
مدیریت شعب پست بانک استان اصفهان درگزارشى اعالم نمود:
پست بانک ایران به عنوان بزرگترین خرده بانکدار درکشــور ومتولى ارائه خدمات بانکى درمناطق روستایى بوده که باحضور 
بیش از 6 هزار باجه بانکى روستایى در کشور و به عنوان عامل اجرایى دولت در روستاها توانسته است با پرداخت تسهیالت خرد 
گامهاى مهمى را در راستاى اشتغال زایى پایدار وکارآفرینى ومحرومیت زدایى و همچنین مهاجرت معکوس وگسترش عدالت 
اجتماعى بردارد.بطوریکه  طى دوسال اخیر تسهیالت ازمحل منابع صندوق توسعه ملى ومنابع داخلى در زمینه هاى اشتغال زایى 
وتوسعه کسب وکارهاى خرد و متوسط (sme) ها و شرکتهاى دانش بنیان پرداخت نموده است .این بانک ساالنه بالغ بر 500 
میلیون تراکنش بانکى درمناطق روستایى داشته که مبین جلوگیرى از 500میلیون نفر سفر و تردد غیر ضرور هموطنان روستایى 
به شهرها وکاهش هزینه هاى عمومى ومالى آنان درهر سال اســت. همچنین تا پایان سال گذشته 1258 دستگاه خودپرداز 

درروستاها نصب ودرسال جارى نیز 1000 روستاى دیگر تجهیز خواهند شد
آدرس مدیریت شعب استان : خیابان محتشم کاشانى تلفن59211101

پست بانک ایران، پایگاه اقتصادى روستا براى رونق اقتصادى

پست بانک،بانک توسعه اى وتخصصى 
وزارت ارتباطات وفناورى اطالعات

شهردارى ایمانشهر در نظر دارد طى تشریفات مزایده عمومى به اســتناد بند 9 ماده 55 قانون شهردارى ها مصوب 1334/4/11 با 
اصالحات و الحاقات و بند 14 ماده 71 قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراى اسالمى کشور براساس مجوز شوراى اسالمى شهر   
8 قطعه پالك زمین واقع در طرح تفکیکى روبروى آسیاب خاکسار( محله مینادشت) با مشخصات ذیل با توجه به نظریه کارشناس 
رسمى دادگسترى از طریق مزایده اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى تا روز چهارشنبه مورخ 98/03/08 
به امور مالى شهردارى مراجعه و اسناد شرکت در مزایده را دریافت همچنین قیمت پیشنهادى خود را تا روز پنج شنبه مورخ 98/03/09 

به دبیرخانه محرمانه ( حراست) شهردارى ارائه نمایند. الزم بذکر است هزینه درج آگهى بعهده برنده مزایده خواهد بود.

آگهى مزایده (نوبت دوم)

قیمت کل پایه (ریال) قیمت هر مترمربع(ریال) کاربرى وضعیت ملک مساحت (مترمربع) شماره پالك ردیف
574,695,000 3,300,000 مسکونى زمین بایر 174/15 34 1
477,680,000 2,800,000 مسکونى زمین بایر 170/6 45 2
476,000,000 2,800,000 مسکونى زمین بایر 170 60 3
431,486,000 2,200,000 مسکونى زمین بایر 193/13 64 4
476,000,000 2,800,000 مسکونى زمین بایر 170 65 5
479,232,000 2,400,000 مسکونى زمین بایر 199/68 69 6
374,000,000 2,200,000 مسکونى زمین بایر 170 73 7
504,000,000 2,800,000 مسکونى زمین بایر 180 74 8

چاپ اول

م الف: 470405عباس اله یارى - شهردار ایمانشهر

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در نظر دارد بر اساس ماده 27 الحاق برخى مواد به قانون تنظیم بخشى از مقررات مالى دولت 
(2) و تبصره 19 قانون بودجه سال 1398 کل کشور «بازسازى، تجهیز، بهره بردارى، انتقال به سرمایه پذیر پروژه استخر شهداى خیبر 
نطنز» به منظور کاربرى معین و با حجم مشخص براى دوره زمانى محدود و معین به روش R.O.T (بازسازى، تجهیز، بهره بردارى، 

انتقال به سرمایه پذیر) و با شرایط ذیل به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید. 
شرح مختصرى از پروژه

سرمایه پذیر: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
مبلغ سرمایه گذارى: 3325 میلیون ریال

دوره بازسازى: 4 ماه
دوره بهره بردارى: 7 سال و 7 ماه

محل اجرا: شهر نطنز
تعهد سرمایه گذار: بازسازى، تجهیز، بهره بردارى، انتقال به سرمایه پذیر

سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنى یا مالى سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد.
تاریخ دریافت اسناد مزایده: سرمایه گذاران واجد شــرایط مى توانند از تاریخ درج آگهى تا تاریخ 98/02/31 جهت دریافت اسناد 
ارزیابى سرمایه گذارى در طرح به کارشناسى امور قراردادها اداره کل (سرمایه پذیر) واقع در اصفهان میدان امام حسین(ع) خیابان 

باغ گلدسته بلوار هشت بهشت مراجعه نمایند. 
م الف: 469666

آگهى فراخوان شناسایى سرمایه گذار
تأمین مالى پروژه «بازسازى، تجهیز، بهره بردارى، انتقال به سرمایه پذیر»

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نوبت دوم

www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

شنبه  28  اردیبهشت  ماه 1398 / 18  مى   2019 / 12  رمضان 1440
سال شانزدهم /شماره 3495 / 8  صفحه / 2000 تومان

wwwاستنلى نبود
 سپاهان چندم مى شد؟ 

علیمنصور 
روى 6 ایستاد 

برانکو به شدت 
روى اعصاب
 قلعه نویى 
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خاموشى در تابستان سال گذشته بر ایران سایه انداخت و به 
دلیل وجود بحران آب، با خاموشى هاى برنامه ریزى شده مواجه 
شد. این چالش با اینکه امسال به دلیل بارندگى هاى اخیر که 
در سراسر کشو رخ داد، به پررنگى سال گذشته نیست اما هنوز 
هم پرونده خاموشى هاى برنامه ریزى شده به صورت قطعى 

بسته نشده است.
از سوى دیگر با اینکه فصل گرما هنوز آغاز نشده است، شاهد 
جهش ناگهانى اوج مصرف برق هســتیم؛ به طورى که اگر 
پیک مصرف تابستان سال گذشته از مرز 57 هزار مگاوات نیز 
فراتر رفته بود اما پیش بینى مى شود این رقم در تابستان سال 

جارى به حدود 60 تا 61 هزار مگاوات برسد.

در این راستا، محســن طرز طلب، مدیرعامل شرکت مادر 
تخصصى تولید نیروى برق حرارتى با تأکید بر اینکه خاموشى 
برنامه ریزى شده بستگى به میزان مصرف دارد، اظهار کرد: 
اگر همراهى الزم صورت بگیرد و مدیریت مصرف رخ دهد 
امیدواریم هیچ مشکلى پیش نیاید.  وى افزود: برنامه وزارت 
نیرو این نیست که امسال خاموشى برنامه ریزى صورت بگیرد 
و با توجه به وضعیت نیروگاه ها، وضعیت تولید و همراهى مردم، 

امیدوارم مشکل خاصى رخ ندهد.
بر اساس این گزارش، خاموشــى در شبکه به علل مختلفى 
بستگى دارد. نوع مصرف، شرایط آب وهوایى و مسائل فنى 

مى تواند در بروز خاموشى شبکه مؤثر باشد.

یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
گفت: راه  حل فائق آمدن بر چالش هاى صنعت خودروسازى 
کشور واردات خودروهاى دســت دوم یا آزادسازى واردات 
خودرو نیست بلکه شناسایى، معرفى به مردم و اعدام دانه 

درشت هاى مافیاى داللى خودرو است.
حجت االسالم و المسلمین سیدجواد حسینى کیا در گفتگو با 
«ایسنا» راهکارش براى حل نابسامانى هاى قیمت صنعت 
خودرویى کشور را اینگونه تشــریح کرد: صنعت خودروى 
کشور را مافیاى داللى که بخشى از خودروسازان نیز در آن 
دست دارند، ملتهب کرده است. برخورد قاطع در سطح اعدام 
چهار نفر دانه درشت مافیاى صنعت باعث مى شود پراید به 

قیمت 20 میلیون تومان برگردد. مافیاى داللى خودرو باید 
متوجه شود که نظام با آنان شــوخى ندارد.  وى افزود: شاید 
گالیه مردم این باشد که اکنون که بازار خودروى کشور به 
دست دالالن خودرو هر لحظه شاهد افزایش قیمت عجیب 
و غریب است، مقامات قضایى و امنیتى کجا هستند و چرا 
به رسالت خود عمل نمى کنند؟ چرا اخاللگران بازار خودرو 

شناسایى، دستگیر و به مردم معرفى نمى شوند؟
وى تأکید کرد: در صورت تعیین تکلیف و برخورد شدید با 
افرادى که مخل مبانى اقتصادى نظام هستند خواهید دید 
قیمت خودرو چقدر کاهش مى یابد و چقدر آرامش به بازار 

خودرو باز مى گردد.

ایران خاموش نمى شود
 اگـــر...

اعدام، پراید را به 20 میلیون 
بر مى گرداند

حشیش «ایوانکا ترامپ»!
ه  ند ما فر   خبرگزارى صدا و سیما |
انتظامى اســتان چهار محال و بختیارى گفت: 
بزرگ ترین محموله ماده مخدر حشــیش براى 
نخســتین بار با نشان تجارى شــرکت تولیدى 
«ایوانکا ترامپ» در این استان کشف و ضبط شد. 
سردار غالمزاده افزود: این محموله نزدیک به 170 
کیلوگرم است که از یک دستگاه خودروى سوارى 

کشف شد و دو نفر قاچاقچى هم دستگیر شدند.

کباب گوشت خوك!
  باشگاه خبرنگاران جوان | رئیــس 
اداره دامپزشکى رامسر گفت: یک رستوران کته 
کبابى در این شهرســتان به دلیل عرضه گوشت 
خوك به مشتریان تعطیل شد. محمد جواد رفیعى 
گفت: پس از ارسال مقدارى گوشت مشکوك به 
آزمایشگاه  مشخص شــد که صاحب رستوران 
گوشت خوك را با گوشــت گوسفند مخلوط و به 
صورت چرخ کرده و کبابى به مشــتریان عرضه 

مى کرد.

واردات 637 ُتن سس
  میزان| بر اساس آمار مقدماتى گمرك از 
تجارت خارجى 12 ماهه ســال 97، در این مدت 
بیش از 637 ُتن ســس کچاپ گوچه فرنگى از 
چهار کشور جهان وارد ایران شده است. طبق آمار 
گمرك واردات از کشور هاى تایلند، هلند، آلمان و 

ایتالیا صورت مى گیرد.

وجود پنبه در هلیم؟!
  ایسنا| در روزهاى اخیر برخى شنیده ها 
حکایت از آن داشت که در مواردى در هلیم، پنبه 
پیدا شده و برخى فروشــندگان به جاى گوشت، 
پنبه در هلیم مى ریزند که در این رابطه حســین 
محمدى، رئیــس اتحادیه صنــف کبابى، هلیم 
و پزندگان غذاهاى ســنتى تهــران گفت: وجود 
پنبه در هلیم یک دروغ بزرگ و خنده دار اســت و 
به طور قطع اعالم مى شود که پنبه در هلیم وجود 
ندارد. وى گفت: گوشــت هلیم زمانى که از لعاب 
و عصاره گندم شسته مى شود شکلى شبیه الیاف 

به خود مى گیرد.

ویزیت، چند دقیقه؟ 
  فارس| محمدرضا ظفر قنــدى، رئیس 
ســازمان نظام پزشــکى درباره میزان زمانى که 
پزشکان باید براى ویزیت بیماران اختصاص دهند 
اظهار کرد: زمان آن براى پزشک عمومى حدود 
ده تا 15 دقیقه و براى پزشــک متخصص 15 تا 
20 دقیقه در نظر گرفته شده است. وى ادامه داد: 
مریض پرونده مدارك پزشکى دارد و گاهى اوقات 
نیم ساعت طول مى کشد تا پزشک از مشکل او 

با خبر شود.

سوپراستار سینما
 مربى بازیکن تیم ملى

میــن  ا ر   باشگاه خبرنگاران جوان |
رضاییان، مدافع ایرانى تیم فوتبال الشحانیه قطر 
و مدافع تیم ملى فوتبال ایران با منتشــر کردن 
فیلمى در صفحه اینستاگرامش از انجام تمرینات 
اختصاصى زیر نظر محمدرضا گلزار، سوپراستار 
ســینماى ایران خبر داده و از او به عنوان مربى 
اختصاصى اش نام برده است. گلزار بدنساز خوبى 

محسوب مى شود. 

موزه ها امروز رایگان است
  فارس| مدیرکل موزه ها و اموال منقول 
فرهنگى تاریخى گفت: به مناســبت روز جهانى 
موزه و هفتــه میراث فرهنگى، 28 اردیبهشــت 
(امروز)، بازدید از موزه هاى تحت پوشش سازمان 
میراث  فرهنگى، صنایع دســتى وگردشــگرى 

رایگان است. 

روایت ابطحى از دیدار با 
رهبر انقالب

محمدعلــى ابطحى در حســاب    رویداد 24 |
اینستاگرام خود با اشاره به دیدار هفته گذشته کارگزاران 
نظام با رهبر انقالب نوشــت: من امسال از دعوت به این 
جلسه خوشــحال تر از دفعات پیش بودم تا روشن شود 
در برابر تهدیدات سنگین دشمنان ایران پشت سر رهبر 
کشورم هستم... بعد از ســال ها به لطف یکى از اعضاى 
دفتر ایشان رفتم جلو و از نزدیک سالم و  احوالپرسى کردم 

و ایشان به رسم قدیم ابراز لطف کردند. 

واکنش به اتفاقات دانشگاه تهران
  پانا| معــاون اول رئیس جمهــور در واکنش به 
درگیرى هاى هفته پیش در دانشــگاه تهران نوشت: به 
دانشــجو در هر ســطحى باید حرمت گذاشت و حرف 
و اعتراضش را شــنید. در یادداشــت توییترى اسحاق 
جهانگیــرى آمده اســت: هرحادثــه اى در دانشــگاه 
باموضوعیت دانشجو رخ دهد هر قدر کوچک هم باشد، 

نیازمند توجه و اهتمام فراوان است.

همه چیز خوب تمام مى شود
  انتخاب| نخســت وزیر عــراق در کنفرانس 
خبرى پس از جلسه هفتگى کابینه عراق گفت: نه آمریکا 
و نه ایران، جنگ نمى خواهند و عراق با هر دو کشور در 
ارتباط است. وى افزود: مناقشــه ایران و آمریکا، مسئله 
پیچیده اى است و ما در تالش براى یافتن راهى براى حل 
این بحران هستیم. نخست وزیر عراق همچنین گفت که او 
سیگنال هایى در پى مذاکره با ایران و آمریکا دریافت کرده 

است که براساس آن همه چیز به خوبى به پایان مى رسد.

اگر جدى نگیریم...
 الف| غالمحسین کرباسچى به روزنامه «ایران» 
گفته: احزاب و جریان هاى سیاســى عمومًا از تحوالت 
زیرپوستى عظیم جامعه غافلند و تغییر نسلى رخ داده را 
دستکم مى گیرند. ما فقط به دور و اطراف خودمان نگاه 
مى کنیم. ژرفاى جامعه و خواسته هاى عموم مردم متفاوت 

است و اگر جدى نگیریم، همه غرق مى شویم.

فساد در دستگاه هاى ادارى 
رسول حامدیان، فعال سیاسى اصولگرا    ایسنا|
و دبیر جامعه اسالمى مهندســان استان اصفهان گفت: 
مفاسد در دستگاه هاى ادارى مشــاهده مى شوند. براى 
مثال تفاوت قیمت  اقالم گوناگون در بعضى از شهرها خبر 
از این موضوع مى دهد که هیچ کنترل و نظارتى بر روى 

قیمت ها نبوده و نیست.

خبرخوان
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مســئول مرکز جامع سالمت موشــمى زیالیى بخش 
مارگون در شهرســتان بویراحمد گفــت: پیرزنى که به 
گمان مردم روستاى بردپهن زیالیى از توابع شهرستان 
بویراحمد مرده بود، هنگام آیین غسل جنازه اش دستانش 

را تکان داد.
احسان کریمى زاده اظهار کرد: روز دوشنبه 23 اردیبهشت 
ماه تماسى از ســوى اهالى روســتاى بردپهن زیالیى 
با مرکز جامع سالمت موشــمى زیالیى گرفته شد. در 
این تماس گفته شــد پیرزنى ســالخورده که به گمان 
خانواده فوت کــرده بود و مردم روســتا بــراى انجام 
آیین غسل و سپس تشییع  او جمع شــده بودند ناگهان 

انگشتان دست خود را تکان دارد.
وى افزود: بالفاصله تیم سالمت مرکز موشمى زیالیى 
به محل اعزام و در کمترین زمان ممکن بر بالین پیرزن 
حاضر شدند. کریمى زاده بیان کرد: با بررسى هاى انجام 
شده توسط پزشــک مرکز، وجود عالیم حیاتى و البته 

وضعیت عمومى نامناسب بیمار تأیید شد. 
وى عنوان کرد: با توجه به شرایط عمومى بیمار، به وسیله 
آمبوالنس به مرکز موشــمى زیالیى انتقال داده شد اما 
در مسیر یک بار دچار ایست تنفسى شد و با اقدامات به 
موقع، تنفس بیمار و سایر عالیم حیاتى وى برگشت و با 

هوشیارى 12 به مرکز رسید. 

مســئول مرکز جامع سالمت موشــمى زیالیى بخش 
مارگون تصریح کرد: ســایر اقدامات تشخیصى درمانى 
الزم در مرکز موشــمى صورت پذیرفت اما با توجه به 
کاهش سطح هوشــیارى بیمار و نامنظم بودن کارکرد 
قلب ایشــان، با هماهنگى صــورت گرفته بــا مرکز 
فوریت هاى پزشکى یاسوج، بیمار با عالیم حیاتى پایدار 
و سطح هوشیارى 9 به اورژانس هوایى و بیمارستان امام 

سجاد(ع) یاسوج تحویل داده شد.
به گفته یکى از اهالى روســتاى بردپهن زیالیى ، پیرزن 
پس از انجام اقدام هاى درمانى و خوب شدن حال وى به 
روستاى خود برگشت و حال وى هم اینک طبیعى است.

پیچیدن اخبارى در رســانه ها مبنى بر دستور امام جمعه 
نقده درباره جشن هاى عروسى جنجال برانگیز شد.

به گزارش «خراســان»، انتشــار تصاویرى در فضاى 
مجازى مبنى بر دســتور امام جمعه نقده در آذربایجان 
غربى و سرپرســت اداره ارشــاد براى برگزارى مراسم 
عروسى در این شهرســتان با واکنش هاى متعددى در 
فضاى مجازى روبه رو شد. ماجرا از این قرار است که در 
این نامه ها اعالم شده، عروسى ها باید کمتر از سه ساعت 

و بدون شام برگزار و قبل از ساعت 24 نیز تمام شود.
در پى واکنش کاربران کــه برخى این گونه برخورد ها را 
دخالت در امور خصوصى مردم دانسته اند، سرپرست اداره 

ارشاد نقده گفت: این موضوع به این شکل صحت ندارد، 
چون در جلسه شوراى فرهنگ عمومى مصوب شد که 
مراسم عروسى پیش از ساعت 12 شب به پایان برسد و 
تا دیروقت طول نکشد. بنا بر تأکید امام جمعه نقده، پس 
از ساعت 12 شب، به طول کشیدن مراسم عروسى سبب 
ســر و صدا و ایجاد مزاحمت براى خانواده ها و اعتراض 
مردم مى شــود و عالوه بر آن زمانى که عروســى ها تا 
دیروقت ادامه مى یابد، سبب اختالط زن و مرد مى شود؛ 
بنابراین کســى در این جلسه با دادن شــام به مهمانان 

مخالفتى نکرده است.
در همین حال ابراهیمى امام جمعه نقده نیز توضیحاتى 

ارائه کرد و گفت: براى کاهش هزینه هاى عروســى که 
از عوامل افزایش طالق است پیشــنهاد شد که اهالى 
شهرســتان هزینه هاى اضافه عروسى ها را حذف کنند. 
پیشنهادى که مطرح شد، این است که مردم براى تسهیل 
ازدواج جوانان از مهریه بیش از 114 ســکه و خرید طال 
بیش از 10 مثقال خوددارى و شام و ناهار را در عروسى ها 
حذف کنند و فقط به نزدیکان ولیمه بدهند. به گفته او با 
توجه به مفاد قانون، طول کشیدن عروسى هاى بیش از 
ساعت 24 شب غیر قانونى است و با آن برخورد مى شود. 
وى حاشیه سازى هاى به وجود آمده را کار کسانى دانسته 

که منافع شان با عروسى هاى ساده به خطر افتاده است.

