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آذرى جان سالم به در مى برد؟ علت گرسنگى بعد از غذا خوردناصفهان، قطب تولید گالب اسانس و روغن گل محمدى«زهرمار»، سیامک انصارى را به گیشه مى کشاندمنتظر تابستانى با گرماى استثنایى باشیم؟ سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

 خوردن موز 
چه اثرى روى

 چشم هایمان دارد؟

افزایش 443 میلیون مترمکعبى ذخیره آبى 
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پیکر بهنام صفوى امروز 
در اصفهان تشییع مى شود

7000 کودك
 چشم انتظار حامى هستند

واکنش فردوسى پور 
به هندوانه فروشى 

روى میزش 5
برپایى نمایشگاه 

قرآن و عترت 
از روز شنبه

مطالعه محققان دانشگاه کوئیزلند استرالیا نشان 
مى دهد که خوردن روزانه یک عدد موز احتماًال 

موجب تقویت سالمت چشم و پیشگیرى از 
بیمارى هاى مرتبط با بینایى مى شود. محققان 

دریافته اند که ...

مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى 
استان اصفهان از برپایى شانزدهمین نمایشگاه 
قرآن و عترت به مدت هفت روز در این اســتان 

خبر داد.
به گزارش اداره رسانه شــرکت نمایشگاه هاى 
بین المللى اســتان اصفهان، على یارمحمدیان 
با اشــاره به اینکه تالش هاى بســیارى براى 
هر چه باشــکوه تر برگزار شدن شــانزدهمین 
نمایشــگاه قرآن و عترت صورت گرفته است، 
گفت: بر اســاس برنامه ریزى هاى انجام شــده 
طى ماه هاى گذشته، این نمایشگاه از روز شنبه 

28 اردیبهشت ماه آغاز...
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تکمیل سالن اجالس در اصفهان نیازمند تکمیل سالن اجالس در اصفهان نیازمند 350350 میلیارد تومان دیگر است میلیارد تومان دیگر است
مدیر منطقه مدیر منطقه 66 شهردارى در گفتگو با خبرنگاران تشریح کرد شهردارى در گفتگو با خبرنگاران تشریح کرد

3

آخرین وضعیت سدهاى استان اصفهان نشان مى دهد ذخیره آب آنها نسبت به سال گذشته بسیار بیشتر شده است

على قربانى:

یکسال دیگر اینجا مى مانم
مهاجم ســپاهان مى گوید پارس جم مــى تواند در هفتــه پایانى 

پرسپولیس را شکست بدهد.
على قربانى با گلى که در بازى با پدیده زد سرنوشت لیگ را تغییر 
داد، او هم تیمش را از شکست نجات داد، هم سپاهان را از رده 
چهارم به دوم رساند و هم شــانس قهرمانى تیمش را تا هفته 

پایانى زنده نگه داشت. 
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در صفحه 6 بخوانید

12 هزار لیتر 
سوخت قاچاق 

در اصفهان 
کشف شد

«تمساح خلیج فارس» به مرگ محکوم شد
طناب قانون بر گردن سرکرده باند بین المللى مواد مخدر
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تکرار تاریخ چقدر شیرینهتکرار تاریخ چقدر شیرینه

   آگهى مزایده عمومى 98/1 اموال و 
اثاثیه ادارى و انفورماتیکى اسقاطى   

بانک ملت استان اصفهان

مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان

الف : موضوع مزایده : فروش تعداد 934 قلم اموال اســقاطى شامل 729 قلم اموال اسقاطى 
انفورماتیکى و 205  قلم اثاثیه ادارى اسقاطى به صورت یکجا 

ب : سپرده شــرکت در مزایده : مبلغ 5٪ قیمت پیشــنهادى به صورت چک بانکى در وجه 
مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان و یا واریز به حساب 2024013595 با شناسه واریز 

13983300010981103  قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت
ج : مدارك مورد نیاز جهت دریافت اسناد مزایده : ارائه فیش بانکى به مبلغ 200/000 ریال واریز 
به حساب شماره 2024010265 با شناسه واریز 13983300010981287 قابل پرداخت در کلیه 

شعب بانک ملت
د : محل دریافت اسناد مزایده : اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالى ، ساختمان مدیریت شعب 

بانک ملت استان اصفهان ، طبقه چهارم ، اداره ساختمان و تدارکات ، تلفن : 36226077
ه : محل استقرار اموال : اصفهان ، خیابان امیرکبیر ، خیابان قائم مقام فراهانى جنوبى ، جنب پایانه 

امیرکبیر ، روبروى خیابان زرین ، انبار بانک ملت ، تلفن : 33868431 - 33867835  

بانک در قبول و یا رد هریک از پیشنهادها و یا ابطال مزایده بدون ذکر هیچ گونه دلیلى مختار است 

جدول زمان بندى مزایده

از 1398/02/28 لغایت ساعت 13:00 مورخ 1398/02/31مهلت دریافت اسناد مزایده و بازدید از اموال

از 1398/03/01 لغایت ساعت 13:00 مورخ 1398/03/07مهلت ارائه پیشنهادات ( تحویل پاکت ها ) 

اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالى ، ساختمان مدیریت شعب محل ارائه پیشنهادات ( تحویل پاکت ها )
بانک ملت استان اصفهان ، طبقه چهارم ، دبیرخانه 

ساعت 10 صبح چهارشنبه مورخ 1398/03/08تاریخ بازگشایى پاکت هاى پیشنهادى

اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالى ، ساختمان مدیریت شعب محل بازگشایى پاکت ها
بانک ملت استان اصفهان ، طبقه پنجم 

 آگهى مزایده عمومى 98/2
 آهن آالت ضایعاتى و اسقاطى
    بانک ملت استان اصفهان

مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان

الف : موضوع مزایده : فروش آهن آالت ضایعاتى و اسقاطى
ب : سپرده شرکت در مزایده : مبلغ 50/000/000 ریال به صورت چک بانکى در وجه مدیریت 
شــعب بانک ملت اســتان اصفهان و یا واریز به حســاب 2024013595 با شناسه واریز 

13983300010982150  قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت
ج : مدارك مورد نیاز جهت دریافت اسناد مزایده : ارائه فیش بانکى به مبلغ 200/000 ریال واریز 
به حساب شماره 2024010265 با شناسه واریز 13983300010982235 قابل پرداخت در کلیه 

شعب بانک ملت
د : محل دریافت اسناد مزایده : اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالى ، ساختمان مدیریت شعب 

بانک ملت استان اصفهان ، طبقه چهارم ، اداره ساختمان و تدارکات ، تلفن : 36226077
ه : محل استقرار اموال : اصفهان ، خیابان امیرکبیر ، خیابان قائم مقام فراهانى جنوبى ، جنب پایانه 

امیرکبیر ، روبروى خیابان زرین ، انبار بانک ملت ، تلفن : 33868431 - 33867835  

بانک در قبول و یا رد هریک از پیشنهادها و یا ابطال مزایده بدون ذکر هیچ گونه دلیلى مختار است

جدول زمان بندى مزایده

از 1398/02/28 لغایت ساعت 13:00 مورخ 1398/02/31مهلت دریافت اسناد مزایده و بازدید از اموال

از 1398/03/01 لغایت ساعت 13:00 مورخ 1398/03/07مهلت ارائه پیشنهادات ( تحویل پاکت ها ) 

اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالى ، ساختمان مدیریت شعب محل ارائه پیشنهادات ( تحویل پاکت ها )
بانک ملت استان اصفهان ، طبقه چهارم ، دبیرخانه 

ساعت 10 صبح چهارشنبه مورخ 1398/03/08تاریخ بازگشایى پاکت هاى پیشنهادى

اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالى ، ساختمان مدیریت شعب محل بازگشایى پاکت ها
بانک ملت استان اصفهان ، طبقه پنجم 
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رئیس فراکسیون نمایندگان والیى مجلس، گفت: دولت 
افزایش حقوق کارکنان شــاغل و بازنشســته را با 2/5 
میلیون تا 20 میلیون تومان دریافتى 18 درصد اعالم کرده 
است که این ظلم آشکار در حق کارمندان با حقوق پایین 

تر و تخلف در افزایش حقوق هاى باال به شمار مى رود. 
به گزارش «خانه ملت»، حمیدرضا حاجى بابایى با انتقاد 
از نحوه افزایش حقوق ها در سال 98، گفت: دولت تمامى 
مؤلفه هاى تعیین شــده را زیر پا گذاشته که این تخلفى 
آشکار بوده و قانون مجلس اجرایى نشده است، به همین 
دلیل پیشنهاد مى شود دستگاه هاى اجرایى از صدور احکام 
خوددارى کنند. این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان 

اینکه این افزایش براى بازنشستگان با حقوق 1/5 میلیون 
تومان، بدون مبلغ 400 هزارتومان و 3/4 درصد مى شود 
و کسى که 20 میلیون تومان حقوق مى گیرد، 400 هزار 
تومان و 16 درصد رشد حقوق دارد که 2/3 میلیون تومان 
مى شود، افزود: این موضوع تخلف آشکار دولت بوده که 

در برابر مصوبه مجلس ایستاده است.
رئیس فراکســیون نمایندگان والیى مجلس شــوراى 
اسالمى، تصریح کرد: دیوان محاسبات، سازمان بازرسى 
کشور و به طور مشخص رئیس محترم مجلس شوراى 
اسالمى و هیئت رئیسه و کمیسیون اصل 90  باید مانع این 

تخلف آشکار شوند.

سیل هاى بهارى ایران تمام شد و حاال گرما وارد شهرهاى 
مختلف شــده، گرمایى که به گفته برخى ها در تابستان 

امسال استثنایى خواهد بود.
بارش هاى عجیب و به نوعى بى ســابقه باران در ماه در 
گذشته در کشور باعث شده تا برخى ادعا کنند که تابستان 
امســال هم اتفاقى غیرعادى براى اقلیم کشور رخ بدهد؛ 
ایران، تابستان امسال گرماى غیرعادى و بسیار گرم ترى 
را از سال هاى قبلى تجربه خواهد کرد. اما مسئوالن امور 
هواشناســى کشــور، معتقدند این اخبار درست نیست و 

بارش هاى بهارى منجر به گرم شدن تابستان نمى شوند.
احد وظیفه، مدیرکل بخش پیش بینى و هشدار سازمان 

هواشناســى در این رابطه به «خبرآنالین» گفت: «این 
شایعات درست نیســتند و انتظار اتفاق عجیبى را نداشته 
باشید، به هر حال افزایش دما در تابستان امسال هم مثل 
گذشــته رخ مى دهد اما از االن نمى شــود گفت تابستان 
امسال باید منتظر شرایط خطرناکى باشیم و افراد را با این 
حرف بترســانیم.» با وجود این، تحقیقات مختلف نشان 
مى دهند که نه امسال اما در ده ها سال آینده ایران با افزایش 
دماى شدیدى مواجه مى شود. گزارش هاى مختلف نشان 
مى دهند که سرعت  افزایش دما در ایران دو برابر میانگین 
جهانى بوده و با ادامه روند انتشار گازهاى گلخانه اى این 

روند در آینده هم ادامه پیدا مى کند.

همه در ترازوى
 18 درصد 

منتظر تابستانى با 
گرماى استثنایى باشیم؟

واردات 28 ُتنى 
رخت آویز

  میزان | بر اساس آمار مقدماتى گمرك 
از تجارت خارجى 12 ماهه ســال 97، در این 
مدت بیش از 28 ُتن رخت آویــز چوبى از پنج 
کشــور جهان وارد ایران شده اســت. واردات 
این رخت آویزهــا از کشــور هاى هند، چین، 
امارات متحده عربى، ایتالیــا و ترکیه صورت 
مى گیرد و طبق این آمار بیشــترین واردات از 
کشــور چین به حجم حدود 21 تن ثبت شده

 است.

اصالح موى دختران در 
آرایشگاه مردانه!

  عصر ایران| فرمانده انتظامى فیروزآباد 
ازپلمب یک آرایشگاه مردانه که اقدام به اصالح 
موى دختران جوان مى کرد خبر داد. سرهنگ 
مهدى جوکار اظهار کرد: مأموران مطلع شدند 
یک آرایشگاه مردانه در یکى از محله هاى این 
شهرســتان اقدام به اصالح موى سر دختران 
جوان مى کند که موضوع را بــه صورت ویژه 
در دســتور کار خود قرار دادند. وى افزود: پس 
از هماهنگى قضایى، مأموران نظارت بر اماکن 
عمومى به محل مورد نظر اعزام و مشــاهده 
کردند دو دختر جوان از آرایشگاه خارج شدند. 
این آرایشگاه به علت فعالیت هاى غیر قانونى 
پلمب و در ایــن خصوص یک نفر دســتگیر

 شد.

قاتلى به نام فشار خون
از تمام مــرگ و میر هاى    رویداد24  |
کشور که کمتر از حدود 400 هزار مورد گزارش 
مى شود، نزدیک به صد هزار مرگ به علت فشار 
خون باال اتفاق مى افتد. بر اســاس مطالعات 
صورت گرفته، طى 25 ســال گذشــته شیوع 
فشار خون باال در کشور ما حدود سه برابر شده 
است و پیش بینى ها حکایت از آن دارد که این 
روند افزایشــى در صورتى کــه مداخله جدى 
در آن صورت نگیرد، همچنــان ادامه خواهد 

داشت.

  شناسایى 2175 فقره 
سایت قمار 

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیرى   ایلنا |
از جرائم سایبرى پلیس فتا از شناسایى 2175 
فقره سایت قمار در کشــور خبر داد. سرهنگ 
على نیک نفــس با بیــان اینکه شناســایى 
سایت هاى قمار نسبت به ســال قبل بیش از 
شش  برابر رشد داشته است، ادامه داد: در سال 
97 گرداننــدگاِن 2175 فقــره تارنماى قمار 
شناسایى و تعداد 1241 فقره پرونده با گردش 
مالى بیش از 20 هزار میلیــارد ریال براى این 
تارنما هاى قمار تشکیل شده است که در نتیجه 
منجر به مســدودى حدود 780 میلیارد ریال و 
کاهش فعالیت هاى این قبیل ســایت ها شده

 است.

کشف صندوقچه 
حاوى 60 سکه قدیمى 

فرمانده یگان حفاظت اداره کل   چمدان|
میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
خراسان رضوى از کشــف صندوقچه حاوى 
60 ســکه قدیمى در شهرســتان فریمان این 
اســتان خبر داد. این صندوقچه توسط فردى 
که مشغول شــخم زدن زمین کشاورزى خود 
در شهرســتان فریمان بود کشف شده است. 
این شــهروند صندوقچه و 60 ســکه قدیمى 
داخل آن را به دســتور مرجع قضایى تحویل 
نیروى انتظامى داده اســت. قدمت صندوقچه 
و سکه ها پس از بررسى هاى کارشناسى اعالم 

خواهد شد.

رابطه بنزین با یارانه
عضو کمیسیون شوراها و سیاست داخلى    مهر |
مجلس با بیان اینکه در صورتى که قیمت سوخت واقعى 
شود و به حدود 5000 تومان افزایش یابد، مصرف سوخت 
به شــدت کاهش خواهد یافت، گفت: دولت از فروش 
بنزین داخلى مى تواند 1000 تومان را خودش بردارد و 
4000 تومان باید به مردم بازگردد. احمد علیرضا بیگى 
اظهار کرد: در این صورت به هر نفر ایرانى ماهانه 600 تا 

800 هزار تومان یارانه تعلق مى گیرد. 

نه فامیل دارم نه مافیا
رضا رحمانى، وزیر صنعت، معدن و تجارت    برنا |
در نشست فراکسیون نمایندگان والیى مجلس گفت: 
هر کدام از نمایندگان محترم در هر قسمت از وزارتخانه 
اینجانب مافیا یا رانت خوارى سراغ دارند، صریح اعالم و 
معرفى کنند. قطعاً در مقابل هر نوع رانت خوارى و فساد 
مى ایستیم و با هیچ احدى تعارف نداریم. بنده نه فامیل 

دارم، نه باند دارم، نه مافیا دارم.

با پمپئو عکس نگرفتند
«الرنس نورمن»، خبرنگار روزنامه «وال    پانا |
استریت ژورنال» نوشت که وزیران امور خارجه اتحادیه 
اروپا با «مایک پمپئو»، وزیر امور خارجه آمریکا عکس 
یادگارى نگرفتند. نورمن در صفحه توییتر خود افزود: 
«یک دیپلمات ارشد اروپایى به من گفت که پمپئو براى 
برخوردارى از فرصت گرفتن عکس یادگارى به بروکسل 
آمد تا نشان دهنده موضع اروپا و آمریکا علیه ایران باشد 

اما این درخواست را رد و برنامه را پیگیرى کردیم.»

دانشگاه عربستان  علیه تشّیع 
  خبرگزارى حوزه | آیت ا... سید محمدعلى 
موســوى جزایرى، نماینده مردم خوزستان در مجلس 
خبرگان گفت: از عربستان گزارش هاى موثقى رسیده 
که در دانشــگاه هاى آنجا واحد پژوهشى شبانه روزى 
براى ایجاد شبهات علیه تشّیع تشکیل شده است و این 

زنگ خطرى براى دغدغه مندان مذهبى کشور است.

افطارى ترامپ 
  عصر ایران| «دونالد ترامپ» دوشنبه شب یک 
ضیافت افطارى به مناســبت ماه رمضان در کاخ سفید 
ترتیب داد. این سنت از 20 سال پیش و از زمان ریاست 
جمهورى «بیــل کلینتون» اجرا مى شــود. ترامپ در 
رمضان سال 2017 و در نخستین سال حضورش در کاخ 
سفید از ترتیب دادن ضیافت افطارى خوددارى کرده بود.
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رئیس کل دادگســترى اســتان هرمــزگان از صدور 
حکم اعدام براى ســرکرده باند بین المللى مواد مخدر 
معروف به «تمســاح خلیج فــارس» در هرمزگان خبر 

داد. 
حجت االسالم و المســلمین اکبرى در تشریح آخرین 
جزییات پرونده «تمســاح خلیج فــارس» گفت: حکم 
محکومیت ســرباند بین المللى مواد مخدر معروف به 
«تمســاح خلیج فارس» به همراه 17 تــن از اعضاى 
شبکه سازمان یافته او صادر شــده است. بر این اساس 
براى دو تن از ســرکردگان باند «تمساح خلیج فارس» 
به علت مدیریت و سردستگى باند قاچاق سازمان یافته 
واردکننده مواد مخدر به کشور، حکم اعدام صادر شده 
که پرونده آنها در صــورت تجدیدنظرخواهى به دیوان 

عالى کشور ارسال خواهد شد.
دامنه فعالیت این باند سازمان یافته مواد مخدر فراتر از 
ایران بوده اســت و اقدامات مجرمانه آنها از کشور هاى 
پاکســتان و افغانســتان آغاز و با عبور از پهنه زمینى و 
دریایى استان هاى سیستان و بلوچستان و هرمزگان به 
عمق سرزمین ایران به ویژه استان هاى فارس، تهران 
و آذربایجان کشیده مى شد. این باند در عرض دو سال 
فعالیت خود موفق شده بود بیش از 400 ُتن مواد مخدر 
به کشور وارد کند که بسیارى از این محموله ها کشف 

و ضبط شد.
این باند بین المللى با استفاده از راهکار هاى پولشویى، 
بسیارى از وجوه درآمدى حاصل از معامالت مواد مخدر 
را به اراضى، امالك و مستغالت در اقصى نقاط کشور 
تبدیل کرده که بسیارى از این اموال، شناسایى و به نفع 
دولت ضبط شد. از این باند ســازمان یافته تعداد زیادى 
امالك زراعى، بیش از 60 منزل مسکونى، چندین فروند 

شــناور صیادى از قبیل لنج و قایق، 16 دســتگاه انواع 
خودرو، شش قبضه اسلحه شکارى و بالغ بر 25 میلیارد 

ریال وجه نقد کشف و ضبط شد.
سرباند این شبکه ســازمان یافته قاچاق مواد مخدر که 

به «تمســاح خلیج فارس» معروف شده است، یکى از 
بزرگ ترین ســوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر 
از طریق دریاست. «تمساح خلیج فارس» توانسته بود 
یکى از بزرگ ترین شــبکه هاى قاچــاق و توزیع مواد 

مخدر در ایران، افغانستان و پاکستان را راه اندازى کند و 
خود نیز به عنوان سرکرده این سازمان و شبکه پیچیده 
در چهره هاى مختلف و پوشــش هاى گوناگون در این 

کشور ها فعالیت کند.

رئیس پلیس راه راهور ناجا به برخى از شایعات در مورد 
دوربین هاى جاده اى پاس خ داد. 

