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از خوردن کاهو و سکنجبین غافل نشویدباالخره فرماندار اصفهان کى معرفى مى شود؟  بازیگر نقش «ستار» در سریال «برادرجان» کیست؟ چرا طرح رمزهاى یک بار مصرف عقب افتاد؟ سالمتاستانفرهنگ خلعت از تیرماه مى آید ورزش جهان نما

باید همین امروز 
سیگار را 

ترك کنید

زندگى شبانه در اصفهان زنده مى شود؟
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رئیس جمهور تیرماه 
به اصفهان مى آید

بعدازظهر دلهره آور
  باالى تله سیژ

استان اصفهان شمالى 
یا استان کاشان؟!

واقعیــت5
 تصادف وحشتناك
 در خیابان کارگر

کارشناسان از حدود سال 1964 دریافتند که 
استعمال دخانیات مى تواند باعث ابتالى افراد به 

انواع بیمارى ها از جمله سرطان هایى چون مثانه، 
روده بزرگ، مرى، کلیه، حنجره، پانکراس 

و معده شود. 

رئیس پلیــس راهور شهرســتان اصفهان گفته 
خودرو پورشــه  خبرســاز اصفهانى که تصاویر 
تصــادف آن دیــروز در شــبکه هاى اجتماعى 
دست به دست مى شــد، ارتباطى به هیچیک از 
مسئوالن نداشــته و راننده آن «آقازاده» نبوده 

است.
«ایسنا» گزارش داد  که از روز گذشته، تصاویرى 
از یک تصادف در شــبکه هاى مجازى دست به 
دست مى شــود که نشــان مى دهد یک خودرو 
پورشه با برخورد با چند خودرو دیگر، موجب بروز 

خسارت شده است. 
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این بار دختران به جان هم افتادند!این بار دختران به جان هم افتادند!
بزن بزن در لیگ برتر بانوان در اصفهانبزن بزن در لیگ برتر بانوان در اصفهان
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شوراى شهر اصفهان امروز تصمیم مى گیرد

سقوط آزاد محمدرضا فروتن 
در گیـــــــشه

ارتش سایبرى آبى علیه قلعه نویى
«هیچ باشگاهى با من صحبت نکرده و تا زمانى که جام حذفى تمام 
نشود به هیچ باشــگاهى فکر نمى کنم.» این پاسخ امیر قلعه نویى به 
پیمان یوسفى در برنامه «ورزش و مردم» بود. در واقع سرمربى سپاهان 
شایعه مذاکره مدیران استقالل با او را تکذیب کرد اما عالقه اش براى 
بازگشــت را پنهان نکرد و اتفاقًا در همین مصاحبه از اینکه عاشــق 

استقالل است و چه کارهایى براى این تیم کرده حرف زد.
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

راننده خودرو پورشه در اصفهان، آقازاده نبود!

طرح جدید 
نمایندگان براى 
تعطیلى پنج شنبه ها

همه گزینه هاى چین روى میز اصفهان است
از حضور در «منطقه دیپلماتیک» تا خواهر خواندگى و احداث خط آهن و...
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سال شانزدهم /شماره
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وریا وریا 
در دوراهى در دوراهى 

سپاهان-استقاللسپاهان-استقالل

مجمع عمومى عادى سالیانه شرکت فوالد امیرکبیر کاشان، با حضور 
اکثریت سهامداران عصر روز چهارشنبه 25 اردیبهشت ماه برگزار گردید 
که پس از ارایه گزارش عملکرد شرکت و حسابرس، سهامداران با  تقسیم 
سود 1000 ریالى موافقت کردند. این سود نسبت به سال قبل 390 درصد 
رشد دارد. همچنین سهامداران، روزنامه هاى صمت و دنیاى اقتصاد را 

براى درج آگهى و اطالعیه هاى شرکت انتخاب کردند.
مهندس عزیز قنواتى، مدیرعامل شرکت فوالد امیرکبیر کاشان، عصر 
روز چهارشنبه در مجمع عمومى عادى ســالیانه شرکت که با حضور 
اکثریت سهامداران تشکیل شــده بود،  با ارایه گزارشى از فعالیت هاى 

گسترده فوالد امیرکبیر کاشان بویژه در رشد تولید و سودآورى و بومى 
سازى قطعات و بروزرســانى تجهیزات گفت: با عنایت خداوند متعال 
و با پشــتکار مدیران و کارکنان مجموعه و همگام با سیاســت هاى 
ارزش آفرین و متعالى شــرکت فوالد مبارکه اصفهان، در ســال مالى 
گذشته ضمن دستیابى به صد در صد اهداف پیش بینى شده ، موفق به 
کسب رکوردهاى تولید در نواحى مختلف و شتاب در تحقق چشم انداز

برنامه هاى شرکت شدیم. مدیر عامل شرکت فوالد امیر کبیر کاشان 
در ادامه از کاهش 44درصدى مصرف آب در خط تولید ورق گالوانیزه، 
کاهش 17درصدى مصرف آب در واحد نورد سرد، کاهش 24درصدى 

آب در  خط تولید آنیل خبر داد و افزود:  این در حالیست که در سال گذشته 
با رشد 6/3 تنى تولید و 155 درصدى صادرات مواجه بودیم.

مدیر عامل شرکت فوالد امیر کبیر کاشان  در ادامه از صرفه جویى دو 
و نیم میلیون دالرى در بومى سازى 116قطعه در این شرکت خبر داد 
و افزود در سال گذشــته 20 قطعه از تجهیزات تکنولوژى تولید در این 

شرکت بومى سازى شد.
مهندس قنواتى مدیرعامل شــرکت فوالد امیرکبیر کاشــان  افزود: 
چشــم انداز فوالد امیرکبیر کاشان تبدیل شــدن به یکى از بزرگترین 
تولیدکنندگان محصوالت فوالدى پوشــش دار در کشور و کسب 20 

درصد از سهم بازار داخلى و حضور در بازارهاى صادراتى هدف است.
وى ادامه داد: پروژه Revamp در خط گالوانیزه به انجام رسیده که در 
ابتدا قرار بود شرکت هاى خارجى با سرمایه 7 میلیون یوروى عملیاتى 

کنند اما این خط با سرمایه 5 میلیارد تومانی در داخل انجام شد.
قنواتى افزود: شرکت در سال گذشته 137 هزار و 930 تن محصول در 
بازار داخل به فروش رســاند که 2,6 درصد باالتر از رقم سال 96 است. 

فروش صادراتى نیز با رشد 155 درصدى همراه بود.
وى افزود: با اجراى سیاست بومى سازى و ساخت داخل قطعات میزان 
25میلیارد ریال صرفه جویى ریالى ناشــى از خرید داخلى در سال 97 

اتفاق افتاد. 
وى افزود: فوالد امیرکبیر کاشان از نیروى انسانى بعنوان سرمایه مهم 
سازمانى یاد کرد و گفت: این شرکت با میانگین سنى 38سال جزو جوان 

ترین کارخانه هاى فوالدى کشور محسوب مى شود.
در حاشیه این مراسم، مدیرعامل شــرکت فوالد امیر کبیر  کاشان به 
همراه مهندس یزدخواستى نماینده شرکت فوالد مبارکه اصفهان در 
مجمع عمومى و جهانگیر وکیلى قائم مقام شرکت و رئیس هیئت مدیره 
شرکت فوالد امیر کبیر کاشان از ظرفیت هاى تولید و توسعه این شرکت 

بازدید کردند.

رضایت سهامداران در مجمع عمومى عادى سالیانه شرکت فوالد امیرکبیر:

تقسیم سود یک هزار ریالى براى هر سهم،
 رشد 390درصدى سود سهام فوالد امیرکبیر کاشان

مهندس عزیز قنواتى: ضرورت ایجاد خط 2 تولید ورق گالوانیزه در این شرکت با هدف تامین بازار داخل
 مهندس عزیز قنواتى: براى اولین بار در کشور سیستم اشنایدر قدیمى کنترلى خط تولید گالوانیزه ( PLC )  با استقرار سیستم جدید زیمنس آلمان با نرم افزار کامال ایرانى 

به بهانه اکران فیلم «تولدت مبارك»؛
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اد به 
 مثانه، 

ارتهمه جا مثل تهران!
«هیچ

نشود به
پیمانی
م شایعه
بازگشـ
استقال

منا
س: ای

عک
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نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس، از سفر 
رئیس جمهور در تابستان سال جارى به استان اصفهان 
خبر داد و اظهار کرد: رئیس جمهور در سفر تیرماه خود به 
استان اصفهان، به 9 پیشنهاد دو شهرستان شاهین شهر و 

میمه و برخوار رسیدگى خواهد کرد.
حسینعلى حاجى دلیگانى جمعه شب افزود: در جلسه اى که 
به  تازگى با حضور استاندار اصفهان و چند تن از معاونان وى 
تشکیل شد، پیشنهاد گنجاندن شروع برخى از طرح ها در 

سفر تابستانى رئیس جمهور به استان اصفهان مطرح شد.
عضو کمیســیون برنامه  و بودجه و محاســبات مجلس 
ادامه داد: در ادامــه پیگیرى طرح هــاى عمرانى در دو 

شهرستان شاهین شهر و میمه و برخوار، احداث تأسیسات 
فاضالب و تصفیه خانه 13 شهر در دو شهرستان، احداث 
بیمارســتان برخوار، متروى شاهین شــهر- اصفهان، 
بازسازى بیمارســتان میمه و آزادراه پیامبر اعظم(ص) از 
امسال داراى ردیف بودجه ســاالنه کشورى شدند. وى 
در پایان اظهار کرد: طرح هاى تأسیس شهرك پوشاك و 
بندر خشک با حضور داوطلبانه جمعى از فعاالن اقتصادى 
تهیه و به معاونان استاندار اصفهان ارائه شده است؛ طرح 
شهرك پوشاك در صورت اجرا و بهره بردارى به تنهایى 
120 هزار شغل براى مردم استان اصفهان ایجاد خواهد 

کرد.

نماینده فالورجان در مجلس با اشاره به گزارش مرکز 
پژوهش ها مبنى بر اینکه 40 درصد مردم ایران زیر خط 
فقر هستند، گفت: شاخص هاى مطرح براى محاسبه 
خط فقر درآمدهاى خانواده هاســت که بر این اساس 
خانوارهایى که زیر دو میلیون و 500 هزار تومان درآمد 
دارند زیر خط فقر هســتند و با این احتساب حدود 40 
درصد خانواده هاى ایرانى زیر خط فقر هستند اما اگر 
مرکز پژوهش ها اعالم کرده کــه خانواده ها با درآمد 
کمتر از سه میلیون و 400 هزار تومان درآمد زیر این 
خط هســتند حدود 55 درصد خانوارها کمتر این رقم 

درآمد دارند.

حجت االســالم والمســلمین ســیدناصر موسوى 
الرگانى با بیان اینکه تعداد زیــادى  از خانواده هاى 
ایرانى بــا یارانه زندگــى کرده و یــا از طریق کمک 
هاى مستمرى ســازمان بهزیســتى و کمیته امداد 
امام خمینى (ره) امــرار معاش مى کننــد، افزود:  با 
این وضعیت حتى عــده اى شــرایط آن را ندارند که 
تحت پوشــش کمیته امداد و یا بهزیستى قرار بگیرند 
چراکه این افراد براى اینکه تحت پوشش این نهادها 
قرار بگیرند باید باالى 60 ســال ســن داشته باشند 
یا از کار افتاده 100 درصد بوده و یا بى سرپرســت و

 بدسرپرست باشند.

رئیس جمهور 
تیرماه به اصفهان مى آید

55 درصد خانوارهاى ایرانى 
زیر خط فقر هستند

پایان رؤیاى 
رسیدن شانسى به آمریکا 

   چمــدان | الیحه جدید ترامپ براى اصالح 
قانون مهاجرت آمریکا حاکى از آن است که گرین 
کارت به جاى قرعه کشــى بر اساس شایستگى 
داده شــود. «دونالد ترامپ» در این باره مى گوید 
که خواهان حذف طرح قرعه کشى (التارى) براى 
اخذ اقامت دائم آمریکا (گرین کارت) است. رئیس 
جمهورى آمریکا گفت، طبق طرح پیشنهادى جدید، 
اعطاى روادید ورود براى کار و مهاجرت بر اساس 
نظام امتیازى خواهد بود. شرایط سنى و آشنایى به 

زبان انگلیسى از جمله این موارد خواهد بود.

حسابمان
 از 4/5 میلیون رد شد!

   رویداد24 | با واریز نــود و نهمین مرحله از 
پرداخت یارانه هاى نقدى حساب هر یارانه بگیر از 
4/5 میلیون تومان گذشت. هرچند که این رقم در 
طول حدود هشت سال گذشته و با تغییرات تورم 
به مرور ارزش خود را از دست داده اما به هر حال در 
هر ماه حداقل 3400 میلیارد تومان بابت یارانه هاى 
نقدى به دولت هزینه تحمیل مى شود که این رقم 

در سال به 42 هزار میلیارد تومان مى رسد.

از کجا آسانسور وارد مى کنیم؟!
   میزان | براساس آمار گمرك در سال 97 بیش 
از 3585 تن آسانسور وارد ایران شده است. براساس 
واردات این حجم آسانسور به کشور، بالغ بر 805 
میلیارد ریال در آمار گمرك به ثبت رسیده است. 
آسانسور از 9 کشور جهان از جمله اسپانیا، آلمان، 
امارات متحده عربى، چیــن و جمهورى کره وارد 
ایران شده است. در این میان کشور آلمان بزرگ 

ترین صادرکننده آسانسور به کشور است.

لکسوس 2/5 میلیاردى
 به مقصد نرسید

   تسنیم |فرمانده انتظامى شهرستان شهرضا 
از کشف یک دستگاه سوارى لکسوس قاچاق به 
ارزش 24 میلیارد ریال خبر داد. ســرهنگ صادق 
کاظم زاد اظهار کرد: مأموران انتظامى ایســتگاه 
ایست و بازرسى شهید امامى شهرضا حین کنترل 
خودروهاى عبــورى به یک دســتگاه کامیونت 
هیونداى  مشــکوك و آن را متوقف کردند. این 
کامیونت حامل یک دستگاه ســوارى لکسوس 
شاسى بلند ساخت کشور ژاپن بود که راننده مدارك 
مربوطه را ارائه نداد و کامیونت توقیف شد. ارزش 
خودروى کشف شده توسط کارشناسان 24 میلیارد 

ریال اعالم شده است.

مذاکره برقى با همسایه ها 
   ایسنا | وزارت نیرو همزمان با نزدیک شدن 
به تابستان و افزایش احتمالى میزان مصرف برق، 
راهکارهاى مختلفى را براى جلوگیرى از خاموشى 
در نظر گرفته است که یکى از راهکارها که هر ساله 
طبق روال صورت مى گیرد، مذاکره با کشورهاى 
همسایه براى تبادل برق است. در این راستا محسن 
طرزطلب، مدیرعامل شرکت مادرتخصصى تولید 
نیروى برق اظهار کرد: براى تبادل برق در فصل 
تابستان با کشــورهاى ارمنســتان و آذربایجان 

مذاکرات الزم صورت گرفته است. 

تولد بره هاى پنج قلو 
   ایمنا | مدیر جهاد کشاورزى دهاقان از تولد 
بره هاى پنج قلو نژاد رومانف در این شهرســتان 
خبر  داد. امیر صفرپور  اظهار کرد: ســومین زایش 
یک رأس میش ن ژاد رومانف در یک واحد دامدارى 
کوچک روستایى منطقه «گلشن» پنج قلو بود. وى 
ادامه داد: بره هاى متولد شده تلقیحى از نژادهاى 

ترکى و رومانف هستند.