 عضو خبرگان رهبــرى گفــت:  حرکتى که در 
دانشگاه تهران علیه ارزش هاى اسالمى و حجاب 
انجام دادند،  براى آمریکایــى ها به اندازه حضور 

ناوشان ارزش داشت.
به گزارش خبرگزارى «حوزه»، حجت االسالم 
و المســلمین عباس کعبى در دیــدار جمعى از 
مسئوالن بســیج دانشــجویى دانشــگاه ها و
 مراکــز آمــوزش عالــى اســتان قــم گفت: 
اینکــه آمریکایــى هــا نمایــش مضحکى راه
 مى اندازند و نــاو جنگى به منطقــه مى آورند 
به خیال باطلشــان مى خواهند رعب و وحشت 
راه بیاندازنــد. البتــه خودشــان هــم تصریح 
کرده انــد که آنچه مــى تواند نظــام جمهورى 
اســالمى را تضعیف کنــد ناو جنگى نیســت

 بلکــه ایجاد تنش ها و شــورش هــاى داخلى 
است.

اســتاد حوزه علمیه افزود: مثــل حرکتى که در 
دانشگاه تهران علیه ارزش هاى اسالمى و حجاب 
انجام دادند این حرکت براى آنها به اندازه حضور 
ناوآمریکایى ارزش داشت که با حضور نیروهاى 
انقالبى در صحنه دانشــگاه همانند موشکى که 
به قلب ناو آنها شلیک شد پاســخ داده شد.  وى 
گفت: بنابراین معرکه نبرد شــما، دانشگاه است 
و باید خودتان را با برنامه هاى معنوى و عقیدتى 

آماده کنید.

عضو فراکسیون امید مجلس در واکنش به مراسم افطارى سفارت انگلیس در روزهاى اخیر گفت: سفارت انگلیس 
به مناسبت «روز ملى انگلیس» مهمانى برپا کرد که هر ساله هم برگزار مى کند اما با توجه به اینکه امسال این 
روز در ماه رمضان واقع شد، این مراسم در قالب افطارى برگزار شد. نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس 
شوراى اسالمى، تصریح کرد: شخصیت هاى سیاسى، افرادى از وزارتخانه ها و حتى شخصیت عالى رتبه از وزارت 

امور خارجه همیشه در مراسم روز ملى کشورها حضور پیدا مى  کنند.
قاســم میرزایى نیکو افزود: این مراسم بر اســاس پروتکل مشخصى برگزار مى شــود، از این رو مهمانانى از 
سفارتخانه ها، سفرا، اتاق هاى بازرگانى، هیئت هاى دوستى در سطح دولت و پارلمان ها دعوت مى شوند، این 

نوع مراسم  ارتباطى با بحث نفوذ ندارد.
عضو فراکسیون امید مجلس شوراى اسالمى، تأکید کرد: سیستم نفوذ و کار اطالعاتى فارغ از چنین جلسات 
است، این مراسم همانند مراسم   ما در ایامى چون عید فطر است که سفراى کشورهاى مختلف را دعوت مى کنیم.

فصل سوم کاوش باستان شناختى غار کلدر خرم 
آباد لرستان به کشف بخشــى از جمجمه انسان 
هموساپین (هوشمند) ختم شد که یکى از نادرترین 

کشفیات در غرب قاره آسیا محسوب مى شود.
بهروز بازگیر، سرپرست ســومین فصل کاوش 
باستان شناختى غار کلدر گفت: با توجه به قدمت 
باالى شواهد فرهنگى به دست آمده از الیه هاى 
پارینه سنگى جدید غار کلدر که هم اکنون عنوان 
قدیمى ترین محوطه پارینه سنگى جدید ایران را 
به خود اختصاص داده است این داده که یکى از 
نادرترین کشــفیات در غرب قاره آسیا محسوب 
مى شود و مى تواند بخشى از حلقه مفقوده زنجیره 
تکامل بشر و مســیرهاى مهاجرتى انسان هاى 
هوشمند از قاره آفریقا به آسیا، جنوب غرب آسیا، 
منطقه اوراسیا و نهایتاً  رسیدن اولین گونه ها به قاره 
اروپا را پوشش داده و به عنوان یک کشف مهم در 

مطالعات پارینه سنگى دنیا قلمداد شود.

«دشت دریاسر» یکى از مناطق طبیعى بى نظیر ایران 
است که امکان تماشاى دشت پر از گل، جنگل هاى انبوه 
و قله هاى پوشیده از برف را یک باره براى گردشگران 

فراهم مى کند.
دشت دریاســر تنکابن یکى از زیباترین مناطق شمال 
ایران اســت که در قسمت جنوبى شــهر تنکابن و در 
منطقه «دوهزار»  قرار دارد. این دشــت بین چهارکوه 
محصور شده است. از ســمت جنوب غربى کوه الموت، 
بلندترین کوهى است که این دشت را احاطه کرده است. 
این دشت رؤیایى از شرق به طالقان و از غرب به گردنه 
ســیاالن، قله هاى خشــچال و کندیگان محدود شده 
است. در حقیقت این دشت مرزى است که پوشش سبز 
و جنگلى شمال ایران را به پوشش برفى و یخچالى کوه 

الموت متصل مى کند.
سطح این دشــت در فصل بهار پر از گل هاى بابونه زرد 
رنگى مى شود که چشم هر گردشگرى را به خود خیره 
مى کند. از جالب ترین ویژگى هاى این دشت این است 
که در کف آن ده ها چشــمه وجــود دارد و آب از میان 
سبزه ها بیرون مى آید به طورى که در فصل بهار که آب 
زیادى وجود دارد به ســختى مکان خشکى را مى توان 
در این دشت زیبا و رؤیایى پیدا کرد. رودخانه اى نیز در 
میان دشت وجود دارد که زیبایى این منطقه رؤیایى را 

چندین برابر مى کند.
این منطقه بى نظیر را «بهشــت اردیبهشــت ایران» 
مى نامند. اگر براى طبیعت گردى به این نقطه شــمال 
کشور رفتید مطمئن باشید بهشــت را پیش روى خود 

مى بینید.
دشت دریاسر تنکابن همیشه زیباست اما در هر فصلى 
زیبایى هاى متفاوتى را به گردشــگران هدیه مى دهد. 
فصل بهار بهترین زمان ســفر به «بهشت اردیبهشت 
ایران» است. اگر مسافر بهارى این دشت زیبا شدید از 
آب و هواى بسیار مطبوع و منظره  گل هاى زیباى بابونه 

لذت خواهید برد. اگر هم تابستان به این دشت رفتید باز 
هم با منظره سبز و خرم آن روبه رو مى شوید اما گرماى 

هوا در برخى روزها ممکن است شما را آزار دهد.
فصل پاییز دشت دریاسر شاید به زیبایى فصل بهارش 
نباشد اما با جاذبه بى نظیر و متفاوت آن روبه رو خواهید 
شد. نمایشــى از مناظر رنگارنگ و در بسیارى از روزها 
بارانى... رنگ پاییزى برگ هاى درختان دشت دریاسر 

طبیعتى رؤیایى را براى گردشگران و طبیعت گردان به 
ارمغان مى آورد. اما این دشــت در زمستان بسیار سرد 
و پوشــیده از برف اســت اما زیبایى هاى خاص خود را 

دارد.

مسیر دسترسى
پس از رسیدن به شهر تنکابن در غرب استان مازندران 

باید از جــاده رؤیایى «دو هــزار» عبور کنیــد. جاده 
«دوهزار» به روســتایى به نام «عســل محله» ختم 
مى شود، پیاده و حدود یک ساعت و نیم در شیب ادامه 
دهید و با عبور از میان جنگل به مقصد مورد نظر یعنى 
دشت رؤیایى دریاسر مى رســید. در رسیدن به مقصد 
نهایى عجلــه نکنید؛ تمام مســیر با چشــم اندازهاى 

بى نظیرى روبه رو خواهید بود.

«دشت دریاسر» ؛ دشت گل، جنگل انبوه و قله هاى برفى را یکجا ببینید

اینجا «بهشت اردیبهشت ایران» است 

سالم پیرزن به تشییع کنندگانش!

مراسم افطارى سفارت انگلیس
 ربطى به موضوع نفـــوذ ندارد!

ماجراى دستور جنجالى امام جمعه نقده 

جزییات یکى از نادرترین 
کشفیات غرب قاره آسیا

شلیک موشکى نیروهاى 
انقالبى به قلب آمریکا
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دلیل استعفاى 
شهردار نجف آباد

مسعود منتظرى از سمت شهردارى نجف آباد کناره گیرى 
کرد. ابراهیم ابوترابى، رئیس شوراى اسالمى شهر نجف 
آباد گفت: منتظرى به تازگى با حضور در جلسه شوراى شهر 
نجف آباد به طور رسمى استعفاى خود را تقدیم کرده است. 
وى افزود: در جلسـه هفته جارى شوراى شـهر نجف آباد 
درباره پذیرش یا رد استعفاى شهردار تصمیم گیرى خواهد 
شد. منتظرى از شهریور 1392 تاکنون شهردار نجف آباد 
بود و گفته مى شود براى شرکت در رقابت هاى انتخاباتى 

مجلس شوراى اسالمى از سمتش استعفا کرده است.

کشف 8 کیلو شیشه از 
مسافر ترکیه

رئیس پلیـس فرودگاه هاى اسـتان اصفهان، از کشـف 
و ضبط 8 کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشـه در وسـایل 
همراه دو مسافر پرواز خارجى خبر داد. سرهنگ ذبیح ا... 
دالور اظهار کرد: این مقدار شیشـه در بازرسى از بار این 
مسـافران پرواز اسـتانبول کشـف و ضبط و متهمان به 

مراجع قضایى معرفى شدند.

توزیع 600 قرص نان سنگک 
رئیـس اداره اوقـاف و امـور خیریـه شهرسـتان آران و 
بیـدگل گفـت: همزمان بـا ماه مبـارك رمضـان حدود 
600 قرص نان سنگک از محل موقوفه حاج على آرانى 
در آران و بیـدگل تهیـه و بین افـراد نیازمند توزیع شـد. 
مهدى حافظیان اظهـار کرد: حاج علـى آرانى در 1223 
هجرى قمرى در حدود 217 سال پیش موقوفه اى را در 
شهرستان آران و بیدگل با نیت اطعام نان گندم براى فقرا 

و مساکین در ماه مبارك رمضان وقف کرد.

اولین نشست مروجین 
مدیریت مصرف برق 

نشسـت مروجین مدیریت مصرف برق در شرکت توزیع 
برق اصفهان با حضور مدیر دفتر روابط عمومى و مدیر دفتر 
مدیریت مصرف به همراه کارشناسـان هر دو مجموعه و 
در بین همکاران  مروجین مدیریت مصرف از هشت امور 
اجرایى شرکت توزیع برق اصفهان در سالن جلسات میر 
برگزار شد. در این جلسـه به آماده سازى خانه فرهنگ به 
منظور برگزارى جلسات در این خصوص؛ ترویج مباحث 
فرهنگـى در حوزه مدیریـت مصرف، برگزارى جلسـات 
مداوم با تمام سـازمان ها، آمـوزش خانواده همـکاران و 
تشـویق مشـترکان کم مصرف همکار در جشـن دانش 

آموزى اشاره شد و برنامه هاى الزم براى آن تدوین شد.

ایست دادستانى به 
زنان دوچرخه سوار

دوچرخه سوارى بانوان در اصفهان ممنوع است. دادستان 
اصفهان گفت: بنا به درخواست خانواده شهدا، فتواى مراجع 
تقلید و مصوبات شوراى امر به معروف و نهى منکر استان 
دوچرخه سوارى بانوان در اماکن عمومى ممنوع است. على 
اصفهانى افزود: براین اساس پلیس باید زنان دوچرخه سوار 
را متوقف و مدارك شناسایى آنان را جلب کند و در صورتى 
که مدرك شناسـایى نداشته باشـند، دوچرخه را توقیف و 
به پارکینگ منتقل کننـد. وى گفت: همچنین پیشـنهاد 
مى شود، با همکارى شـهردارى اصفهان دوچرخه هایى 
براى بانوان تهیه شودکه براى استفاده در مجامع عمومى 

مطابق با هنجارهاى اخالقى و اسالمى باشد.

خبر

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان گفــت: خودروى 
راننــدگان متخلف داراى مظاهر علنى فســاد شــامل 
شیشه هاى دودى غیرمجاز، آلودگى صوتى، سگ گردان 

و... توقیف مى شود.
سرهنگ رضا رضایى در گفتگو با «مهر» اظهار کرد: پلیس 
راهور استان اصفهان در راستاى عمل به فرمایشات مقام 
معظم رهبرى مبنى بر برخورد با رانندگان هنجار شکن 
نسبت به اجراى طرح مقابله با دور دور اقدام کرده است و 
بر این اساس با رانندگانى که اقدام به پرسه زنى در خیابان 
به قصد ایجاد مزاحمت براى نوامیس و شهروندان مى کند 
برخورد مى شود. وى افزود: عالوه بر این پلیس اصفهان با 

خودروهاى داراى مظاهر علنى فساد از جمله شیشه هاى 
دودى غیرمجاز، آلودگى صوتى، متظاهر به بدحجابى و 

خودروهاى سگ گردان نیز برخورد جدى خواهد داشت.
رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان با بیــان اینکه این 
طرح از دو هفته پیش آغاز شــده که البته در ســال هاى 
گذشته نیز وجود داشته اســت، گفت: در رویکرد جدید، 
این طرح تا پایان تابستان به شکل مستمر در شب هاى 
پنج شنبه و جمعه در محدوده هاى شمال شهر و جنوب 
شهر اصفهان اجرا مى شود. وى افزود: این طرح استانى 
اســت و در تمامى شهرســتان هاى اســتان اصفهان

 اجرا مى شود.

رئیس مجمــع نمایندگان اســتان اصفهــان گفت: 
زمانى که وزیرى بــه اصفهان مى آید مســئوالن او 
را از فرودگاه به هتل عباســى و چهاربــاغ و مجدد به 

فرودگاه مى برند.
سید ناصر موسوى الرگانى در گفتگو با «صاحب نیوز» 
تصریح کرد: استان اصفهان على رغم اینکه یک استان 
برخوردار است در بســیارى از زمینه ها از استان هاى 
دیگر ضعیف تر اســت که یکى از آنها اماکن ورزشى 
و امکاناتى اســت که باید براى ورزش باشــد و از آن 
برخوردار نیســت. وى افزود: سرانه اصفهان  نسبت به 
جمعیت آن کمتر از فالورجان است اما هر زمانى که در 

مجلس از اصفهان نامى برده مى شود نمایندگان سریعًا 
موضعگیرى مى کنند و اصفهان را یک استان برخوردار 

معرفى مى کنند.
موســوى الرگانى عنوان کرد: مســئوالن استان به 
جاى گزارش از کم و کاستى ها نقاط مثبت را گزارش 
مى دهند در شــوراى ادارى، مجلــس و مصاحبه ها 
اعالم کردم مشکل اساسى این است زمانى که وزیرى 
به اصفهان مى آید مســئوالن او را از فرودگاه به هتل 
عباســى و چهارباغ و مجدد به فــرودگاه مى برند در 
صورتى که باید قســمت هایى از شــهر که خالى از 

امکانات و کم و کاستى است دیده شود.

اصفهان فقط چهارباغ و
 هتل عباسى نیست

آغاز اجراى طرح مقابله با 
«دور دور» و «سگ گردانى»

معاون حمایت و ســالمت خانواده کمیته امداد امام 
خمینى(ره) استان اصفهان گفت: کمک هزینه اجاره 
و ودیعه مســکن به مددجویان کمیته امداد اســتان 
اصفهان در ســال 97 نزدیک به 9 برابر افزایش یافته 

است.
هادى بنایى با بیان اینکه بیــش از 107 هزار خانوار 
تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند، اظهار کرد: بیش 
از سه میلیارد و 74 میلیون تومان کمک هزینه اجاره 

و ودیعه مسکن در ســال 97 به 6912 خانوار نیازمند 
اصفهانى پرداخت شد که نسبت به سال 96 نزدیک 
به 9 برابر افزایش یافته است. معاون حمایت و سالمت 
خانواده کمیته امداد اصفهان با اشاره به تأمین هزینه 
اجاره و ودیعه مسکن از محل اعتبارات دولتى این نهاد، 
افزود: کمک هزینه اجاره اعطایى به هر خانوار مددجو 
در استان به طور میانگین صد هزار و ودیعه مسکن ده 

میلیون تومان است.

افزایش 9 برابرى کمک هزینه اجاره مسکن به 
مددجویان 

بعد از گذشت دو دهه از تأسیس و کلنگزنى  تونل سوم 
کوهرنگ در خاك استان چهارمحال و بختیارى براى 
الحاق آب رودخانه کوهرنگ از سرشــاخه هاى کارون 
به زاینده رود براى تأمین آب شــرب و صنعت اصفهان، 
با انتقال آب این تونل براى شرب و صنعت استان یزد، 
تکمیل این تونل با کــش و قوس هاى فراوانى رو به رو 
بود و نیمه تمام رها شــد. حاال معاون هماهنگى امور 
عمرانى اســتاندارى اصفهان زمان تکمیل شدن تونل 

سوم کوهرنگ را اعالم کرده است.

حجت ا... غالمى با اشــاره به اینکه 98 درصد از تونل 
سوم کوهرنگ احداث شده است، اظهار کرد: پیش بینى 
مى شود این تونل در نیمه دوم سال جارى به طور کامل 

تکمیل شود.
وى افزود: همچنین سد تونل سوم کوهرنگ نیز در حال 
تکمیل است که پیش بینى مى شود تا اوایل سال 1400 

به بهره بردارى برسد. 
به گزارش «ایمنا»، عملیات اجرایى تونل سوم کوهرنگ 
در سال 1377 و با هدف تأمین آب شرب به میزان حدود 
255 میلیون مترمکعب در ســال براى تأمین بخشى از 

کمبود آب منطقه مرکزى ایران آغاز شد.
قرار داد ساخت این سد در سال 1389 بسته شد و قرار بود 
سال 1393 به بهره بردارى برسد. هرچند عملیات ساخت 
تونل سوم کوهرنگ مراحل پایانى خود را طى مى کند اما 
عملیات اجرایى سد مخزنى این تونل در چند سال اخیر 
به دلیل مشکالتى از جمله منابع مالى متوقف مانده بود. 
بنابر گفته معاون استاندار سابق اصفهان، 720 میلیارد 
تومان براى احداث تونل و ســد سوم کوهرنگ طى دو 

سال گذشته تأمین اعتبار شده است.

تونل سوم کوهرنگ نیمه دوم سال جارى
 تکمیل مى شود

شــهردار فالورجان بهره بردارى از سیستم ترکیبى 
آبیارى قطره اى و بارانى بلوار بســیج را در راســتاى 
استفاده بهینه از آب موجود و جلوگیرى از اتالف آن در 
فضاى سبز شهرى دانست.                                                             
جواد نصرى در رابطه با ترکیبى بودن سیستم آبیارى 
بلوار بسیج اینگونه بیان کرد: به منظور حفظ درختان 
موجود در رفیوژ میانى بلوار بسیج ابتدا دورچینى درختان 
و سپس اجراى سیستم آبیارى قطره اى را در دستور کار 

خود قرار دادیم و پس از آن با واکارى چمن پیرامونى 
درختان و راه اندازى سیستم آبیارى بارانى به این مهم 

جامه عمل پوشاندیم.
رضایى، معاونــت اجرایى و خدمات شــهرى نیز در 
این راستا گفت: از مردم فهیم شــهر مى خواهم که 
در حفظ و نگهدارى فضاى ســبز و تأسیسات شهرى 
کوشــا باشــند و در این امر مهم خدمات شــهرى را 

یارى کنند.