سردار محمدحســین حمیدى در پاسخ به سئوالى مبنى 
بر اینکه آیا تمام دوربین هاى جاده اى واقعى اند یا برخى 

از آنها ماکت هستند، اظهار کرد: خیر ما در هیچ جاده اى 
دوربینى نداریم که بخواهد ماکتى (فیک) و دکورى باشد 
و تمامى دوربین هاى ما لحظه اى و آنالین اســت. وى 
افزود: دوربین هاى جاده اى در لحظه، تخلف را براى مرکز 

اجراییات و پلیس راهور ارسال مى کنند.
رئیس پلیس راه راهــور ناجا خاطرنشــان کرد: تمامى 
مراکــزى که به ایــن دوربین هــا دسترســى دارند و 
دوربین هاى جاده اى به آنها متصل هستند به صورت 24 

ساعته دوربین ها را رصد مى کند.
ســردار حمیدى ادامه داد: تمامى دوربین هاى جاده اى 
داراى کد هستند، بازرسى هاى دوره اى بر روى آنها انجام 
مى شود، ممکن است براى لحظه اى برق دوربینى قطع 
شود ولى اینگونه نیست که دوربین بخواهد براى مدت 
زیادى خاموش بماند چرا که به محض اینکه خرابى در 
دوربینى رصد شود، مأموران فوراً براى تعمیر آن دوربین 

اقدام مى کنند.

از زمانى که یکى از رسانه ها نوشت پس از تعطیلى برنامه 
«نود»، یک هندوانه فروش از رباط کریم میز این برنامه 
را از اوراقچى هاى صداوسیما خرید و بساط هندوانه خود 
را روى آن پهن کرده، واکنش هاى زیادى به این موضوع 
صورت گرفته از جمله اظهارات عادل فردوســى پور. در 
جلســه اى که با حضور صالحى امیرى در کمیته ملى 
المپیک و با حضور مدیران رســانه اى برگزار شد، عادل 
فردوسى پور در بخشــى از صحبت هایش با جمله اى 
طعنه آمیز گفت: «آقاى صالحى امیرى! بهتر است میز 
برنامه "نود" را از هندوانه فروش بخریم و آن را در موزه 

ورزش نگهدارى کنیم.»
خبرورزشى نوشــت که فردوســى پور این حرف را بى 
مقدمه نزده و در واقع پس از اینکه صالحى امیرى گفته: 
«دوستان رسانه اى اثرى اگر دارند به موزه ورزش اهدا 
کنند»، سر ضرب و هوشمندانه چنین سخنى را به زبان 

آورده است. 

اگرچه این طعنه تند فردوسى پور با مزاح مطرح شد اما 
نشان داد عادل از این کار بســیار ناراحت است و به نظر 
مى رسد مسئوالن صداوســیما با این کار حسابى خون

 بچه هاى برنامه پربیننده «نود» را به جوش آورده اند.

طناب قانون بر گردن سرکرده باند بین المللى مواد مخدر

«تمساح خلیج فارس» به مرگ محکوم شد

آرشــالوس داودى از اقلیت هاى مذهبى ارامنه که قصد 
پرورش خوك در ایــران را داشــته و دارد، مى گوید در 
اقلیت هاى مذهبى مسیحى استفاده از خوك منعى ندارد 
و از آن براى به کارگیرى چربى در صنعت صابون سازى، 
تهیه   نخ بخیه و کارهاى تحقیقاتى و مانند آن هم استفاده 
مى شود. این شهروند ارمنى مقیم اصفهان که چند سالى 
است به دنبال اخذ مجوز در این باره است و مراحلى چون 
گرفتن فتوا از مراجع را هم طى کرده است مى گوید هنوز 

پیگیرى هایش نتیجه بخش نبوده است .
در این باره حجت االســالم و المسلمین هادى سروش، 
مدرس حــوزه مى گوید بین فتواهــاى مراجع مختلف 

درباره  پرورش خوك تفاوت وجود دارد؛ فروش گوشت 
خوك به مسلمان مشکل شرعى دارد و باید براى فعالیت 
حتمًا مجوز قانونى را از دستگاه مربوطه بگیرد. همچنین 
افضلى، نایب رئیس کمیســیون کشاورزى، آب و منابع 
طبیعى مجلس مى گوید مجلس فقــط مى تواند از نظر 
اشــتغالزایى قضیه  مجوز خوك را پیگیــرى کند، باید 
مدارك آرشالوس داودى را بررسى کنیم تا ببینیم داستان 

چگونه بوده است.
اما خود این ارمنى اصفهانى دربــاره  پیگیرى هایش به 
«انصاف نیوز» گفت: در اصفهان بــه من گفتند از علما 
فتوا بگیرم؛ از آقایان بهجت، مکارم شیرازى و لنکرانى 

فتوا گرفتم و همه  آنها موافقت کردند. در طى مراحل به 
مشکل خوردم. حتى به بازرسى کل کشور رفتم، گفتند 
ما قدرت اجرایى نداریم و باید به دیوان بروى. به دیوان 
عدالت ادارى رفتم. از شــوراى نگهبان پیگیرى کردم. 
چند وقت بعد دوباره از علما فتوا گرفتم. به من مى گویند 
در جلســه اى که درباره  این موضوع داشتند با این مجوز  

موافقت نشده است.
آیت ا... حسن عالمى، نماینده  پیشین ولى فقیه در وزارت 
جهاد در ســال 96 در نشســتى خبرى درباره  «پرورش 
حیوان حرام گوشت براى صادرات» سخنانى گفته بود 
که جالب توجه است. سخنان او به نقل از «ایرنا» در تاریخ 

20 آذرماه 96 در پى مى آید:
«هیچ منعى براى صدور مجــوز پرورش حیوانات حرام 
گوشــتى مانند قورباغه و کروکودیل به شــرط مصرف 
نشدن در بازار داخلى و صادرات آن وجود ندارد. بسیارى 
از حیوانات که به طور شرعى نمى توانند در سیکل غذایى 
مردم قرار گیرند و حرام  گوشت محسوب مى شوند، ممکن 
است تولید و پرورش آنها منافعى براى پرورش دهندگان 
و تولیدکنندگان داشته باشد در حالى که از نظر اسالمى 
نیز حرام محسوب مى شود.  برخى حیوانات جنبه دارویى 
دارند و از آنها براى تولید دارو اســتفاده مى شود اما حرام  

گوشت هستند و خوردن آنها حرام است.» 

کلنجار یک ارمنى در اصفهان براى پرورش خوك!

واکنش فردوسى پور به هندوانه فروشى روى میزشدوربین هاى جاده اى ماکت هستند؟

باند شرارت به سرکردگى «ابراهیم محمدیان» که ارتباط 
نزدیکى با «بهروز حاجیلو»، قاتل طلبه همدانى داشتند و 
در فضاى مجازى با لقب «پاشاخان هندى» خط و نشان 

مى کشیدند توسط وزارت اطالعات منهدم شد.
به گزارش «فارس»، جــوالن باند شــرارت معروف به 
«پاشاخان هندى» در غرب مازندران دیگر تاب و تحمل 
مردم منطقه را به تنگ آورده بود که ورود به موقع سربازان 

گمنام امام زمان(عج) وزارت اطالعات منجر به متالشى 
شدن این باند مخوف شد.

ابراهیم محمدیان، ســرکرده این باند به همراه تعدادى از 
اعضا قصد داشــتند در یکى از ویالهاى منطقه وازیوار در 
شرق نوشهر محفل دورهمى و بزمى شبانه تدارك ببینند 
اما مورد شناســایى قرار گرفتند و به درگیرى مسلحانه با 
سربازان گمنام پرداختند که طى تعقیب و گریز در محدوده 

ساحلى زیر پل وازیوار در مسیر جاده مواصالتى نوشهر-
رویان، ابراهیم محمدیان کشته و ده نفر دیگر از اعضاى باند 
دستگیر و دو نفر دیگر نیز متوارى شدند. در بازرسى از منزل 
و محل جاســازى خودروى گرانقیمت سرکرده باند، 500 
گرم شیشه کشف و ضبط شد؛ در پرونده این باند درگیرى 
مسلحانه، سرقت، آدم ربایى، تجاوز به عنف، خرید و فروش 

اسلحه و مواد مخدر نیز مشاهده مى شود.

در پى این اقــدام، على اکبر علیزاده،  دادســتان عمومى و 
انقالب نوشهر با اعالم اینکه شرور کشته شده پیش از این 
سابقه زورگیرى، حمله مسلحانه و تشکیل باندهاى تولید و 
توزیع مواد مخدر صنعتى در مناطق همجوار شهرستان و 
همچنین مناطق اطراف تهران را نیز دارد، گفت: ابراهیم 
محمدیان ارتباط و دوستى نزدیکى با بهروز حاجیلو قاتل 

طلبه همدانى داشت.

پایان کار «پاشاخان هندى»
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ارسال فرش به مناطق سیل زده 
رئیس دانشگاه آزاد اســالمى واحد شهرضا از ارسال 13 
تخته فرش 9 مترى و تعدادى البسه به  مناطق سیل زده 
خوزستان خبر داد. فرید نعیمى درباره همیارى دانشجویان 
و تشکل هاى مختلف گفت: دانشجویان تشکل هاى بسیج 
دانشجویان انجمن هاى علمى و فرهنگى دانشگاه با حضور 
در کالس هاى درس و تشویق به پرداخت هدایاى نقدى 
و غیرنقدى با راه اندازى چادر کمک به مردم سیل زده در 
طول یک هفته تعداد 50 شل آب معدنى، 20 تخته پتو و 
تعداد پنج کیسه البسه و مقدارى وجه نقد جمع آورى کردند.

افزایش پوشش گیاهى چادگان
رئیــس اداره منابع طبیعــى چادگان گفت: بــا توجه به 
بارندگى هاى امسال پیش بینى مى شود مراتع شهرستان 
چادگان در بخش مرکزى و چنارود نسبت به سال گذشته 
30 درصد افزایش پوشش گیاهى داشته باشد. محمد قاسم 
هلیلى اظهار کرد: چراى شــدید و بى رویه دام، با کاهش 
جمعیت گونه هاى خوش خــوراك موجب نابودى مراتع 
مى شود. مراتع شهرستان چادگان هر ساله توسط 2450 
خانوار با داشتن تعداد 35 هزار دام سبک در بخش چنارود 

مورد بهره بردارى قرار مى گیرد.

درخواست اینستاگرامى 
شهردار

شهردار اصفهان باانتشار عکسى از بازار تبریز در صفحه 
اینستاگرام خود توضیحاتى در خصوص اقدامات شهردارى 
براى حفاظت از بازار اصفهان داد. قدرت ا... نوروزى نوشته 
است: «آتش سوزى بازار تبریز تلخ و هشدار دهنده بود. 
شهردارى اصفهان با نسب 128 شــیر هیدرانت در بازار 
اصفهان که از میراث تاریخى است، استقرار دو ایستگاه، 
خودروها و تجهیزات آتش نشــانى و آموزش و هشدار، 
اقدامات پیشــگیرانه را انجام داده ولى حصول اطمینان، 

نیازمند مشارکت جدى و فعاالنه کسبه است.»
بازار تبریز بزرگ ترین و مهمترین بازار سرپوشــیده در 
سطح جهان به شمار مى رود که 18 اردیبهشت ماه دچار 

حریق شد. 

معرفى شهردار جدید کمشچه
در آیینى شهردار جدید کمشچه معرفى شد. على اصغر 
ذاکرى، مدیر کل دفتر امور شهرى و شوراهاى استاندارى 
در آیین تودیع و معارفه شهردار کمشچه، نان این شهر را 
که ثبت ملى شده است و در سراسر کشور توزیع و استفاده 
مى شود، ظرفیت خوبى براى سرمایه گذارى و توسعه رونق 
اقتصادى در شهر کمشچه نام برد. در این آیین على عباسى 
به عنوان شهردار کمشــچه معرفى و از خدمات حبیب 

رضایى، شهردار قبلى این شهر قدردانى شد.

ابالغ اساسنامه 2 سازمان 
مدیرکل دفتر نوسازى، تحول ادارى و فناورى اطالعات 
سازمان شهردارى ها و دهیارى هاى کشور اظهار کرد: 
در اردیبهشت ماه سال جارى اساسنامه  سازمان حمل 
و نقل تیران در اســتان اصفهان و سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى وابسته به شهردارى کاشان با ضوابط 
مورد عمل و الگوهاى ابالغى وزیر کشور ابالغ شده 
است. عباس کرکه آبادى افزود: اساسنامه هاى مذکور 
پس از پیشنهاد شهردارى هاى متقاضى، تصویب در 
شوراى اسالمى شــهر ذیربط و تأیید دفاتر تخصصى 
سازمان شهردارى ها و دهیارى هاى کشور و تطبیق با 
شاخص  هاى مصوب وزارت کشور به استاندارى هاى 

مربوطه ابالغ شده است.

ضرورت ساخت 170 مسجد 
استان اصفهان در حد ضرورت به 170 مسجد نیاز دارد. 
مدیر عامل مؤسسه خیریه فرهنگى و عمرانى مسجدسازان 
الزهرا(س) در گردهمایى ساالنه خیران مسجدساز گفت: 
در شهرك ها و نقاط تازه تأسیس شهر اصفهان به حدود 
110 مسجد و در روستاها به حدود 60 مسجد نیاز واقعى و 
ضرورى وجود دارد. محسن داورى افزود: در سال گذشته 
به همت خیران منابع خیریه مسجد سازان الزهرا(س) به 
حدود شش میلیارد تومان رسید که این منابع نسبت به سال 

96 رشد 60 درصدى داشته است. 

خبر

کارشناس مسئول واحد تغذیه معاونت بهداشتى دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان گفت: آمار چاقى افراد زیر سن 18 
سال در اســتان اصفهان 7/4 درصد است و این آمار در 
باالى سن 18 ســال به رقم 25/4 درصد مى رسد و در 
مجموع شیوع چاقى بین شهروندان اصفهانى 64 درصد 
اســت. ســکینه جعفرى گفت: حدود 38 درصد از افراد 
باالى 18 سال اضافه وزن دارند. وى افزود: قریب به 20 
درصد کودکان زیر 18 سال اضافه وزن و چاقى دارند که 
این اتفاق باعث ابتالى آنهــا به بیمارى هاى غیر واگیر، 
پرفشــارى خون، بیمارى هاى قلبى و عروقى و سکته 
هیپرلیپیدمى و حتى سرطان مى شود.کارشناس مسئول 

واحد تغذیه معاونت بهداشتى دانشــگاه علوم پزشکى 
اصفهان با اشاره به اینکه برآورد ما از شیوع دیابت، ابتالى 
11 درصدى جمعیت باالى 30 سال است، تصریح کرد: 
25 درصد جمعیت باالى 30 سال هم مبتال به فشار خون 
هستند و اگر این موارد محاسبه شود حاکى از وجود آمار 
باالیى خواهد بود که چاقى نقــش مهمى در ابتال به دو 
بیمارى دیابت و فشــار خون دارد.جعفرى با بیان اینکه 
کودکان مبتال به چاقى در ســنین جوانى و میانســالى  
عوارض بسیارى را تحمل مى کنند، اظهار کرد: یکى از 
برنامه  هاى معاونت بهداشتى پیشگیرى از بروز چاقى در 

سنین کودکى و نوجوانى است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى (ره) اصفهان با بیان 
اینکه 17 هزار و 339 فرزند در طرح هــاى اکرام ایتام 
داراى حامى هستند، گفت: کماکان 7290 فرزند نیازمند 

حامى ندارند.
محمدرضا متین پور با بیان اینکه طرح هاى اکرام ایتام و 
فرزندان محسنین از برنامه هاى مشارکتى مؤثر و موفق 
این نهاد است، اظهار کرد: طى سال گذشته، 8142 نفر 
از مردم اصفهان با قبول تعهــد پرداخت مالى منظم به 
جمع 55 هزار و 705 حامى گرانقدر و خیراندیش ایتام و 

فرزندان محسنین استان اصفهان پیوستند.
مدیرکل کمیتــه امداد اصفهان  در ادامــه افزود: از این 

تعداد حامى جذب شده در ســال 97، 3017 نفر حامى 
فرزندان ایتام، 4594 نفر حامى فرزندان محسنین و 531 
نفر به صورت همزمان حامــى فرزندان ایتام و فرزندان 

محسنین شدند.
وى همچنیــن با بیــان اینکــه از تعــداد کل حامیان 
ســال 97، در شــهر اصفهان 3121 نفــر در دو طرح 
اکرام ایتام و فرزندان محسنین شرکت کردند، تصریح 
کرد: بیشترین تعداد حامیان در ســال گذشته، از شهر 
اصفهان و پــس از آن بــه ترتیب از شهرســتان هاى 
مبارکه، خمینى شــهر، کاشــان، نجف آباد و شــهرضا 

بودند.

7000 کودك
 چشم انتظار حامى هستند

64 درصد اصفهانى ها 
چاق هستند

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى تکمیل مرکز بهداشتى نطنز 
(تکمیل سالن اجتماعات ستاد شبکه) به روش سرجمع

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان 

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

1) تصویر صفحه اول اساسنامه شرکت، تصویر آگهى تأسیس و تصویر آخرین آگهى تغییرات در روزنامه رسمى براى شناسایى صاحبان امضا مجاز شرکت
2) تصویر گواهینامه صالحیت پیمانکارى (حداقل داراى رتبه بندى 5 ابنیه) از سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور

3) پیمانکارانى که با دانشگاه علوم پزشکى اصفهان همکارى نموده اند باید گواهى حسن انجام کار از مدیریت امور فنى دانشگاه ارائه نمایند.
4) ارائه تأیید صالحیت ایمنى کار از اداره کار الزامى مى باشد.

5) تصویر حداقل دو مورد گواهى حسن انجام کار از مراکز دولتى حداکثر تا 2 سال قبل به همراه تصویر قراردادهاى مربوطه
6- گواهى بازدید یکى از اعضا هیأت مدیره از محل پروژه که به تأیید ناظر مقیم و مسئول امور عمومى واحد رسیده باشد.

* متقاضیان حقیقى:
1) تصویر گواهینامه صالحیت پیمانکارى (حداقل داراى رتبه بندى 2 ابنیه)

2) پیمانکارانى که با دانشگاه علوم پزشکى اصفهان همکارى نموده اند باید گواهى حسن انجام کار از مدیریت امور فنى دانشگاه ارائه نمایند.
3) ارائه تأیید صالحیت ایمنى کار از اداره کار الزامى مى باشد.

4) تصویر حداقل دو مورد گواهى حسن انجام کار از مراکز دولتى حداکثر تا 3 سال قبل به همراه تصویر قراردادهاى مربوطه
5) گواهى بازدید که به تأیید ناظر مقیم و مسئول امور عمومى واحد رسیده باشد.

برآورد پروژه: 2/549/455/653 ریال بر اساس فهارس بهاء سال 98
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 128/000/000 ریال

نوع تضمین شرکت در مناقصه: فیش واریزى یا ضمانتنامه معتبر بانکى با اعتبار سه ماه
تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز سه شنبه مورخ 1398/02/24 تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 1398/02/29

م الف: 467964

تیم سوره قهرمان مســابقات فوتســال پیشکسوتان 
قهرمانى کارگران اســتان اصفهان گرامیداشت هفته 

کار و کارگر شد.
روز پایانى مســابقات فوتسال پیشکســوتان قهرمانى 
کارگران استان اصفهان گرامیداشت هفته کار و کارگر 
روز شنبه 21 اردیبهشت  برگزار شــد و تیم اتوبوسرانى 
با نتیجه 3 بر صفر مغلوب آبفا شــد. ذوب آهن با همین 
نتیجه فریدن را شکست داد و تیم سوره 2 بر یک از سد 

هسا گذشت.
در پایــان تیــم هاى ســوره، هســا و آبفا بــه ترتیب 
مقام هــاى اول تا ســوم و تیم ذوب آهــن جام اخالق 
این دوره از مســابقات را کســب کردنــد و درحضور 
شــیرانى، رئیس هیئت و اداره امــور ورزش کارگران 

اســتان اصفهــان، اخروى، رئیــس هیئــت پهلوانى 
و  زورخانــه اى اســتان، عابــدى مســئول انجمــن 
فوتســال و فوتبــال کارگران اســتان و مســئوالن
 تیم  هاى شــرکت کننده  از برگزیدگان با اهداى کاپ، 

مدال و حکم تقدیر به عمل آمد.

مدیر جهاد کشاورزى شهرستان نجف آباد گفت: با توجه 
به همکارى نکردن بانک تخصصى در حوزه کشاورزى 
بخش اعظم تسهیالت مکانیزاسیون تأمین نشده است.

همت على انصارى در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سطح 
باغات شهرستان حدود 8500 هکتار است که این عدد 
در سال هاى گذشته بیشتر بوده و به دلیل خشکسالى و 

برخى تغییر کاربرى ها به عدد کنونى رسیده است.
مدیر جهاد کشاورزى نجف آباد با اشــاره به دارا بودن 
رتبه اول ســاخت ادوات زنبوردارى در کشــور توسط 
نجف آباد، اظهار کرد: در این شهرستان حدود 350 هزار 
کلنى زنبورعسل موجود اســت که با این تعداد بیش از 
50 درصد صنعت زنبوردارى استان را در خود جاى داده

 است.
انصارى افزود: با توجه به تولیــدات بیش از ده برابرى 
گلخانه ها نســبت به محیط باز، ســعى شــده به 63 
 هکتار گلخانه شهرســتان نگاه ویژه اى شــود اما یکى 
از مهمترین موانع پیش رو شهردارى ها و بخشدارى ها

 هســتند که با دریافت هزینه هاى باال اقدام به صدور 
مجوز مى کنند.