فتواى بى سابقه
 عالم اهل تسنن 

   رویــداد24 | «شیخ عبداللطیف الهمیم»، رئیس 
دیوان اهل تســنن عراق در یک فتواى بى سابقه، اهل 
تســنن را به دفاع از ایران فراخواند. رسانه هاى خبرى 
عراق تأکید کرده اند که این موضع از ســوى این مرجع 
اهل سنت بى سابقه بود است. شیخ عبداللطیف الهمیم 
خطاب به اهل سنت گفت: «همه باید آماده دفاع از ایران 
باشند. این دفاع واجب شرعى است و همگان باید اطاعت 
کنند.» پس از سقوط «صدام»، این براى نخستین بار 
است که چنین فتوایى از اهل ســنت در رابطه با ایران 

صادر مى شود.

چرا شالقشان نزدید؟!
   عصر ایــران | امام جمعه جم بــا گالیه مندى از 
تعدادى از تماشاگران که در بازى روز پنج شنبه با روزه 
خوارى در مأل عام باعث بى حرمتى به ماه رمضان شدند 
گفت: دســتگاه قضائى کوتاهى کرده! حجت االسالم 
محمد گنجى ادامه داد: اگر کسى مریض یا مسافر باشد 
و در مأل عام روزه خوارى کند حکمش 25 ضربه شالق 
است که متأسفانه دســتگاه قضائى و دیگر دستگاه ها 
کوتاهى کردند. در این زمینه توقع داشتیم حداقل یک 
هشدارى داده مى شد تا بدانند شهرستان دارالمؤمنین جم 

نسبت به دینشان تعصب دارند. 

وزارت امر به معروف ایجاد شود
   مهر | امام جمعه مشهد اردهال کاشان گفت: الزم 
است براى امر به معروف و نهى از منکر ساز و کار قانونى 
داشته باشیم و در این راستا پیشنهاد مى شود وزارتخانه اى 
تحت این عنوان در کشور شکل بگیرد. حجت االسالم 
مهدى سلیمانى افزود: از مسئوالن انتظار مى رود تا با بى 
حجابى و بدحجابى ها و روزه خوارى هاى علنى مقابله 

کنند و طبق قانون با آنان برخورد جدى صورت پذیرد.

استان تازه داعشى ها
   ایرنــا | رسانه هاى پاکستانى روز شــنبه به نقل از 
منابع غربى گفتند: گروه تروریستى داعش که اخیراً در 
منطقه کشمیر هند از تشکیل والیت خبر داده بود اکنون 
مدعى تأسیس والیت در پاکستان شده است. تاکنون 
منابع رسمى پاکستان به ادعاى تشکیل استان از سوى 
داعش در این کشور واکنش نشان نداده اند با این حال 
نمایندگان پارلمان ایالتى پنجاب از دولت اســالم آباد 
خواستند تا عملیات هاى فورى علیه داعش در سراسر 

کشور آغاز کند.
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جمعــى از نماینــدگان اخیراً بــا تدوین طرحى 
خواســتار تعطیلى روز پنج شــنبه کلیــه مراکز 
ادارى و آموزشــى و قضایى در کلیه استان ها و 
شهرســتان ها همانند تهران شدند. این طرح در 
اختیار هیئت رئیســه مجلس قرار داده شــده در 
کمیسیون اجتماعى بررســى هاى الزم بر روى 
آن انجام و براى تصویب به صحن علنى پارلمان

 ارائه شود.
در متن این طرح آمده اســت: روزهاى پنج شنبه 
وزارتخانه ها، مراکز قضایــى در تهران و مجلس 
شوراى اسالمى تعطیل است همچنین در بخشى 
از نظام ادارى، شرکت هاى گاز، مخابرات، نفت، 

برق و مدارس تعطیل هستند.
به منظور هماهنگى هرچه بیشتر نظام اجرایى و 
قضایى کشور و جلوگیرى از هزینه هاى ادارى و 

پیشــگیرى از آلودگى هواى شهرها به خصوص 
کالنشــهرها، کاهش رفت و آمد، کاهش هزینه 
حمل و نقــل و رفع مشــکالت خانواده هایى که 
فرزندان آنها روزهاى پنج شنبه در منزل هستند، 
اضافه مى کند این طــرح باعث کاهش مصرف 
انــرژى در ادارات و نهادهاى انقالب اســالمى 

مى شود.
به موجب این مصوبه کلیه مراکز ادارى و قضایى 
مراکز اســتان ها همانند تهران از تاریخ تصویب 
این قانون تعطیل هســتند، ساعت کار کارمندان 
دولت 44 ســاعت در هفته تغییرى با این مصوبه 

نخواهد داشت.

اول خرداد 98 به عنوان مهلت بانک ها بــراى اجراى طرح رمز دوم یک بار 
مصرف در نظر گرفته شده بود تا رمزهاى ایستا با رمزهاى پویا جایگزین شود. 
ولى آنچه در نهایت موجب شــده بانک مرکزى این طرح را فعًال به تعویق 
بیاندازد مشکالتى بود که براى برخى از اپلیکیشن هاى بانکى ایجاد شده بود.
طبق برنامه ریزى انجام شده در بانک ها، بنا بر این بود که مشتریان رمز یک 
بار مصرف را از طریق اپلیکیشــن بانک ها دریافت کنند اما به دلیل مشکل 
گوشى هاى اپل و حذف شدن اپلیکیشن ها توسط سرویس حفاظتى گوگل 
این طرح با وقفه روبه رو شد و بانک ها مجبور شدند راهکار جایگزینى ارائه 

کنند.
بانک مرکزى در پاسخ به این سئوال که چرا سرویس هاى پیامکى، جایگزین 
اپلیکشــین هاى موبایلى براى ارائه رمزهاى دوم یک بار مصرف نمى شود 
تأکید کرد که سیاست این بانک دریافت هزینه از مردم براى فعال کردن رمز 
یک بار مصرف نیست و اگر بنا به ارائه این رمز از طریق پیامک باشد، مشتریان 
باید کارمزد را به بانک پرداخت کنند. ضمن آنکه اگر بنا باشــد پیام کوتاه به 
سرویس اصلى ارائه رمز دوم یک بار مصرف تبدیل شود مشکل دیگرى به 
غیر از هزینه هاى باالى این ســرویس وجود دارد و آن این است که حدود 
70 درصد اطالعات شماره تماس مشتریان که در اختیار بانک هاست، اعتبار 

ندارد و اشتباه است!
بانک مرکزى به دلیل مشکالت ایجاد شده، فعًال این طرح را به تأخیر انداخته 
ولى این تأخیر به معنى منصرف شدن نظام بانکى از رمز یک بار مصرف نیست 
چراکه بانک ها طبق دستور بانک مرکزى مکلف هستند مشوق هایى را براى 
مشتریان پرریسک خود در نظر بگیرند تا نسبت به فعال کردن رمز یک بار 

مصرف به شعب مراجعه کنند.

حجت االسالم سید حسین مؤمنى، معاون تهذیب و تبلیغ 
حوزه علمیه اصفهان در  گفتگویى که با خبرگزارى «حوزه» 
انجام داده، پیرامون فعالیت مبلغین مدارس امین در اصفهان 
به اظهارنظر پرداخته است. اینکه وظیفه این مبلغین دقیقًا 
چیست و آنها قرار است در مدارس چه چیزى را تبلیغ کنند، 

از البه الى گفته هاى مؤمنى قابل برداشت است:

      اتفاقاتى مانند صحنه هایى که از دل برخى از مدارس 
آموزش و پرورش چندى پیش در فضاى مجازى منتشر 
شده بود، به ما هشدار مى دهد که متولیان امر تبلیغ دینى در 
کشور، خاصه حوزه هاى علمیه آگاه باشند و از روش هاى 

تبلیغى خود به شکل سنتى خارج شوند.
      ورود مبلغین و روحانیون کاربلد، متخصص و فاضل 
به مدارس آموزش و پرورش کامًال احســاس مى شود تا 
این خأل را پر کنند. در حال حاضــر قریب به یکصد مبلغ 
اعم از مبلغ خواهر و بــرادر، در قالب مبلغین مدارس امین 
در سطح مدارس استان و خاصه شــهر اصفهان مشغول 

فعالیت هستند.

      امروز وضعیت خوبى در مهدهاى کودك نداریم و به 
نظر مى رســد آرایش فرهنگى ما در جنگ نرم در جهت 

خنثى سازى اقدامات دشمن مناسب و مؤثر نیست.
      متأسفانه برخى افراد اعم از مدیران، معلمان و متولیان 
به زعم خود درصدد ایدئولوژى زدایــى از نظام آموزش و 
پرورش هستند، اما باید بدانند اگر دین در صحنه آموزش و 
پرورش و سطوح نوجوانان و جوانان شکست بخورد، موجب 

شکست تمام ارزش هاى اخالقى و انسانى خواهد شد.
      هرگز نمى توان دین را از صحنه جامعه حذف کرد و 
انتظار ارتقا و رشد ارزش هاى اخالقى را داشت. این تصور 

غلطى است که برخى افراد در داخل کشور دارند.

دلیل حضور مبلغین 
حوزه علمیه اصفهان

 در مدارس

یک استاد جغرافیاى سیاسى دانشگاه اصفهان معتقد 
است طرح نام «اصفهان شمالى»، تنها مرهمى براى 
آرام کردن اصفهانى ها در مقابل تقسیم غیرمنطقى 
و غیرعلمى این استان است و در عمل، این استان، 

«استان کاشان» خواهد بود.
حسین مختارى هشى در گفتگو با «ایسنا»، تصریح 
کرد: نام اصفهان شــمالى براى بخشى که قصد 
دارند از اســتان اصفهان جدا کنند مبناى منطقى 
ندارد. این نام تنها مرهمى است که اصفهانى هاى 
مرکز را آرام کنــد و مانع از خشــم اصفهانى ها از 
تقسیم شدن استانشان شــود. اگر قرار باشد نامى 
براى این اســتان جدید انتخاب کنند باید استان 
کاشان باشد. با انتخاب این نام تالش این است که 
فشارهاى اصفهان را کم کرده و البى هاى اصفهان 

را ناکارآمد کنند.

این استاد جغرافیاى سیاسى گفت: شهرستان هایى 
که طبق این طرح در اســتان جدید قرار خواهند 
گرفت، شامل کاشــان، گلپایگان، خوانسار، آران 
و بیدگل، نطنز، اردســتان، نایین و خوروبیابانک 
مى شــوند. از نظر جغرافیایى این شهرستان ها با 
هم انسجام ندارند. براى مثال گلپایگان و خوانسار، 

ارتباطى با کاشان ندارند و در میان آنها کوهستان 
قرار دارد و ارتباط میان مرکز و این دو شهرســتان 
قطع است.  مختارى هشــى ادامه داد: این استان 
جدید، حتى پیوستگى فیزیکى نیز ندارد، شاهین شهر 
و میمه در میان آنهاســت و دو بخــش جدا از هم 
خواهد شد که این مســئله با اصل دسترسى مغایر 
است و بنیان علمى و منطقى ندارد. از طرفى برخى 
شهرستان ها از مرکز دورتر مى شوند که این مسئله 
نیز نشان مى دهد تقسیمات جدید مبناى درستى 
ندارد. وى افزود: بنابراین در این تقسیمات جدید، از 
میان هشت شهرستان مورد نظر، چهار شهرستان 
خوروبیابانک، نایین، گلپایگان و خوانســار، هیچ 
منطق جغرافیایى و علمى نداشــته و تنها به این 
دلیل اضافه شده اند که جمعیت به حدنصاب مورد 

نیاز برسد.

چرا طرح رمزهاى یک بار مصرف 
عقب افتاد؟

استان اصفهان شمالى یا استان کاشان؟!

طرح جدید نمایندگان براى تعطیلى پنج شنبه ها

رئیس پلیس راهور شهرســتان اصفهــان گفته خودرو 
پورشه  خبرســاز اصفهانى که تصاویر تصادف آن دیروز 
در شبکه هاى اجتماعى دســت به دست مى شد، ارتباطى 
به هیچیک از مســئوالن نداشــته و راننده آن «آقازاده» 

نبوده است.
«ایســنا» گزارش داد  که از روز گذشته، تصاویرى از یک 
تصادف در شبکه هاى مجازى دست به دست مى شود که 
نشان مى دهد یک خودرو پورشه با برخورد با چند خودرو 
دیگر، موجب بروز خســارت شده اســت. در توضیحات 
این تصادف آمده که «دو خودرو پورشــه در خیابان کارگر 
اصفهان، کورس گذاشــته  بودند که یکى از این دو خودرو 
به دلیل ســرعت باال، کنترل خود را از دست مى دهد و با 

خودروهاى دیگرى برخورد مى کند». 
اظهارات مطرح در شــبکه هاى مجازى، این ادعا را طرح 
کرده اند که خودرو متعلق به یکى از مسئوالن بوده و راننده 

نیز فرزند وى بوده است. اما ابوالقاسم چلمقانى در گفتگو 
با خبرگزارى «ایســنا»، این اظهــارات را تکذیب کرده و 
مى گوید: «این خودرو به هیچیک از مســئوالن ارتباطى 
نداشته، راننده شناسایى، اما متوارى شده است و "آقازاده" 

نیز نبوده است.»
چلمغانى در گفتگویى دیگر با خبرگزارى «فارس» در بیان 
جزییات بیشترى از این حادثه اظهار کرد: «ساعت یک و 17 
دقیقه بامداد روز پنج شنبه 26 اردیبهشت مأموران پلیس 
راهنمایى و رانندگى از تصادف یک دستگاه پورشه با پراید 
مطلع و به محل حادثه در خیابان کارگر اعزام شدند. در این 
حادثه پورشه به صورت جلو به پهلو با پراید برخورد کرد که 
به دلیل شدت جراحات راننده 40 ساله پراید پس از انتقال به 
بیمارستان جان خود را از دست مى دهد.» وى با بیان اینکه 
پورشه در ادامه با یک پراید و پژو 206 دیگر نیز برخورد کرد، 
افزود: «کارشناسان پلیس راهنمایى و رانندگى علت وقوع 

این حادثه را سرعت غیرمجاز و عدم رعایت فاصله طولى 
توسط راننده پورشه اعالم کردند.»

