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تیم ملى را به نقش جهان بیاورید مضرات تنها زندگى کردنسامانه بارشى از امروز وارد اصفهان مى شودحسام محمودى فرید از «لحظه گرگ و میش» تا «دلدار» ناو میلیاردى آمریکا با یک موشک نابود مى شود سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

 روزه داران 
نوشابه

مصرف نکنند

پشت پرده قاچاق از زبان رئیس مجمع نمایندگان
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کیسه هاى آردى که
 از طال با ارزش تر هستند!

نمایش دروغـــین
 در شبکه 2 !

تفاوت آپارتمان  نشینى 
در تهران و اصفهان

5

ملخ هاى مهاجم
 به یک قدمى 
اصفهان رسیدند

یک کارشناس تغذیه مصرف بیش از حد چاى، قهوه و 
نوشابه در ماه مبارك رمضان را موجب افزایش تشنگى 
روزه داران در طول روز عنوان کرد. احمدى درباره ارائه 

راهکار براى جلوگیرى از تشنگى در ایام ماه مبارك 
رمضان گفت: تشنگى در طول روز را مى توان با مصرف ...

پیش بینى مى شد حمله ملخ هاى مهاجمى که 
بهمن ماه سال گذشته از شــبه جزیره عربستان 
وارد برخى اســتان هاى جنوب شرق ایران شده 
بودند، به آن جغرافیا محدود نشــده و باالخره به 
مرکز کشــور هم برســند. آخرین اطالعاتى که 
سازمان جهاد کشــاورزى کهگیلویه و بویراحمد 
روز جمعه منتشر کرد نشــان مى دهد مناطقى 
در شهرستان گچســاران در جنوب این استان، 
جدیدترین محل هایى است که شاهد حمله این 

مهاجمان خطرناك شده است.
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فالمینگوها درگاوخونى فرود آمدندفالمینگوها درگاوخونى فرود آمدند
بعد از بعد از 22 سال غیبت؛ سال غیبت؛

حجت االسالم موسوى الرگانى: بیشتر افرادى که کاالى قاچاق وارد مى کنند منسوب به  مسئوالن هستند

تیر خالص به مدیرعامل؟
 یک تغییر دیگر در ادامه تغییرات مدیریتى باشــگاه ذوب آهن اتفاق 
افتاد و طى آن رئیس هیئت مدیره این باشگاه نیز از صندلى خود بلند 

شد.
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهــان را مى توان از جملــه عجیب ترین 
تیم هاى حال حاضر فوتبال ایران دانســت. سبزپوشان در حالى که 

بهترین نماینده ایران در آسیا هستند ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

امروزکهگیلویه و بویراحمد، فردا کجا؟

اجراى 2600  کیلومتر 
شبکه فاضالب 
در استان اصفهان
 طى 8 سال

اصفهــان و سرنوشت قطارهـــاى آن
معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندارى اصفهان تشریح کرد
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جنجال تازه روى آنتن تلویزیون
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محصول سپاهان در رادار محصول سپاهان در رادار 
مجیدى و برانکومجیدى و برانکو

این مراسم باحضور مدیریت پست بانک استان اصفهان، بخشدار محترم و اهالى 
روستاى جالل آباد برگزار گردید. دراین مراسم مدیریت شعب استان  بیان کردند با 
توجه به رسالت پست بانک مبنى بر حضور درمناطق محروم روستایى تاکنون  400 
روستا دراستان به باجه بانکى مجهز و152 روستا نیز به دستگاه خودپرداز تجهیز 
گردیده اند.بنابرگزارش مدیریت شعب استان برنامه این بانک دولتى توسعه کمى 
وکیفى خدمات در روســتاها به منظور محرومیت زدایى وتوسعه عدالت اجتماعى 

مى باشد.
دراین مراسم بخشدار محترم نیز ازخدمات این بانک درروستاها بویژه پرداخت 

تسهیالت اشتغال زایى وحمایت از تولید تقدیر وتشکر نمودند. 

مراسم افتتاحیه باجه روستایى جالل آباد 

به استناد ماده 71 قانون شهرداریها ارائه عملکرد 6 ماه دوم سال 1397 به شرح جدول ذیل جهت استحضار عموم 
شهروندان ارائه مى گردد.

گزارش عملکرد
گزارش درآمدهاى شهردارى در 6 ماه دوم سال 1397

عملکرد 6 ماههتعهد 6 ماههمصوب ساالنهشرح اعتبارشماره اعتبار

1/113/974/080/000546/305/097/277684/570/731/647درآمدهاى ناشى از عوارض عمومى (درآمدهاى مستمر)1000

64/600/000/00031/680/547/94544/158/774/653درآمدهاى ناشى از عوارض اختصاصى2000

32/982/600/00016/181/449/31518/679/605/688بهاى خدمات و درآمدهاى مؤسسات انتفاعى شهردارى3000

31/000/000/00015/202/739/72620/006/693/816درآمد حاصل از وجوه و اموال شهردارى4000

000کمک هاى اعطائى و سازمان هاى دولتى5000

28/400/000/00013/927/671/23323/894/462/101اعانات و هدایا و دارائى ها6000

300/400/000/000147/319/452/05532/204/718/745سایر منابع تأمین اعتبار7000

1/571/356/680/000770/616/957/551823/514/986/650جمع درآمدها:

گزارش هزینه هاى شهردارى در 6 ماه دوم سال 1397

عملکرد 6 ماههتعهد 6 ماههمصوب ساالنهشرح اعتبارشماره اعتبار

691/111/120/000406/562/517/803405/618/485/598جمع چهار فصل ادارى و شهرى:-

129/321/120/00068/292/017/52567/872/080/915جمع چهار فصل وظیفه خدمات ادارى:-

73/780/000/00038/190/894/35638/129/394/356فصل اول هزینه هاى پرسنلى ادارى10000

34/960/000/00017/200/615/75116/875/410/648فصل دوم هزینه هاى ادارى، ادارى20000

2/080/000/0001/517/871/0001/508/511/000فصل سوم هزینه هاى سرمایه ادارى30000

18/501/120/00011/382/636/41811/358/764/911فصل چهارم هزینه هاى انتقالى ادارى40000

561/790/000/000338/270/500/278337/746/404/683جمع چهار فصل وظیفه خدمات شهرى:-

73/980/000/00038/075/530/11938/006/092/687فصل اول هزینه هاى پرسنلى شهرى10000

273/300/000/000191/350/260/500191/116/369/200فصل دوم هزینه هاى ادارى، شهرى20000

3/360/000/000808/838/400588/072/000فصل سوم هزینه هاى سرمایه  اى شهرى30000

211/150/000/000108/035/871/259108/035/870/796فصل چهارم هزینه هاى انتقالى شهرى40000

464/250/000/000262/049/451/137207/352/233/384جمع پروژه هاى عمرانى:-

954/888/880/041327/163/467/390269/938/339/293جمع پروژه هاى عمرانى و دیون عمرانى:-

28/200/000/0009/118/629/3576/606/528/107برنامه ریزى توسعه شهرى31000

13/500/000/0007/780/808/8984/270/582/765برنامه هدایت و دفع آب هاى سطحى داخل شهرى32000

123/000/000/00087/589/823/16467/850/114/150برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهرى33000

1/300/000/00000برناه ایجاد تأسیسات حفاظتى شهرها34000

262/000/000/000138/056/870/363117/616/684/343برنامه بهبود محیط شهرى35000

11/500/000/0004/062/894/4921/554/692/092برنامه ایجاد اماکن و فضاهاى ورزشى، فرهنگى و توریستى36000

13/450/000/0009/734/038/6614/247/245/725برنامه ایجاد سایر تأسیسات و تسهیالت شهرى37000

11/300/000/0005/706/386/2025/206/386/202برنامه ایجاد تأسیسات درآمدزا38000

490/638/880/04165/114/016/25362/586/105/909هزینه هاى پیش بینى نشده و دیون عمرانى39000

سید محمد حسینى
سرپرست حسابدارى

مهرداد سخاوت جو
رئیس اداره مالى و حسابدارى

احمدرضا پرى تبار
معاون پشتیبانى و توسعه

حمید عشقى
شهردار شاهین شهر 
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سمیرا حسینى:
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زمــان زمــان 
فیلمبردارى فیلمبردارى 
«رالى ایرانى»«رالى ایرانى»

 از ترس  از ترس 
گریــه ام گریــه ام 
گرفــته بودگرفــته بود

سعید آذرى تنهاتر از همیشه مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خبرداد
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آمار فروش سینماها در تهران و دیگر شهرها نشان مى دهد 
تقریباً نیمى از رقم کل فروش ســینماى کشور مربوط به 
تهرانى هاست. در هفته اى که گذشت فروش چهار میلیاردو 
690 میلیون تومانى براى تمام فیلم هاى روى پرده در تمام 
سینماهاى کشور رقم خورد. این در حالى است که از این 
رقم چهار میلیاردى، دو میلیارد و 697 میلیون تومان آن فقط 
به شهر تهران اختصاص دارد. این آمار یعنى دقیقًا نصف 
آمار فروش سینماهاى کشور متعلق به شهر تهران است. با 
اینکه نمودار جمعیتى ایران 50 درصد جمعیت براى تهران 
نیست ولى 50 درصد فروش سینما، تئاتر و حتى مطبوعات 
در تهران است و این برمى گردد به الگوى زندگى شهرى و 

تمرکز و امکاناتى که در تهران وجود دارد.
درحقیقت آنطور که مشخص است همچنان مردم براى 
سینما رفتن پردیس هاى بزرگ را مى پسندند و این مى تواند 
یکى از دالیل فروش باال در ســینماهاى تهران باشــد. 
یعنى امکانات در تهران و کیفیت سالن هاى پردیس هاى 
سینمایى باعث شده مردم تهران سینما را به عنوان یکى از 
موارد فرهنگى در سبد اقتصاد خانواده خود قرار دهند.  شاید 
یکى دیگر از دالیل استقبال کم از سینما در شهرستان ها 
را هم بتوان به این گالیه سینماداران ربط داد که از مافیاى 
اکران مى گویند و نظرشان این است که توزیع فیلم ها در 

سینماهاى مختلف چندان مناسب نیست.

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: 
ناوگان میلیاردى آمریکایى ها با یک موشک نابود مى شود  
البته اگر بخواهند اقدامى انجام دهند با ده ها موشــک 
مواجه خواهند شد. به گزارش «عصرایران»، آیت ا... سید 
یوسف طباطبایى نژاد، در خطبه هاى نماز جمعه اصفهان 
اظهار کرد: ما باید به قرآن گوش دهیم که مى فرماید اگر 
مؤمن باشید، شما باالتر هستید. نترسید و سست نشوید، 
بنابراین تا شنیدیم ناوگان جنگى آمریکا در خلیج فارس 

است نباید بترسیم که اگر ترسیدیم مؤمن نیستیم.
امام جمعه اصفهان افــزود: ناو «آبراهــام لینکن» به 
نقاط مختلف جهــان مى رود و خرج این نــاو را آمریکا 

نمى دهد بلکه امارات متحده عربى و بقیه کشــور هاى 
مطیع ایاالت متحده این مخارج را تأمین مى کنند. وى 
درباره حرکت ناو «آبراهام لینکن» به سمت خلیج فارس، 
گفت: ناوگان میلیاردى آن ها با یک موشک نابود مى شود 
البته اگر بخواهند اقدامى انجام دهند با ده ها موشــک 
تهدید خواهند شــد چــرا که در آن زمان دیگر دســت 
مسئوالن نیســت که بخواهند محتاطانه کارى انجام 

دهند و دست رهبر عزیزمان است.
امام جمعه اصفهان ادامه داد: همه ما آماده پشت رهبرمان 
هســتیم و دشــمنان هیچ غلطى نمى توانند  بکنند . اگر 

استقامت و تقوا داشته باشیم مى توانیم پیروز شویم.

چرا تهرانى ها بیشتر سینما 
مى روند؟

ناو میلیاردى آمریکا با 
یک موشک نابود مى شود

سفیر انگلیس افطارى داد
«راب ماکر»، ســفیر    روزنامه «کیهان» |
انگلیس در تهران، با انتشــار پستى در توییترش خبر 
از برگزارى یک مراسم افطارى داد و نوشت: «باعث 
افتخار بود کــه میزبان تعدادى از همــکاران دولت، 
بخش خصوصــى و دیگر دیپلمات هــا براى صرف 
افطار در سفارت بودیم...» اما کاش اگر به زعم سفیر 
انگلیس سفره افطارى شان افتخارآمیز بوده، الاقل به 
احترام ملت ایران تصاویر مهمانانشــان را نیز منتشر 
مى کردند تا مردم بدانند که چه کسانى سفیر انگلیس 

را مفتخر کرده اند!

حرکت جالب امام جمعه اهواز 
  خبرگزارى حوزه | فیلم کوتاهــى از ورود 
امام جمعه جدید اهواز به مصالى امام خمینى (ره) این 
شهر منتشر شده است. در این فیلم، یکى از نمازگزاران، 
براى تکریم نماینده ولى فقیه، ســعى در دادن کیسه 
کفش به حجت االسالم والمســلمین موسوى فرد را 
دارد. اما او کیسه اى از جیب قباى خود بیرون مى آورد و 
مى گوید: «این کیسه هر هفته همراه من است تا کسى 

کفش هایم را به جاى من بلند نکند».

غیرعلنى با فرمانده 
  ایلنا| یک عضو هیئت رئیسه مجلس شوراى 
اسالمى از جلســه غیرعلنى مجلس با حضور فرمانده 
جدید سپاه پاســداران خبر داد. على اکبر رنجبرزاده 
گفت: باتوجه به اینکه ســردار ســالمى بــه تازگى 
فرماندهى سپاه پاسداران را برعهده گرفته، قرار است 
یک جلسه غیرعلنى با نمایندگان مجلس شورا داشته 
باشند. این عضو هیئت رئیسه مجلس شوراى اسالمى 
درباره محورهاى مورد بحث میان نمایندگان مردم و 
فرمانده جدید سپاه پاسداران گفت: ایشان گزارشى از 
برنامه هاى خود در سپاه پاسداران، مسائل منطقه اى، 

راهبردى و تحریم ها ارائه خواهند داد.

برکنارى مدیر نجومى بگیر 
  تسنیم| مدیرعامل صندوق بازنشســتگى 
کشــورى از برکنارى یک مدیر متخلف با حقوق 30 
میلیونى خبر داد. سید میعاد صالحى، در پیامى توییترى 
اعالم کــرد: طبق گزارش کمیته شــفافیت صندوق 
بازنشستگى، دریافتى خالص سال 97 مدیران عامل 
دو هلدینگ، على رغم عملکرد ضعیف و پرحاشــیه، 
ماهانه بیش از 30 میلیون تومان بوده است. وى تأکید 
کرد: همه بدانند در دفاع از حق و سرمایه بازنشستگان 
و جلوگیرى از ویژه خوارى با احــدى تعارف نداریم و 

اولین مدیرعامل متخلف برکنار شد. 

خبرخوان
جایگاه ایران 

میان عصبانى  ها
نظرســنجى  مؤسســه     رویداد24  |
بین المللى گالوپ در تحقیقى عصبانى ترین ملل 
جهان را در لیستى مرتب کرد که بر اساس آن، 
ایرانى ها جزو پنج ملت اول عصبانى در جهان 
قرار گرفتند. بر اساس این تحقیق، عصبانى ترین 
مردم جهان ارمنستانى ها هســتند و بعد از آنها 
عراقى ها قرار گرفته انــد و ایرانى ها نیز جایگاه 
ســومین ملت عصبانى در جهــان را به خود 
اختصاص داده اند، در حالى که فلســطینى ها و 

مراکشى ها در رتبه هاى بعدى قرار دارند.

سقوط از بالکن 
جمعه شــب دختر جوان بر    تسنیم|
اثر وزش شــدید باد تعادلش را از دست داد و به 
خیابان سقوط کرد. با حضور مأموران در محل 
مشخص شد زن 17 ساله اى که به همراه شوهر 
خود، مهمان دایى اش بوده براى برداشتن لباس 
از روى طناب به بالکن طبقه دوم رفته که بر اثر 
وزش شــدید باد تعادلش را از دســت داده و به 
خیابان افتاده بود. مصــدوم از ناحیه کمر و پاها 
دچار شکستگى شد و به بیمارستان انتقال یافت.

چرا کنسرو ماهى
 گران شد؟

  ایسنا| نایب رئیس سندیکاى صنایع 
کنســرو ایران با تأکید بر اینکه صنعت کنسرو 
ماهى کشور وابسته به واردات است، گفت: در 
حال حاضر به دلیل مشکل در واردات ماهى و 
همچنین ورق قوطى تن، شــاهد افزایش نرخ 

کنسرو ماهى هستیم.

کوچ پروانه ها
  فارس| یک حشره شناس تأکید کرد: 
پروانه هاى نارنجى رنگى که هیچ آســیبى به 
محصوالت کشاورزى و ســالمت مردم وارد 
نمى کنند، در حال کوچ به عرض هاى شــمالى  
کشور هستند. این پروانه ها با افزایش بارندگى ها 
از ابتداى بهار امسال در اســتان هاى مختلف 
با تعداد زیادى قابل مشــاهده هستند. علیرضا 
نادرى تصریح کرد: اما با گرم شدن هوا و کاهش 
بارندگى ها این موج جمعیتى رو به کاهش خواهد 
گذاشت و منتظر شــرایط مناسب در سال هاى 

آینده خواهد بود.

آتش بازى در 
درگیرى طایفه اى 

  ایسنا| رئیس ســازمان آتش نشانى و 
خدمات ایمنى شــهردارى اهواز از حریق سه 
باب منزل در یک درگیــرى طایفه اى خبر داد. 
على تراب پور اظهار کرد: ساعت 30 دقیقه بامداد 
روز شــنبه، خبر وقوع یک درگیرى طایفه اى 
در روستاى ســطامیه واقع در کیلومتر 20 جاده 
اهواز-خرمشهر اطالع رسانى شد که در پى این 
درگیرى، سه باب منزل دچار آتش سوزى شد. 
وى گفت: نیروهاى عملیاتى ســریعًا به محل 
حادثه اعزام شدند و حریق منازلى که دچار حریق 

شده بودند را اطفا کردند.

شاهکار سگ هاى موادیاب
  میزان | مأموران گمرك موفق شــدند 
از داخل یک دســتگاه فر پیتزاپــزى به مقدار 
17/5 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاك کشف 
و ضبط کنند. ایــن مقدار مواد مخــدر به طرز 
ماهرانه اى در داخل فویل هاى آلومینیومى و در 
جداره هاى دستگاه فر پیتزاپزى جاسازى شده 
بود که با هوشیارى مأ موران گمرك غرب تهران 
و به کمک تیم سگ هاى مواد یاب گمرك ایران 
کشف و ضبط شده است. قرار بود این محموله 
توسط قاچاقچیان مواد مخدر به کشور انگلستان 

منتقل شود.