با دســتور فرماندار چادگان و همکارى سازمان عمران 
زاینده رود و شهردارى، عملیات اجرایى ساخت 2 کیلومتر 

از باند دوم جاده چادگان-اصفهان آغاز شد.
رئیس اداره راه و شهرســازى شهرستان چادگان اظهار 
کرد: قطعه دوم این جاده حدفاصل چادگان تا مرکز استان 
به طول تقریبى 7 کیلومتر است و با اجراى این قطعه طول 

مسیر باقیمانده 5 کیلومتر مى شود.
صادق حاجى افزود: با برگزارى مناقصه عمومى، اینک 
پیمانکار مشخص شــده و از هفته جارى پس از تجهیز 
کارگاه با همکارى ماشین آالت سازمان عمران زاینده رود 
و آماده کردن مصالح توسط شهردارى و شوراى اسالمى 
چادگان و پشــتیبانى فرماندار چــادگان این پروژه آغاز 

شده است.
رئیس اداره راه و شهرسازى شهرستان چادگان ادامه داد: 
پیش بینى شده براى آماده سازى و تکمیل این قسمت 
از جاده چادگان-اصفهــان، نزدیک به پنج میلیارد  ریال 
هزینه در پى داشته باشد که بدون داشتن ردیف خاص با 
همکارى عوامل ذکر شده و نظارت اداره راه و شهرسازى 

استان انجام مى شود.

در نشســتى که با مدیران انرژى سازمان هاى مختلف در 
فرماندارى اصفهان برگزار شــد،  امیررضا امامت جمعه، 
مجرى مدیریت مصرف و طرح هــاى خاص در امور برق 
شــرق به طرح هاى مختلــف مدیریت مصــرف برق در 
سازمان ها پرداخت و گفت: مشــترکین دیماندى ادارى و 
سایر مصارف در فاصله زمانى ابتداى تیر تا پایان مردادماه 
با کاهش 10 درصدى  مصرف برق در ســاعات پیک بار 
مى توانند از طرح هاى تشــویقى و تخفیف ویژه بهره مند 
شوند. وى در ادامه گفت: ساعات پیک بار براى مشترکین 
عمومى ادارى از ســاعت 15-11 بعدازظهر است در این 
طرح باید میانگین مصرف نسبت به دو ساعت قبل به میزان 
10 درصد کاهش داشته و حداقل در پنج روز متوالى صورت 
گیرد و یا اینکه این مشترکین در صورتى که اعالم همکارى 

کنند در بازه یک ماهه از پنــج روز همکارى متوالى معاف
 مى شــوند به شــرط آنکه در این بازه یک ماهه پنج روز 

همکارى داشته باشند. 
وى  تصریح کرد: طرح هــاى مختلفى براى کاهش پیک 
براى تمام تعرفه ها در نظر گرفته شده است به طورى که 
در بخش ادارى و تجارى مى توانیم پیک مصرف را برش 
دهیم از جمله اینکه سیستم هاى تهویه را بررسى کنیم و 
یا اینکه جابه جایى بار را بــه کار ببریم که در این مورد نیز

 مى توان از سیستم هاى سرمایشى ذخیره ساز استفاده کنیم 
و باید توجه کنیم که در هر کدام از طرح هاى پیش رو نیاز به 
قطع کامل بار نیست و مشترك با کاهش بار متناسب با هر 
طرح مشمول پاداش خواهد شد و ضریب اعمال پاداش با 

درصد همکارى بیشتر به صورت پلکانى افزایش مى یابد. 

مدیرکل پیشــگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
اصفهان از اجراى طــرح نظم دهى و پیرایش تابلوهاى 
تبلیغاتى در شــهر خبر داد و گفت: در راســتاى اجراى 
این طــرح تابلوهایى که بدون مجوز و ضابطه بر ســر 
در مغازه ها نصب شده باشد پس از اخطار اعمال قانون 

مى شود.
حسن محمدحســینى در گفتگو با «ایمنا» اظهار کرد: 
حذف آلودگى و آشفتگى هاى بصرى از درخواست هاى 
همیشــگى مردم بــوده، از این رو طرح ســاماندهى 
تابلوهاى تبلیغاتى شهر به منظور حفظ زیبایى سیماى 
شــهر اصفهان و ســاماندهى تبلیغات شــهرى اجرا 

مى شود.
مدیرکل پیشــگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
اصفهــان ادامــه داد: شــهروندان و کســبه اى که 
قصد نصب تابلــو دارند بایــد حتماً  مجــوز از منطقه 
مربوطــه اخذ کننــد، چــون تابلوهاى بــدون مجوز 
نصــب پــس از اخطــار توســط اداره پیشــگیرى و 
رفع تخلفــات شــهرى شــهردارى اعمــال قانون 

خواهد شد.

«شهردارى منطقه 6 اصفهان باالترین بودجه ریالى را 
در بین مناطق شهردارى هاى اصفهان به خود اختصاص 
داده است. این در حالى اســت که بودجه 230 میلیارد 
تومانى منطقه 6 شهردارى اصفهان در سال گذشته، با 
86 درصد افزایش در سال جارى به 420 میلیارد تومان 

افزایش یافت.»
مدیر منطقه 6 شــهردارى اصفهان در دیدار با رسانه ها 
و در ســى امین نشست سه شنبه با رســانه که در سالن 
زنده یاد مریم میرزاخانى خانه ریاضیات اصفهان برگزار 
شده بود این مطلب را اعالم و اضافه کرد: افزایش بودجه 
شهردارى منطقه 6 اصفهان براى سال جارى در حالى 
رقم خورد که عمده مناطق شهردارى اصفهان افزایش 
بودجه نداشته و یا افزایش بودجه آن حداکثر 20 درصد 

بوده است.
محمدرضــا برکت بــا رد برخــوردار بــودن منطقه 
6 شــهردارى اصفهان گفت: علیرغــم اینکه منطقه 
6 شــهردارى اصفهان برخوردار شــناخته مى شود اما 
واقعیت آن است که آســفالت، پیاده رو و... در محالت 
و خیابان هاى این منطقه وضعیت مناســبى ندارد و ما 
امســال براى اولین بار ده میلیارد تومان براى آسفالت 

اختصاص دادیم.
وى افتتاح پارك 70 هزار مترى روح االمین در مجموعه 
شهید کشورى، اتمام سالن گلستان شــهدا تا آبان ماه 
سال جارى، اجرا و تکمیل سالن اجالس سران تا پایان 
سال جارى یا تا سه ماهه اول سال 99 و... را از پروژه هاى 
کلیدى برشمرد که انجام شــده و در حال انجام است و 
افزود: وجود مصال و سالن گلســتان شهدا در منطقه 6 
شــهردارى اصفهان از افتخارات ما در منطقه 6 بوده، 
که اقدامات بســیار خوبى هم در این راســتا، صورت 

پذیرفته است.
مدیر منطقه 6 شــهردارى اصفهان در خصوص پروژه 
اجالس ســران اظهار کرد: براى اجراى پروژه که آغاز 
شــده بود در مرحله اول قرار بود این پــروژه با کمک 
یکصد میلیارد تومانى دولت باشــد کــه از این میزان 

فقط 20 میلیارد تومان پرداخت شد که با تنها گذاشتن 
مدیریت آن، پروژه مسکوت ماند. در اوایل سال 97 و در 
جلسه اى که در ابتداى ورودم با شهردار اصفهان داشتم 
قسمت اعظمى از بدهى پروژه به پیمانکاران مانده بود 
که با حمایت شهردار اصفهان و با رایزنى شورا، تصمیم 
گرفته شد کل پروژه به منطقه 6 واگذار شد و پس از آن 
حدود 35 میلیارد تومان بدهى پیمانکاران پرداخت شد و 
در بودجه 98 نیز حدود 150 میلیارد تومان از بودجه 420 
میلیارد تومانى منطقه 6 به سالن اجالس اختصاص داده 
شد و پیش بینى مى شود 350 میلیارد تومان دیگر براى 
تکمیل پروژه نیاز باشد، پروژه اى که امروز 250 تا 300 

نفر در آن مشغول فعالیت هســتند و قرار است تا پایان 
سال جارى یا سه ماهه اول ســال 99 به جز مجموعه 
تجارى، هتل ها شامل سالن ها، دفاتر و... افتتاح شود و 

به بهره بردارى برسد.
برکت پروژه پردیس هنر را از پروژه هاى افتتاح شــده 
برشمرد و گفت: این پروژه افتخار ایران به شمار مى رود 
و بزرگ ترین ســالن آمفى تئاتر کشور با ظرفیت 3250 
صندلى بوده که قرار اســت براى استفاده مطلوب تر، به 
بخش خصوصى واگذار شــود که در این راستا کمیته 
تصمیم گیرى تشــکیل شــده و در دو ماه آینده تعیین 

تکلیف خواهد شد تا مراسم ویژه در آن برگزار شود.

وى کمبود پارکینــگ در منطقــه 6 را از دغدغه هاى 
شهردارى این منطقه دانست ولى گفت: با برخى مالکان 
زمین ها در مناطق مختلف منطقــه 6 که قصد فروش 
زمین خود را ندارند مذاکره شــده، تا از این زمین ها به 
عنوان پارکینگ استفاده شود. یک زمین هم در خیابان 
کاخ ســعادت آباد به پارکینگ اختصاص داده شده و ما 
نیز آمادگى خود را اعالم مى کنیم که ســرمایه گذاران 
در منطقه به صورت مشارکتى اقدام به احداث پارکینگ 
کنند. این در حالى است که در محدوده گلستان شهدا با 
آزادسازى و تملک زمین و اختصاص 14 میلیارد تومان 
براى این کار، سعى در احداث پارکینگ در این محدوده 

داریم که در حال حاضر هم 2000 متر از 5000 متر زمین 
مربوطه براى ایجاد پارکینگ در سال جارى آزادسازى 

شده است.
وى ادامــه داد: اعتقاد قلبــى دارم مجموعه فرهنگى- 
مذهبى تخت فوالد اصفهــان، مجموعه اى بى نظیر در 
دنیاست که اقدامات بسیار خوبى هم در چند سال اخیر در 
این مجموعه به وقوع پیوسته است و براى اولین بار سال 
گذشــته، تمام پروژه هاى مجموعه فرهنگى- مذهبى 
تخت فوالد اصفهان، به اجرا درآمد و حتى امسال براى 
اجراى پروژه هاى آن، 42 میلیارد تومان اختصاص داده 

شده است.
مدیر منطقه 6 شهردارى اصفهان از اقدامات بسیار خوب 
در مجموعه شهید کشورى خبر داد و افزود: پروژه شهید 
کشورى از پروژه هاى کلیدى بوده و یکى از مشکالت 
اساســى مردم در این مجموعه، حمل و نقل بود که با 
پیگیرى هاى انجام شده و بر اســاس قول مدیرعامل 
شرکت واحد اتوبوسرانى، از اول خرداد ماه سال جارى 
خط جدید شهید کشــورى به صفه براى آسایش مردم 
مجموعه راه اندازى خواهد شــد و خط قبلى نیز به قوت 

خود باقى است.
برکت همچنین گفــت: جانمایى براى احداث ســالن 
ورزشى روباز در مجموعه شهید کشورى انجام شده که 
تا 20 روز آینده و همزمان با عید سعید فطر افتتاح خواهد 
شد و با مشارکت بخش خصوصى هم یک سالن ورزشى 

در این منطقه احداث خواهد شد. 
وى ادامه داد: امروز هیچ ســاخت و سازى در مجموعه 
شهید کشــورى بدون پروانه انجام نمى شود و ساخت 
و ســاز باید همراه با پروانه باشــد، که امید است با این 

اقدامات، رضایتمندى مردم منطقه فراهم شود.
برکت خاطرنشــان کرد: 2/4 درصد از بافت فرســوده 
شهر اصفهان در منطقه 6 قرار دارد که از این میزان 63 
درصد در محله همت آباد بوده و بایــد بدانیم که بافت

 فرسوده فقط با مشــارکت مردم احیا خواهد شد و آنان 
باید باور کنند که براى احیاى بافت فرسوده باید شریک 

باشند.

«سوره» قهرمان مسابقات فوتسال پیشکسوتان کارگران شد 

با کاهش 10 درصدى مصرف برق تخفیف و جایزه بگیرید 

حدود 35 درصد از شبکه آب روستایى شهرستان شهرضا فرسوده است و نیاز به اصالح 
و جایگزینى دارد. رئیس شرکت آب و فاضالب روستایى شهرضا گفت: اکنون حدود 
60 کیلومتر از شبکه آبرسانى روستاهاى شهرستان فرسوده است و اصالح و نوسازى 
آن 120 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد. على اصغر قاســمى افزود: اصالح و جایگزینى 
هر کیلومتر شبکه آبرســانى، دو میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد. وى گفت: آب آشامیدنى 
روستاییان شهرستان از چاه و چشمه تأمین مى شود که با توجه به بارش هاى اخیر در 
وضعیت مناسب ترى نسبت به سال گذشــته قرار داریم اما همچنان به طور میانگین 

حدود25 درصد  آبدهى منابع مزبور نسبت به میانگین بلند مدت کاهش یافته است.

فرسودگى
 35 درصد 

شبکه
 آب روستایى 

شهرضا

ساسان اکبرزاده

آغاز ساخت 2 کیلومتر از 
جاده چادگان-اصفهان

نجف آباد، رتبه اول ساخت 
ادوات زنبوردارى در کشور

تابلوهاى شهر ساماندهى 
مى شود

مدیر منطقه 6 شهردارى در گفتگو با خبرنگاران تشریح کرد

تکمیل سالن اجالس در اصفهان نیازمند 350 میلیارد تومان دیگر است
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آگهى مزایده نوبت دومنوبت دوم

محسن حیدرى- شهردار اردستان

شهردارى اردستان در راستاى اجراى مصوبات هیئت محترم وزیران و آئین نامه اجرائى وزارت محترم کشور و به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در 
نظر دارد، موضوع ذیل از طریق مزایده عمومى و با بیشترین و بهترین پیشنهاد واگذار نماید. لذا متقاضیان داراى صالحیت حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه 
مورخ 98/02/28 جهت اخذ اسناد مزایده به واحد امور مالى شهردارى اردستان مراجعه نموده و یا از طریق سامانه شهردارى اردستان مدارك را دریافت نموده 

و پس از تکمیل مدارك قیمت پیشنهادى خود را به دبیرخانه محرمانه شهردارى تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا تمامى پیشنهادها مختار است.
1- مزایده بهره بردارى از جایگاه سوخت CNG شهردارى اردستان در قالب اجاره یکساله واقع در کیلومتر 5 جاده کمربندى شهر اردستان. مرحله دوم

م الف: 463627

پیکر زنده یاد بهنام صفوى، خواننده موسیقى پاپ امروز چهارشنبه 

بیست و پنجم اردیبهشــت ماه در اصفهان تشییع مى شود. مراسم 
تشییع پیکر این هنرمند از ساعت 10 صبح از مقابل خانه هنرمندان 
اصفهان در خیابان آبشار اول تشییع مى شــود. پیکر مرحوم بهنام 
صفوى پس از تشییع در اصفهان به شاهین شهر منتقل شده و در 

قطعه هنرمندان آرامستان این شهر تدفین مى شود.
همچنین روز پنج شــنبه 26 اردیبهشت ماه از ســاعت 9 الى 12 

صبح در مســجدالمهدى واقع در خیابان مرداویج اصفهان و بعد از 
ظهر همان روز از ســاعت 16 الى 19 در مسجدامیرالمؤمنین واقع 
در خیابان جى اصفهان مجالس ترحیمى بــراى این هنرمند فقید 

برگزار خواهد شد.
بهنام صفوى، خواننده موسیقى پاپ پس از سال ها تحمل بیمارى 

روز دوشنبه در 35 سالگى در بیمارستان میالد اصفهان درگذشت.

فیلم سینمایى «زهرمار» نخستین ساخته سینمایى جواد 
رضویان توانست پروانه نمایش خود را دریافت کند، اثرى 
که به احتمال فراوان خود را بــراى اکران دوم عید فطر 

آماده مى کند.
این فیلم نخستین بار در سى و هفتمین جشنواره فیلم فجر 
اکران شد اما نتوانست استقبال چندانى را از آن خود کند 
اگرچه در نوع خود نقد منفى هم به همراه نداشت. البته با 
وجود محوریت کمدى اثر از جمله نکات مثبت اثر بدون 
شک مى توان به استفاده نکردن از شوخى هاى مبتذل در 

اثر اشاره کرد. اتفاقى که پیش تر خود رضویان نیز به آن 
تأکید کرده بود.

جواد رضویان درباره وضعیت فعلى سینماى کمدى گفت: 
«من خوشحالم که فیلم هاى کمدى خوب مى فروشند 
زیرا خوشحالم که مردم شاد مى شــوند و مى خندند. چه 
ایرادى دارد که مردم بخندند امــا امیدوارم به هر قیمتى 
به دنبال خنداندن مخاطب نباشــیم و فیلم هاى شریفى 
را در سینماى ایران شاهد باشــیم.» وى در همین راستا 
ادامه داد: «ســینماى کمدى باید به سمتى برود که من 

وقتى دســت زن و بچه ام را مى گیرم و به سینما مى روم 
شرمنده شان نشوم. به همین دلیل کمدى سالم و شریف 

نیاز مبرم سینماى امروز است.»
جواد رضویان، بازیگر سینما و تلویزیون که آخرین بار با دو 
فیلم «دم سرخ ها» و «الزانیا» حضور در سینماها را تجربه 
کرده بود بعد از نزدیک به دو سال غیبت این روزها با فیلم 
«زهرمار» حضور در پرده اکــران را به عنوان کارگردان 

تجربه خواهد کرد.
سیامک انصارى، بازیگر نام آشناى سینما و تلویزیون در 

این فیلم گریم متفاوتى داشته و به احتمال فراوان حضور 
تازه اى در سینما به ثبت خواهد رساند. انصارى سال پیش 
اکران فیلم سینمایى «ساعت 5 عصر» را تجربه کرد که 

نتوانست موفقیت چندانى را به دست آورد.
این فیلم هجدهمین تجربه ســیامک انصارى در سینما 
محسوب مى شــود. وى در کارنامه سینمایى خود آثارى 
همچون «بمب یک عاشــقانه»، «خوك»، «ســاعت 
5 عصر»، «دراکــوال»، «جرم»، «بى پولى» و «ســن 

پترزبورگ» را مى بیند.

وى هم اکنون دو فیلم «خط استوا» ساخته اصغر نعیمى و 
«آبى به رنگ آسمان» به کارگردانى امیر رفیعى را در انتظار 
اکران دارد و «زهرمار» تنها فیلمى است که انصارى در سال 

گذشته در آن به ایفاى نقش پرداخته است.
عالوه بر ســیامک انصارى بازیگرانى همچون شــبنم 
مقدمى، شقایق فراهانى، ســیامک صفرى، نسیم ادبى، 
علیرضا استادى، رضا رویگرى، حســین محب اهرى، 
سیامک ادیب و برزو ارجمند مقابل دوربین تورج اصالنى 

قرار گرفته اند.

کارگردان فیلم سینمایى «نبات» مطرح کرد: به 
صورت ناگهانى زمانى براى اکران فیلم ما خالى 

شد و ما هم از این فرصت استفاده کردیم.
پگاه ارضى گفت: من به دالیلى از اکران فیلمم در 
ماه رمضان خوشحالم چراکه هزینه بلیت ها در این 
ماه کمتر است و در این شرایط مردم براى سینما 
رفتن هزینه کمترى پرداخت مى کنند. او با تأکید 
بر اینکه اکران در ماه رمضان خیلى هم خوب است 
ادامه داد: یکى دیگر از حســن هاى اکران در این 

ماه این است که سینماها تا دیر وقت باز هستند.
این کارگردان افزود: در عین حال هر فیلمسازى 
دوست دارد بهترین اکران را بگیرد اما من از اینکه 
فیلم «نبات» به دســت مردم رسید، خوشحالم و 
معتقدم در ماه رمضان هم مى توان فروش خوبى 
داشت. ارضى در پاسخ به اینکه چرا فیلم سینمایى 
«نبات» در ماه رمضان اکران شد، توضیح داد: به 
صورت ناگهانى زمانى براى اکران فیلم ما خالى 
شد و ما هم از این فرصت استفاده کردیم چرا که 
شرایط اکران در ایران بسیار سخت است و اگر از 
فرصت هاى ناگهانى استفاده نشود، فرصت اکران 

از دست مى رود.
کارگردان فیلم سینمایى «نبات» با اشاره به اینکه 
هر کســى با توجه به بودجه اش براى فیلم خود 
تبلیغات انجام مى دهد، افــزود: هزینه تبلیغاتى 
بسیار گران اســت و وقتى بودجه فیلم کم است، 
هزینه تبلیغاتى هم پایین مى آیــد. از طرفى هم 
وقتى با یک اکران ناگهانى مواجه شــویم، زمان 

براى تبلیغات هم کوتاه مى شود.
او افزود: اما با وجود تمام این موارد، ما با توجه به 
بودجه خود تبلیغات محیطى براى «نبات» انجام 
دادیم و تیزرهاى تبلیغاتى صدا و ســیما نیز براى 
این فیلم آغاز شده اســت. همچنین تیمى براى 
انجام این تبلیغات داریم که با توجه به شــرایط، 
میزان تبلیغات را کم و زیاد مى کنند. فیلم سینمایى 
«نبات» به کارگردانى پگاه ارضى و تهیه کنندگى 
هوشــنگ نوراللهى در ژانر اجتماعى و سال 96 
ساخته شده است. شهاب حسینى، نازنین فراهانى، 
ستایش محمودى، معصومه رحمتى و تینا اسدى 
در این فیلم ســینمایى نقش آفرینى کرده اند.  در 
خالصه داستان «نبات» آمده است: «"سعید" مرد 
44 ساله اى که همسرش را سال ها پیش در یک 
سانحه از دست داده با دختر 12 ساله اش "نبات" 
زندگى آرام و شیرینى را در تهران سپرى مى کند. 
با ورود ناگهانى زنى به زندگى "نبات"، سرنوشت 

همه آنها دستخوش تغییراتى مى شود...»