این حادثه از آنجا داغ شــده و مورد توجــه قرار گرفت که 
کورس یک دختر و پسر با دو پورشه منجر به فوت یک نفر 
شده و ماجرا با ویدیوى لو رفته ابعاد تازه اى مى گیرد. یکى از 
راویان، ماجرا را اینطور در شبکه اجتماعى اش توضیح داده 
است: «دو اتومبیل پورشه در خیابان کارگر اصفهان در حال 
کورس گذاشتن با هم بودند که راننده یکى از آنها یک دختر 
جوان و یک پسر دیگر هم راننده پورشه دوم بود. سرعت 
پورشه اى که پسر رانندگى مى کرده خیلى باال بود که در 
مسیر منحرف شده و با یک ماشین پراید به شدت برخورد 
مى کند و عالوه بر  واژگونى منجر به مرگ راننده پراید نیز 
مى شود. در ادامه پورشه به علت شدت سرعت متوقف نمى 
شود و جلوتر با یک پراید توقف کرده نیز برخورد مى کند و 
موجب پرت شدن ماشین روى سقف یک 206 دیگر مى 

شود. راننده تصادف کرده (پسر) بعد از این حادثه سریعًا از 
ماشین پیاده مى شود و گوشى افتاده اش را بر مى دارد و فرار 
مى کند اما همسایه ها اجازه نمى دهند راننده دختر فرار کند 
و پلیس را مطلع مى کنند.» در یکى از ویدیوهاى  منتشر 
شده نشان داده مى شود که دختر صاحب ماشین در جواب 
کســى که مى گوید «داد نکش آدم کشتین» مى گوید: 
«کشتیم که کشتیم، دیه شو مى دیم!»  گفته شده از یکى از 
ماشین ها 35 میلیون تومان پول نقد و چهار گوشى موبایل 

خارج شده و هر دو ماشین متعلق به پدر دختر بوده است.
اما ساعت 15 دیروز رئیس مرکز اطالع رسانى پلیس استان 
اصفهان در گفتگو با خبرگزارى «فارس» اعالم کرد راننده 
متوارى پورشه که تحت تعقیب قرار گرفته بود ظهر دیروز 

در محدوده خیابان احمدآباد اصفهان بازداشت شده است.
جواد درستکار ادامه داد: راننده، پسرى 24 ساله بود که پس 

از بررسى مشخص شد گواهینامه نداشته است.

راننده خودرو پورشه در اصفهان، آقازاده نبود!

واقعیت تصادف وحشتناك در خیابان کارگر
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درخشش کاریکاتوریست 
اصفهانى

کاریکاتوریسـت اصفهانى جایزه مقام نخسـت بیست 
و هفتمین جشـنواره بیـن المللـى کارتـون در ایتالیا را 
کسـب کرد. مدیرخانه کاریکاتور اصفهـان گفت: رضا 
رحیمى جایزه اول بیست و هفتمین جشنواره آندرومدا 
ایتالیا 2019 را با ارائه اثر محیط زیسـتى خود در زمینه 
گرماى زمین کسـب کرد. پیام پورفالح افزود: موضوع 
آثار ارسالى به این جشنواره با عنوان «باد از کدام طرف 
مى وزد؟» یا به تعبیرى «جهان به کدام سمت مى رود» 

اعالم شده بود.

محکومیت مدرسه غیردولتى 
متخلف

مؤسـس مدرسـه اى غیردولتـى در اصفهان بـه اتهام 
دریافت هزینه اضافـى از اولیاى دانش آموزان به سـه 
میلیـارد ریـال جریمه نقـدى محکـوم شـد. مدیر کل 
تعزیرات حکومتى استان اصفهان گفت: پرونده تخلف 
این مدرسـه با شـکایت اولیا وگزارش سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اصفهان در شعبه چهارم بدوى تعزیرات 
رسـیدگى شـد. غالمرضا صالحى افزود: با استعالم از 
اداره کل آموزش و پرورش اسـتان و غیبت متهم براى 
دفاع، تخلف مشخص و مؤسـس متخلف این مدرسه 
عالوه برمحکومیت به اسـترداد مبلغ اضافى به اولیاى 
دانش آموزان و درج مهر تخلف بر روى پروانه واحد، به 
پرداخت بیش از سه میلیارد ریال جریمه نقدى در حق 

دولت محکوم شد.

ساخت کوشک دانشجویى
پروژه تحقیقاتى و اجرایى کوشـک دانشجویى توسط 
دانشـجویان دانشـکده هنر، معمارى و شهرسـازى با 
حمایت مالى دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد ساخته 
شـد.  این کوشـک با بررسـى اصـول مورفولوژیکى و 
تکنیک هاى معمارى سنتى ایران و ادغام آن با فناورى 
طراحى سازه هاى پوسته اى در مدت چهار ماه اجرا شده 

و اکنون آماده رونمایى است.

2 برابر شدن دانشجویان خارجى 
مدیر دفتر همکارى هاى علمى و بین المللى دانشـگاه 
اصفهان از دو برابر شدن دانشجویان خارجى در دانشگاه 
اصفهان خبر داد. کمیل طیبى  افزود: تعداد دانشجویان 
دانشگاه از افغانسـتان و عراق رو به  افزایش است. اکثر 
دانشجویان این کشورها شـهریه پرداز هستند و درآمد 
دانشـگاه را از این محل افزایش داده اند. وى بیان کرد: 
هدف ما افزایـش دانشـجویان خارجى از کشـورهاى 

منطقه به خصوص عراق و افغانستان است.

سمپاشى فاضالب ورزنه
عملیات سمپاشـى مرحله اول منهـول هاى فاضالب 
سـطح شـهر ورزنـه بـه پایـان رسـید. رئیـس فنـى و 
بهره بـردارى آبفـاى منطقه ورزنـه از پایـان عملیات 
سمپاشـى در مرحله اول خبر داد و گفـت:  تعداد 1800 
فقره منهول فاضالب در سـطح شـهر ورزنـه با هدف 
امحاى سوسک ها و حشرات موذى و همچنین افزایش 
سطح بهداشـت عمومى شـهروندان، توسـط شرکت 
پیمانکارى نشـتاب شـهرضا به پایان رسـید.  کاظمى 
در ادامه گفـت:  هزینه اجـراى این عملیـات از بخش 

اعتبارات جارى منطقه تأمین اعتبار خواهد شد.

7000 یتیم و نیازمند، حامى ندارند
مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره)  اسـتان اصفهان 
گفت: 24 هـزار و 629 فرزند یتیم و نیازمند در اسـتان 
اصفهـان وجـود دارد کـه 17 هـزار و 339 نفـر از آنها 
حامى دارند و متأسـفانه 7290 نفر آنها هیچ حامى اى 
ندارند. محمدرضا متین پور با اشـاره به طرح هاى ایتام 
و محسـنین اظهـار کـرد: فرزندانى که یتیم هسـتند و 
سرپرست مالى ندارند یا بد سرپرست هستند و یا والدین 
آنها بیمار و از کار افتاده قلمداد مى شوند را در قالب این 
طرح هاى کمیته امداد حمایت مى کنیم. وى افزود: هر 
فردى مى تواند یک فرزند را انتخاب و حداقل هر ماه 20 

هزار تومان واریز کند.

خبر

بیش از 800 ُتن گالب و عرقیات از برزك کاشــان به 
کشورهاى مختلف صادر مى شود.

شهردار برزك کاشان با بیان اینکه این میزان گالب به 
کشورهاى اروپایى همچون فرانسه، آلمان، کشورهاى 
حوزه خلیج فارس، مالزى، کانادا و آمریکا صادر مى شود 
گفت: صادرات این محصول حدود یک میلیون و 200 

هزار دالر ارزآورى براى کشور دارد.
ابوالفضل زارع با بیان اینکه ساالنه حدود 5000 تن گل 
محمــدى از 1200 هکتار مــزارع گل محمدى بخش 
برزك برداشت مى شود، افزود: از این مقدار گل تولیدى 
بیش از 300 کیلوگرم اســانس گل محمدى و بیش از 

هفت میلیون لیتر گالب درجه یک با اسانس 30 درصد 
استحصال مى شود.

وى با بیان اینکه در بخش بــرزك بیش از 550 کارگاه 
ســنتى گالب گیرى و 16 کارخانه صنعتى مشــغول به 
فعالیت هستند، گفت: حدود 1400 نفر یعنى بیش از 80 
درصد جمعیت برزك کاشــان به صورت مستقیم و غیر 

مستقیم در این صنعت مشغول به فعالیت هستند.
شهردار برزك کاشان گفت: عالوه بر تولید گل و گالب، 
این منطقه سهم عمده اى از تولید شاه توت کشور را نیز بر 
عهده دارد و به عنوان یکى از قطب هاى مهم تولید شاه 

 توت مرغوب در کشور به شمار مى رود.

شوراى شهرگلپایگان، پس از گذراندن موانع متعدد، یحیى 
عیدى بیرانوند را به عنوان شهردار جدید شهر گلپایگان 
معرفى کرد. نایب رئیس شوراى اسالمى شهر گلپایگان 
در حاشــیه بازدید مسئوالن شهرســتان از سد کوچرى 
گلپایگان از انتخاب شهردار جدید توسط اعضاى شوراى 
شهر با اکثریت آراء در جلسه یکصد و پنجاه و نهم خود که 
صبح پنج شنبه برگزار شد، خبر داد و گفت: یحیى عیدى 
بیرانوند باتوجه به معیار سابقه خدمات وى در شهردارى 
هاى استان لرستان، به عنوان شــهردار جدید گلپایگان  
انتخاب شــد و پس از گذراندن مراحل قانونى و دریافت 
حکم از طرف استاندار، فعالیت خود را آغاز مى کند. حسین 

زاهد سابقه خدمات شــهردار منتخب را 28 سال عنوان 
کرد و افزود: بیرانوند شهردار شــهرهاى ازنا، خرم آباد، 
درود و بهارســتان را در کارنامه خود دارد و هم اکنون به 
عنوان معاون مالى شهردارى کرمانشاه خدمت مى کند. 
شهردارى گلپایگان از 30 بهمن 97 با سرپرست اداره مى 
شد و شوراى شهر گلپایگان به دلیل پایان یافتن قانونى 
مدت زمان سرپرســتى، در 25 فروردین ماه محمد رضا 
توسلى را شهردار منتخب اعالم کرد ولى توسلى با دریافت 
حکم فرماندارى بویین میاندشت از شهردارى گلپایگان 
کناره گیرى کرد و در نهایت شوراى شهر، یحیى عیدى 

بیرانوند را شایسته  عنوان شهردارى گلپایگان دانست.

شهردار نمونه لرستان 
شهردار گلپایگان شد

صادرات 800 ُتن گالب از 
برزك کاشان

شــهردار اصفهان با اشــاره به احداث بزرگ ترین سالن 
همایش هاى ایران در این شــهر گفت: قرار است بخشى 
از این مجموعه را به عنوان منطقــه دیپلماتیک در اختیار 

سفارتخانه ها قرار دهیم تا کنسولگرى راه اندازى کنند.
قدرت ا... نوروزى که براى شــرکت در اجالس شهرداران 
آسیایى به چین سفر کرده است در گفتگو با «ایرنا» در پکن 
افزود: در این سفر این موضوع را با چینى ها مطرح کردیم و 
آماده هستیم به عنوان نخستین کشور، کنسولگرى خود را 

در این مجموعه راه اندازى کنند.
او توضیح داد که در این راستا و با هدف تشویق کشورها به 
راه اندازى کنسولگرى، زمین و امکانات مورد نیاز را در اختیار 
سفارتخانه ها قرار خواهیم داد. شهردار اصفهان در بخش 
دیگرى از سخنانش با اشــاره به خواهر خواندگى اصفهان 
و شــهر شــى ان چین، هدف از انعقاد قراردادهاى خواهر 
خواندگى را تقویت همکارى هاى فرهنگى، گردشگرى و 
اقتصادى عنوان کرد و گفت: خواهر خواندگى دو شــهر در 
زمینه گردشگرى، آثار مثبتى داشته است اما باید در راستاى 

تقویت همکارى ها، این روابط را توســعه و گسترش داد و 
زمینه را براى تحقق اهداف قرارداد خواهر خواندگى فراهم 
کرد. نوروزى در ادامه ارتبــاط اصفهان با چینى ها در حوزه 
سرمایه گذارى را بسیار خوب عنوان کرد و گفت: هم اکنون 
پروژه احداث قطار اصفهان-تهران و تأمین تجهیزات مترو 
اصفهان توسط چینى ها در حال انجام است.وى افزود: در 
رابطه با احداث تراموا اصفهان نیــز روز جمعه مذاکراتى با 
چینى ها داشتیم و قرار است نشست دوم را در همین زمینه 
در آینده نزدیک در اصفهان با چینى ها برگزار کنیم. نوروزى 
گفت: قبًال نیز در زمینه ساخت پارك و شهربازى با چینى ها 
قراردادى داشتیم که اجرایى شد و اکنون نیز این دو مجموعه 

در حال فعالیت هستند.
شهردار اصفهان افزود: سرمایه گذارى هاى خوبى توسط 
چینى ها در اصفهان انجام شده است اما به اینها قانع نیستم 
چون معتقد هستیم اصفهان ظرفیت بیشترى براى تعامالت 

اقتصادى، سرمایه گذارى و گردشگرى با چین دارد.
نوروزى گفت: در خرداد ماه امسال نیز نمایشگاه گردشگرى 

بین المللى در اصفهان دایر مى کنیم که امیدواریم چینى ها 
هم در این نمایشگاه حضور داشته باشند.

شــهردار اصفهان در ادامه زمینه هاى همــکارى چین و 
اصفهان گفت: در حال حاضر در دانشگاه اصفهان به عنوان 
یکى از پنج دانشگاه مادر ایران گروه زبان چینى راه اندازى 
شده است و بیش از 70 دانشجوى ایرانى در حال تحصیل 
زب ان چینى هستند. او از این اقدام به عنوان ظرفیتى براى 
توســعه مراودات فرهنگى میان چین و اصفهان نام برد و 
گفت: راه اندازى زبان چینى در دانشگاه اصفهان مى تواند 

باعث تسهیل امور و روابط میان دو کشور شود.
نوروزى ادامه داد: در شهرهاى مختلف چین هم دانشجویان 
چینى در حال تحصیل زبان فارسى هستند که بیانگر روابط 
رو به رشد دو کشور در حوزه هاى مختلف است. نوروزى با 
اشاره به افزایش روابط گردشگرى چین و اصفهان نیز گفت: 
بخش زیادى از گردشگران اصفهان چینى هستند، مردم 
اصفهان از چینى ها خیلى راضى هســتند چینى ها هم در 

اصفهان احساس آرامش و خوشحالى مى کنند.

از کار افتادن تله سیژ ناژوان، دو ساعت و نیم دلهره میان 
زمین و هوا آفرید. این اتفاق حدود ساعت 17 و 30 دقیقه 
بعدازظهر روز جمعه و زمانى روى داد که وزش باد شدید 
باعث از کار افتادن این تله سیژ شــد. از آنجا که در زمان 
وقوع حادثه، 24 نفر سوار تله سیژ بودند، مراتب بالفاصله 
به آتش نشانى اطالع داده شــد و مسئول و اکیپ امداد و 
نجات کوهستان و نیز افســران آماده واحدهاى امداد و 
نجات ارتفاع ایســتگاه هاى یک، 6 و 12 به محل وقوع 

حادثه اعزام شدند.
آتش نشان هاى ارشــد حاضر در محل با توجه به شرایط 
نامساعد جوى و شدت وزش باد تصمیم گرفتند در اولین 
مرحله از عملیات امداد و نجات، چهار نفر از کسانى را که 

داراى اولویت نجات بودند از تله سیژ متوقف شده بین زمین 
و هوا پیاده کنند و با توجه به اینکه نقص فنى باعث از کار 
افتادن تله سیژ شده بود، با تعمیر دستگاه، سایر مسافران 
را به ایستگاه هاى امن منتقل کنند. اما با توجه به وزش باد 
امکان استفاده از  دکل آتش نشانى براى نجات جان این 
چهار نفر وجود نداشت و از این رو مأموران آتش نشان با 
اســتفاده از نردبان و راپل(طناب هایى که با کمک آن از 
ارتفاع پایین مى آیند) این چهار نفــر را که یک زن باردار 
هم در میانشان مشاهده مى شد از تله سیژ به پایین منتقل 
کردند. ســایر مســافران هم بعد از تعمیر  تله سیژ توسط 
امدادگران آتش نشانى به ایستگاه ها منتقل و پیاده شدند. 
آتش نشانى اصفهان خواستار بررسى دقیق علت وقوع این 

حادثه شده است.