نمایشى دروغین از تغییر زندگى یک زوج جوان که روى 
آنتن شبکه 2 ســیما رفته، تازه ترین جنجال و حاشیه را 

براى سازمان صدا و سیما ساخته است.
به گزارش «خبرآنالین»، پنجمین قسمت از سرى تازه 
برنامه «هزار راه نرفته»، بازیچه یک زوج اینفلوئنسر قرار 
گرفت که مدعى بودند از زندگى گذشته خود توبه و راهى 
تازه را آغاز کرده اند؛ اینفلوئنسرهایى که حاال متهمند این 
برنامه را محملى براى تبلیغ بیشتر صفحه خود کردند و 

همه از جمله تماشاگران تلویزیون را به بازى گرفتند. 
اینکه یک زوج، زندگى مورد عالقه خود را انتخاب کنند، 
مسئله اى عمومى نیست و به خودشان ربط دارد اما وقتى 
این دو جوان، به راحتى بتوانند یک رسانه بزرگ را گول 
بزنند، مسئله اى است که به مدیران و مسئوالن صدا و 

سیما ربط پیدا مى کند و عمومیت مى یابد. 
پیش از این هم تلویزیون نشــان داده است در خیلى از 
برنامه هایش منطقى براى دعــوت از مهمانان ندارد و 
بیشــتر بر اثر هیجان زدگى عملــى مى کند. هنوز یک 
جستجوى ساده نشــان مى دهد که یک مدل وقتى به 
برنامه «ماه عسل» آمد، چه جنجالى به پا ساخت. وقتى 
موضوع بررسى شد و احسان علیخانى توبیخ، مشخص 
شــد مهمان اصلى برنامه نیامده بوده و آنها دنبال یک 
مهمان مى گشتند و خیلى شــتاب زده فردى را به اسم 
پوزر آورده اند که در حقیقــت کارش مدلینگ عروس 
بوده. او تمام پست هاى اینستاگرامى اش را پاك کرد و 

در برنامه خیلى پوشیده نشست!
اما آیا آن تنها اشتباه برنامه علیخانى بود؟ نه! کسى که 
همین سال قبل ادعاى ساخت دارویى خاص براى نوعى 
بیمارى کرده بود و بعداً مشخص شد اصًال چنین چیزى 
صحت ندارد و وزارت بهداشت مدعى شد این دارو باعث 
تشدید بیمارى آن گروه از بیماران خاص مى شود فقط 

گوشه اى از این هیجان زدگى در انتخاب سوژه است.
مرورى بر تاریخچه اتفاقات این دســتى نشان مى دهد 
تنها اشتباه از علیخانى نبوده اســت. رضا رشیدپور هم 
کم از این گاف ها نداده است. او یکبار با دعوت از نابغه 
خردسال قالبى سوژه شد و بارى دیگر ادیب فیلسوفى 
که آورده بود و برایش اشعارى در حد مثنوى مى خواند، 

حاشیه آفرید. او بعدها ادعاى داشــتن ارتباط با ماوراء 
الطبیعه کرد و این ادعاهایش ســبب شد بازداشت شود 
تا بسیارى به رســانه ملى ایراد بگیرند که چرا بى هیچ 
فیلترى آنتنش در اختیار مجنونى قرار گرفته که ادعاى 

عرفانى قالبى مى کند.
وقتى صحبت از مهمان اشتباهى مى شود، على ضیاء در 
رأس قرار مى گیرد. از روزى که روبه روى زوجى نشست 
که با هیجان درباره کتک زدن زن توسط همسر، آن هم 
روبه روى فرزندان مى گفتند و به کلى فضاى جامعه را 
ملتهب کردند و دایره انتقادات تا مجلس کشــیده شد و 
ته قصه این بود که زوجى احتماًال به قصد دیده شــدن 
در فضایى هیجانى چنین روایت هاى تلخى را روى آنتن 
نهادینه کردند تا نمونه دیگرى که در دل گرانى هاى دالر 
رخ داد. پدرى که با حرف هایش علیه دالالن دالر سوژه 
رسانه ها و یک قهرمان شد و گفت فرزند بیمار مبتال به 

سرطان دارد.
او روى آنتن زنده برنامه على ضیاء از مردم اشک گرفت 
و بعد در فاصله اى کوتاه یــک میلیارد تومان کمک هاى 
نقدى جمع کرد که بخشى از این پول را برداشته بود و بعد 
که مشخص شد ادعاهایش دروغند، حساب بانکى اش 
مسدود شد و رسوایى بزرگى شد براى این دست دعوت از 

مهمانان در رسانه ملى.
اما آنچه در پنجمین قســمت فصل جدیــد «هزار راه 
نرفته» روى آنتن رفت، به ادعاى منتقدانى چون روزنامه 
«جوان» ملغمه اى از دورویى، دروغ، نیرنگ و تمسخر 
بود که نتیجه اى جز ضربه زدن بــه دین و اعتقاد مردم 

نخواهد داشت.
اینکه یک زوج اینفلوئنسر در برنامه اى سراسرى اعالم 
کنند از زندگى گذشته خود توبه و راهى تازه براى زندگى 
انتخاب کرده اند و ســاعتى بعد فیلمى از حضورشان در 

یک پارتى شبانه و مختلط را در اینستاگرام پخش کنند، 
چالشى بزرگ براى برنامه ریزان و سیاستگذاران صدا و 
سیماســت که این بار اتفاقًا متحدان همیشگى سیما به 

سادگى از کنار آن نمى گذرند.
اگر تهیه کننده، ســردبیر و مشــاوران برنامه «هزار راه 
نرفته»، قبل از آنکه تریبون شبکه 2 را به دست این زوج 
بدهند، یک ســر به صفحه اینستاگرامشان مى زدند، به 
شهادت همه پســت هاى موجود مى دیدند آن  دو هیچ 
تغییرى در شیوه زندگى خودشان نداده اند و همچنان به 

همان راه گذشته وفادار هستند. 
رسانه ملى که در مســیر جذب مخاطب و هیجان هاى 
التهابى شــبکه هاى اجتماعى براى در اختیار گذاشتن 
آنتن به افراد ناشناس براى مجموعه خود، فیلترى ندارد 
و هر بار اینگونه آسیب مى بیند و درس عبرتى نمى گیرد، 

بى تردید باید با چنین هجمه اى هم روبه  رو شود.

CNN نوشــت: پس از آنکــه ترامپ به صــورت علنى 

خواستار آن شد که سران ایران به او زنگ بزنند، یک منبع 
دیپلماتیک فاش کرد کاخ سفید با سوییس تماس گرفته و 
شماره تلفنى که ایرانى ها مى توانند با آن براى سخن گفتن 
با ترامپ، استفاده کنند را در اختیار آنها قرار داده اند. این 
منبع آگاه گفت: «سوییس به احتمال زیاد این شماره تلفن 
را در اختیار ایرانى ها قرار نمى دهد، مگر اینکه ایرانى ها

 خواستار آن شوند.» وى افزود: «با این حال احتمال آنکه 
ایرانى ها چنین درخواستى بکنند، بعید است.» 

ترامپ روز پنج شــنبه گفت: «کارى کــه ایرانى ها باید 
بکنند این است که با من تماس بگیرند و با هم بنشینیم. 
ما مى توانیم به توافق برســیم، یک توافق منصفانه، فقط 
مى خواهیم سالح هسته اى نداشته باشــند. درخواست 
زیادى نیست، ما نمى خواهیم به ایران صدمه بزنیم و کمک 
مى کنیم که به وضع عالى برگردند». وى تأکید کرد:  «من 
مى خواهم آنها قوى و با عظمت باشند. اقتصاد قدرتمندى 
داشته باشند.» ترامپ افزود: «آنها باید تماس بگیرند. اگر 

این کار را بکنند، ما آماده مذاکره هستیم.»

یک عضو فراکســیون امید مجلس شوراى اسالمى از 
تهیه نامه اى  به رهبر معظم انقالب، براى درخواســت 

بازنگرى در قانون اساسى خبر داد.
مصطفــى کواکبیان، نماینــده مردم تهــران و عضو 
فراکســیون امید مجلس به «ایرنا» گفــت: ما در حال 
آماده سازى طرحى تحت عنوان جمهوریت سوم هستیم 

که همــان درخواســت بازنگرى در قانون اساســى از 
رهبرى اســت. این طرح قرار اســت در قالب نامه اى 
براى رهبرى فرســتاده شــود. او همچنین خبر داد که 
مقدمات این نامه انجام شده و تا خرداد ماه نهایى خواهد

 شد. 
گفتنى  است بهمن ماه سال گذشته على الریجانى، رئیس 
مجلس نیز در جلسه شوراى ادارى استان قم از دستور 
رهبر انقالب براى اصالحات ساختارى ظرف چهار ماه 
آینده خبر داد. على مطهرى، نایب رئیس مجلس نیز در 
همان ایام در گفتگو با «اعتمادآنالین» بر لزوم بازنگرى 

در قانون اساسى تأکید کرده بود.
محمدرضا باهنر، فعال سیاسى اصولگرا و دبیرکل جبهه 
پیروان خط امام(ره) و رهبرى هم گفته بود به  جز اصول 
تغییرناپذیر  مانند «اسالمیت و جمهوریت» بسیارى از 
اصول دیگر از جمله وجود یک یا دو مجلس قابل تغییر 

هستند و راه این کار باز است.
وزیر آموزش و پرورش در نشست فصلى ستاد همکارى ها 
که در مرکز مدیریت حوزه علمیه قــم با حضور آیت ا... 
علیرضا اعرافى، مدیر حوزه هاى علمیه سراســر کشور 
تشکیل شد، در تشریح آخرین پیگیرى ها درباره اتفاقات 
اخیر مدارس به هجمه ها علیه این وزارتخانه اشاره کرد و 
گفت: «در روزهاى اخیر شاهد یک سرى هجمه ها علیه 
آموزش و پرورش بودیم، کلیپ و فیلمى پخش مى شود 
که کامًال دروغ و ساخته شــده است تا هدف اصلى شان 
یعنى لطمه زدن به آموزش و پرورش و بى اعتماد کردن 
خانواده ها نسبت به این نهاد مقدس را رقم بزنند. معلوم 
نیست کدام مدرسه و براى کدام سال است، این عناد و 

دشمنى ها در ماه هاى اخیر علیه نظام آموزش و پرورش 
شدت گرفته، بنابراین جلســاتى با هدف پیگیرى جدى 
این موضوع تشکیل شده اســت و به زودى به نتایجى 

خواهیم رسید.»
سیدمحمدبطحایى ادامه داد: «پشت این ها جریانى حساب 
شده است. برخى از این کلیپ ها که مجموعًا 15 دقیقه 
هستند بیرون از فضاى مدرسه، مونتاژى است اما همین 
که دانش آموز موسیقى مبتذل و شنیع را حفظ کرده نشانه 
هجمه و تغییر هویت است. در این خصوص سه مدرسه 
شناسایى شد، درباره یک مدرسه تردید وجود دارد و درباره 

مدرسه اى که شناسایى شد، مدیر مدرسه عزل شد.»

جنجال تازه روى آنتن تلویزیون

نمایش دروغین در شبکه 2!

رئیس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان گفت: براى 
تحقق شعار رونق تولید باید جلو واردات گرفته شود، چرا 
که با وجود واردات و قاچاق کاال دیگر رونق تولید وجود 
نخواهد داشت اما بیشــتر افرادى که کاالى قاچاق وارد 

مى کنند متأسفانه منصوب به یکى از مسئوالن هستند.
حجت االسالم و المسلمین سید ناصر موسوى الرگانى 
در گفتگو با «صاحب نیوز» بیان کرد: در سال 1397 که 
نابسامانى بازار ارز وجود داشت، 20 میلیارد دالر پول براى 
وارد کردن کاالى اساسى و مورد نیاز کشور گرفته شد اما 
متأسفانه موبایل، خودرو و لوازم آرایشى وارد کردند که به 

درد معیشت مردم و اقتصاد کشور نمى خورد.
وى با اشــاره به واردات و صادرات قاچاق افزود: به گفته 
جهانگیرى، معاون اول رئیس جمهــور در منزل دختر 
مظلوم تحصیلکــرده وزیر آموزش و پــرورش که فوق 
لیســانس دارد 200 میلیون تومان کاالى قاچاق کشف 
شد. رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: از این 
قبیل موارد زیاد است که باید از زیاده خواهى، قاچاق کاال 
و واردات جلوگیرى شود؛ قبًال قاچاق کاالهاى وارداتى 
بیشتر انجام مى شــد ولى اکنون مى بینیم که کاالهاى 
اساسى و مورد نیاز مردم به صورت قاچاق از کشور خارج 

مى شود.
موســوى الرگانى اظهار کــرد: هواپیمــاى ریگى را 
مى نشانند و او را دســتگیر مى کنند ولى از طرف دیگر 
افرادى کشتى کشتى و کامیون کامیون دام مولّد صادر 

مى کنند و کسى متوجه نمى شود.
وى افزود: بعضى افراد در ایران هستند که اموال زندگى 
آن ها را نمى توان محاســبه کرد، به همین دلیل مجلس 
ورود کرد تا اموال نامشروعى که افراد از دهه 60 تا کنون 
به دست آورده اند را به بیت المال بازگردانند که متأسفانه 

على رغم امضاى نمایندگان به آن رأى داده نشد.

در هفت ســال آینده اتفاقات جالبى در ماه هاى قمرى 
رخ مى دهد که باعث داشتن دو ماه مبارك رمضان در 
یکسال هجرى شمسى مى شود. تاریخ هاى زیر شروع 
ماه مبارك رمضان در ده سال آینده است، در این ده سال 

اتفاقات جالبى رخ خواهد داد.
1) ده سال طول مى کشد تا ماه مبارك رمضان به صورت 

کامل در زمستان باشد.
2) سال 1402 دو ماه رمضان خواهیم داشت یعنى مثل 
سال 95 که در تقویم دو بار روز زن داشتیم، ماه رمضان 
در این سال یک بار در بهار و بار دیگر در زمستان همان 

سال رخ مى دهد.
3) در سال 1401 فرداى سیزده به در باید روزه گرفت.

حجت االسالم موسوى الرگانى: بیشتر افرادى که کاالى قاچاق وارد مى کنند منسوب به  مسئوالن هستند
پشت پرده قاچاق از زبان رئیس مجمع نمایندگان 
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مدیر مدرسه اى که دانش آموزانش «جنتلمن» را 
خواندند اخراج شد

ترامپ به ایران شماره داد!

جمهوریت سوم در راه است؟

سالى که در آن، 2 ماه رمضان داریم!
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بیداد نرخ اجاره مسکن 
حجت االسالم ابوالفضل سلیمانى، امام جمعه چادگان 
در خطبه هاى ایــن هفته نماز جمعه گفــت: با توجه 
به شــرایط فعلى اقتصادى نرخ اجاره بهاى مسکن و 
ملک هاى تجارى در چادگان بیــداد مى کند و کامًال 

نظارت آن توسط مسئوالن رها شده است.

سرمازدگى 35 درصد 
محصوالت 

مدیر امور باغبانى سازمان جهاد کشاورزى استان گفت: 
در یک ماه و نیم اخیر بر اثر بارش هاى ســیل آســا و 
برودت هوا، بیش از یک سوم باغ هاى کشاورزى استان 
در شهرســتان هاى تیران و کرون، خوانسار، دهاقان، 
شهرضا، فالورجان، نجف آباد، سمیرم و مبارکه دچار 
سرمازدگى شده است. احمدرضا رئیس زاده افزود: در 
این مدت بیش از 101 هزار و 800 تن محصول بادام، 
زردآلو، گیالس، گردو، آلو، ســیب، بِه، گل محمدى و 

انگور در مرحله گل و میوه دچار سرمازدگى شد.  

آزادى 24 زندانى
مدیرکل زندان هاى استان اصفهان خاطرنشان کرد: 
در چهــار روز اول ماه مبارك رمضان امســال 24 نفر 
زندانى مالى از طریق کمک هاى خیران، ســتاد دیه و 
برنامه یک شــهر ضیافت با مبلغ 500 میلیون تومان 
آزاد شدند. اســدا... گرجى زاده گفت: 18 نفر از طریق 
ستاد دیه،کمک مردمى و برنامه روتین و شش نفر هم از 
طریق برنامه تلویزیونى «یک شهر ضیافت» به آغوش 

خانواده بازگشتند.

آغاز تخریب 
اماکن  فرسوده چادگان

شهردار چادگان گفت: طبق مقررات و تبصره 14 ماده 
55 قانون شهردارى ها، براى ایمن سازى و زیبایى شهر 
شــهردارى چادگان تخریب ساختمان هاى فرسوده و 
خطرساز در شهر چادگان را در دستور کار خود قرار داده 
است. جمشید اسماعیلى عنوان کرد: تخریب واحدهاى 
فرسوده در شهر به اطالع مالکان رسانده شده و طبق 
برنامه زمانبندى شده ده روز فرصت براى ایمن سازى 
مکان براى مالکان در نظر گرفته شده است. شهردار 
چادگان گفت:  تاکنون ســه بناى فرسوده با همکارى 

مالکان 100 درصد تخریب شده اند.

امدادرسانى 900 طلبه 
حجت االســالم محمد قطبى، رئیــس دفتر تبلیغات 
اسالمى اصفهان در سخنرانى پیش از خطبه هاى نماز 
جمعه این شهر گفت: در استان هاى سیل زده نزدیک به 
900 نفر از طالب و اکثراً به صورت خودجوش با هزینه 

شخصى حضور پررنگى را نشان دادند.

3 مدرسه تخریبى در یک ناحیه
مدیر ناحیه یک آموزش  و پرورش با تأکید بر اینکه در 
این ناحیه سه مدرسه براى سال تحصیلى جدید اجازه 
ورود دانش آموز ندارند، تصریح کرد: در این ناحیه، سه 
مدرسه که جزو مدارس پرجمعیت ما هستند از طرف 
اداره نوســازى مدارس خطرآفرین تشــخیص داده 
شده است که متأســفانه امکان انتقال این مدارس به 
جاى دیگر هم نیســت. زهرا قجاوند اظهار کرد: تعداد 
قابل توجهى از مدارس این ناحیه اوقافى و در آســتانه 
خطرآفرین شــدن هســتند که مجبور به تخلیه آنها 
هســتیم اما هیچ امکانى براى تخریب و بازسازى این 

مدارس وجود ندارد.

احداث رصدگاه نجوم
دســتیار رئیس ســازمان فضایــى در امور توســعه 
زیرساخت هاى فضایى کشــور گفت:  رصدگاه نجوم 
کویر مرنجاب تا سال آینده با همکارى بخش خصوصى 
در این منطقه بکر در آران و بیدگل راه اندازى مى شود. 
محســن قندى گفت: کویر مرنجــاب آران و بیدگل 

ظرفیت الزم براى جذب گردشگرى نجوم را دارد.

خبر

مدیر صنایع تبدیلى سازمان جهاد کشاورزى اصفهان از 
پیش بینى تولید 300 هزار ُتن گندم در این استان در سال 

زراعى جارى خبر داد. 
منصور قماشــى در گفتگو با «ایرنا» افزود: نیاز استان 
به گندم بــراى تولید آرد حدود 500 هزار تن اســت که 
300 هزار تن آن در اســتان تولید مى شود. وى با اشاره 
به اینکه تولید گندم در اســتان با توجه به بارندگى هاى 
اخیر و جریان رودخانه زاینــده رود افزایش یافت، اظهار 
کرد: سرانه گندم در استان به طور متوسط 170 کیلوگرم 
است که حدود 70 درصد آن به نان و 30 درصد از آن هم 
به کیک، کلوچه، شیرینى، نان هاى فانتزى و ماکارونى 

اختصاص دارد. 
به گفته وى در سال زراعى جارى 65 هزار هکتار گندم 
آبى و 26 هزار هکتار به صورت دیم در اســتان کشــت 

شد. 
مدیر صنایع تبدیلى ســازمان جهاد کشاورزى اصفهان 
با بیان اینکه فصل برداشت امسال حدود 12 روز نسبت 
به سال هاى گذشته عقب تر اســت، تصریح کرد: سال 
گذشــته در این موقع از سال، برداشــت گندم در خور و 
بیابانک و اردستان انجام شده بود. وى بیان کرد: امسال 
برداشت گندم استان از اواخر اردیبهشت ماه در مناطق 

گرم استان آغاز مى شود . 

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان کاشان را 
دومین شهر مصرف کننده برق استان اصفهان دانست 
و گفت: چهار میلیون و 200 مشترك در استان اصفهان 

وجود دارد.
حمید عالقه مندان در جمع خبرنــگاران با بیان اینکه با 
پیگیرى نماینده و مدیریت برق منطقه تعرفه برق در چهار 
ماه از سال کاهش پیدا مى کند، اظهار کرد: براى هر یک 
از شهرستان استان اصفهان حداکثر میزان بار مصرفى 
برق را تعیین شده و اگر هر شهرستانى از حدود تعیین شده 
فراتر مصرف داشته باشد، به صورت خودکار بار خاموشى 

را آن منطقه متحمل مى شود.

وى با بیان اینکه امید اســت مردم در عــدم افزایش بار 
نقش بســزایى داشته باشــند افزود: تعداد مشترکان در 
اســتان اصفهان به چهار میلیون و 200 نفر مى رسد که 
24 هزار مشــترك آن صنعتى و مابقى معمولى هستند 
و شهرستان کاشان نیز 190 هزار مشــترك را به خود 

اختصاص داده است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان کاشان را 
بعد از شهرســتان اصفهان بیشترین مصرف کننده برق 
استان دانســت و ابراز کرد: حدود 2000 کیلومتر طول 
شبکه فشــار ضعیف ما در استان اصفهان است و 2500 

پست توزیع در منطقه داریم. 

4 میلیون مشترك برق
 در اصفهان وجود دارد

300 هزار ُتن گندم در اصفهان 
تولید مى شود

رئیس اتحادیه مشــاوران امالك اصفهان گفت: 
آپارتمان هاى آینده بایــد زیربناى بین 50 تا 100 

متر داشته باشند.
رسول جهانگیرى در گفتگو با «فارس» اظهار کرد: 
شرایط رکود تورمى شدیدى بر بازار مسکن حاکم 
بوده و قیمت ها افسارگسیخته و نجومى شده است.

رئیس اتحادیه مشاوران امالك اصفهان با اشاره 
به اینکه قیمت هــاى فعلى واقعى نیســتند ادامه 
داد: کسانى که دســتى در بازار ملک دارند شبانه 
قیمت ها را افزایش مى دهند و همین واقعى نبودن 
قیمت ها باعث شده بازار خریدوفروش راکد شود. 
این  قیمت ها کارشناسى نیست وگرنه بازار مسکن 

همانند بازار خودرو رونق مى یافت.
جهانگیــرى تأکید کرد: دلیل رکــود بازار کاهش 
قدرت خرید مردم نیســت، چراکه در بازار خودرو 
قیمت پراید تا 50 میلیون رفت اما هنوز براى خودرو 
تقاضا وجود دارد، افزایش قیمت مســکن طبیعى 
است اما نه به شکلى که افزایش غیرمنطقى قیمت 

رکود را به دنبال خود داشته باشد.
جهانگیرى تصریح کرد: کسانى باید مسکن بسازند 
که نیاز بازار را مى شناســند، جمعیــت خانواده ها 
کاهش پیداکرده و ســاختمان هایى بــا زیربناى 
بیــش از 150 متر جذابیتى براى مشــترى ندارد، 
آپارتمان هاى آینده بایــد زیربناى بین 50 تا 100 
متر داشته باشند تا مناســب با قدرت خرید و نیاز 
متقاضیان باشد، سازندگان مســکن در تهران به 
سمت چنین آپارتمان هایى رفته اند اما ساخت وساز 

در این متراژها هنوز در اصفهان رایج نیست.

کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان اصفهان گفت: 
سیستم بارشى از عصر روز یک شنبه (امروز) از مناطق 

شمالى وارد اصفهان مى شود.
فاطمه زهرا سیدان در گفتگو با «ایمنا» با اشاره به بررسى 
نقشه هاى هواشناسى استان اصفهان طى دو روز آینده 
اظهار کرد: بررسى این نقشه ها بیانگر جو پایدار بر روى 
استان تا بعد از ظهر یک شنبه است. وى با بیان اینکه بعد 
از ظهر یک شنبه با ورود سامانه ناپایدار به استان شاهد 
افزایش ابر، وزش باد شدید تا تقریبًا شدید و بارش هاى 
رگبارى در اســتان خواهیم بود، ادامــه داد: با ورود این 
سامانه بارش هاى رگبارى در غرب، شمال و جنوب استان 

پیش بینى مى شود.
کارشناس مســئول پیش بینى هواى استان اصفهان با 
بیان اینکه عمده فعالیت ســامانه بارشى که وارد استان 
مى شود در روز دوشنبه خواهد بود، اضافه کرد: این سامانه 
تا پایان هفته جارى در استان مى ماند.  سیدان در خصوص 

وضعیت دمایى استان اصفهان نیز گفت: میانگین دماى 
هواى استان اصفهان در این بازه زمانى 2 درجه افزایش 

خواهد داشت.

رئیس شوراى بخش کوهپایه گفت: در بخش کوهپایه 
روســتاهایى وجود دارد کــه اهالى آنها به نان شــب
 محتاج  اند و شب گرسنه مى خوابند و این کیسه آردى که 

به این افراد  داده مى شود از طال باارزش تر است.  
احمد لطفى در گفتگو با «صاحب نیوز» با اشاره به وظیفه 
شوراى بخش ها براى توزیع سهمیه آرد دولتى در سطح 
بخش، افزود: این سهمیه مخصوص روستاهایى است که 

نانوایى با سهمیه آرد دولتى ندارند.
رئیس شــوراى بخش کوهپایه با اشــاره به صحبت ها 
و زیاده خواهى هایــى که گاهى در ایــن زمینه مطرح 
مى شود، عنوان کرد: این حقى اســت بر گردن شوراى 
بخش و بعضى ها این آرد را مى گرفته و حتى شاید براى 
غذاى دام استفاده مى کردند که سعى شده با توجه به آمار 
واقعى و نیاز روستاها این سهمیه اختصاص یابد. لطفى 
گفت: در بخش کوهپایه روستاهایى وجود دارد که اهالى 
این روستاها به نان شــب محتاج  هستند و شب گرسنه 
مى خوابند و این کیســه آردى که به آنها داده مى شود از 
طال باارزش تر است؛ درآمد کشاورزى برخى افراد صفر 

شده و شرایط نگهدارى دام را هم ندارد.

مدیرکل اداره میراث فرهنگى استان اصفهان گفت: 
برخى از بناهاى تاریخى که زیرمجموعه سازمان 
میراث فرهنگى قرار دارد جزو نفایس ملى هستند 
و باید حتمًا در سازمان مدیریت شوند اما تعدادى از 
اماکن تاریخى هستند که در فهرست میراث ملى 
ثبت شده اند اما جزو نفایس ملى نیستند و مى توان 
از آنها بهره بردارى هایى کرد که شأن آنها را خدشه 
دار نکند، این بناها عمدتاً شامل خانه هاى تاریخى، 

حمام ها و انبارها هستند.
فریدون اللهیارى در گفتگو با «ایمنا» اظهار کرد: 
براى این بناها طرح هــاى کاربرى در کمیته فنى 
که در سطح ملى تعریف شده مطرح مى شود و اگر 
قابلیت اجرایى داشته باشد به بهره بردارى مى رسد.

مدیرکل اداره میراث فرهنگى اســتان اصفهان با 
بیان اینکه 24 بنا در این طرح مصوب قرار گرفته 
اســت اضافه کرد: مدت بهره بــردارى به میزان 
سرمایه گذارى بستگى دارد و کاربرى تعریف شده 
بین پنج سال تا 20 سال اســت که با ارزیابى هاى 
صورت گرفته زمان بازگشــت پول سرمایه گذار 

محاسبه و بررسى مى شود. 

پیش بینى مى شــد حمله ملخ هاى مهاجمى که بهمن 
ماه سال گذشــته از شبه جزیره عربســتان وارد برخى 
استان هاى جنوب شرق ایران شده بودند، به آن جغرافیا 
محدود نشده و باالخره به مرکز کشور هم برسند. آخرین 
اطالعاتى که ســازمان جهاد کشــاورزى کهگیلویه و 
بویراحمد روز جمعه منتشر کرد نشان مى دهد مناطقى 
در شهرستان گچساران در جنوب این استان، جدیدترین 
محل هایى است که شاهد حمله این مهاجمان خطرناك 

شده است.
کهگیلویه و بویراحمد یکى از اســتان هاى همســایه 
استان اصفهان است و شهرســتان گچساران در فاصله 
300 کیلومترى شهرستان سمیرم در جنوب این استان 
قرار دارد. این فاصله اندك نشــان مــى دهد که حاال

 اصفهانى ها نیز خطر حمله ملخ را زیر گوششان احساس 
مى کنند.

این ملخ ها تا کنون در هفت استان سیستان و بلوچستان، 
هرمزگان، کرمان، بوشهر، فارس، جنوب خراسان جنوبى 

و خوزستان مشاهده شــده بودند و حاال نام کهگیلویه و 
بویراحمد هم به عنوان استان هشتم به این لیست اضافه 

شده است.
مدیرحفظ نباتات سازمان جهاد کشــاورزى این استان 
مى گوید: «ملخ هاى مهاجر در 200 هکتار از مراتع منطقه 
باباکالن از توابع شهرستان گچساران شناسایى شده اند 
که در حال ساماندهى نیروها براى اعزام به منطقه براى 

مبارزه و سمپاشى هستیم.»
همزمــان با آغاز اردیبهشــت ماه امســال، مدیر حفظ 

نباتات ســازمان جهاد کشاورزى اســتان اصفهان در 
گفتگویــى اعالم کرده بــود که ملخ هــاى صحرایى، 
«فعًال» هیچ گونه تهدیدى براى استان اصفهان ندارد و 
پیش بینى هاى الزم و اقدامات اولیه و فورى در مبارزه با 
ملخ ها در سطح استان هاى جنوبى همچون هرمزگان، 
فارس، کرمان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و بوشهر 
در حال انجام اســت. اما به نظر مى رسد «پیش بینى ها 
و اقدامات» در استان هاى ملخ زده چندان کارساز نبوده 
که حاال خبر مى دهند یک استان دیگر هم هدف حمله 
این حشرات مهاجم قرار گرفته است. اگر روند پیشروى
ملخ ها به همین ترتیب پیش برود، بعید اســت استفاده 
از  قید «فعًال»  براى حمله آنها به اصفهان تا مدت زمان 

زیادى کاربرد داشته باشد.
آنطور که کارشناسان مى گویند، گونه ملخ صحرایى که 
سه ماه است در دسته هاى میلیونى از عربستان به ایران 
هجوم آورده اند، از خطرناك ترین گونه هاى این حشره 
به حساب مى آیند که هرچیز سبزى ازجمله جنگل ها، 
باغ هاى میــوه، علوفه، غالت، صیفــى، مراتع و حتى 
علف هاى هرز را مى خورند و از بین مى روند و در صورت 

تداوم فعالیتشان، امنیت غذایى را نیز مختل مى کنند. 
ملخ ها نشــان داده اند به علت جمعیت فراوان و اینکه 
قدرت پرواز بســیار زیــادى دارند (در یک شــبانه  روز 
مى  تواند تا 150 کیلومتر پرواز کنند) و به راحتى مى توانند 
از استانى به اســتان دیگر مهاجرت کنند، به جغرافیاى 
خاصى محدود نخواهند شــد و دائمًا در حال افزودن بر 

دامنه قلمرو حکمرانى شان هستند. 
رســیدن این مهاجمان بیگانه به فاصله اندکى از استان 
اصفهان، یک هشدار جدى به متولیان استان است تا از 
خطر مهلک حمله این حشره به سادگى نگذرند. آنطور 
که به نظر مى رسد باید در کنار فکر کردن به راهبردهاى 
کاهش تأثیرات کم آبى و ســرمازدگى و عوامل دیگر بر 
تولید محصوالت باغى و کشاورزى در استان اصفهان، 
«فعًال» به طور جدى در اندیشه مبارزه با ملخ هم بود تا 

مشکلى بر مشکالت قبلى اضافه نشود.    

با همت و تالش کارکنان مرکز انتقال نفت شهید آل 
خمیس امیدیه  (شماره یک مارونـ  اصفهان) یک باب 
منزل سازمانى با تغییر کاربرى به عنوان سالن ورزشى 
تجهیز و در اختیار همکاران و خانواده هاى ســاکن 

شهرك مسکونى امیدیه قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومى شــرکت خطــوط لوله و 
مخابرات نفت ایران منطقــه اصفهان، حمید امانى، 
رئیس این مرکز گفت: این منزل سازمانى با زیربنایى 
بالغ بر 80 مترمربع با پشــتکار و تــالش همکاران 
تعمیر، رنــگ آمیزى و براى تجهیــز در اختیار امور 
ورزش منطقه قرار گرفت. وى ادامه داد: با پشتیبانى 
امور ورزش منطقه، 27 قلم تجهیزات ورزشى شامل 
دستگاه هاى چند منظوره، میز هالتر، میز پرس سینه، 
دوچرخه ثابت، تردمیل، فوتبالدستى و میز تنیس روى 

میز در این سالن جانمایى شد.

امروزکهگیلویه و بویراحمد، فردا کجا؟

ملخ هاى مهاجم به یک قدمى اصفهان رسیدند

مانى مهدوى

ساسان اکبرزاده

جلسه مشــترك کارگروه تخصصى اجتماعى فرهنگى 
ستاد ســاماندهى امور جوانان و صیانت از حریم امنیت 
عمومى و حقوق شهروندى شهرستان اصفهان با حضور 
اعضاى کارگروه و دستگاه هاى مرتبط در سالن جلسات 

فرماندارى اصفهان برگزار شد.
سرپرســت فرماندارى اصفهان در این جلســه گفت: 
برنامه ریزى اوقــات فراغت ســال 98 اداره ورزش و 
جوانان شهرستان، پیشگیرى، مقابله، درمان، بازتوانى و 
کاهش آسیب هاى اجتماعى ناشى از مصرف الکل و ارائه 
گزارش بازرسى هاى نوروزى در راستاى صیانت از حریم 
امنیت  عمومى و حقوق شــهروندى از اهداف برگزارى 

این جلسه بود که در دستور کار قرار گرفته است.
فریبرز امیرى اولویت ستاد اوقات فراغت در تابستان سال 
جارى را، هویت، آموزش اوقات فراغت در بخش هاى 
مختلف دانست و گفت: اوقات فراغت چهارمین صنعت 
در جهان اســت و هر چقدر مى توانیم اوقات فراغت را 
مدیریت کنیم طبیعتاً خروجى هاى بهترى خواهد داشت. 
امیرى خاطرنشان کرد: پرتال اوقات فراغت راه اندازى 

شده و باید دستگاه، محل و زمان اوقات فراغت از سوى 
دستگاه ها در پرتال اوقات فراغت بارگذارى و مشخص 
باشد و بازرسان دبیرخانه ستاد اوقات فراغت نیز نظارت 

خواهند داشت تا برنامه محورى مدنظر قرار گیرد.
وى در خصوص مقابله با آســیب هاى اجتماعى ناشى 
از مصرف الکل هم گفت: بــراى جلوگیرى از مصرف 
مشــروبات الکلى که از ســوى پلیس امنیت اخالقى 
ارائه طریق مى شود باید فرهنگسازى شود و در بخش 
ســالمت محورى کار و پروتکل بهداشت جهانى براى 

کاهش مصرف الکل مدنظر باشد.
سرپرســت فرماندارى اصفهان اظهار کرد: هدف ما در 
این راستا پیشگیرى، هماهنگى و مقابله و البته آموزش 
است که 18 دستگاه در آن مداخله داشته و وظایفى دارند 

که باید اجرایى شود.
سرپرســت فرماندارى اصفهان هم افزایى و وحدت در 
مســائل مختلف در جامعه را موجب گسترش و توسعه 
امید و نشاط دانست و گفت: آموزش و پرورش با برگزارى 
دوره هاى مهارت زندگى براى دانش آموزان در معرض 
خطر و رصد آنهــا، مى تواند نقش مؤثــرى در کاهش 

مصرف الکل داشته باشد و سالمت محورى در جامعه 
حاکم شود.

***
معاون اداره ورزش و جوانان شهرســتان اصفهان نیز 
گفت: ستاد ســاماندهى اوقات فراغت باید براى طول 
سال براى نوجوانان و جوانان برنامه ریزى داشته باشد و 
با هماهنگى و هم افزایى با همه دست اندرکاران، امید 
است امسال بستر براى رشد و اعتالى فرهنگى جوانان 

و شکوفایى استعدادها بیش از پیش فراهم شود.
ســید محمد طباطبایى با بیان اینکه ما در شهرســتان 
اصفهان با کمبود فضاهاى آموزشــى و سرانه ورزشى 
مواجه هســتیم، گفت: شهرســتان اصفهان با سرانه 
ورزشــى 0/26 مترمربع درصد، رتبه بیســت و یکم را 
داراست. متأسفانه کالنشهر اصفهان، یکى از استان هاى 

فقیر در سرانه ورزشى است.
***

نماینده پلیس امنیت اخالقى شهرســتان اصفهان هم 
با ارائه گزارشى از کشفیات مشــروبات الکلى در سال 
گذشــته گفت: پلیس امنیت اخالقى اســتان اصفهان 

در ســال گذشــته، با اقداماتى که انجام داد رتبه برتر 
پیشگیرى از مصرف الکل را به خود اختصاص داد.

ســرهنگ محمد کبیــرى اظهــار امیــدوارى کرد با 
فعالیت هاى انجام شده و در حال انجام در زمینه اوقات 
فراغت در سطح شهرستان اصفهان، شاهد هر چه بیشتر 

کاهش مصرف الکل باشیم.
***

معاون سیاسى، اجتماعى فرماندارى اصفهان نیز درباره 
صیانت ازحریم امنیت عمومى و حقوق شهروندى گفت: 
ستاد صیانت از حریم امنیت عمومى و حقوق شهروندى 
شهرســتان اصفهان با کمیته هاى مختلف، بازرسى بر 
دستگاه هاى اجرایى را مدنظر داشته و م ا در سال گذشته، 
70 دستگاه اجرایى را شامل 36 دستگاه اجرایى باالى 
50 نفر و 34 دستگاه اجرایى زیر 50 نفر بر اساس چک 

لیست ارسالى، ارزیابى کردیم.
عزیزا... عباسى افزود: در نوروز امسال نیز ستاد هدایت 
مســافران و اســکان نوروز به ویژه آموزش و پرورش 
امکانات بســیار خوبى را در اختیــار مهمانان نوروزى 

گذاشته بود که توانست رضایت آنان را فراهم آورد. 

تفاوت آپارتمان  نشینى
در تهران و اصفهان

استفاده بهینه از بناهاى تاریخى3 دستور کار جلسه مشترك کارگروه  ستاد ساماندهى امور جوانان

ایجاد سالن ورزشى
 در شهرك مسکونى امیدیه

سامانه بارشى از امروز وارد اصفهان مى شودکیسه هاى آردى که از طال با ارزش تر هستند!
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حسام منظور با اشاره به ویژگى هاى نقش جدیدش در سریال 
«برادر جان»، از دالیل بازى در این مجموعه گفت.

حســام منظور، بازیگر تئاتر و تلویزیون، اولین حضورش در 
تلویزیون را با بازى در ســریال «بانوى عمارت» رقم زد. او 
فارغ التحصیل کارشناسى ارشد رشته تئاتر است. این بازیگر 
بیش از دو دهه اســت که با کارگردان هــاى خوب تئاترى 
همچون آرش دادگــر و رضا ثروتى همکارى داشــته و در 
نقش هاى متفاوتى بازى کرده اســت. همزمان با آغاز ماه 
مبارك رمضان شــاهد هنرنمایى او در نقش «چاوش» در 

سریال «برادر جان» هستیم. 
حسام منظور درباره حضور خود در سریال «برادر جان» اظهار 
کرد: هر بازیگرى دوست دارد در کارى حضور پیدا کند که 
عوامل خوبى دارد. این اتفاق با حضور در سریال «برادر جان» 
براى من افتاد. عالوه بر عوامل خــوب، «برادر جان» قصه 
خوبى هم دارد؛ قصه اى جذاب و پرتنش که امیدوارم توجه 

مخاطبان را هم جلب کند.
بازیگر ســریال «بانوى عمارت» عنوان کرد: این بار نقش 
متفاوتى را بازى کــردم. وجوه منفى نقــش «چاوش» از 
کاراکتر «ارسالن میرزا» در «بانوى عمارت» بیشتر است. 
من همیشه در انتخاب هایم دقت مى کنم تا نقش تکرارى 

بازى نکنم.
منظور درباره همــکارى با علــى نصیریان اظهــار کرد: 
خوشبختانه گروه توانمندى این سریال را همراهى مى کنند؛ 
از استاد على نصیریان گرفته تا حسن پورشیرازى و... همه در 
این مدت مثل یک خانواده کنار هم بودیم. همبازى شدن با 
استاد نصیریان موهبتى بود که نصیب من شد. حضور در کنار 
ایشان کالس آموزشى بود که براى بازیگران نسل من تکرار 

نمى شود. امیدوارم از ایشان بسیار آموخته باشم.
این بازیگر با اشاره به نوع نگارش سعید نعمت ا... بیان کرد: 
فیلمنامه «برادر جان» سبک و سیاق خاص خود را دارد. من 

هم اولین بار با این مدل از ادبیات فیلمنامه نویسى مواجه 
شدم و با آن ارتباط برقرار کردم. کار هنرى باید محتوا 
داشته باشد؛ قصه این سریال هم به مفاهیم و معضالتى 

مى پردازد که امروزه در جامعه شاهد آن هستیم.
منظور درباره دیگر پیشنهاد هاى خود در تلویزیون، 
ســینما و تئاتر اظهار کرد: مدتى اســت مشــغول 
تصویربردارى ســریال «برادر جان» هستم. براى 
آینده برنامه اى جدید و متفاوت خواهم داشت؛ باید 
پیشنهاد هاى مختلف را بررسى کنم. من تلویزیون را 
دوست دارم؛ اگر قصه جذابى باشد و تیم خوبى آن را 

بسازد، قطعًا بازى در یک مجموعه تلویزیونى را قبول 
مى کنم. البته براى حضور در تئاتر هم برنامه دارم. دو سالى 

است که از تئاتر دور بوده ام و در این مدت نمایشنامه اى به 
نام «الیزابت باتورى» نوشتم که مرداد ماه در پردیس تئاتر 

شهرزاد اجرا مى شود.

بازیگر نقش «چاوش» در سریال «برادر جان»:

همبازى شدن با  استاد نصیریان 
موهبت است

فرهنگفرهنگ

سى مواجه 
د محتوا 
ضالتى 

زیون، 
ـغول 
 براى 
؛ باید 
یون را 
ى آن را 

را قبول 
. دو سالى 

شنامه اى به 
پردیس تئاتر 

 

سمیرا حسینى، بازیگر ســینما و تلویزیون مى گوید زمان 
فیلمبردارى یکــى از مرحله هاى «رالى ایرانى2» ســوار 

پاراگالیدر شده است و نزدیک بوده از ترس سکته کند.
سمیرا حســینى کار حرفه اى را با یک ســریال مناسبتى 
ده قسمتى براى ماه رمضان شــروع کرد اما سال 1385 با 
سریال «صاحبدالن» به چشــم آمد، این بازیگر همچنین 
کارگردانى و نویســندگى را هم تجربه کرده است، پیش تر 
او در مصاحبه اى گفته بود اگر امکانش را داشــت وارد کار 
بازیگرى نمى شــد و کارگردانى را جدى تر دنبال مى کرد. 
این بازیگر جدیــداً در مجموعه «رالــى ایرانى2» حضور 

داشته است.
بازیگر فیلم-مسابقه «رالى ایرانى2» در گفتگو با خبرنگار 

«پانا» درباره این مجموعه گفت: «رالــى ایرانى2» براى 
شبکه خانگى ساخته شده، اولین فیلم-مسابقه ساخته شده 

در ایران است.
وى افزود: «رالى ایرانى2» یک مســابقه جذاب است، طى 
این مجموعه چند گروه با هم وارد بازى مى شوند و به رقابت 
مى پردازند. در هر مرحله یک گروه حذف و در نهایت گروه 

برنده مشخص مى شود.
این بازیگر درباره همکارى خود با این مجموعه عنوان کرد: 
در ابتدا متین ستوده پیشنهاد بازى در این فیلم-مسابقه را به 
من داد، من هم به واسطه رفاقت و عالقه اى که به او دارم 
تصمیم گرفتم در این مجموعه حضور داشــته باشــم، هم 
گروهى ام نیز خانم ستوده بود و از حضورش بسیار لذت بردم.

