2/330
 مزایده

در پرونده کالسه 970391 م دوم مدنى اجرایى و پرونده کالسه 1153/97 ش اجرایى و 1100/97 ش 
اجرایى و 1154/97 و 3193/97 ش اجرایى محکوم علیه علبداد جالل الدین صالحى در حق محکوم 
له آزاد آزادى  محکوم اســت به پرداخت جمعًا1/868/172/150 ریال  بابت محکوم به به انضمام 
هزینه دادرسى و مبلغ 74/079/000 ریال نیم عشر درحق صندوق دولت و در پرونده کالسه970922 
م 1 اجرا محکوم علیه جالل الدین صالحى محکوم است به پرداخت مبلغ 727/606/333 ریال بابت 
محکوم به درحق محکوم له قپانى سلیمى منجزى و مبلغ 19/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتى در 
حق صندوق دولت  و در پرونده کالسه 971042 م 1 اجرا محکوم علیه فوق محکوم است به پرداخت 
856/540/705 ریال بابت محکوم به به انضمام هزینه دادرسى و حق الوکاله در حق صندوق قرض 
الحسنه فرهنگیان ولیعصر نجف آباد و تیران با وکالت آقاى پاینده و در پرونده کالسه 2306 ش اجرا 

محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ 254/953/273 ریال بابت محکوم به در حق حسین 
نقى زاده و پرداخت مبلغ6/500/000 ریال بابت نیم عشــر دولتى در حق صندوق دولت و در پرونده 
کالسه 3373/95 ش اجرا محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ 182/170/000 ریال بابت 
محکوم به و مبلغ 4500000 ریال بابت نیم عشــر دولتى در حق صندوق دولت که از طریق اجراى 
احکام ملک ذیل جهت استیفاء مبلغ محکوم به توقیف فیزیکى شده و توسط هیات 5 نفره کارشناسى  
ارزیابى شده است: که ملک واقع در نجف آباد یزدانشهر بلوار انقالب نبش کوچه نگین – کد پستى 
8519645674 عرصه پالك مذکور طبق سند مالکیت 117,45 متر مربع که در دو طبقه ساخته شده 
طبقه همکف داراى دو باب مغازه به مســاحت 58 متر مربع و مابقى آن با زیر بناى 59/45 متر مربع 
به صورت مسکونى مى باشد.ساختمان با سقف تیرچه و بلوك نماى داخل مغازه ها سرامیک و درب 
ورودى کد کد هاى و یک از مغازه ها سکوریت و کرکره اى مى باشــد ساختمان طبقه اول با نماى 
داخلى گچ،سرویس بهداشتى و حمام کاشى و ســرامیک درب هاى داخلى  چوبى پنجره هاى نماى 
خارجى فلزى گرمایش گاز و سرمایش کولر آبى  و داراى انشــعابت آب برق و گاز مى باشد و ارزش 
شش دانگ ملک شامل دو باب مغازه و مسکونى طبقه همکف و اول جمعًا به مبلغ 3,789,500,000 
ریال  ارزیابى گردیده است. که با کسر بدهى شهردارى به مبلغ 3,568,565,550 ریال ملک به مزایده 
گذاشته مى گردد. که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى ملم 
معرفى شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1398/03/06  ساعت 10 صبح و در 
محل اجراى احکام به فروش میرســد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین 
قیمت را انتخاب که بایســتى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و 
چنانچه ظرف مهلت مقرر نســبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ ســپرده با کسر هزینه به نفع 
صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریــدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از 
مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمــل آورد. 454848/ م الف مدیراجراى احکام  اول 

حقوقى دادگسترى نجف آباد/ 2/313
 ابالغ وقت رسیدگى 

ابالغ اخطاریه- نظربه اینکه خواهان آقاى /خانم بانــک انصار به مدیریت عاملى  آیت اله ابراهیمى 
باوکالت آقاى اصغرداورى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت 1 – افشین دریس  2 – غالمعلى 
دریس به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 52 ش 11 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 26 / 3 / 
98 ساعت 30 / 9 صبح  تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده ردیف اول و دوم 
به اســتناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر 
خواهد شد . 454100 /م الف مدیر دفتر شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/  2/332 

ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به آقاى /خانم خواهان صندوق قرض الحسنه کوثر بانوان به 
نمایندگى آرزورستمى به طرفیت 1-رحمان بهرام پور 2-میترارحمتى  3- هدیه رحمتى  دادخواستى 
به خواسته مطالبه به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 39 ش 8 ح ثبت و وقت 
رسیدگى به تاریخ 29/ 3 / 98 ساعت 5/30عصرتعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده ردیف اول و دوم وسوم  به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت 
رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت 
طبق مقررات اقدام  خواهد شــد . 454109/م الف مدیر دفتر شــعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر/  2/333 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به آقاى /خانم خواهان صندوق قرض الحسنه کوثر بانوان به 
نمایندگى آرزورستمى به طرفیت 1-رحمان بهرام پور 2-مرضیه استکى 3- هدیه رحمتى  دادخواستى 
به خواسته مطالبه به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 40 ش 8 ح ثبت و وقت 
رسیدگى به تاریخ 29/ 3 / 98 ساعت 6عصرتعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده ردیف اول و دوم وسوم  به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت 
رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت 
طبق مقررات اقدام  خواهد شــد . 454105/م الف مدیر دفتر شــعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر/  2/334 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى 1- داودمحمدى سیف آبادى 2- سپیده میالنى خواهان  
بانک انصاربانمایندگى آیت اله ابراهیمى  دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت شما به این شورا 
تقدیم نموده و به کالسه 98 / 64 ش 10 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 27 / 3 / 98 ساعت 11 صبح  
روزدوشنبه  تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از 
نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این 
شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات اقدام خواهد شد . 454099 /م الف مدیر دفتر شعبه 

10 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 2/335 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى /خانم بانک انصار به نمایندگى آیت اله ابراهیمى آقاى /
خانم 1- داودمحمدى سیف آبادى 2- سارامیالنى  دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت شما به 
این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 30 ش 4 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 25 / 3 / 98ساعت 
45 / 16 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . 
م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به 
این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات اقدام  خواهد شد . 453915 /م الف مدیر دفتر 

شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/  2/336 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى/ خانم 1- کاظم محسنى 2- سحرصدرى   خواهان    بانک 
انصاربانمایندگى آیت اله ابراهیمى دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت شما به این شورا تقدیم 
نموده و به کالسه 98 / 63 ش 10 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 27 / 3 / 98 ساعت 30 / 10 صبح  
تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده 
دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا 
مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات اقدام خواهد شد . 454069 /م الف مدیر دفتر شعبه 10 

حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 2/337 

شهردار شــهرضا گفت: براى تکمیل 18 پروژه نیمه تمام 
شهرى در جلسه شــوراى معاونان برنامه ریزى الزم انجام 
شده است. حبیب قاسمى با اشاره به ضرورت تکمیل پایش 
تصویرى این شهر، اظهار کرد: نخستین چهارراه هوشمند 
این شهر در ورودى محله سروستان ایجاد مى شود. وى از 
آغاز مراحل هوشمندســازى این چهارراه خبر داد و افزود: 
سامانه هاى هوشــمند با حسگرهاى تشــخیص خودرو، 
اطالعات دقیقى از شــمار خودروهاى عبورى از هر الین، 
سرعت متوسط آنها و زمان هر فاز عبور در بازه هاى مختلف 
زمانى در همه ساعات شــبانه روز در اختیار واحد مطالعات 
و برنامه ریزى قرار مى دهد.شهردار شــهرضا خاطرنشان 

کرد: پس از رفع موانع اجرایى، این ســامانه در سایر چهار 
راه هاى شهر نیز ایجاد مى شود.قاســمى با اشاره به برنامه 
شهردارى براى تکمیل پروژه هاى نیمه تمام، تصریح کرد: 
براى تکمیل 18 پروژه نیمه تمام شهرى در جلسه شوراى 
معاونان برنامه ریزى الزم انجام شــده است، آسفالت معابر 
نیز در بعضى مناطق نیازمند اصالح و بهسازى است که در 
این زمینه هم برنامه زمانبندى بــه واحدهاى ذیربط ابالغ 
شده است.شهردار شــهرضا تأکید کرد: مدت زمان صدور 
پروانه ساختمانى از 15 به سه روز کاهش داده ایم اما تحت 
هیچ شرایطى اجازه عملیات ســاختمانى برخالف قانون را 

نمى  دهیم.