ابتــداى ســال 98 بود کــه حیدر    فارس|
قاســمى، سرپرســت معاونت سیاســى امنیتى 
اســتاندارى اصفهان درباره تاریخ دقیق مشخص 
شدن فرمانداران برخى شهرستان هاى استان گفت: 

«حتمًا خیلى زود مشخص خواهد شد.»
از آن «خیلى زود» معاون استاندار قریب به دو ماه 
دیگر گذشت تا مدیریت شهرستان اصفهان توسط 
سرپرست روز 26 اردیبهشــت به پنج ماه برسد و 
همچنان اســتاندارى اصفهان صحبت از «ادامه 
فرایند قانونى انتخاب فرمانــدار» مى کند و خبر از 

انتخاب «به زودى» فرماندار مى دهد.
البته روابط عمومى اســتاندارى تــوپ را در زمین 
وزارت کشــور انداخته و مى گوید «آنچه در حوزه 
وظیفه اســتان بوده صورت گرفته و مابقى فرایند 
باید از سوى وزارت کشور انجام شود. حاال باید دید 
آیا پیدا کردن نیروى متخصص در سطح فرماندارى 
اصفهان در مجموعه وزارت کشــور تا این اندازه 
دشوار بوده که هنوز بعد از شش ماه این «فرایند» 
به نتیجه نرســیده و یا اینکه افراد معرفى شده در 
کارنامه خود نقاط مبهمى داشته اند که باعث تأخیر 

در استعالم آنها شده است؟
نتیجــه ایــن بالتکلیفى هــا، ثبات نداشــتن در 
تصمیم گیرى هــاى ایــن شهرســتان پرجمعیت 
مى شــود، چرا که هیچگاه یک سرپرست به دلیل 
اطمینان نداشــتن از آینده اش توان اقدامات مؤثر 
و بلندمدت ندارد و مجموعه تحت امر او نیز آن طور 
که باید از دستورات پیروى نمى کنند و البته دالیلى 
بسیار بدیهى دیگرى که همگى از ضرر فراوان این 

بالتکلیفى غیرقانونى حکایت دارد.

از حضور در «منطقه دیپلماتیک» تا خواهر خواندگى و احداث خط آهن و...

همه گزینه هاى چین روى میز 
اصفهان است

جلسه مدیریت مصرف با نمایندگان انرژى هتلداران 
محدوده امور مرکز با حضور مدیر امور مرکز و مدیر دفتر 
بازار برق و مجرى مدیریت مصرف امور و نمایندگان 

انرژى هتل ها در سالن جلسات امور مرکز برگزار شد.
عریضى،  مدیر امور برق مرکز در این جلسه به اهمیت 
موضوع مدیریت مصرف در سال 98 پرداخت و همچنین 
درباره عدم امکان تجهیز نیروگاه جدید با توجه به هزینه 
هاى اقتصادى در سطح کشــور و جبران آن از طریق 
کاهش بار مصرفى مشترکین در ساعات اوج بار تابستان 
و توجه به طرح هاى پیک سایى و انعقاد تفاهمنامه فى 

مابین مطالبى را ایراد کرد.
در ادامــه مجرى مدیریت مصرف امــور در خصوص 
مشــترکین صنعتى با کاربرى هتل ها و  سهم انرژى  

آنها  صحبت کرد. 
در این جلســه درباره راهکارهاى مدیریت مصرف در 

ســاعات اوج بار و به روزرسانى تجهیزات هتلدارى در 
جهت کاهش مصرف انرژى و همچنین  معرفى طرح 
هاى پیک سایى و چگونگى انعقاد تفاهمنامه فى مابین 

در سال 98 مطالبى عنوان شد.
ســارا صالحى، مدیر دفتر بازار بــرق نیز در خصوص 
موضوع درخواست ســلول هاى خورشیدى و خدمات 
پس از آن و چگونگى نصب آن در هتل ها و همچنین 
سنکرون کردن بار تولیدى دیزل ژنراتور با شبکه فشار 
ضعیف و نحوه انعقاد قرارداد و نرخ کیلوات محاسباتى 

مطالب کاملى مطرح کرد. 
در ادامه یکى از اعضاى جامعه هتلــداران با توجه به 
مشــکالت به وجود آمده در افزایش نرخ بهاى حامل 
هاى انرژى اعالم آمادگى را ابراز  کرد  و همکارى الزم 
را در جهت کاهش مصارف انرژى برق و همکارى فى 

مابین عنوان کرد .

سرپرســت مرکز رشــد مقدماتى شــهرك علمى و 
تحقیقاتى اصفهان گفت: این شهرك در قالب برنامه 
«رســتار» از پایان نامه هاى دانشجویى کارشناسى 
ارشد و دکتراى داراى ایده فناورانه حمایت مى کند. 
ناصر نوروزى افزود: این برنامه براى نخستین بار در 
استان اصفهان و با هدف توســعه کسب و کارهاى 
دانش  بنیان حاصل از فعالیــت  هاى علمى و فناورى 
دانشگاهى و کمک به تبدیل ایده  هاى اولیه به نمونه 

محصول یا خدمت قابل ارائه به بازار اجرا مى شود.
وى با بیان اینکه «رستار» یک کلمه فارسى به معناى 

موفقیت است، خاطرنشان کرد: این برنامه در مرحله 
نخســت از پایان نامه هاى کارشناسى ارشد و رساله 
هاى دکتراى داراى ایده فناورانه از دانشــگاه هاى 
صنعتى، علوم پزشکى و هنر اصفهان حمایت مى  کند. 
سرپرســت مرکز رشــد مقدماتى شــهرك علمى و 
تحقیقاتى اصفهان اضافه کرد: این حمایت ها شامل 
«اعتبار تحلیل بازار و توانمندســازى» به میزان 20 
میلیون ریال و «اعتبار تحقیق و توسعه»  براى مقطع 
کارشناسى ارشد 40 میلیون ریال و براى مقطع دکترا 

60 میلیون ریال است.

بیش از 150 شماره تلفن حفارى غیرمجاز چاه آب در 
استان اصفهان مسدود شد. 

معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى 
اصفهان گفت: با پیگیرى یــک ماهه یگان حفاظت 
شــرکت آب منطقــه اى اصفهــان در 1300 نقطه 
شهرســتان اصفهان تمامى تبلیغات حفــاران چاه 

غیرمجاز شناسایى و جمع آورى شد. 
حســن ساســانى افــزود: تمامــى شــرکت ها و 

مؤسســه هــاى حفــارى مجاز نیــاز به مجــوز از 
ســوى شــرکت آب منطقه اى دارند و مردم در این 
زمینــه و تبلیغات غیرمجــاز حفر چاه آب هو شــیار 

باشند. 
وى گفت: در اســتان اصفهان امکان توســعه بهره 
بردارى از آب زیرزمینى براى کشاورزى وجود ندارد 
و تاکنون مجوز جدیدى براى آب زیرزمینى در بخش 

کشاورزى صادر نشده است.

مدیرعامل ســازمان آتش نشــانى و خدمــات ایمنى 
شــهردارى اصفهان گفت: از میان تماس هایى که به 
طور روزانه با آتش نشــانى اصفهان برقرار مى شود، 16 
درصد شوخى است. محســن گالبى ادامه داد: تنها 13 
درصد تماس هایى که با سازمان آتش نشانى مى شود، به 
عملیات منجر مى شود. متأسفانه تماس هایى که با آتش 
نشانى برقرار مى شود هنوز صادقانه نیست و هنوز با آتش 
نشانى شوخى هاى تلفنى مى شود. وى گفت: روزانه 140 
مورد از تماس ها عملیاتى است و 961 موارد تماس هاى 
غیرعملیاتى هســتند.  در 84 درصد از این تماس هاى 

عملیاتى، عملیات امداد و نجات و اطفاى حریق انجام 
مى شود و در 16 درصد مابقى نیز آتش نشانان اعزام شده 
در محل موردى مشــاهده نمى کنند و خودروها بدون 
انجام عملیات به ایستگاه باز مى گردند و تماس برقرار 

شده تنها یک شوخى بوده است.
مدیرعامل ســازمان آتش نشــانى و خدمــات ایمنى 
شــهردارى اصفهان گفت: 50 درصد تلفن ها از طریق 
تلفن هاى عمومى و رایگان صورت گرفته اســت، این 
تماس ها از نظر ما منشأ  روانى دارند و به دادستان معرفى 

مى شوند.

رئیس کمیســیون فرهنگى شــوراى اسالمى شهر 
اصفهان در خصوص طرح پیشنهادى اعضاى شوراى 
اسالمى شهر اصفهان مبنى بر «شب هاى روشن» در 
اصفهان، اظهار کرد: این طرح بــه دنبال زنده کردن 
شبانه اصفهان اســت و از ابعاد مختلفى به این طرح 

نگاه شده است.
فریده روشــن در گفتگو با «ایمنا»، با اشاره به اینکه 
طرح «شب هاى روشن» اصفهان از جهات گردشگرى 
داراى اهمیت است، افزود: گردشگرانى که وارد شهر 
اصفهان مى شوند از همه زمانى که در اصفهان هستند 
اســتفاده الزم را نمى برند، چرا که اماکن گردشگرى 
و موزه ها تنها در ساعات مشــخص و محدودى ارائه 
خدمات مــى کنند که نهایتًا از ســاعت 5 عصر به بعد 

دیگر نمى تواند از هیچ کدام از این اماکن استفاده کند.
رئیس کمیسیون فرهنگى، ورزشى شوراى شهر تصریح 
کرد: حجم ترافیک باالى روزها و مشــغله شهروندان 
در روز اجازه اســتفاده از مکان ها و فضاهاى شهرى را 
نمى دهد و الزم است براى اســتفاده از ساعات شبانه 

برنامه ریزى درستى انجام شود.
وى با تأکید بر اینکه باید مقدارى از فعالیت هاى روزانه 
را به شب منتقل کنیم، اظهار کرد: اگر مردم بدانند که 

فضاهاى تفریحى مورد نظر آنها در شب خدمت رسانى 
مى کنند روزها کمتر به خیابان مى آیند.

روشــن با بیان اینکه جوانــان نیازمنــد برنامه هاى 
فرهنگى هستند، افزود: بهتر است ساعاتى از شب براى 
شــهروندان برنامه هایى تدارك دید و اصفهان طبق 
پژوهشى که بین کالنشهرها انجام شده است بهترین 
شهر براى ایجاد زیست شبانه است تا از ظرفیت هاى 

موجود در شهر بهتر استفاده شود.
وى با تأکید بر لزوم همکارى دیگر دستگاه هاى مرتبط 
در اجراى این طرح گفت: دستگاه هایى همچون نیروى 
انتظامى، اماکن، سازمان میراث فرهنگى، حوزه هنرى، 
اداره امر به معروف و نهى از منکر و دیگر دستگاه هاى 
مرتبط در طرح مشخص شده تا بتوانند با همکارى الزم 

زمینه ایجاد این طرح در شهر را مهیا کنند.
رئیــس کمیســیون فرهنگى، ورزشــى در خصوص 
وضعیت این طرح گفت: این طرح به شــورا ارســال 
شد و در کمیســیون فرهنگى، ورزشى و گردشگرى 
بررســى اولیه صورت گرفت و روز یک شنبه (امروز) 
در جلســه علنى شوراى شــهر کلیات آن مطرح و در 
صورت تصویب،  اماکنى براى این موضوع مشــخص 

مى شود.

بررسى مدیریت مصرف برق در هتل ها

شهرك علمى و تحقیقاتى از پایان نامه ها حمایت مى کند

انسداد تلفن هاى حفاران غیرمجاز چاه

16 درصد تماس ها با آتش نشانى اصفهان شوخى است

زندگى شبانه در اصفهان زنده مى شود؟ 

بعدازظهر دلهره آور   باالى تله سیژ

صاعقه در روزهاى پنج شنبه و جمعه باعث قربانى شدن 
یک نفر در استان اصفهان شد. 

به گزارش «نصف جهان»، کشاورز 60 ساله قهدریجانى که 
پیش از ظهر پنج شنبه مشغول سمپاشى در زمین کشاورزى 

خود بود بر اثر برخورد صاعقه جان خود را از دست داد. 
برخــورد صاعقه با یک گله گوســفند در روســتاى زرنه 

شهرستان بویین میاندشت هم حادثه آفرید. در این حادثه 
که عصر روز جمعه اتفاق افتاد، 23 رأس گوسفند و یک رأس 
االغ تلف شدند. چوپان این گله نیز دچارسوختگى سطحى 
درجه یک و به هم ریختگى ضربان قلب شــد که عوامل 
اورژانس بویین میاندشت وى را براى مداوا به بیمارستان 

شهیدرجایى داران منتقل کردند.

حمله صاعقه به 2 شهر 

باالخره فرماندار اصفهان 
کى معرفى مى شود؟

مانى مهدوى
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چندگانه  ترسناك «اره» دوباره به خانه  اول بازگشت. استودیوى «الینزگیت» و 
«توئیتد پیکچرز» اعالم کردند که با همکارى «کریس راك» این مجموعه فیلم 
میلیارد دالرى که اولین قسمت آن در سال 2004 به کارگردانى «جیمز وان» 
ساخته شد و آخرین دنباله اش تحت عنوان «جیگ سا» در سال 2017 روى 
پرده رفت را توسعه مى دهند. راك در اقدامى غافلگیرکننده ایده  جدیدى براى 

فیلم «اره» ارائه داده است.
 این کمدین آمریکایى در مقام تهیه کننده فیلم مشغول به کار مى شود و «دارن 
لین بوسمن» بار دیگر به عنوان کارگردان پشت دوربین قرار مى گیرد. بوسمن 
تاکنون کارگردانى قسمت هاى دوم، سوم و چهارم «اره» را برعهده داشته است. 
«جو درك»، مدیر «الینزگیت» در این باره مى گوید: «وقتى «کریس راك» نزد ما 
آمد و ایده  فوق العاده اش در مورد بازسازى و اسپین آف هاى دنیاى «جیگ سا“ 
مخوف را با جزئیات رعب آورش به دقت شرح داد نظر همگى ما را جلب کرد. 
«اره» یکى از پرفروش ترین چندگانه هاى ترسناك تاریخ و یکى از موفق ترین 

فیلم هاى دنباله دار استودیوى «الینزگیت» است. این فیلم جدید همچنان مانند 
قسمت هاى قبلى «اره» درگیرکننده و به شدت تأثیرگذار خواهد بود. کریس 
ایده هایى براى چندگانه دارد. فیلم کامالً به میراث موجود وفادار خواهد ماند و در 
عین حال این برند را با طنز خود، خالقیت و عالقه اش به این چندگانه  ترسناك 
کالسیک تقویت مى کند.»راك اضافه مى کند: «از سال 2004 یکى از طرفداران 
«اره» بوده ام. از اینکه فرصتى به من داده شده تا این فیلم ها را به مسیرى جدید 

و پیچیده هدایت کنم بسیار هیجان زده ام.»
«مارك برگ» به عنوان تهیه کننده این پــروژه مى گوید: «کریس مانند «ادى 
مورفى» که با «48 ساعت»  ژانر فیلم هاى پلیســى را متحول کرد مى خواهد 
چندگانه   «اره» را دستخوش تغییر کند. این فیلم جدید تمامى گره ها و الیه هاى 
همیشگى داستان را در بر خواهد داشت و توســط یکى از اساتید این حوزه 
«دارن لین بوسمن» کارگردانى مى شود. براى آغاز فیلمبردارى لحظه شمارى 

مى کنیم.»قسمت جدید «اره» اکتبر سال 2020 اکران مى شود.