حسینى همچنین درباره تجربه حضور در «رالى ایرانى2» 
توضیح داد: حضور در این مجموعــه واقعًا یکى از بهترین 
تجربه هاى زندگــى من بود، به جــرأت مى  گویم در طول 
زندگى ام هرگز چنین شور و هیجانى را تجربه نکرده بودم. 
همیشه دنبال تجربه هاى جدیدم و تا آخر عمر از حضور در 
این مسابقه پشیمان نخواهم شد. همکارى با آقایان ابوطالب 
و معیریان بســیار خوب بود و اگر در پروژه دیگرى به من 

پیشنهاد بازى بدهند باز هم قبول مى کنم.
وى گفت: یکى از خاطرات جذابى که همیشه به یادم خواهد 
ماند زمانى بود که براى اولین بار ســوار پاراگالیدر شــدم. 
هنگام فیلمبردارى از ترس گریــه ام گرفته بود، آنقدر حالم 

بد شد که فکر مى کردم ممکن است از ترس سکته کنم.

حســام محمودى فرید، بازیگر نقش «هادى» در 
سریال «لحظه گرگ و میش» با چهره و گریمى 
جدید با سریال «دلدار» به آنتن تلویزیون بازگشت.

اگر از مخاطبان سریال هاى تلویزیون باشید حتمًا 
سریال «لحظه گرگ و میش» همایون اسعدیان را 
به خاطر دارید. حسام محمودى فرید بازیگر نقش 
«هادى» در این ســریال بود که توانست به خوبى 
از عهده نقشش برآید و مورد توجه مخاطبان این 

سریال قرار بگیرد.
 این بازگیر جوان این بار با گریمى متفاوت در سریال ماه رمضانى «دلدار» به ایفاى 

نقش پرداخت.
سریال «دلدار» به کارگردانى برادران محمودى سریال ماه رمضانى تلویزیون در شبکه 

2 سیماست که از اولین روز ماه رمضان روى آنتن این شبکه رفت.
حســام محمودى فرید که تجربه همکارى با برادران محمودى را در سریال «سایه 
بان» داشت بار دیگر در سریال ماه رمضانى «دلدار» با چهره اى جدید براى برادران 

محمودى جلوى دوربین رفت.
حسام محمودى فرید، بازیگرى را از سال 91 در سینما و از سال 93 با سریال «گاهى 
به پشت سرت نگاه کن» در تلویزیون آغاز کرد و با بازى در سریال «یحیى» و سپس 
«سایه بان» به شهرت بیشترى در میان مخاطبان تلویزیون دست یافت و بازى در 
سریال «لحظه گرگ و میش» و بعد از آن «دلدار» از او چهره شناخته شده ترى ساخت.

حسام محمودى فرید در این ســریال با بازیگرانى چون محمدرضا غفارى، سوگل 
خلیق، الناز حبیبى، نیما رییســى، مهران نائل، پیمان مقدمى، سجاد دیرمینا، شادى 
مختارى و خیام وقار کاشانى، صحرا اسداللهى، وحید آقاپور، مونا کرمى، بهزاد فراهانى، 
مریم بوبانى، على اوسیوند، رؤیا جاویدنیا، کمند امیرسلیمانى، پریوش نظریه، همایون 

ارشادى و علیرضا آرا همبازى است.

مجید صالحى، بازیگر و کارگردان کشورمان صفحه اینستاگرامش 
را با انتشار پستى به مناسبت سالروز تولد رضا عطاران به روز کرد.

رضا عطاران بازیگر و کارگردان مشهور ســینما و تلویزیون 20 
اردیبهشت ماه سال 47 متولد شد و روز جمعه همزمان با سالروز 
تولد این هنرمند کشورمان بود که مجید صالحى با انتشار پستى 

این روز را تبریک گفت و به تقدیر از او پرداخت.
مجید صالحى با انتشار این پست براى سالروز تولد رضا عطاران 

درباره تأثیرى که این هنرمند در زندگى اش داشت صحبت کرد.
مجید صالحى، بازیگر کشورمان و کارگردان سریال «سال  هاى 
دور از خانه» با انتشــار عکســى از رضا عطاران تولد او را تبریک 
گفت: «گاه حضور افرادى خاص در عرصه زندگى بهترین هدیه و 

مغتنم ترین فرصت هاست.
در طول 22 سال آشناییمان، وجود ارزشمند رضا عطاران عزیز به 
عنوان دوست و همکارى ارجمند شاید بهتر باشد بگویم به عنوان 
برادر و استادى گرانمایه براى من نقشــى تعیین کننده در ادامه 
فعالیت هنریم را داشته اســت. رضاى عزیز عالوه بر راهنمایى و 
همراهى و همدلى در امور تخصصى، به دلیل برخوردارى از روحى 
بزرگ و شفاف به دور از هرگونه بخل و تنگ نظرى رایج، صمیمانه 
و صادقانه در کنار سایر دست اندرکاران تالش داشته کار و هنر خود 
را به بهترین نحو ایفا کند. شاید همین بهترین دلیل براى ارتباط 
صمیمانه و پر از محبت مردم عزیز با این هنرمند نازنین اســت. 
رضاى عزیز! تولدت مبارك و ممنون و قدردان محبت هاى شما و 

همسر مهربانت براى تمامى این سال ها هستم.»
رضا عطــاران یکى از چهره هــاى محبوب دنیــاى بازیگرى و 
کارگردانى است که اغلب سریال هاى طنز او با وجود بارها و بارها 

پخش، جزو پربیننده ترین هاى تلویزیون بوده اند.
رضا عطاران بازیگرى را از ســال 69 در تلویزیون و از سال 76 در 
سینما آغاز کرد و سریال هایى چون «موج و صخره»، «زن بابا»، 
«بزنگاه»، «متهم گریخت»، «خانه به دوش»، «کوچه اقاقیا»، 
«قطار ابدى»، «ستاره ها» و... از جمله آثار او محسوب مى شوند.

پوستر آهنگ جدید محسن چاوشى که تیتراژ 
ســریال رمضانى «دل دار» است، کپى از کار 

درآمد.
قطعه جدید محســن چاوشــى بــا عنوان 
«جورچین» در روزهاى گذشــته منتشر و با 
استقبال مخاطبان روبه رو شد. این قطعه تیتراژ 
پایانى سریال «دلدار» است که این شب ها از 
شــبکه 2 ســیما روى آنتن مى رود. چاوشى 
دومین همکارى خود را پس از سریال «سایه 

بان» با برادران محمودى انجام داده است.
پوستر قطعه جدید چاوشــى (جورچین) که 
این شب ها از شبکه 2 پخش مى شود، را امین 
باقرى طراحى کرده که با نام «امین کاپتیو» 
روى پوستر معرفى شــده است. اما بررسى ها 
نشان مى دهد، او طرح اصلى خود را به صورت 
کامًال آماتور از یک پوســتر کنسرت خارجى 

کپى کرده است!
طرح اصلى این پوســتر براى کنسرت گروه 
موســیقى «تیم ایمپاال» بوده اســت که در 
سال 2013 در کشور انگلیس برگزار شد.گروه 
موسیقى تِیم ایمپاال یک گروه موسیقى راك 
استرالیایى است که سال 2007 توسط «کوین 
پارکر» بنیان گذاشته شد. این گروه تاکنون سه 
آلبوم استودیویى منتشــر کرده و دو بار نامزد 
جایزه گرمى براى بهترین آلبوم آلترناتیو سال 

شده  است.
طراح اصلى این پوســتر «پائولو چاوز» بوده 
اســت که یکى از هنرمندان مطــرح حوزه 

گرافیک و طراحى به شمار مى رود.
ایمان باقرى، طــراح ایرانى پوســتر قطعه 
«جورچین» چاوشى، در صفحه شخصى خود 
این کپى کارى را تأیید و بابت آن عذرخواهى 

کرده است.

کارگردان ســریال «ممنوعــه» گفت: قصد 
داشتم ادامه «ممنوعه» را هم بسازم اما با این 
وضعى که پیش آمد به خودم اجازه نمى دهم 

به شعور مخاطب توهین کنم.
امیر پورکیان، کارگردان سریال نمایش خانگى 
«ممنوعه» گفت: 300 دقیقــه از مجموعه 
«ممنوعه» سانسور شــد، هر قسمت هفت 
تا ده دقیقه سانســور شــد و مِن کارگردان 
هیچ وقت آنچه گذشــت و آنچه خواهید 
دید نمى سازم! برخى بخش ها نه مشکل 
فیلمبردارى داشت نه صدابردارى، بلکه 
جاهایى بازیگر دیالوگ دیگرى گفته بود و 
ما را مجبور به دوبله و گذاشتن حرف دیگرى 
کردند در تصویر نیز مجبور شدیم براى حذف 

بازیگر قاب را تغییر دهیم!
وى در ادامه گفت: سرنوشت کاراکترها عوض 

شد و در حق خیلى از کاراکترها و رابطه آنها جفا 
شد، وقتى سرنوشت هر کدام از نقش ها را تغییر 
مى دهند چه انتظارى مى توان داشت؟! قصد 
داشتم ادامه «ممنوعه» را هم بسازم اما با این 
وضعى که پیش آمد به خودم اجازه نمى دهم 

به شعور مخاطب توهین کنم.

تأثیر رضا عطاران در زندگى 
مجید صالحى

پوستر «جورچین» چاوشى کپى از کار درآمد

دلیل نساختن ادامه سریال «ممنوعه» 

سمیرا حسینى: زمان فیلمبردارى «رالى ایرانى» از ترس گریه ام گرفته بود

حسام محمودى فرید
 از «لحظه گرگ و میش» تا «دلدار» 

اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان
آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى شماره 4200 مورخ 98/02/21

اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان

1. دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان
2. موضوع مناقصه: مندرج در جدول فوق

3. تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:
الف) مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهى 98/02/22 لغایت مورخ 98/02/24

ب) مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت ادارى مورخ 98/03/04
ج) زمان گشایش پاکات اسناد مناقصه روز دوشنبه مورخ 98/03/06 در محل سالن جلسات

د) قیمت پیشنهادى پیمانکار الزاماً بایستى با سقف رتبه پیمانکار مطابقت داشته باشد.
ه) نحوه عقد قراداد به صورت زیربنایى بر اساس بخشنامه سرجمع (شماره 96/1299188 مورخ 96/05/04 و تبیین مواردى از بخشنامه سرجمع به شماره 97/446861 مورخ 

97/08/22) مى باشد.
4. نشانى تحویل اسناد مناقصه: اصفهان- خیابان باغ گلدسته- مقابل درب شرقى بازار هنر- اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان (تلفن تماس: 32222889)

ب) ضمانتنامه معتبر بانکى 5. نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه: الف) سپرده (واریز به حساب شماره 2173060202008 بانک ملى)  
6. مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از گشایش پیشنهادهاى مالى و این مدت براى یک بار و برابر سه ماه قابل تمدید مى باشد.

متن این مناقصه در پایگاه اینترنتى www.nosazimadaresisf.ir و iets.mporg.ir قابل رویت مى باشد و 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.

ضمناً شرکت هایى مى توانند نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند که مدارك پرونده ارزیابى آنان تکمیل شده باشد.

چاپ اول

م الف: 462643

شماره مناقصهعنوان پروژهردیف
مدت 

قرارداد 
(ماه)

مبلغ تضمین شرکت در 
مناقصه (ریال)

مبلغ برآورد اولیه به ریال (بر 
اساس فهرست بها سال 98)

نوبت 
مناقصه

تخریب و بازسازى مدرسه خشتى گلى 1
اول209800403800005481/318/500/00026/364/027/797حلبیان (جایگزین) ناحیه 4

اول20980040380000554847/000/00016/930/514/856اجراى مقاوم سازى مدرسه دیانى ناحیه 24

اول20980040380000506718/500/00014/367/145/261تکمیل مدرسه حقى خوانسار3

تخریب و بازسازى مدرسه خشتى گلى 4
اول20980040380000576874/500/00017/484/700/331مؤمن زاده (جایگزین) ناحیه 4

اجراى مقاوم سازى دبیرستان نظام جدید 5
اول209800403800005861/374/000/00027/474/772/174مبارکه

اول20980040380000496734/500/00014/689/202/743تخریب و بازسازى مدرسه طالخونچه مبارکه6

تکمیل مدرسه فرزانگان بیده پادنا (سالن 7
اول20980040380000536492/500/0009/840/140/293ورزشى) سمیرم

تکمیل تخریب و بازسازى مدرسه راهنمایى 8
اول20980040380000516595/000/00011/893/331/152زینب بیگم اردستان

اول20980040380000522302/500/0006/047/573/075تکمیل سالن چند منظوره تحفه سمیرم9

تکمیل مدرسه مشارکتى داورى دولت اباد 10
اول20980040380000596962/500/00019/241/442/380برخوار

دوم209800403800004361/081/000/00021/611/704/019تکمیل مدرسه بنیاد برکت بزمه فریدونشهر11

دوم20980040380000424615/000/00012/294/076/663تکمیل مدرسه بنیاد برکت هرند جلگه12

تکمیل تخریب و بازسازى هنرستان دیزیچه 13
دوم20980040380000456554/500/00011/089/596/556مبارکه

دوم20980040380000444750/000/00014/992/519/281تکمیل مدرسه بنیاد برکت فریدونشهر14

تکمیل مدرسه بنیاد برکت آغچه بوئین و 15
دوم20980040380000474321/500/0006/423/950/854میاندشت

دوم20980040380000414865/000/00017/299/897/502تکمیل مدرسه بنیاد برکت سیبک فریدونشهر16

اول20980040380000566546/000/00010/910/712/449تکمیل کتابخانه عمومى نائین17

تکمیل مدرسه بنیاد برکت شهرك بهار 18
دوم20980040380000466653/500/00013/069/041/440ناحیه 6

دوم20980040380000406913/000/00018/253/003/478تکمیل مدرسه بنیاد برکت فارفان بن رود19

دوم20980040380000486431/000/0008/618/792/259تکمیل مدرسه حاج فرهاد ارزانى شاهین شهر20

سمیرا حسینى، بازیگر
فیلمبردارى یکــى از
پاراگالیدر شده است و
سمیرا حســینى کار ح
قسمتى براى ماه رم ده
سریال «صاحبدالن»
کارگردانى و نویســند
در مصاحبه اى گفته او
ک بازیگرى نمى شــد و
بازیگر جدیــداً در این

است. داشته
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 یک تغییر دیگر در ادامه تغییرات مدیریتى باشگاه ذوب 
آهن اتفاق افتاد و طى آن رئیس هیئت مدیره این باشگاه 

نیز از صندلى خود بلند شد.
تیــم فوتبال ذوب آهــن اصفهان را مى تــوان از جمله 
عجیب ترین تیم هاى حال حاضر فوتبال ایران دانست. 
سبزپوشــان در حالى که بهترین نماینده ایران در آسیا 

هستند با تغییراتى عجیب و غریب مواجه اند.
ذوب آهنى ها پس از شروع ضعیف فصل، با تغییراتى که 
روى نیمکت تیم خود به وجود آوردند از چند هفته پیش 
از بازى هاى نیم فصل توانستند به روند مناسبى دست 
پیدا کنند. پس از کنار گذاشتن نمازى، سعید آذرى (که 
هنوز در هیئت مدیره باشــگاه حضور داشت) از علیرضا 
منصوریان دعوت کرد تا روى نیمکت این تیم بنشــیند. 
این اتفاق پــس از یکى دو بازى آزمــون و خطا به ثمر 
نشست و ذوبى ها توانستند در بازى هاى خود نتایج خوبى 
کســب کنند و با توجه به ناکامى در بازى هاى ابتدایى 
آنها با امتیازاتى که به دست آوردند هر هفته توانستند به 
جایگاه بهترى برســند. نکته جالب درباره روند صعودى 

ذوبى ها اینکه آنها توانستند رکورد 13 بازى نباخته را در 
کارنامه خود در لیگ هجدهم به ثبت برسانند.

شــرایط خوب سبزپوشــان تنها در لیگ برتر نبود بلکه 
کار اصلى آنها در آســیا اتفاق افتــاد. منصوریان و آذرى 
این تیم آماده را بــه لیگ قهرمانان بردند و توانســتند با 
نشاندن آن در رتبه یک گروه اول رقابت ها، پیش از پایان 
رقابت هاى مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا صعود خود 
به مرحله یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان را مسجل کنند. 
ذوبى ها براى رسیدن به این عنوان، بدون شکست پیش 
رفتند و سپس در حالى که دو تیم بزرگ پایتخت نتوانستند 
به موفقیتى دست پیدا کنند آنها به عنوان تنها تیم ایرانى 
راهى مرحله بعد رقابت ها شــدند و به نوعى بهترین تیم 

ایران در لیگ قهرمانان آسیا 2019 محسوب مى شوند.
اما اولین حرف و حدیث ها در همین شرایط شکل گرفت و 
سعید آذرى از هیئت مدیره بیرون آمد. در حالى که نیازى 
به شوکى اینچنینى وجود نداشت این اتفاق افتاد و کمى 
ذهن ها را درگیر خود کرد اما چون مدیرعامل فعًال همانى 
هســت که پیش از این بوده، اوضاع بــا کمترین تلفات 
پیش رفت. آنها براى جانشــینى آذرى، تصمیم گرفتند 

جواد محمدى، یکى از داوران فعال فوتبال ایران را وارد 
هیئت مدیره کنند.

چندى پس از این اتفاق، دومین حمله از ســوى هیئت 
مدیره هم شــکل گرفت و پس از آنکه آذرى را از هیئت 
مدیره بیرون گذاشتند و حاال میکروفن باشگاه را از وى 
گرفتند تا دیگر نیازى به تشــریح شرایط باشگاه توسط 
او نباشد و براى این کار ســخنگویى مجزا وارد داستان 
کردند. اتفاقى که پس از ســال ها براى اولین بار آن را 
دیدیم و با توجه به خوش صحبت بودن آذرى و اینکه با 
سیاست هاى خاص خود همیشه مى داند چه پاسخى را در 
چه لحظه اى به خبرنگاران بدهد، سخنگو بودن هرکسى 
به غیر از آذرى در دوران حضور وى عجیب ترین اتفاقى 
بود که معانى بسیارى داشت. وقتى آذرى مدیرعامل باشد 
و در لیســت هیئت مدیره نباشد، وقتى آذرى مدیرعامل 
باشد و سخنگو نباشــد یک دنیا حرف و حدیث به همراه 
دارد و اتفاقات بسیارى را مى تواند به دنبال داشته باشد اما 
تجربه باالى نفرات حاضر در میدان باعث شد تا کماکان 
آتش هاى به وجود آمده زیر خاکستر برود و فعًال دامنگیر 

باشگاه نباشد.

بعد از برکنار کردن سرپرست تیم و البته مقاومت آذرى 
در این باره، روز گذشته اتفاق دیگرى حول باشگاه ذوب 
آهن و هیئت مدیره باشــگاه افتاد که مى تواند آتشــى 
برافروخته از خاکسترهایى باشــد که تا پیش از این به 
چشم نمى آمد. خبر درباره سومین حرکت اعضاى هیئت 
مدیره بود و طى آن شاهرخ شهنازى، رئیس هیئت مدیره 
و به قول خودش پدر معنوى باشگاه ذوب آهن، از سمت 

خود استعفا کرد.
تا اینجا رســیدیم به مرحله اى که افکار و برنامه هاى 
هیئت مدیره مو به مو (حداقل تا جایى که ما مى دانیم) 
به ثمر نشســت. پس از گرفتن یک رأى و بى اثر کردن 
حضور آذرى در باشگاه، بند آوردن زبان گویاى باشگاه و 
تحویل بلندگوى باشگاه به یکى از اعضاى هیئت مدیره 
و حاال ایجاد یک جاى خالى براى حضور یکى از نفرات 
مورد نظر و البته کنار گذاشتن یکى از مهمترین حامیان 
مدیریت فعلى، اتفاقاتى اســت که از ســوى مدیریت 

کارخانه دیکته شده، اما کسى مى داند چرا؟
جواب هرچه که باشد در اصفهان همه از پایان کار سعید 

آذرى حرف مى زنند. 