بازیگر سریال «دل دار» گفت: این سریال کامًال از بطن جامعه الهام گرفته 
است و یک قصه واقعى را روایت مى کند.

على اوسیوند، بازیگر سینما و تلویزیون که این شب ها با بازى در سریال 
«دل دار» مهمان مخاطبان شبکه 2 است گفت: فکر مى کنم «دل دار»، 
چهارمین تجربه همکارى من با برادران محمودى است. مهمترین ویژگى 
برادران محمودى آرامشى است که در کار کردن با آنها مى توانید احساس 

کنید که من و همه همکاران، این آرامش را تجربه مى کنیم.
وى تصریح کرد: این ســریال کامًال از بطن جامعه الهام گرفته شده است 
و یک قصه واقعى را روایت مى کنــد. مهمترین بخش در یک مجموعه 
نمایشى فیلمنامه و سیر تکامل قصه است. بخش هایى از فیلمنامه که من 
در جریان آن قرار دارم کشش قابل قبولى را براى کشاندن مخاطب پاى 
تلویزیون دارد. البته بخش دیگرى از فیلمنامه کار همزمان با تصویربردارى 
نوشته شده است که با ذوق و اســتعدادى که از برادران محمودى سراغ 
دارم، حتمًا سر و شکل مناســبى خواهد گرفت. بازیگر سریال «دل دار» 
اضافه کرد: این ســریال یک تِم ندارد و از چند الیه قصه مختلف تشکیل 
شده است. ما در این سریال قصه عاشقانه و احساسى و در بخش هایى از 
آن ماجراهاى جنایى و پلیسى هم مى بینیم و حتى موضوع عدالت خواهى 
هم مطرح مى شود. این مجموعه تشکیل دهنده یک داستان است و درام 

را شکل مى دهد.
وى با اشاره به اینکه نباید براى بازى کردن نقش ها به مخاطب 
دروغ گفت، بیان کرد: بازى در نقش ها و کاراکترها باید در دل 
خودش صداقت را با مخاطب داشته باشد و زور زدن براى ایفاى 

یک نقش دور از خود دقیقًا نتیجــه عکس مى دهد. باور و 
اعتقاد به کاراکتر در قصه باعث مى شــود مخاطب 

همزاد پندارى بیشترى با شما بکند و اگر غیر از 
این باشد شما مقابل دوربین لو مى روید. 

اوسیوند تأکید کرد: من در ژانرهاى 
مختلف کار کردم امــا از قضا در 
سریال «سایه بان» و «دل دار» 
کاراکترهاى من به هم نزدیک 
اســت. تفاوتى که اینجا وجود 
دارد تقریبًا قصه سریال درباره 
بچه هاى کاراکتر من است و 
این تفاوت نقش من در این 
دو سریال است که با برادران 

محمودى کار کردم.

سریال «گاندو» که تابستان سال گذشته کار تصویربردارى خود را در تهران آغاز کرده بود، این روزها در حال انجام 
مراحل فنى است تا براى پخش آماده شود.

سریال «گاندو» فروردین ماه کار تصویربردارى خود را در کشور چین به پایان رساند و این روزها در حال انجام آخرین 
مراحل فنى خود است و افشین عزیزى، آهنگساز ســریال هاى «آنام»، «پریا» و فیلم هاى سینمایى «آباجان»، 

«کوچه بى نام» و... مشغول آخرین مراحل آهنگسازى این سریال است.
داستان این مجموعه امنیتى به کارگردانى جواد افشار، تهیه کنندگى مجتبى امینى و قلم آرش قادرى به نگارش 

درآمده است و براى پخش از شبکه 3 سیما آماده مى شود.
وحید رهبانى، داریوش فرهنگ، پیام دهکردى، لیال اوتادى، سارا خویینى ها، علیرام نورایى، آزیتا ترکاشوند، نگار 
عابدى، خسرو شــهراز، پندار اکبرى، عرفان ابراهیمى، مجید نوروزى، على افشار، اتابک نادرى، نیلوفر شهیدى، 
محمدجواد طاهرى، جمشید جهانزاده، بهزاد رحیم خانى و... از جمله بازیگرانى هستند که در این سریال به ایفاى 

نقش پرداختند.
همچنین «گاندو» با حضور کامبیز دیرباز، محمدرضا شریفى نیا، سید مهرداد ضیایى، رضا توکلى، نسرین نکیسا، 
سوگل طهماسبى، کمند امیرسلیمانى، صالح میرزا آقایى و فرهاد قائمیان تصویربردارى شده است و جمع زیادى از 

بازیگران خارجى و ایرانى که در بخش تولید خارج از کشور به این مجموعه اضافه شدند.

بهروز افخمى، کارگردان ســینما و تلویزیون که از قصد 
خود براى ساخت یک سریال تلویزیونى درباره سیل هاى 
اخیر خبر داده بود، جزییاتى تــازه از این مجموعه با نام 

«رعد و برق» را تشریح کرد.
افخمى درباره سریال خود که با محور سیل قرار است آن 
را بسازد گفت: این روزها درگیر تحقیق و نگارش سریالى 
درباره سیل هاى اخیر هستم که قرار است براى نوروز 99 
آن را آماده کنم. وى با اشاره به دیگر جزییات این سریال 
که نام «رعــد و برق» را براى آن انتخاب کرده اســت، 
اضافه کرد: ســفرهایى به اهواز و دیگر مناطق سیل زده 
داشته ام و در این سریال قصد دارم به سیل سراسر کشور 
بپردازم. این مجموعه قرار است پس از تولید از شبکه 5 

سیما روى آنتن برود.
این کارگردان درباره فضاى این سریال با توجه به حوادث 
تلخ ســیالب اخیر نیز اظهار کرد: این ســریال فضایى 

کمدى-حادثه اى دارد کمااینکه خود سیالب هاى اخیر 
هم براى خیلى ها بیشتر نوعى ماجراجویى بود.

افخمى درباره ترکیب بازیگران این مجموعه نیز یادآور 
شد: به نظرم این سریال حدود ده تا 15 شخصیت اصلى 
و بیش از صد شخصیت فرعى با داستان هاى فرعى دارد.

وى افزود: داســتان هاى این ســریال رگه هایى درهم 
پیچیده دارد، همانطور که سیل هم به صورت سراسرى 

در تمام کشور از شمال تا جنوب را
 درگیر کرده بود.

این کارگردان توضیح داد: شــاید بتوان گفت ســاختار 
داستانى این سریال به برخى از فیلم هاى «فلینى» و یا 
«رابرت آلتمن» شبیه است از این حیث که شخصیت هاى 

زیاد با نقش هاى کوتاه دارد.
در حالى که «کرى فوکوناگا»، کارگردان «جیمز باند» اعالم کرد فیلمبردارى سکانس هاى جاماییکا به اتمام رسیده، 

آسیب دیدگى «دنیل کریگ» ادامه کار را زیر سئوال برده است.
کرى فوکوناگا، کارگردان فیلم بعدى «جیمز باند» خبر داد کار فیلمبردارى «جیمز باند» 25 در جاماییکا تمام شد و 
گروه باید راهى لوکیشن بعدى شوند. در همین حال منبع دیگرى اعالم کرد دنیل کریگ، بازیگر 51 ساله بریتانیایى 

به دلیل آسیب دیدگى مچ پا فعًال نمى تواند کار را ادامه دهد.
«سان» خبر داد استودیو «پاین وود» در لندن فیلمبردارى در این آخر هفته را به دلیل جراحت کریگ کنسل کرده 

است.
تقریباً همه معتقدند این آخرین فیلمى است که دنیل کریگ در آن در نقش «جیمز باند» ظاهر مى شود.

فیلمبردارى این فیلم از ماه پیش در جاماییکا شروع شد و کارگردان در حالى که اعالم کرده بود کار در این کشور به 
پایان رسیده چیزى از مصدومیت کریگ نگفته بود.

این فیلم قرار است آوریل سال آینده اکران شود و برخى شایعات حاکى از این است که فیلم بازسازى فیلم 1968 
مجموعه اى با عنوان «در خدمت سرویس مخفى علیاحضرت» است.

برخى سرویس هاى ارائه آنالین فیلم و سریال در 
ایران، با مجوز وزارت ارشاد، اقدام به دوبله سریال 

«بازى تاج و تخت» به زبان فارسى کرده اند.
17 آوریل 2011 نخســتین قســمت از فصل 
 Game of) «اول ســریال «گیم آف ترونــز
Thrones) یا همان «بازى تــاج و تخت» از 
شبکه HBO پخش شد. پخش فصل هشتم و 
پایانى این سریال هم از چهار هفته قبل آغاز شده 
است. این سریال توانسته طرفداران پروپاقرصى 
در سراسر دنیا براى خود دست و پا کند؛ تا جایى 
که تعداد بینندگان قانونى این ســریال از قسمت 
نخســت تا پایان فصل هفتم، شــش برابر شده 
است. حاال برخى سرویس هاى ارائه آنالین فیلم 
و سریال در ایران، با مجوز وزارت ارشاد، اقدام به 
دوبله این سریال به زبان فارسى کرده اند؛ کارى 
که بخاطر برخى دالیل محتوایى، از فصل هشتم 

آغاز شده است.

اولین ساخته سینمایى جواد رضویان به زودى اکران مى شود

«زهرمار»، سیامک انصارى را به گیشه مى کشاند

پیکر بهنام صفوى امروز در 
اصفهان تشییع مى شود

ن و بعد از 
نین واقع 
مند فقید 

ل بیمارى 
گذشت.

على اوسیوند: «دل دار» روایت یک قصه واقعى است
 شکل مى دهد.

ى با اشاره به اینکه نباید براى بازى کردن نقش ها به مخاطب 
روغ گفت، بیان کرد: بازى در نقش ها و کاراکترها باید در دل 
خودش صداقت را با مخاطب داشته باشد و زور زدن براى ایفاى 

ک نقش دور از خود دقیقًا نتیجــه عکس مى دهد. باور و 
قصه باعث مىشــود مخاطب  عتقاد به کاراکتر در

مزاد پندارى بیشترى با شما بکند و اگر غیر از 
ن باشد شما مقابل دوربین لو مى روید. 

سیوند تأکید کرد: من در ژانرهاى 
ختلف کار کردم امــا از قضا در 
سریال «سایه بان» و «دل دار» 
اراکترهاى من به هم نزدیک 
ســت. تفاوتى که اینجا وجود 
رد تقریبًا قصه سریال درباره
چه هاى کاراکتر من است و 
ن تفاوت نقش من در این 
و سریال است که با برادران 

حمودى کار کردم.

تلویزیون در ماى کمدى باید به سمتى برود که من پسیامک انصارى، بازیگر نام آشناى سینما و

ت یک قصه واقعى است

بهروز افخمى سریال کمدى مى سازد

بازگشت محمدرضا شریفى نیا با «گاندو» به تلویزیون

«جیمز باند» آسیب دید

در آســتانه اکران کمدى-فانتــزى «ایکس الرج» 
تصاویرى از پشــت صحنه این فیلم منتشــر شــد. 
«ایکــس الرج» بــه کارگردانى محســن توکلى 
یک کمدى-فانتــزى با مایه هاى موزیکال اســت 
که بــه زودى در گروه ســینمایى «ایــران» روى

 پرده مى رود.
اکبر عبدى، محمدرضا شــریفى نیا، ســحر قریشى، 
میرطاهر مظلومى، على صادقى، یوســف تیمورى، 
رضا ناجى، اکبر اصفهانى، محمدرضا رهبرى، هاوار 

قاسمى، احمد ایراندوست، مختار سائقى، سحر 
نظام دوست، سپیده مرادپور، دلسا 

کریــم زاده، ســیامک 
اشــعریون، میثــم 

رستگارى، مجید 

علیزاده، احمد موسوى، حسین لواسانى، سمیرا خسروى 
و بهاره رهنما بازیگران «ایکس الرج» هستند.

«ایکس الرج» داســتان 
ســه جوان امروزى را 
روایــت مى کند که 
بعــد از رهایــى از 
زندان و در مســیر 
تحقق رؤیاهایشان 
تفاقاتــى  ا بــا 
غیرمنتظره روبه رو 

مى شوند.

اکبرعبدى با «ایکس الرج» مى آید

یک فرصت ناگهانى 
براى اکران فیلمى از 

شهاب حسینى

پرطرفدارترین
 سریال جهان

 در ایران دوبله شد
ج» بــه کارگردانى محســن توکلى 
انتــزى با مایه هاى موزیکال اســت 
گروه ســینمایى «ایــران» روى  در

حمدرضا شــریفى نیا، ســحر قریشى، 
مى، على صادقى، یوســف تیمورى،
ر اصفهانى، محمدرضا رهبرى، هاوار

سحر  ایراندوست، مختار سائقى،
سپیده مرادپور، دلسا 

ســیامک 
یثــم 

جید 

«ایکس الرج» داســتان 
ســه جوان امروزى را 
روایــت مى کند که 
بعــد از رهایــى از 
زندان و در مســیر 
تحقق رؤیاهایشان 
تفاقاتــى  ا بــا 
روبه رو  غیرمنتظره

مى شوند.
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على قربانى:

یکسال دیگر اینجا مى مانم
مهاجم سپاهان مى گوید پارس جم مى تواند در هفته 

پایانى پرسپولیس را شکست بدهد.
على قربانى با گلى که در بازى با پدیده زد سرنوشت 
لیگ را تغییر داد، او هم تیمش را از شکست نجات داد، 
هم سپاهان را از رده چهارم به دوم رساند و هم شانس 
قهرمانى تیمش را تا هفته پایانى زنده نگه داشــت. 
على قربانى در گفتگویى صحبت هاى جالبى کرد که 

در ادامه آن را مى خوانید:
زمانى که پنالتى بــه نفع پدیده 

اعالم شد، تو صحنه را دیدى؟
من در آن صحنه روى نیمکت بودم، پنالتى نزدیک 
نبود و زیاد چیزى معلوم نبود. وقتى صحنه آهسته را 

دیدیم معلوم بود که اصًال پنالتى نبوده است.
این پنالتى چقدر در سرنوشــت 

بازى تأثیرگذار بود؟
واقعًا این پنالتى به ضرر تیم شــد چون وقتى در این 
بازى حساس یک گل دریافت مى کنید تیم استرس 
مى گیرد و روند بازى عوض مى شود. اگر این پنالتى 

اعالم نمى شد ما راحت تر بازى مى کردیم.

ولى در اواخر بــازى خیلى تحت 
فشار بودید.

درست است. در اواخر بازى پدیده خیلى حمله کرد. 
پیام هم چند توپ خیلى خوب گرفت. پدیده در دقایق 
آخر بازى قصد داشت هرطور شده گل بزند تا شانس 
قهرمانى داشته باشد و واقعاً بازى براى ما سخت شد.

گِل تو سرنوشت لیگ را تغییر داد. 
این را خودت قبول دارى؟

درست اســت من گل زدم و تیم ما شانس قهرمانى 
اش زنده ماند ولى من به این موضوع فکر نمى کنم. 
زحمات کل بازیکنان بود. این گل باعث شد شانس 
قهرمانى لیگ برتر داشته باشیم و از این بابت خیلى 

خوشحالم.
چه اتفاقى افتاد که به یکباره در 

سپاهان نیمکت نشین شدى؟
من اکثر بازى ها را وینگر بازى کردم و بعد چند بازى 
در ترکیب اصلى حضور نداشتم. نظر امیرخان است و 
من چه باشم و چه بازى نکنم همیشه به تصمیم هاى 

سرمربى تیم احترام گذاشته ام.

در بازى با پدیده در نیمه دوم وارد 
زمین شــدى و در پست مهاجم 

بازى کردى. درست است؟
طبیعى است وقتى تیم عقب است باید بتوانم به تیم 
کمک کنم و من هم تالش کردم بتوانم گلزنى کنم 
که خدا را شکر این اتفاق افتاد. وقتى عقب مى افتى 
باید از تمام ابزارها استفاده کنى و من هم فقط وظیفه 

ام را انجام دادم.
فکر مى کنى پارس جم مى تواند 
در هفته پایانى پرســپولیس را 
شکست بدهد تا سپاهان بتواند 

قهرمان شود؟
چرا شــانس قائل نباشــم؟ مطمئنًا خیلى امیدوارم 
هســتیم. البته تمرکزمان روى بازى خودمان است 
و اول باید سپاهان پیروز شــود و بعد ببینیم در هفته 

پایانى چه اتفاقى مى افتد.
فصل بعد هم در سپاهان مى مانى؟
یکسال دیگر با سپاهان قرارداد دارم و ان شاءا... در 

این تیم خواهم ماند.

به نظر مى رســد بــا انتخاب رئیــس هیئت 
مدیره جدید ذوب آهن، ســعید آذرى و علیرضا 
منصوریان در این تیم کار خود را ادامه مى دهند.
در چند هفته اخیر حواشــى زیادى حول محور 
مدیریتى باشــگاه ذوب آهــن اصفهان وجود 
داشت. از لغو عضویت ســعید آذرى در هیئت 
مدیره تا موضعگیرى نه چندان مثبت سخنگوى 
باشگاه و باقى مدیران عالى رتبه علیه او. آخرین 
اقدام هیئــت مدیره نیز برکنــارى مجید حاج 
رسولیها سرپرســت تیم قبل از جدال حساس 

با عراق بود.
با این حال اعضاى کادر فنى این تیم به خصوص 
علیرضا منصوریان حمایت ویژه اى از مدیرعامل 
خود انجام دادند و برخى بازیکنان نیز در جاى 
خود پشت آذرى درآمده و خواستار باقى ماندن 

او در رأس مدیریتى باشگاه شدند.
همچنین اخیراً شاهرخ شهنازى، رئیس هیئت 
مدیره ذوب آهن اصفهان از ســمت خود کنار 
رفت تا پس از برگزارى جلسه، على عباسى به 
عنوان رئیس هیئت مدیره جدید انتخاب شود. 
مسئله اى که به احتمال بسیار فراوان باقى ماندن 
سعید آذرى در رأس کار و علیرضا منصوریان را 
به عنوان سرمربى در پى خواهد داشت. آذرى در 
اولین جلسه هیئت مدیره شرکت کرد و گزارشى 
از عملکرد تیم در آسیا و همچنین نیم فصل دوم 
لیگ هجدهم را ارائه کرد تــا اولین گام مثبت 

برداشته شده باشد.
در حال حاضر ذوبى ها به دنبال این هستند بازى 
آخر با نفت مسجد سلیمان را پشت سر بگذارند و 
پس از جدال با النصر عربستان در آخرین دیدار 
مرحله گروهى لیگ قهرمانــان، برنامه ریزى 
براى فصل آینده را شــروع کننــد و از حاال در 

اندیشه جذب بازیکنان مورد نظر خود باشند.

آذرى جان سالم
 به در مى برد؟

تیم فوتبال ســپاهان به عنوان شــانس دوم 
قهرمانى در لیگ امسال در جریان رقابت هاى 
نیم فصل دوم نتوانست در مقابل مدعیان لیگ 

نتیجه مناسبى کسب کند.
به گزارش ایمنا، در شرایط فعلى تنها تیمى که 
مى تواند در صورت غفلت پرسپولیس به عنوان 
قهرمانى دست پیدا کند ســپاهانى است که با 
3 امتیاز اختالف نســبت به قرمزها در تعقیب 
این تیم است و باید امیدوار باشد تا پرسپولیس 
در شــهر جم بازى خودش را ببازد تا شکست 
استقالل خوزســتان در نقش جهان تضمین 

قهرمانى سپاهان باشد.
مهمتریــن نکته اى که باید در مــورد عملکرد 
سپاهان در نیم فصل دوم لیگ به آن اشاره کرد 
این است که شــاگردان امیر قلعه نویى با وجود 
اینکه تیم هاى معمولى تر لیگ را قربانى مدعى 
بودن خودشان کرده اند، در مقابل یک پیروزى 
در بازى هاى مستقیم با رقباى اصلى خودشان 
به دست نیاورده اند و همین مسئله باعث شد تا 
سپاهان امروز نتواند به جاى پرسپولیس مدعى 

اول قهرمانى در لیگ باشد.
سپاهانى ها در هفته نوزدهم در دیدارى خانگى 
در مقابــل ذوب آهن به تســاوى یک بر یک 
دســت پیدا کردند و در هفته بعد هم با دو گل 
به تراکتورسازى باختند. شکست یک بر صفر 
خانگى در مقابل استقالل تهران، تساوى بدون 
گل در خانه پرسپولیس و در نهایت بازى یک بر 
یک در مقابل پدیده در مشهد نتایجى بوده که 
ســپاهان در مقابل اصلى ترین رقباى خودش 
کسب کرده و این یعنى کســب 3 امتیاز از 15 
امتیاز ممکن که اگر فقط 3 امتیاز آن به حساب 
ســپاهان واریز شــده بود این تیم شانس اول 
قهرمانى در لیگ امسال بود و احتیاجى به رقم 
خوردن نتایج باب میل در دیگر بازى هاى هفته 
پایانى را نداشت. بردن تیم هاى ضعیف و نبردن 
در برابر رقباى مســتقیم نقطــه ضعف اصلى 
سپاهان در نیم فصل دوم لیگ بود که سرنوشت 

قهرمانى این تیم را به اما و اگر کشانده است.