سعید چنگیزیان، بازیگرى که اولین بار با بازى در فیلم «خداحافظ رفیق» به دنیاى سینما 
راه یافت این شب ها در نقش «ستار» به ایفاى نقش در سریال «برادرجان» مى پردازد. 
«برادرجان» سریال ماه رمضانى شبکه 3 سیماست که به کارگردانى محمدرضاآهنج و 

نویسندگى سعید نعمت ا... از این شبکه در حال پخش است.
به بهانه بازى سعید چنگیزیان در سریال «برادرجان» کارنامه هنرى این بازیگر باسابقه 

را باهم مرور مى کنیم.
سعید چنگیزیان اگرچه از هنرمندان با ســابقه تئاتر و سینما در کشورمان است اما براى 

مخاطبان تلویزیون چهره اى کمتر شــناخته شــده دارد. این بازیگر کشورمان که این 
شب ها او را در قالب نقش «ستار» در سریال برادرجان مى بینید بازى در سینما را از سال 

82 و بازى در تلویزیون را از سال 89 آغاز کرد.
ازدواج ســعید چنگیزیان با الهام کردا، بازیگر و کارگردان تئاتر حضور آقاى بازیگر را در 

دنیاى هنر جدى تر کرد و این زوج در چند نمایش در کنار هم حضور داشتند.
سعید چنگیزیان در ســریال «برادرجان» بازیگر نقش «ســتار» پسر على نصیریان یا 
همان «کریم بوستان» است که در این سریال با بازیگرانى چون على نصیریان، حسن 
پورشیرازى، حسام منظور، آفرین عبیسى، کامران تفتى، سجاد افشاریان، ندا جبرئیلى، 
نسیم ادبى، مارال فرجاد، شیوا ابراهیمى، محبوبه صادقى و جلیل فرجاد همبازى است و 

روایتگر داستانى از حق الناس در این سریال هستند.
سعید چنگیزیان پیش از بازى در سریال «برادرجان» بازى در سریال «گاهى به پشت سر 

نگاه کن» به کارگردانى مازیار میرى و مجموعه «توطئه فامیلى» جلوى دوربین رفت.
اولین بازى ســعید چنگیزیان در ســینما مربوط به نقش آفرینى او در فیلم نوستالژیک 

«خداحافظ رفیق» و اپیزود اول است که سال 82 ساخته شد.
«دختر شاه پریون»، «پذیرایى ساده»، «دهلیز»، «آسمان زرد کم عمق»، «نقش نگار»، 
«خشم و هیاهو»، «ســارا و آیدا»، «گرگ بازى»، «آندرانیک»، «چهارراه استانبول» 
و «شکستن همزمان بیست اســتخوان» از جمله فیلم هاى سینمایى سعید چنگیزیان 

محسوب مى  شوند.

بهرام افشارى مقابل دوربین سریال شبکه نمایش 
خانگى «دل» به کارگردانى منوچهر هادى رفت.

افشارى که پیش از این در فیلم هاى «کارگر ساده 
نیازمندیم» و «رحمان 1400» نیز با منوچهر هادى 
همکارى داشــت، جدیدترین بازیگرى اســت که 
به ســریال «دل» به کارگردانى منوچهرى هادى 
و تهیه کنندگــى جواد فرحانى پیوست.ســعید راد، 
کور ش تهامى، مهراوه شریفى نیا، ساره بیات، افسانه 
بایگان، نسرین مقانلو و حامد بهداد از دیگر بازیگران 
این سریال هستند. فیلمبردارى این سریال نمایش 
خانگى از اواسط زمستان ســال گذشته در تهران و 

کرج آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.

تیتراژ سریال «سال هاى دور از خانه» منتشر شد.
تیتراژ این سریال که محمدحســین قاسمى تهیه 
کننده آن اســت و مجید صالحى کارگردانى آن را 
برعهده دارد با  صداى محســن ابراهیم زاده منتشر 
شد. تک  آهنگ محسن ابراهیم زاده «وابستگى» نام 
دارد و خودش ترانه سرایى و آهنگسازى آن را برعهده 
داشــته و معین راهبر آن را میکس و تنظیم کرده و 
مهدى کرد تهیه کننده آن است. گفتنى است سریال 
«ســال هاى دور از خانه» اثرى براى شبکه نمایش 
خانگى اســت و احمد مهرانفر، هادى کاظمى، آزیتا 
حاجیان، گیتى قاســمى، علیرضا استادى و حدیث 

میرامینى برخى از بازیگران آن هستند.

پرویز پرستویى، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون در پیامى 
به سازندگان سریال «برادر جان» از تهیه و تولید 

این سریال قدردانى کرد.
با گذشت پخش بیش از ده قسمت از سریال 
«بــرادر جــان» به کارگردانــى محمدرضا 

آهنج، نویسندگى ســعید نعمت ا... و 
تهیه کنندگى محمدرضا شــفیعى، 
پرویز پرستویى در پیامى به عوامل 

و بازیگران این ســریال گفت: 
«هرشــب با دیدن ســریال 

«برادرجان» بغض مى کنم، 
اشک هایم جارى مى شود، 

نفســم بند مى آید و همه این اتفاقات حال من را خوب 
مى کند! دست مریزاد به شــما که مثل همیشه دست 
روى موضوعاتى مى گذارید که بســترى مى شــود 
براى یــادآورى چیزهایــى کــه دارد از یادمان 
مى رود. حرف بسیار است فقط خواستم بگویم 
هرشــب لحظه شــمارى مى کنم سریال 
«بــرادر جــان» پخش شــود تا لذت 
تماشــاى آن را ببــرم. کاش آنقدر 
پول داشتم و به تلویزیون مى دادم 
تا بین کار شــما آگهــى پخش

 نکند.»
سریال «برادر جان» هر شب 

ساعت 20 و 30 دقیقه از شــبکه 3 سیما در حال پخش 
است.

در خالصه داســتان ســریال «برادر جان» آمده است: 
«برادرى، برابرى و جانفشانى سه برادر که زبانزد است 
و خدا و خلق از آنها در آســایش، به ناگه دچار حادثه اى 

مى شود که نامش حق الناس است.»
بازیگران این سریال عبارت اند از على نصیریان، حسن 
پورشیرازى،  آفرین  عبیسى، حسام منظور، کامران تفتى، 
نسیم ادبى، سعید چنگیزیان، ســجاد افشاریان، جلیل 
فرجاد، شیوا ابراهیمى، مارال فرجاد، ندا جبرائیلى، آرش 
فالحت پیشه، فتح ا... تاج تهرانى، محبوبه صادقى، على 

آهنج و با حضور لعیا زنگنه. 

شیوا طاهرى، بازیگرى که با ســریال «گذر از رنج ها» 
به شهرت رسید صفحه اینســتاگرامش را با انتشار خبر 

ازدواجش به روز کرد.
شیوا طاهرى، یکى از چهره هاى جوان و تازه کار دنیاى 
بازیگرى اســت که با بازى در نقش «دنیا» در سریال 
«گذر از رنج ها» در میان مخاطبان تلویزیون شــناخته 
شد. بازى موفق و مورد توجه این بانوى هنرمند در اولین 
سریالش سبب شد تا راه براى پیشرفت او در دنیاى هنر باز 
شود. این بازیگر جوان سینما و تلویزیون با انتشار پستى 
در صفحه شخصى اش در اینستاگرام خبر از دواجش را به 
صورتى متفاوت با همراهانش به اشتراك گذاشت.او در 
این پست ویدیویى در کنار همسرش در زیر آب منتشر 
کرد و نوشت: «... I said yesss، بیا جانم... به زندگى 

من خوش آمدى...»
شــیوا طاهرى مدت زمان زیادى اســت که عالوه بر 
بازیگرى سخت مشغول تمرین غواصى است و همسرش 

محسن محمدى او را در این راه همراهى مى کرد.
اگر ســرى به صفحه اینســتاگرام این هنرمند بزنید با 

تصاویر متفاوتى از تمرینات ورزشــى مختلف او روبه رو 
مى شوید که از مورد عالقه ترین رشته ها براى این خانم 

بازیگر است.
شــیوا طاهرى با تســت بازیگرى براى بازى در نقش 
«دنیا» در ســریال «گذر از رنج ها» انتخاب شد و بعد از 
بازى در این سریال در چند فیلم و سریال دیگر به ایفاى 

نقش پرداخت.

بازیگر سریال «دل دار» درباره داســتان اصلى این مجموعه مناســبتى و همچنین کشش آن براى مخاطبان 
توضیحاتى ارائه کرد.

کمند امیرسلیمانى، بازیگر با سابقه تلویزیون که این شــب ها با بازى در سریال «دل دار» دیده مى شود، درباره 
داستان اصلى این سریال و نقش خود در این مجموعه گفت: کاراکتر من در این سریال نقش مقابل «پژمان» با 
بازى نیما رئیسى است که یک ماجراى عشقى را در گذشته سپرى کرده اند و حاال 
دوباره به هم رســیده اند. من در این ســریال به نوعى وارد یک فضاى عاطفى

مى شوم که ماجراهایى در قصه برایش اتفاق مى افتد.
وى ادامه داد: به نظرم مجموعه داستان سریال «دل دار» چند وجهى است که 
نسبت به کارهاى مناسبتى دیگر متفاوت است. قصه سریال ما یک درام واقعى با 
همه اتفاقات زندگى است که بخشش و عشق را بیشتر از همیشه برجسته مى کند. 
روند قصه سریال با غافلگیرى هایى همراه است که توان جذب مخاطب را دارد.

امیرســلیمانى همچنین  با اشــاره به اینکه پیــش از این ســابقه همکارى با 
برادران محمودى را در ســریال «سایه بان» داشــته، اظهار کرد: کارکردن با 
کارگردان هایى مانند برادران محمودى که کارشان را بلد هستند، همیشه لذت 
بخش است و جایى براى حرف باقى نمى گذارد. براى من اندازه نقش اصًال 
مهم نیست؛ من در همکارى قبلى خود با برادران محمودى هم این موضوع 
را متوجه شدم که با هوشى که دارند، مخاطب را تا آخر پاى قصه خود 
مى نشــانند.  وى تصریح کرد: امیدوارم که با توجه به داستان 
خوب ســریال مردم هم ارتباط مناســبى را با آن برقرار 
کنند و در شــب هاى ماه مبارك رمضان با مجموعه 

ما سرگرم شوند.

تهیه کننده سریال «از یادها رفته» با رد شایعه سانسور این سریال رمضانى، درباره پخش نامنظم آن در طول 
شب هاى اخیر توضیحاتى را ارائه کرد.

اکبر تحویلیان درباره این مجموعه رمضانى که تاکنون دو قســمت از آن به دلیل مشــکالت فنى با یک 
شب تأخیر روى آنتن شبکه یک رفته است گفت: کیفیت ضبط این سریال 4k است و به همین دلیل براى 
آماده سازى نسخه نهایى آن باید مراحلى طى شود. همچنین از نظر جلوه هاى ویژه، صحنه هایى از سریال 
که در خیابان هاى تهران و لوکیشن هاى مختلف تصویربردارى شده در خروجى نهایى نیاز به اصالحاتى دارد 
چون سریال به سال 1319 تعلق دارد و در تصاویر کابل برق و یا دیگر موارد زائد وجود دارد و اصالح این موارد 
زمانبر است. وى ادامه داد: ما به کّرات نیازمندیم که بخش هاى مختلف سریال را فریم به فریم اصالح کنیم 

و این کارها به زمان نیاز دارد که خواه ناخواه کار را با تأخیر در پخش مواجه مى کند.
تحویلیان تصریح کرد: شب جمعه 26 اردیبهشت هم این سریال ساعت 22 آماده شد اما کار تا بازبینى نشود 
پخش صورت نمى گیرد و خود من خواهش کردم که پخش سریال به روز بعد موکول شود و ممکن است باز 
هم در طول پخش با چنین مشکالتى مواجه شــویم. وى درباره شایعه سانسور بخش هایى از قسمت هایى 
که با تأخیر پخش شد نیز عنوان کرد: چنین شایعه اى اصًال صحت ندارد و هیچ سانسورى در هیچ قسمتى از 
سریال صورت نگرفته است. ما هیچ اصالحیه اى براى پخش نداشتیم و موردى نبوده که بگویند سکانسى 

را دربیاوریم.
این تهیه کننده اضافه کرد: بازار شایعات در رسانه ها به نوعى داغ شده است و البته برخى همکاران خود ما هم 
به این شایعات دامن مى زنند. من از بینندگانمان عذرخواهى مى کنم که چنین مشکلى پیش آمده ولى واقعًا 

بحث سانسور نبوده است.
تهیه کننده «از یادها رفته» در بخش دیگر درباره انتقاداتى که نسبت به طراحى قصه سریال مطرح شده و 
شائبه شباهت آن با سریال «شهرزاد» را به وجود آورده است، نیز گفت: اینها همانطور که گفتید شائبه است. 
کدام یک از سریال هایى که در تلویزیون یا شبکه نمایش پخش مى شود، عاشقانه نیست؟ به نظرم اینها مطرح 
مى شود چون عده اى مى خواهند سریال را بزنند. ده ها سریال عاشقانه در تلویزیون ساخته شده است و در همه 
آنها عشق وجود دارد. وى در پاسخ به اینکه چرا این سریال با دیگر آثار تاریخى و عاشقانه مقایسه نمى شود، 
گفت: «شهرزاد» عاشقانه اى است که در دهه 40 اتفاق افتاد و این سریال در دهه 20 و شاید به این دلیل که 
داستان دو مجموعه به لحاظ زمانى به هم نزدیک هستند این سخنان مطرح مى شود. در قصه ما حوادث زمان 
و تحوالت تاریخى بر عشق مؤثر است درحالى که «شهرزاد» مثل یک رمان عاشقانه بود. با این حال به تدریج 

که سریال جلو برود خیلى ها مى بینند که گمانه زنى هایشان اشتباه بوده است و به خطا رفته اند.