1370 زندانى جرائم غیر عمد استان اصفهان در انتظار 
دستان بخشنده خیران هســتند. مدیر کل زندان هاى 
اســتان اصفهان گفت: هم اکنون این تعداد زندانى با 
بدهى حدود 250 میلیارد تومان در زندان هاى اســتان 

به سر مى برند.
اســدا... گرجى زاده با بیان اینکه 1/5 درصد زندانیان 
جرائم غیر عمد استان را زنان شــامل مى شوند افزود: 
بیش از 70 درصد این زندانیان جرائم غیر عمد به دلیل 
محکومیت مالى، 21 درصد به دلیل بدهى دیه و مابقى 
به علت پرداخت نکردن دیون در بند به سر مى برند.  وى 
با بیان اینکه در ماه مبارك رمضان امســال نیز همانند 

سال هاى گذشته جشن هاى  گلریزان آزادى زندانیان 
در تمامى شهرستان هاى استان برگزار مى شود ادامه 
داد: برنامه یک شــهر ضیافت نیز امسال ساعت 18 و 
15 دقیقه تــا قبل از اذان مغرب بــه منظور جمع آورى 
کمک هاى خیران براى کمــک به آزادى زندانیان دیه

 به صورت زنده از شــبکه تلویزیونــى اصفهان پخش 
مى شود.

سال گذشــته در استان عالوه بر 30 شــب برنامه یک 
شــهر ضیافت 65 برنامه گلریزان در استان نیز برگزار 
شــد و حدود 1240 نفر با بدهى 120 میلیارد تومان از 

بند رهایى یافتند.

تکمیل 18پروژه 
نیمه تمام شهرى در شهرضا

1370 زندانى 
در آرزوى رهایى از بند

عملیات مشترك 
پلیس اصفهان و کرمان

سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر استان گفت: مأموران 
اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان 
اصفهان از انتقال محموله مواد افیونى در منطقه جیرفت 
استان کرمان مطلع شدند و موضوع را به پلیس مبارزه با 

مواد مخدر آن استان اطالع دادند. 
سرهنگ غالمحســین صفرى با بیان اینکه مأموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان کرمان دو دستگاه 
سوارى پژو را شناسایى و در ورودى شهرستان جیرفت 
متوقف کردند، افزود: در بازرسى از این خودروها 245 کیلو 
تریاك که روى صندلى ها و در صندوق عقب خودروها 

بود، کشف شد و سه نفر دستگیر شدند.

پیش بینى 
بارش هاى پراکنده 

کارشــناس پیش بینــى هــواى اســتان اصفهان 
گفت: احتمال بارش هاى پراکنــده بهارى به  ویژه 
در مناطق شــمالى و غربى اســتان طى روزهاى 
چهارشنبه و پنج شــنبه (امروز و فردا) دور از انتظار 

نیست. 
رضــا کریمیان با بیان اینکه بررســى نقشــه هاى 
هواشناســى همچنان بیانگر جــوى تقریبًا ناپایدار 
تا روز جمعه بر روى اســتان اســت، اظهــار کرد: 
براین اساس طى این مدت در بیشتر مناطق استان، 
گاهى افزایش ابر و وزش باد تقریبًا شدید پیش بینى 

مى شود.

خبر

استاندار اصفهان به دستگاه ها و صاحبان سازه هاى در 
مسیر رودخانه یک ماه فرصت داد تا بناهاى غیرمجاز را 

تعیین تکلیف کنند.
به گزارش اداره کل روابط عمومى استاندارى اصفهان، 
عباس رضایى در جلســه شــوراى هماهنگى مدیریت 
بحران استان که با دستور رفع سازه هاى مسیر سیالب 
برگزار شــد، اظهار کرد: هیچ عقلى در هیچ کجاى دنیا 
اجازه نخواهد داد که در حریم رودخانه سازه هایى احداث 

شود تا در زمان سیل خسارات زیادى را وارد کند.
وى با بیان اینکه احداث ســازه هاى غیرمجاز در مسیر 
رودخانه هاى کشور در سیل اخیر 40 هزار میلیارد تومان 
خسارت به دنبال داشــت، تصریح کرد: 54 سازه احداث 
شده خالف قانون در مسیر رودخانه در استان باید تا یک 
ماه آینده و تشکیل جلسه بعدى مدیریت بحران تعیین 

تکلیف شود.
اســتاندار اصفهان افزود: در این فرصــت یک ماهه از 
صاحبان سازه ها درخواســت داریم که هرچه سریع تر 
نسبت به تخریب سازه ها اقدام کنند در غیر این صورت با 
استفاده از مصوبات قانونى و مندرجات و هماهنگى هاى 
به عمل آمده با دستگاه ها، شرکت آب منطقه اى وظیفه 
قانونى خود را با توجه به تأ کید استاندارى بر اجراى قانون 
و آیین نامه هاى موجود و با هماهنگى مقامات قضایى به 

انجام خواهد رساند.
رضایى با اشاره به اینکه شناسایى سازه هاى پرخطر واقع 
در مسیر سیالب بر عهده آب منطقه اى است، اظهار کرد: 
فرمانداران باید با هماهنگى سایر دستگاه ها، مشکالت 

موجود در مســیل ها را براساس قانون و مصوبه ابالغى 
مجلس شوراى اسالمى شناسایى و اعالم کنند تا نسبت 

به تخریب این سازه ها اقدام شود.
وى خاطرنشــان کرد: در تخریب ســازه هاى در مسیر 

رودخانه با هیچ فرد و دستگاهى تعارف نخواهیم داشت.

رضایى همچنین تشکیل جلسه و ارائه گزارش صرف را 
یکى از مشکالت امروز کشور برشمرد و افزود: نباید وقت 
مسئوالن را با ارائه گزارش هدر داد و اینگونه گزارش ها 
را مى توان در ســایت هاى ادارى و به طور مکتوب هم 

ارائه کرد.

مالکان سازه هاى حریم زاینده رود یک ماه فرصت دارند تکلیف سازه هایشان را روشن کنند

مدیرعامل شرکت آب منطقه اى اصفهان گفت: حجم اولتیماتوم استانـدار
آب موجود در مخزن سد زاینده رود با افزایش 190 
درصدى نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 614 
میلیون مترمکعب رسیده و در حال حاضر 50 درصد 

مخزن این سد پر است.
مســعود میرمحمدصادقى با اشــاره به اینکه میزان 
بارندگى هاى استان از ابتداى سال آبى جارى تاکنون 
به حدود 189 میلیمتر رســیده است، اظهار کرد: این 
رقم در مقایسه با مدت مشــابه سال گذشته بیش از 
141 درصد و در مقایســه با مدت متوسط بلندمدت 

حدود 25 درصد افزایش پیدا کرده است.
وى با تأکید بر اینکه میــزان آب ورودى به مخزن 
سد زاینده رود از ابتداى ســال آبى جارى تاکنون به 
بیش از یک میلیارد مترمکعب رســیده است، گفت: 
سال گذشــته در همین بازه زمانى ورودى به مخزن 

زاینده رود تنها 275 میلیون مترمکعب بوده است ولى 
بارندگى هاى مناسب سال آبى جارى موجب شده تا 
روان آب ورودى به مخزن این سد هم اکنون از مرز 

یک میلیارد مترمکعب نیز بگذرد.
میرمحمدصادقــى با تأکید بر اینکــه حدود نیمى از 
مخازن سدهاى مهم استان پر اســت، ادامه داد: در 
حال حاضر ورودى به سد زاینده رود 160 مترمکعب و 

خروجى 92 مترمکعب در ثانیه است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه اى اصفهان با تأکید بر 
اینکه روند رهاسازى آب ســد زاینده رود تا خردادماه 
سال جارى ادامه خواهد داشــت، گفت: از بهمن ماه 
سال گذشــته تاکنون حدود 250 میلیون مترمکعب 
حقابه کشاورزى رهاسازى شــده که بر این اساس 
نیمى از حقابه کشــاورزان در اختیار آن ها قرار گرفته 

است.