براى قهرمانى
 باید مدعیان را مى کشتید

در 17 دوره برگزار شده از رقابت هاى لیگ برتر، سپاهان 
با پنج عنوان قهرمانى پرافتخارترین تیم این رقابت ها به 
حساب مى آید اما پرسپولیس در صورت قهرمانى لیگ 
هجدهم مى تواند در این عنــوان با زردهاى دیار نصف 

جهان شریک شود.
در واقع جنگ پنج شــنبه شب پرســپولیس و سپاهان 
بر ســر عنوان قهرمانى لیگ هجدهــم، جنگ تعداد 
جام هاســت. پرســپولیس مى تواند با این جام، تعداد 
جام هاى لیگ برترى اش با ســپاهان را برابر کند اما در 
صورتى که سپاهان قهرمان شود، صاحب ششمین جام 
قهرمانى مى شود، فاصله اش را بیشتر خواهد کرد و فعًال 

دست نیافتنى مى شود.
همچنین پرسپولیس در صورت کسب این جام مى تواند 
در یک رکورد دیگر با سپاهان برابرى کند که آن، کسب 
ســه قهرمانى متوالى در لیگ برتر اســت. سپاهان در 
فصل هاى نهم، دهم و یازدهم سه دوره متوالى قهرمان 
این رقابت ها شده و حاال پرسپولیس هم مى تواند با جام 

هجدهم این افتخار را تکرار کند.
پرســپولیس البته انگیزه  دیگرى هم دارد و آن، اینکه 
در صورت کســب پنجمین قهرمانى لیگ برترى اش، 
دو قهرمانى بیشــتر از رقیب سنتى اش استقالل خواهد 
داشــت که در 17 دوره  لیگ برتر، سه بار قهرمان شده 

است.

با تساوى پرسپولیس مقابل ماشین و سپاهان مقابل پدیده، اختالف 3  امتیازى بین تیم هاى اول و دوم جدول حفظ شد تا امیر 
قلعه نویى درست در شرایط مشابه لیگ هشتم قرار بگیرد. آن زمان قلعه نویى سرمربى استقالل بود و در هفته ماقبل 
پایانى مقابل سایپا متوقف شد تا اختالف با ذوب آهن صدرنشین به 3  امتیاز برسد. استقالل لیگ هشتم 
در هفته پایانى با پیام در حال سقوط بازى داشت و براى رسیدن به قهرمانى نه تنها باید این تیم 
را شکست مى داد بلکه باید منتظر باخت ذوب آهن در اهواز مقابل فوالد مى ماند. برخالف 
پیش بینى ها استقالل پیام را شکســت داد و ذوب آهن هم در جنوب به فوالد باخت تا 
قلعه نویى فقط بخاطر تفاضل گل بهتر تیمش جام قهرمانى را به خانه ببرد. ســپاهان 
امسال هم براى قهرمانى باید استقالل خوزستان را شکست دهد و پس از آن منتظر باخت 
هر چند پرسپولیسى ها قبل از هت تریک قهرمانى در آقاى پرسپولیس به پارس جنوبى باشد تا قلعه نویى به دومین قهرمانى پر ماجرایش در لیگ برتر دست پیدا کند.

گلى لیگ برتر هت تریک کرده اند اما حتمًا کسب عنوان 
قهرمانى توأم با بردن عنــوان آقاى گلى براى هواداران 
این تیم شــیرین تر خواهد بود. على علیپور با گلى که از 
روى نقطه پنالتى مقابل ماشین سازى به ثمر رساند، 14 
گله شد و به یک قدمى صدر جدول گلزنان رسید. او که 
در هفته هاى اخیر افت مشهودى داشته، براى آقاى گلى 

دو رقیب خارجى دارد. کى روش استنلى و لوسیانو پریرا.
هر چند پرسپولیســى ها قبل از هت تریــک قهرمانى 

در آقاى گلى لیگ 
برتر هت تریک 
کرده انــد (دو 
گلى  آقــاى 
متوالى طارمى 

و یک آقاى گلى علیپور) اما حتمًا کسب عنوان قهرمانى 
توأم با بردن عنوان آقاى گلى براى هــواداران این تیم 

شیرین تر خواهد بود.
على علیپور که فصل قبل با 19 گل کفش طالى لیگ 
هفدهم را جایزه گرفته بود، قــادر به تکرار رکورد فصل 
گذشــته اش نیســت اما یک بازى دیگر فرصت دارد تا 
در کسب این عنوان شــخصى دبل کند و پرسپولیس را 
هم به چهارمین عنوان آقاى گلى متوالى برســاند. البته 
همانقدر که علیپور در جم کار سختى براى گلزنى مقابل 
پارس جنوبى دارد، شاید کار براى کى روش در اصفهان و 
مقابل تیم ســقوط کرده و بى انگیزه استقالل خوزستان 
راحت باشد. ضمن اینکه از لوسیانو پریرا هم نباید به راحتى 
گذشت. این گلزن برزیلى هم مثل کى روش هفته  آخر در 
خانه بازى مى کند و البته حریف او تراکتورسازى است که 

اندك امیدى به کسب سهمیه آسیایى دارد.

تکرار تاریخ چقدر شیرینه

5 و هت تریک شریک پیدا مى کند؟

راند آخر دوئل برزیلى- ایرانى

روز پ ل ر
م با رقباىاصلى خودشان

 همین مسئله باعث شد تا 
 به جاى پرسپولیس مدعى 

 باشد.
وزدهم در دیدارى خانگى 
به تســاوى یک بر یک  ن
 در هفته بعد هم با دو گل 
تند. شکست یک بر صفر 
قالل تهران، تساوى بدون 
س و در نهایت بازى یک بر 
 در مشهد نتایجى بوده که 
صلى ترین رقباى خودش 
5 امتیاز از 15 3نى کســب 3
3فقط 3 امتیاز آن به حساب 
ده بود این تیم شانس اول 
سال بود و احتیاجى به رقم

ل در دیگر بازى هاى هفته 
ن تیم هاى ضعیف و نبردن 
تقیم نقطــه ضعف اصلى 
 دوم لیگ بود که سرنوشت 

ه اما و اگر کشانده است.

ى ى برى ى هو یر ى ر
دو رقیب خارجى دارد. کى روش استنلى و لوسیانو پریرا.

هر چند پرسپولیســى ها قبل از هت تریــک قهرمانى
در آقاى گلى لیگ 

برتر هت تریک 
کرده انــد (دو
گلى  آقــاى 
متوالى طارمى

ب ىبر و ى ى ن و ین ر چه ب م
همانقدر که علیپور در جم کار سختى براى گلزنى مقابل 
براى کى روش در اصفهان و  کار پارس جنوبى دارد، شاید
مقابل تیم ســقوط کرده و بى انگیزه استقالل خوزستان 
راحت باشد. ضمن اینکه از لوسیانو پریرا هم نباید به راحتى 
گذشت. این گلزن برزیلى هم مثل کى روش هفته  آخر در 
خانه بازى مى کند و البته حریف او تراکتورسازى است که 

آسیایى دارد. اندك امیدى به کسب سهمیه

در هفته بیســت و نهم رقابت هاى لیگ برتر دروازه بان 
هاى سه تیم سپاهان، ماشین ســازى و نساجى خوش 

درخشیدند.
در هفته بیست و نهم ســه دروازه بان با درخشش خود، 
تأثیر زیادى در سرنوشــت باال و پایین جدول لیگ برتر 
داشتند و با عملکرد فوق العاده شان مانع از شکست تیم 
هایشــان برابر حریفان شــده اند. همچنین نشان دادند 
بى دلیل نیســت که مى گویند گلر خوب از نان شب نیز 

واجب تر است.

پیام نیازمند در بازى با پدیده بــا هفت مهار و پنج خروج 
بهترین بازیکن بازى پدیده و سپاهان بود و در روز کسب 
یک امتیاز و حفظ شانس قهرمانى، ستاره سپاهان بود و با 
نجات دروازه اش مانع صعود پدیده به رتبه هاى باالتر شد.
دخســوس با پنج مهار بزرگ و ســه خروج موفق مانع 
قهرمانى پرســپولیس در هفته بیست و نهم شد و جشن 
سرخپوشــان را در آزادى خراب کرد. اما کار بزرگ تر را 
حامد لک کرد که با مهار هشت شوت و پنج خروج موفق 

از فرار سپیدرود از سقوط جلوگیرى کرد.

روز ویژه واجب تر از نان ها!

تیم فوتبال استقالل خوزستان آخرین بازى خود در لیگ 
برتر را در خانه یکى از مدعیان قهرمانى انجام مى دهد.

در حالى که تیم هاى سپیدرود و نفت مسجد سلیمان هنوز 
در رقابت براى بقا در لیگ برتر هستند، دیگر تیم سقوط 
کرده به لیگ یک از دو هفته پیش مشخص شده و خود 
را از بقیه تیم ها جدا کرده است. تیم استقالل خوزستان 
که مشــکالت مختلفى را در طول لیگ هجدهم پشت 
سر گذاشــت، ســرانجام به لیگ پایین تر سقوط کرد و 
حاال آخرین روزهاى خود را در ســطح اول فوتبال ایران 

سپرى مى کند.
آبى هاى خوزستان فصل را با چندین سرمربى طى کردند 
و سید محمد علوى، آخرین سرمربى این تیم است که در 
دیدار آخر فصل هم روى نیمکت خواهد نشست. علوى 
تا کنون پنج بار تیم استقالل خوزستان را هدایت کرده و 

نتوانسته موفق به پیروزى با این تیم شود. مهمترین بازى 
این تیم با علوى، دیدار مقابل استقالل تهران در ورزشگاه 
آزادى بود. در آن بازى تیم خوزســتانى نمایش تحسین 
برانگیزى ارائه کرد اما در نهایت مقابل قدرت حریف خود 

شکست خورد.
حاال علوى و تیمش به هفته پایانى لیگ برتر رسیده اند و 
باید در اصفهان با سپاهان رو به رو شوند؛ سپاهانى که در 
کنار پرسپولیس، شانس قهرمانى دارد و حساب ویژه اى 
روى برد مقابل حریِف از پیش سقوط کرده باز مى کند. 
در سمت مقابل، سرمربى جوان استقالل خوزستان هم 
نمى خواهد اولین تجربه لیگ برتــرى خود را بدون برد 
تمام کند. علوى امیدوار است تیمش یک نمایش خوب 
دیگر مثل همان فوتبالى که مقابل استقالل تهران ارائه 
کرد، رقم بزند. سپاهان باید حسابى استقالل خوزستان 

را جدى بگیرد.

سپاهان، علوى و یارانش را خیلى جدى بگیرد

 با تنها 12 گل خورده، اســتقالل بهتریــن خط دفاع لیگ 
هجدهــم را در اختیار دارد. آمــارى خیره کننده از تیمى که 
خیلى ها به مدافعــان و دروازه بان هایــش همچنان انتقاد 
مى کنند. استقالل بخش مهمى از این آمار را مدیون عملکرد 
درخشان دروازه بان هایش اســت؛ مهدى رحمتى و حسین 
حسینى که دو سه فصلى است کنار هم رقابت  کرده و تالش 

مى کنند براى اینکه از دیگرى سبقت بگیرند.
مهدى رحمتى در 37 سالگى نشان داده که دود از کنده بلند 
مى شود. به آمار او در این فصل دقت کنید؛ 18 بازى در لیگ 
برتر و تنها شش گل خورده. رحمتى مقابل ذوب آهن (دو بار)، 
پرسپولیس، تراکتورسازى، نفت  مسجدسلیمان و پارس جنوبى 
جم مغلوب و دروازه اش باز شــد. در باقــى بازى ها رحمتى 
روزهاى موفقى را رقم زد و توانست 13 کلین شیت به نام خود 
ثبت کند. کلین شیت هایى که به خصوص در میانه هاى فصل 
به اســتقالل کمک کرد تا دوباره در جمع مدعیان قهرمانى 
قرار بگیرد. مهدى رحمتى البته در لیگ قهرمانان آسیا چندان 
درخشان ظاهر نشده و در دو بازى، چهار بار دروازه اش باز شده 
است. بازیکنان الدحیل سه بار دروازه بان باتجربه استقالل را 
مغلوب کردند و رحمتى برابر العین هم یک گل خورد تا آمار 
دو گل خورده در هر بازى در کارنامه او ثبت شود. روى هم 
رحمتى این فصل 20 بار در ترکیب استقالل قرار گرفته و ده 
گل دریافت کرده. به طور میانگین هر دو بازى یک گل که 

نمى تواند آمار ضعیفى براى این دروازه بان باشد.
رقیب رحمتى، حسین حسینى 27 ســاله است. دروازه بانى 
که در استقالل چهره شد اما براى خدمت سربازى به ملوان 
رفت و به مرز پختگى رسید. او در بازگشت به استقالل رکورد 
خیره کننده اى در بسته نگهداشتن دروازه ثبت کرد تا اینگونه 
براى رحمتى خط و نشان بکشد. حسینى این فصل 11 بار در 
لیگ به میدان رفته و شش گل دریافت کرده. گل هایى که 
مقابل استقالل خوزســتان (دو بار)، سایپا، سپاهان، پدیده و 
فوالد وارد دروازه حسینى شده. یعنى این دروازه بان شش بار 
در لیگ کلین شیت کرده و از این حیث آمار ضعیف ترى نسبت 

به رحمتى ثبت کرده است.
حسین حسینى البته سه بار هم در لیگ قهرمانان آسیا درون 
دروازه استقالل ایستاده و در این بخش عملکرد بهترى در 
قیاس با رحمتى ارائه داده. حســینى سه گل مقابل الهالل 
(رفت و برگشت) و الدحیل دریافت کرده و میانگین یک گل 
خورده در هر بازى به نامش نوشــته شده. روى هم حسینى 
در این فصل 14 بار در ترکیب استقالل قرار گرفته و 9 گل 
خورده. به طور میانگین هر یــک و نیم بازى یک گل که در 

مقایسه با رحمتى هرگز قابل دفاع نیست.
اینها را نوشتیم تا به اصل ماجرا برسیم. قرارداد مهدى رحمتى 
و حسین حسینى در پایان فصل به اتمام مى رسد و استقالل 
از این بابت روزهاى سختى را پیش رو خواهد داشت. فروردین 
ماه مدیران استقالل تالش کردند تا قرارداد حسینى را تمدید 

کنند اما در این راه توفیقى به دست نیاوردند. درباره رحمتى 
هم هنوز بحثى براى تمدید قرارداد انجام نشده و مشخص 
هم نیست آیا این دروازه بان باتجربه جایى در تفکرات مدیران 

باشگاه استقالل و سرمربى بعدى دارد یا نه؟ 
پایان قرارداد ســتاره هاى اســتقالل یک طرف و این دو 
دروازه بان طرف دیگر. بازیکنانى که اگر به پیشــنهادهاى 
جدید خود فکر کنند، دست استقالل براى درون دروازه در 
حنا مى ماند و آن وقت باید شاهد تغییراتى در این بخش باشیم. 
تغییراتى که شــاید نتواند انتظارها را برآورده کند و باعث به 
وجود آمدن مشکالت عدیده اى درون دروازه استقالل شود.

این سید برود، آن سید بماند

سرمربى تیماحترام گذاشته ام.اعالمنمىشد ما راحت تر بازى مى کردیم.

با تساوى پرسپولیسمقابل ماشینو سپا
قلعه نویى درست در شرایط مشابه

متوقف پایانىمقابل سایپا
در هفته پایانى
را شکست
پیش بی
قلعه نو
امسال ه
پرسپولیس به پارس جنو

تکرار ت

سعید نظرى

محمد مؤمنى

محسن کدخدایى

امیر رضا اسدى
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ابالغ وقت رسیدگى
ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- آقاى رضا زینعلى دادخواستى به مبلغ شصت میلیون 
ریال بطرفیت آقاى آرش تقى پور که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 149/98 در 
شعبه ششم حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل 
اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز چهارشنبه 
مورخ 98/4/5 ساعت 10 صبح در جلسه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا 
غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 464775 شعبه ششم  حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /2/431
ابالغ رأى

شــماره پرونده: 978/97 شماره دادنامه: 1204- 97/11/23 مرجع رســیدگى: شعبه چهارم حقوقى 
شــوراى حل اختالف لنجان خواهان: علیرضا کرمى ورنامخواســتى فرزند خدامراد- نشانى: زرین 
شهر خ مطهرى ك مختار بن بست شــمس پ 32 خواندگان: 1- ماه گلى سلحشورى فرزند على یار 
2- عادل سلحشورى 3- على سلحشورى 4- نیلوفر سلحشورى 5- فرخنده سلحشورى همگى فرزند 
لطیف- نشانى: همگى سده کمربندى روبروى دبیرستان امام حسن منزل سلحشورى 6- علیرضا پاك 
نژاد فرزند عباس- نشانى: مجهول المکان خواسته: انتقال سند گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق و 
محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور 
رأى مینماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دادخواست آقاى علیرضا کرمى ورنامخواستى فرزند خدامراد 
به طرفیت 1- ماه گلى سلحشورى فرزند على یار 2- عادل سلحشورى 3- على سلحشورى 4- نیلوفر 
سلحشورى 5- فرخنده سلحشــورى همگى فرزند لطیف 6- علیرضا پاك نژاد فرزند عباس مبنى بر 
انتقال سند قطعى یک دستگاه سمند به پالك 43/ 582 هـ 63 به ارزش یکصد و بیست میلیون ریال و با 
محاسبه هزینه هاى دادرسى قانونى، بدین شرح که خواهان اظهار میدارد اینجانب اتومبیل موصوف را 
از آقاى لطیف سلحشورى خریدارى نموده ام و خواندگان ردیف اول تا پنجم وراث وى مى باشند و سند 
خودرو به نام خوانده ردیف ششم مى باشد، شورا با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق مبایعه 
نامه مورخ 96/9/20 و نظر به استعالم صورت گرفته از پلیس راهور و همچنین اظهارات خوانده ى ردیف 
اول و پنجم ضمن جلسه رسیدگى و همچنین نظر به گواهى انحصار وراثت متوفى لطیف سلحشورى، 
شورا خواسته خواهان را محرز تشخیص داده لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 519 قانون آیین دادرسى 
تشکیل دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 10 و 219 و 225 قانون مدنى حکم به الزام 
خوانده ردیف ششم به حضور در دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند قطعى خودرو مذکور به نام خواهان و 
پرداخت مبلغ 1/595/000 ریال بابت خسارات دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى 
صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه از شورا و سپس ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان مى باشد. و 
اما در خصوص خواندگان ردیف اول تا پنجم مستنداً به ماده 89 قانون آیین دادرسى تشکیل دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى ناظر بر بند 4 ماده 84 قانون اخیرالذکر قرار رد دعوى خواهان صادر و 
اعالم مى گردد. رأى صادره حضورى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى 
در محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان مى باشد. م الف: 464782 یوسفى- قاضى شعبه چهارم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /2/432
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139704002003005724/1 شــماره بایگانى پرونده: 9707964/1 شماره آگهى 
ابالغیه: 139803802003000048 تاریخ صدور: 1398/02/14 ابالغ اجرائیه چک- بدین وســیله 
به آقاى عالء اصغرزاده فرزند: محمدحسین متولد 1340/02/15، شماره ملى 4722396353، شماره 
شناسنامه 22306 ساکن اصفهان، خیابان 22 بهمن بن بست علوین پالك 123، اصفهان خیابان 24 
مترى اول روبروى حسینیه ابالغ مى شود که شرکت تعاونى اعتبار صالحین به نشانى اصفهان چهارباغ 
باال مجتمع کوثر طبقه 4 واحد 602، جهت وصول مبلغ 200000000 ریال به اســتناد چک شــماره 
759/076047 مورخه 1392/05/24 عهده بانک صادرات شــعبه سه راه سی مین اصفهان علیه شما 
اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9707964 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 
98/01/24 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا تقاضاى بستانکار طبق ماده 
18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و طبق تبصره دوم 
ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى ایران 
ظرف مدت بیســت روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى 
خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 464995 اسدى- مسئول شعبه اول اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان /2/434