بهره بردارى از طرح سیستم ترکیبى آبیارى در 
فالورجان 

بارندگى هاى اخیر براى گلپایگانى ها با خبرهاى خوبى 
همراه بوده است. بنا بر این گزارش، سد مخزنى کوچرى 
با 207 میلیون متر مکعب گنجایش براى نخســتین بار 
سرریز شد. سرریز آب سد کوچرى گلپایگان با دبى 225 
متر مکعب بر ثانیه در رودخانــه انار بار گلپایگان جارى و 
از طریق این رودخانه به ســد 15 خرداد شهر قم منتقل 

مى شود. 
به گزارش «نصف جهان»، ســد مخزنى کوچرى از نوع 
سنگریزه اى با هسته رسى است  که  در سال  1395 مورد 
بهره بردارى قرار گرفت و از طرح هاى بزرگ انتقال آب از 
سرچشمه هاى دز به قمرود است. سد کوچرى، آب شرب، 
کشاورزى، صنعت و زیست محیطى شهرستان گلپایگان 
و برخى از شهرهاى همجوار را تأمین و با سرریز شدن این 
سد سهمیه آب کشاورزى شهرستان گلپایگان هم افزایش 

قابل توجهى پیدا مى کند.  
در همین حال پس از 15 ســال آب در قنات 400 ساله 

موسوم به سفالزن شــهر گوگد گلپایگان هم جارى شد. 
جارى شدن آب در این قنات موجب شادمانى کشاورزان 
شد و با ذبح گوســفند از جارى شــدن آب در این قنات 
استقبال کردند. قنات ســفالزن گلپایگان یکى از اصلى 
ترین قنوات موجود در دشــت گلپایگان است که قدمت 
آن به دوران صفویه مى رســد. این قنات در سال هاى 
گذشته وظیفه تأمین آب شــهر گوگد را برعهده داشته 

است و عمق مادر چاه این قنات 35 متر و طول آن 5000 
متر اســت. با جارى شــدن آب در این قنات زمین هاى 
کشاورزى شهر گوگد و روستاهاى مجاور با آب این قنات 

آبیارى مى شوند.
شهردار گوگد در این باره گفت: قنات سفالزن شهر گوگد 
از 15 سال قبل به علت خشکسالى کامًال مسدود شده بود 
اما در پى بارش هاى سال زراعى جارى مجدداً احیا شد. 
به گفته حسین على محمدى، قنات سفالزن شهر گوگد 
تأمین کننده بیش از 70 درصد آب زمین هاى زراعى شهر 

گوگد و روستاهاى مجاور است.
شــهردار گوگد یادآور شد: خشکســالى هاى پى در پى 
ســال هاى اخیر این قنات را دچار خرابى هایى کرده که 
نیاز به مرمت و بازسازى دارد اما هزینه  آن از توان مالکان 
خارج است به همین دلیل شــوراى شهر گوگد مکاتبات 
الزم را با نماینده مردم گلپایگان براى تأمین بخشــى از 

هزینه انجام داده  است.

نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و اطالعات 
شوراى اسالمى شهر اصفهان در خصوص وضعیت راکبان 
موتورسیکلت ها در شــهر اظهارکرد: اگر براى تردد راکبان 
موتورسیکلت در شــهر چاره اندیشى نشــود قطعًا ایمنى 

شهروندان و راکبان به خطر مى افتد.
اصغر برشــان با بیان اینکه امــروزه بســیارى از راکبان 
موتورســیکلت گواهى رانندگى ندارند و مقررات راهنمایى 
و رانندگــى را رعایت نمى کننــد، افزود: ایــن روزها کمتر 
موتورســوارى را در شهر مشــاهده مى کنیم که به قوانین 
راهنمایى و رانندگى احتــرام بگذارد و پشــت چراغ قرمز 
چهارراه هاى شهر توقف کند که استمرار این وضعیت براى 

شهروندان قابل قبول نیست.
وى با اعالم اینکه طبق بررســى هاى انجام شده 11 درصد 

از آمار حوادث مربوط به تصادفات بــوده و از این 11 درصد 
بیشــترین موارد مربوط به راکبان موتورسوار است، تصریح 
کرد: در واقع تخلفات پى در پى موتورســواران باعث شده 
عابران پیاده از ترس تخلفات آنها حتى در پیاده روهاى شهر 

اضطراب و دلهره داشته باشند.
وى مهمترین راهــکار کاهش تخلفات موتورســواران را 
فرهنگسازى و اعمال قانون دانست و گفت: متأسفانه تاکنون 
در این راســتا آنگونه که باید فرهنگسازى الزم انجام نشده 
است. برشــان با بیان اینکه توقیف موتورسیکلت هایى که 
راکبان آنها قوانین راهنمایى و رانندگى را رعایت نکرده اند، 
باعث قانونمندشدن وسیله نقلیه مى شود، گفت: بیشترین سود 
اجراى طرح هاى توقیف موتورسیکلت، دریافت گواهینامه 

رانندگى راکبان، بیمه موتورسیکلت و رفع نقایص آن است.

وى ادامه داد: اعمال قانون جدى موتورســیکلت ها به دلیل 
فراوانى تخلفات موتورسواران تا حدودى به فراموشى سپرده 
اســت در حالى که اجراى گام به گام قانون ضرورت دارد و 

شهروندان در شرایط فعلى احساس امنیت و آرامش ندارند.
وى با بیان اینکه برخى از بزهکارى هاى متخلفان در شهر با 
استفاده از موتورسیکلت انجام مى شود، تأکید کرد: براى پایان 
دادن به تخلفات موتورسیکلت سواران راهى جز فرهنگسازى 

و اعمال قانون وجود ندارد.
برشان با اشاره به تردد موتورسیکلت سواران در بزرگراه هاى 
شهر، گفت: جلوگیرى از تردد موتورسیکلت سواران تنها با 
اعمال مستمر قانون کارساز خواهد بود، راکبان موتورسیکلت 
نیز باید به این باور برسند که با این اقدام جان خود را به خطر 

مى اندازند.

عضو شوراى شهر مطرح کرد

دلهره عابران پیاده اصفهانى
 از موتورسیکلت ها

روزهاى خوب کشاورزان گلپایگان

سر ریز سد کوچرى، زنده شدن قنات 400 ساله

آنطور که به نظر مى رسد، ضمانت هاى مالى طرف 
خارجــى راه آهن سریع الســیر تهران-قم-اصفهان 

فراهم شده است.
به گزارش «نصف جهان»، پس از نوسانات ارزى سال 
پیش، بسیارى از شرکت هاى واردکننده ، از دولت ارز 
4200 تومانى دریافت کردند که به تازگى شرکت ها، 
نهادهاى عمومى و دستگاه هاى دولتى دریافت کننده 
این ارز هاى دولتى از ســوى بانــک مرکزى معرفى 
شــده اند. این آمار مربوط به فروردین مــاه 97 تا 24 
اردیبهشت امسال بوده و مشخص شده در این مدت، 
راه  آهن سریع السیر تهران-قم-اصفهان 26 میلیون 
و 93 هزار و 361 یوآن چین ارز دولتى گرفته  اســت. 
این در حالى اســت که پیشــرفت قطار سریع السیر 
تهران-قم-اصفهان در حال حاضر بســیار ناچیز و 

کمتر از 5 درصد است.
بهمن ماه سال گذشته بود که امیر بهادر عبدالمحمدى، 
مجرى این پروژه در مجموعه وزارت راه و شهرسازى 
با حضــور در کمیته پیگیرى عملیــات اجرایى قطار 

سریع الســیر تهران – قم – اصفهان اعالم کرد کل 
ابر پروژه قطار سریع السیر اصفهان-تهران نیازمند 44 
میلیارد یوآن اعتبار است که 14 میلیارد یوآن آن تأمین 
شده و با تأمین بقیه اعتبارات تا چهار سال آینده روى 

ریل قرار خواهد گرفت.
در همین حال وزیر راه و شهرســازى هفته گذشته 
اعالم کرد که با توجه فراهم شــدن تضامین مالى از 
سوى طرف خارجى، طرح ریلى راه آهن سریع السیر 
تهران-قم-اصفهان با حفظ مسئولیت قانونى راه آهن، 
اختیارات از شرکت راه آهن به شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهاى حمل ونقل تفویض شــده است. به گفته 
محمد اســالمی، علت این کار آن بوده که عملیات 
مدیریت و راهبرى از ســوى شرکت ساخت و توسعه 

با حفظ مسئولیت قانونى شرکت راه آهن انجام شود.
اما اینکه آیا این تغییر صرفًا روى کاغذ انجام شــده 
یا قرار اســت در سرعت بخشــیدن به اجراى پروژه 
هم کمکى کند یا خیر، طبیعتًا با گذر زمان مشخص 

خواهد شد.

ضمانت جدید براى به سرانجام رساندن
 راه آهن تهران-اصفهان

مسئول برنامه هاى پیشــگیرى و کنترل بیمارى هاى 
قلبى عروقى مرکز بهداشت اســتان گفت: برنامه  بسیج 
ملى مبارزه با فشار خون باال همزمان در سراسر کشور از 

دیروز بیست و هفتم اردیبهشت ماه در اصفهان آغاز شد.
رامش حسین خانى گفت: این برنامه در دو بخش شامل 
بخش اول از بیست و هفتم اردیبهشت ماه(دیروز) لغایت 
هفدهم خرداد ماه براى برنامه هاى اطالع رسانى عمومى 
و بخش دوم از هفدهم خرداد ماه لغایت پانزدهم تیرماه 
به منظور انجام برنامه  اندازه گیرى و پایش گروه هدف، 
است. وى ادامه داد: اندازه گیرى فشار خون به سه حالت 
خواهد بود که شامل اندازه گیرى در مراکز و پایگاه هاى 
جامع سالمت، اندازه گیرى در ایستگاه هاى مشخص شده 
و اندازه گیرى توسط خود افراد در منزل است که مى توانند 
پس از آن با مراجعه به سامانه معرفى شده اطالعات خود 

را ثبت کنند.
مسئول برنامه هاى پیشــگیرى و کنترل بیمارى هاى 
قلبــى عروقى مرکز بهداشــت اســتان اصفهان گفت: 
پایش و اندازه گیرى فشار خون در این برنامه در تمامى 
مراکز و پایگاه هاى جامع سالمت شــهرى و روستایى 
سراسر اســتان، مراکز درمانى و مراکزى که توسط سایر 
دستگاه هاى اجرایى و مؤسسات مردم نهاد اختصاص و 
اطالع رسانى خواهند شد، انجام مى شود. حسین خانى 
افزود: اطالعات مربوط به فشــار خون گروه هاى هدف 
این برنامه در سامانه الکترونیکى سالمت وزارت بهداشت 

(سیب) ثبت خواهد شد.
به گفته وى در این طرح 50 درصد افراد باالى 30 سال 
که حدود یک میلیون و 200 هزار نفر هستند، مادران باردار 
و بیماران نارسایى کلیوى را مورد بررسى قرار مى گیرد. 

مسئول برنامه هاى پیشگیرى و کنترل بیمارى هاى قلبى 
عروقى مرکز بهداشت استان بیان کرد: این اطالعات در 
روز هفتم مهرماه (روز جهانى قلب) ارائه و اعالم خواهند 
شد که براساس آن برنامه ریزى هاى الزم براى پیشگیرى 

و مبارزه  ملى با بیمارى فشار خون باال انجام خواهد شد.

آغاز طرح ملى مبارزه با فشار خون در اصفهان

آگهى تغییرات
شرکت مهندســى بازرگانى امید آوران آتیه اسپادانا با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 57737 و شناسه ملى 
14006528860 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مــورخ 1398/02/14 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : مرکز اصلى شرکت به استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، ابن سینا ، خیابان 
ابن سینا ، خیابان سنبلســتان ، پالك 172- ، ساختمان 
اردیبهشت ، طبقه اول ، واحد 3 کدپستى 8148647494 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(466802)
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 ابالغ رأى
 کالسه پرونده:1194/97 شماره دادنامه:61/98-98/1/27 مرجع رسیدگى کننده: شعبه 5 شوراى حل اختالف 
نجف آباد خواهان: ایرج آذرخوش نشانى آزادگان فاز4 خ هاتف خ محتشم فارابى ده پ 12 خواندگان: 1-ابراهیم 
معین 2- فرخونده نوغانى امامى به نشانى 1- نجف آباد خ امام جنب پمپ بنزین قدیم یزدانشهر نمایشگاه اتومبیل 
امیر2- مجهول المکان خواسته: انتقال سند گردشگار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالس فوق 
و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء ،قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رأى مى نماید:راى شورا درخصوص دعوى ایرج آذرخوش بطرفیت 1- ابراهیم معین 2- فرخونده نوغانى 
امامى به خواسته تقاضاى صدور حکم الزام خواندگان به انتقال سند یکدستگاه خودرو نیسان به ش انتظامى 988 م 
42 ایران 53 به انضمام هزینه هاى دادرسى شورا از توجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان و قرار داد تنظیمى 
مورخ 96/10/21 فى ما بین خواهان و خوانده ردیف اول و نظر به استعالم و اصله از اداره راهور که مالکیت خوانده 
دوم را نسبت به اتومبیل فوق الذکر احراز مى نماید و از آنجا که خوانده ردیف اول در جلسه حاضر گردید و دفاع موثر 
و مثبتى از خویش بعمل نیاورده و نظر به عدم حضور خوانده ردیف دوم و عدم ارسال الیحه اى توسط ایشان و با 
توجه به اظهارات خواهان مبنى بر اینکه بابت ثمن اتومبیل مبلغ سه میلیون و سیصد هزار تومان به خوانده ردیف 
اول بدهکار مى باشیم على هذا شورا دعوى خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 220 و 221 قانون مدنى و 519 
از قانون آئین دادرسى مدنیحکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم و حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال قطعى 
و رسمى سند اتومبیل موصوف بنام خواهان و پرداخت همزمان مبلغ سه میلیون و پانصد هزار تومان توسط خواهان 
به خوانده ردیف اول را صادر و اعالم مى نماید و همچنین محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت دویست و نود 
و پنج هزار تومان بعنوان هزینه هاى دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره نسبت به خوانده 
ردیف دوم  غیابى و از تاریخ  ابالغ بمدت بیست روز قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى درمحاکم حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشدو نسبت به خوانده ردیف اول حضورى و از تاریخ 
ابالغ بمدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهى در محاکم حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 463635/م 

الف-قاضى شعبه 5شوراى حل اختالف نجف آباد /2/458
  ابالغ رأى

شماره پرونده: 877/97 شماره دادنامه:30-98/1/20 خواهان: محمد امینى دهقى فرزند عباسعلى نشانى: دهق-خ 
شریعتى-کوى پامنبر میثم پ71  خوانده: 1-مهدى باللى گاو گانى فرزند حسینعلى  نشانى: مجهول المکان 2- 
على امینى دهقى فرزند عباسعلى ساکن دهق خ شریعتى کوى پامنبر میثم پ 71 قاضى شورا با 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 آقایان 1- مهدى باللى گاوگانى فرزند حسینعلى مجهول المکان 
2- على امینى فرزند عباسعلى مقیم دهق مبنى بر مطالبه مبلغ سى و دو میلیون ریال با خسارت تاخیر در تادیه 
دادرسى وهزینه دادرسى به استناد یک فقره چک به شماره ى 573659 بر عهده ى بانک صادرات به تاریخ سى 
ام آبان ماه نود و پنج و گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه به مبلغ مذکور و به تاریخ دوم آذر ماه نود و پنج نظر به 
اینکه خواهان طبق الیحه شماره 663 مورخ 97/12/6 دادخواست خود را نسبت به خوانده ردیف دوم مسترد نمودند 
و مستندات مذکور بر اشتغال ذمه ى خوانده ردیف اول به میزان خواسته داللت داشته و نامبرده با توجه به مجهول 
المکان بودن از طریق نشر آگهى دعوت شده ولى در جلسه رسیدگى مقرر حضور نیافته و نسبت به دعوى و مستندات 
آن انکار و ایرادى به عمل نیاورده دلیلى هم بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده است،  لذا قاضى شورا با استحصاب 
بقاء دین دعواى خواهان را ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد 313 و 314  ناظر به ماده 249 قانون تجارت و تبصره 
الحاقى به ماده 2 قانون صدورچک و ماده واحده استفساریه آن و مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسى  
دادگاههاى انقالب در امورمدنى راى بر محکومیت خوانده  ردیف اول به پرداخت مبلغ سى و دو میلیون ریال بابت 
اصل دین با خسارت تاخیر تادیه بر مبناى نرخ تورم اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران از تاریخ چک تا 
زمان وصول آن بر اساس محاسبه ى صورت گرفته توسط اجراى احکام در مرحله اجراى حکم و مبلغ یک میلیون 
و چهار صد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسى درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید اما در رابطه با خوانده 
ردیف دوم نظریه الیحه شماره 663 مورخ ششم اسفند ماه نود و هفت مبنى بر رضایت خواهان نسبت به خوانده 
ردیف دوم ،لذا قاضى شورا مستنداً به ماده 107 بند ب قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى قرار دعوى صادر و اعالم مى نماید .این راى نسبت به خوانده ردیف اول غیابى و ظرف بیست روز پس ازابالغ 
قابل واخواهى در این شعبه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه عمومى بخش مهر 
دشت مى باشد و نسبت به خوانده ردیف دوم حضورى و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهى در 
دادگاه عمومى بخش مهردشت مى باشد. 464465/م الف مهرداد اطهرى - قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف 

بخش مهردشت/2/459
ابالغ رأى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 1153/97 دادنامه 1553-97/12/1 مرجع رسیدگى 
شعبه هشتم شوراى حل اختالف نجف آبادخواهان: مجید ایمانیان نجف آبادى نشانى: نجف آباد چهارراه بازار 
پاساژ منوچهرى کفش فروشى مرحوم حاج اسداله ایمانیان کد پستى 8513685648 خوانده: ابراهیم افشارى 
نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره 633533 جمعا به مبلغ 24/000/000 
ریال گردشکار: خواهان دادخواســتى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشــته که پس از ارجاع به 

این شورا و ثبت به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان 
زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى شورا درخصوص دعواى مجید ایمانیان نجف آبادى به طرفیت ابراهیم افشارى به خواسته مطالبه تقدیمى 
از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده 
خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود 
اقامه ننموده است لذا مســتنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 
313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
24/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/800/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال 
تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 1390/7/31 
لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــورا و پــس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى 

باشد.465603/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه هشتم/ 2/462
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شماره آگهى: 139803902004000057 تاریخ آگهى: 1398/02/23 شماره پرونده: 139304002004000197 
آگهى مزایده پرونده اجرایى کالسه: 9300878- شش دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه نهم سمت شمال 
شرق به مساحت 217/34 مترمربع که 19/71 مترمربع آن پیشرفتگى در فضاى پیاده رو و مقدار 9/74 مترمربع آن 
بالکن است به پالك 33 فرعى از 3421 اصلى مجزى شده از یک فرعى از اصلى مرقوم بانضمام ششدانگ یک 
واحد پارکینگ به مساحت 12/5 مترمربع به شماره یک تفکیکى واقع در جنوب غرب طبقه زیرزمین با قدرالسهم 
از عرصه مشاعى و مشاعات واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان، تقاطع سهروردى، مجتمع ماهان، 
مشرف به بزرگراه و پارك سردار جنگل، که سند مالکیت آن در صفحه 500 دفتر 1311 امالك ذیل ثبت شماره 
243866 با شماره چاپى 76566 الف 89 ثبت و صادر شده است با حدود: شماًال: در 12 قسمت که قسمت اول و 
سوم وهفتم و نهم و یازدهم غربى و قسمت پنجم شرقى و قسمت ششم قوسى شکل و قسمتهاى دوم و چهارم و 
هشتم بصورت مایل میباشد دیوار و پنجره بناى پیشرفته به فضاى پیاده رو شرقاً: اول دیواریست به فضاى پیاده رو 
دوم دیواریست به فضاى پالك 3421/2 جنوباً: اول در دو قسمت که قسمت دوم شرقى میباشد دیوار اشتراکى با 
آپارتمان مجاور دوم دیواریست به داکت غرباً: اول دیوار اشتراکى با آپارتمان مجاور دوم در هفت قسمت که قسمت 