با حمایت نیکوکاران اصفهانى در ماه مبارك رمضان 
105 هزار سبد کاال براى توزیع بین مددجویان کمیته 
امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان تأمین مى شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان 
گفت: با اجراى طرح «توشــه برکت»  در ماه ضیافت 
الهى این تعداد سبد حمایتى شــامل اقالم اساسى با 

کمک نیکوکاران اصفهان تأمین مى شود. 
محمدرضا متین پور افــزود: در این طــرح اولویت 
نخســت با ایتــام و خانوارهــاى عائله مند اســت. 
وى تأکیــد کــرد: مراجعــه حضــورى بــه دفاتر 
کمیتــه امــداد ایــن اســتان همچنیــن واریز به 
حســاب 24011130914072 با شــماره شــباى

و   IR800600240101103091407002

شــماره کارت 3063737000002509 نــزد بانک 
قرض الحسنه مهر ایران از جمله مهمترین راه هاى 

مشارکت خیران در طرح «توشه برکت» است.

نیمى از سد زاینده رود پر شده است

تأمین 105 هزار سبد کاال براى مددجویان اصفهانى
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آگهى تغییرات
شرکت بهینه ذوب سپاهان سهامى خاص 
به شــماره ثبت 31774 و شناسه ملى 
10260523266 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
مــورخ 1397/11/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: - علیرضا یمانى به شماره 
ملى 3621451412، سعید صادقى به 
شــماره ملى 1282384457 و ایمان 
یمانى به شماره ملى 1272430091 به 
عنوان اعضاى هیئت مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب شدند. - نرگس کاوه نافچى 
به شماره ملى 4723461272 به سمت 
بازرس اصلى و مسعود زارع دولت آبادى 
به شماره ملى 6609922896 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
مالى انتخاب شدند. - ترازنامه و حساب 
سود و زیان شرکت منتهى به سال 1394 
مورد تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(455056)

آگهى تغییرات
شرکت بهینه ذوب سپاهان سهامى خاص 
به شــماره ثبت 31774 و شناسه ملى 
10260523266 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1397/11/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - علیرضا یمانى 
به شماره ملى 3621451412 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، ســعید 
صادقى به شماره ملى 1282384457 به 
سمت رئیس هیئت مدیره و ایمان یمانى 
به شماره ملى 1278651209 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمى 
با امضاى مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
متفقا همــراه با مهر شــرکت معتبر مى 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (455050)

آگهى تأسیس
شرکت سهامى خاص نور پردازان رنگارنگ سپاهان درتاریخ 1397/09/01 به شماره ثبت 61479 به 
شناســه ملى 14007961839 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت : طرح وتولید ظروف تزیینى سفالى وسرامیکى ، انواع کاشى ،
 مصنوعات دکوراتیو ،فرش دستباف، برگزارى نمایشگاه ( باســتثناى نمایشگاه فرهنگى وهنرى) اخذ 
نمایندگى از شرکتهاى داخلى وخارجى وصادرات وواردات کاالهاى مجاز بازرگانى ( انجام مفاد موضوع 
شرکت درصورت لزوم با کسب مجوز از مراجع ذیربط امکان پذیر میباشد . 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، شیخ بهایى ، کوچه صفارى[23] ، خیابان شیخ بهایى ، 
پالك 3- ، ساختمان مرکز رشد تحصصى هنر ، طبقه دوم ، واحد 312 کدپستى 8135818848 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 
100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسســین طى گواهى بانکى شماره 97/167 
مورخ 1397/07/17 نزد بانک ملى شعبه مهرگان اصفهان با کد 3021 پرداخت گردیده است والباقى 
در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم غزال کثیرى به شماره ملى 4610113864و 
به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم پرنیان شمس به 
شماره ملى 4610145189و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم بهاره کثیرى به شماره 
ملى 4622657120و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
واسناد بهاء دار وتعهد اور شرکت از قبیل چک ، ســفته، بروات ، قراردادها عقود اسالمى وهمچنین کلیه 
نامه هاى عادى وادارى با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه بازرسان خانم مهسا مطیع به شماره ملى 1270272111 به سمت بازرس اصلى به مدت یک 
سال مالى خانم بهاره اسماعیل پور فرد به شــماره ملى 1270532367 به سمت بازرس على البدل به 
مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (456414)

آگهى تأسیس
موسسه غیر تجارى خیریه امام رضا ع کشه درتاریخ 1397/08/30 به شماره ثبت 87 به شناسه ملى 14007960308 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع : الف ) کلیات - انجام خدمات اجتماعى و عمرانى و خیریه در همه سطوح و براى تمام 
طبقات محروم و مستمند و اقشار کم در آمد جامعه نظیر ساخت مراکز بهداشتى و درمانى،مدرسه ســازى و تاسیس خانه سالمندان و داراالیتام و مساجد و 
حسینیه در حدود امکانات - حمایت و کمک مالى به دانش آموزان ودانشجویان مستعد و بى بضاعت جهت ادامه تحصیالت عالى و همچنین کمک مالى به ائمه 
مساجد. -تشکیل کالس هاى آموزشى،دینى،فرهنگى،هنرى و مهارتى جهت دانش پژوهان بى بضاعت درصورت اخذ مجوز خاص از مراجع ذیصالح . -ایجاد 
فرصت هاى شغلى و کارى براى مردم محروم و اقشار کم درآمد جامعه جهت اشتغال زایى. -مراقبت و پرورش و حمایت هاى معنوى،فرهنگى،اجتماعى،علمى 
و اقتصادى کودکان و نوباوگان بى بضاعت و مستمند در جهت حفظ و صیانت از حقوق وکرامت آن ها. -فراهم نمودن سالمت جسمى ،روانى و اجتماعى و شرایط 
رشد وبالندگى نیازمندان. -کمک به مستضعفین،ازجمله:اکرام و اطعام ایتام ومســاکین،خانواده هاى بى سرپرست،معلولین،سالمندان وبیماران مستمند. 
-حمایت ازخانواد هاى بى سرپرست و کمک به خانواد هاى داراى سرپرست از کارافتاده و ایجاد زمینه اى خوداشتغالى زنان سرپرست خانواده. -مساعدت 
معنوى ومادى براى تسهیل ازدواج جوانان مستمند. ب ) روش اجراى هدف -بکارگیرى نیروهاى متعهدومتخصص براى برنامه ریزى و اجرایى کردن اهداف. 
-شناسایى خانواد ها و افرادبى بضاعت و نیازمند و برقرارى ارتباط با آن ها به منظور خدمت رسانى. -شناسایى وهماهنگى با خیرین براى سرمایه گذارى در موارد 
مطرح شده از سوى هیات مدیره. -ایجاد همکارى باسازمان ها و ارگانهاى خصوصى و دولتى براى در اختیارگذاشتن منابع و امکانات در جهت امورعام المنفعه. 
-بررسى موانع ومشکالت نیازمندان و تالش براى رفع آن ها. -ایجاد پایگاه هایى براى جمع آورى کمک هاى مردمى. مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلى : استان اصفهان - شهرستان نطنز - بخش مرکزى - دهستان طرق رود - روستا کشه-خیابان بى نام-کوچه درب حسینیه-طبقه همکف- کدپستى 
8763181419 دارایى موسه 1000000000ریال مى باشد. اولین مدیران : آقاى قاسم مبینى کیا به شماره ملى 0042609127 و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقاى روح اله مبینى کشه به شماره ملى 1239809311 و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى غالمرضا 
مبینى کشه به شماره ملى 1239828772 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى رضا رحیم طرقى به شماره ملى 1239871422 و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سید عبداله کاظمى شماره ملى : 1239840799 به سمت خزانه دار بخ مدت 2سال آقاى ولى اله ریاضتى سرشت به 
شماره ملى 0042410045 و به سمت عضو على البدل به مدت 2 سال آقاى ناصر رحیم طرقى به شماره ملى 1239840705 و به سمت عضو على البدل به 
مدت 2 سال خانم شقایق اسدى کدملى 0011994861به سمت بازرس اصلى براى مدت یک سال مالى و اقاى اصغر رحیم طرقى کدملى 1239767188به 
سمت بازرس على البدل براى مدت یکسال تعیین شدند. دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاى مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب 
خزانه دار با امضاى رئیس هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازگشت به نامه شماره 2061/1/6245 مورخ 