ابالغ اجراییه
شــماره پرونده: 139604002003001951/1 شــماره بایگانى پرونده: 9603492/1 شماره آگهى 
ابالغیــه: 139803802003000037 تاریخ صــدور: 1398/02/10 آگهى ابالغ اجرائیه کالســه 
139604002003001951/1 بدینوســیله به نواب بزرگ زاد شــهر آبادى فرزند ایرج به شــماره 
ملى 1289199541 به نشــانى اصفهان خ ربــاط خ مخابرات پالك 181 بدهکار پرونده کالســه 
139604002003001951/1 که برابر گزارش اداره پست نشاط اصفهان شناخته نگردیده اید ابالغ 
مى گردد که برابر قرارداد بانکى 93045829333- 93/10/01 بین شــما و بانک ملى شعبه آزادگان 
اصفهان مبلغ 114252094 ریال بابت اصل، 41153602 ریال بابت خسارت تاخیر تا تاریخ 96/10/25 
و از آن به بعد روزانه مبلغ 87631 ریال بدهکار 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 
و طبق گزارش مامور مربوطه محل اقامت شما به شرح متن سند جهت ابالغ شناخته نشده، لذا بنا به 
تقاضاى بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه روزنامه نصف جهان مى 
شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت 
بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 465002 رئ یس اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان /2/435
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 9000400200400632/1 شــماره بایگانى پرونده: 9001704/2 شماره ابالغیه: 
139806402004000007 تاریــخ صدور: 1398/02/10 گزارش عملیات اجرایى پرونده شــماره: 
9001704- طبق سند رهنى شماره 8245- 1386/04/28 دفترخانه اسناد شماره 146 اصفهان علیه: 
زهرا کلوشانى و محمدعلى صداقت پیام، شش دانگ یک باب کارگاه پالك شماره 1832 مجزى شده 
از پالك 35 به مساحت 1750 مترمربع واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به آدرس مورد مزایده ملکى 
خانم مینا قلجائى در رهن بانک پارسیان مى باشد که نسبت به ششدانگ پالك فوق که سند مالکیت 
آن صادر گردیده و در قبال دین شرکت کارتن گستر اصفهان نزد بستانکار در رهن و وثیقه قرار گرفته 
است و در اثر عدم پرداخت مال الرهانه در موعد مقرر طبق درخواســت بستانکار فوق الذکر، اجراییه 
صادر و تحت شماره 9001704 در این اداره در جریان قرار گرفته و در تاریخ 90/02/24 و 90/05/16 
ابالغ گردیده است و طبق تقاضاى بستانکار مورد وثیقه ارزیابى و سپس مزایده برگزار و پرونده در شرف 
تنظیم سند انتقال مى باشد. لکن در تقاضانامه تنظیم شده توسط بستانکار مبلغ خسارت روزانه به اشتباه 
933/2/092 ریال قید شده و سپس به تبعیت از تقاضانامه، دفترخانه مربوطه نیز در اوراق اجرائیه مبلغ 
خسارت روزانه را  9332092 ریال قید نموده که طبق نامه وارده شماره 400615- 1394/02/03 از 
طرف بستانکار مبلغ 2/092/933 ریال صحیح اعالم شده است. لذا مراتب جهت اتخاذ تصمیم و صدور 
راى تقدیم مى گردد. بدینوسیله به بدهکار پرونده شرکت تولید کارتن گستر اصفهان ساکن اصفهان 
منطقه صنعتى جى که برابر گزارش مامور مربوطه نشانى ایشان مورد شناسایى واقع نگردیده ابالغ مى 
گردد: راى: نظر باینکه خسارت روزانه در تقاضانامه صدور اجرائیه توسط بستانکار (بانک پارسیان) مبلغ 
933/2/092 ریال قید گردیده و در اوراق اجرایى نیز همین مبلغ بصورت 9332092 ریال درج شــده 
است و طبق نامه بستانکار وارده به شماره 139405002004000615- 1394/02/03 مبلغ بصورت 
معکوس نوشته شده و مبلغ صحیح 2/092/933 ریال عنوان شده است. و طبق خسارت قید شده در 
متن اوراق اجرائى بستانکار مى بایست نسبت به مبلغ 2/092/933 ریال مطالبه خسارت مى نمود و قید 
عدد 933/2/092 (معکوس) خسارت صحیح ناشى از سهو و اشتباه قید جداکننده بین ارقام در هنگام 
تایپ بوده لذا اعتراض معترض وارد تشخیص و راى به اصالح مبلغ خسارت روزانه و ابالغ مبلغ صحیح 
به طرفین پرونده صادر میگردد. این راى ظرف ده روز قابل اعتراض بوده و در صورت شکایت ذینفع قابل 
تجدیدنظر در هیات صالحیت دار مى باشد. م الف: 464973 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /2/436

ابالغ اجراییه
شــماره پرونده: 139704002003002180/1 شــماره بایگانى پرونده: 9703046/1 شماره آگهى 
ابالغیه: 139803802003000052 تاریخ صدور: 1398/02/15 آگهى ابالغ اجرائیه پرونده شماره 
139704002003002180/1 - بدینوسیله به آقاى عباس مسائلى فرزند حسین به نشانى: اصفهان 
خیابان ابن سینا- کوچه شهشهان بن بست نیکان پالك 27 که طبق گواهى مامور آدرس شما شناسائى 
نگردیده است، ابالغ مى گردد که برابر سند ازدواج شماره 5529- 1380/07/30 تنظیمى دفترخانه 
ازدواج شماره 147 اســتان اصفهان بابت مهریه به شرح (یک مبلغ بیست میلیون و دویست و شصت 
و دو ریال و نیم بابت کالم ا... مجید و مهرالسنه دو طاقه شال مبلغ بیست میلیون ریال سه سکه بهار 
آزادى یکصد و بیست و چهار عدد چهار طالى ساخته شــده یکصد و سى میلیون ریال پنج سفر حج 
تمتع ده میلیون ریال که کال بر ذمه زوج است عندالمطالبه باید بپردازد و رسید معتبر دریافت نماید) به 
خانم فاطمه محمدى بدهکار مى باشید که بر اثر عدم پرداخت مهریه زوجه درخواست صدور اجرائیه 
نموده پس از تشریفات قانونى اجرائیه صادر و پرونده به شماره 139704002003002180/1 در اداره 

ا جراى اسناد رسمى اصفهان (شماره بایگانى 9703046) 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 منتشــر مى گردد، ظرف مدت ده 
روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرائى 
طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 465014 اسدى اورگانى- رییس اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان /2/437
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139704002003005300/1 شــماره بایگانى پرونده: 9707433/1 شماره آگهى 
ابالغیــه: 139803802003000041 تاریخ صــدور: 1398/02/11 ابالغ اجرائیه قــرارداد بانکى 
9707433- بدینوسیله به زیبا فروتن راد نام پدر: تاریخ تولد: 1340/10/29 شماره ملى: 1970821566 
به نشانى: اصفهان خیابان توحید میانى کوچه جوهرى طبقه 3 مجتمع پیام – عباس آقاعابدیان نام پدر: 
رضا تاریخ تولد: 1335/10/01 شماره ملى: 1282635972 شماره شناسنامه: 16668 به نشانى: اصفهان 
خیابان نظر چهارراه نظر پالك 515 طبقه 2 ابالغ مى شود که بانک شهر شعبه شیخ صدوق به استناد 
قرارداد بانکى شماره: 1395/08/29- 341/700/10352698/1 جهت وصول مبلغ 350/870/467 
ریال بابت اصل طلب و مبلغ 53/948/254 ریال سود و مبلغ 29/330/871 ریال خسارت تاخیر تادیه تا 
تاریخ 1397/10/19 و مبلغ 266/182 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 ب شما 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: 464967  اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /2/438
حصروراثت 

محمد رضا شفیعى داراى شناسنامه شماره 212 به شــرح دادخواست به کالسه 98/77 از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان میرزابابا شــفیعى علویجه 
بشناســنامه 2183 در تاریخ 92/9/15 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1. محمد رضا شــفیعى علویجه فرزندمیرزابابا متولد39/12/6ش ش 212 
نسبت با متوفى فرزند ، 2. اکرم شــفیعى علویجه فرزند میرزابابا متولد53/6/15 ش ش 65 نسبت با 
متوفى فرزند ، 3. زهرا شفیعى علویجه  فرزند میرزا بابا متولد48/3/3ش ش 37 نسبت با متوفى فرزند، 
4. صغرى شفیعى علویجه    فرزند میرزابابا  متولد45/9/2ش ش 144 نسبت با متوفى فرزند، 5. صدیقه 
شفیعى علویجه      فرزند میرزابابا متولد42/11/6ش ش 195 نسبت با متوفى فرزند ، 6. فاطمه شفیعى 
علویجه  فرزند میرزابابا  متولد37/11/22 ش ش 271  نسبت با متوفى فرزند، 7. خدیجه شفیعى علویجه        
فرزند میرزابابا  متولد31/5/4ش ش 5138  نسبت با متوفى فرزند، 8. حسین  شفیعى علویجه   فرزند 
میرزابابا  متولد50/11/10    ش ش 123  نســبت با متوفى فرزند،9. علیرضا شفیعى علویجه   فرزند 
میرزابابا  متولد  35/9/20    ش ش 132  نســبت با متوفى فرزند، 10. مســلم شفیعى علویجه   فرزند 
میرزابابا  متولد35/9/20    ش ش 131  نسبت با متوفى فرزند ،11. رضا شفیعى علویجه   فرزند میرزابابا  
متولد33/1/11      ش ش4  نسبت با متوفى فرزند، 12. ام لیال شــفیعى علویجه فرزند على آقا متولد 
1312/7/5 ش ش 13 نسبت با متوفى همسر ، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى 

صادرخواهد شد. 462311/م الف رئیس شعبه 2 شوراى حل اختالف مهر دشت /2/439
ابالغ رأى

 شماره پرونده: 857/97 شماره دادنامه:1172-97/12/12 خواهان: محمد امینى فرزند عباسعلى نشانى: 
دهق-خیابان شــریعتى کوى پامنبرکوى میثم پالك 71 خوانده: علیرضاکالنترى نشانى: مجهول 
المکان خواسته: مطالبه. قاضى شورابا عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى اعالم و به شرح آنى 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دادخواست آقاى محمد امینى فرزند عباسعلى 
مقیم دهق به طرفیت آقــاى علیرضا کالنترى فرزند حمید رضا مجهول المــکان بر مطالبه ى مبلغ 
شانزده میلیون و دویست هزار ریال با خسارت تاخیر در تادیه و هزینه دادرسى به استناد یک فقره چک 
بشماره 109587 بعهده بانک رفاه کارگران به تاریخ سى ام تیرماه نود و چهار و گواهى عدم پرداخت 
بانک محال علیه به مبلغ مذکور و به تاریخ سى یکم تیرماه نود و چهار نظر به اینکه مستندات  مذکور بر 
اشتغال ذمه ى خوانده به میزان خواسته داللت داشته و نامبرده با توجه به مجهول المکان از طریق نشر 
آگهى دعوت شده ولى در جلسه ى رسیدگى مقرر حضور نیافته نسبت به دعوى و مستندات آن انکار و 

ایرادى به عمل نیاورده و دلیلى بر برائت ذمه ى خویش اقامه نکرده است لذا قاضى شورابا استحصاب 
بقاء دین دعواى خواهان را  ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون 
تجارت و  تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدورچک و ماده استسفاریه آن و مواد 198و515و519و522 
قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى راى بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ شانزده میلیون و دویست هزار ریال بابت اصل دین با خسارت تاخیر تادیه بر مبناى نرخ تورم بانک 
مرکزى جمهورى اسالمى ایران از تاریخ چک تا زمان وصول آن بر اساس محاسبه ى صورت گرفته 
توسط اجراى احکام در مرحله ى اجراى حکم و مبلغ یک میلیون و دویست و پنجاه و دو هزارو پانصد 
ریال بابت  هزینه دادرسى درحق خواهان مصادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و ســپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهى  قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى نجف آباد مى باشد. 462336/م الف قاضى شعبه چهارم شوراى 

حل اختالف بخش مهردشت-شعبه اول/ 2/440
 حصروراثت 

محمد رضا شفیعى داراى شناسنامه شماره 212 به شــرح دادخواست به کالسه 98/76 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ام لیال شفیعى علویجه بشناسنامه 
13 در تاریخ 96/6/7 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگــى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1. رضا شــفیعى علویجه فرزندمیرزابابا متولد33/1/11ش ش4 نسبت با متوفى فرزند ، 2. 
مسلم شفیعى علویجه فرزندمیرزابابا متولد35/9/20 ش ش 131 نسبت با متوفى فرزند ، 3. علیرضا 
شفیعى علویجه  فرزند میرزا بابا متولد 35/9/20  ش ش 132 نسبت با متوفى فرزند، 4. خدیجه شفیعى 
علویجه  فرزند میرزابابا  متولد31/5/4ش ش 5138  نسبت با متوفى فرزند، ، 5. فاطمه شفیعى علویجه  
فرزند میرزابابا  متولد37/11/22 ش ش 271  نسبت با متوفى فرزند، 6.صدیقه شفیعى علویجه   فرزند 
میرزابابا متولد42/11/6ش ش 195 نسبت با متوفى فرزند ، 7. صغرى شفیعى علویجه  فرزند میرزابابا  
متولد45/9/2ش ش 144 نسبت با متوفى فرزند ، 8. زهرا شفیعى علویجه   فرزند میرزابابا  متولد 48/3/3     
ش ش 37 نسبت با متوفى فرزند،9. اکرم شــفیعى علویجه   فرزند میرزابابا  متولد  53/6/15    ش ش 
65 نســبت با متوفى فرزند، 10.محمد رضا شــفیعى علویجه فرزند میرزابابا  متولد39/12/6 ش ش 
212  نسبت با متوفى فرزند ،11. حسین شفیعى علویجه   فرزند میرزابابا  متولد50/11/10 ش ش123   
نسبت با متوفى فرزند، 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. 463070/م الف 

رئیس شعبه 2 شوراى حل اختالف مهر دشت /2/443
 حصروراثت 

حامد رضائى  داراى شناسنامه شماره 1080066942 به شــرح دادخواست به کالسه 273/98 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حمید رضائى بشناسنامه 
1450 در تاریخ 98/1/20 اقامتگاه دائمى خــود را بدرود زندگى گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به : 1. ســجاد رضائى ش ش 1571 ، 2. وحید رضائى  ش ش 686 ، 3. حامد رضائى 
ش ش 1080066942 ، (فرزندان متوفى)، 4. لیال خسروى ش ش 1870 (همسر متوفى)، 5. عباس 
رضائى جمالوئى ش ش 493 (پدر متوفى )، متوفى به غیر از نامبــردگان 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 باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى 

صادرخواهد شد. 463553/م الف رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد /2/444
ابالغ اخطاریه ماده 101

شماره پرونده: 139604002004000592/1 شــماره بایگانى پرونده: 9602264/2 شماره ابالغیه: 
139805102004000431 تاریخ صدور: 1398/02/14 آگهى ابــالغ اخطاریه ماده 101 پرونده به 
شماره بایگانى: 9602264- بدینوسیله به شــرکت بازرگانى بین المللى توکا زنده رود بدهکار پرونده 
ساکن: اصفهان ارغوانیه نبش ارغوان 9 پالك 61 که برابر گزارش مأمور مربوطه نشانى فوق شناسائى 
نگردیده ابالغ مى گردد که طبق تقاضاى بستانکار مدیریت شــعب بانک سپه منطقه اصفهان مورد 
وثیقه، ششدانگ پالك 1659 فرعى 493 فرعى باقیمانده 13411 اصلى واقع در بخش 5 یزد که برابر 
سند رهنى شماره 27140- 95/9/24 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 127 اصفهان متعلق به 
حمیدرضا خواجه که در مقابل طلب مدیریت شعب بانک سپه اصفهان استان اصفهان در رهن قرار گرفته 
است طبق ارزیابى کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 14/820/000/000 ریال ارزیابى گردیده لذا 
برابر ماده 101 آئین نامه اجرائى  بدینوسیله به شمار اخطار میشود ظرف مدت 5 روز از تاریخ درج آگهى 
باید کتباً اعتراض خود را با پیوست کردن قبض سپرده دستمزد ارزیاب مجدد به مبلغ پانزده میلیون ریال 
به اداره اجرا تسلیم دارد در صورتیکه به ترتیب مقرر فوق اعتراض نرسید ارزیابى قطعى و به همان قیمت 

آگهى خواهد شد. م الف: 464989 رییس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /2/433

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفت: تمام درختان معابر در معرض آالینده هاى 
موجود مثل فلزات سنگین از جنس سرب و روى است، 
بنابراین توصیه مى شود شهروندان از توت درختانى که 
در مجاورت اتوبان ها و خیابان هاى شــهر قرار گرفته را 
نخورند.فروغ مرتضایى نــژاد در گفتگو با «ایمنا» اظهار 
کرد: خوردن میوه درختان توت پارك ها با توجه به اینکه 
به ندرت سمپاشــى مى شود، اشــکالى ندارد و سازمان 
پارك ها نیز در صدد برآمده در پارك هاى مناطق 15 گانه 
که فضاى کافى وجود داشته باشد، توتستان ایجاد کند اما 
در معابر با توجه به اینکه درخت توت آالینده ها را به خوبى 

جذب مى کند، خوردن توت توصیه نمى شود.
وى با اشاره به خوردن میوه درختان منازل، تصریح کرد: 
تا زمانى که تحقیقات علمى ثابــت نکرده آالینده ها به 
درختان میوه داخل منازل آسیب وارد مى کند، نمى توان 
با قاطعیت توصیه کرد شهروندان از درختان میوه منزل 
خود نخورند.مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز 
شهردارى اصفهان گفت: نتایج پژوهش درباره درختان 
توت، انجیر و برخى دیگر از درختانى که آالینده ها را به 
خود جذب مى کنند نشان مى دهد تمام درختان به صورت 
یکنواخت جذب آالیندگى ندارند بنابراین ســختگیرى 
نمى کنیم و معتقدیم مى توان از این میوه ها استفاده کرد. 

تولید گالب و اسانس روغن گل محمدى در استان اصفهان 
بزرگ تریــن تولید کننده این محصول در کشــور در حال 
فرآورى اســت.مدیر امور باغبانى سازمان جهاد کشاورزى 
استان اصفهان گفت: این استان با تولید ساالنه 10 میلیون 
لیتــر گالب، قطب تولید این محصول در کشــور اســت. 
احمدرضا رئیس زاده افزود: بیش از 70 درصد گالب استان 
اصفهان، در شهرســتان کاشــان و به ترتیب در شهرهاى 

قمصر، نیاسر و برزك استخراج مى شود.
مدیر توســعه بازرگانى سازمان جهاد کشــاورزى استان 
اصفهان هم میزان ارزآورى صادرات گالب استان در سال 
گذشــته را حدود هشــت میلیون و 35 هزار دالر بیان کرد 

و گفت: این میزان فقط آمار صادراتى از گمرکات اســتان 
اصفهان است.فرهاد حاجى مرادى اظهار کرد: وزن گالب هاى 
صادراتى حدود دو میلیون و 680 هزار کیلوگرم است. وى 
افزود: گالب استان اصفهان پارســال به کشورهاى هلند، 
آلمان، کانادا، ژاپن، کره، مالزى، سوئد، چین، کویت، امارات 
متحده عربى، قطر، بحرین، عمان، عراق و تایوان صادرشد. 
مدیر توسعه بازرگانى ســازمان جهادکشــاورزى استان 
اصفهان به صادرات سال گذشته 54 کیلوگرمى اسانس گل 
محمدى هم اشاره کرد و گفت: میزان ارزآورى این محصول 
هم بیش از 336 هزار دالر اســت.  حاجى مــرادى افزود: 

اسانس تولیدى به کشورهاى فرانسه و اسپانیا صادر شد.

توت درختان کنار خیابان را 
نخورید!

اصفهان، قطب تولید گالب 
اسانس و روغن گل محمدى

معرفى سرپرست فرماندارى 
شاهین شهر

در مراســمى با حضور اســتاندار اصفهان، اسفندیار 
تاجمیرى به عنوان سرپرست فرماندارى شهرستان 
شاهین شــهر و میمه معرفى و از زحمــات علیرضا 

بصیرى، فرماندار سابق تقدیر شد.

توزیع افطارى ساده 
حجت االســالم رضا صادقى، مدیرکل اوقاف و امور 
خیریه استان اصفهان با بیان اینکه برنامه هاى اوقاف 
و امور خیریه در 207 امامزاده و بقاع متبرکه ســطح 
اســتان اصفهان در حال برگزارى است، اظهار کرد: 
آیین انس با قرآن کریم در 60 بقعه و امامزاده، آیین 
جزء خوانى در 140 بقعــه و امامزاده و توزیع افطارى 

ساده در 110 بقعه و امامزاده اجرا مى شود.

بازدید از مراکز آموزش
 فنی و حرفه اي 

مدیر کل آموزش فنی و حرفه اي استان اصفهان از 
بازدید دانش آموزان و دانشجویان از مراکز آموزش 
فنی و حرفه اي استان خبر داد. آرش اخوان گفت:  از 
ابتداي اجراي طرح  بازدید دانش آموزي و دانشجویی 
که همزمان با هفته مشاغل  برگزار شد، تعداد 7376  
دانش آموز و دانشــجو از کلیه مراکز آموزش فنی و 

حرفه اي استان بازدید کردند.