دوم جنوبى و قسمت سوم الى هفتم بصورت مایل و شکسته میباشد درب و دیواریست به راه پله و آسانسور* حدود 
پارکینگ شماًال: خط مفروض مستقیم به محوطه پارکینگ شرقاً: خط مفروض مستقیم با پارکینگ شماره دو و 
جنوباً و غرباً: خط مفروض مستقیم به محوطه پارکینگ که طبق نظر کارشناس رسمى آپارتمان فوق داراى اعیانى 
217 مترمربع در طبقه نهم ساختمان 9 طبقه ماهان و داراى مشخصات ذیل مى باشد: اسکلت ساختمان بتنى و 
سقف تیرچه بلوك بوده و داراى نماى خارجى شمالى متشکل از آجر قهوه اى و سنگ و شیشه مى باشد و نماى 
جنوبى ساختمان آجرنما مى باشد واحد فوق الذکر شمالى بوده و ویوى کامل پارك ناژوان را دارد واحد فوق داراى 
سیستم گرمایش پکیج و شوفاژ و سرمایش آن کولر گازى و 4 اتاق خواب و دو حمام و دو توالت و سالن و آشپزخانه 
بوده که کف سالن پارکت چوبى و مابقى سرامیک مى باشد. بدنه خوابها و سالن کاغذ دیوارى و دیوارکوب چوبى و 
رنگ و روغن به صورت ترکیبى و سقف ها داراى کناف کارى و نورپردازى و رنگ و روغن، آشپزخانه داراى سرویس 
و اوپن چوبى و بدنه کاشى مى باشد. واحد فوق داراى تراس در ضلع شمالى و کلیه پنجره ها آلومینیوم و کلیه دربهاى 
داخلى واحد چوبى مى باشد. واحد فوق داراى انشعابات آب مشترك و برق و گاز مستقل مى باشد. ساختمان فوق در 
دو طبقه همکف و اول پارکینگ بوده ولیکن واحدها فاقد انبارى مى باشند. الزم به ذکر است ساختمان فوق داراى 
پایان کار به شماره 44/12137 مورخ 86/6/5 و با قدمت 11 سال مى باشد و داراى دو دستگاه آسانسور مى باشد 
ملکى خانم مهین کرباسى که طبق سند رهنى شماره 12013- 90/07/27 دفترخانه 189 اصفهان در رهن بانک 
صادرات اصفهان واقع مى باشد و طبق اعالم بستانکار تا تاریخ 1398/07/20 بیمه مى باشد و از ساعت 9 الى 12 
روز شنبه مورخ 1398/03/18 در شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى 
چهارراه اول شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 
12/586/000/000 ریال (دوازده میلیارد و پانصد و هشتاد و شش میلیون ریال) شروع و به هرکس خ ریدار باشد به 
باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از 
حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض 
شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن 
آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 1398/02/28 درج و منتشر مى 
گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحاً جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه 
مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى در وجه اداره اجرا به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى 
است ضمناً برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره 
ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 468577 اسدى اورگانى- رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /2/469

بازیگر «بانوى عمارت»
 در سریال «دردانه هاى خلیج فارس»

مجید ســعیدى، بازیگر ســینما و 
تلویزیون بــا «دردانه هــاى خلیج 

فارس» به تلویزیون مى آید.
ســریال «دردانه هاى خلیج فارس» 
به کارگردانى حســن لفافیان و تهیه 
کنندگى سعید بشیرى سریال جدید 
شبکه یک سیما است که به زودى و 
پس از سپرى کردن تمام مراحل فنى 

و تولید روى آنتن این شبکه مى رود.
مجید ســعیدى، بازیگــر «بانوى 
عمارت» که در این ســریال نقش 
«یاور شــریفى» را برعهده داشت 
در این ســریال به ایفاى نقشــى 
متفــاوت از ســریال قبلــى اش 

مى پردازد.
این بازیگر سینما و تلویزیون صفحه 
اینســتاگرامش را با انتشار عکسى 
از بــازى در ســریال «دردانه هاى 

خلیج فارس» به روز کرد و نوشــت: 
«مرد موفق کسى اســت که بتواند با 
آجرهایى که دیگران برایش پرتاب 
مى کنند ســاختمانى بــا پى محکم 
بسازد... سریال «دردانه هاى خلیج 
فارس» به کارگردانى حسن لفافیان، 
جزیره قشم... به زودى از شبکه اول 

سیما.»
«دردانه هاى خلیج فارس» در جزیره 
هایى چون هنگام، هرمز، الرك، قشم 
و ابوموسى تصویربردارى شده است 
و زیبایى هاى بکر طبیعت را مى توان 

در این سریال دید.
بازیگران زیادى در سریال «دردانه 
هاى خلیج فارس» بــه ایفاى نقش 
مى پردازند که از جمله آنها مى توان 
به بــرزو ارجمند، پوریا پورســرخ، 
محمود پــاك نیت، بیتا ســحرخیز، 

علیرضا استادى، فرشته سرابندى، 
سیاوش طهمورث، محمد متوسالنى، 
مهدى صبائى، ســپند امیرسلیمانى، 
زهرا ســعیدى، عزت ا... مهرآوران، 
یوســف بختیارى، هســتى فرهى، 
مجید سعیدى، حســین سلیمانى، 
امیر کاظمى، لیلى فرهاد پور، سمیرا 
حسینى، ســامان دارابى، فریدون 
برزین، هادى معصومى، محمدعلى 
ســلیمان تــاش، فریبــا امینیان، 
ابوالفضل همــراه، مریم خدا رحمى، 
آرمین ترکمندى، عرفان برزین و... 

اشاره کرد.
ســریال «دردانه هاى خلیج فارس» 
با حضور جمع کثیرى از بازیگران از 
بهمن ماه 96 جلــوى دوربین رفت 
و به زودى در شــبکه یک سیما روى 

آنتن مى رود.

 خلیج فارس»
ضا استادى، فرشته سرابندى، 
ش طهمورث، محمد متوسالنى، 
ى صبائى، ســپند امیرسلیمانى، 
ســعیدى، عزت ا... مهرآوران، 
ــف بختیارى، هســتى فرهى، 
د سعیدى، حســین سلیمانى، 
کاظمى، لیلى فرهاد پور، سمیرا 
نى، ســامان دارابى، فریدون 
معصومى، محمدعلى ن، هادى

لیمان تــاش، فریبــا امینیان، 
ضل همــراه، مریم خدا رحمى، 
ن ترکمندى، عرفان برزین و... 

ه کرد.
ریال «دردانه هاى خلیج فارس» 
بازیگران از ضور جمع کثیرى از
6ن ماه 96 جلــوى دوربین رفت

ودى در شــبکه یک سیما روى 
مىرود.

على عطشــانى قصد دارد جدیدتریــن فیلم بلند 
سینمایى خود را کارگردانى کند.

على عطشانى، کارگردان سینما، درباره جدیدترین 
فعالیت هنرى خود، گفت: جابر قاسمعلى در حال 
نگارش فیلمنامه اى با نام «رایمون» اســت که 
موضوعى اجتماعى دارد. کارگردانى و به احتمال 
فراوان تهیه کنندگى آن را خودم برعهده خواهم 

داشت.
گفتنى اســت آخرین اثر بلند ســینمایى به تهیه 
کنندگى و کارگردانى على عطشانى «کاتیوشا» 
بود که اکران عمومى شد و بازیگرانى چون هادى 
حجازى فــر، احمد مهرانفر، لیــال اوتادى، میترا 
حجار، بیژن بنفشه خواه، ارژنگ امیرفضلى، نیما 
شاهرخ شاهى، قاســم زارع و خشایار راد در آن 

نقش آفرینى کردند.

«تیم کانوى»، بازیگر برنــده جوایز گلدن گلوب 
و امى و صدا پیشــه انیمیشــن «باب اسفنجى» 
درگذشت. تیم کانوى، ستاره فیلم کمدى «نیروى 
دریایى مکهال» و برنامه تلویزیونى «کارل برنت»، 

در سن 85 سالگى درگذشت.
او مدت ها بود که با بیمارى دمانس (زوال عقل بر اثر 
سالخوردگى) دست و پنجه نرم مى کرد و به دلیل 
جراحى مغزى که در ماه سپتامبر انجام داد، توانایى 

صحبت کردن خود را از دست داده بود.
کانوى طى فعالیت طوالنــى مدتش 13 بار براى 
دریافت جایزه از جشــنواره امى نامزد شده بود که 
شــش بار آن را برنده شــد. او با برنامه تلویزیونى 
«کارل برنت» شش بار نامزدى در بخش بهترین 
بازیگر مکمل را تجربه کرد و به ترتیب در سال هاى 
1973، 1977 و 1978 موفق به دریافت آن شــد. 
عالوه بر این بــا همین برنامــه تلویزیونى جایزه 
بهترین بازیگر مرد جشنواره گلدن گلوب را در سال 

1976 به خانه برد.
سال ها بعد نیز او در انیمیشن هایى از جمله «باب 
اســفنجى» و «اســکوبى» و همچنین ســریال 
ویدی ویى «هرمى و دوستان» به عنوان صدا پیشه 
به فعالیت پرداخت. آخرین فعالیت هنرى او در این 
زمینه با فیلم «باب اسفنجى: اسفنج بیرون از آب» 

رقم خورد.

 کارگردان «کاتیوشا» 
فیلم جدید مى سازد

صداپیشه انیمیشن 
«باب اسفنجى» 

درگذشت

«دعوت» ویژه برنامه افطار شــبکه اول 
سیماست که در 32 قسمت در شب هاى ماه 

مبارك رمضان روى آنتن مى رود.
فریدون آسرایى، خواننده تیتراژ این برنامه 
براى دومین بار اســت که براى 
یک برنامه مناسبتى ماه مبارك 
رمضان مى خواند. وى در این 
مورد گفت: چند ســال پیش 
در تیتراژ برنامه اى مناسبتى 
براى ماه مبــارك رمضان به 
تهیه کنندگى محمد صالح عال 
که از شبکه 4 پخش مى شد، 
قطعه اى به نــام «رؤیا» را 

خواندم.
وى به یادماندنى نشــدن 
برخــى موســیقى هاى 
برنامه هاى رســانه ملى 
را به دلیــل ضعف تیتراژ 
دانســت و عنوان کرد: 
تیتــراژ یــک آهنگ 
سفارشى است و خیلى 
از خواننــده هــاى ما 
از همیــن تیتــراژ ها به 
شهرت رسیدند ولى اگر 
مى بینید که این سال ها 

کمتر تیتراژ برنامه یا سریالى ماندگار مى شود به دلیل این 
است که تیتراژ خوبى ساخته نمى شود. 

وى افزود: گاهى اوقات تهیه کننــدگان دقیقه 90 تصمیم 
مى گیرند که برنامه شان تیتراژ داشته باشد یا نه و همین باعث 

مى شود زمان کمى براى تولید به آن اختصاص پیدا کند.
آسرایى برخى تیتراژهایى را که در تلویزیون کار کرده است 
از این دسته برشمرد و ادامه داد: معموًال شخص من زمان 
بسیار کوتاهى براى خواندن تیتراژ در اختیار داشتم، حتى 
یادم هســت که یک بار براى تیتراژ یک برنامه به مشکل 
خورده بودند و ساعت 10 صبح با من تماس گرفتند که اگر 

مى توانم بعدازظهر آن را بخوانم!
وى با تأکید بر اینکه باید براى تیتراژ وقت گذاشــته شود، 
توضیح داد: یکســرى از برنامه هاى روتین تلویزیون که 
پربیننده بودند این فرصت را براى موسیقى تیتراژشان قائل 
مى شدند چراکه برنامه ریزى بهترى برایشان انجام مى شد 
و معموًال این طور بود که چند قطعه برایشان ساخته و از آن 

بین، بهترین قطعه انتخاب مى شد.
این هنرمنــد در پایان زمان کنســرت و رونمایى از آلبوم 
جدیدش را تیر ماه اعالم کرد و گفت: تا به حال هفت قطعه 
از این آلبوم که مضامینى اجتماعى و عاشقانه دارد نهایى 
شده اســت و امیدوارم تا تیر ماه بتوانم آن را به سرانجام 

برسانم.
برنامه «دعوت» به تهیه کنندگى مشترك لیال رضاسلطانى 
و ساسان انصارى در ماه رمضان پیش از اذان مغرب از آنتن 

شبکه یک سیما پخش مى شود.

 وعده فریدون آسرایى به هوادارانش: 

آلبوم جدیدم تیر ماه مى آید
قصه 2 برادر ادامه دارد

میزبانى اسپانیا از «آپاندیس»

«دعوت» ویژه برنامه اف
32 قسمت 2سیماست که در
مبارك رمضان روى آنتن مى
فریدون آسرایى، خوانند
براى دومین بار
یک برنامه م
رمضانمى
مورد گفت:
در تیتراژ بر
براى ماه مب
تهیه کنندگ
که از شبکه
ب قطعه اى

خواندم.
وى به یا
برخــى
برنامه ه
را به دلی
دانســ
تیتــر
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شهرت
مىبین

آل

بهاره کیان افشار، بازیگر ســینما و تلویزیون کشورمان 
صفحه اینستاگرامش را با انتشار عکسى از بازى در فیلم 
«رؤیاى سهراب» به روز کرد. فیلم «رؤیاى سهراب» به 
کارگردانى على قوى تن روایتى از زندگى سهراب سپهرى 
شاعر معاصر و اندیشه هاى او است که با بازى چهره هاى 

معروف سینما و تلویزیون جلوى دوربین رفت.
على قوى تــن، کارگردانى که به عنوان نویســنده، تهیه 

کننده و تدوینگر سال هاى زیادى را در سینما سپرى کرده 
است براى اولین بار داستان زندگى سهراب سپهرى شاعر 

بلندآوازه ایرانى را به تصویر مى کشد.
بهاره کیان افشــار، بازیگــر جوان کشــورمان صفحه 
اینستاگرامش را با انتشار عکسى از بازى در فیلم «رؤیاى 

سهراب» به روز کرد.
بهاره کیان افشــار با انتشــار این عکس نوشت: «سایه 

«رؤیاى سهراب»... کاشان، پشت صحنه فیلم سینمایى 
«رؤیاى ســهراب، همین االن... عکــس: جناب آقاى 
ساعد نیک ذات.» بهاره کیان افشار، مهدى سلطانى، الله 
اسکندرى، ترالن پروانه، ابوالفضل میرى، غزاله اکرمى، 
مینا جعفر زاده، محمد برســوزیان، فروغ امجدى، حسین 
محمدیان، حسن علیرضایى، داود خلیلى، شادى عزیزى، 
مرتضى مرتضایى، فاطمه کرمپور، مهرداد داورى، سمیه 

آقایى، ریحانــه بابارضایى به عنوان بازیگــر در این فیلم 
سینمایى ایفاى نقش مى کنند.

على قوى تــن در فیلم «رؤیــاى ســهراب» عالوه بر 
کارگردانى، بازیگرى نقش «سهراب سپهرى»  را برعهده 
دارد و گریم جالبى را براى شــباهت به سهراب سپهرى 
تجربه کرد اما ناگفته نماند که چهره این کارگردان سینما 

شباهت زیادى به سهراب سپهرى دارد.

بهاره کیان افشار در «رؤیاى سهراب» 

کارگردان ســریال «برادر جان» نوید ساخت فصل سوم سه گانه 
سعید نعمت ا... را به مخاطبان داد.

محمدرضا آهنج، درباره سریال «برادرجان» گفت: امسال توفیق 
نصیب ما شد تا با یک گروه خوب، مهمان مخاطبان شبکه 3 در ماه 
رمضان باشیم. وى درباره انتخاب بازیگران بیان کرد: حضور استاد 
نصیریان توفیق بزرگى براى خود من است که سال ها عالقه مند 
بودم با ایشان کار کنم و لیدر کار هستند. همچنین حسام منظور، 
نسیم ادبى، مارال فرجاد، کامران تفتى و حسن پورشیرازى در این 
سریال به ایفاى نقش مى پردازند و ترکیب جدى از بازیگران مطرح، 
بازیگران تئاتر و چند چهره جدید را در سریال «برادر جان» شاهد 

هستیم.

آهنج دربــاره قصه «بــرادر جان» بیــان کرد: ســعید نعمت ا... 
سه گانه اى دارد که در هر کدام، قصه 2 برادر را در شرایط مختلف 
مطرح مى کند؛ یک قصه آن ساخته شده و قصه دوم همین سریال 
«برادر جان» است که نوید مى دهم  قصه سوم هم قرار است، ساخته

 شود.
کارگردان ســریال «ملکــوت» اظهار کرد: قصه «بــرادر جان» 
کامًال مجزاســت و این ســریال بحث عدالت خواهى را پیگیرى 
مى کند، بیشــتر بر حق جویــى داللــت دارد و در واقع یک قصه 
اجتماعى اســت که در بســتر وقایع عادى جامعه روایت مى شود. 
در ضمن حق النــاس یکى از زیرشــاخه ها و تم هــاى این قصه 

است. 

هجدهمین دوره جشنواره بین المللى «ایمجین ایندیا مادرید» در 
اسپانیا میزبان فیلم «آپاندیس» از ایران است.

فیلم ســینمایى «آپاندیس» بــه کارگردانى حســین نمازى در 
هجدهمین دوره جشــنواره بین المللى ایمجین ایندیا مادرید در 

اسپانیا نمایش داده خواهد شد.
این فیلم برنده جایزه بهترین فیلمنامه از چهل و هفتمین جشنواره 

مونترال کانادا شده است.
«آپاندیــس» اثرى اجتماعى اســت و وقایــع روز اجتماع در آن 
روایت مى شــود. فیلم در بیمارســتان مى گذرد و از این لوکیشن 
خاص که پر از اضطراب و نگرانى اســت به مسائل جامعه اشاره

 دارد. 
آنا نعمتى، امیرعلــى دانایى، رضا اکبرپــور، پردیس منوچهرى، 

مرجان مؤمنى، محمدعلى کیانى، مرتضى على عباس میرزایى، 
صحرا اسداللهى، سیمون سیمونیان و... در این فیلم به ایفاى نقش 

پرداخته اند.
هجدهمین دوره جشنواره بین المللى ایمجین ایندیا در شهر مادرید 

از دیروز آغاز شده و تا 10 خرداد ادامه خواهد داشت .
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تیم فوتبال سپاهان پس از سه فصل غیبت موفق شد به 
رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا بازگردد.

آخرین حضور ســپاهان در رقابت هاى لیگ قهرمانان 
آسیا به لیگ پانزدهم باز مى گردد که در آن فصل حسین 

فرکى و ایگور استیماچ هدایت تیم را برعهده داشتند.
پس از لیگ چهاردهم که با قهرمانى طالیى پوشــان 
خاتمه یافت، سپاهان در لیگ هاى پانزدهم، شانزدهم و 
هفدهم شرایط خوبى نداشت و فصل را به ترتیب با رتبه 
هاى یازدهم، پنجم و چهاردهــم خاتمه داد تا جایى در 

رقابت هاى آسیایى نداشته باشد.
البته بازگشت طالیى پوشان به آســیا با تساوى برابر 
پدیده و یک هفتــه زودتر هم تضمین شــده بود ولى 
آنها پنجشنبه شب در حضور نزدیک به 15 هزار هوادار 

زردپوش موفق به شکست 2 بر صفر 

استقالل خوزستان شــدند تا 58 امتیازى شوند و نائب 
قهرمانى اشان تضمین شود.