1397/8/19 فرماندارى نطنز اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نطنز (455035)

شاید فکر کنید حمله قلبى در سن جوانى منجر به 
مرگ نمى شــود چون یک بدن جوان به هر حال 
مقاوم تر است، اینطور نیســت؟ اما متأسفانه آمار 
نجات از حملــه قلبى در جوانان بهتــر از این آمار 
در میان افراد 50 ســاله اى که دچــار حمله قلبى 

مى شوند نیست.
شــاید تصور کنید بیمارى قلبى مشکلى است که 
ســراغ ســنین باال مى رود و خیال مى کنید وقتى 
هنوز براى اولین بار به دنبال شــغل مى گردید یا 
در اوج جوانى بیشترین فعالیت را دارید نباید هیچ 
مشــکل قلبى پیدا کنید. چون به هر حال، عروق 
تأمین کننده  خون براى قلب باید ســال هاى سال 
کار کنند تا آسیب ببینند و سبب حمله قلبى شوند 
اما گزارش ها نشــان مى دهند حمله قلبى در میان 
جوان هایى که دهه  20 یا 30 عمر خود را مى گذرانند 
رو به افزایش اســت. طبیعتًا این مســئله سئوال 
برانگیز است. چرا یک جوان باید دچار حمله قلبى 

شود؟
علت این واقعیــت جدى مى تواند این باشــد که 
افراد جوان تر معموًال نســبت به عالئم خود آنقدر 
مشکوك نمى شوند که فوراً به پزشک مراجعه کنند. 
آنهانشــانه ها را نادیده مى گیرند و تصور مى کنند 

هنوز براى حمله قلبى خیلى جوان هستند.
پژوهش ها نشــان مى دهند بیماران 40 ســاله و 
جوان تر درست به اندازه  افراد 41 سال و باالتر، در 
معرض مرگ ناشى از حمله قلبى هستند. بنابراین 
حمله قلبى در ســن پایین هیچ تضمینى ندارد که 
منجر به مرگ نشود. ریسک فاکتورهاى حمله قلبى 
در تمام گروه هاى سنى شامل موارد زیر مى باشد: 
سابقه  خانوادگى، فشــارخون باالى کنترل نشده، 
لیپید غیرعادى خــون، افزایش قند خون یا دیابت 
نوع دوم، چاقى، سیگار کشیدن و بى تحرکى بدن. 

یک متخصص تغذیه گفت: روزه داران در وعده سحرى 
از مواد غذایى پرفیبر مثل میوه ها و سبزى ها استفاده کنند 
زیرا مواد غذایى پرفبیر آب زیادى در خود جذب مى کنند 
و بدن مى تواند آن را به آهستگى جذب کند و احساس 

تشنگى دیرتر عارض مى شود.
فاطمه حسینى گفت: بسیارى از روزه داران فکر مى کنند 
هنگام سحر باید غذاهاى پرچربى و پرکالرى بخورند که 
در طول روز احساس گرسنگى نکنند، در حالى که مصرف 
موادغذایى پرچربى موجب تشنگى شدید و کم آبى بدن 

مى شود.
او اضافه کرد: مصرف آب به مقدار زیاد در وعده سحرى 
و بین غذا توصیه نمى شود چون موجب رقیق شدن شیره 
معده و آنزیم هاى گوارشى شده و روند هضم غذا مختل 

مى شود.

حسینى با بیان اینکه افراد از نوشیدن بیش از اندازه چاى 
در وعده سحرى پرهیز کنند، گفت: چاى باعث افزایش 
دفع ادرار و از دست رفتن نمک هاى معدنى که بدن شما 

در طول روز به آن احتیاج دارد مى شود.
او افزود: برخالف تصور برخى افراد، روزه بدون سحرى نه 
تنها موجب کاهش وزن نمى شود بلکه به دلیل افت شدید 
قند خون طى روز موجب مى شود تا شخص روزه دار در 
زمان افطار تمایل بیشترى براى خوردن غذاهاى شیرین 

و چرب پیدا کند و منجر به اضافه وزن و چاقى مى شود.
او با اشاره به اینکه مصرف مواد غذایى شیرین در وعده 
ســحرى توصیه نمى شــود افزود: مصرف مواد غذایى 
شیرین با تحریک انســولین موجب ورود قند خون به 
داخل ســلول ها و در نتیجه کاهش قند خون مى شوند و 
مصرف این مواد در وعده سحرى موجب مى شود شخص 

زودتر گرسنه شود.
حسینى اضافه کرد: از آنجا که میوه ها نیز حاوى قندهاى 
ساده هستند، توصیه مى شــود در وعده سحرى کمتر 
مصرف شوند، انواع میوه را که حاوى ویتامین ها و امالح 
معدنى بوده و بسیار مفید براى سالمت بدن است و باید 

در وعده افطار و یا در فاصله افطار تا سحر مصرف کرد.
حسینى گفت: مهمترین زمان براى نوشیدن آب کافى 
یک ساعت بعد از افطار تا نیم  ساعت قبل از سحرى است، 
مصرف میوه مثل هندوانه، خربزه، طالبى و آبمیوه تازه یا 
شربت هاى کم شیرین حاوى خاك شیر و تخم شربتى 
در فاصله افطار تا سحر از تشنگى در طول روز جلوگیرى 
مى کند و همچنین براى جبران کمبود میزان آب و امالح 
بدن در ماه رمضان مى توان از مقدارى سوپ یا آش ساده 

هنگام افطار استفاده کرد. 

عضو تیم تخصصى مرکز درمان نابارورى و ســقط مکرر 
ابن سینا گفت: هر چند هنوز بررســى هاى دقیق انسانى 
در مورد مضرات امواج الکترومغناطیســى انجام نشــده 
اما آزمایش هاى صورت گرفته  بر روى حیوانات نشــان 
مى دهد که این امواج ســبب اختالالت بارورى در مردان 

و زنان مى شود.
دکتر سیمین ظفردوســت افزود: امواج الکترومغناطیسى 
بر کاهش ذخیره تخمدانى زنان یا کم شــدن تولید اسپرم 
مردان، مى تواند نقش مؤثرى داشته باشد. وى به مردم به 
خصوص جوانان توصیه کرد از استفاده بیش از حد موبایل 
خوددارى کنند و در صورت نیاز نداشتن به واى فاى، آن را 

در منازل روشن نکنند.
هشدار دارد و گفت: بیشتر لوازم آرایشى حاوى هورمون هاى وى درباره استفاده بیش از حد لوازم آرایشى توسط دختران 

استروژن، سرب و برخى مواد سمى هستند که این مواد بر 
ذخیره تخمدانى زنان تأثیر منفى مى گذارد.