خبر

مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان از 
برپایى شانزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت به مدت هفت روز 

در این استان خبر داد.
به گزارش اداره رسانه شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان، على یارمحمدیان با اشــاره به اینکه تالش هاى 
بسیارى براى هر چه باشــکوه تر برگزار شدن شانزدهمین 
نمایشگاه قرآن و عترت صورت گرفته است، گفت: بر اساس 
برنامه ریزى هاى انجام شــده طى ماه هاى گذشــته، این 
نمایشگاه از روز شنبه 28 اردیبهشت ماه آغاز مى شود و به مدت 
هفت روز در محل برپایى نمایشگاه هاى استان واقع در پل 

شهرستان ادامه خواهد داشت.
وى با بیان اینکه نمایشگاه امســال رویکردهاى ویژه اى را 
در حوزه قرآنى، مذهبى، فرهنگى و اجتماعى در دســتور کار 
خود قرار داده اســت، افزود: 187 غرفه در نمایشگاه قرآن و 
عترت امسال اصفهان حضور دارند و فعالیت هاى خود را در 
حوزه هاى مرتبط با قرآن و عترت بــه نمایش مى گذارند؛ از 
جمله مهمترین فعاالن این عرصه مى توان از نهادها، ارگان ها، 
سازمان ها و تشکل هاى مرتبط با قرآن و عترت، خیریه ها و 
مراکز عام المنفعه نام برد. مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى 
بین المللى استان اصفهان با اشاره به اینکه یکى از ویژگى هاى 
مهم نمایشگاه قرآن و عترت امسال نسبت به دوره هاى گذشته 
جدا شدن بخش هاى تجارى از بخش هاى فرهنگى و مذهبى 
است، تصریح کرد: نمایشگاه قرآن و عترت امسال نسبت به 
دوره هاى قبل بسیار تخصصى تر و باکیفیت تر شده که نتیجه 
آن را در استقبال مردم طى روزهاى برگزارى شاهد خواهیم 
بود.وى به ارگان ها، نهادها و سازمان هاى حاضر در این دوره 

از نمایشگاه اشاره کرد و ادامه داد: دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم 
در اصفهان، اداره کل اوقــاف و امور خیریه، کمیته امداد امام 
خمینى(ره)، جامعه القرآن الکریم، مهد قرآن و مرکز رایانه اى 
حوزه علمیه اصفهان از مهمترین شرکت کنندگان حاضر در 
شانزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان به شمار مى روند.

یارمحمدیان همچنیــن با بیان اینکه در حاشــیه برگزارى 
این نمایشــگاه، همایش ها و برنامه هاى جانبى بســیارى 
پیش بینى شــده اســت، گفت: برنامه هایى نظیر برگزارى 
نشســت هاى تخصصى قرآنى و فرهنگى بــا موضوعات 

مختلف، برگزارى کالس هاى آموزشــى، نشســت هاى 
تخصصــى بــا موضــوع خانــواده و تعلیــم و تربیــت 
فرزندان و ُجنگ هاى شاد کودکانه در حاشیه این نمایشگاه 
برگزار مى شــود تا بازدیدکنندگان اســتفاده مطلوب ترى از 

نمایشگاه و برنامه هاى جانبى آن داشته باشند.
بر اساس این گزارش، عالقه مندان به بازدید از این نمایشگاه 
مى توانند از ساعت 17 تا 23 روزهاى 28 اردیبهشت  تا سوم 
خردادماه 98 به محل برپایى نمایشگاه هاى بین المللى استان 

اصفهان واقع در پل شهرستان مراجعه کنند.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان خبر داد

مدیر دفتر تأسیســات آبى شــرکت آب منطقه اى استان برپایى نمایشگاه قرآن از شنبه
اصفهان با بیان اینکه ظرفیت کل مخازن هفت سد استان 
اصفهان یک میلیارد و 564 میلیون مترمکعب است، گفت: تا 
22 اردیبهشت ماه سال جارى ذخیره آبى سدهاى استان به 
732 میلیون مترمکعب رسید در حالى که در مدت مشابه سال 

گذشته 289 میلیون مترمکعب بوده است.
احسان ا... امینى در گفتگو با «ایمنا» اظهار کرد: هم اکنون 
ذخیره آبى سد زاینده رود نیز 652 میلیون مترمکعب است در 
حالى که ذخیره این ســد در مدت مشابه سال گذشته 244 
میلیون مترمکعب بود. وى افزود: افزایش ذخیره آبى این سد 
بزرگ نسبت به سال گذشته 167 درصد (حدود دو برابر) است 
هرچند نسبت به 50 سال گذشته ذخیره آبى سد زاینده رود 
34 درصد کاهش نشان مى دهد.   مدیر دفتر تأسیسات آبى 
شرکت آب منطقه اى استان اصفهان با بیان اینکه امسال سد 
گلپایگان سرریز کرد، ادامه داد: ذخیره این سد در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته 16 درصد و نسبت به دراز مدت 22 

درصد افزایش داشته است.
امینى با اشاره به میزان ذخیره سد قره قاچ شهرستان سمیرم، 

افزود: مقایسه آمارها بیانگر افزایش 190 درصدى ذخیره این 
سد نسبت به سال گذشته است. ذخیره سد قره قاچ سمیرم 
نســبت به درازمدت 37 درصد افزایش نشان مى دهد. وى 
ادامه داد: سد خمیران نیز در حال حاضر 7/2 میلیون مترمکعب 
ذخیره آبى دارد اما سال گذشــته حجم ذخیره این سد 2/2 
میلیون مترمکعب بود، بنابراین ذخیره آبى سد خمیران 227 
درصد در مقایسه با مدت مشابه ســال گذشته و 26 درصد 

نسبت به درازمدت افزایش داشته است.
امینى با بیان اینکه اردیبهشــت ماه سال گذشته ذخیره سد 
خاکى باغکل خوانســار 1/8 میلیون مترمکعب بود، گفت: 
ذخیره این سد نیز بیانگر افزایش 201 درصدى در مقایسه 
با سال گذشــته و 134 درصد در درازمدت است. مدیر دفتر 
تأسیسات آبى شرکت آب منطقه اى استان اصفهان با اشاره 
به اینکه سد حنا هم اکنون 11/3 میلیون مترمکعب ذخیره 
آبى دارد، افزود: در مدت مشابه سال گذشته ذخیره این سد 2/9 
میلیون مترمکعب گزارش شد که بر این اساس ذخیره آبى 
سد حنا 293 درصد افزایش داشته  در حالى که آمارها بیانگر 
کاهش 46 درصدى ذخیره این سد نسبت به درازمدت است.  

فرمانده انتظامى شهرســتان اصفهان از کشف مقدار 12 
هزار لیتر ســوخت قاچاق در بازرسى از یک کامیون خبر 
داد. سرهنگ محمدرضا خدادوست اظهار کرد: مأموران 
انتظامى این فرماندهى در راستاى مبارزه با قاچاق سوخت 
و جلوگیرى از هدر رفت سرمایه هاى ملى، با دریافت خبرى 
مبنى بر قاچاق سوخت، رسیدگى به موضوع در دستور کار 

مأموران کالنترى 24 این فرماندهى قرار گرفت. 
وى افزود: با انجام اقدامات تخصصى و نامحسوس کامیون 
مورد نظر در حال سوختگیرى در یکى از پمپ بنزین هاى 
سطح شهر شناســایى و پس از کســب مجوز قضایى 

مورد بازرســى قرار گرفت.فرمانده انتظامى شهرستان 
اصفهان با اشاره به دستگیرى راننده در این رابطه گفت: 
در بازرسى هاى انجام شــده از این خودروها 12 هزار لیتر 

سوخت قاچاق از نوع گازوئیل مشخص شد. 
وى با تأکید بر برخــورد قاطعانه نیروى انتظامى با قاچاق 
کاال خاطرنشــان کرد: پدیده قاچاق عالوه بر ضربه زدن 
به اقتصاد کشور، زمینه ساز جرائم دیگر در سطح جامعه 
مى شود. سرهنگ  خدادوست از عموم شهروندان خواست 
هرگونه موارد مشکوك و امنیتى در این زمینه را از طریق 

تلفن 110 به پلیس اطالع دهند.

افزایش 443 میلیون مترمکعبى ذخیره آبى 

12 هزار لیتر سوخت قاچاق در اصفهان کشف شد



سالمتسالمت 07073494 سال شانزدهمچهارشنبه  25 اردیبهشت ماه1398

 ابالغ وقت دادرسى
خواهان زهرا موگوئى دادخواستى به خواسته به خواسته مطالبه سررسید لغایت زمان اجراى حکم 
و مطلق خسارت ناشى از دادرســى و حق الوکاله وکیل  به طرفیت آقاى سیاوش اسماعیل زاده به 
شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
125/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/4/12 ساعت 11صبح 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 دادرســى 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 شــورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده 
و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج 

خواهد شد. 463563/ م الف شعبه 5 امیر آباد شوراى حل اختالف نجف آباد /2/445
 مزایده

در پرونده  اجرایى کالسه 9701013 یکدستگاه خودرو سوارى سمند ال ایکس به شماره انتظامى 
ایران 43-428 م 15 متعلق به آقاى محمود بهارلوئى یانچشمه  فرزند عباس که برابر اعالم  پلیس 
راهور شهرســتان نجف آباد در پرونده رایانه اى خودرو مزبور بنام نامبرده مى باشد و قبال در قبال 
قسمتى از طلب خانم معصومه داودى  ثالث فرزند خانمراد و حقوق دولتى بازداشت گردیده از ساعت 
9 صبح تا 12 روز یکشنبه مورخ 1398/03/12 در محل واحد اجراى اسناد رسمى اداره ثبت اسناد 
و امالك نجف آباد واقع در خیابان منتظرى شمالى از طریق مزایده حضورى به فروش مى رسد و 
مورد مزایده از مبلغ دویست و شصت میلیون ریال قیمت ارزیابى شده توسط کارشناس رسمى شروع 
و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود . طبق نظریه کارشناس 
رسمى مربوطه مورو مزایده داراى مدل 1385،رنگ خاکسترى به شماره موتور 12485158451 
و شماره شاسى 17638505،وضعیت موتور گیربکس دیفرانســیل مستعمل،وضعیت تودوزى و 
داخل اتاق مســتعمل ،درب موتور و گلگیرعقب طرف راســت نیاز به رنگ آمیزى و مرمت دارد ، 
الستیک ها جمعا 45 درصد آج دارد و وضعیت بیمه نامشخص مى باشد. در ضمن بدهى مالیاتى و 

عوارض و خالف هاى احتمالى تا تاریخ مزایده اعم از قطعى یا غیر قطعى و سایر هزینه ها از جمله  
حق الحفاظه پارکینگ و ســایر هزینه ها به عهده برنده مزایده مى باشد.کسانى که مایل به خرید 
و شرکت در مزایده مى باشــند مى توانند این آگهى در یک نوبت در تاریخ 1398/02/25 در این 
روزنامه درج ومنتشر مى گردد.الزم به ذکر است چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمى باشد 
روز بعد از تعطیلى روز برگزارى مزایده خواهد بــود.  457939/م الف – فاتحى مدیر واحد اجراى 

اسناد رسمى نجف آباد /2/446
ابالغ وقت رسیدگى

 وقت رسیدگیآقاى: عیدى محمد کیانى دادخواستى به طرفیت خوانده زهرا آب پیکر(همتى منش) 
به خواسته مطالبه تقدیم که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع و به کالسه 983/97 ثبت گردیده 
است. نظر به اینکه خوانده فوق الذکر مجهول المکان اعالم گردیده است مراتب حسب درخواست 
خواهان و موافقت شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب یک 
مرتبه دریکى از جراید کثیراالنتشــار درج و از خوانده فوق دعوت مى گردد که در جلسه رسیدگى 
مورخ 98/3/27 و ساعت 5/15   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. 464636/م 

الف-دبیر شوراى حل اختالف شعبه چهارم حقوقى نجف آباد-مستقر در یزدانشهر /2/448
مزایده

 شماره 972291 - اجراى احکام دادگاه حقوقى شهرستان فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 
972291 اجرایى موضوع علیه آقاى سید مهدى حسینى فرزند محمد على و له آقاى سید عنایت 
اهللا پورموسوى فرزند سید رحمان در تاریخ 1398/03/07 به منظور فروش دو نهم از هفت هشتم 
از ( 7 سهم مشاع از12 ســهم 0,4حبه از 72 و یک و شش دهم سهم مشاع از 16 سهم یک و یک 
پانزدهم حبه مشاع از 38 حبه مشاع از 72 حبه 6 دانگ و شش دهم سهم مشاع از 16 سهم و یک و 
یک پانزدهم حبه مشاع از 72 حبه مشاع از 72 حبه 6 دانگ یک سهم مشاع از 432 سهم)  از پالك 
30/276 موضوع سهم االرث محکوم علیه از اموال موضوع مزایده به صورت یک قطعه زمین با 
کاربرى باغ داراى درختان میوه بارده و نهال داراى یک حلقه چاه آب و ساختمان موتورخانه 20 متر 
مربع و یک اتاق کارگرى 30 متر مربع و یک انبار حدود 50 متر مربع مساحت کل ملک حدود 18 

هزار متر مربع واقع در روستاى کافشان صحراى معروف به قبرستان کافشان ملک مذکور مشاع 
مى باشد و متعلق به حق غیر نمى باشد از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام 
حقوقى فالورجان اتاق 315 برگزار نمایند ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
به مبلغ 3/480/555/555 ریال ارزیابى شده است متقاضیان خرید مى توانند 5 روز قبل از مزایده 
با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده 
کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمناً کلیه هزینه هاى مزایده بر عهده برنده خواهد 
بود به کسانى میتوانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل 10 درصد قیمت ارزیابى شده را به 
حساب دادگسترى به شماره 2171290288005 ایداع و فیش آن را ارائه نمایند در صورت انصراف 
برنده ده درصد این به نفع دولت ضبط خواهد شد. د الف: 465410 امیر پور جوال قاضى اجراى احکام 

مدنى دادگسترى فالورجان /2/449 
 مزایده (دستور فروش )

شماره نامه 9510113730601338 شــماره پرونده: 9509983730200310 بنا به درخواست 
خواهان خانم سیما اخالقى فرزند اســداله با وکالت آقاى حســنعلى  ابوطالبى به فروش تمامت 
شش دانگ یک قطعه ملک به شــماره 8 و 7 واقع در قطعه 2 نجف آباد بخش 11 نجف آباد طى 
دســتور فروش صادره از شــعبه دوم حقوقى ملک فوق که دو باب مغازه واقع در نجف آباد بازار 
جنب عصار خانه اخالقى مورد ارزیابى توسط کارشناس رســمى آقاى مهندس معین قرار گرفت 
که موضوع مزایده مى باشــد که از قرار متر مربع 700/000/000 ریال ارزیابى و جمع کل هر دو 
مغــازه 25/725/000000 ریال ارزیابى و با توجه به عدم اعتراض طرفین به نظریه کارشناســى 
ملک فوق در تاریخ 1398/3/18 ساعت 10 صبح از طریق مزایده به فروش مى رسد برنده مزایده 
شخصى است باالترین قیمت را انتخاب را پیشــنهاد نمایدکه بایستى 10٪ آن را فى المجلس به 
حساب شماره 2171290354001 واریز نماید.462641/م الف مدیراجراى احکام حقوقى 2 نجف 

آباد/ 2/441
 اخطار اجرایى

شماره 235/96 به موجب. محکوم علیه مجید طراوت به نشــانى مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ 55/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 800/000 ریال هزینه دادرسى و 

ابطال تمبر و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ 96/3/17 لغایت اجراى حکم و نیم عشر دولتى محکوم 
له: پرویز هنرمندى  به نشانى: نجف آباد شیخ بهایى جنوبى کوى ولیعصر کوى علوى ماده 34قانون 
اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، 

صریحًا اعالم نماید. 462996/م الف-شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد /2/442
 مزایده

در پرونده کالسه 971111 م 2 اجرایى محکوم علیه اجرایى فرشاد جعفر پور فرزند نصراله  محکوم 
است به پرداخت 300 عدد سکه تمام بهارآزادى در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 162/000/000 
ریال بابت نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت و دراجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى محمد على معین به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: 
یک قطعه زمین واقع در ویالشهر بلوار شهید باهنر خیابان شــهید مددى کوچه ایثار به مساحت 
31/7 متر مربع تحت پالك ثبتى  شماره 790/3213 به ارزش 253/600/000 ریال و یک قطعه 
زمین واقع در ویالشهر بلوار شهید باهنر خ شهید مددى کوچه شهید عیدى به مساحت 36 متر مربع 
تحت پالك ثبتى 790/3127 به ارزش 612/000/000 ریال و یک قطعه زمین واقع در ویالشهر 
بلوار باهنر جنب خیابان پاسداران به مساحت 20/7 تحت پالك ثبتى شماره 790/3279 به ارزش  
بارزش227/700/000 ریال که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه 
کارشناســى اموال توقیف شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1398/03/12 
ســاعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرســد. برنده مزایده شخصى است که از 
قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 
2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ 
سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى 
تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 461905/م الف 

مدیراجراى احکام مدنى 2 دادگسترى نجف آباد /2/447

احساس تشــنگى دائمى در اغلب موارد مشکل جدى 
نیست اما در برخى مواقع از وجود یک ناراحتى جسمى 

نهفته حکایت دارد.
 براســاس مطلبى تازه از نشــریه تخصصى «مدیکال 
دیلى» از جمله دالیل احتمالى در احســاس تشــنگى 

دائمى مى توان به موارد زیر اشاره کرد:

عدم دریافت آب کافى در طول روز  
یک دلیل اصلِى احساس تشنگى مداوم مصرف نکردن 
میزان کافِى آب در طول روز است. به گفته پزشکان بدن 
برخى از افراد به دریافت میزان آب بیشــترى نیاز دارد. 
همچنین بدن افرادى که به طور مرتب ورزش مى کنند 
یا در محیط هاى آب و هوایى خشک زندگى مى کنند به 
دریافت میزان بیشترى آب نیاز دارد. همچنین نوشیدن 
آب کافى که از رنگ ادرار قابل تشخیص است با تأثیرات 

مثبت متعددى بر بدن همراه است.

مشکالت تیروئیدى 
تأثیرات تیروئید پــرکار در افراد مختلف متفاوت اســت. 
بنابراین درحالى که احســاس تشــنگى مفرط به تنهایى 
عامل نگران کننده اى نیست، الزم است دیگر عالئم مرتبط 
با آن از قبیل کاهش بى دلیل وزن، لرزش دست ها، احساس 
خستگى، اضطراب و نشانه هاى دیگر مورد توجه قرار گیرد 
و در صورت وجود تعدادى از این عالئم الزم اســت براى 

تشخیص مشکل تیروئید به پزشک مراجعه شود.

دیابت 
احساس تشنگى مفرط در کنار تکرر ادرار و تارى دید از 
جمله عالئمى هستند که مى تواند حاکى از ابتالى فرد 

به بیمارى دیابت باشد.

مصرف برخى داروها 
بسیارى از داروهاى رایج به طور مستقیم یا غیر مستقیم 
به احســاس تشــنگى دائمى کمک مى کند. داروهاى 
افســردگى، داروهاى فشــار خون و آلرژى با عوارض 
جانبى همراه هســتند که از آن جمله مى توان به تکرر 

ادرار و خشکى دهان اشاره کرد.

محققان دانشگاه فنالند شــرقى دریافتند مرگ 
ومیر ناشــى از بیمارى هاى قلبى-عروقى در بین 
افرادى که چهار تا هفت بار در هفته از سونا استفاده 
مى کنند 2/7 مورد مرگ به ازاى هر 1000 نفر در 
سال است، در حالى که در مورد افرادى که هفته اى 
یکبار از سونا استفاده مى کنند ریسک مرگ ناشى 
از حمله قلبى-عروقى به ازاى هر 1000 نفر، 10/1 

نفر است.
«جارى لوکانن»، سرپرســت تیم تحقیق، در این 
باره مى گوید: «یافته مهم این تحقیق این است که 
استفاده منظم از سونا با کاهش ریسک مرگ ناشى 
از بیمارى قلبى-عروقى در زنان میانسال تا مسن 
و همچنین مردان در رده سنى مشابه وجود دارد.» 
وى در ادامه مى افزاید: «چندیــن دلیل احتمالى 
در مورد تأثیر استفاده از ســونا بر کاهش ریسک 
مرگ ناشــى از بیمارى قلبى-عروقى وجود دارد. 
تیم تحقیق ما در مطالعات قبلى نشان داده اند که 
استفاده زیاد از سونا با فشــارخون  پایین تر مرتبط 

است.»
لوکانن در ادامه تأکید مى کند: «به عالوه مشخص 
شده است که استفاده از سونا به اندازه انجام تمرین 
فیزیکى با شدت کم تا متوســط موجب افزایش 

ضربان قلب مى شود.»
همچنین تحقیقات نشان داده اند که هرچقدر مدت 
زمان سپرى شده در سونا در هفته بیشتر باشد نرخ 
مرگ و میر ناشى از بیمارى قلبى-عروقى کاهش 
بیشترى دارد. افرادى که بالغ بر 45 دقیقه در هفته 
از سونا استفاده مى کنند، در مجموع مرگ به ازاى 
هر 1000 نفر در سال در آنها 5/1 نفر است، درحالى 
که در افرادى که کمتر از 15 دقیقه در هفته از سونا 
استفاده مى کنند ریسک مرگ قلبى عروقى 9/6 نفر 

به ازاى هر 1000 نفر است.