حاال شــاگردان امیرقلعه نویى منتظر دیدار نیمه نهایى 
جام حذفى خواهند بود تا عالوه بر گرفتن انتقام ناکامى 
در لیگ برتر مقابل پرســپولیس، با شکســت این تیم 
از بازى پلى آف احتمالى آســیا( که البته درصد پایینى 
دارد) اجتناب کننــد و با قهرمانى احتمالــى به عنوان 
یک جامداربه دور گروهــى رقابت هاى فصل بعد لیگ 

قهرمانان آسیا صعود کنند.
در پایان رقابت هــاى لیگ هجدهم و پس از پشــت 
سر گذاشتن فصلى دشــوار و فشرده شاگردان امیرقلعه 
نویى در شرایطى در میان تشویق هواداران به رختکن 
رفتند که با 3 امتیاز کمتر نسبت به پرسپولیس فصل را 

خاتمه دادند.

نایب قهرمانى سپاهان 
با آپـشن 

«سالم دوباره به آسیا» 

 تیم فوتبال ذوب اهن در آخرین بازى لیگ برترى خودش به تساوى دست 
پیدا کرد تا جایگاهش روى پله ششم تثبیت شود.

ذوب آهن در شرایطى در خانه نفت مســجد سلیمان به میدان رفت که 
شاگردان فیروز کریمى براى فرار از سقوط به امتیازات این بازى احتیاج 
داشتند تا بتوانند در رقابت با ســپیدرود در لیگ بمانند.اما گل زودهنگام 
استقالل به سپیدرود به نوعى حساسیت بازى ذوب آهن را هم کم کرد تا 
شاگردان منصوریان که بدون چند بازیکن اصلى تیم هم بازى مى کردند با 
خاطرى آسوده بازى را ادامه دهند و توسط درخشان مهر به گل برسند.گل 
ذوب آ هن خیلى زود با پنالتى نفتى ها جبران شد تا نیمه اول با تساوى یک 
بر یک به پایان برسد. در نیمه دوم کیفیت بازى افت کرد و تماشاگران شاهد 
بازى انچنان جذابى نبودند ولى این نفت بود که بر روى یک غافلگیرى 
به گل دوم دست پیدا کرد و تا ثانیه هاى پایانى هم پیش بود ولى کامبک 

دوباره شاگردان منصوریان حکم به تساوى دو بر دو این بازى داد.

امیر قلعه نویى که پرافتخارترین مربى لیگ برتر فوتبال ایران 
است براى ششمین سال متوالى از رســیدن به جام قهرمانى 

لیگ بازماند.
هجدهمیــن دوره مســابقات لیگ برتــر فوتبال ایــران با 
قهرمانى مجدد پرسپولیس به پایان رسید. پرسپولیس در سه 
دوره اخیــر لیــگ برتر بــا هدایــت برانکــو ایوانکوویچ به 
قهرمانى رســیده اســت تا برانکو به تنها مربــى لیگ ایران 
تبدیل شــود کــه ســه دوره متوالى بــا یک تیــم قهرمان

 شده است.
امیر قلعه نویى ســرمربى این فصل تیم فوتبال ســپاهان در 
حالى که تا روز آخر مسابقات لیگ شــانس رسیدن به عنوان
 قهرمانى را داشــت در نهایت جام را به پرســپولیس واگذار 

کرد.
قلعه نویــى کــه پرافتخارترین مربــى لیگ برتــر فوتبال 

ایــران محســوب مــى شــود، در دوره هــاى پنجــم 
(استقالل)، هشــتم (اســتقالل)، نهم و دهم (ســپاهان) و 
دوازدهم (اســتقالل) توانســت بــه عنــوان قهرمانى لیگ

 برسد.
آخرین قهرمانى قلعه نویى در لیــگ برتر در دوره دوازدهم و 
با استقالل به دســت آمد. قلعه نویى از آن زمان و در 6 دوره 
گذشته با تیم هاى مختلف از تکرار عنوان قهرمانى باز ماند و 
برانکو ایوانکوویچ را مى توان یکى از دالیل ناکامى قلعه نویى 

معرفى کرد؛ حداقل در سه دوره اخیر.
در ســه فصل گذشــته که پرســپولیس به عنوان قهرمانى 
رســید، امیر قلعــه نویــى بــا تراکتورســازى، ذوب آهن 
و سپاهان پشت ســر برانکو ایوانکوویچ و پرســپولیس قرار 

گرفت.
دو ســال پیش (لیگ شــانزدهم) امیر قلعه نویى ســرمربى 

تراکتورســازى بود که در پایــان فصل بعد از پرســپولیس و 
اســتقالل بــا عنوان ســومى لیــگ را بــه پایان رســاند. 
قلعه نویى بــراى لیگ هفدهــم راهى تیم ذوب آهن شــد

و بازهم به رقیب اصلى برانکو و پرســپولیس براى قهرمانى 
تبدیل شــد ولى در نهایــت فصل را بــا 9 امتیــاز اختالف 
نســبت به پرســپولیس و با عنوان نایب قهرمانــى به اتمام 

رساند.
قلعه نویى بــراى لیگ هجدهم عازم تیم ســپاهان شــد و 
مســئوالن این تیم هم تقریبــًا تمام بازیکنــان مدنظر قلعه 
نویى را براى بازگشــت به عنوان قهرمانى فراهم کردند. این
 تیم حتى در نیــم فصل هم خریدهاى قابل توجهى داشــت 
تا تقویت شــود ولى ایــن مربــى در نهایت بازهــم قافیه را 
به برانکو باخت و با 3 اختالف امتیاز، بعد از پرســپولیس نایب 

قهرمان لیگ شد.

 جشــن نایب قهرمانى، اصطالحى که در لیگ چهاردهم توســط 
تراکتورســازى وارد ادبیات لیگ شــد انگار طرفداران جدیدى هم 
پیدا کرده است.  در اصفهان زردپوشان سپاهان بعد از برترى مقابل 
استقالل خوزستان و کسب رتبه دوم لیگ، همراه با تماشاگران خود 

در ورزشگاه نقش جهان به جشن و شادى پرداختند.
 امیر قلعه نویى در هفته هاى پایانى لیگ بارها تاکید کرد سپاهان در 
این فصل به دنبال قهرمانى نیست و با توجه به رتبه چهاردهم فصل 
گذشته، سپاهانى  ها به همین حضور در جمع مدعیان و کسب سهمیه 
هم راضى اند. اما به نظر مى رسد جشن و شادى  پنج شنبه شب بیش از 
هر چیز به خاطر بازى باقیمانده سپاهان در جام حذفى و امید هواداران 
به قهرمانى در این جام باشــد. اصفهانى ها با این  جشن روحیه تیم 
را باال نگه داشتند تا در بازى حیثیتى هشــتم خرداد انتقام لیگ را از 

پرسپولیس بگیرند.

 پرســپولیس در حالى عنوان قهرمانى هجدهمین دوره 
رقابت هاى لیگ برتر را به خود اختصاص داد که کاپیتان 
این تیم نیز یک رکورد دســت نیافتنى را از خود بر جاى 

گذاشت. 
 ســیدجالل حســینى که ســومین قهرمانــى اش با 

پرسپولیس را جشــن گرفت و به عنوان کاپیتان 
جام را باالى ســر برد، با سه تیم توانسته 

است هفت بار در لیگ برتر 

قهرمان شود. حسینى 
با س ایپا، سه بار با ســپاهان و سه بار هم با یک بار 

پرسپولیس قهرمان فوتبال ایران شده تا با هفت قهرمانى 
رکوردى ماندگار را براى خودش به جا بگذارد.

لوسیانو پریرا معروف به شیمبا با درخشش در بازى هاى پایانى فوالد 
موفق شــد در جنگ آقاى گلى شریک اســتنلى کى روش هموطن 

بلندقامتش بشود.
 پریرا در دیدار تیمش مقابل تراکتورســازى دو گل به ثمر رساند تا با 
16 گل مثل کــى روش که او هم گل اول تیمش را مقابل اســتقالل 
خوزستان به ثمر رساند، آقاى گل لیگ شود. شیمبا در هفت بازى آخر 
تیمش موفق به گلزنى شد تا از اواسط جدول خود را به صدر برساند و 

کفش طال ببرد.
 این دو مهاجم برزیلى باالتر از على علیپور ایستادند که با افتى عجیب 
در آخرین بازى هم موفق به گلزنى نشد تا این عنوان را بعد از یک فصل 

از دست بدهد. 
پرسپولیس در سه فصل گذشته با درخشــش طارمى و علیپور کفش 

طالى لیگ را برده بود.

هافبک جوان ســپاهان به عنوان بهترین پاسور لیگ هجدهم 
معرفى شــد.  محمد کریمى پس از آنکه در خونه به خونه بابل 
عملکرد درخشانى داشــت و در این تیم چهره شد، با نظر امیر 
قلعه نویى به سپاهان پیوست ولى با وجود اینکه کار سختى براى 
بازى در این تیم ُپرستاره داشت ولى در 22 بازى به میدان رفت و 

در پایان فصل توانست بهترین پاسور شود.
این هافبک خالق و خوش تکنیک در نخســتین سال تجربه 
بازى در لیگ برتر، 16 بار در ترکیب ســپاهان حضور داشت و 
هفت بار هم به عنوان یار جانشین به میدان رفت که در طول این 
مدت توانست هشت  پاس گل بدهد تا در کنار کى روش استنلى 
که آقاى گل شد، جایزه بهترین پاســور را نیز نصیب سپاهان 
کند. محمد کریمى در این فصل مقابل سایپا(3 بار)، سپیدرود، 
تراکتورسازى، ذوب آهن، پارس جنوبى و پدیده مشهد  پاس گل 
داد و در پایان فصل باالتر از مهدى مومنى، سعید آقایى و امین 

قاسمى نژاد، به عنوان برترین پاسور معرفى شد.

س و 
ـاند. 
شــد

مانى 
الف 
تمام 

ـد و 
قلعه 
 این

ــت 
یه را 
ایب 

5آنها پنجشنبه شب در حضور نزدیک به 15 هزار هوادار 
2زردپوش موفق به شکست 2 بر صفر

3رفتند که با 3 امتیاز کمتر نسبت به پرسپولیس فصل را 
خاتمه دادند.

امیر قلعه نویى که پرافتخارترین مربى لیگ برتر فوتبال ایران
است براى ششمین سال متوالى از رســیدن به جام قهرمانى

لیگ بازماند.
هجدهمیــن دوره مســابقات لیگ برتــر فوتبال ایــران با
قهرمانى مجدد پرسپولیس به پایان رسید. پرسپولیس در سه
دوره اخیــر لیــگ برتر بــا هدایــت برانکــو ایوانکوویچ به
قهرمانى رســیده اســت تا برانکو به تنها مربــى لیگ ایران
تبدیل شــود کــه ســه دوره متوالى بــا یک تیــم قهرمان

است.  شده
ســپاهان در ســرمربى این فصل تیم فوتبال امیر قلعه نویى
حالى که تا روز آخر مسابقات لیگ شــانس رسیدن به عنوان
را به پرســپولیس واگذار جام داشــت در نهایت  قهرمانى را

کرد.
قلعه نویــى کــه پرافتخارترین مربــى لیگ برتــر فوتبال

برانکو به شدت روى اعصاب قلعه نویى 

علیمنصور
 روى6

ایستـــــاد

جشنى 
براى انگیــزه 
در 8 خرداد

کفش هاى طال 
با برند 
برزیلـــى

رســپولیس در حالى عنوان قهرمانى هجدهمین دوره 
را به خود اختصاص داد که کاپیتان قابت هاى لیگ برتر

ین تیم نیز یک رکورد دســت نیافتنى را از خود بر جاى 
گذاشت.

ســیدجالل حســینى که ســومین قهرمانــى اش با 
رسپولیس را جشــن گرفت و به عنوان کاپیتان 

جام را باالى ســر برد، با سه تیم توانسته 
ست هفت بار در لیگ برتر

قهرمان شود. حسینى
با س ایپا، سه بار با ســپاهان و سه بار هم با ک بار

رسپولیس قهرمان فوتبال ایران شده تا با هفت قهرمانى 
کوردى ماندگار را براى خودش به جا بگذارد.

  حسین چرخابى پیشکســوت ســپاهان  در برنامه دیدار برتر 
اصفهان درباره عملکرد ســپاهان در فصل هجدهم لیگ برتر و 
انتظار هواداران ســپاهان براى قهرمانى این تیم سوال مهمى 
را مطرح کرد. او گفت: «این فصل تمام شــد، پرسپولیس به 
قهرمانى رسید و چند تیم سقوط کردند و سپاهان هم به 
نایب قهرمانى دست یافت. سپاهان باید از همین االن 
به فکر ترمیم مشکالت خود باشد. سپاهان نقاط 
ضعفى داشت و تمام گل هاى این تیم 
عموما به یک روش 
ارســال  یعنى 
بلند زده شــد. 
کى روش اســتنلى 
تمام گل هاى خود در این فصل را با لمس اول به ثمر رسانده که 
آمار فوق العاده اى است و اگر استنلى نبود، به نظرتان سپاهان در 

چه جایگاهى قرار مى گرفت؟

استنلى نبود سپاهان چندم مى شد؟ مهندس جدید فوتبال ایران7 قهرمانى با 3 تیم

 پرسپولیس در جم توانست براى سومین فصل پیاپى قهرمان 
لیگ برتر شود تا تعداد قهرمانى این تیم به عدد 5 برسد و از 
نظر قهرمانى با سپاهان برابر شود. سپاهان نیز در این دوره از 
مسابقات موفق شد نایب قهرمان شود تا تعداد نایب قهرمانى 
دو تیم در عدد 2 مساوى باشد ولى پرسپولیس با دو بار عنوان 
سومى موفق تر از سپاهان بوده که تنها یک بار این مقام را به 
دست آورده است. با این اوصاف پرسپولیس که پرافتخارترین 
تیم ادوار لیگ است عنوان پرافتخارترین تیم تاریخ لیگ برتر 

را که از لیگ دهم در اختیار سپاهان بود از آن خود ساخت.
پرسپولیس در دوره هاى اول و هفتم لیگ قهرمان شده بود و 
از لیگ شانزدهم تا هجدهم به مقامى کمتر از نخست بسنده 
نکرد. این براى نخستین بار در تاریخ پرسپولیس است که 
این تیم سه دوره پیاپى موفق به قهرمانى در لیگ مى شود. 
ســپاهان نیز در دوره هاى دوم، نهم تا یازدهم و چهاردهم 
قهرمان شده است. پرســپولیس در دوره هاى سیزدهم و 
پانزدهم نایب قهرمان شد. ســپاهان نیز این تجربه را در 
لیگ هفتم و هجدهم کسب کرد و نهایتًا دو عنوان سومى 
پرسپولیس در لیگهاى دوم و ششم در قیاس با تنها عنوان 
سومى سپاهان در لیگ دوازدهم باعث برترى پرسپولیس 

بر سپاهان شد.
سومین تیم پرافتخار تاریخ لیگ برتر استقالل است. هرچند 
که این تیم از نظر تعداد جام از رقیب تهرانى و اصفهانى خود 
ضعیف تر ظاهر شده آبى پوشان بیشترین استمرار را در حضور 
در جمع مدعیان داشته و با 13 بار قرار گرفتن در جمع 3 تیم 

نخست جدول رکورددار تاریخ مسابقات است. این تیم در 11 
دوره اخیر در 9 فصل در 3 رده باالى جدول بوده ولى از این 9 

فصل تنها دو بار به قهرمانى رسیده است.
حضور پاس تهران در رتبه پنجم لیست پرافتخارترین ها از 
جمله نکات جالب این فهرست است. با وجودیکه بیش از یک 
دهه از توقف فعالیت این تیم مى گذرد پاس با یک قهرمانى 
و 2 نایب قهرمانى جزو تیم هاى موفق تاریخ این مسابقات 
است. استقالل خوزستان در طول دوران حضور خود در لیگ 
برتر تنها یک فصل درخشان داشــت و در آن فصل نیز به 
قهرمانى رســید و در میان تیم هاى پرافتخار ضعیف ترین 

محسوب مى شود.
ذوب آهن با چهار نایب قهرمانى در کنار استقالل رکورددار 
قرار گرفتن در رتبه دوم است. این تیم با چهارنایب قهرمانى 
و یک سومى بهترین تیمى است که تاکنون به مقام قهرمانى 
نرسیده است البته تراکتورسازى نیز وضعیت تقریباً مشابه اى 
دارد و این تیم از زمان بازگشت به لیگ برتر در اکثر فصول 
در زمره مدعیان به شمار مى رفته ولى توفیقى در قهرمانى 
نداشته و سه نایب قهرمانى و یک مقام سومى کسب کرده 

است.
نکته جالب در خصوص فهرســت پرافتخارترین تیمهاى 
تاریخ لیگ برتر آن است که از جمع 13 تیمى که سابقه کسب 
عنوان اول تا سوم یک فصل را دارند پنج تیم در لیگ برتر 
حضور ندارند و استقالل خوزستان نیز از فصل بعد به جمع 

آنها اضافه خواهد شد.

پرافتخارهاى لیگ 
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ابالغ اخطاریه ماده 101
شــماره پرونده: 2/139704002004000247 شــماره بایگانــى پرونده: 9700335 شــماره ابالغیه: 
139705102141001585 تاریخ صدور: 30/11/1397 آگهى ابالغ اخطاریه ماده 101 آیین نامه اجراى 
مفاد اسناد رسمى الزم االجرا- بدینوسیله به آقاى علیرضا اسماعیلى عسکرانى به آدرس اصفهان بلوار کشاورز 
جنب معاینه فنى مکانیک على که بر اساس سوابق قبلى ابالغ آدرس مذکور شناسایى نگردیده ابالغ میگردد در 
خصوص پرونده اجرایى کالسه فوق له بانک مهراقتصاد اصفهان و علیه آقاى علیرضا اسماعیلى عسکرانى و 
محمد متقى زاده جزى و مهرى اشرافیان جزى و فردوس هادیان جزى موضوع سند رهنى شماره 35398 
مورخ 1395/04/20 دفتر 183  اصفهان، طبق گزارش کارشناس رسمى دادگسترى بشرح تصاویر پیوست، 
در خصوص ارزیابى پالك ثبتى 337/12722 تمامت ششدانگ پالك مذکور جمعا به مبلغ 3/690/000/000 
ریال (سه میلیارد ششصد نود میلیون ریال) ارزیابى گردیده است لذا چنانچه به مبالغ ارزیابى مذکور معترض مى 
باشید، اعتراض کتبى خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکى دستمزد 
کارشناس تجدید نظر به مبلغ 5/000/000 ریال باین اجرا تسلیم نمایید ضمناً به اعتراضى که خارج از موعد 
یا فاقد فیش بانکى دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد لذا طبق ماده 18/19 آئین 
نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ محسوب است 
فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد. م الف: 465008 مسئول واحد 