ظفردوست بیان کرد: بیشتر لوازم آرایشى موجود در بازار، 
این مشکالت را دارند و اســتفاده از این مواد مى تواند 
سالمت بارورى دختران را تهدید و آنان را با مشکالتى 

مواجه کند.
عضو تیم تخصصى مرکز درمان نابارورى و ســقط مکرر 
ابن سینا گفت: دختران کشورمان بیش از حد از لوازم آرایشى 
استفاده مى کنند و باید آگاهى داشته باشند که این موضوع 

مى تواند در سال هاى آتى براى آنان عواقبى داشته باشد.

همزمان با فرا رسیدن ماه رمضان، افراد مبتال به بیمارى 
باید با نحوه صحیح مصرف دارو هــا در زمان روزه دارى 
براى جلوگیرى از ایجاد مشکالت احتمالى آشنا شوند و به 

توصیه هایى در این زمینه توجه کنند.
براى افرادى که در دوران باردارى، شیردهى قرار دارند 
و یا مبتال به بیمارى هایى مانند دیابت، فشارخون، روده 
تحریک پذیر، یبوســت، زخم هاى گوارشــى (معده و 
دوازدهه)، اختالالت کلیــوى، اختالالت غده تیروئید، 
بیمارى هاى اعصاب و روان، قلبى، عروقى و تنفســى، 
هســتند، پیش از اقدام به روزه دارى، مشورت با پزشک 

معالج ضرورى است.
بیماران نباید بدون مشورت با داروساز یا پزشک معالج 
خود، اقدام به قطع دارو، تغییــر یا کاهش دوز مصرفى و 
یا تغییر زمان مصرف کند؛ رعایت نکــردن این اصول 
مى تواند منجر به عدم اثربخشى دارو، عدم دستیابى به 

اثرات درمانى، بروز اثرات جانبى و تشدید بیمارى شود.
چنانچه فردى به رغم ابتال به بیمارى، پس از مشورت با 
پزشک معالج، مجاز به روزه گرفتن باشد، باید به نکات 

زیر توجه کند.
بیماران مبتال به صرع، در معرض خطر تغییر دوز دارو در 
ایام روزه دارى هستند. پزشکان عالوه بر بیماران صرعى 
که با قطع دارو دچار بازگشت حمالت تشنجى مى شوند، 
باید به بیماران مبتال به آسم که با قطع دارو هاى استنشاقى 
و افشــانه هاى تنفســى دچار حمالت آسمى مى شوند 

مشاوره دقیق دهند و توصیه هاى الزم را ارائه کنند.
مطالعات به عمل آمده روى دارو هاى ضد فشارخون نشان 
مى دهد که روزه دارى تأثیر خاصى بر اثربخشى این دارو ها 
ندارد. البته گاهى اوقات الزم است در مورد دارو هاى مدر 

(ادرارآور)، براى جلوگیرى از کاهش آب بدن، پزشــک 
اقدام به کاهش دوز این دارو ها در بیماران روزه دار کنند.

برخى از دارو هاى ضدالتهاب این قابلیت را دارند که دو 
بار در طول روز مصرف شــوند. مصرف این گونه دارو ها 
را مى توان با مشورت پزشک و داروساز به زمان افطار یا 

سحر موکول کرد.
پزشــک معالج، براى درمان عفونت در بیمار روزه دار، 
مى تواند اقدام به تجویز آنتى بیوتیک هایى کنند که به جاى 
چند بار مصرف طى روز، یک یا دو بار در روز مصرف شوند.
برخى از دارو ها نیز به شکل آهسته رهش در بازار دارویى 
موجود هستند. در مورد این دارو ها به جاى مصرف سه تا 
چهار بار در روز، پزشک مى تواند داروى آهسته رهش که 
یک بار در روز تجویز مى شود توصیه کند.هرچند روزه دارى 
براى برخى از مبتالیان به دیابت بنا بر تشخیص پزشک 
معالج مى تواند مفید باشد ولى تغییر خودسرانه دوز دارو و 
رژیم غذایى در برخى دیگر بسیار خطرناك است. بیمارانى 
که انسولین مصرف مى کنند قبل از اقدام به روزه دارى 
باید با پزشک معالج خود مشــورت کنند. همچنین در 
تمامى بیماران دیابتى، کنترل مرتب قند خون و تنظیم 

آن بسیار مهم است.
در زمان روزه دارى هیچگاه وعده هاى دارو را خودسرانه 
حذف و یا به زمان دیگرى موکول نکنید. این عمل سبب 
اختالل در روند درمان مى شود. مصرف بسیارى از دارو ها 
را مى توان پس از مشورت با پزشک به زمان سحرى یا 
افطار منتقل کرد. قطع ناگهانى برخى از دارو ها به واسطه 
روزه دارى بسیار خطرناك اســت. درباره قطع دارو هاى 
خود و نحوه استفاده آنها در ماه مبارك رمضان، با پزشک 

و یا داروساز خود مشورت کنید.

یک متخصص تغذیه و رژیم درمانى گفت: وســواس 
الغرى نوعى بیمارى روانى اســت که عمدتاً در جوامع 
پیشرفته دیده مى شود. این بیمارى، یک بیمارى ساده 

نیست و مى تواند منجر به مرگ بیمار شود.
دکتر فاطمه میرزایى با بیان این مطلب افزود: تا به حال 
شده به هر دلیلى احساس بى اشتهایى داشته باشید؟ این 
حس براى شما چقدر به درازا انجامیده است؟ احساس 
ضعف از سر گرسنگى را بعد از چه مدتى تجربه کرده اید؟ 
فرد مبتال به وسواس الغرى، دائماً احساس بى اشتهایى 
دارد حتى زمانى که گرسنه است و احساس ضعف اجازه 

نمى دهد اندام هاى بینایى اش به درستى کار کنند.
وى ادامه داد: فرد مبتال به وسواس الغرى، از غذا خوردن 
بیزار اســت. میزان غذایى که این افراد مى خورند، هیچ 
تناسبى با سن و ابعاد بدنشان ندارد. خیلى از این افراد، حتى 
پس از خوردن غذا اقدام به باال آوردن آن مى کنند؛ زیرا 

مى ترسند در اثر خوردن غذا، چاق شوند!
میرزایى اضافه کرد: این بیمارى معموًال در افرادى آغاز 
مى شود که یک رژیم ساده را آغاز مى کنند و در مدتى 

کوتاه، حس مى کنند به اندازه کافى الغر نشده اند. 
متأسفانه باید اعتراف کنیم شیوع این بیمارى 

کامًال زاییده عصر مدرن است. معرفى الگوهاى اشتباه 
و ایجاد این باور که «تنهــا در صورت الغرى مانند یک 
سوپرمدل مى توانید زیبا باشید»، باعث شده این بیمارى 
به سرعت رشــد کند و شــیوع آن افزایش پیدا کند.این 
متخصص تغذیه و رژیم درمانى تصریح کرد: مهمترین 
نشانه ابتال به این بیمارى، ترس شــدید از چاقى است. 
بیمار مبتال به وسواس الغرى، در روز چندین بار خود را 
وزن مى کند و حتى در اثر یک افزایش وزن بسیار ناچیز 
هم دچار افسردگى مى شــود، براى فرار از این احساس، 

افراد دچار وسواس الغرى از غذا خوردن دست مى کشند.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانى تصریح کرد: وسواس 
الغرى یک بیمارى روانى است و باید با آن به عنوان یک 
بیمارى روانى رفتار کرد. درمان ثابتى براى این بیمارى 
وجود نــدارد و نیازمند یک مجموعه از انواع مشــاوره و 

دارو است.