سعید آذرى تنهاتر از همیشه

تیر خالص به مدیرعامل؟

اوایل دوره کارى محمود گودرزى در وزارت ورزش بود 
که امیررضا خادم چهره شناخته شــده کشتى ایران به 
معاونت حقوقــى وزارت ورزش رفت. او همان زمان و با 
کمى فاصله مسئولیتى بزرگ از سوى وزیر گرفت. اینکه 
مدلى بسازد تا استقالل و پرسپولیس بدون کمک هاى 
دولتى اداره شــوند. البته کمى قبل از او محمد رویانیان 
مدلى ساخته بود که با کمک سامانه 3090 ، این تیم ها 
با مشارکت هواداران اداره شوند. سامانه اى که در همان 
شش ماهه نخســت طبق ادعاى فرمانده پیشین پلیس 
110 و مدیر وقت پرسپولیس که برکنار شد، 19 میلیارد 

درآمدزایى داشت اما دو میلیاردش را به خود تیم دادند.
خادم آمد و بــا این مدل درآمدزایى تیم هــا را پیش برد. 
او البته مدلــى را طراحى کرد که مثًال براى اســتقالل 
بایداعضاى هیئت مدیره رقمــى نزدیک به 20 میلیارد 
تومان مى پرداختند تا تیم ها اداره شوند. او ترکیبى پنج 
نفره براى استقالل چید که در آن یکى از اقوامش حاضر 
بود. همان زمان او در چند مصاحبه اى اعالم کرد حضور 
این فرد در هیئت مدیره استقالل، به دلیل تعهدى بوده 
که براى پرداخت حق عضویــت در هیئت مدیره تقبل 

کرده است.
آن فرد کسى نبود غیر از پندار توفیقى که به ادعاى مازیار 
ناظمى آن دو میلیارد تومان را نپرداخته اســت. اگرچه 

توفیقى این ادعا را تکذیــب مى کند اما هیچ وقت 
درباره پول هاى ادعایــى درباره اش 

شفاف سازى نشــده. ولى بعد از 
اندکى، توفیقى در استقالل ماند 

و همه کاره تیم شد.
حاال مدیران اســتقالل، اینطور که على خطیر در برنامه 
اخبار ورزشى سیما گفت، اعتقاد دارند هزینه هاى بسیارى 
را مدیریت توفیقى به اســتقالل تحمیل کرده اســت و 
بر خالف آنچه توفیقــى مى گوید، قرارداد مشــکل دار 
1/5میلیون دالرى او با شــفر چالش تیم شــده است و 
مدیران جدید به دنبال حل معضل هستند. حتى ملکى، 
رئیس پیشین هیئت مدیره اســتقالل هم گفته از شفر 
شنیده که اصل مشــکل تیم، کارهایى بوده که توفیقى 

انجام داده است.
حاال مازیار ناظمى در توییت هایش از این نوشته که براى 
آن وعده اجرایى نشده و مدیریت ناموفق توفیقى در اداره 
آبى ها، وزارت ورزش از پى رسیدگى حقوقى این مسئله 
است اما مسئله اى که مى ماند ماجراى امیر خادم است. 
او که حاال از وزارت ورزش رفته اســت تــا در انتخابات 
فدراسیون کشــتى شــرکت کند. مهمترین فدراسیون 
المپیکــى ایــران. اما آیــا او نباید 
ابتدا پاســخگوى مدیریت 
قبلــى اش و اثراتــى که 
به همراه داشــته، شود؟ 
اینکــه انتخــاب او چه 
تبعاتى در استقالل و یک 
دلخورى عمومى داشــته 

است؟

 یک تغییر
آهن اتفاق
از صند نیز
تیــم فوتب
عجیب تری
سبزپوشــ
هستند با ت
ذوب آهنى
روى نیمک
ها از بازى
پیدا کنند.
هنوز در هی
منصوریان
این اتفاق
ذ نشست و
کســب ک
آنها با امتیا
جایگاه بهت

با گذشت پنج هفته از رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا، ارسالن مطهرى ارزشمندترین بازیکن ایرانى 
در این مسابقات شد.

  باوجود اینکه ارسالن مطهرى دیدار تیمش مقابل الزوراء در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا را به دلیل 
مصدومیت از دست داد اما همچنان بهترین عملکرد را در بین بازیکنان تیم هاى ایرانى داشته و مى توان 

او را ارزشمندترین بازیکن ایرانى در آسیا دانست.
مطهرى با سه گل و یک پاس گل در چهار بازى، تأثیرگذارترین بازیکن ذوب آهن و ارزشمندترین بازیکن 
ایرانى در آسیاست. شجاع خلیل زاده با دو گل به همراه اوساگوآنا دیگر مهاجم ذوب آهن با یک گل و دو 
پاس گل، دیگر بازیکنان برتر و امتیازآور تیم هاى ایرانى در آسیا هستند. وحید محمد زاده، مدافع میانى 

ذوب آهن هم با یک گل و یک پاس گل در جدول امتیازآورترین بازیکنان ایرانى حضور دارد.
این آمار در حالى شــکل گرفته که هنوز یک هفته از مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا باقى مانده و 

بازیکنان سه تیم استقالل، پرسپولیس و ذوب آهن مى توانند عملکردشان را بهبود بخشند.

ارسالن روى ابرها
 در حالى که به نظر مى رسید آتش اختالفات بین امیر قلعه نویى و فرهاد مجیدى سرد شده، بازگشت 
فرهاد به استقالل نشان داد از این خبرها نیست. مجیدى بعد از پیروزى بر سپاهان در اصفهان، مطلب 
بســیار تند و عجیبى علیه قلعه نویى منتشــر و او را متهم کرد به اینکه دوست ندارد در غیاب خودش 
استقالل جام بگیرد. حاال قلعه نویى هم بدون ذکر نام جواب شاگرد سابقش را داده و گفته: «در مورد 
من حرف مى زنند که دیده شوند.» پس دعوا بار دیگر علنى شده؛ آن هم در حالى که براى فصل بعد، 

امکان حضور هر دو نفر در استقالل وجود دارد. 
ظاهراً مدتهاست در هیئت مدیره در مورد بازگشت قلعه نویى بحث مى شود. امیر هم که سال ها پیش 
مى گفت: «کشاورزى مى کنم اما دیگر به اســتقالل بر نمى گردم»، فعًال دست رد به سینه این شایعه 
نزده. از سوى دیگر فرهاد مجیدى هم امیدوار اســت فصل بعد به عنوان سرمربى قطعى و یا حداقل 
دستیار یک مربى خارجى بزرگ روى نیمکت اســتقالل بنشیند. با این اوصاف باید دید شاهین اقبال 

روى شانه کدامیک از این دو خواهد نشست.

هنوز فصل هجدهم به پایان نرسیده و نقل و انتقاالت شروع نشده اما شایعات در مورد 
جابه جایى بازیکنان به اوج خود رسیده است. بدون تردید نیمى از این اخبار، بازارگرمى 
است اما بخشى از آن نیز صحت دارد که در شرایط فعلى نمى توان دروغ و حقیقت را در 

این فضاى عجیب و غریب پیرامون فوتبال، از یکدیگر تمیز داد.
یکى از این شایعات در نوع خود جالب است. مى گویند بازیکن مدنظر برانکو ایوانکوویچ سه 
شنبه هفته گذشته با یکى از مدیران استقالل به توافق قطعى رسیده و به محض پایان 
فصل، قراردادش را با آبى پوشــان پایتخت منعقد مى کند. نزدیکان به برانکو 
مى گویند او عالقه خاصى به جذب رضا اسدى، هافبک دفاعى سایپا که به 
نوعى بزرگ شده باشگاه سپاهان است داشته و مى خواست این بازیکن 
را به خدمت بگیرد، اما شرایط به شکلى رقم خورد که شایعه شده اسدى 

از دست پرسپولیس پریده و فصل آینده، پیراهن آبى رنگ به تن دارد.
گویا یکى از مدیران باشــگاه اســتقالل که از طریق یک واسطه به 
این بازیکن نزدیک شده بود، سه شنبه شب توانست قول قطعى را از 
هافبک نارنجى پوشان بگیرد و فصل آینده، اسدى 24 ساله در تیمى 

توپ مى زند که یکى از مربیانش، فرهاد مجیدى است.

دوئل جدید دشمنان قدیمى

محصول سپاهان در رادار مجیدى و برانکو

تبعات دستپخت هاى فامیل آقاى کشتى گیر

 سال هاست که بازى هاى رســمى و حتى دوستانه 
تیم ملى در تهران برگزار مى شود و تماشاگران سایر 
شهرهاى ایران از دیدن بازى هاى تیم ملى محروم 
شدند. طبق اعالم فدراسیون نخستین بازى دوستانه 
تیم ملى در سال 98 در ورزشگاه آزادى برگزار خواهد 
شد. تا چندى قبل بهانه نبود زمین و ورزشگاه مناسب 
در خارج از تهران قابل قبول و منطقى بود اما از چندین 
سال قبل و با ســاخت، تجهیز و کامل شدن چندین 
ورزشگاه از جمله نقش جهان و فوالدشهر اصفهان، 
امام رضا (ع) مشهد، شهداى فوالد خوزستان و حتى 
یادگار امام (ره) تبریز پتانســیل بســیار خوبى براى 

برگزارى بازى هاى بین المللى فراهم شده است.
این ورزشــگاه ها کــه طبق اعــالم AFC داراى 
استانداردهاى الزم براى برگزارى بازى هاى رسمى 
هســتند و تاکنــون از آزمایش هــاى مختلف نظیر 
برگزارى بازى هاى لیگ قهرمانان آسیا و بازى هاى 
مهم لیگ برتر سربلند بیرون آمدند، در انتظار حضور 
ستاره ها و ملى پوشــان فوتبال ایران هستند. در کنار 
ورزشــگاه هاى مدرن و تجهیز شده، هواداران خارج 
از تهران شور و اشتیاقى بسیار زیادى براى تماشاى 
بازى هاى تیم ملى و دیدن ســتاره هاى محبوبشان 
از قبیل علیرضا جهانبخش، ســردار آزمون، سامان 
قدوس، سعید عزت اللهى، کریم انصارى فرد و... دارند 
و مطمئناً بازى هاى دوستانه مى تواند هزاران تماشاگر 

را به ورزشگاه بکشاند.
در سوى مقابل، کمتر کسى به یاد دارد که براى بازى 
دوســتانه تیم ملى بیش از ده هزار نفر به ورزشــگاه 
آزادى رفته باشند و در این ســال ها به جز بازى هاى 
مهم، ظرفیت ورزشگاه آزادى تکمیل نشده است. به 
جز این، ورزشگاه هاى جدید که داراى گنجایش هاى 
مناســب نظیر 30 تا 50 هزار نفر هســتند، فضاى 
بهترى نســبت به آزادى دارند. وجود امکانات حمل 
و نقلى و اقامتى مناســب نظیر فــرودگاه و هتل در 
شــهرهاى یاد شــده، مهر تأییدى دیگــرى براى 

برگــزارى بازى هاى تیم ملى در هر شــهرى به جز 
تهران است.

به جز اینکه هــواداران خارج از پایتخــت از نعمت 
تماشاى بازى هاى تیم ملى بهره مند خواهند شد، تیم 
ملى قادر است خودش را براى بازى در هر آب و هوایى 
آماده کند؛ همانطور که خوزستان به دلیل داشتن آب و 
هواى گرم، مشهد به علت داشتن آب و هواى معتدل و 
متمایل به سرد و خشک، تبریز با داشتن تابستان هاى 
گرم و خشک و زمستان هاى سرد و اصفهان به دلیل 
داشتن آب و هواى معتدل و خشک مى تواند تجربیات 
مختلفى براى بازیکنان تیم ملى در ایران داشته باشد.
با در نظر گرفتن اینکه تیم ملى در بازى هاى رسمى 
مى تواند دیدارهایش با کشــورهاى عربى که داراى 
اقلیم بیابانى و گرم هســتند، در شــهرهاى مشهد و 
تبریز برگزار کند و مقابل کشــورهاى سردسیر مانند 
ازبکستان در خوزســتان به میدان برود و بیشترین 
بهره بردارى را داشته باشد؛ همانطور که کشورهایى 
مانند کره جنوبى و چیــن در برابر تیم ملى بازى هاى 
خود را به جاى پایتخت، در شهرهاى شرجى برگزار 
مى کنند که بیشترین فشار به تیم ملى ایران وارد شود.

از سوى دیگر کشورهاى مختلف از جمله اسپانیا در 
بازى هاى رسمى و دوســتانه خود در ورزشگاه ها و 
شهرهاى مختلف از قبیل نیوکمپ بارسلونا، سانچس 
پیسخوان سویا، سانتیاگو برنابئو و واندا متروپولیتانو 
مادرید، مستایا والنسیا و سن مامس بیلبائو به میدان 

مى رود.
در صورتى که ایــن اتفاق هم در ایران اجرا شــود، 
مورد اســتقبال هواداران قرار مى گیرد و تیم ملى هم 
در شــرایط گوناگون از قبیل بلیت فروشى و داشتن 
تعداد زیادى از تماشاگران بهره مند خواهد شد. بازى 
با ســوریه در خرداد ماه ســال جارى، فرصت بسیار 
مناسبى براى میزبانى شهرهایى غیر از تهران است تا 
تماشاگران در خرداد ماه و در این دیدار دوستانه از تیم 

ملى استقبال مناسبى را به جا بیاورند.

تیم ملى را به نقش جهان بیاورید

اعضاى خارجى تیم فوتبال پرســپولیس غیر از برانکو 
ایوانکوویچ، مطالبات خود را دریافت نکرده اند.

  باشگاه پرســپولیس هفته گذشته 
توانســت بخشــى از بدهى خود به 
بازیکنان ایرانى و ســرمربى تیم را 
پرداخت کند تا بار سنگین مطالبات 

آنها را کاهش دهد.
برانکو ایوانکوویچ کــه طلب 850 
هزار یورویى از پرســپولیس داشت 
حدود 70 درصــد از آن را دریافت 
کرد تا با دغدغه کمترى نســبت به 

گذشته، کارش را ادامه دهد.
سرمربى سرخپوشــان پایتخت در طول همکارى خود 
با این باشــگاه معموًال آخرین نفر از اعضاى کادر فنى 

بود که طلب خود را دریافت مى کرد. کمبود منابع ارزى 
باعث شــده بود تا برانکو در طول یکســال و نیم اخیر 
مبلغى را دریافت نکنــد و تبدیل به بزرگ ترین طلبکار 

باشگاه شود.
همین امر سبب شد هیئت مدیره 
باشگاه پرسپولیس پرداخت بدهى 
سرمربى تیم را در اولویت قرار دهد 
و بدهى به ســایر اعضاى خارجى 
کادر فنى و بازیکنــان را به زمان 

دیگرى موکول کند.
قرار است باشگاه پرسپولیس پس 
از پایان بازى هاى این تیم در لیگ 
برتر و قبل از بازى با سپاهان اصفهان بخشى از مطالبات 
خارجى هاى تیــم را پرداخت کند تــا آنها هم صاحب 

پول شوند.

خارجى ها پول الزمند

تیم هایى از کشورهاى ترکیه، صربستان، اوکراین، پرتغال 
و انگلیس به دنبال جذب مهــدى طارمى، مهاجم تیم 

الغرافه قطر هستند.
مهدى طارمى که در یک  فصل ونیم 
اخیر براى تیم الغرافه در لیگ ستارگان 
قطر بازى کرده است پیشنهادهایى 
از تیم هاى اروپایى دارد. قرارداد این 
مهاجم ایرانى تیم الغرافه پایان یافته 
و تیم ســتاره ســرخ بلگراد در لیگ 
صربســتان که در فصل آینده لیگ 
قهرمانان اروپا حضور خواهد داشت 

خواهان جذب مهدى طارمى است.

اســپورتینگ براگاى پرتغال، دینامو کیــف اوکراین و 
هادرســفیلد انگلیس دیگــر تیم هاى مطــرح اروپایى 
هســتند کــه تصمیم بــه جذب 
مهدى طارمى دارند. در این میان 
سقوط تیم هادرسفیلد از لیگ برتر 
انگلیس قطعى شده و فصل آینده 
در چمپیونشــیپ به عنوان دومین 
سطح فوتبال باشگاهى این کشور 

بازى خواهد کرد.
بر اســاس این گزارش، تیم هایى 
از لیگ هــاى ترکیه و اســپانیا نیز 

خواهان عقد قرارداد با مهدى طارمى هستند.

همه دنیا به دنبال طارمى

بر اساس اعالم سعید فتاحى، رئیس کمیته مسابقات دیدار 
پایانى جام حذفى این فصل در خرمشهر برگزار نمى شود.

او دراین باره مى گوید:محل قطعى 
فینال جام حذفى را آخــر این هفته 
اعالم مى کنیم. بازى نیمه  نهایى را 
بعد از شب هاى قدر و بازى فینال را 
روز 12 خرداد برگزار مى کنیم. با توجه 
به گرماى هوا در این روزها نمى توان 

بازى را در خرمشهر برگزار کرد. 
 ســازمان لیگ برتر چند سالى بود 
که دیدارهاى پایانــى جام حذفى را 

در خرمشهر برگزار مى شــود که گرماى هوا و از سویى 
کیفیت بــد زمین چمن خرمشــهر موجــب اعتراض 
تیم هاى شرکت کننده در دیدار پایانى شده بود. سیاست 

در کشورهاى توســعه یافته از این قرار است که فینال 
را هر بار در یک شــهر برگزار مى کنند تا همه شهرها به 
ظرفیت برگزارى بازى هاى مهم 
دست یابند و از ســویى برگزارى 
بازى هاى پایانى جــام حذفى هر 
بار در یک شــهر موجب اداى دین 
فوتبال به مردمان همه شهرها مى 
شود و از همه مهمتر جذابیت فوتبال 
به همه شــهرها مى رود و تصمیم 
جدید ســازمان لیــگ برتر یک 
تصمیــم منطقى اســت. خیلى از 
فدراسیون هاى ملى پیش از شروع فصل و بدون لحاظ 
اینکه کدام تیم ها به دیدار پایانى راه پیدا مى کنند استادیوم 

برگزارى  فینال را مشخص مى کنند.