اجراى اسناد رسمى شاهین شهر /2/451
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهــى: 139803902004000047 تاریــخ آگهــى: 1398/02/21 شــماره پرونــده: 
139604002004000112 آگهى مزایده پرونده اجرایى کالسه: 9600407، 1- ششدانگ یک باب کارگاه 
بلوك زنى پالك یک هزار و سیصد و هفتاد و هشت (1378) فرعى مفروزى و مجزى شده از ششصد و نود و 
هفت (697) جدا شده از بیست و هفت (27) اصلى واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به مساحت 555 مترمربع 
2- ششدانگ یک باب باب کارگاه بلوك زنى پالك یکهزار و سیصد و هفتاد و نه (1379) فرعى مفروز و 
مجزى شده از ششصد و نود و هفت (697) مجزى از بیست و هفت (27) اصلى واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
به مساحت 548/60 مترمربع 3- ششدانگ یک باب کارگاه بلوك زنى پالك یک هزار و سیصد و هشتاد 
(1380) فرعى مجزى از ششصد و نود و هفت (697) مجزى از بیست و هفت (27) اصلى واقع در بخش 14 
ثبت اصفهان به مساحت 543/70 مترمربع به آدرس: اصفهان خیابان امام خمینى ابتداى خیابان شمش آباد 
(مادى فردان) (سردار شهید على جعفرى) که 1- سند مالکیت آن در صفحه 310 دفتر 332 امالك به شماره 
ثبتى 34023 و با شماره چاپى 0376840 بنام آقاى محمد حسن امین راسخ ثبت و صادر شده است. 2- سند 
مالکیت آن در صفحه 13 دفتر 315 به شماره ثبتى 34023 و با شماره چاپى 376841 بنام آقاى احمد امین 
راسخ ثبت و صادر شده است. 3- سند مالکیت آن در صفحه 116 دفتر 870 به شماره ثبتى 159474 و به 
شماره چاپى 0376842 بنام آقاى امیر امین راسخ ثبت و صادر شده است. 1- حدود پالك 27/1378: شماًال: 
به طول 13/56 متر دیواریست به دیوار پالك 697 باقیمانده شرقاً به طول 41/12 متر دیوار اشتراکى با 697 
باقیمانده جنوباً به طول 13/50 متر درب و دیواریست به کوچه غرباً به طول 41/16 متر دیواریست به پالك 
697 باقیمانده 2- حدود پالك 27/1379: شماًال به طول 13/50 متر دیوار به دیوار پالك 697 باقیمانده شرقًا 
به طول 41/10 متر دیواریست اشتراکى با پالك 697 باقیمانده جنوباً به طول 13/20 متر درب و دیواریست 
به گذر غرباً به طول 41/12 متر دیواریست اشتراکى با پالك 697 باقیمانده حدود پالك 27/1380: شماًال به 
طول 13 متر دیوار به دیوار پالك 697 باقیمانده شرقاً به طول 41/80 متر دیواریست اشتراکى با پالك 697 
باقیمانده جنوباً به طول 13/25 متر درب و دیواریست به کوچه غرباً به طول 41/10 متر دیواریست اشتراکى 
با پالك 697 باقیمانده./ طبق نظر کارشناسان رسمى سه ملک مذکور در زمان بازدید به صورت یکپارچه و 
به صورت کارگاه و تعمیرگاه گازسوز نمودن خودرو (CNG) در حال استفاده بود و تنها بخشى از زمین پشت 
کارگاه به صورت متروکه رها گردیده است. سه قطعه زمین به صورت محصور داراى درب و داراى 350 متر 
مربع اعیانى با کاربرى کارگاهى (مطابق سوابق شهردارى) داراى انشعابات آب و برق و در زمان بازدید در ید 
مستاجر بوده است. اعیانى به صورت دیوار باربر با سقفهاى آهنى، طاق ضربى و ایرانیت، نماسازى دیوارهاى 
کارگاه پالستر سیمان و کف سازى آن آسفالت و در بخش زمین پشت نیز هیچگونه نازك کارى انجام نشده 
است و کل این سه زمین تنها داراى یک کنتور برق مى باشد. و با توجه به اینکه سه پالك فوق در شهردارى 
داراى یک پرونده بوده و به صورت تجمیع شده (تجمیع غیرثبتى) در حال بهره بردارى و استفاده مى باشد و 
اعیان موجود روى مجموع سه پالك در شهردارى لحاظ گردید و به صورت یکپارچه قابل بهره بردارى است، 
قیمت گذرى براى مجموع سه پالك انجام مى گردد. ضمناً بر روى مجموع سه پالك در حدود 7 سال قبل 
اقداماتى براى اخذ پروانه صورت گرفته ولى منجر به اخذ  پروانه نشده و طى این مدت از مالک خواسته شده 
به بروز نمودن و ثبت اسناد و مدارك مالى به روز شده در پرونده شهردارى اقدام نماید که اقدام موثرى صورت 
نگرفت. ضمناً محل مورد نظر به صورت کارگاه نصب تانک (CNG) جمعاً به مساحت عرصه آن 1647/30 
مترمربع مى باشد. و طبق پرونده شهردارى 309/5 مترمربع اعیانى و نیز داراى امتیاز 7 واحد تجارى جمعاً به 
مساحت 350 مترمربع مى باشد و طبق اسناد رهنى شماره 148057- 92/2/28 و الحاقیه شماره 153970- 
93/6/22 تنظیمى دفترخانه اسناد رسمى شماره 12 اصفهان در رهن بانک سرمایه واقع مى باشد و طبق اعالم 
بانک بستانکار ملک تا تاریخ 98/07/19 داراى بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 98/03/21 
در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول سمت چپ به مزایده 
گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 33/800/000/000 ریال (سى و سه میلیارد و هشتصدمیلیون ریال) شروع 
و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى 

هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى 
آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تاتاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى 
بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه 
نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/02/28 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد 
موکول مى گردد. توضیحاً جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى 
در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر 
الزامى است. ضمناً برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در 

حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 463541 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /2/452
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شــماره3371 واقع درعلویجه یک اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام غالمرضا شیران(وغیره ) فرزند غالمعلى در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزچهارشنبه مورخ 98/3/22 ساعت 9 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد 
آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه 
مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ 

انتشار: 98/2/28   -462316/م الف   ابوالفضل ریحانى- کفیل اداره ثبت اسنادوامالك مهردشت /2/455
مزایده 

شــماره آگهــى: 139803902004000050 تاریــخ آگهــى: 1398/02/21 شــماره پرونــده: 
9000400200200051 آگهى مزایده بشماره بایگانى: 9000074- تمامت ششدانگ یکدستگاه آپارتمان 
مسکونى واقع در طبقه زیرزمین پالك 21 فرعى از 12 و 13 از 5646 باقیمانده، بانضمام کلیه متعلقات و 
مشاعات، بمساحت 117/34 مترمربع و با قدرالحصه از عرصه مشاعى 12 و 13 فرعى باقیمانده و پارکینگ 
و حیاط مشاعى و راه پله مشاعى و راه پله مشــاعى پالك هاى 22 و 23 و 24 فرعى واقع در بخش 3 ثبت 
اصفهان، به آدرس: اصفهان خیابان احمدآباد، کوچه نظام الملک، مقابل مدرســه نبوت (دبستان دخترانه 
دهخدا) پالك 55 که سند مالکیت آن در صفحات 383، 386، 389، 392 دفتر 142 امالك بنام آقایان ناصر 
نایب پور (33 حبه) و مصطفى نایب پور (19/5 حبه) فرزندان سید حسن و خانم فاطمه مصطفوى اصفهانى 
(19/5 حبه) فرزند سید احمد و خانم نصرت اعالئى (منافع) فرزند غالم رضا ثبت و صادر شده است و طبق نامه 
103/92/3284/34- 92/9/25 اداره ثبت منطقه شمال اصفهان حدود اربعه بدین شرح مى باشد: شماال: 
بطول 12/5 متر دیواریست به تحتانى پالك 5846/20 شرقا: یک بطو ل0/60 متر دیواریست به تحتانى 
پالك 5646/1 دو بطول 14/90 متر دیواریست بدیوار پالك 5646/14 جنوبا: اول بطول 6/47 متر درب و 
دیواریست به حیاط مشاعى 23 فرعى دوم در دو قسمت که قسمت اول غربى است بطول هاى 8/6 متر و 
یک متر تحتانى دیواریست به عرصه مشاعى و فوقانى دیواریست به پارکینگ مشاعى یک و دو فرعى، سوم 
در دو قسمت اول غربى است بطول هاى 2/5 و 5/5 متر درب و دیواریست به راه پله مشاعى 24 فرعى غربا: 
بطول 3 متر دیواریست به دیوارخانه پالك 5647/1 که طبق نظر کارشناس رسمى، ساختمان در سه طبقه 
با سازه بتنى، سقف تیرچه بلوك، نماى خارجى آجر بانضمام نرده روى دیوار، کف حیاط سنگ تیشه، پالك 
فوق بمساحت 117/34 مترمربع با کاربرى مسکونى، یک خوابه، داراى حیاط خلوت، کف موزائیک با برچسب 
چوب، درب هاى داخلى چوبى، پنجره ها آلومینیوم، آشپزخانه اپن، با کابینت چوبى و بدنه سرامیک، سیستم 
گرمایش بخارى، سیستم سرمایش کولر آبى، قدمت ساختمان حدود 25 سال، داراى انشعابات آب، برق ، گاز و 
طبق اعالم بستانکار مورد وثیقه تا مورخ 98/10/11 بیمه مى باشد. طبق سند رهنى شماره 138617- 85/6/1 
تنظیمى دفترخانه 241 کفیل دفترخانه 72 اصفهان بابت بدهى شرکت تولیدى کفش کراس در رهن بانک 
پارسیان شعبه دکتر نوربخش اصفهان واقع مى باشد  از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 98/3/22 در 
اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى- چهارراه الهور، اداره ثبت اسناد و 
امالك منطقه مرکزى اصفهان، طبقه سوم، شعبه دوم اسناد رهنى به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ 
پایه 1/705/000/000 ریال (یک میلیارد و هفتصد و پنج میلیون ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به 
باالترین قیمت پیشنهادى نقدا فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى 
مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تاتاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 
98/02/28 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت 
شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه 
اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى 
کتبى و  کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمناً برنده مزایده باید مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى 

همان روز طى فیش مخصوص پرداخت نماید. م الف: 463230 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /2/453
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- آقاى حاج على رضائى دادخواستى به مبلغ تخلیه و اجاره 
معوقه ریال بطرفیت آقاى ولى ا... رستمى فرزند لهراسب که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به 

کالسه 2/98 در شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس 
محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز سه شنبه مورخ 
98/4/11 ساعت 16 در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ 
تصمیم خواهد نمود. م الف: 465264 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع 

شماره یک) / 2/454
 ابالغ رأى

راى شورا- شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد. کالسه پرونده :1476/97 شماره دادنامه 70/98-
98/1/27 مرجع رسیدگى شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: صفر مهدورى  وکیل خواهان 
: سمیه رستمى  نشانى : نجف آباد خ امام کوى ارشاد دفتر وکالت آقاى حقیقى خوانده: بابک مهبدان نشانى: 
مجهول المکان، موضوع: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات 
قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى صفر مهدورى با وکالت سمیه رستمى به طرفیت بابک مهبدان با 
موضوع مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ ده میلیون و صد و چهل هزار تومان عهده بانک ملت به شماره 
1675741743152 و خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید به انضمام هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله ، 
نظر به بقا اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از  اشتغال ذمه خوانده داشته و نظر به عدم حضور خوانده 
على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن دعوى  لذا دعوى مطروحه  
مقرون به صحت تلقى و مستنداً به مواد 198 و 512 و 515 و 522 قانون آیین دادرسى  دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون و صدو چهل هزار تومان بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ سیصد و چهل و شش هزار و هفتصد و پنجاه تومان بابت هزینه دادرسى و خسارات 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 97/4/10 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل درحق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا وسپس ظرف 
همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد.462127/م الف، قاضى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه پنجم/ 2/456
ابالغ وقت رسیدگى

 وقت رسیدگى: شعبه دوم شوراى حل اختالف مهردشت. یک نوبت حداکثر تا تاریخ 98/2/27 دریکى از 
روزنامه ها کثیراالنتشار درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى درپرونده کالسه 108/98 به این شورا 
ارسال گردد. وقت رسیدگى 98/04/5 روز چهارشنبه ساعت 9 صبح خواهان: علیرضا اکبرى فرزند حسن 
خوانده: محمد بورونى نشانى : مجهول المکان. خواسته: مطالبه مبلغ هفت میلیون و نهصد هزار ریال با خسارت 
تاخیر تادیه و هزینه دادرسى گردشکار: خواهان مذکور دادخواستى به طرفیت خوانده تسلیم به شعبه دوم 
شوراى حل اختالف مهردشت نموده که ثبت که حسبدستوردادگاه تعیین و به درخواست خواهان و دستور 
شورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى درج مى گردد تا خوانده از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود وقت رسیدگى مذکور به خوانده ابالغ و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر خود جهت رسیدگى حضوربهم رساند. چنان که بعدا ابالغ به وسیله آگهى الزم شود. فقط یک نوبت 
منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود. 467818/م الف، دبیرشعبه دوم شوراى حل اختالف مهردشت/ 2/464

ابالغ وقت رسیدگى
ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- شرکت بیمه پاســارگاد با وکالت خانم پریرخ نادرى 
دادخواســتى به مبلغ 6/350/000 ریال بطرفیت آقاى بهروز خدابخشى که اعالم شده مجهول المکان 
است تقدیم و به کالسه 65/98  ش7ح در شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت 
مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در 
روز چهار شنبه مورخ 98/3/29 ساعت 14/45 در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا 
رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 467759 شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان (مجتمع شماره یک) /2/463
اخطار اجرایى

شماره: 906/90- 90/8/9 به موجب رأى شماره 1106 تاریخ 90/6/23 حوزه ششم شوراى حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه خلیل شصت وارى فرزند حبیب نشانى: مجهول 
المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 2/500/000 ریال بابت اصل خواسته و سى و چهار هزار ریال بابت 
هزینه دادرسى و پنجاه هزار ریال هزینه نشر آگهى- خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک 86/6/20 
لغایت تاریخ اجراى حکم در حق محکوم له کیوان بکرانى فرزند عباس على شغل: پخش مواد غذایى نشانى: 
آتشگاه- کوچه میدان شهردارى کوچه ش محمد ایقائى-بن بست فروردین پالك 33. ماده 34 قانون اجراى 
احکام: همینکه 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 استیفا 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 قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 

مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجراى حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن براى فرار از آن 
اموال خود را معرفى نکرده یا صورت خالف واقع از دارائى خود داده به نحوى که تمام یا قسمتى از مفاد اجرائیه 
متعسر گردیده باشد به حبس جنحه اى از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. م الف: 469886 

شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /468 /2
 حصروراثت 

على حقیقى داراى شناسنامه شماره 175 به شرح دادخواست به کالسه 281/98 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اصغر حقیقى نجف آبادى بشناسنامه 408 در تاریخ 
98/1/18 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. خدیجه 
حقیقى نجف آبادى ش ش 698 ، 2. محمد حقیقى نجف آبادى ش ش 676 ، 3. على حقیقى ش ش 175 ، 4. 
عزت حقیقى نجف آبادى ش ش 532 ، 5. زهرا حقیقى نجف آبادى ش ش 676 (فرزندان متوفى)، 6. طاهره 
جاللى نجف آبادى ش ش 66 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 465235/م 

الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /2/461
 حصروراثت 

حسینعلى حاج علیخانى جالل آبادى داراى شناسنامه شماره 16 به شرح دادخواست به کالسه 262/98 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ربابه صفرى جالل آبادى 
بشناسنامه 21 در تاریخ 92/2/3 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1. رجبعلى جنتى زاده ش ش 26 ، 2. حسینعلى حاج علیخانى جالل آبادى ش ش 16 ، 3. محمد 
حاج علیخانى جالل آبادى ش ش 554 ، 4. براتعلى معرفت ش ش 20 ، 5. فاطمه حاج علیخانى جالل آبادى 
ش ش 28 (فرزندان متوفى)، 6. مرتضى حاج علیخانى جالل آبادى ش ش 392 (همسر متوفى)، متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 465230/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد /2/460
مزایده اموال منقول 

شماره : 972466  اجراى احکام شعبه اول دادگاه حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 972466  
اجرائى موضوع علیه سعید وهمن طادى وله محمدرضا لطفى کهرسنگى در تاریخ 03/13/ 98 به منظور 
فروش یک دستگاه پى وى سى زن مدل MTC ساخت ایران داراى 3 ایستگاه ( فرز – قطع کن – سرو ته 
زن ) به مبلغ 165/000/000 – یک دستگاه برش ورق MDF مدل 3602500 ساخت ایران به طول 2/5 
متر که مستعمل مى باشد به مبلغ 135/000/000 از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى 
احکام دادگاه حقوقى فالورجان اطاق 318 برگزار نماید . اموال موضوع مزایده توســط کارشناس رسمى 
دادگسترى به مبلغ 300/000/000 ریال ارزیابى شده است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده 
با حضور در محل 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 برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در 
جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را به  حساب سپرده دادگسترى به شماره 
2171290288005 ایداع و فیش آن را ارائهو در صورت برنده شدن فى المجلس مابه التفاوت تا ده درصد 
قیمت پیشنهادى را ایداع نموده باشند و در صورت انصراف برنده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد 

شد.م/الف : 463551 دادورز اجراى احکام حقوقى فالورجان/ 2/450 
 ابالغ رأى

 کالسه پرونده:1402/97شماره دادنامه16-98/1/19 تاریخ رسیدگى: 98/1/6 مرجع رسیدگى کننده: شعبه 
یازدهم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: محسن انتشارى به نشانى نجف آباد خ گلبهار بن بست شهید 
سلمان زاده پ 151 کدپستى 8518675181  خواندگان : 1- هادى داوودى 2- مرضیه هارونى 3- مسعود 
هارونى نشانى :1- زندان نجف آباد 2- مجهول المکان 3- امیر آباد خ شهید مطهرى خ مولوى تقاطع مولوى 
و خاقانى سوپر مارکت هارونى (ساالر )خواسته: مطالبه وجه مندرج در قرارداد (152/000/000 ریال) و هزینه 
دادرسى گردشکار:پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ 
نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا  ختم رسیدگى اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
شورا درخصوص دعوى  محسن انتشارى بطرفیت خواندگان 1- هادى داودى 2-مرضیه هارونى 3-مسعود 
هارونى مبنى بر مطالبه وجه طبق قرار داد عادى مورخه 96/2/18 بــا توجه به مدارك موجود در پرونده و 
اظهارات خواهان و با توجه به اقرار خوانده ردیف اول نسبت به بدهى و قبول از سوال ایشان  مستندا به مواد 
9 و 10و 1258و 1259 قانون مدنى  حکم به محکومیت خوانده ردیف اول هادى داودى به پرداخت اصل 
خواسته 152/000/000 ریال (یکصد و پنجاه و دو میلیون ریال )و هزینه دادرسى مبلغ دو میلیون و صد هزار 
ریال و خسارت  تاخیر تادیه از تاریخ ثبت دادخواست 96/11/18 لغایت اجراى حکم صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره حضورى ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهى در محاکم دادگسترى شهرستان 
نجف آباد مى باشد و در مورد خواندگان ردیف دوم و سوم با توجه به مستردد نمودن دعوى توسط خواهان 
مستنداً به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرســى مدنى قرار ابطال دادخواست صادر و اعالم مى نماید راى 
صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهى در محاکم دادگستنرى شهرستان نجف آباد مى 

باشد. 462194/م الف سید امید قاضى عسگر-قاضى شعبه یازدهم شوراى حل اختالف نجف آباد/2/457

رئیس اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى ســمیرم گفت: 
متوسط ارزش اقتصادى علوفه تولیدى مراتع شهرستان 

سمیرم 221 میلیارد تومان است.
عزت ا... مرادى در گفتگو با «فارس» اظهار کرد: با توجه 
به تغییرات اکولوژیکى و اقلیمى و بارش هاى مناسب سال 
جارى، تولیدات علوفه در شهرســتان وضعیت مطلوبى 
داشــته اســت؛ ظرفیت چرایى مراتع شهرستان تعداد 
500 هزار رأس دام اســت که در 350 هزار هکتار مرتع 
و حدود 100هزار هکتار اراضى جنگلى این شهرســتان 
پراکنده و از علوفه تولیدى مراتع اســتفاده خواهند کرد. 
وى افزود: نیمى از مراتع درجه یک اســتان اصفهان در 

شهرستان سمیرم واقع شــده و به عبارت بهتر سمیرم 
قطب مرتعدارى استان اصفهان اســت. در سال جارى 
ارزش اقتصادى مراتع شهرســتان سمیرم 884 میلیارد 
تومان است که متوسط ارزش اقتصادى علوفه تولیدى 
از نظر علمى و اکولوژیکى 25 درصد از ارزش اقتصادى 
مراتع محسوب مى شــوند و 75 درصد ارزش اقتصادى 
غیر علوفه و حفاظتى، اکولوژیکى، زیبایى شناختى، تنوع 
زیستى، ژنتیکى و گیاهان دارویى است. با این احتساب 
ارزش اقتصادى مراتع سمیرم 884 میلیارد تومان است 
و در سال جارى از این مقدار فقط ارزش اقتصادى علوفه 

تولیدى 221 میلیارد تومان است.