مطالعه محققان دانشگاه کوئیزلند استرالیا نشان مى دهد 
که خوردن روزانه یک عدد موز احتماًال موجب تقویت 
سالمت چشــم و پیشــگیرى از بیمارى هاى مرتبط با 

بینایى مى شود. 
محققان دریافته اند که موز حاوى کاروتنوئید اســت؛ 
ترکیبى که موجــب ایجاد رنگ قرمــز، نارنجى یا زرد 
میوه ها و سبزیجات مى شود و در کبد تبدیل به ویتامین
A  مى شــود که فاکتور مهمى براى ســالمت چشم

 است.
طبق مطالعات قبلى، مواد خوراکى حاوى میزان باالى 

کاروتنوئید از فرد در مقابــل بیمارى هاى مزمن، نظیر 
برخى سرطان ها، بیمارى هاى قلبى-عروقى و دیابت 

محافظت مى کنند.
ایــن مطالعه نشــان داده اســت کــه مــوز غنى از 
کاروتنوئید هاى پروویتامینA  است که مى تواند به رفع 

کمبود ویتامینA  کمک کند.
به گفته محققان، موز ماده خوراکى ایده آلى براى بچه ها 
و خانواده ها در بســیارى از مناطق جهان است، چراکه 
شیرینى، بافت، اندازه، قابلیت دسترسى و هزینه آن براى 

اکثر مردم مناسب است.

محمد کشــاورز، متخصص تغذیه در خصوص تغذیه سالم در 
ایام ماه مبــارك رمضان و لزوم مصرف وعده ســحرى گفت: 
براى وعده سحر دو گستره از افراد را داریم، دسته اول افرادى 
هستند که در طول روز ضعف کرده و بسیار گرسنه مى شوند؛ این 
افراد باید در ســحرى به جاى مصرف مواد قندى بیشتر از مواد 

پروتئینى از جمله گوشت، مرغ و ماهى مصرف کنند.
وى افزود: اما افرادى که بیشتر در طول روز تشنه مى شوند باید 
به جاى مواد پروتئینى از چربى ها و نشاسته ها مانند نان، برنج و 

ماکارونى استفاده کنند.
کشاورز با بیان اینکه وعده سحرى باید یک وعده کامل باشد 
اظهار کرد: این تصور که برخى روزه را بدون ســحر گرفته یا 
چندین لقمه نان و خرما، مى خورند، اشــتباه اســت زیرا وجود 
سحرى باید یک وعده کامل غذایى باشــد که تمام مواد مورد 

نیاز بدن را تأمین کند.
این متخصص تغذیــه تأکید کــرد: روزه داران حتمًا موادى از 
جمله گوشت، مرغ، ماهى، نشاسته، سبزى، ساالد بدون سس، 
میوه، سیب زمینى و تخم مرغ در این وعده سحرى جاى دهند. 
وى در خصوص برنامه غذایى افراد دیابتى در ایام ماه رمضان 
نیز توضیح داد: این افراد ابتدا باید به پزشــک مراجعه کرده و 
در صورت  نداشــتن مشــکل براى روزه گرفتن، اوًال مصرف 
داروهاى خود را تنظیم کرده و ســپس در مصرف مواد قندى 

بسیار دقت کنند.
کشاورز تصریح کرد: استفاده از مواد شیرین و قندى براى روزه 
داران دیابتى بسیار مضر است. به همین منظور توصیه مى شود 
تا این افراد در وعده افطار از خرما که داراى مناســب ترین قند 
است اســتفاده کنند و از مصرف دیگر مواد شــیرین از جمله 

قند، شکر، حلوا، شــله زرد و به ویژه زولبیا و بامیه پرهیز کنند. 
به عالوه استفاده از شــربت ها در هنگام افطار براى این افراد 

توصیه نمى شود.
وى افزود: همچنین روزه داران دیابتى مى توانند به جاى مصرف 
قندهاى مصنوعى از کشمش یا توت نیز استفاده کنند اما به طور 
کل باید در این ایام همواره قند خود را اندازه گیرى کنند تا دچار 

مشکل نشوند.
کشــاورز درباره کنترل قند خون بیماران دیابتــى در ایام ماه 
رمضان، اظهار کرد: روزه داران دیابتى به منظور تنظیم قند خون 
خود در این ایام، در وعده سحر و افطار، به جاى مصرف غذاهاى 
چرب یا سرخ کردنى حتماً غذاهاى آب پز که به کنترل قند خون 
کمک مى کند، استفاده کنند. همچنین استفاده از سبزیجات آب 

پز به ویژه کدو آب پز به این بیماران توصیه مى شود.

اگر شما هم جزو افرادى هستید که یک ساعت بعد از غذا 
خوردن احساس گرســنگى مى کنید و نمى توانید دلیل 
درستى براى آن بیاورید باید در بشقاب غذایتان دنبال مقصر 
بگردید مسلماً ترکیب غذایى که در هر وعده میل مى نمایید 

عامل اصلى این مشکل است.
اگر زود به زود گرسنه مى شوید به احتمال زیاد غذاى شما 
بیشتر حاوى کربوهیدرات یا ترکیبى از کربوهیدرات با کمى 
پروتئین است. پروتئین شما را سیر مى کند ولى عاملى که 
باعث مى شود مدت بیشترى سیر بمانید چربى سالم همراه 
پروتئین است. بنابراین به وعده هاى غذایى با میان وعده 
خود چربى هاى سالم اضافه کنید در این صورت چهار تا 

پنج ساعت طول مى کشــد تا دوباره احساس گرسنگى 
داشته باشید.

یکى دیگر از مقصران اصلى تمایل شما به پرخورى و زود 
گرسنه شدن، مصرف قند و کربوهیدرات هاى تصفیه شده 
است. خوردن شیرینى، نان ســفید، برنج پاستا و... باعث 
مى شود قند خون شما به سرعت باال برود و به سرعت پایین 
بیاید این کاهش سریع قند خون باعث مى شود خیلى زود 
احساس گرسنگى کنید. بنابراین تا مى توانید از مصرف 
شیرینى جات اجتناب کنید و در صورت تمایل به خوردن 

چیزهاى شیرین، میوه ها و خرما را جایگزین کنید.
منابع غذایى چربى هاى سالم که مى توانید به رژیم غذایى 
خود اضافه کنید عبارت انــد از آووکادو، تخم مرغ کامل، 
آجیل ها و مغزها، روغن زیتون بکر و ماهى سالمون. اشتباه 
است که تصور کنید چربى شما را چاق مى کند. مصرف 
کالرى بیش از حد است که شما را چاق مى کند. با محاسبه 
کالرى مى توانید 15 تا 20 گرم چربى ســالم در هر وعده 
غذایى استفاده کنید و به این ترتیب مدت زمان بیشترى 
احساس سیرى داشته و جلوى پرخورى و در نتیجه اضافه 

وزن شما گرفته مى شود.

کبد یکــى از اعضــاى حیاتى بدن اســت که ســالم 
نگهداشتن آن اهمیت زیادى دارد؛ از همین رو دانستن 

نکاتى براى بهبود عملکرد این عضو ضرورى است.
کبد با حذف سموم نقش مهمى را در بدن ایفا مى کند. 
عالوه بر این افزایش ســطح انرژى، پاکسازى پوست، 
تقویت سیســتم ایمنى، کاهش مشــکالت گوارشى، 
کاهش عفونت و بهبود تنفس از جمله عملکردهاى کبد 

به حساب مى آید.
از همین رو نوع ســبک زندگى افــراد مى تواند بر 

عملکرد این عضو حیاتى تأثیر بگــذارد؛ به گونه اى که 
مصرف غذاهاى فرآورى شــده، الکل و داشتن سبک 
زندگى بدون تحرك مى تواند منجر به مشکالت کبدى 
از جمله کبد چرب، هپاتیت و ســرطان کبد شود. البته 
راه هایى براى جلوگیرى از چنین مشکالتى وجود دارد 
و شما مى توانید با تغییر در رژیم غذایى و فعالیت روزانه 

خود کبد سالمى داشته باشید.
کبد باعث شکســتن چربى ها، تولیــد پروتئین و قند و 
پاکسازى مواد مضر از خون مى شود اما اگر رژیم غذایى 
ناسالمى داشته باشید اختالالتى در عملکرد این عضو از 

بدن رخ مى دهد. مصرف سبزیجات و میوه ها و غذاهایى 
که حاوى میزان زیادى آنتى اکســیدان و فیبر است به 

جلوگیرى از آسیب کبد و بیمارى ها کمک مى کند.
گیاهان زیادى وجود دارند که مى توانند به بهبود کارایى 
کبد براى تبدیل مواد مغذى و حذف سموم بدن، کمک 
کنند. چتر گندمى، شــیرین بیان، قاصــدك و ریحان 
مقدس از جمله گیاهانى هســتند که منجــر به بهبود 
عملکرد کبــد مى شــوند. این 
گیاهان بــا باکترى ها و 

عفونت ها مبارزه و 
از کاهش گلوتاتیون 
در کبــد جلوگیرى 
مى کنند و منجر به کاهش مشکالت گوارشى مى شوند.
اســترس مزمن منجر به تغییراتى در هیپوتاالموس-
هیپوفیز-آدرنال مى شــود که این امر پاسخ التهابى را 
افزایش داده و آســیب به کبد را بدتر مى کند. از طرفى 
عملکرد ضعیف کبد با استرس مرتبط است و منجر به 
تورم مغزى، سرگیجه، تارى دید و اختالالت گوارشى 

مى شود.

طبق گزارش سازمان بهداشــت جهانى، بیمارى 
قلبى-عروقى علت اصلى مرگ در جهان اســت 
اما همچنان قابل پیشگیرى است. محققان مرکز 
سالمت اســترالیا در بررســى رابطه بین مصرف 
طوالنــى مدت قهــوه و بیمــارى قلبى-عروقى 
دریافتند مصرف زیاد قهــوه مى تواند موجب بروز 

فشارخون باال، پیش عامل بیمارى قلبى، شود.
دکتر «الینا هایپونن»، عضــو تیم تحقیق، در این 
باره مى گوید: «ما مى دانیم ریسک بیمارى قلبى-
عروقى با فشارخون باال افزایش مى یابد و فشارخون 
بــاال از پیامدهاى مصرف بیش از حــد زیاد قهوه 
است.» وى توصیه مى کند: «براى حفظ سالمت 
قلب و داشتن فشارخون ســالم، افراد باید میزان 
مصرف قهوه شان را به کمتر از شش فنجان قهوه 
در روز محدود کنند. طبــق داده هاى ما، مصرف 
شــش فنجان قهوه نقطه شــروع تأثیرات منفى 

کافئین بر قلب و عروق است.»

سحرى به عنوان
 یک وعده کامل غذایى مصرف شـود

تأ ثیر استفاده از سونا 
بر سالمت قلب 

را وجود 
اد مورد 

تا این افراد در وعده افطار از خرما که داراى مناســب ترین قند 
است اســتفاده کنند و از مصرف دیگر مواد شــیرین از جمله 

کمک مى کند، استفاده کنند. همچنین استفاده از
پز به ویژه کدو آب پز به این بیماران توصیه مى ش

 خوردن موز چه اثرى روى چشم هایمان دارد؟

 نوشیدن بیش از 6 فنجان قهوه 
در روز خطرناك است

 کبد خود را به روز رسانى کنید

زىپو پ رژى ح یش ز ین بر و
تقویت سیســتم ایمنى، کاهش مشــکالت گوارشى، 
کاهش عفونت و بهبود تنفس از جمله عملکردهاى کبد 

بهحساب مى آید.
همین رو نوع ســبک زندگى افــراد مى تواند بر  ز

بگــذارد؛ به گونه اى که  حیاتى تأثیر اینعضو عملکرد
مصرف غذاهاى فرآورىشــده، الکل و داشتنسبک 

ن ب وم ىو و یل ب ى بر ب
کنند. چتر گندمى، شــیرین بیان، قاصــدك و ریحان
مقدس از جمله گیاهانى هســتند که منجــر به بهبود
عملکرد کبــد مى شــوند. این
گیاهان بــا باکترى ها و

عفونت ها مبارزه و
از کاهش گلوتاتیون

 علت گرسنگى بعد از غذا خوردن

 آیا احساس تشنگى دائمى بیمارى است؟ 
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اعالم مفقودى

روابط عمومى و اطالع رسانى دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان)

دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان) به شناسه 
ملى 10100190358 دارنده پروانه بهره بردارى مرغدارى 
گوشتى به ظرفیت 8000 قطعه به شماره 214040203222 
ضمن اعالم مفقود شدن آن بدینوسیله ساقط شدن اعتبار 

پروانه مذکور را اعالم مى نماید.

 همه چیز در برابر خدا خاشع و همه چیز با یارى او، بر جاى مانده است. 
خدا بى نیاز کننده هر نیازمند و عزت بخش هر خــوار و ذلیل، نیروى 
هر ناتوان و پناهگاه هر مصیبت زده است. هر کس سخن گوید مى شنود و 
هر که ساکت باشد اسرار درونش را مى داند، روزى زندگان بر اوست و 

هر که بمیرد به سوى او باز مى گردد.
موال على (ع)

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاىروز نهم ماه مبارك رمضان:
االلّهّم اْجَعْل لى فیِه نصیباً من َرْحَمتَِک الواِسَعِه واْهِدنى فیِه لِبراِهینَِک الّساِطَعِه 

وُخْذ بناصیتى الى َمْرضاتَِک الجاِمَعِه بَِمَحبّتَِک یا أَمَل الُمْشتاقین.
خدایا! قرار بده برایم در این روز بهره اى از رحمت فراوانـت و راهنماییم 
کن در آن به برهان و راه هاى درخشانت و بگیر عنانم را به سوى رضایت همه 

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىجانبه ات، به دوستى و محبت خود اى آرزوى مشتاقان!

آگهى مناقصه عمومى داخلى دو مرحله اى

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: کاالى مورد نیاز خود به شرح ذیل را باستناد قانون 
برگزارى مناقصات و آئین نامه معامالت شرکت از طریق برگزارى مناقصه عمومى دو مرحله اى از بین 

تولید کنندگان و فروشندگان واجد شرایط خریدارى نماید.

پیشنهاد دهندگان مى توانند  اســناد مناقصه را از طریق سایت هاى زیر دریافت و حداکثر تا پایان 
وقت ادارى روز شنبه مورخ 1398/03/18 به آدرس: اصفهان چهارباغ عباسى - خیابان عباس آباد 
- ساختمان شماره 3 توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف - دبیرخانه شرکت تحویل یا ارسال 
نمایند. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32216102-031 واحد مناقصات تماس حاصل 

فرمایید.
http:// tender.tavanir.org.ir : سایت اینترنتى معامالت توانیر به آدرس

http:// iets.mporg.ir : سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به آدرس
http:// eepdc.ir : سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان  به آدرس

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.
* به پیشنهاد هاى فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتى که بعد از انقضاء مهلت مقرر در تاریخ 

فوق واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکات با مراجعه به سایت 
شرکت و یا تماس با واحد مناقصات و قراردادها، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در 

غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران مى باشد.
* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.

* پیشنهادات رسیده با حضور اعضا کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.
* حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مناقصه آزاد مى باشد.

* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

مبلغ تضمین 
(ریال)

ساعت 
برگزارى

تاریخ برگزارى 
مناقصه

آخرین مهلت 
ارسال پاکات

مهلت 
 دریافت اسناد

تاریخ توزیع 
دفترچه

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

818,000,000 10:00 1398/03/19 1398/03/18 1398/03/01 1398/02/26 98110005 خرید انواع المپ بخار 
سدیم و بخار جیوه

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
طى 22 سال از سال هاى  70 تا 92، ( قبل از  انعقاد قرارداد 
بیع متقابل میان  شرکت فوالد مبارکه و شرکت آبفا استان 
اصفهان) حدود 150 کیلومتر لوله گذارى  شبکه فاضالب 
در شهر مبارکه  اجرا شد. این در حالى است که از سال 92 تا 
پایان سال 97 ، در این شهر 155 کیلو مترشبکه فاضالب 
عملیاتى شد. مهندس هاشم امینى افزود: در حال حاضر 
اجراى شبکه فاضالب در شهر مبارکه با بیش از 99 درصد 
پیشرفت فیزیکى آماده بهره بردارى است و فقط حدود 3 

کیلومتر تا تکمیل شبکه فاضالب شهر مبارکه باقى مانده 
است. وى با اشاره به اجراى شبکه فاضالب در شهر مبارکه 
از سال 70 تا ســال 92 اعالم کرد: طى 22 سال با اجراى 
80 کیلومتر شبکه فاضالب در شهر مبارکه و 70 کیلومتر در 
محله صفائیه مبارکه اجراى شبکه فاضالب در این منطقه 

تنها حدود 48 درصد پیشرفت فیزیکى داشته است.
مهندس امینى در خصوص اجراى شبکه فاضالب در شهر 
کرکوند بیان کرد: اجراى شبکه فاضالب در شهر کرکوند 
پس از انعقاد قرارداد بیع متقابل با سرمایه گذارى شرکت 

فوالد مبارکه در دستور کار قرار گرفت و از سال 92 تا پایان 
سال 97 بیش از 45 کیلومتر شبکه فاضالب در این شهر 

اجرا شد.
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شــرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان با بیان اینکه اجراى شبکه فاضالب در 
شــهر کرکوند با بیش از 91 درصد پیشرفت فیزیکى در 
حال تکمیل شدن است خاطر نشان کرد: با اجراى حدود 4 
کیلومتر باقیمانده شبکه فاضالب شهر کرکوند، در نهایت 
ساکنان این شهر هم در آینده نزدیک تحت پوشش خدمات 

شبکه فاضالب قرار مى گیرند.
وى با بیان اینکه در سال 96 با انعقاد قرار داد الحاقیه بیع 
متقابل میان شرکت فوالد مبارکه وآبفا استان اصفهان به 
منظور اجراى شبکه فاضالب شهرهاى زیباشهر و دیزیچه 
اظهار کرد: از سال 96 تا پایان سال 97 بیش از  45 کیلومتر 
شبکه در زیباشهر اجرا شد که بیانگر پیشرفت 78درصدى 
است و نیز در شهر دیزیچه با اجراى 88 کیلومتر شاهد بیش 
از 79 درصد پیشرفت فیزیکى اجراى شبکه فاضالب در 

 این منطقه هستیم.   

طى  5 سال با سرمایه گذارى بخش خصوصى صورت گرفت

تکمیل شبکه فاضالب مبارکه با پیشرفت فیزیکى 
بیش از 99 درصد 

بانک ایران زمین در راســتاى ارائه خدمــات نوین و 
پیاده ســازى بانکدارى دیجیتال براى مشتریان خود 
امکان سفارش هدیه کارت به صورت آنالین و شارژ به 

مبلغ دلخواه را ایجاد کرد.  
به گزارش روابط عمومى بانک ایران زمین، هدیه کارت 
محصولى اســت که در هشــتمین همایش بانکدارى 
الکترونیک از طرف بانک ایران زمین رونمایى شــد و 
مشتریان این امکان را داشتند که این کارت را از شعب 

بانک ایران زمین تهیه و خود اقدام به شارژ آن کنند. 
بانک ایران زمین در همین راستا امکان تهیه این کارت 
به صورت اینترنتى را نیز براى مشتریان خود فراهم کرده 
giftcard. است. مشتریان مى توانند با مراجعه به سایت
izbank.ir کارت هدیه خود را سفارش و در محل مورد 

نظر تحویل بگیرند و سپس خود اقدام به شارژ آن کنند. 
از قابلیت هاى دیگر این کارت ها تنوع، شــارژ به مبلغ 

دلخواه در هر زمان و مکان، طرح هاى متنوع و پشتیبانى 
24 ساعت است.

    انواع روش هاى سفارش هدیه کارت: 
خرید از شعب بانک ایران زمین: شما مى توانید با مراجعه 
به نزدیک ترین شعبه بانک ایران زمین و انتخاب طرح 
مورد نظر خود از روى استند موجود هدیه کارت خود را 
سفارش دهید.  خرید از طریق اینترنت:  همچنین شما 
مى توانید با مراجعه به وبسایت هدیه کارت در هر ساعت 
از شبانه روز از بین طرح هاى موجود یکى را انتخاب کنید 
یا حتى طرح دلخواه خود را سفارش دهید و پس از تأیید 
هویت توسط وارد کردن کد ارسالى به موبایلتان، مبلغ آن 

را به صورت اینترنتى پرداخت کنید. 
خرید از مراکز فــروش: به زودى بــا راه اندازى مراکز 
فروش هدیه کارت قادر خواهید بود با مراجعه به هر یک 

از آنها نسبت به خرید هدیه کارت اقدام کنید . 

مدیر مخابرات منطقــه اصفهان با حضــور در کانون 
بازنشســتگان مخابرات منطقه اصفهان با اعضاى این 
کانون دیدار و گفتگو کرد. به گزارش اداره روابط عمومى 
مخابرات منطقه اصفهان؛ مهندس حیدرى زاده به همراه 
تنى چند از معاونین و مدیــران این مجموعه عصر روز 
دوشــنبه هفته جارى با حضور در کانون بازنشستگان 

مخابرات منطقه اصفهان با اعضاى این کانون دیدار و 
گفتگو کرد. گفتنى است در این نشست مهندس حیدرى 
زاده در فضایى صمیمانه ضمن اســتماع صحبت هاى 
مسئوالن کانون بازنشستگان بر استفاده از ظرفیت هاى 
موجود در راستاى قوانین، براى تکریم و پاسخگویى به 

نیازهاى این قشر تأ کید کرد.

امکان خرید اینترنتى هدیه کارت در بانک ایران زمین 
فراهم شد

دیدار مدیر مخابرات منطقه اصفهان با اعضاى کانون بازنشستگان