وداع فینال با خرمشهر هنوز فصل هجدهم به پایا
جابه جایى بازیکنان به اوج
است اما بخشى از آن نیز ص
اینفضاى عجیب و غریبپ
یکى از این شایعات در نوع خود
شنبه هفته گذشته بایکى
فصل، قراردادش را
مى گویند او عالق
نوعى بزرگ ش
به خدمتب را
از دست پرس
گویا یکى ا
این بازیکن
هافبک نار
توپ مى زند ک

محصول سپاهان در ر

احمد خلیلى

محمد مؤمنى سعید نظرى

مهدى رحمانى

پنج شوند. او ترکیبى ها اداره
ه در آن یکى از اقوامش حاضر 
مصاحبه اى اعالم کرد حضور 
ستقالل، به دلیل تعهدى بوده 
ضویــت در هیئت مدیره تقبل 

دار توفیقى که به ادعاى مازیار 
ن را نپرداخته اســت. اگرچه 

ب مى کند اما هیچوقت 
 درباره اش 

ى بعد از 
ل ماند 

فدراسیونکشــتى شــرکت کند. مهمترین فدراسیون
المپیکــى ایــران. اما آیــا او نباید 
ابتدا پاســخگوى مدیریت 
قبلــى اش و اثراتــى که 
به همراه داشــته، شود؟ 
اینکــه انتخــاب او چه 
تبعاتى در استقالل و یک 
دلخورى عمومى داشــته 

است؟



0606استاناستان 3491 سال شانزدهمیک شنبه  22 اردیبهشت  ماه   1398

آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 984202511905781- 98/2/3 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001651 مورخ 1397/12/06 هیات اقاى عباس داورى دولت ابادى به شماره شناسنامه 104 
ملى 6609510563 صادره از دولت اباد فرزند حسین بر ششدانگ یک باب خانه مسکونى به مساحت 331/40 مترمربع 
مفروزى از پالك شماره 99 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه 
از طرف آقاى یوسف خاکى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/2/7 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 22 /1398/2 م الف: 442475 

میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /2/156
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 984202511905519- 98/2/3 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139860302210000369 مورخ 1398/02/03 هیات اقاى سعید آقائى به شماره شناسنامه 1200077067 ملى 
1200077067 صادره از سمیرم فرزند حسن بر ششدانگ یک قطعه باغ و ساختمان متعلقه به مساحت 1952/26 مترمربع 
مفروزى از پالك شماره 2248/1158 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. (مالکیت متقاضى). 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/2/7 تاریخ انتشار نوبت دوم: 22 /1398/2 م الف: 442928 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /2/158
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و 

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

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیــف 1- برابــر رأى شــماره 139860302023000041 مــورخ 98/01/25 و راى اصالحــى شــماره 
139860302023000049 مورخ 98/01/26 آقاى وحید پور ابوطالب به شماره شناسنامه 1796 کدملى 1285958004 
صادره از اصفهان فرزند تقى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 116/16 مترمربع مفروزى از پالك شماره6057- 
اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف  مرتضى و وراث عباسعلى پور ابوطالب واگذار گردیده 
است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/2/7 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/2/22 م الف: 442422 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالك مرکزى اصفهان /2/160
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و 

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

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیــف 1- برابــر رأى اصالحــى شــماره 139860302023000100 مــورخ 98/02/03 و راى شــماره 
139860302023000099 مورخ 98/02/03 آقاى هادى جوادى نژاد به شماره شناسنامه 1684 کدملى 1285147669 
صادره از اصفهان فرزند اسداله نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 24/75 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2 
فرعى از 1627- اصلى واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف عفت بقالیان به اسداله جوادى نژاد و سپس 
از طرف اسداله جوادى نژاد واگذار گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 98/2/7 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/2/22 م الف: 442450 

صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /2/162
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و 

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

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139860302023000073 مورخ 98/01/28 آقاى محمود میرزائى دم آبى به شماره شناسنامه 
29 کدملى 1091964866 صادره از نجف آباد فرزند رمضان على نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 63/60 مترمربع 
مفروزى از پالك شــماره 2877- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز 
گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 98/2/7 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/2/22 م الف: 442199 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك مرکزى اصفهان /2/164
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و 

اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 

که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023001149 مورخ 97/12/28 آقاى عبدالکریم ذوالفقارى به شماره شناسنامه 
8 کدملى 5129765206 صادره از ســمیرم فرزند ابراهیم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 91/82 مترمربع 
مفروزى از پالك شــماره 6421 - اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز 
گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 98/2/7 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/2/22 م الف: 441924 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك مرکزى اصفهان /2/166
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و 

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

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیــف 1- برابــر رأى اصالحــى شــماره 139860302023000050 مــورخ 98/01/26 و راى شــماره 
139760302023001154 مورخ 97/12/28 شرکت گاز به شماره شناسه ملى 10101891781 بر  ششدانگ یکباب 
ایستگاه گاز به مساحت 218/12 مترمربع مفروزى از پالك شماره 37 فرعى از 2517- اصلى واقع در بخش 1 ثبت اصفهان 
که توسط الیحه قانونى به شرکت گاز واگذار گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 98/2/7 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/2/22 م 

الف: 443654 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /2/170
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و 

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

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139860302023000057 مورخ 98/01/27 خانم طیبه کاروان به شماره شناسنامه 30558 
کدملى 1282233149 صادره از اصفهان فرزند محمود نســبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 34/41 مترمربع 
مفروزى از پالك شــماره 3 فرعى از 5958- اصلى و 5959- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که به صورت عادى 
از طرف حسین یخچالى واگذار گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 98/2/7 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/2/22 م الف: 443694 

صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /2/172
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و 

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

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139860302023000042 مورخ 98/01/25 آقاى عبدالرحیم داورى دولت ابادى به شماره 
شناسنامه 17 کدملى 6609455066 صادره از دولت اباد فرزند میرزا محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
15/97 مترمربع مفروزى از پالك شماره 895- اصلى  واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف نعمت 
اله حیدرى و پروین دخت صباغى جونى واگذار گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 98/2/7 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/2/22 م 

الف: 443994 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /2/174
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شماره آگهى: 139803902004000013 تاریخ آگهى: 1398/01/21 شماره پرونده: 139604002004000828 مزایده 
پرونده اجرایى شماره بایگانى: 9602928- ششدانگ پالك شماره سه فرعى از سیزده هزار و نهصد و نود و دو اصلى به 
مساحت 161/7 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان خیابان رباط اول کوچه شیخ فائز بن بست هما 
انتهاى بن بست پ 333 که سند مالکیت آن در صفحه 581 دفتر 82 امالك به شماره ثبتى 136939 و با شماره چاپى 
174302 سرى ب سال 11 ثبت و صادر شده است با حدود، شماًال: بطول 9/60 متر دیوار بدیوار پالك 13992/1 باقیمانده 
شرقا: اول بطول 1/5 متر درب و دیواریست به دهنه کوچه دوم بطول 15 متر دیوار بدیوار خانه از پالك 13992/1 باقیمانده 
جنوبا: بطول 10/25 متر دیوار بدیوار پالك 1399/1 باقیمانده غربا: بطول 16/10 متر دیواریست به زمین از پالك 13992/1 
باقیمانده که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق بصورت یک باب منزل مسکونى در یک طبقه و فاقد نماى ساختمان 
به صورت اجرى زبره و سازه بنایى با قدمت حدود 40 سال مى باشد ملک داراى 161/70 متر مربع عرصه و مجموعا 137 
مترمربع اعیان مى باشد سازه یک طبقه و یک واحد با کاربرى مسکونى و نوع اسکلت سازه از نوع مصالح بنایى با سقف 
ضربى قدمت حدود بیش از 40 سال است سیستم گرمایشى بخارى و سیستم سرمایشى کولر ابى کف سازى موزاییک و 
دیواره گچ سفید و رنگ امیزى و داراى اشپزخانه با کابینت فلزى مى باشد انشعابات آب، کنتور برق امپر . 25 تک فاز و گاز در 
محل دایر مى باشد ملکى آقاى على حیدر دردشتى که طبق سند رهنى شماره 61193- 94/10/2 تنظیمى در دفترخانه 
اسناد رسمى شماره 79 اصفهان در رهن بانک ملت واقع مى باشد و طبق اعالم بانک بستانکار ملک فاقد بیمه مى باشد 
از ساعت 9 الى 12 روز شــنبه مورخ 98/3/25 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى 
چهارراه اول ”شهید صداقتى“ ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه چهار 
میلیارد و سیصد میلیون ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر 
است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده 
داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده 
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان 
مورخ 98/2/22 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت 
در جلسه مزایده باید مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى 

بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى 
است. ضمناً برنده مزایده باید مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص پرداخت نماید. م الف: 

433686 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /2/127
فقدان سند مالکیت

شماره: 139821702210001321- 98/2/17 تمامت شش دانگ پالك ثبتى 148/599 واقع در بخش 22 ثبت اصفهان 
در صفحه 32 دفتر 56 ذیل ثبت 4185 به نام محمد ســلیمانى سابقه ثبت و سند مالکیت کاداسترى به شماره مسلسل 
451609- ه/91 دارد که طبق سند انتقال 5798 مورخ 1393/02/18 دفترخانه 349 اصفهان به وى انتقال قطعى یافته و 
طبق سند رهنى 24691 مورخ 1393/03/28 دفترخانه 217 اصفهان در رهن بانک صدارات ایران مدیریت شعب استان 
اصفهان قرار گرفته است سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى به انضمام دو برگ استشهادیه که امضاء شهود آن ذیل 
شماره 14791 و شناسه یکتاى 139802155353000042 و رمز تصدیق 784838 مورخ 1398/01/27 به گواهى دفتر 
خانه 349 محمدآباد جرقویه اصفهان رسیده و مالک مدعى است که سند مالکیت آن مفقود شده است و درخواست صدور 
سند مالکیت المثنى ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهى میشود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از 
تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این ا داره تسلیم 
و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 458628 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /2/373

ابالغ اجراییه 
شــماره پرونــده: 139704002003005312/1 شــماره بایگانــى پرونده: 9707445/1 شــماره آگهــى ابالغیه: 
139803802003000042 تاریخ صدور: 1398/02/11 ابالغ اجرائیه قرارداد بانکى 9707445- بدینوسیله به فالمرز 
نامور نام پدر: کیامرث تاریخ تولد: 1329/05/09 شماره ملى: 6299485124 شماره شناسنامه: 3441 به نشانى: اصفهان 
کوى مطهرى کوچه آراسته پالك 3 واحد 1 و 2 و 3 کدپستى 8176984371 ابالغ مى شود که بانک شهر شعبه شیخ 
صدوق به استناد قرارداد بانکى شماره: 1394/06/25- 341/700/16708778/1 جهت وصول مبلغ 46/213/178 ریال 
بابت اصل طلب و مبلغ 6/794/012 ریال سود و مبلغ 13/667/322 ریال خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1397/10/19 و 
مبلغ 43/567 ریال ذمه روزانه و حق وکاله طبق تعرفه 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 تار یخ 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: 459648 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /2/374
ابالغ اجراییه 

شــماره پرونــده: 139704002003005564/1 شــماره بایگانــى پرونده: 9707797/1 شــماره آگهــى ابالغیه: 
139803802003000039 تاریخ صدور: 1398/02/11 ابالغ اجرائیه قرارداد بانکى 9707797- بدینوسیله به سمانه 
سادات میرى نام پدر: سید محمد تاریخ تولد: 1359/06/12 شماره ملى: 2121585001 شماره شناسنامه: 2803 به نشانى: 
اصفهان خیابان میر کوى آسیاب پالك 120 کدپستى 4916843135 – سید مصطفى میرى نام پدر: سید محمد تاریخ 
تولد: 1366/06/01 شماره ملى: 2122726301 شماره شناسنامه: 7029 به نشانى: اصفهان خیابان گلزار خیابان کهران 
کوچه جاوید طبقه 2 پالك 10 ابالغ مى شود که بانک ملى شعبه سروستان جى اصفهان به استناد قرارداد بانکى شماره: 
1395/02/15- 6602976187005 جهت وصول مبلغ 463/510/859 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 178/725/699 
ریال سود و مبلغ 169/320/291 ریال خســارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1397/11/23 و مبلغ 381/005 ریال ذمه روزانه و 
حق  وکاله طبق تعرفه مى باشــید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات 
قانونى اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه 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: 459649 اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان /2/375
ابالغ اجراییه 

شــماره پرونــده: 139704002003005713/1 شــماره بایگانــى پرونده: 9707952/1 شــماره آگهــى ابالغیه: 
139803802003000035 تاریخ صدور: 1398/02/10 ابالغ اجرائیه قرارداد بانکى 9707952- بدینوســیله به آمنه 
چپریان نام پدر: على تاریخ تولد: 1345/02/01 شماره ملى: 1285674030 شماره شناسنامه: 126 به نشانى: اصفهان 
خیابان شیخ صدوق کوچه شهید مرادى بن بست توکلى کدپستى 81647577987- عباس اسماعیلى نام پدر: مصطفى 
تاریخ تولد: 1340/03/16 شماره ملى: 1199556394 شماره شناسنامه: 20 به نشانى: اصفهان خیابان نیکبخت مقابل 
بانک ملى – مجتبى ارتانى نام پدر: محبوب تاریخ تولد: 1346/03/01 شــماره ملى: 2801928348 شماره شناسنامه: 
326 به نشانى: اصفهان خیابان شیخ صدوق جنب ثامن الحجج کدپستى 8164757984 ابالغ مى شود که بانک ملى 
شعبه نیکبخت به استناد قرارداد بانکى شماره 1394/08/26- 9407909721: جهت وصول اصل طلب: 400/000/000 
ریال و خسارت تاخیر تادیه: 389/115/991 ریال، تاریخ مبناى محاسبه خسارت: 1397/11/14 خسارت تاخیر روزانه: 
329/333 ریال و حق الوکاله طبق تعرفه 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 تار یخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه 
نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشــر 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: 459655 اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان /2/376
ابالغ اخطاریه ماده 101

شــماره پرونــده: 139704002004000512/1 شــماره بایگانــى پرونــده: 9704653/2 شــماره ابالغیــه: 
139805102004000393 تاریخ صدور: 1398/02/10 آگهى ابالغ اخطاریه ماده 101 شماره 139805102004000393 
کالسه: 9704653 اصفهان- بدینوسیله به 1 آقاى امید پویافر مدیون پرونده ساکن اصفهان میدان شهدا خ فروغى کوچه 
ابوریحان بن بست معرفت منزل شخصى که برابر گزارش مأمور مربوطه به آدرس مراجعه شد لیکن به دلیل عدم شناسائى 
آدرس، ابالغ اخطاریه ماده 101 انجام نشد طبق گزارش مورخ 97/12/16 کارشناس رسمى دادگسترى، ششدانگ پالك 
99/13263 واقع در بخش 16 اصفهان به مبلغ 14/200/000/000 ریال ارزیابى گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابى پالك 
مذکور معترض مى باشید، اعتراض کتبى خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ انتشار آگهى ابالغ این اخطاریه به ضمیمه 
فیش بانکى دستمزد کارشناس تجدیدنظر براى هر پالك مبلغ 16/000/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمنًآ 
به اعتراضى که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکى دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. گردد 
تاریخ انتشار این آگهى تاریخ ابالغ اخطاریه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنام ه نصف جهان چاپ اصفهان درج 

و منتشر مى گردد و عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 459657 رئیس اداره اجراى اسناد 
رسمى اصفهان /2/377

اخطاریه
شــماره پرونــده: 139604002004000850/1 شــماره بایگانــى پرونــده: 9603067/2 شــماره ابالغیــه: 
139805102004000375 تاریخ صدور: 1398/02/09 بدینوسیله به آقاى حسن دهقانى پوده بدهکار پرونده ساکن 
اصفهان خیابان مهرآباد خیابان پسندیده 8 مترى امید ســمت چپ کوچه پالك 18 کدپستى 8158937493 که برابر 
گزارش مأمور مربوطه آدرس شناسایى نگردیده و در پالك 58 نیز ابالغ واقعى میسر نگردیده ابالغ مى گردد، چون از طرف 
مدیو ن "سعید حسنى بافرانى" نسبت به ارزیابى ششدانگ پالك 15201/742 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان متعلق به 
نامبرده که در مقابل طلب بانک سپه اصفهان شعبه حکیم نظامى در رهن قرار گرفته واخواهى گردیده و پالك صدرالذکر 
مجدداً توسط آقایان احمد مددیان چالشترى، محمدرضا منصورى، سعید نورمهر کارشناسان رسمى دادگسترى به مبلغ 
12/600/000/000 ریال ارزیابى گردیده و اقدام بعدى پرونده، تنظیم آگهى مزایده و ســپس ادامه عملیات اجرایى مى 
باشد. لذا مراتب جهت اطالع ابالغ مى گردد تاریخ انتشار این آگهى تاریخ ابالغ اخطاریه محسوب است و فقط یک نوبت 
در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد. م الف: 459668 اسدى- رییس اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان /2/378
احضار متهم

شماره نامه: 1398009000269102 شماره پرونده: 9709983642500365 شماره بایگانى پرونده: 970442  آگهى 
احضار متهم ابراهیم هداوند فرزند درویش- به دین وسیله به شما ابالغ میگردد خانم شهرزاد دهکردى فرزند قنبر شکایتى 
علیه شما دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ چهار میلیون و ششصد هزار تومان مطرح نموده که پس از ارجاع 
درخواست در شعبه دوم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب لنجان به کالسه 970442 ب 2 ثبت و تحت رسیدگى است 
بنا به اعالم و درخواست شاکیه به لحاظ مجهول المکان بودن شما با استناد به ماده 115 قانون ایین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیر االنتشار آگهى میگردد تا جهت رسیدگى به اتهام و 
دفاع ظرف یکماه از تاریخ نشر اگهى در این شعبه حاضر شوید ضمن اعالم آدرس جدید خود از موضوع شکایت بطور کامل 
مطلع شده در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 455114 مسعودى فر- بازپرس شعبه 

دوم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان لنجان (زرین شهر) /2/379
حصر وراثت

خانم سمیه رمضانى داراى شناسنامه شماره 678 به شرح دادخواست به کالســه 87/98 از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین محمدى بشناسنامه 3403 در تاریخ 1398/02/03 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- ابوالفضل محمدى فرزند حسین ش.ش 
1275893813 ت.ت 1388 صادره از اصفهان  (پسر متوفى) 2- فاطمه محمدى فرزند حسین ش.ش 1273265831 
ت.ت 1379 صادره از اصفهان (دختر متوفى) 3- سمیه رمضانى فرزند مصطفى قلى ش.ش 678 ت.ت 1362 صادره از 
اصفهان (همسر متوفى) 4- تاجماه کریمى فرزند حبیب ش.ش 82 ت.ت 1329 صادره از چادگان (مادر متوفى) والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه 
اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 457579 

شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /2/380
ابالغ وقت رسیدگى

وقت رسیدگى : آقاى عبدالرحیم ملک محمدى دادخواستى به طرفیت اسماعیل دهقان بهابادى به خواسته: مطالبه تقدیم 
که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع و به کالســه 52/98 ثبت گردیده است. نظر به اینکه خوانده فوق الذکر مجهول 
المکان اعالم گردیده است مراتب حسب درخواست خواهان موافقت شورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
و دادگاههاى عمومى و انقالب یک مرتبه  در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج مى گردد و ازخوانده فوق دعوت مى 
گردد در جلسه رسیدگى مورخ 98/3/18 ساعت 4/15 جهت رسیدگى حاضر شوند واال نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
و وقت رسیدگى ابالغ شده محسوب و از طرف شورا تصمیم قانونى اتخاذ خواهد شد . 459669/م الف، دبیرشعبه چهارم 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 2/384
 حصروراثت

محمود درخشان هوره داراى شناسنامه شماره 509 به شرح دادخواست به کالسه 248/98 از این دادگاه درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد درخشان هوره  بشناسنامه 1080059105 در تاریخ 98/1/15 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. محمود درخشان هوره  ش ش 
509 (پدر متوفى )  ، 2. خدیجه بهاءلو هوره  ش ش 24 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. 459152/م الف رئیس شعبه 

10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 2/385
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان امین علیدادى دادخواستى به خواسته الزام به انتقال سند      و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت زمان 
اجراى حکم و مطلق خسارت ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت خوانده 1- آقاى کوروش شکرالهى 2- خانم 
فرشته خدادادى به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 143/98 
ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/3/27 ساعت 8:30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین 
شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 458064/ م الف شعبه 5 امیرآباد شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 2/386
 فقدان سند مالکیت 

شماره139885602030001196 خانم مهرى رضائیان نجف آبادى  فرزند غالمرضا به موجب درخواست وارده به شماره 
139821702030001513  مورخ 1398/01/27 و باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى 
شده مدعى شدند که سند مالکیت تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ قریه ملک آباد پالك ثبتى 6 فرعى از 408  اصلى 
مفروز و مجزى شده از شماره 2 فرعى از 408 اصلى واقع در قطعه دو نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که دردفتر امالك 
الکترونیکى شماره 139620302030013971 بنام نامبرده ثبت و سند مالکیت بشماره چاپى 362074 سرى الف-96  
صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: در اثر سهل انگارى مفقود شده 
است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. 
تاریخ انتشار 1398/02/22، 458001/م الف- ابوالفضل ریحانى محمدزاده مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از 

طرف زهرا لطفى نجف آبادى نجف آبادى 2/381

نماینده فریدن، فریدونشهر، چادگان و بویین میاندشت 
گفت: اعالم کرده ایم با هر طرح انتقال آب که شــامل 

«احداث تونل» باشد مخالفیم.
اکبر ترکى ضمن رد هرگونه شــایعه در رابطه با اجراى 
طرح جدید احداث تونل انتقال آب در فریدونشــهر، در 
مورد بازدید استاندار و جمعى از نمایندگان استان اصفهان 
از دهستان پشتکوه اظهار کرد: یکى از موضوعات بازدید 
نمایندگان بررسى آب هاى ســطحى این شهرستان و 
امکان ســنجى انتقال این آب به حوضه آبریز زاینده رود 

بود.
نماینده فریدن، فریدونشهر، چادگان و بویین میاندشت 

با بیان این که هر طرح انتقال آب در فریدونشهر باید با در 
اولویت قــرار دادن مصالح مردم این شهرســتان انجام 
شود، گفت: اعالم کردیم با هر طرح انتقال آب که شامل 
«احداث تونل» باشد مخالفیم و جلو آن را خواهیم گرفت؛ 

در صورت نیاز باید از پمپاژ آب استفاده شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این رابطه 
تصریح کرد: عــالوه بر منتفى بودن احــداث تونل، هر 
طرح انتقال آب به زاینده رود باید از مسیر فریدونشهر-
فریدن-چادگان انجام شود و با هر طرحى که این شروط 
را لحاظ نکند مخالف هستیم و اجازه انجام آن را نخواهیم 

داد.