اهمیت تأمین آب بدن در وعده سحرى
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 خــدا بیامــرزد کســى را که بــه درســتى فکر کنــد و پنــد گیرد و 
آگاهى یابد و بینا شــود. پس به زودى خواهید دانســت که آنچه از 
دنیا وجود داشت از آن چیزى نمانده و آنچه از آخرت است جاویدان 
خواهد ماند، هر چیز که به شمارش آید پایان پذیرد  هر چه انتظارش 

را مى کشیدید خواهد آمد و آنچه آمدنى است نزدیک باشد.

دعاى روز دوم ماه مبارك رمضان:
ْبنى فیِه اِلى َمْرضاتَِک، َوَجنِّْبنى فیِه ِمْن َسَخِطَک َونَقِماتَِک، َوَوفِّْقنى فیِه  اَللّـُهمَّ َقرِّ

لِقِرائه آیاتَِک، بَِرْحَمتَِک یا اَْرَحَم الّراِحمیَن.
خدایا نزدیکم کن در این ماه بســوى موجبات خشنودیت و دورم ساز در آن از 
خشم و عذابت و موفقم دار در این روز بخواندن آیات قرآنت به رحمت خود 

موال على (ع)اى مهربان ترین مهربانان.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

«بودجه شهردارى منطقه 13 شــهردارى اصفهان در سال جارى یکصد 
میلیارد تومان بوده که 63 درصد آن عمرانى و 37 درصد جارى اســت. این 
در حالى است که 85 درصد بودجه 80 میلیارد تومانى منطقه 13 در سال 97 
تحقق یافت که میزان بودجه سال 97 نسبت به بودجه سال پیش از آن، 40 

درصد افزایش داشت.»
مدیر منطقه 13 شهردارى اصفهان در جمع خبرنگاران در فرهنگسراى وحید 
با بیان این مطلب گفت: میانگین سرانه فضاى سبز در منطقه 13 شهردارى 
اصفهان که در اختیار منطقه 13 است، 13/7 مترمربع و فضاى سبز غیر در 
اختیار 7/1 مترمربع و در مجموع سرانه فضاى ســبز در این منطقه 20/8 
مترمربع بوده و نسبت به میانگین ســرانه فضاى سبز شهر اصفهان که 26 

مترمربع است، 6 متر کمتر است.
محمد شرفا افزود: سیاست ما در سال جارى تأمین آب فضاى سبز در منطقه 
13 با بهره گیرى از گونه هاى کم آب، حذف چمن، آبیارى قطره اى و تحت 
فشار و... بوده است. این در حالى اســت که در دو سال اخیر در این منطقه، 
1820 اصله درخت دیم براى اولین بار کاشته شد که 90 درصد این درخت ها 

به ثمر نشسته است.
مدیر منطقه 13 شــهردارى اصفهان از اجراى 80 پروژه بزرگ و کوچک 
فضاى سبز در سال جارى با هزینه 7/5 میلیارد تومان در منطقه 13خبر داد 
و گفت: منطقه 13 در جنوب غرب اصفهان با 3600 هکتار حریم و 1100 
هکتار محدوده با جمعیتى افزون بر 130 هزار نفر بوده که قرار است میزان 
این جمعیت در منطقه تا سال 1400، به 150 هزار نفر برسد. شرفا با اشاره به 
اتفاقات بسیار خوب فرهنگى در منطقه 13 شهردارى اصفهان، اظهار کرد: ما 
در منطقه 13 شهردارى اصفهان نگاه ویژه اى به مسائل فرهنگى داشته ایم و 
از ده مرکز فرهنگى که در منطقه وجود دارد، هفت مرکز را به بخش خصوصى 
واگذار کرده ایم و در ســه مرکز فرهنگى در اختیار شهردارى، فعالیت هاى 

خوبى انجام شده و از فضاها به نحو مطلوب بهره گیرى شده است. 
وى از وجود دو فرهنگسرا، چهار سالن مطالعه، سه سالن ورزشى، یک خانه 
فرهنگ، کتابخانه تخصصى مادر و کودك و باغ بانوان و... در منطقه 13 گفت 
و اینکه در سال گذشته 202 برنامه فرهنگى با بهره گیرى از همه ظرفیت ها 
و پتانسیل منطقه براى شهروندان محدوده بهره گیرى شده و حتى با افتخار 
مى توان اعالم کرد ما در منطقه گروه کنسرت ایجاد کردیم و در بازخورد از 

برنامه ها، رضایت مردم منطقه حاصل شد.
مدیر منطقه 13 شــهردارى اصفهان گفت: در سال گذشــته 115 برنامه 
سالمتى در حوزه اجتماعى و 87 برنامه در حوزه فرهنگى، تفریحى و ورزشى 
عملیاتى شد. این در حالى اســت که با افتتاح خیابان دستگرد ما همزمان 
برنامه هاى فرهنگى را با 250 نفر از عوامــل اجرایى همچون برنامه هاى 
فرهنگى، خانوادگى، مشاوره، اجتماعى، نمایشگاه و مسابقه برگزار کردیم 
که قدردانى مردم منطقه را به همراه داشت. همچنین برنامه شب یلدا که 150 
هنرمند گرد هم آمده بودند را بر پا کردیم که افتتاح دفتر هنرمندان در دستگرد 

از دستاوردهاى آن بود.
شرفا افزود: در سال 98 هم در حوزه فرهنگى کارى بزرگ انجام خواهد شد 
و آن اینکه از اول تیر ماه سال جارى تا پایان مرداد ماه، 62 شب 62 برنامه در 
فضاى باز به صورت محله محور، موضوع محور و مخاطب محور در منطقه 
13 اصفهان برگزار مى شــود و از اول تا هفتم شهریور سال جارى که هفته 
فرهنگى است نیز ما شناسایى و تجلیل از چهره هاى برجسته، معرفى آداب و 

اماکن و... را در منطقه 13 انجام خواهیم داد.
وى گفت: در ســال 97، در منطقه 13، دو میلیارد تومان هزینه آســفالت، 
ساماندهى معابر، اصالح پارك ها، ســاماندهى سرویس هاى بهداشتى و... 
شد و در نظر است در سال جارى میدان گلســتان در خیابان شفق و میدان 
سهروردى افتتاح شود و تعریض اتوبان اقارب پرست که در حال انجام است 
عملیاتى شود. همچنین سعى داریم در محله قائمیه که انتهاى خیابان آن 
بسته است و مردم خواستار باز شدن آن هستند را باز و به آتشگاه متصل کرده 
و بتوانیم از رینگ استفاده کنیم که البته باید این امر با کمک و هماهنگى دیگر 
دستگاه ها و موافقت آنها صورت پذیرد. همچنین تعریض پل زندان در دستور 
کار است. از سوى دیگر سعى داریم ساماندهى خیابان باغ فردوس که بخاطر 
ناژوان با اقبال گردشگرى روبه رو است و 600 متر آن در محدوده منطقه 13 
و بقیه در ناژوان واقع شده است را انجام دهیم و به دنبال مسیر کمکى براى 

خیابان باغ فردوس هستیم که البته فعًال در حد ایده است.
مدیر منطقه 13 شــهردارى اصفهان به برخى پروژه هاى شاخص عمرانى 

که در سال 98 اجرایى مى شــود هم اشــاره کرد و گفت: تملک و اجراى 
ادامه خیابان دستگرد که 50 درصد آن قبًال افتتاح شده، کندرو پل زندان به 
اقارب پرست، پارك کوهستانى قائمیه و... از جمله پروژه هاى شاخص سال 

جارى بوده است.
شرفا اظهار کرد: استفاده از مشــارکت مردم و بهره گیرى از سرمایه گذارى 
بخش خصوصى براى اجراى پروژه ها در منطقه 13 مدنظر است. به گونه اى 
که پروژه هاى سه جانبه متشکل از مالکان، ســرمایه گذار و شهردارى نیز 
مطرح اســت و هم اکنون نیز چندین پروژه مشــارکتى در منطقه در حال 