رئیس دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد از راه اندازى 
اپلیکیشنى براى نظارت بر ناوگان حمل و نقل دانشجویى 

خبر داد.
امیررضا نقش در مراســم راه اندازى اپلیکیشن اندرویدى 
ارزیابى و نظارت دانشجویى (ساوند) اظهار کرد: این سامانه 
در راستاى بهبود عملکرد ناوگان حمل و نقل دانشجویى و 
نظارت بیشتر بر عملکرد رانندگان اتوبوس ها در طول مسیر 
با نظارت مدیریت فناورى اطالعات و ارتباطات دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد نجف آباد توسط واحد فناور مستقر در مرکز رشد 
این دانشگاه طراحى و راه اندازى شد. وى اضافه کرد: بروز 
برخى حوادث ناگوار ناشى از بى احتیاطى رانندگان و نظارت 

نداشتن برخط مسئوالن دانشگاه ها بر سرویس هاى ایاب و 
ذهاب موجب شد که ایده اولیه طراحى این اپلیکیشن موبایلى 
شکل بگیرد. مدیر فناورى اطالعات و ارتباطات دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد نجف آباد نیز گفت: پس از ورود به سامانه با 
وارد کردن کد اتوبوس مورد نظر خود به صفحه گزارش وارد 
مى شوند که حاوى اطالعاتى همچون شماره پالك اتوبوس، 
نام و نام خانوادگى راننده و مسیر اتوبوس است و دانشجویان 
مى توانند گزارش هاى از پیش تعیین شده را عالمت گذارى و 
ارسال کنند. محمدرضا حبیب اللهى تصریح کرد: هر کاربر در 
طول روز مى تواند فقط دو بار از طریق این اپلیکیشن تخلف 

رانندگان را ثبت و ارسال کند.

ارزش علوفه مراتع سمیرم 
چقدر است؟

نظارت «ساوند» بر ناوگان 
حمل و نقل دانشجویى 

این گالب تقلبى است
بنا بـر اعـالم روابـط عمومـى معاونـت غـذا و دارو 
دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان، گالب بـا نـام 
تجاري «کره بار»، بدون مجوز بهداشتی و غیرمجاز 
اسـت و عرضـه تجـاري آن مـورد تأییـد نیسـت. 
برایـن اسـاس ایـن محصـول در صورت مشـاهده 

جمع آورى مى شود.

اعزام 3000 مبّلغ به مناطق 
تبلیغى 

حجت االسـالم اروجـى، مدیـرکل تبلیغات اسـالمى 
اسـتان اصفهان گفـت: امسـال در ماه رمضـان بیش 
از 3050 مبلّـغ مقیـم و غیرمقیـم به مناطق شـهرى و 
روستایى استان و حتى برخى استان هاى مجاور اعزام 
شـدند که از این تعداد 2290 نفر برادر و 760 نفر مبلّغه 

خواهر هستند.

منطقه قرمز قاچاقچیان
فرمانـده نیـروى انتظامـى اسـتان اصفهان در جلسـه 
ستاد مبارزه با مواد مخدر استان با بیان اینکه از ابتداى 
سـال تاکنون بیش از 4000 نفر در این رابطه دستگیر 
شده اند گفت: قاچاقچیان، اصفهان را منطقه قرمز خود 
تلقى  کنند. سردار معصوم بیگى افزود: از ابتداى امسال 
تاکنـون در مناطق جـرم خیز اسـتان بیـش از 22 باند 

ساخت و فروش مواد مخدر منهدم شده است.

خبر

در نشست اســتاندار اصفهان با صنعتگران و فعاالن اقتصادى شهرك 
صنعتى رازى شهرضا عنوان شد که بعد از تهران بیشترین فشار مالیاتى بر 

استان اصفهان وارد شده است.
رئیس هیئت مدیره شهرك صنعتى رازى شــهرضا در نشست استاندار 
اصفهان با صنعتگران و فعاالن اقتصادى شهرك صنعتى رازى شهرضا 
با انتقاد از اجراى نادرست قانون مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: بعد از 
تهران بیشترین فشار مالیاتى بر استان اصفهان وارد شده است و قانون 

مالیات ارزش افزوده باید با نگاه شرایط خاص در این استان اجرایى شود.
حســن عطایى با بیان اینکه ضوابط اداره امور مالیاتى استان به  گونه اى 
نیست که درخواست هاى ما عملى شود، افزود: صنعتگران و کارخانجات 
تولیدى بسیارى به دلیل معضالت مالیاتى در حال فرار از استان اصفهان 

هستند. رئیس هیئت مدیره شهرك صنعتى رازى شهرضا با بیان اینکه 
ممیزان مالیاتى بــه تولیدکننده ها و صنعتگران به عنــوان طعمه نگاه 
مى کنند، گفت: در سایر استان ها همکارى هایى در زمینه پرداخت مالیات 
با شرکت ها مى شود اما این همکارى ها در استان اصفهان انجام نمى شود 
و این کار سبب تعطیل شدن بسیارى از کارخانه هاى استان شده است. 
وى با بیان اینکه استان اصفهان به عنوان قطب صنعتى کشور نیاز دارد 
از ظرفیت ها و مواد اولیه آن به نفع خود استان استفاده شود، تصریح کرد: 
مجتمع فوالد مبارکه و ذوب آهن از کارخانه هاى مادر اســتان اصفهان 
هســتند اما این اســتان کمترین بهره را از این صنایع گرفته است، باید 
ظرفیت ویژه اى از صنایع پتروشیمى و فوالد مبارکه براى استان اصفهان 

تخصیص داده شود.

تبیین برنامه ها، اولویت ها و معرفى کمیسیون هاى 
دوره نهم اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى 
اصفهان با حضور معاون هماهنگى امور اقتصادى 
و منابع استاندارى، مدیرکل امور مالیاتى استان، 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان و البته 
جمع کثیرى از فعــاالن اقتصادى و اعضاى اتاق 
بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان در 

تاالر همایش هاى اتاق اصفهان برگزار شد.
معاون هماهنگى امور اقتصادى و منابع استاندارى 
اصفهان در این گردهمایى گفــت: ما انتظارات 
زیادى از اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى 
اصفهان و کمیســیون هاى این اتاق که آنان را 

همکار خود مى دانیم داریم.
محمدحســن قاضى عســگر اظهار کرد: ما در 
اســتاندارى اصفهان 13 کارگروه، با 263 عضو 
اصلى و 134 شــرح وظیفه داریم که متأســفانه 
نقش بخش خصوصى در این کارگروه ها کمرنگ 
است و حداکثر به 20 درصد مى رسد و انتظار است 
مدیریت جدید اتاق بازرگانــى، صنایع، معادن و 
کشاورزى اصفهان در دوره نهم با ارائه نظرات، ما را 

همراهى کند و نقش خود را افزایش دهد.
وى افزود: کمیسیون هاى 9 گانه اتاق بازرگانى، 
صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان باید در دوره 
نهم، مشکالت را احصا و اعالم کند تا بتوانیم براى 

رفع آنها راهکار پیدا کنیم.
■■■

رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزى اســتان 
اصفهان نیز با بیان اینکه امروز ما راه هاى نرفته 

و کار باقیمانده زیاد داریم که حق نداریم دیگران 
را در آن مقصر بدانیم، گفت: امروز حجم نقدینگى 
کشور 1800 هزار هزار میلیارد تومان است که از 
این میزان 3 درصد حجم نقدینگى اســکناس و 
مسکوکات، 12 درصد حســاب هاى جارى و 85 

درصد سپرده هاى مدت دار است.
نعمت ا... اکبرى اذعــان کرد: بدون کنترل حجم 
نقدینگى، ما نمى توانیم رونق تولید را جدى بگیریم 
مگر اینکه اتفاق خاصى بیافتد و اگر نتوانیم با بهبود 
فضاى کســب و کار رونق دهیم این زنگ خطر 
خواهد بود. وى با بیان اینکه به بخش خصوصى 
باید اجازه فعالیت بهتر و مطلوب تر داده شود، گفت: 
شوراى گفتگوى دولت با بخش خصوصى بهترین 
مکان براى افزایش ده پله اى فضاى کسب و کار 
است و قطعاً مى توان وضعیت استان اصفهان را از 
موقعیت فعلى بهبود بخشید که اگر استان اصفهان 
راه بیافتد کشــور راه مى افتد و این امر بارها ثابت 
شده است. اکبرى آمادگى ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزى استان را براى کمک به فعاالن اتاق 
بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى اصفهان 

اعالم کرد تا بخش خصوصى رونق یابد.
■■■

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى 
اصفهان در دوره نهم هم با قدردانى از مسئوالن 
و فعاالن اقتصادى گفت: سایه ابهام در وضعیت 
اقتصادى و مــراودات بین المللى، کســب و کار 
فعاالن اقتصادى را در موقعیت حساسى قرار داده و 
برنامه هاى ما در هاله اى از ابهام قرار دارد و مى طلبد 
دقیق تر و پیوسته تر، شرایط مدیریت شود. مسعود 

گلشیرازى اظهار کرد: امروز فعالیت ما مصادف با 
40 سال دوم انقالب است و با توجه به بیانیه گام 
دوم همراه اســت که نکات بســیار مهمى براى 
فعاالن اقتصادى دارد که باید نکات کلیدى بیانیه 
گام دوم شناسایى شود و براى تحقق آنها اقدامات 

الزم صورت پذیرد.
وى گفــت: اتاق بازرگانــى، صنایــع، معادن و 
کشــاورزى اصفهان در دوره جدید باید شاخص 
مدارى و بهبود شــاخص ها را مدنظر داشته باشد 
و براى رونق تولید در ســال جارى تالش کند و 

گام بردارد.
■■■

مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهان هم اظهار 
امیدوارى کرد طرح جامــع مالیاتى تحقق یابد و 
گفت: ما همواره سعى کرده ایم شرایط مناسب و 
ایده آل را براى فعالیت هــاى بخش خصوصى و 

حتى کسبه و افراد حقیقى مهیا سازیم.
بهروز مهدلو با بیان اینکه ســال گذشته عملکرد 
خوبى داشتیم و امســال نیز اقدامات خوبى را به 
انجام مى رسانیم، افزود: امسال براى اولین بار، ما 
بسته حمایتى براى رونق تولید آماده کرده ایم که 
متعاقباً تصویب و ابالغ خواهد شد که در این بسته 

امتیازاتى در نظر گرفته شده است.
وى از تعامل ســازمان امور مالیاتى استان با اتاق 
بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى اصفهان 
خبر داد و گفت: با اتــاق بازرگانى، صنایع، معادن 
و کشاورزى اصفهان تفاهمنامه داریم تا استقالل 
بیشترى داشته باشد و ما در راستاى عدم تبعیض 

مالیاتى گام برداشتیم.

بدون کنترل نقدینگى تولید رونق نمى گیرد
ساسان اکبرزاده

رئیس هیئت مدیره شهرك صنعتى رازى شهرضا با اشاره به مشکالت مالیاتى:

صنعتگران در حال فرار از
 استان اصفهان هستند
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یک متخصص تغذیه با بیان روش هاى تغذیه سالم و سالمتى روزه داران 
در ماه مبارك رمضان، گفت: برخى افراد افطار را با آب سرد یا خنک آغاز 
مى کنند که صحیح نیست و این کار مى تواند موجب ایجاد ناراحتى هاى 

گوارشى شود.
دکتر پروین میرمیران افزود: روزه داران وعده افطار را با آب ولرم، خرما و 
سوپ یا از انواع آش ساده، آغاز کنند و غذاى سبک مانند نان، پنیر و سبزى 
تازه و در صورت امکان یک تا دو عدد مغز گردو را در این وعده صرف کنند. 
وى به روزه داران توصیه کرد که در وعده افطار آش پر از حبوبات استفاده 
نکنند، این کار ممکن اســت نفخ و حتى مشکالت گوارشى براى آنان به 

وجود آورد.

میرمیران ادامه داد: برخى روزه داران وعده اصلى و به عبارتى غذاى سنگین 
را در افطار قرار مى دهند که این کار درستى نیست. شروع و وعده افطار باید 

از خوراك ها و غذاهاى ساده باشد.
این متخصص تغذیه گفت: مواد پروتئینى مانند مرغ، ماهى، تخم مرغ و 
گوشت را به اندازه، نه زیاد در وعده سحرى به شکل آبپز یا کبابى در فر یا 
قابلمه استفاده شود تا طى روز بتوانند انرژى کافى براى فعالیت هاى شغلى و 
فکرى داشته باشند. وى با اشاره به اینکه غذاهاى سرخ شده در روغن بهتر 
است از وعده سحرى حذف شوند، گفت: این کار سبب تشنگى و امکان 

سوءهاضمه روزه دار مى شود.
میرمیران همچنین بــه روزه داران توصیه کرد که در وعده ســحرى، از 

مصرف ادویه هاى زیاد در غذاها پرهیز کنند. وى ادامه داد: فست فودها در 
همه سال به ویژه ماه رمضان توصیه نمى شود زیرا از مواد گوشتى فرآورى 
شــده، روغن ها و ادویه هاى ناسالم تهیه مى شــوند که به شدت دشمن 

سالمتى هستند. 
این متخصص تغذیه اظهار کرد: روزه داران بعد از افطار از انواع میوه ها به 
ویژه نوع آبدار آنها مانند هندوانــه و انواع طالبى مصرف کنند و همچنین 
مصرف کاهو و ســایر ســبزیجات خام یا بخار پز در وعده سحرى براى 
جلوگیرى از تشنگى در روزهاى طوالنى و گرم، بسیار مفید هستند. وى 
افزود: مصرف سبزیجات پخته مانند هویج، کرفس، کدو، اسفناج و...  در 

ماه رمضان بسیار مفید و مناسب است.  

یک متخصص غدد درباره خشــکى دهان در ماه مبارك رمضان و 
روش هاى رفع آن به بیان توضیحاتى پرداخت.

فرهاد وحید متخصص غدد اظهار کرد: کار غدد بزاق دهان ترشح ماده 
بزاقى اســت که این غدد حدود یک و نیم لیتر در روز بزاق ترشح و به 
جذب و هضم غذا کمک مى کنند، به این صورت مواد غذایى در داخل 

معده نرم و آماده و در روده جذب مى شود.
وى در ادامه گفت: اگر به هر دلیلى براى غدد بزاقى مشکل ایجاد شود 
ترشحات آنها کاهش پیدا مى کند و موجب اختالل در هضم و جذب 
غذا مى شود در برخى مشکالت دهان و دندان هم ایجاد مى شود، یکى 
دیگر از وظایف ترشحات بزاق دهان این است که مانع تکثیر و رشد 

باکترى ها و میکروب ها شوند.
این متخصص غدد افزود: خشــکى دهان در مــاه مبارك رمضان 
پاتولوژیک نیست و شدت آن ممکن اســت تغییر کند و مى توان آن 

را کنترل کرد.
وى اظهار کرد: برخى افراد در نیمه هاى شــب مــواد غذایى مصرف 

مى کنند و آن را به عنوان سحرى در نظر مى گیرند که این کار کامًال 
اشتباه است، افراد باید به موقع سحرى را مصرف کنند و آن را از وعده 
غذایى خود حذف نکنند زیرا مدت زمان غذا مصرف نکردن آنها به 20 
ساعت مى رسد و همین امر موجب از دست رفتن آب بدن و خشکى 

دهان مى شود.
وحید اظهار کرد: یکى از مســائل مهم در ماه مبارك رمضان ر عایت 
بهداشت دهان و دندان است، بعد از خوردن افطار و سحر باید مسواك 
زده شود زیرا مواد قندى و چسبناك موجود در مواد غذایى زمینه رشد 
میکروب و باکترى ها را فراهم مى کند و همین امر در طول روز باعث 
ایجاد بوى بد دهان مى شود؛ افراد مى توانند در این یک ماه بیشتر از 
دستگاه بخور استفاده کنند زیرا تا حدودى مى تواند از خشکى دهان 

پیشگیرى کند.
این متخصص غدد گفت: برخى مواد غذایى موجب خشــکى بیشتر 
دهان مى شود که بهتر اســت این مواد غذایى در ماه مبارك رمضان 
حذف شــود، مواد غذایى که حالت اســیدى دارند، ترش مزه و تند و 

ادویه دار هســتند، کافئین و قهوه و به خصوص پیاز خام و سیر باعث 
مى شود بوى بد دهان بدتر و بدتر شود و مدت زمان طوالنى ترى باقى 
بماند و از بین نرود اما برخى مواد غذایى مانند پنیر که سرشار از پروتئین 
و کلسیم و فسفر است مى تواند باعث افزایش ترشح بزاق دهان شود.

وى ادامه داد: بعضى از گیاهان مانند خیار، هویج و انواع ســبزیجات، 
موجب ترشحات بیشتر غدد بزاقى مى شــوند و خشکى دهان را رفع 
 c مى کنند، میوه هایى همچون پرتقال، هندوانه، خربزه که ویتامین
بیشترى دارند مى توانند مانع خشکى دهان شوند، افرادى که ویتامین 
c کمترى جذب مى کنند باید در مدت زمان افطار تا ســحر دو عدد 
قرص جوشان ویتامین c اســتفاده کنند تا کمبود ویتامین c در آنها 

برطرف شود.
متخصص غدد در پایان تصریح کرد: در مــاه مبارك رمضان باید از 
غذاهاى پرچرب و نمک دار کمتر استفاده شود و هر دو ساعت یک بار 
آب نوشید زیرا مصرف بیش از حد آب موجب بیمارى کلیوى مى شود 

و آب بدن یکباره از دست مى رود.

راهکار هایى براى رفع خشکى و بوى دهان در ماه رمضان

براى افطار
 آش

 پر از حبوبات 
نخورید

میوه خرما چهار مرحله رسیدن را طى مى کند و در این مراحل 
تغییرهایى در رنگ، بافت، مزه، اندازه و ترکیب هاى شــیمیایى آن 

رخ مى دهد.
با توجه به اینکه خرما حاوى کربوهیدرات (مواد قندى) زیادى است، 
محیط مناسبى براى رشد میکرو ارگانیسم ها، به خصوص مخمرها 
محسوب مى شــود بنابراین توصیه ما به نگهدارى خرماهاى نرم و 

تازه در یخچال است.
سرماى محیط داخلى یخچال باعث کاهش رشد میکروارگانیسم ها 
و همچنین فعالیت آنزیم ها مى شــود. به طور کلى خرما را مى توان 
حدود هشت ماه داخل یخچال نگهدارى کرد اما نگهدارى خرماهاى 
خشک بیرون از یخچال و ظرف هاى در بسته اشکالى ندارد. خرماى 

خشک تا یکسال قابلیت نگهدارى در یخچال دارد.
خرماهاى نرم، به دلیل شیره و رطوبت زودتر خراب شده و مزه و 
رنگ آنها عوض و ترش مى شود. به همین علت، خرماى نرم 

و تر را در ظرف دردار درون یخچال با دماى 3 تا 8 درجه سانتیگراد 
قرار دهید. بهتر اســت ظرف مدت یک هفته خورده شــوند، تا در 
خواص آنها تغییرى ایجاد نشود. اما تا یک ماه در یخچال مشکلى 
پیش نمى آید. در صورت شــکرك زدن آن را گرم کرده و مصرف 

کنید.
خرماهاى خشــک و نیمه خشــک ماندگارى باالیــى دارند و در 
دماى آشــپزخانه،  دور از نور خورشــید و حرارت قابل نگهدارى تا 
یکسال هســتند. براى جلوگیرى از رطوبت، درون ظرف شیشه اى 
در دار و یا پالســتیک زیپ دار که هواى آن خالى شــده باشد، قرار

 دهید.
از نظر بهداشتى، شستن خرما مثل هر میوه دیگرى قبل از مصرف 
ضرورى است. انواع میکروارگانیسم ها و آلودگى ها در نخلستان ها 
وجود دارد. با توجه به پدیده گرد و غبارى که در چند ســال اخیر در 
مناطق غرب و جنوب غرب کشور مشکالت فراوانى را به وجود آورده، 

شستن خرما قبل از مصرف بیش از پیش ضرورى شده است بنابراین 
توصیه مى شود خرما را قبل از مصرف کامًال بشویید ولى نیازى به 

جدا کردن پوست آن نیست.
خرما سرشار از کربوهیدرات (مواد قندى) اســت و در صورتى که 
شرایط رشد میکروارگانیسم ها فراهم شود، خرماهاى نرم که داراى 
رطوبت بیشترى نسبت به انواع خشک شان هستند، به سرعت تخمیر 

مى شوند و طعم و بوى ترشیدگى مى گیرند.
فســاد خرما در اثر حضور انواع باکترى، کپک، مخمر و آفت هاى 
انبارى ایجاد مى شود. بوى ترشیدگى نشانه شاخصى از تخمیر شدن 
خرماست. گاهى در انواع خرمایى که به صورت فله عرضه مى شود 
آنقدر شــرایط نگهدارى نامناسب اســت که لکه هاى کپک زده را 
مى توان به سادگى مشاهده کرد. کرم خوردگى و وجود آفات در خرما 
هم از نشانه هاى فساد آن هستند که رفع این مشکل باید در مراحل 

داشت و برداشت خرما انجام شود.