به بهانه اکران فیلم «تولدت مبارك»؛

مدرضا فروتن در گیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشهسقوط آزاد محمدرضا فروتن در گیـــــشه
فیلم ســینمایى «تولدت مبارك» به کارگردانى سمیه زارعى نژاد پس از 
نزدیک به ده روز اکران در سینما ها با فروشى معادل 9 میلیون تومان روبه رو 

شده که بدون شک شکستى بزرگ در گیشه محسوب مى شود.
این فیلم در حالى به چنین رقم ناچیزى رسیده که در خود بازیگرى همچون 
محمدرضا فروتن را مى بیند. بازیگرى که اواخر دهه 70 تا دهه 80 جزو یکى 
از ستارگان سینما محسوب مى شد و مخاطبان بسیارى را به سالن سینما 

مى کشاند اما هم اکنون به نوعى قعرنشنین گیشه سینما ها شده است.
فروتن اما سینما را با درخشش آغاز کرد. «هدف» و چند فیلم بعدى فروتن 
مثل «آخرین بندر» (حسن هدایت، 1373)، «فاتح» (بهرام رى پور، 1374) 
و «براده هاى خورشــید» (1374) و «ماه و خورشــید» (1375)، هر دو از 
ساخته هاى محمد حسین حقیقى، نام او را مطرح نکردند، اگرچه در کارنامه 

بازیگرى او مرحله اى بودند که باید پشت سر مى گذاشت.
بازى او در یکى از قسمت هاى سریال «سرنخ» (قسمت «تماشاخانه») به 
قدرى تأثیرگذار بود که چند دقیقه بعد از پخش از تلویزیون، پیشنهاد بازى 
در فیلمى به کارگردانى مسعود کیمیایى به او شد. وى براى بازى درخشان 
در فیلم «قرمز» جایزه سیمرغ بلورین هفدهمین جشنواره فیلم فجر (1377) 

را دریافت کرد.
فروتن که پیــش تر آثارى همچون «شــب یلدا»، «ســربازان جمعه»، 
«زیر پوست شــهر»، «اعتراض»، «دو زن»، «قرمز»، «متولد ماه مهر»، 
«به آهســتگى»، «کنعــان» و «چهــل ســالگى» را در کارنامه دارد 
اکنون به شــدت از دوران اوج خــود فاصله گرفته و بــه آثارى همچون 
«خنده هاى آتوسا»، «مرداد»، «متروپل» و «تولدت مبارك» اکتفا مى کند.

البته این روز ها فروتن براى جبران عدم موفقیت خود در سینما راهى شبکه 
نمایش خانگى و بازى در سریال هاى این شبکه شده است. وى هم اکنون 

مشغول بازى در سریال «مانکن» است. اثرى به کارگردانى سعید سهیلى 
زاده که فروتن در آن نقش یک را بازى مى کند.

همچنین صحبت هایى در خصوص پیوســتن وى به ســریال «دل» به 
کارگردانى منوچهر هادى نیز به گوش مى رسد اما همچنان اخبار دقیقى از 
روند ساخت این اثر منتشر نشده و «مانکن» قطعى ترین گزینه فروتن براى 

بازگشت به سینماست.
البته شکست فیلم «تولدت مبارك» در گیشه بدون شک تنها به محمدرضا 
فروتن بر نمى گردد، زیرا در این فیلم حتى اکبر عبدى هم به عنوان بازیگر 
نتوانسته مخاطبى را جذب کند اما باید دید کیفیت تا چه حد بر عدم فروش 

مناسب اثر تأثیر گذاشته است. «از یادها رفته» نه سانسور شده
 نه شبیه «شهرزاد» است

بازسازى یکى از ترسناك ترین فیلم هاى تاریخ

بهرام افشارى
 همبازى حامد بهداد شد

محسن ابراهیم زاده براى 
«سال هاى دور از خانه» خواند 

هر شب با دیدن 
«برادر جان»
 بغض مى کنم

ل «برادر جان» از تهیه و تولید 
 کرد.

ش از ده قسمت از سریال
ه کارگردانــى محمدرضا 

ســعید نعمت ا... و 
درضا شــفیعى، 
یامى به عوامل
ـریال گفت: 
ســریال ن
مى کنم، 
ى شود، 

مى کند! دست مریزاد به شــم
روى موضوعاتى مى گذارید
براى یــادآورى چیزهای
مى رود. حرف بسیار اس
ش هرشــب لحظه
«بــرادر جــا
آ تماشــاى
پول داشتم
کا تا بین
 نکند.»
سریال

تمجید پرویز پرستویى از سریال شبکه 3: 

ازدواج متفاوت بازیگر «گذر از رنج ها»   بازیگر نقش «ستار» در سریال «برادرجان» کیست؟ 

کمند امیرسلیمانى: اندازه نقش برایم مهم نیست

ن ر ر و ج ین ر و ش لو ری ین ى ن
ببازى نیما رئیسى است که یک ماجراى عش
دوباره به هم رســیده اند. من در این سـ
مى شوم که ماجراهایى در قصه برایش

وى ادامه داد: به نظرم مجموعه داستان
نسبت به کارهاى مناسبتى دیگر متفاوت
همه اتفاقات زندگى است که بخشش و ع
روند قصه سریال با غافلگیرى هایى همر
ا امیرســلیمانى همچنین  با اشــاره به
برادران محمودى را در ســریال «سای

کارگردان هایى مانند برادران محمودى
بخش است و جایى براى حرف باقى
مهم نیست؛ من در همکارى قبلى
را متوجه شدم که با هوشى ک
مى نشــانند.  وى تصر
خوبســریالم
کنند و در شــ
ما سرگر
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کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران اعالم کرد: ظرفیت سکوهاى 
ورزشــگاه نقش جهان اصفهان در دیدار نیمه نهایى جــام حذفى (یادواره 
آزادسازى خرمشهر) در فصل 97-98 برابر آیین نامه، بین تماشاگران دو تیم 

سپاهان و پرسپولیس به طور مساوى تقسیم مى شود.
کمیته مسابقات سازمان لیگ اعالم کرد: با توجه به آیین نامه مسابقات جام 
حذفى به علت اینکه مسابقات به صورت تک حذفى برگزار مى شود،  ظرفیت 
ورزشگاه به صورت مساوى در اختیار تماشاگران تیم هاى مهمان و میزبان 

قرار مى گیرد ولى درآمد حاصل از بلیت فروشى متعلق به تیم میزبان است.
دیدار نیمه نهایى جام حذفى بین دو تیم سپاهان و پرسپولیس روز چهارشنبه 8 

خرداد ساعت 21 در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار مى شود.

مهاجم مصدوم تیم ذوب آهن از اواســط تیرماه به تمرینات این تیم بر مى 
گردد.

محمدرضا خلعتبرى فصل عجیبى را پشت سر گذاشت؛ او که در نیم فصل 
اول یکى از بازیکنان تأثیرگذار پدیده مشهد بود، در نقل و انتقاالت زمستانى 
رضایتنامه اش را از این باشگاه گرفت و راهى ذوب آهن شد. بدشانسى اما 
خیلى زود گریبان این بازیکن را گرفت و در نخستین بازى اى که براى تیم 

اصفهانى به میدان رفت، رباط صلیبى اش پاره شد و فصل را از دست داد.
خلعتبرى که چند ماهى است زانوى خود را جراحى کرده این روزها تمرینات 
قدرتى و کار با وزنه را انجام مى دهد و خودش را براى فصل آینده آماده مى 
کند. بر اساس اعالم پزشکان خلعتبرى از اواسط تیرماه مى تواند پا به توپ 
شود و کارش را شــروع کند. از قرارداد خلعتبرى با ذوب آهن یکسال دیگر 
باقى مانده و بر این اساس این بازیکن باتجربه از اواسط تیرماه به تمرینات 
ذوب آهن ملحق خواهد شد تا کارش را براى فصل نوزدهم لیگ برتر استارت 
بزند. او چند روز پیش در مصاحبه اى تأ کید کرده بود که انگیزه زیادى دارد تا 

برگردد و بتواند دینش را به ذوب آهن ادا کند.

نادر دست نشان در گفتگویى درباره شکست 2 بر یک تیم سپیدرود مقابل 
استقالل و سقوط این تیم به لیگ دسته اول اظهار کرد: بازى در شرایطى 
شروع شــد که بچه هاى ما پیش از آغاز دیدار روحیه مناسبى نداشتند و 
خیلى نا امید و سردرگم وارد زمین شدند. استقالل هم در همان دقایق 
ابتدایى به گل رسید. متأسفانه بعد از گرم کردن و زمانى که در رختکن 
بودیم، یکى از بچه ها ترکیب تیم ذوب آهن مقابل نفت مسجد سلیمان را 
دید و گفت ذوب آهن با تیم دوم خودش به زمین آمده است. همین خبر 

باعث شد بچه ها به لحاظ روحى اُفت کنند.  
وى افزود: سعى کردیم همه مسائل را به بچه ها توضیح دهیم اما دیگر 
فرصتى نبود و آنها روحیه خود را از دست دادند و انسجام تیمى ما به هم 
خورد. ذوب آهن مقابل ما هم به دو سه بازیکن تیمش استراحت داده بود 
و در نیمه دوم آنها را هم وارد زمین کرد اما در بازى با نفت مسجد سلیمان 
چه؟ این به مــا ربطى ندارد و هر تیمى مى توانــد براى خودش تصمیم 
بگیرد. ما به خودمان باختیم. در 10 تا 15 دقیقه ابتداى بازى تیم ما کامًال 
فلج شده بود و اصالً نمى توانست فوتبال بازى کند  ولى نیمه دوم خیلى 
بهتر شدیم. در این نیمه هم اجازه ندادیم اســتقالل به گل برسد و هم 

اینکه خودمان گل زدیم.

در یکى از بازى هاى هفته شــانزدهم لیگ برتر 
بانوان، تیــم ذوب آهن اصفهــان در خانه از تیم 
شــهردارى ســیرجان میزبانى کرد. دیدارى که 
در نهایت با دو گل تیم مهمان یعنى شــهردارى 
سیرجان به پایان رسید و البته با توجه به چیزى که 
گفته شد نتیجه این بازى سوژه اى عجیب نبود تا 
بتوان این بازى را در رده تاریخى ترین بازى هاى 
فوتبال بانوان دانست. بنا بر آنچه سایت «ورزش 
سه» درباره این دیدار جنجالى نوشته، سوژه اصلى 
بازى در زد و خورد در آن براى اولین بار چشم ما را 

به کتک کارى بانوان فوتبالیست نیز روشن کرد.
این بازى در حالى برگزار شد که هر دو تیم از جمله 
مدعیان براى رسیدن به جایگاه ابتدایى جدول رده 
بندى بودند و به همین دلیل کامًال واضح بود که 

هر دو تیم به دنبال کســب هر 3 امتیاز بازى پا به 
این میدان گذاشتند. این بازى که از همان دقایق 
ابتدایى بسیار فیزیکى و خشــن دنبال مى شد تا 
پایان نیمه اول تنها یک گل داشت و آن هم توسط 
فاطمه ســهرابى براى تیم شهردارى سیرجان به 

ثمر رسیده بود.
پس از این گل پیدا بود که ذوبى ها حمالت خود 
روى دروازه حریف سیرجانى را چند برابر خواهند 
کرد تا گل مساوى را به ثمر برسانند اما نه تنها این 
اتفاق نیافتاد که شــهردارى چى ها موفق شــدند 
دومین گل را نیز توسط سهیال نظام آبادى به ثمر 
برسانند و موقعیت خود را در رده دومى جدول رده 
بندى محکم تر از قبل کنند آن هم در دیدارى که 
عجیب ترین اتفاقات در آن افتاد. شاید قابل تصور 
نباشــد اما خانم هاى حاضر در این دو تیم به جان 

یکدیگر افتادند و تا جایــى که ممکن بود در نیمه 
دوم از خجالت یکدیگــر درآمدند. این درگیرى ها 
چنان دامنه دار شد که یکى از بازیکنان ذوب آهن 

راهى بیمارستان شد.
بیان محمودى، سرمربى تیم ذوب آهن اصفهان 
درباره اتفاقات به وجود آمــده در این بازى گفت:  
«این دیدار روز خوبى براى فوتبــال بانوان نبود. 
متأسفانه ما به حواشى و البته اشتباه فاحش کمک 
داور باختیم. ما یک گل عقب افتادیم و  تیم حریف 
از همان نیمه اول شروع به وقت کشى کرد، طورى 

که داور 15 دقیقه وقت اضافى گرفت.»
او در این باره ادامــه داد: «بازیکنان حریف روى 
اعصاب بازیکنان من بودند. در نیمه دوم درگیرى ها 
شدت گرفت و به بازیکنان من حمله کردند. هنوز 
یکى از بازیکنان من به دلیل ضربه اى که به سرش 

وارد شده در بیمارستان اســت. در نهایت فقط دو 
نفر از بازیکنان سیرجان اخراج شدند که قطعًا باید 
حداقل چهار  نفر اخراج مى شدند. متأسفانه مربى 
تیم حریف با فحاشى به پدر گلر ما از کلمات بسیار 
زشتى اســتفاده کرد. ما نباید به هر قیمتى برنده 
بازى باشیم. بردید و مبارك شما ولى فوتبال فراتر 
از این فحاشى ها و ضرب و شتم هاست. امیدوارم 
کمیته انضباطى فدراســیون این قضیه را به طور 

جدى دنبال کند.»
 اما  احمد جمشیدى، سخنگوى باشگاه ذوب آهن 
هم درباره اتفاقات این دیدار  به خبرگزارى «ایرنا» 
گفت: «تیــم ذوب آهن میزبان تیم شــهردارى 
ســیرجان بود که تیم مهمان با نتیجه 2 بر صفر 
پیروز میدان شــد ولى زمانى که تیم شــهردارى 
سیرجان از تیم ما جلو بود بازیکنان این تیم موقع 

تعویض در حال تلف کردن وقت بودند.»
وى ادامه داد: «این تأخیر باعث اعتراض بازیکنان 
ذوب آهن شد و یکى از بازیکنان ذوب آهن از این 
بازیکن تعویضى درخواســت کرد زودتر زمین را 
ترك کند و تعلل نکند که باعث آغاز درگیرى شد.»

جمشیدى با بیان اینکه ما حرکات بازیکنان خود را 
تأیید نمى کنیم گفت: «شروع کننده این درگیرى 
ها تیم ســیرجان بود و در همین راســتا قرارشد 
جلسه اى بین مســئول ورزش بانوان با کادر فنى 
و بازیکنان تشکیل شــود و این موضوع بررسى 
شــود.» وى افزود: «ما هم باید ببیینم ناظر این 
دیدار چه گزارشــى به مسئوالن باالتر داده است، 
گزارش ناظر براى ما حائز اهمیت است و براساس 
آن گزارش اگر اعتراضى باشــد انجــام خواهیم

 داد.»

نقش جهان نصف مى شود

 خلعت از تیرماه مى آید

بچه ها گفتند ذوب آهن با 
تیم دومش به میدان رفته است

این بار 
دختران 

به جان هم 
افتادند!

بزن بزن در لیگ برتر بانوان 
در اصفهان 

احمد خلیلى

با اتمام فصل هجدهم لیگ برتر فوتبال، خدمت 
مقدس سربازى پنج بازیکن تیم تراکتورسازى به 
پایان رسیده است و این بازیکنان باید به تیم هاى 

خود بازگردند.
 فصل هجدهم لیگ برتر فوتبال در حالى براى 
تراکتورسازى تبریز به پایان رسید که این تیم با 
عملکردى دور از انتظــار، با 52 امتیاز در جایگاه 
پنجم جدول جاى گرفت و نتوانســت سهمیه 

آسیایى را کسب کند.
در این شــرایط و با پایان فصل،  خدمت مقدس 
ســربازى پنج بازیکن تراکتورســازى به پایان 
رســیده اســت و این بازیکنان عمــًال باید به 

خــود  ، تیم هــاى  نــد د گر ز با

بازیکنانى که تعــدادى از آنها حضورى ثابت در 
ترکیب سرخپوشان تبریزى داشتند و از چهرها ى 

تأثیرگذار این تیم بودند.
دانیــال اســماعیلى فر، مهــدى مهدى پور و 
احســان پهلوان از تیم ذوب آهن، رضا شربتى از 
مشکى پوشان و قائم اسالمى خواه از بادران پنج 
بازیکنى هستند که براى گذراندن دوران سربازى 
خود در تراکتورسازى حضور داشتند و حاال باید به 

تیم هاى سابق خود بازگردند.
در این بین شــنیده مى شود مســئوالن باشگاه 
تراکتورســازى عالقــه بســیارى بــه حفظ 
اســماعیلى فر و مهدى پور دارند و در این راستا 
صحبت هایى هم با مسئوالن باشگاه ذوب آهن 
بــراى دریافت رضایتنامه ایــن بازیکنان انجام 

داده اند، اما هنوز پاســخ روشنى از سوى باشگاه 
اصفهانى به این پیشنهادات داده نشده است.