انجام است.
وى از ایجاد دفتر تسهیلگرى در قائمیه براى احیاى بافت فرسوده خبر داد 
و گفت: ما 88 هکتار بافت فرسوده در منطقه داریم که در قائمیه و دستگرد 
بوده که براى احیاى آنها ابتدا شهردارى با کمک سرمایه گذار پروژه هایى را 
اجرا و جایگزین خواهد کرد و امید اســت در منطقه بتوانیم بخشى از بافت 

فرسوده را احیا کنیم.
مدیر منطقه 13 شهردارى اصفهان مشــاغل مزاحم شهرى را آفتى براى 
شهر اصفهان و تملک و آزادســازى را نیز از کارهاى نفسگیر در شهردارى 
برشمرد و افزود: البته اقدامات بسیار مؤثرى در این زمینه ها تاکنون صورت 

پذیرفته است.
شرفا معتقد است پروژه محرك توســعه در منطقه 13 شهردارى اصفهان 
براى اصالح وضعیت دستگرد و قائمیه باشد اما گفت: شوراى اسالمى شهر 
اصفهان خواستار برندسازى در این زمینه است و در نهایت قرار است معاونت 
شهرسازى شهردارى اصفهان دیدگاه ها  و پروژه هاى مناطق را بررسى کند 
تا مشخص شود پروژه محرك توســعه در منطقه کدام است. ولى معتقدم 
مؤثرترین راه براى برون رفت مشکالت اقتصادى، استفاده از پروژه محرك 

توسعه است.
وى ادامه داد: براى اجراى فعالیت هاى عمرانى در شــهردارى، ما نیازمند 
مشارکت مؤثر مردم، ســرمایه گذاران و شهروندان هســتیم و بدون این 
مشارکت، همراهى و هماهنگى، شهردارى به تنهایى قادر به فعالیت هاى 

اثربخش نیست.
مدیر منطقه 13 شــهردارى اصفهان با قدردانى از تالش رسانه ها، اظهار 
امیدوارى کرد این منطقه از شهردارى اصفهان بتواند با فعالیت هاى مستمر، 

هماهنگى و همکارى شهروندان منطقه و... به اهداف مطلوب دست یابد.

مدیر منطقه 13 در نشست خبرى مطرح کرد؛

تحقق 85 درصد بودجه منطقه 13 شهردارى اصفهان در سال 97
,,ساسان اکبرزاده

 در سال 97، در 
منطقه 13، دو 
میلیارد تومان هزینه 
آسفالت، ساماندهى 
معابر، اصالح 
پارك ها، ساماندهى 
سرویس هاى 
بهداشتى و... شد 
و در نظر است در 
سال جارى میدان 
گلستان در خیابان 
شفق و میدان 
سهروردى افتتاح 
شود و تعریض 
اتوبان اقارب پرست 
که در حال انجام 
است عملیاتى شود

مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
در نشست با معاون صنایع کوچک و شهرك هاى صنعتى 
ایران با تشــریح توانمندى هاى اصفهان در بخش هاى 
تولیدى و صنعتى، صنایع کوچک و متوســط اســتان را 
بهترین بســتر براى ســرمایه گذارى و کمک به رشد 

اقتصادى و توسعه پایدار استان و کشور دانست.
به گزارش روابط عمومى شــرکت شهرك هاى صنعتى 
اســتان اصفهان، محمد جواد بگى، اصفهان را اســتان 
اول صنعتى و دوم معدنى کشــور عنوان و تصریح کرد: 
دیار نصف جهان با برخــوردارى از 9100 واحد صنعتى 
از ظرفیت بســیار بى نظیرى در بخش صنعت برخوردار 
است و عالوه بر این  بیش از 43 درصد از اصناف اصفهان 
را واحدهاى صنفى تولیدى تشکیل مى دهند که همین 
امر نشان دهنده ظرفیت بى نظیر استان در بخش صنایع 
کوچک و متوسط است. وى صنایع کوچک و متوسط را 
یکى از پایه هاى اصلى اشتغالزایى در بخش صنعت استان 
دانست و گفت: در نزدیک به چهار دهه گذشته، شهرك ها 
و نواحى صنعتى اســتان با انعقاد بیش از 9200 قرارداد، 
5800 واحد صنعتى فعال و اشتغالزایى بیش از130 هزار 

نفر مهمترین میزبان صنایع کوچک و متوسط بوده است.
 مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
افزود: تاکنون حمایت هاى ویــژه اى از صنایع کوچک 
و متوســط اســتان انجام دادیم که  بیش از 10 درصد 
از منابع این شــرکت براى حمایــت از صنایع کوچک و 
متوســط در قالب فن بازارها، مرکز مبادالت پیمانکارى 
فرعى(SPX)، کلینیک هاى خدمات مشاوره اى کسب و 
کار، تورهاى صنعتى و تجارى، شرکت در نمایشگاه هاى 

داخلى و خارجى و همچنین آموزش هزینه شده است.

وى خوشــه هــاى صنعتــى و کســب و کار را یکى 
دیگر از ظرفیت هاى مناســب اســتان ارزیابى کرد و 
افزود: اصفهان با شناســایى 53 خوشــه رتبه نخست 
خوشه هاى صنعتى کشور  را داراست که تاکنون فعالیت 
هشت خوشه در استان خاتمه یافته و خوشه هاى لبنى 
گلپایگان و فرش دســتباف نایین نیــز  در حال پیاده 

سازى است.
محمد جواد بگى، خوشــه گالب و عرقیات کاشان را 
یکى از نمونه هاى بسیار موفق  خوشه هاى کسب و کار 

استان و کشور ذکر کرد.
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
حمایت از پایان نامه ها را بخش دیگرى از فعالیت هاى 
این شــرکت در حوزه حمایت از صنایع کوچک عنوان 
کرد و گفت: در سال 97 از هشــت پایان نامه مرتبط با 
بخش صنعت مشتمل بر پنج پایان نامه کارشناسى ارشد 
و سه پایان نامه دکترا حمایت شده است. وى  برگزارى 
رویدادها و همایش هاى هدفمنــد و مرتبط با بخش 
صنعت را یکى دیگر از اقدامات این شــرکت در حوزه 

صنایع کوچک عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان مطرح کرد

صنایع کوچک و متوسط بهترین بستر براى کمک به رشد اقتصادى استان 

مدیر منطقه 3 شــهردارى نجف آباد گفت: طى هفته 
هاى اخیر بیش از 15هزار متر الیروبى و علفزنى در نقاط 
مختلف منطقه مانند خیابان هــاى منتظرى و 124 به 
همراه بلوارهاى طالقانى و آزادگان انجام شده و ضایعات 
مربوط به این کار نیز به سایت دفن بیست منتقل شده 
است. حسین عزیزخانى با اعالم این خبر افزود: پاکسازى 
و بارگیرى نخاله هاى هــر دو باند بلوار آزادگان، حذف 
علف هاى هرز کنار جداول، کاشت گل نرگس در بلوار 
دانشگاه، تکمیل شبکه آبیارى قطره اى درختان توت در 
پارك آبشار و انجام عملیات علفزنى در خیابان هاى 129 
و جنگلى به همراه بلوارهاى منتظرى، باهنر، دانشگاه و 
طالقانى از دیگر اقدامات انجام شده در این مدت هستند.