مدیرعامل سازمان پایانه هاى مســافربرى شهردارى 
اصفهان گفت: در فروردین ماه ســال جارى 831 هزار و 
473 نفر مسافر از طریق پایانه هاى مسافربرى جابه جا 
شده اند. عباس محبوبى در گفتگو با «ایمنا» اظهار کرد: در 
این بازه زمانى393 هزار و 856 مسافر از طریق پایانه هاى 
شهر وارد و 437 هزار و 617 نفر مسافر از همین طریق از 
شهر خارج شدند.وى تصریح کرد: پایانه مسافربرى کاوه 
به 120 نقطه کشور، پایانه مسافربرى صفه به 60 نقطه 
کشور و پایانه هاى زاینده رود و جى به استان هاى شرق و 

غرب شهر اصفهان خدمات رسانى مى کند.
محبوبــى با بیان اینکــه در پایانه هاى پنج گانه شــهر 

اصفهان روزانه حــدود 60 تا 70 هزار مســافر جابه جا 
مى شوند، گفت: در پایانه مســافربرى کاوه حدود 450 
دستگاه اتوبوس، پایانه صفه حدود 150، پایانه زاینده رود 
50 و پایانه جى حدود 30 دستگاه اتوبوس روزانه مسافران 
را جابه جا مى کند. وى خاطرنشــان کــرد: به زودى در 
پایانه صفه اتوماســیون بار به منظور نظارت بر حمل بار 
اتوبوس ها براى  جلوگیــرى از بارگیرى بارهاى ُپرخطر، 
پیاده سازى مى شود. وى از تجهیز پایانه مسافربرى جى 
به ژنراتور برق اضطرارى در سال جارى خبر داد و گفت: 
براى کاهش ترافیک پایانه کاوه، در صدد خرید زمین در 

شمال شهر اصفهان هستیم.

اجازه حفر تونل انتقال آب 
در فریدونشهر را نمى دهیم

جابه جایى 800 هزار مسافر 
در پایانه هاى شهر

محکومیت رئیس 
یک بیمارستان دولتى

رئیــس بیمارســتانى دولتى به جرم ســودجویى از 
بیماران به دو میلیارد ریال جریمه در اصفهان محکوم

 شد. 
غالمرضا صالحــى، مدیر کل تعزیــرات حکومتى 
اســتان اصفهان گفت: پرونده تخلف مسئوالن این 
واحد درمانى با اتهام ایجاد خدمــات مازاد براحتیاج 
به منظور ســودجویى از بیماران با گزارش سازمان 
بازرسى اصفهان بررسى شد و با تأیید کمیسیون ماده 
11 دانشگاه علوم پزشکى اصفهان تخلف براى شعبه 
محرز و رئیس بیمارستان متخلف به استناد قانون به 
پرداخت بیش از دو میلیارد ریال جریمه نقدى در حق 

دولت محکوم شد.

افتخار آفرینى دختر 10 ساله 
دختر ده ساله اصفهانى دیپلم افتخار مسابقه نقاشى 
و پوستر اسپانیا را کسب کرد. ســنا رحمانى ده ساله 
از مرکز فرهنگى هنرى شــماره 10 کانون پرورش 
فکرى کودکان و نوجوانان استان اصفهان در مسابقه 
بین المللى نقاشــى و پوســتر بنیاد صلح و همکارى 
اسپانیا، در بخش پوستر موفق به کسب دیپلم افتخار و 

تقدیرنامه سازمان ملل متحد شد. 
در این مسابقه که تالش داشت آگاهى نسل جدید را 
در مورد موضوع هاى اجتماعى درباره طبیعت جهان 
با کمک سالح قدرتمند آموزش باال ببرد، 3502 اثر از 

34 کشور جهان شرکت داده شده بود.  

خبر

نخســتین گروه از فالمینگوهاى مهاجر پس از حدود دو 
ســال در تاالب بین المللى گاوخونى در شرق اصفهان 

فرود آمدند.
سرپرست معاونت نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان در گفتگو با «ایرنا» اظهار کرد: از 
چند روز گذشــته حدود یکصد تا 150 قطعه فالمینگو در 
تاالب بین المللى گاوخونى پس از حدود دو سال غیبت و 
آبگیرى نسبى تاالب گاوخونى در این محدوده فرود آمدند.
حســین اکبرى افــزود: ایــن گونــه پرنده آبــزى در

مهاجرت هاى بهاره از عرض هاى جغرافیایى شمالى به 
سمت میانى و جنوبى پرواز مى کند.

وى با بیان اینکه بارش ها و سیالب هاى فروردین امسال 
منجر به آبگیرى بخشى از این تاالب و تجدید حیات برخى 
از پوشش هاى گیاهى منطقه شد، تصریح کرد: همین امر 
باعث مراجعه برخى از گونه هاى جانورى مانند فالمینگو، 
انواعى از اردك ها، مرغابى ها، غازها، پرستوهاى دریایى، 

پلیکان، باتالن و ِکشیم به تاالب شد.
اکبرى، دبى آب ورودى به تاالب بین المللى گاوخونى در 
زمان حاضر را حدود 250 لیتر در ثانیه اعالم و خاطرنشان 
کرد: ابتداى امسال در یک بازه زمانى از حدود هشتم تا 16 
فروردین به دلیل بارش هاى زیاد و سیالب، دبى ورودى 

تاالب به حدود 10 تا 15 متر مکعب بر ثانیه هم رسید.
وى ادامه داد: با این میزان ورودى، حدود 10 درصد تاالب 
آبگیرى شد اما پس از آن با قطع شدن بارش ها و گرم شدن 
هوا، بخشى از آب تاالب تبخیر شــد و به سمت خشک 

شدن رفت. 

معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندارى 
اصفهان گفت: طرح قطار سریع السیر تهران- اصفهان- 
شیراز از مهمترین طرح هاى در دست اقدام استان است 

که اجراى آن باید هرچه سریع تر از سرگرفته شود.
سید حسن قاضى عسگر در گفتگو با «ایرنا» اظهار کرد: 
در ادامه اجراى این طرح ناهماهنگــى هایى در حوزه 
مدیریتى پیــش آمده بود و برغم اینکــه تمام کارهاى 
مربوط انجام شده بود و قول داده بودند که اجراى آن را از 
سر بگیرند اما سوء مدیریت باعث شد تا ادامه آن با تأخیر 
مواجه شــود. ولى معاونت عمرانى استاندارى به دنبال 
برطرف شدن این مشکل اســت و با توجه به اینکه این 
طرح از مرحله سرمایه گذارى به اجرا رفته و مسئولیت آن 

به معاونت عمرانى استاندارى واگذار شده است.
تکمیل طرح قطار سریع السیر اصفهان - تهران یکى 
از برنامه هاى مهم ریلى استان اصفهان است که 422 
کیلومتر خط ریلــى دارد و حــدود 300 کیلومتر آن در 
استان اصفهان است. معاون اول رئیس جمهورى سال 
گذشته در جمع نمایندگان اصفهان در مجلس احداث 
و راه اندازى قطار سریع السیر تهران- اصفهان را جزو

طرح هاى اولویت دار کشور ارزیابى کرد.

معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندارى 
اصفهان درباره اجراى طرح هاى قطار حومه اى اصفهان 
هم گفت: اجراى این طرح ها در حال پیگیرى است و به 
دنبال سرمایه گذار هســتیم که تاکنون سه گروه براى 
تأمین سرمایه مورد نیاز این طرح ها اعالم آمادگى کرده 

اند و ما در حال مذاکره با آنها هستیم. 
قاضى عسگر از اصفهان-زرین شهر،  اصفهان-نجف 
آباد  و اصفهان- شــاهین شــهر  از جملــه طرح هاى 
قطارحومه اى اصفهان نامبــرد و افزود: طرح هاى این 
طرح ها تهیه شــد و براى اجراى آنها در حال مذاکره با 

سرمایه گذاران هستیم. 
وى درباره قطار حومه اى اصفهان-بهارســتان گفت: 
ادامه عملیات اجرایى این طرح به بودجه نیاز دارد که در 
حال تأمین اعتبار مورد نیاز هستیم و تا پایان امسال به 

بهره بردارى خواهد رسید. 
وى همچنین از تهیه طــرح ترامواى میدان جمهورى 
تا میدان آزادى اصفهان خبر داد و گفت: دو فاینانسور 
براى اجراى این طــرح اعالم آمادگى کــرده اند که 
درحال مذاکره با آنها هســتیم تا بتواننــد این طرح را 

فاینانس کنند.

رئیس کمیته امداد کاشان از اجراى طرح «مفتاح الجنه» در 
کاشان خبر داد و گفت: تهیه جیره خشک ویژه مددجویان 
تحت عنوان  «همیان موال» در کاشــان اجرا مى شــود. 
امیرحسین شــیخ اســترکى اظهار کرد: کمیته امداد امام 
خمینى (ره) کاشان در این ایام برنامه ها و طرح هاى مختلفى 
را براى کمک رسانى و خدمت مضاعف به مددجویان تحت 
پوشش خود در نظر گرفته است که یکى از این طرح ها، طرح 

توشه برکت است که در این طرح ویژه ایتام و نیازمندان سبد 
غذایى تهیه مى شــود. وى ضمن اشاره به توزیع «همیان 
موال» در کاشــان هم ابراز کرد: در این برنامه تهیه جیره 
خشــک در قالب نام «همیان موال» درراستاى کمک به 
نیازمندان در دستور کار قرار دارد و به همین دلیل  از تمامى 
آحاد شهروندان درخواست مى شود تا در طرح اکرام ایتام و 
محسنین ویژه کودکان تحت حمایت این نهاد ثبت نام کنند.

بعد از 2 سال غیبت؛

فالمینگوها درگاوخونى فرود آمدند
اصفهان و سرنوشت قطارهاى آن

توزیع «همیان موال» در کاشان
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آگهى تغییرات
شــرکت ظریف پلیمر ســپاهان ســهامى خاص به 
شماره ثبت 8026 و شناسه ملى 10260291267 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ1398/01/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه 
شرکت در تهران به نشانى استان تهران ، شهرستان 
تهران ، بخش مرکزى ، شهر تهران، پیروزى ، خیابان 
پیروزى ، کوچه شهید محمود ایلخان ، پالك 12 ، طبقه 
سوم ، واحد 5 و کدپستى 1765657447 به مدیریت 
آقاى سهیل کتیران به کدملى 0082509824 افتتاح 
شد و یک تبصره به ماده 4 اساسنامه اضافه شد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (459867)

آگهى تغییرات
شرکت مهندســى بازرگانى امید آوران آتیه اسپادانا 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 57737 و 
شناسه ملى 14006528860 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومــى فوق العاده مــورخ1397/09/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مرکز اصلى شرکت به 
آدرس جدید استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، 
بخش مرکزى ، شهر اصفهان، خرم ، کوچه حجت[2]، 
خیابان شهیدان شــرقى ، پالك 0 ، طبقه همکف و 
کدپســتى 8187698597 انتقال یافت و در نتیجه 
ماده 3 در اساسنامه به شــرح فوق اصالح شد اداره 
کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (459829)

اکثر مردم پرتقال را بهترین منبع ویتامین C مى دانند، در این مطلب خوراکى هایى را که حتى بیش از پرتقال 
ویتامین C دارند به شما معرفى مى کنیم.

هر بار که یک لیوان آب پرتقال مى نوشید، ممکن است باعث بهبودى درعملکرد بدنتان شوید. با اینکه مطالعات 
نشان مى دهند، مصرف ویتامین C نمى تواند از سرماخوردگى پیشــگیرى کند اما افزایش مواد مغذى اى که 
به بدن مى رسانید مى تواند مدت زمان و شدت عالیم بیمارى را کاهش دهد. مرکبات بر خالف شهرتى که در 
غنى بودن ویتامین C دارند (69/7 میلى گرم در یک پرتقال متوسط) میزان ویتامین C آنها نسبت به بسیارى از 
میوه ها و سبزیجات دیگر کمتر است. براى رســاندن حداکثر ویتامین C به بدنتان 12 سوپر فودى که در ادامه 

معرفى مى نماییم را استفاده کنید.
1- نصف لیوان فلفل چیلى خرد شده، 107/8 میلى گرم ویتامین C دارد. به عالوه، محققان دانشگاه بوفالو متوجه 

شدند ماده اى که باعث تند شدن فلفل چیلى مى شود، در کاهش درد عضالنى و مفصلى مؤثر است.
2-یک لیوان فلفل قرمز خرد شده، حاولى تقریبًا ســه برابر ویتامین C موجود در پرتقال است، 190 میلى گرم. 

همچنین فلفل دلمه قرمز منبع غنى ویتامین A است که سالمت چشم را بهبود مى دهد.
3-یک لیوان فلفل دلمه سبز خرد شده کمتر از خواهر شیرین ترش ویتامین C دارد، 120 میلى گرم. ولى با وجود 
این، حاوى 200 درصد مقدار مورد نیاز توصیه شده روزانه براى شماست. فلفل دلمه سبز همچنین منبعى غنى 

از فیبر است.
4- عالوه بر محتواى دو برابر ویتامین E مورد نیاز روزانه و 7 برابر ویتامین K مورد نیاز روزانه، یک لیوان کلم 
کیل، حاوى 80/4 میلى گرم ویتامین C است. این نیروگاه مواد مغذى مقدار قابل توجهى مواد معدنى و اسیدهاى 

چرب براى بدنتان فراهم مى کند.
5- این عضو خانواده کلم حاوى 132 میلى گرم ویتامین C به عالوه مقــدار زیادى فیبر پر کننده بوده و در هر 
سرو فقط 30 کالرى دارد. به عالوه، تحقیقات نشان داده اند که بروکلى مى تواند خواص ضد سرطان داشته باشد.
6-تحقیقات نشــان مى دهند که، پاپایا مى تواند به پاك کردن ســینوس ها، روشــن کردن پوست و تقویت

 استخوان هایتان کمک کند. یک سرو یک لیوانى از آن، 88/3 میلى گرم ویتامین C دارد.
7-یک لیوان توت فرنگى حاوى 84/7 میلى گرم ویتامین C است، به عالوه، مقدار کافى اسید فولیک و سایر 
ترکیباتى که براى بهبود سالمت قلب مفید هستند. یکى دیگر از فواید غیرمنتظره توت فرنگى این است که به 

طور طبیعى دندان هایتان را سفید مى کنند.
8- کبابش کنید، چه بخار پز یا پوره، خوردن یک گل کلم کوچک، 127/7 میلى گرم ویتامین C دارد، به عالوه 

5 گرم فیبر و 5 گرم پروتئین.
9- کلم بروکسل سرشار از فیبر و فیتونوترینت هایى هســتند که از سرطان پیشگیرى مى کنند و نیازى به ذکر 
نیست که 74/8 میلى گرم ویتامین C دارند. اگر به خاطر مزه تلخشان از خوردن آنها صرف نظر مى کنید با کباب 

کردنشان به صورت طبیعى تلخى شان را از بین ببرید.
10- عالوه بر 78/9 میلى گرم ویتامین C، آناناس حاوى بروملین اســت، یک آنزیم گوارشــى که به تجزیه 
خوراکى ها و کاهش نفخ کمک مى کند. بروملین به عنوان یک ضد التهاب طبیعى هم کار مى کند و مى تواند بعد 

از یک ورزش سنگین به بهبود سریع تر شما کمک کند.
11-یک سرو کیوى (حدود 2 عدد )، 137/2 میلى گرم ویتامین C دارد. این میوه غنى از پتاسیم و مس است.

12- با مصرف انبه، 122/3 میلى گرم ویتامین C به بدن مى رسانید. انبه همچنین منبعى غنى از ویتامین A است 
که مانند ویتامین C نقشى کلیدى در سیستم ایمنى و سالمت چشمانتان بازى مى کند.

پرهام پارســانژاد، فیزیوتراپیســت درباره شیوه هاى 
نامناسب خواب و عوارض ناشى از آن تشریح کرد: یکى 
از مهمترین علل ایجاد آســیب ها و مشکالت مفاصل 
نحوه خوابیدن افراد اســت؛ بیماران  زیــادى با درد در 
ناحیه کمر و گردن به مراکز درمانــى مراجعه مى کنند 
و نتیجه الزم را از درمان دریافــت نمى کنند؛ در اغلب 
موارد بررسى هاى بیشتر در این افراد از شیوه هاى غلط 

رفتارى، به خصوص در خوابیدن حکایت مى کند. 
وى ادامه داد: براى مثال افراد زیــادى تمایل دارند در 
هنگام خواب ســتون فقرات را در حالت چرخیده قرار 
بدهند، به طورى که یک زانو خم باشــد و دست باالى 
سر قرار بگیرد؛ طبیعتًا این حالت چرخش باعث مى شود 
عضالت در حالت غیــر قرینه باشــند و لیگامان ها و 
تاندون هاى مفاصــل در حالت غیر قرینــه و در حالت 
کوتاه شده یا کشــیده قرار بگیرند که ناهنجارى ها و بد 
شکلى هایى را در مفاصل ایجاد مى کند؛ این امر باعث 
مى شــود فرد تعادل بین عضالنى الزم را براى انجام 
فعالیت هاى روزانه نداشته باشد که آسیب هاى مفاصل 

را به همراه دارد.
پارسانژاد تشــریح کرد: بهترین نحوه خوابیدن حالتى 
است که بدن شــما به حالت قرینه باشد؛ متخصصان 
توصیه مى کننــد به پهلو بخوابید و بالشــى بین  زانوها 
قرار دهید تا تقارن عضالنى برقرار باشــد؛ بهتر اســت 
کمى زانوها را داخل شکم خم کنید که اصطالحًا حالت 
جنینى نامیده مى شود و بهتر است دست ها در حالت کنار 

بدن قرار بگیرد.
این فیزیوتراپیست درباره بالش مناسب براى استراحت 
بیان کرد: بالشــى که براى خواب انتخاب مى کنید باید 
ارتفاعى تقریبًا بیشتر از سطح تشک داشته باشد تا سر، 
هنگام خوابیدن  پایین نیافتد؛ سر و گردن باید شبیه حالت 
ایستاده همســطح تنه قرار بگیرد؛ برخى افراد به دلیل 
مشکالت تنفسى یا رفالکس معده عادت به استفاده از 
بالش هاى بلند دارند تا راه تنفسى آنها را باز نگه دارد یا 
محتویات معده بیرون نیاید؛ این امر به مرور زمان باعث 

از بین رفتن قوس گردنى در آنها مى شــود و مشکالت 
گردنى، خواب رفتن دســت ها و آســیب به ریشه هاى 

عصبى در ناحیه گردن را به دنبال دارد.
وى افزود: به این دسته از افراد توصیه مى کنیم تا به جاى 
بلند کردن بالش، قسمت باالیى تخت را کمى شیب دار 

تعبیه کنند تا قوس هاى  گردنى هم حمایت شود.
پارســانژاد گفت: افرادى که عادت به قرار دادن دست 
در زیر ســر یا زیر بالش دارند، در معرض آســیب هاى 
شانه قرار دارند؛ حتى ممکن است اگر مچ دست زیر سر 
قرار دهند در معرض ابتال به تونل کارپ قرار بگیرند که 
اعصاب ناحیه مچ دست را دچار التهاب و آسیب مى کند؛ 
ممکن اســت به دلیل حالت خمیده اى که آرنج آنها به 
خود مى گیــرد به التهاب تاندون هــاى عضالت ناحیه 

ارنج  مبتال شوند.
این فیزیوتراپیســت افزود: روش مناسب بعدى براى 
خواب حالت تاق باز است؛ بهتر در این نوع خواب بالشى 
زیر زانوها قرار دهید تا گودى کمر تقریبًا صاف شــود، 
دست ها کنار بدن باشند و بالشى با ارتفاع حدود 4 سانت 
به طورى که قوس سر و گردن حمایت شود قرار بگیرد.

وى دربــاره عوارض دمــر خوابیدن اظهــار کرد: دمر 
خوابیدن در کل روش  خوبى براى اســتراحت نیســت 
اما اگر در زمان کوتاه باشــد مشکى ایجاد نمى کند چرا 
که تغییر وضعیت  در طول خواب به افراد کمک مى کند 
تا خســتگى را از تن به در کنند اما براى مدت طوالنى 
خیر؛ در این حالت  فرد مجبور است سر را به یک طرف 
بچرخاند که باعث افزایش فشار وارده  به ناحیه گردن و 

افزایش قوس کمرخواهد شد.
پارسانژاد افزود: در کسانى که ســابقه آرتروز زانو و درد 
زیر کشــگک دارند این نوع خواب بسیار مضر است؛ در 
این نوع خواب  فشار بیشترى به زانوها وارد مى شود که  
التهاب زانو را در پى دارد؛ در مجموع بهتر است در طول 
شب شــانه اى که روى ان خوابیده اید یا حالت خوابتان 
را تغییر دهید تا تاندون هاى شانه و قسمت هاى باالیى 

عضالت شانه دچار التهاب و ناراحتى نشوند.

یک کارشناس تغذیه مصرف بیش از حد چاى، قهوه و نوشابه در ماه مبارك رمضان را 
موجب افزایش تشنگى روزه داران در طول روز عنوان کرد.

احمدى درباره ارائه راهکار براى جلوگیرى از تشنگى در ایام ماه مبارك رمضان گفت: 
تشنگى در طول روز را مى توان با مصرف برخى از میوه ها در سحر و بعد از افطار جبران کرد 
و البته مصرف برخى دیگر از مواد نیز بر تشنگى مى افزاید؛ درحال حاضر چند سالى مى شود 
که ماه مبارك رمضان در فصل گرماست لذا بیشتر روزه داران در طول روز تشنه مى شوند.