در هــر صــورت در وضعیتــى کــه باشــگاه 
تراکتورسازى به دنبال حفظ ســتاره هاى خود 
براى فصل آینده اســت، باید دید مذاکرات بین 
باشگاه تبریزى و ذوب آهن چه سرنوشتى خواهد 
داشــت و آیا این بازیکنان فصل آینــده نیز در 
جمع تراکتورسازان باقى خواهند ماند یا خیر. از 
باشــگاه ذوب آهن خبر مى رسد که سعید آذرى 
مى خواهد مبلغ بسیارى سنگینى را براى صدور 
رضایتنامه ذوبى هاى حاضر در تبریز اعالم کند. 
چیزى در حدود چهار میلیــارد براى هر بازیکن! 
مبلغى که حتى زنوزى مولتى میلیادر از شنیدن 

آن شوکه شود.

مذاکرات استقالل با وریا غفورى به نتیجه مشــخصى نرسیده است. سران 
باشگاه استقالل به امید توافق با وریا به این بازیکن یک هفته مهلت داده اند تا 

به پیشنهادشان پاسخ نهایى بدهد.
وریا غفورى که جزو اولین گزینه هاى باشگاه استقالل 
براى تمدید قرارداد اســت در صحبــت هاى اولیه با 
سران باشگاه (بخوانید على خطیر) به توافق نرسیده 
اما این به منزله پایان کارش با آبى ها نیســت و نباید 
تمدید قرارداد او با استقالل را بعید دانست. مسئوالن 
باشــگاه اما تنها یک هفته به هافبک-مدافع راســت 

خود مهلت داده اند تا به پیشنهادشــان پاسخ دهد. 
وریا هم قرار گذاشــته ظرف زمانى که 

معین شده پاســخ نهایى اش را به 
استقاللى ها بدهد تا این باشگاه 
هم تکلیف خود را با این پست 
بداند. با توجه به اینکه خسرو 
حیدرى با فوتبال خداحافظى 
کرده و از ســویى قرار است 
فرشــاد محمدى مهر هم 
در لیست خروج قرار بگیرد 
باشگاه استقالل باید در 
این پســت با گزینه هاى 

دیگر هم به توافق برسد.
این احتمال هم وجود دارد کــه پژمان منتظرى را 
در نهایت در استقالل نبینیم و چنانچه پژمان هم از 
استقالل برود، آنگاه پست دفاع راست استقالل بیش 
از همیشه خالى خواهد شد و انتظار استقاللى ها این 
است که سران باشگاهشــان در راستاى تقویت این 

جناح تصمیم هاى سریعى اتخاذ کنند.
بدون شک اگر وریا در استقالل بماند بخش اعظمى از 

دغدغه هاى ذهنى کادر فنى آینده این تیم از بین خواهد 
رفت اما اگر وریا به هر دلیل در استقالل نماند، مشکالت 

این تیم در جناح راست رو به فزونى خواهد گرفت و این باشگاه 
دچار سردرگمى در راستاى انتخاب گزینه براى این پست مهم 

خواهد شــد. اما ماجراى وریا وقتى پیچیده تر مى شود که پاى 
سپاهان وسط بیاید! باشگاهى که قصد دارد فصل آینده را با قدرت 

بیشترى وارد رقابت هاى لیگ برتر شود تا شاید دوباره جام قهرمانى را 
مال خود کند.  سپاهان باشگاه سابق وریاســت و هنوز افرادى هستند که 

بتوانند میان این بازیکن و باشگاه سابقش اتصال برقرار کنند تا شاید بازهم وریا 
لباس این تیم اصفهانى را تن کند. در همین راستا پیغام هایى هم به وریا داده شده 

تا اگر تمایل داشت در روزهاى آتى مذاکراتى هم با این باشگاه اصفهانى داشته باشد 
اما با توجه به اینکه سپاهانى ها در این پست محمد ایران پوریان و حسن جعفرى را در 

اختیار دارند خیلى بعید است که هافبک-مدافع راست استقالل این تیم را انتخاب کند و به 
پیغام هایى که از اصفهان مى رسد پاسخ مثبت دهد.  نتیجه اینکه جدایى وریا از استقالل را 
مى شود تقریباً محال دانست مگر آنکه در مذاکراتى که قرار است دوباره میان دو طرف انجام 
شود، وریا به لحاظ مالى با مسئوالن باشگاه به توافق نرسد و به دلیل خلف وعده هاى مکررى 

هم که در طول فصل شده، راه تیم دیگرى را پیش بگیرد تا دغدغه دریافت حقوق و دستمزد 
نداشته باشد. به هرحال تکلیف این ماجرا به زودى مشخص خواهد شد و با توجه به اینکه 
باشگاه استقالل عزمش را جزم کرده تا خیلى زود تکلیف بازیکنان را روشن کند، احتماالً  

ماجراى وریا و استقالل خیلى زود روشن خواهد شد.

خصى سرا مشـالل با وریا غفورى به نتیجه مشــخصى نرسیده است. سران  اغف یده ست نتیجى به ت. سجهغفور نرسشــخ سیدـخص ه استبه نتورى رانصى نره مش
تان یک به امید توافق با وریا به این بازیکن یک هفته مهلت داده اند تا  هفته تدادق با ور ه اندن بازی به این د تازیکنوریا مهلتیکه ک هف هلتفق اینبیا به داده ته مهکن فق با

دى بدهد.دهىپاسخ نهایى بدهد.
ل ستقالشگاهزینهجزو اولین گزینه هاى باشگاه استقالل  گاه اسهاى الل استقى باگزی  باشگنه ها
ىاولیحبــداد اســت درصحبــت هاى اولیه با  ولیهبت هرص ه با  هاىصحب اى اوـتت در
ده توافخوانید على خطیر) به توافق نرسیده  ق نرر) به خطی سیدافقطیر)ى خ نرسیبه توى
ـت وشپایان کارش با آبى ها نیســت و نباید  ن یدســت با آبى نبایدســى ها ى ه و نباها نیسآ ش با
الن بعیدبا استقالل را بعید دانست. مسئوالن  ست. مسئول ر سئوالل را بع دانس ن ت. مسنست عید د
ک-ا یک هفته به هافبک-مدافع راســت  ع راسه به ــت هافب مدافع ت فبک افعر ســبه ها -مد

اسخ ند تا به پیشنهادشــان پاسخ دهد.  انادشـ ن پاس دهدشنه هد. نهاد سخ دشــ
ف ز که مانىزمان کهظرفظرذاشــته ظرف زمانى که 

به  اش اش را بهش راـخ نهایى اش را به 
شگاگاهاشهد تا این باشگاه 
ستپستت را با این پست 
سرو سره اینکه خسرو 
ىظىل خداحافظى 
تت ى قرار است 
م ى مهر هم 
قرار بگیرد 
ل باید در 
زینه هاى 

ق برسد.
 وجود دارد کــه پژمان منتظرى را 
نبینیم و چنانچه پژمان هم از قالل

گاه پست دفاع راست استقالل بیش 
 خواهد شد و انتظار استقاللى ها این 
شگاهشــان در راستاى تقویت این 

ى سریعى اتخاذ کنند.
ریا در استقالل بماند بخش اعظمى از 

نى کادر فنى آینده این تیم از بین خواهد 
 به هر دلیل در استقالل نماند، مشکالت

راست رو به فزونىخواهد گرفت و این باشگاه
در راستاى انتخاب گزینه براى این پست مهم

پیچیده تر مى شود که پاى ا ماجراى وریا وقتى
اید! باشگاهى که قصد دارد فصل آینده را با قدرت 

بت هاى لیگ برتر شود تا شاید دوباره جام قهرمانى را
سپاهان باشگاه سابق وریاســت و هنوز افرادى هستند که 

 بازیکن و باشگاه سابقش اتصال برقرار کنند تا شاید بازهم وریا 
صفهانى را تن کند. در همین راستا پیغام هایى هم به وریا داده شده 

روزهاى آتى مذاکراتىهم با این باشگاه اصفهانى داشته باشد  ت در
که سپاهانى ها در این پست محمد ایران پوریان و حسن جعفرى را در 

ى بعید است که هافبک-مدافع راست استقالل این تیم را انتخاب کند و به 
 اصفهان مىرسد پاسخ مثبت دهد.  نتیجه اینکه جدایى وریا از استقالل را 
حال دانست مگر آنکه در مذاکراتى که قرار است دوباره میان دو طرف انجام 
ظ مالى با مسئوالن باشگاه به توافق نرسد و به دلیل خلف وعده هاى مکررى 
پیشبگیرد تا دغدغه دریافت حقوق و دستمزد صل شده، راه تیم دیگرى را
هرحال تکلیف این ماجرا به زودى مشخص خواهد شد و با توجه به اینکه 
 عزمش را جزم کرده تا خیلى زود تکلیف بازیکنان را روشن کند، احتماالً  

ستقالل خیلى زود روشن خواهد شد.

وریا در دوراهى سپاهان-استقالل
محمد مؤمنى

نباشــد اما خانم هاى حاضر در این دو تیم بهبندى بودند و به همین دلیل کامال واضح بود که 

کارتت  را بگیر و برگرد به تیمت

آذرى 
آقاى مولتى میلیاردر را 

شوکه مى کند

ارتش سایبرى آبى علیه قلعه نویى

قابل 
یطى

تند و 
قایق 
تکن 
ان را

 خبر 

دیگر 
ه هم 
ه بود

یمان 
صمیم 
کامًال 
خیلى 
و هم

ت

خــود ، تیمهــاى  نــد د گر ز بــراى دریافبا

ارتش
«هیچ باشگاهى با من صحبت نکرده و تا زمانى که جام 
حذفى تمام نشود به هیچ باشــگاهى فکر نمى کنم.» 
این پاسخ امیر قلعه نویى به پیمان یوسفى در برنامه 
«ورزش و مردم» بود. در واقع سرمربى سپاهان 
شایعه مذاکره مدیران استقالل با او را تکذیب 
کرد اما عالقه اش براى بازگشــت را پنهان 
نکرد و اتفاقًا در همین مصاحبه از اینکه عاشق 
استقالل اســت و چه کارهایى براى این تیم 

کرده حرف زد.
اما نکته مهم حرف هاى قلعه نویى جایى بود 
کــه او از حرف هایى کــه در فضاى مجازى 
علیه او زده شده انتقاد کرد.  قلعه نویى گفت: 
«باید یک روز بیایم و با اسناد و مدارك نشان 
بدهم که از دسته ســوم به رده باال آوردیم. 
رده سیزدهمى نیز براى ما بود و هیچ منتى 
نیست، چون این تیم را دوســت داشتم. در 
فضاى مجازى که جزو خیانت هاى باشــگاه 
بوده و بیشــترین لطمه را به اســتقالل زده ، 

حرف هایى زده اند.» اشاره قلعه نویى به فضایى است 
که این روزهــا در صفحات و کانال هــاى هوادارى 
استقالل علیه او ایجاد شده اســت. در روزهاى اخیر 
مطالب زیادى درباره آخریــن دوران حضور قلعه نویى 
در اســتقالل و نتایج ضعیف او در این کانال ها منتشر 
شده که نشــان دهنده عالقه نداشتن بخش زیادى از 
هواداران استقالل به بازگشــت قلعه نویى به این تیم 
است. سرمربى سپاهان از به وجود آمدن چنین فضایى 
که مى تواند مانع بازگشت او به استقالل شود به شدت 
ناراحت است و این به معناى آن اســت که خود او از 
چنین بازگشتى اســتقبال خواهد کرد اما منتظر است 
تا کارش با سپاهان تمام شــود و مذاکرات احتمالى با 
اســتقالل را آغاز کند. این دقیقًا همان اتفاقى اســت 
که در تراکتورســازى و ذوب آهن براى او افتاد. او در 
دو مقطع، در حالى تا آخریــن لحظات از برنامه هایش 
براى این دو تیم حرف مى زد که ناگهان سر از استقالل 
و ســپاهان درآورد و بعید نیست این اتفاق در روزهاى 

آینده هم تکرار شود. 

سعید نظرى
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین 
تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى شهرستان فالورجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است 
لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15 روز در روزنامه هاى نصف جهان و عصر اصفهان آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند ، مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع صالح قضایى تقدیم نمایند .بدیهى است در صورت 

انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شماره 139760302007002614 مورخ 97/09/26 زهرا کیانى فالورجانى فرزند اسماعیل 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 167,67 مترمربع پالك شماره 15 اصلى واقع در فالورجان  

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حیدر کیانى فرزند اسداله.
2 - راى شماره 139760302007003182 مورخ 97/11/13 على مومنى افجدى فرزند نوروز نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 169,05 مترمربع پالك شماره 170 فرعى از 36 اصلى واقع در 

افجد  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى سیف اله خان بهنام.
3 - راى شــماره 139760302007003340 مورخ 97/11/24 محمد ایزدى گارماسه فرزند سیف 
اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 271,70 مترمربع پالك شماره 408 اصلى واقع در 
کوپان گارماسه  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى حبیب اله ایزدى 

فرزند سیف اله.
4 - راى شــماره 139760302007004032 مورخ 97/12/19 اکبر قاسمى شرودانى فرزند حسین 
نسبت به ششدانگ یکباب دامدارى به مســاحت 719,70 مترمربع پالك شماره 415 اصلى واقع در 

کروج  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن عابدى فرزند عباس.
5 - راى شــماره 139760302007004034 مورخ 97/12/19 نوروزعلى شاه نظرى زازرانى فرزند 
على آقا نسبت به ششدانگ یکباب دامدارى به مساحت 1551,95 مترمربع پالك شماره 2 فرعى از 12 

اصلى واقع در زازران  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
6 - راى شماره 139760302007004043 مورخ 97/12/19 اکبر پورکاظمیان فرزند مصطفى نسبت 
به ششدانگ قسمتى از یکباب مغازه به مساحت 34,62 مترمربع پالك شماره 777 فرعى از 387 اصلى 
واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسینعلى زمانى 

قهدریجانى فرزند فتحعلى.
7 – راى شماره 139860302007003285 مورخ 98/01/24 مهدیه غالمى فرزند قدرت اله نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 105 مترمربع پالك شماره 29 فرعى از 406 اصلى واقع در گارماسه  
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على آقا توکلى گارماسه فرزند اسکندر.

8 - راى شماره 139860302007003287 مورخ 98/01/24 رحمت اله هادیان قهدریجانى فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 208,66 مترمربع پالك شماره 385 اصلى واقع در 

قهدریجان  بخش 9 ثبت که متقاضى خود مالک رسمى است.
9 - راى شــماره 139860302007003288 مورخ 98/01/24 پروین رضایى فرزند رحیم نسبت به 
ششدانگ یکباب انبار به مساحت 519,62 مترمربع پالك شماره 53 اصلى واقع در اراضى کوه دنبه  
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى غالمحسین پناهى فرزند غالمعلى.

10 - راى شماره 139860302007003320 مورخ 98/01/25 فهیمه فرهمند فرزند میرزاآقا نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 114,57 مترمربع پالك شماره 7 فرعى از 24 اصلى واقع در باغ 
ابریشم  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مرتضى دهخدا فرزند على.