عزیزخانى از تخریب و جمــع آورى آبنماى بلوار باهنر 
و ایجاد باغچــه و گل کارى در این مســیر به عنوان 
دیگر اقدامات انجام شــده در این مدت نام برد و اظهار 
کرد: ســم زنى در بلوار دانشگاه، کاشــت گل در بلوار 
الغدیر، نظافت منظم پارك هاى سطح شهر، بارگیرى  
نخاله هاى  خیابان 124، پاکسازى و بارگیرى محدوده 
اطراف کانال آب و اجراى جــوى خیابان124 در بلوار 
ســعیدى  به همت واحد امانى از دیگــر اقدامات قابل 
ذکر در این بازه زمانى هستند. عزیزخانى همچنین به 
شستشــوى بیش از 24 هزار متر از جداول منطقه در 
نقاطى مانند میدان انقالب و بلوارهاى الغدیر و دانشگاه 
اشاره کرد و گفت: تسطیح و جمع آورى خاك هاى بلوار 
آزادگان حدفاصل میدان انقالب تا حسینیه، جابه جایى 
المان ها، اجراى جدول بلوار امام على(ع) توسط واحد 
امانى، تخریب و پر کردن چاله هاى شــکل گرفته در 
بلوار باهنر و کاشت گل نرگس در بلوار دانشگاه از دیگر 

اقدامات قابل ذکر در این مدت هستند.
 مدیر منطقه3 با اعالم اجراى سیستم آبیارى تحت فشار 
درختان توت کاشته شــده در پارك آبشار خاطر نشان 
کرد: به همت واحد امانى نیز کار ســیمان کشى جوى 
بلوار منتظرى و تکمیل بلوك فرش پارك دانشجو نیز 

انجام شده  است.

اجــراى عملیات اصالح و توســعه لوله گذارى شبکه 
آب و فاضــــالب به طول 19300 متر در آبفا منطقه 4 
با اعتبارى بالغ برحدود  55 میلیارد ریال در ســال 97 به 

پایان رسید. 
در این عملیات در  بخش لوله گذارى شــبکه فاضالب 
9547 متر توســعه و 1648 متر اصالح و در مجموع به 
طول 11195 متر انجام شد و در بخش شبکه انتقال آب  
2126 متر اصالح و 5979 متر و در مجموع به طول 8105 
متر با هدف توزیع عادالنه آب شــرب و خدمت رسانى

 به شهروندان گرامى و با استفاده از جنس لوله پلى اتیلن 

به اقطار مختلف، لوله گذارى و در مســیر بهره بردارى 
قرار گرفت و با همت واحد مهندســى و توســعه آبفاى 
منطقه 4 عملیات لکه گیرى و روکش آسفالت 20192 
متر مربع از معابر و پیاده روها با هــدف ارتقاى کیفى و 
بهسازى و پاسخگویى به موقع به شــهروندان و ایجاد 
رضایتمندى آنان، در ســال 97 به پایان رســید. در این 
عمـلیات  2428مترمربع در بخش خطـوط اصلى، 9460 
مترمـربع در بخش انشـعابات، 8146 متر مربع در  بخش 
تعمیرات و حوادث آب و فاضالب و 158 مترمربع در سایر 

موارد  زیرسازى، لکه گیرى و روکش آسفالت انجام شد .

گذرى برعملکرد منطقه 3 شهردارى نجف آباد

19 کیلومتر لوله گذارى آب و فاضالب در آبفاى منطقه 4
1- شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى یک مرحله اى با ارزیابى کیفى ، به شرح جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.

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

شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ  98/02/17 مى باشد

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف:
3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، تلفن: 8- 36680030- 031، اتاق (292)

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
4-1- مرکز تماس: 41934- 021                      4-2- دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

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

فراخوان مناقصه عمومى  یک مرحله اى با ارزیابى کیفى نوبت اول

شماره سامانه تدارکاتشماره مرجعموضوعردیف
 الکترونیکى دولت

خرید لوله پلى اتیلن دو جداره فاضالبى کاروگیت کوپلر سر خود در اقطار 200، 400،315 و 600 1
392098001434000007-1-98میلیمتر جهت مناطق شهرضا، برخوار و شاهین شهر

خرید لوله پلى اتیلن دو جداره فاضالبى کاروگیت کوپلر سر خود در اقطار 200، 315،250 ، 2
402098001434000008-1-500،40098 و 600 میلیمتر جهت مناطق نجف آباد، تیران و شاهین شهر

412098001434000009-1-98خرید لوله پلى اتیلن دو جداره فاضالبى کاروگیت کوپلر سر خود قطر 250 میلیمتر جهت منطقه نایین3
422098001434000010-1-98خرید لوله جدارچاهى فوالدى در اقطار 250، 350،300 و 400 میلیمتر4

نام روزنامه: نصف جهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان
تاریخ انتشار: 1398/02/18

 در چهارمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانى 
اصفهان، ســاختار ســازمانى (Top chart) اتاق 
بازرگانــى در راســتاى بهبود محیط کســب و کار 
اعضا و بهبود شــاخص هاى اقتصادى به تصویب

 رسید. 
به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان، مسعود 
گلشیرازى در این جلسه گفت: با توجه به رویکرد جدید 
اتاق در بهبود شاخص هاى کسب و کار، ساختار جدید 
اتاق طراحى شد و در این ساختار تالش شد که از  نسل 
دوم و سوم اتاق هاى بازرگانى پیشرو الگوبردارى شود. 
وى تأکید کرد: در ســاختار جدید اتاق عالوه بر ارائه 
خدمات قبلى، مدیریت توسعه کسب و کار، مدیریت 
بررسى هاى اقتصادى با هدف شبکه سازى و بهبود 

محیط کسب و کار ایجاد شده است.
گلشیرازى بسترســازى براى جذب سرمایه گذار و 
ایجاد زیرساخت ها براى معرفى فرصت هاى سرمایه 
گذارى اســتان اصفهان را یکى دیگر از بخش هاى 
ســاختار جدید اتاق بازرگانى برشمرد و گفت: ایجاد 
شوراها و مراکز رشد یکى از بخش هاى مهم ساختار 
جدید اتاق بازرگانى اســت.  رئیس اتــاق بازرگانى 
اصفهان با اشاره به نقش مهم هیئت هاى حل اختالف 
مالیاتى و بیمه تأمین اجتماعى از تقویت این بخش با 
ایجاد ساز و کار جدید خبر داد. وى از راه اندازى بخش  
مطالعات اقتصادى در اتاق بازرگانى اصفهان خبر داد و 
گفت: هدف از راه اندازى این مرکز بررسى مؤلفه هاى 
اقتصادى و ارائه دیدگاه هاى کارشناسى به تصمیم 

گیران اقتصادى استان و کشور است. 
بهرام سبحانى، نایب رئیس اتاق بازرگانى اصفهان 
در این جلسه خواستار مشخص شدن مسیر حرکتى 
نمایشــگاه هاى استان اصفهان شــد و گفت: ارائه 
اطالعات دقیق و شــفاف از اســتراتژى  نمایشگاه 
در ســاخت مکان جدید و برگزارى نمایشگاه هاى 
داخلى و خارجى مى تواند به تشویق سرمایه گذاران 

کمک کند.
سیدرسول رنجبران، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانى 
اصفهان در این جلسه گفت: نمایشگاه ها مکانى مؤثر 
براى توسعه تجارت و جذب سرمایه گذارى است و 
اتاق بازرگانى اصفهان در ســرمایه گذارى افزایش 

سهم  در شرکت نمایشگاه هاى استان مصمم است.
وى خواستار تشکیل اتاق  فکر براى شوراى گفتگو 
شد و افزود: شوراى گفتگوى استان به عنوان باالترین 
رکن استان نقش مؤثرى در حل مسائ ل و مشکالت 
بخش هاى اقتصادى دارد و ایجاد اتاق فکر متشکل 
از کارشناسان خبره مى تواند به اثربخشى این شورا 

کمک کند.

تصویب شکل گیرى 
ساختار سازمانى 

اتاق بازرگانى اصفهان
 بر اساس بهبود کسب و کار

تاریخروزساعتعنوان
98/02/21شنبه9:30مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

98/02/31سه شنبه9:30مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
98/02/31سه شنبه10:00زمان بازگشائى پاکت ها