این کارشناس تغذیه گفت: روزه داران براى جلوگیرى از تشنگى در طول روز باید بعد از 
افطار مرتب و البته جرعه جرعه آب بنوشند و از مصرف مایعاتى مانند چاى، قهوه و نوشابه 
جلوگیرى کنند چراکه مصرف این مایعات به دلیل دارا بودن کافئین و شکر موجب کاهش 

آب بدن شده و در نتیجه موجب تشنگى افراد در طول روز مى شود.
وى با بیان اینکه مصرف بیش از حد زولبیا و بامیه نیز منجر به تشــنگى افراد در طول 
روز خواهد شد، تصریح کرد: روزه داران باید در سحر و افطار سبزیجات و کاهو مصرف 
کنند چراکه این مواد آب را درون خود ذخیره کرده و از تشــنگى جلوگیرى خواهد کرد؛ 
همچنین مصرف هندوانه و خربزه بین افطار تا سحر نیز مى تواند از تشنگى افراد در طول 

روز جلوگیرى کند.

احمدى خاطرنشان کرد: برخى از افراد خیال مى کنند که اگر در سحر مقدار زیادى آب 
بنوشند در طول روز تشنه نخواهند شد، این درحالى است که مصرف بیش از حد آب در 
سحر تأثیر چندانى در رفع تشنگى روزه داران در طول روز ندارد چراکه مقدار آب اضافى 

در اولین فرصت از بدن دفع خواهد شد.

محمد امامداد، جراح و دندان پزشک در ارتباط با جرم گیرى دندان، اظهار کرد: بسیارى از 
افراد جامعه بر این باورند که جرم گیرى باعث از بین رفتن میناى دندان و تراش خوردن 
سطح براق دندان مى شود؛ حتى برخى تصور مى کنند که در جرم گیرى، درمانگر الیه اى از 

دندان را مى تراشد که البته این موضوع به هیچ وجه درست نیست.
وى تصریح کرد: جرم گیرى تنها یک شــیوه زیبایى و فقط براى سفیدى دندان نیست، 
بلکه براى جلوگیرى از پوسیدگى دندان، افراد حداقل باید در طول سال یک تا دو بار براى 
جرم گیرى دندان به پزشک مراجعه کنند که البته تعداد مراجعه به کیفیت مسواك زدن، نخ 
دندان و رعایت بهداشت دهان بستگى دارد.این دندانپزشک با تأکید بر اینکه جرم گیرى 
هیچ آسیبى به میناى دندان نمى زند، افزود: جرمى که روى دندان قرار گرفته اگر از بین 
نرود به سرعت باعث پوسیدگى دندان، عفونت لثه و حتى از بین رفتن ریشه دندان مى شود؛ 
به همین دلیل افراد به فرایند جرم گیرى باید نگاه درمانى داشته باشند.امامداد گفت: در 
جرم گیرى پزشک دندان را نمى تراشد؛ به همین دلیل جرم گیرى هیچ دردى ندارد.وى با 
اشاره به اینکه افرادى که سیگار و قلیان مصرف مى کنند بیش از سایرین در معرض جرم 

گرفتگى دندان قرار دارند، تصریح کرد: مصرف بیش از اندازه دخانیات، چاى و قهوه 
باعث رسوب و ایجاد پالك و جرم بر روى دندان مى شود؛ حتى افرادى که 

زمان مسواك زدن آنها کمتر از 15 ثانیه است مستعد جرم گرفتن 
دندان هستند.

امامداد ابراز کرد: افرادى که با جســتجو در سایت هاى 
اینترنتى به دنبال دستورعمل هاى خانگى یا خرید پودر 

و یا مواد جرم گیر هستند باید بدانند که این مواد عمًال 
مضر و فاقد ارزش درمانى جرم گیرى است که به 
علت باال بودن درصد ســاینده ها، میناى دندان را 
برداشــته و دندان ها را براق مى کنند ولى بر جرم 

تشکیل شده روى دندان ها تأثیرى ندارند.

هنگامى که در رگ ها حالت تورمى ایجاد شود، خون داخل 
آنها با فشار جریان پیدا مى کند و این امر باعث ایجاد فشار 

خون مى شود.
 براى اینکه این رگ ها به حالت طبیعى خود بازگردند، باید از مصرف 

برخى مواد خوددارى کــرد برخى از این مواد عبارتند از چاى، گوشــت 
و فرآوردهــاى حیوانى، مخصوصــًا مصرف زیاد لبنیــات باعث ازدیاد 
فشــار خون مى شــود و فرد مبتال به فشــار خون باید مصــرف آن را 

کم کند.
 مصرف شــیرینى جات طبیعى نظیر خرما، عسل و کشمش 

باعث تنظیم فشار خون مى شوند.
افرادى که روزانه شــش الى هفــت فنجان چاى 

مى نوشــند، اغلــب دچار مشــکالت فشــار 
خــون، روده اى و بســیارى از مشــکالت 

مى شوند و با وجود مصرف مداوم قرص، 
بهبود نمى یابند.

محققان دانشــگاه ســنت کونتین در فرانسه، در 
بررســى هاى خود دریافتند تنهــا زندگى کردن 
مى تواند فرد را به اختالل هاى ذهنى رایج مبتال کند. 
از اختالل هاى ذهنى رایج مى توان به اختالل هاى 
خلق و خو، اضطراب و اختالل هاى ناشى از مصرف 

مواد مخدر اشاره کرد.
در بررســى هاى گذشــته محققان بین تنهایى و 
اضافه وزن، سیگار کشیدن، سوء مصرف مواد و عدم 
حمایت اجتماعى، ارتباطى مستقیم پیدا کرده بودند 
و اخیراً محققان متوجه شدند که تنهایى مى تواند در 
افراد اختالل هاى ذهنى ایجاد کند و حتى آنها را در 

افزایش خطر مرگ قرار دهد.
بنابه گفتــه محققان اگر افرادى کــه تنها زندگى 
مى کنند، در فعالیت هاى اجتماعى شرکت کنند و 
از حمایت اجتماعى برخوردار باشــند یا به مراقبت 
از حیوانات مشغول شــوند، کمتر در خطر ابتال به 

اختالل هاى ذهنى قرار مى گیرند.

کج و کوله نخوابید

اگر در مورد فواید خوردن ســیب ناشتا 
نشــنیده باشــید اما حتماً این جمله معروف که مى گوید 

انواع مختلف ســیب، مزایاى زیادى براى سالمت دارند. اما سیب سبز، «خوردن روزانه یک سیب، شما را از پزشک بى نیاز مى کند» را شنیده اید. 
پروتئین، ویتامین ها، مواد معدنى و فیبر بیشترى دارد. روى هم رفته، مى خواهیم به شما بگوییم خوردن سیب ناشتا، به خصوص سیب سبز، فواید بسیار 

زیادى دارد.
1. یکى از فواید خوردن سیب ناشتا این است که بدن شما توانایى مبارزه با این رادیکال ها را به دست مى آورد. این کار به تولید سلول هاى سالم کمک مى کند و احتمال 

بیمارى هاى مزمن را کاهش مى دهد. بنابراین، سیب یکى از بهترین دشمنان بیمارى هاى قلبى عروقى و دیابت است.
2. خوردن سیب با شکم خالى، به افراد در کم کردن وزن کمک مى کند. از آنجا که سیب کالرى کم و از طرفى فیبر باالیى دارد، از افزایش وزن و گرسنگى صبح جلوگیرى 
مى کند. با این حال، باید توجه داشته باشید که یک سیب به تنهایى غذاى کاملى نیست. بهتر است آن را درست زمانى که بیدار مى شوید بخورید تا ساز و کار متابولیسم 
شما شروع به کار کند و بعد صبحانه بخورید. با این روش فیبر محلول در سیب فعالیت روده ها را تقویت مى کند و باعث مى شود با غذاى کمتر احساس سیرى داشته باشید. 

همچنین براى آب کردن چربى شکم بسیار مؤثر است.
3. مزیت خوردن سیب سبز ناشتا، این است که به شما کمک مى کند تا قند خون خود را ثابت نگه دارید که این براى بیماران دیابتى یا کسانى که در خطر ابتال به دیابت 
قرار دارند، بسیار مهم است. از آنجا که سیب حاوى فیبر محلول است، خوردن آن با شکم خالى جذب شکر در روده را به تأخیر مى اندازد و این اثر در بیشتر روز ادامه پیدا 

مى کند. مطالعاتى وجود دارند که نشان مى دهند آنهایى که سیب ناشتا مى خورند، کمتر در معرض ابتال به دیابت نوع دوم قرار مى گیرند. 
4. حتماً براى شما هم پیش مى آید که یک شب فراموش کنید مسواك بزنید. زمانى که این اتفاق مى افتد، مى توانید از فواید خوردن سیب ناشتا بهره مند شوید. 
پوست سیب فیبر باالیى دارد که تولید بزاق دهان را تحریک مى کند و این عمل باکترى هاى موجود در دهان را که ممکن است باعث پوسیدگى دندان ها 

شوند از بین مى برد. خوردن سیب حتى زمانى که بعد از صبحانه مسواك مى زنید هم بسیار عالى است، چون باکترى هایى که با خوردن مواد غذایى 
شیرین به دهان وارد مى شوند را کاهش مى دهد.

5. یکى دیگر از فواید خوردن سیب ناشتا، آن هم سیب سبز، این است که این سیب مقدار پتاسیم بیشترى نسبت به سایر انواع 
سیب دارد. پتاسیم یک الکترولیت است که رطوبت سلول ها را متعادل مى کند. این کار براى ضربان قلب منظم بسیار 

حیاتى است. اگر در طول روز به اندازه کافى پتاسیم نخورید، قلب خود را در معرض خطر ضربان نامنظم قرار 
داده اید. هر سیب حاوى 115 میلى گرم پتاسیم است و این براى حفظ ریتم قلب شما از ابتداى 

روز کافى است.
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بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان به قائم مقامى از شرکت هاى مجتمع هاى 
صنعتى و مســکونى ایران در نظر دارد عرصه و اعیان یک قطعه زمین محصور واقع در 
شهرك صنعتى مورچه خورت متعلق به شرکت ورشکسته فوق الذکر را از طریق مزایده با 

شرایط زیر به فروش برساند:
مشخصات ملک: 

الف) پالك مذکور به شماره 590 واقع در شهرك صنعتى مورچه خورت مى باشد.
ب) طبق قرارداد شماره 2972- 03- و-ج مورخ 1380/07/02 قطعه زمین مذکور جهت 
احداث یک واحد گرانیت برى از ناحیه شرکت شهرك هاى صنعتى اصفهان واگذار گردید.

ج) مساحت ملک 5125 مترمربع مى باشد.
د) ملک داراى دیوارکشى، نرده، اسکلت فلزى سوله به ابعاد 20*54 متر مى باشد.
قیمت پایه مزایده: ارزش کل عرصه و اعیان پالك 13/980/000/000 ریال مى باشد.

زمان: روز سه شنبه مورخ 1398/03/28 ساعت 11 صبح
مکان مزایده: اصفهان- چهارباغ باال- خیابان شــهید نیکبخــت- اداره تصفیه امور 

ورشکستگى اصفهان
شرایط مزایده: 

1- فروش نقدى و اقساطى مى باشد. (اقساطى حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ مزایده 
خواهد بود.)

2- کلیه شرکت کنندگان در مزایده مى بایســت 5٪ از مبلغ مزایده را به حساب سپرده 
دادگسترى اصفهان به شماره 2171290210008 بانک ملى ایران شعبه دادگسترى اصفهان 
واریز و اصل فیش واریزى را همراه با درخواست شرکت در مزایده تا قبل از جلسه مزایده 

به اداره تصفیه ارائه نمایند.
3- پیشنهادات در ساعت 10 صبح روز مقرر بررسى خواهد شد. حضور پیشنهاددهندگان 
در جلسه مزایده بالمانع است و در صورت لزوم در همان جلسه مزایده حضورى به عمل 

خواهد آمد و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد.
4- اداره تصفیه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

5- در صورتیکه برنده مزایده در مهلت، از پرداخت ثمن مزایده خوددارى نماید، مسئول 
کسر احتمالى قیمت و خســاراتى که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدواً از 

سپرده او استیفا و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد.
6- هزینه هاى نشر آگهى مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود.

متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر مى توانند به اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان 
مراجعه نمایند.

تلفن: 36611086- 031

آگهى تجدید مزایده

امیریان- مستشار قضایى و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 59/ش مورخ 98/01/24 شوراى محترم اسالمى 
شهر در نظر دارد عملیات اجرایى با موضوعات ذیل را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشــتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات ادارى 
به واحد عمران شهردارى مراجعه و پیشــنهادهاى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز 
پنج شنبه مورخ 98/03/09 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک 

یا کلیه پیشنهادها مختار است.

آگهى مناقصه عمومى (نوبت اول)

حمید عشقى- شهردار شاهین شهر

چاپ اول

اعتبار (ریال)موضوعردیف

عملیات اجرایى جدول گذارى و کانیوگذارى معابر سطح شهر با اولویت محله 1
10/500/000/000هشت بهشت

2/040/660/688عملیات اجرایى آسفالت تراشى و روکش آسفالت جایگزین معابر سطح شهر2

 م الف: 462375

 دانا کســى اســت که قدر خود را بشناســد و در نادانى انســان این بس که ارزش 
خویش نداند. دشمن روى ترین افراد نزد خدا کسى است که خدا او را به حال خود 
واگذاشته تا از راه راست منحرف شود و بدون راهنما برود، اگر به محصوالت 
دنیا دعوت شود تا مرز جان تالش کند اما چون به آخرت و نعمت هاى گوناگونش 
دعوت شــود سســتى ورزد، گویا آنچه براى آن کار مى کند بر او واجب است و 

موال على (ع)آنچه نسبت به آن تنبلى مى کند، از او نخواسته اند.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاىروز ششم ماه مبارك رمضان:
ِض َمْعِصَیتَِک َوالتَْضِرْبنى بِِسیاِط نَقَِمتَِک َوَزْحِزْحنى  اَللّـُهمَّ ال تَْخُذلْنى فیِه لَِتَعرُّ

فیِه ِمْن ُموِجباِت َسَخِطَک، بَِمنَِّک َواَیادیَک، یا ُمْنَتهى َرْغَبِه الّراِغبیَن.
خدایا! در ایــن روز بــه علــت روى  آوردن  بــه نافرمانیت خوارم مســاز و 
تازیانه هاى عذابت را بر من مزن و از آنچه موجب خشم و سخط تو است دورم 

کن، به حق احسان و نعمت هایت، اى آخرین حد اشتیاق مشتاقان!

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
از سال 89 تا پایان سال 97 حدود 2600 کیلومتر شبکه 
فاضالب در شهرهاى مختلف اســتان اجراشد. این در 
حالى است که هم اکنون طول شبکه فاضالب در استان 

اصفهان بیش از 7600 کیلومتر است.
مهندس هاشــم امینى اظهار کرد: آبفا استان اصفهان 
رتبه دوم را در بین شرکت هاى آب و فاضالب شهرى 
کشور، به دلیل اجراى طول شــبکه فاضالب، به خود 

اختصاص داد. 
وى با بیان اینکه در ســال هاى اخیر شرکت آبفا استان 

اصفهان با تنگناهایى مالى مواجه بود اما به لحاظ ارتقاى 
ســطح بهداشــت و رفاه عمومى مردم اجراى شبکه 
فاضالب در نقاط مختلف استان در دستور کار قرارگرفت، 
عنوان کرد: در حال حاضر بیش از دو میلیون و 900 هزار 
نفر در اســتان تحت پوشــش خدمات شبکه فاضالب 
قرار دارند که حدود 70 درصد جمعیت اســتان را شامل 
مى شود و در صدد هستیم با استفاده از توان مالى بخش 
خصوصى 100 در صد جمعیت اســتان را تحت پوشش 

شبکه فاضالب قرار دهیم.
امینى با اشــاره به تعداد تصفیه خانه هاى فاضالب در 

مدار تصریح کرد: در حال حاضر 25 تصفیه خانه فاضالب 
در اســتان اصفهان در مدار بهره بــردارى قرار دارد که 
بیشــترین تعداد تصفیه خانه هاى فاضالب در مدار را 
میان شرکت هاى آب و فاضالب شــهرى در کشور را 

آبفا اصفهان دارد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با 
اشاره به برنامه هاى آتى آبفا اســتان اصفهان در توسعه 
سامانه هاى جمع آورى و تصفیه فاضالب عنوان کرد: طى 
برنامه اى هدفگذارى شده فرایند ساخت تصفیه خانه هاى

فاضــالب در حــال احداث تکمیل شــوند و هر ســال 

تصفیه خانه اى در مدار بهره بردارى قرار گیرد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
به عنوان مثال در نظر داریم هر چه ســریع تر عملیات 
احداث تصفیه خانه هاى فاضالب در شــهرهاى نطنز، 
اژیه وچادگان تمام شود و در مدار بهره بردارى قرار گیرند. 
همچنین ظرفیــت  تصفیه خانه فاضالب فوالدشــهر 
نجف آباد، بویین و داران ارتقا یابد. وى افزود: بازسازى و 
ارتقاى تصفیه خانه هاى فاضالب قدیمى همانند تصفیه 
خانه فاضالب جنوب و شــمال اصفهان، شاهین شهر، 

شهرضا و بهارستان انجام شده است. 

معاون تجارى و امور مشتریان مخابرات منطقه اصفهان اظهار کرد: در سال97 توانستیم 
با ارائه خدمات و سرویس هاى بهینه، اهداف تعیین شده در چشم انداز خود را محقق 

سازیم.
ناصر مشایخى با اشاره به تعداد مشترکان در بخش هاى مختلف مخابرات خاطر نشان 
کرد: مخابرات منطقه اصفهان در سال 97 با بیش از شش میلیون مشترك تلفن همراه 
در سطح استان موفق به کسب رتبه نخست در بخش بازاریابى و فروش همراه اول در 

بین استان هاى همگروه شد.
معاون تجارى و امور مشتریان مخابرات منطقه اصفهان افزود:  رضایتمندى مشتریان 
از خدمات و ســرویس هاى ارائه شــده یکى از شــاخصه هاى مهم در اهداف تعیین 
شده از سمت شــرکت مخابرات ایران بوده و در مخابرات منطقه اصفهان نیز  پایش 
مســتمر رضایتمندى مشــتریان به صورت ماهانه، دوره اى و ســالیانه در راستاى 
بهبود کیفیت خدمات و ســرویس ها در واحد تحلیل و ســنجش مشــتریان  صورت 

مى پذیرد.

وى در پایان افزود: در ســال گذشــته با ارتقاى نرم افزارCRM   بــه صورت متمرکز 
در بخش همراه اول، تلفن ثابــت و ADSL این امکان فراهم شــد تا بتوانیم خدمات 
یکپارچه اى را با کیفیت و سرعت بیشتر، در تمامى حوزه هاى ارتباطى به مشتریان ارائه

 کنیم .

رئیس اتاق بازرگانى اصفهان گفت: زمینه براى حضور  فعال تشــکل ها و انجمن هاى 
تخصصى در اتاق بازرگانى اصفهان در راستاى توسعه کسب و کار  فراهم است.

مسعود گلشیرازى در دیدار هیئت مدیره سندیکاى برق استان اصفهان تصریح کرد: حضور 
تشکل ها و انجمن ها زمینه حضور نخبگان هر بخش را فراهم مى سازد و جریان دانش و 

تجربه را به یکدیگر نزدیک مى سازد.
وى با اشاره به فعالیت مرکز پیمانکارى فرعى (SPX) و کمیته توسعه فناورى و سرمایه 
گذارى اصفهان (ITDO) در اتاق بازرگانى اصفهان گفت: سندیکاى برق مى تواند به 
عنوان معین و همراه این بخش نقش مهمى در سیاستگذارى و فعالیت این بخش ها داشته 
باشد. وى از تشکل هاى اقتصادى استان خواست که با همکارى و همراهى اتاق بازرگانى 
زمینه تحول در اقتصاد شــهر را فراهم کنند و افزود: در شرایط رکود تورمى و نرخ باالى 
بیکارى  استان همدلى تشکل ها براى ایجاد تحرك در اقتصاد شهر مى تواند امیدآفرین 
باشد. گلشیرازى از فعاالن صنعت برق خواست که مرکز رشد برق و صنایع الکترونیک در 

استان اصفهان را با همکارى اتاق بازرگانى راه اندازى کنند.

على صفرنورا...، رئیس سندیکاى برق استان اصفهان نیز در این دیدار توسعه کسب و کار 
را یکى از مهمترین وظایف تشکل هاى اقتصادى برشمرد و گفت: سندیکاى برق آمادگى 
همکارى با اتاق بازرگانى در موضوعات مختلف از جمله توســعه کســب و کار فعاالن 

اقتصادى دارد . 

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خبرداد

اجراى 2600  کیلومتر شبکه فاضالب 
در استان اصفهان طى 8 سال

پایش مستمر رضایتمندى مشتریان مخابرات منطقه اصفهان زمینه براى حضور فعال تشکل ها و انجمن هاى تخصصى در اتاق بازرگانى فراهم است

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