نشانه هاى فساد خرما چیست؟
میوه خرما چهار مرحله رسیدن
انداز رنگ، بافت، مزه، تغییرهایى در

رخ مى دهد.
با توجه به اینکه خرما حاوى کربوهی
محیط مناسبى براى رشد میکرو ارگ
محسوب مى شــود بنابراین توصیه

تازه در یخچال است.
سرماى محیط داخلى یخچال باعث
همچنین فعالیت آنزیم ها مى شــو و
حدود هشت ماه داخل یخچال نگهد
یخچال وظرف هاى خشک بیرون از
خشک تا یکسال قابلیت نگهدارىد
خرماهاى نرم، به دلیل شیره و ر
رنگ آنها عوض و ترش مى ش

در این مطلب به پنج مورد که اشــتباه اســت اما به عادت شما 
در حمام کردن تبدیل شــده است، اشاره 
مى کنیــم. بنابراین اگر هریــک از این 

اشــتباهات را دارید، هرچــه زودتر از این 
عادت هایتان فاصله بگیرید.  

 
1.حمام کردن با آب داغ 

بله، ما هم مى دانیم که حمام کــردن با آب داغ در فصل هاى 
سرد ســال، احســاس خوبى براى شــما دارد. اما این یکى از 
بزرگ ترین اشتباهاتى است که  شما مى توانید در مورد پوست 
خود داشته باشید. اگر در زمانى که هوا سرد است، دوش آب داغ 
بگیرید، پوست شما تمام چربى طبیعى اش را از دست مى دهد 
و این خشک شدن بیش از حد پوست، خارش هایى که در فصل 
سرد سال دارید را افزایش مى دهد. بهترین راه این است که زمان 
استفاده از آب داغ در حمام را بسیار محدود کنید و به جاى صابون 

از بدن شوى استفاده کنید.  

2.استفاده از صابون هاى معطر 
قطعًا بوى خوشــایند صابون هاى معطر لذت بخش است. اما 
با اســتفاده از صابون هاى معطر و یا صابون هایى که مرطوب 
کننده ندارند، شــما مــى توانید باعث تحریک جدى پوســت 
خود شوید. به خصوص اگر پوست حساســى دارید، از این نوع 

صابون ها استفاده نکنید.  

3.استفاده از لیف یا اسفنج 
روشن بگوییم، اجبارى وجود ندارد که، استفاده از لیف یا اسفنج 
را کًال از عادت هاى حمام کــردن خود حذف کنید. با این حال، 
قابل ذکر است که این وســایل حمام شما مى توانند در معرض 
باکترى ها باشند، اگر شما به اندازه کافى آنها را تعویض نکنید. 
لیف شما مى تواند حامل باکترى، کپک و... باشد. پس از هر حمام 
لیفتان را کامًال خشــک کنید و هر چند وقت یکبار آن را عوض 

کنید.  

4.حمام هاى طوالنى مدت 
گاهى یــک حمــام طوالنى مدت پــس از یک روز ســخت 
الزم اســت. اما ســعى کنیــد، زمان حمــام کردن خــود را 
نهایتًا بــه 15 دقیقــه محــدود کنیــد و بالفاصلــه پس از 
خشــک کردن بدنتان با حولــه، از مرطوب کننده اســتفاده 

کنید.    

5.شستن هر روزه تمام بدن 
صابون یا بدن شــوى زیاد به بدنتان نزنید و نیازى نیســت هر 
روز همه قســمت هاى بدنتان را بشــویید. بدیهى اســت که، 
قســمت هایى از بدن شما، مثل صورت و دســت هایتان باید 
هر روز شسته شوند. اگر کارى که باعث تعرق بدن شما بشود، 
انجام نمى دهید (مثل ورزش کردن)، نیازى نیســت هرروز که 
دوش مى گیرید تمام قسمت هاى بدنتان را بشویید. کمرتان، 
قفسه ســینه تان، بازوهایتان و ســاق پاهایتان، اگر در فصل 
زمســتان فقط یکبار در هفته با صابون شســته شــوند، کافى

 است.

پزشــکان در بررســى هاى خود تأکید کردند: وجود خطوط عرضى 
فرورفته روى سطح ناخن مى تواند نشــانه ابتال به بیمارى دیابت 

نوع 2 باشد.
دیابت نوع 2 با عالئم متعددى همراه است که کاهش بى علت 
وزن، احساس خستگى شــدید و تکرر ادرار از جمله آنهاست. 
هرچند، بررسى ها نشان مى دهد وجود خطوط فرورفته روى 
ســطح ناخن را باید جدى گرفت چرا که مى تواند نشانه اى از 

احتمال ابتال به این بیمارى باشد.
دیابت نوع 2 از جمله بیمارى هاى شــایعى است که عدم تولید 
میزان کافى از هورمون انسولین در پانکراس یا عدم واکنش بدن به 
انسولین از عوامل ابتال به این بیمارى به حساب مى آیند. بدون وجود 

انسولین کافى، بدن قادر نخواهد بود قند موجود در خون را به انرژى قابل 
استفاده تبدیل کند.

بررسى ها نشان مى دهد فرورفتگى هایى که به صورت خطوط عرضى و با 
کمى تغییر رنگ بر سطح ناخن مشاهده مى شود مى تواند از کنترل نشدن 
سطح قند خون ناشى شــود. این عارضه به خط بیو شناخته شده  است و 

علت آن اختالل در رشد صفحه ناخن است. 
وجــود ایــن فرورفتگى هــا روى ناخن نشــانه ســوء تغذیه اســت. 
همچنین از جمله بیمارى هــاى دیگرى که موجب مى شــوند خط بیو 
روى ناخن ها ظاهر شــود مى توان به بیمارى هایى از قبیل ســرخک، 
اوریون، مخملک،  ذات الریه، دیابت کنترل نشــده و کمبود روى اشاره 

کرد.

پشه ها گرچه گونه هاى بســیار مهمى براى 
طبیعت به شــمار مى روند اما برخى انواع آنها 
مى توانند انسان را آزار دهند و با جثه ریز اما با 
نیش پرزورشان آرامش انسان را سلب کنند. با 
توجه به گزارش مردمى مبنى بر افزایش تعداد 
پشه ها، یک حشره شناس گفت: مانداب هاى 
ناشــى از افزایش بارندگى ها باعث افزایش 

پشه ها مى شود.
علیرضا نادرى با اشــاره به اینکه پشــه هاى 
خانگى، حشره اى از خانواده است، تصریح کرد: 
آب هاى راکد بر تکثیر و افزایش جمعیت این 
گونه تأثیرگذار است. امسال هم ممکن است 
به دلیل افزایش حجم بارش و ایجاد مانداب ها 

و آب هــاى راکد در اطراف شــهرهایى مثل 
تهران فرصت تخمگذارى براى این پشه ها 
فراهم شده باشد.  وى تأکید کرد: تکثیر جمعیت 
پشــه ها تحت تأثیر آب به ویژه مانداب هاى 
پیرامون شهرهاست البته این پشه ها خیلى زود 
از بین مى روند چون با افزایش دما و تبخیر این 
آب ها خشک مى شود و همین وضعیت فرصت 
تکثیر را از پشــه ها مى گیرد. این کارشناس 
حشرات ســازمان حفاظت محیط زیست با 
بیان اینکه گزارشــى مبنى بر افزایش تعداد 
پشه ها به دســت من نرســیده است، گفت: 
این پشه ها بیمارى زا نیســتند اما آزاردهنده

 هستند.

د که اشــتباه اســت اما به عادت شما 
ــده است، اشاره
 هریــک از این 
این چــه زودتر از

رید.  

با آب داغ 
کــردن با آب داغ در فصل هاى  حمام

 خوبى براى شــما دارد. اما این یکى از 
ست که  شما مى توانید در مورد پوست 
 زمانى که هوا سرد است، دوش آب داغ 
 چربى طبیعى اش را از دست مى دهد 
فصل از حد پوست، خارش هایى که در

 مىدهد. بهترین راه این است که زمان 
م را بسیار محدود کنید و به جاى صابون 

4.حمام هاى طوالنى مدتد.
خ ک ا ال ط ا ک گا

 اشتباهاتى که در حمام کردن 
مرتکب مى شویم

ن ها
ناخ

مت 
ن ها تشخیص دیابت با بررسى سال

ناخ
مت 

 تشخیص دیابت با بررسى سال

علت افزایش پشه هاعلت افزایش پشه ها
آگهى تغییرات

شــرکت آریا ذوب مورچه خورت سهامى خاص به 
شماره ثبت 52493 و شناسه ملى 14004289435 
بــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1397/12/08 و طبق اختیار حاصله تفویض شده 
از مجمع عمومى فوق العاده 1397/12/5 سرمایه 
شرکت از محل مطالبات حال شــده سهامداران و 
صدور سهام جدید از مبلغ پنج میلیارد ریال به مبلغ 
ده میلیارد ریال افزایش یافت و ماده پنج اساسنامه به 
شرح ذیل اصالح شد : * ماده پنج اصالحى : سرمایه 
شرکت مبلغ ده میلیارد ریال نقدى است که به پانصد 
هزار سهم بیســت هزار ریالى با نام عادى منقسم 
شــده و تماما پرداخت شده اســت. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (464976)

آگهى تغییرات
شــرکت جوان سیر پارسیان شــرکت با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبــت 61577 و شناســه ملى 
14007995285 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1398/01/17 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : نام شرکت به " کشت و صنعت جوانه 
طالیى ریحان " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (469961)

آگهى تغییرات
شرکت رهیافت سامانه آریا شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 1696 و شناسه ملى 
14007081320 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1398/02/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: اعضــاى هیات مدیــره عبارتنــد از آقاى 
روح اهللا بیگى حبیب آبادى به شــماره ملى 
6609866430 2. آقاى مهدى کاشــانى 
به شــماره ملــى 5110749884 3. خانم 
راضیــه نصیــرى کاکلکى به شــماره ملى 
4623419614 کــه براى مدت دو ســال 
انتخاب شدند. آقاى محمد مقصودى به شماره 
ملى 1271368706 به سمت بازرس اصلى 
و آقاى على شکل آبادى حبیب آبادى به شماره 
ملى 6600062843 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. پس 
از قرائت گزارش بــازرس قانونى ترازنامه و 
حساب سود و زیان شــرکت منتهى به سال 
1397مورد تصویب قــرار گرفت. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر 

(470056)



ســختى جــان کنــدن و حســرت از دســت دادن دنیا بــه دنیا پرســتان 
هجوم آورد. بدن ها در سختى جان کندن سست شده و رنگ باختند، مرگ 
آرام آرام همه اندامشان را فرا گرفته، زبان را از سخن گفتن باز مى دارد 
و او در میان خانواده اش افتاده با چشم خود مى بیند و با گوش مى شنود 
و با عقل درست مى اندیشد که عمرش را در پى چه کارهایى تباه کرده؟

موال على (ع)و روزگارش را چگونه سپرى کرده؟

رئیس اداره برق کاشان گفت: کاشان رتبه نخست نصب 
و بهره بردارى از انرژى خورشــیدى در استان اصفهان 

را دارد.
علیرضا عرب بیگى در جمع خبرنــگاران با بیان اینکه 
مجموعه هاى آب و برق هر کدام داراى ســه قسمت 
هستند، اظهار کرد: تولید برق، انتقال برق از نیروگاه تا 
ابتداى شهر و توزیع برق سه قسمت مجموعه برق هستند 
و هر قسمت اداره مخصوص به خود را دارد و در وزارت 
نیرو به یکدیگر مى پیوندند و بر همین اساس این موارد 

نشان دهنده گستردگى امور در حوزه وزارت نیرو است.
وى ضمن اشــاره به وجود پنج منطقه ویژه مشترکان 
خانگى افزود: ما پنج تعرفه خانگى، عمومى، کشاورزى، 
صنعتى و تولید و ســایر داریــم و در تعرفه خانگى پنج 
نوع منطقه داریم که شهرســتان کاشان منطقه چهار 
گرمسیرى است که پلکان تعرفه آن 100 کیلووات بود 
که با کاهش تعرفه برق پلکان تعرفه تا 1000 کیلووات 

افزایش پیدا مى کند.
رئیس اداره برق کاشــان با بیان اینکه تنها در تعرفه 
خانگى و تجارى موضوع تعرفه پلکانى مطرح اســت، 
ابراز کرد: با کاهش اخیر تعرفه برق در کاشان متناسب 
با میــزان مصــرف، هزینه ها کاهش پیــدا مى کند و 
این کاهش تعرفه فقط شــامل بخــش مرکزى این 
شهرســتان اســت و میزان کاهش تعرفه برق عالوه 
بر مصرف بــرق خانگى در مصرف بــرق تجارى نیز 
اعمال مى شــود در حالى که میانگیــن یک کیلووات 
برق در کاشــان 99 تومان بوده اما در استان اصفهان

 72 تومان است.
عقد قرارداد براى تولید 1300 کیلووات 

انرژى خورشیدى در سال جدید
عرب بیگى با بیان اینکه در سال گذشته کاشان مقام اول 
را در نصب و بهره بردارى از سامانه خورشیدى با ظرفیت 
1000 کیلووات در اســتان اصفهان کسب کرده است، 

گفت: در سال جارى نیز براى تولید 1300 کیلووات انرژى 
خورشیدى عقد قرارداد شده اما تاکنون نصب نشده است 
که امیدواریم این مهم محقق شود و بتوانیم توان خود را 

در استفاده از انرژى خورشیدى افزایش دهیم.
وى ضمن اشاره به پاداش هاى ارائه شده به مشترکان 
در سال گذشــته اظهار کرد: در بخش مدیریت مصرف 
این واحد در سال گذشــته 7000 میلیون ریال پاداش 
مدیریت مصرف به مشــترکان صنعتى، کشــاورزى و 
خانگى تخصیص داده شده است و به منظور رفاه حال 
همشــهریان کلیه کنتورهاى دیماندى این شهرستان 
به کنتور فهام تبدیل و 2200 مورد کنتور مشترکان نیز 

بهسازى و تعویض شده است.
8000 مگاوات کمبود برق در کشور داریم
رئیس اداره برق کاشــان با بیان اینکه در کشور 8000 
مگاوات کمبود برق داریم، افزود: این کمبود در کاشان 
نیز به نسبت کل کشور است در حالى که 5000 مگاوات 

با پرشدن سدها جبران شده، تا 2500 مگاوات با احداث 
نیروگاه هاى جدید جبران مى شود و بر همین اساس در 
بدبینانه ترین حالت یک چهارم خاموشى نسبت به سال 

گذشته خواهیم داشت.
وى با بیان اینکه طبق پیــش بینى هاى صورت گرفته 
پیش بینى مى شود با کاهش تعرفه برق مصرف طى پنج 
سال دو برابر مى شود، ابراز کرد: طبق پیش بینى هاى 
صورت گرفته احتمال مى رود اگر شهروندان مدیریت 
مصرف برق نداشته باشند بیش از 20 درصد افزایش برق 

داریم که این موضوع نگران کننده است.
استفاده از پنل خورشیدى

عرب بیگى ادامه داد: یکى دیگر از راهکارهاى جلوگیرى 
از افزایش مصرف برق استفاده از پنل خورشیدى است 
که باعث کم شــدن برق مصرفى در شــبکه و کاهش 

آلودگى مى شود.
وى با بیان اینکه کاشان پایین ترین رتبه وصول مطالبات 

در استان اصفهان را دارد، گفت: اداره برق کاشان بیش از 
30 میلیارد تومان مطالبه دارد که حدود 30 درصد ادارى 
و مابقى خصوصى است چرا که میانگین قبض هر دوره 
سال گذشته در کاشــان 44 هزار تومان است در حالى 
که در اســتان 34 هزار تومان است و بیش از 50 درصد 

مطالبات ما مربوط به صنایع است.
20 سارق دستگیر شدند

رئیس اداره برق کاشان با بیان اینکه میزان سرقت سیم 
برق در سال جارى تاکنون نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته سه برابر شده است، اظهار کرد: سال گذشته بیش 
از 20 سارق سیم برق توســط نیروى انتظامى دستگیر 
شده است که ارزش ریالى ســیم هاى مسروقه به 400 
میلیون تومان رسیده است و بر همین اساس از شهروندان 
درخواست مى شود با توجه به سرقت هاى برق از ساعت 
22 تا 6 صبح خاموشى هاى این ساعت را به 110 و 121 

اطالع دهند.

رئیس اداره برق کاشان در جمع خبرنگاران اعالم کرد

رتبه نخست کاشان در نصب سامانه هاى انرژى خورشیدى در استان اصفهان

دعاى روز دوازدهم ماه مبارك رمضان:
ْتِر َوالَْعفاِف َواْسُتْرنى فیِه بِلِباِس الُْقُنوِع َوالَْکفاِف َواْحِمْلنى فیِه َعلَى  اَللّـُهمَّ َزیِّنّى فیِه بِالسِّ

الَْعْدِل َواِالْنصاِف َو آِمنّى فیِه ِمْن ُکلِّ ما أَخاُف، بِِعْصَمتَِک یاِعْصَمه الْخآئِفیَن.
خدایا! در این روز مرا به زیور پوشــش از گناه و پاکدامنــى بیاراى و جامه قناعت 
و اکتفــاى به مقــدار حاجت را به بــرم کــن و وادارم کــن در این روز بــه عدالت و 
انصاف و ایمن ســاز مرا در این روز از هر چه از آن مى ترسم به نگهدارى خودت، 

اىنگهدارنده ترسندگان!

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

طبق 
پیش بینى هاى

 صورت گرفته احتمال 
مى رود اگر شهروندان 
مدیریت مصرف برق 
نداشته باشند بیش از

 20 درصد افزایش برق 
داریم که این موضوع 
نگران کننده است

بدینوسیله به استناد ماده 71 قانون و آیین نامه مالى شهرداریها، مجموعه عملکرد 
شش ماهه دوم سال 97 شهردارى عسگران از لحاظ هزینه و درآمد به شرح زیر 

جهت اطالع عموم منتشر مى گردد.

عملکرد مالى 6ماهه دوم سال 97 
شهردارى عسگران

داود گودرزى- شهردار عسگران

هزینه هاى عمرانى هزینه هاى جارى میزان درآمد

10/232/294/520 5/511/673/953 13/390/318/425

مؤسسه اى اقتصادى در نظر دارد تعدادى موتورسیکلت اسقاطى و اوراقى را از طریق حراج 
حضورى به فروش برساند:

زمان بازدید وسایط نقلیه:
یکشنبه 98/02/29 از ساعت 9 صبح تا 12 و بعدازظهر از ساعت 14 تا 17

زمان حراج وسایط نقلیه:
دوشنبه مورخ 98/02/30 ساعت 9/30 الى 13 موتورسیکلت

 محل برگزارى حراج:
اصفهان- خیابان هزارجریب، کوى بهار، خیابان شهید غالمى، روبروى دبیرستان باهنر، 

کانون فرهنگى، تربیتى همدانیان

تلفن تماس: 43- 36283540- 031

محل بازدید وسایط نقلیه:
کاشان- بلوار قطب راوندى- نرسیده به سالن عرشیا- حکمت 43- پارکینگ امین

کاشان- بلوار قطب راوندى- پارکینگ توحید

تعداد 3230 دستگاه موتورسیکلت اسقاطى و اوراقى  -
توضیح اینکه در اجراى قانون هواى پاك، کلیه موتورسیکلت ها صرفاً به مراکز 
مجاز اسقاط و بازیافت خودرو فروخته خواهد شد و سایر اشخاص حقیقى و 

حقوقى امکان شرکت در حراج را نخواهند داشت.

خریداران محترم مى بایست 20 درصد مبلغ پیشنهادى را در زمان خرید به 
صورت نقد و یا از طریق دستگاه کارتخوان پرداخت نمایند.

حراج  حضــورى