11 - راى شماره 139860302007003314 مورخ 98/01/25 خیرى پورحاجى لیراوى اصل فرزند 
حاجى بابا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 244,45 مترمربع پالك شماره 32 اصلى واقع در 
آغچه بدى  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى نصراله موسوى فرزند باقر.
12 - راى شماره 139860302007003312 مورخ 98/01/25 قاســمعلى یزدانى گارماسه فرزند 
حسنعلى نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 284,49 مترمربع پالك شماره 405 اصلى 
واقع در گارماسه  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى مرتضى رئیسى 

فرزند احمدرضا.
13 - راى شماره 139860302007003307 مورخ 98/01/25 حیات اله جمشیدى موسوى فرزند 
اله قلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 202,40 مترمربع پالك شماره 14 فرعى از 430 
اصلى واقع در ایمانشهر(مینادشت)  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

فاطمه رشیدى باغوحوشى فرزند میرزاآقا.
14 - راى شماره 139860302007003290 مورخ 98/01/24 محمدحسین جعفرى فرزند نورمحمد 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 149,25 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در جعفرآباد 

کلیشاد  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
15 - راى شــماره 139860302007003419 مورخ 98/02/02 سمیه نصر اصفهانى فرزند عبداله 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 75,76 مترمربع پالك شماره 508 فرعى از یک اصلى واقع 

در کارالدان  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
16 - راى شماره 139860302007003420 مورخ 98/02/02 سوسن افشارنیا فرزند عزت اله نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان تجارى مسکونى به مساحت 386,21 مترمربع پالك شماره 19 اصلى 
واقع در کلیشاد  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابراهیم متقى زاده 

فرزند اسداله.
17 - راى شماره 139860302007003421 مورخ 98/02/02 سوسن افشارنیا فرزند عزت اله نسبت 
به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 20,81 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد  بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابراهیم متقى زاده فرزند اسداله.
18 - راى شماره  139760302007002889  مورخه 97/10/22 آقاى حشمت اله مختارى باغکمه 
فرزند نبى اله   نسبت به  ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 265,85 مترمربع پالك شماره   فرعى از  

41  اصلى واقع در   سهلوان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  صفرعلى نوروزى 
19- راى شــماره139760302007004350 مورخه97/12/20  آقاى  محمدرضا محمدى فرزند 
غالمعلى  نسبت به  ششدانگ یکباب خانه   به مســاحت171,10مترمربع پالك شماره39   فرعى از  

667اصلى واقع دربلوار شفق   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  خود متقاضى
20- راى شماره 139860302007002831   مورخه98/01/17  آقاى ولى اله جمشیدى فرزند على   
نسبت به  ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 380,27 مترمربع پالك شماره   فرعى از 430  اصلى واقع 

در مینادشت بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  على جمشیدى 
21- راى شماره 139860302007000001  مورخه 01/05/ 98دولت جمهورى اسالمى ایران به 
نمایندگى وزارت بهداشت  و درمان و آموزش پزشــکى – دانشگاه علوم پزشکى اصفهان  نسبت به  
ششدانگ یکباب ساختمان   به مساحت 459,24 مترمربع پالك شــماره   فرعى از402 اصلى واقع 

درجوجیل   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  مالکین رسمى پالك مذکور
22-راى شــماره139760302007004347 مورخه97/12/20 آقاى  حشــمت اله حشمتى فرزند 
عبدالکریم  نسبت به  ششدانگ یکباب خانه   به مساحت78 مترمربع پالك شماره فرعى از408 اصلى 

واقع در کوپان گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  اسماعیل شیرزادى
23- راى شماره139860302007003295 مورخه 98/01/24 آقاى سید جالل هاشمى قهدریجانى 
فرزند سید مرتضى   نسبت به  ششدانگ یکباب خانه   به مساحت495,85مترمربع پالك شماره   992 

فرعى از385  اصلى واقع در   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه حسین سلمانیان
24- راى شماره139760302007004346 مورخه97/12/20   خانم زهرا نورالهى خوشنامه فرزند 
نبى اله  نسبت به  ششدانگ یکباب خانه   به مســاحت 145,75 مترمربع پالك شماره      فرعى از 15 

اصلى واقع درفالورجان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  قنبرعلى کیانى 
25- راى شماره139760302007004340 مورخه  97/12/20  خانم مهین فانى قهدریجانى فرزند 
قنبر نسبت به  ششدانگ یکباب خانه   به مساحت  388,29  مترمربع پالك شماره  326 فرعى از385  

اصلى واقع در قهدریجان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  عبدالوهاب جمالى
26- راى شماره139760302007003325 مورخه 97/11/23آقاى عبدالرسول کرمى میان رشیدى 
فرزند مرتضى   نسبت به  ششدانگ یکباب خانه   به مساحت  221,95    مترمربع پالك شماره  9   فرعى 

از390  اصلى واقع در  جیالب   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  محمد تقى برکتین
27-راى صالحى شماره 139760302007004044-97/12/19 آقاى امین ایزدى گارماسه فرزند 
مظاهر نسبت به ششدانگ یکباب مصالح فروشى به مساحت179,90متر  پالك شماره 405 اصلى  
واقع در گارماسه بخش نه ثبت اصفهان مالک اولیه اسماعیل یزدانى تاریخ انتشار نوبت اول :  روز شنبه 
مـــورخ 1398/02/14 تاریخ انتشار نوبت دوم : روز یک شنبه مورخ 1398/02/29 م الف: 451250   

حسین زمانى علویجه- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فالورجان / 2/249
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 

محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- پیرو راى اصالحى شــماره 139860302023000105 مورخ 98/02/08 و رأى شــماره 
139760302023000838 مورخ 97/09/29 آقاى کاظم محمدى به شــماره شناسنامه 139657 
کدملى 1281493457 صادره از اصفهان فرزند محمود نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
211/65 مترمربع مفروزى از پالك شماره 5863- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى 
مالکیت رسمى  مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/02/14 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1398/02/29 م الف: 450348 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

مرکزى اصفهان /2/244
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139760302023001147 مورخ 97/12/28 خانم اکرم تحویلیان به 
شماره شناســنامه 70375 کدملى 1281803103 صادره از اصفهان فرزند اصغر نسبت به سه حبه 
و یکصد و بیست و نه یکصد و نود و هفتم حبه مشــاع از 72 حبه از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
130/10 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 2112- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان به صورت 

موروثى از طرف پدرش (حسن). 
ردیف 2- برابر رأى شماره 139760302023001148 مورخ 97/12/28 آقاى نعمت اله تحویلیان به 
شماره شناسنامه 2207 کدملى 1286760291 صادره از اصفهان فرزند اصغر نسبت به شصت و هشت 
و شصت و هشت صد و نود و هفتم حبه مشاع از 72 حبه از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 130/10 
مترمربع مفروزى از پالك شماره 2112- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان به صورت موروثى از 
طرف پدرش (حسن) و هم چنین طى قولنامه عادى از طرف وراث اسماعیل به نامبرده واگذار گردیده 
است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/02/14 تاریخ انتشار نوبت دوم: 29 /1398/02 م الف: 

450484 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /2/246
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139860302023000072 مورخ 98/01/28 آقاى مهدى کریم پور به 
شماره شناسنامه 1519 کدملى 3391900458  صادره از بندرعباس فرزند کریم نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 19/84 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2843- اصلى واقع در بخش 1 ثبت 
اصفهان که به صورت عادى از طرف شهناز خواجه کولکى واگذار گردیده است. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1398/02/14 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/29 م الف: 451794 صفائى- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /2/258
ابالغ اخطاریه ماده 101

شــماره پرونده: 139504002129000021/1 شــماره بایگانى پرونده: 9500027 شماره ابالغیه: 
139805102129000268 تاریخ صــدور: 1398/02/18 آگهى اخطاریه ماده 101 مورد وثیقه- به 
موجب این ابالغیه به محمد نورى ســده نام پدر: یدالــه تاریخ تولد: 1332/10/10 شــماره ملى: 
1170859291 شماره شناسنامه: 89 به نشانى: زرین شهر بلوار معلم کوى پیام پالك 10 کدپستى 
8471873435- اخطار مى گردد که طبق گزارش مورخ 1397/09/11 کارشــناس منتخب پالك 
ثبتى فرعى 3239 از پالك اصلى 658 در بخش: 9 ثبت اصفهان واقع در: لنجان مورد وثیقه سند رهنى 
شماره 165169 تنظیمى دفترخانه اسناد رسمى شماره 43 شــهر زرین شهر استان اصفهان به مبلغ 
7/120/000/000 ریال ارزیابى گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابى پالك مذکور معترض مى باشید، 
اعتراض کتبى خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ انتشــار این آگهى به ضمیمه فیش بانکى دستمزد 
کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 5/000/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمنًا به اعتراضى که 
خارج از موعد یا فاقد فیش بانکى دســتمزد کارشناس تجدیدنظر باشــد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
همچنین چونکه قبال به علت شناخته نشــدن محل اقامت شما در متن سند، مفاد اجرائیه نشر آگهى 
گردیده بود بنابراین مستفاد از ماده 18 آئین نامه اجراى اسناد رسمى الزم االجراء، مفاد اخطاریه فوق 
فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى  آگهى مى شود. م الف: 467786 محمدرضا 

ابراهیمى- مسئول واحد اجراى اسناد رسمى لنجان /2/466
مزایده

اجراى احکام شــعبه 17 مدنى اصفهان در نظر دارد مزایده اى با مشخصات زیر برگزار نماید. پرونده 
کالسه 970500 محکوم له: عباسعلى عباسى محکوم علیه: عباس دمانیا و به وکالت سعید صالحى 
مورد مزایده: به خاطر بدهى 929/318/230 ریال در حق محکوم له و 43/000/000 ریالى نیم عشر 
دولتى که جمعآً 972/318/230 ریالى مى شود. اوصاف مورد مزایده طبق نظریه کارشناسى: به گاودارى 
آقاى دمانیا واقع در روســتاى چم زیار مراجعه و ضمن بازدید و دریافت مشخصات انفرادى گاوهاى 
توقیف شده را از آقاى علیرضا دمانى دریافت و از هر راس گاو به صورت انفرادى بازدید و ارزیابى صورت 
گرفت و با در نظر گرفتن جمیع جهات (از جمله آخرین تلقیح منجر به آبستنى، وزن و رکورد شیردهى 
و...) نتایج به شــرح ذیل بحضورتان اعالم مى گردد: گاو با شماره کپل 7342 مبلغ دویست و شصت 
میلیون ریال برآورد قیمت گردید. گاو با شماره کپل 7364 مبلغ دویست و سى و پنج میلیون ریال برآورد 
قیمت گردید. گاو با شماره کپل 7387 مبلغ دویست و ســى میلیون ریال برآورد قیمت گردید. گاو با 
شماره کپل 7540 مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال برآورد قیمت گردید. زمان: 98/03/19 ساعت 
9 صبح مکان: خیابان جى- خیابان شهداى ستار- مجتمع قضائى شهید بهشتى- طبقه دوم- شعبه 
17- اجراى احکام مدنى. طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از مزایده ضمن هماهنگى با این اجرا از 
اموال دیدن کرده و با سپردن 10 درصد ارزش اموال به شماره حساب 2171290210008 بانک ملى 
دادگسترى اصفهان و ارائه فیش به این اجرا در جلسه مزایده شرکت کنند. مزایده از قیمت پایه شروع 
مى شود. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 458088 دادورز شعبه 17 

اجراى احکام مدنى اصفهان  /2/467
حصروراثت 

محمد صالحى زاده داراى شناســنامه شماره 6 به شرح دادخواست به کالســه 98/69 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا صالحى زاده بشناسنامه 
276 در تاریخ 98/1/22 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1. نازنین عقیلى فرزندمجید متولد87/9/20ش ش 1080898591 نسبت با متوفى فرزند 
، 2. یاســمن عقیلى فرزندمجید متولد92/2/7ش ش 10811255043 نســبت با متوفى فرزند ، 3. 
مجید عقیلى فرزندابراهیم متولد60/6/27ش ش 1092059830 نسبت با متوفى همسر، 4. محمد 
صالحى زاده فرزنداسداله متولد37/2/9ش ش 1091895791 نسبت با متوفى پدر  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. 467796/م الف رئیس شعبه 2 شوراى حل اختالف 

مهردشت/ 2/470
 حصروراثت 

اکبر نژاد انصارى مهابادى داراى شناسنامه شــماره 10919722006 به شرح دادخواست به کالسه 
67/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان زهرا 
محبى اشنى بشناسنامه 162 در تاریخ 98/1/22 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. اکبر نژاد انصارى مهابادى فرزندحسن متولد1346/5/1ش 
ش 10919722006 نسبت با متوفى فرزند ، 2. جمیله محبى اشنى متولد1330/7/4ش ش 1878 

نسبت با متوفى فرزند ، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 467811/م الف 

رئیس شعبه 2 شوراى حل اختالف مهردشت /2/471
 حصروراثت 

محمد صالحى زاده داراى شناســنامه شماره 6 به شرح دادخواست به کالســه 98/66 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهوش نژاد انصارى مهابادى 
بشناسنامه 9 در تاریخ 98/1/22 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به : 1. بهروز صالحى زاده فرزندمحمد متولد72/1/4ش ش 1080276912 نسبت با 
متوفى فرزند ، 2. محمدعلى صالحى زاده  فرزندمحمد متولد1368/2/5ش ش 1080012311 نسبت 
با متوفى فرزند ، 3. محمدصالحى زاده فرزنداســداله متولد37/2/9ش ش 6 نسبت با متوفى همسر، 
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. 467814/م الف رئیس شعبه 2 شوراى 

حل اختالف مهردشت /2/472
 حصروراثت 

محمد صالحى زاده داراى شناســنامه شماره 6 به شرح دادخواست به کالســه 98/77 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان الهام صالحى زاده بشناسنامه 
103 در تاریخ 98/1/22 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1. سید دانیال محسنى اشنى فرزندسید مسلم متولد89/6/7ش ش 1080979506 نسبت با 
متوفى فرزند ، 2. سید حسین محسنى اشنى فرزندسید مسلم متولد94/10/20 ش ش 1080756515 
نسبت با متوفى فرزند ، 3. سید مسلم محسنى اشــنى متولد57/6/30 ش ش 2225 نسبت با متوفى 
همسر، 4. محمد صالحى زاده فرزنداسداله متولد37/2/9 ش ش 6 نسبت با متوفى پدر، متوفى به غیر 
از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات 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. 467824/م الف رئیس شعبه 2 شوراى حل 

اختالف مهردشت /2/473
ابالغ وقت رسیدگى

 وقت رسیدگى حقوقى: شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت. یک نوبت حداکثر تا تاریخ 98/2/30 
دریکى از روزنامه ها کثیراالنتشار درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى درپرونده کالسه 71/98 
به این شورا ارسال گردد. وقت رســیدگى 98/3/26 روز یکشنبه ساعت 09/30 خواهان: محمد تقى 
کالنترى دهقى فرزند ناصر خوانده: منصور نیازى  فرزند محمد به نشــانى مجهول المکان خواسته: 
مطالبه وجه یک فقره چک صد میلیون ریال با خسارت تاخیر تادیه گردشکار: خواهان مذکور دادخواستى 
به طرفیت خوانده تسلیم به شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت نموده که ثبت –وقت رسیدگى 
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. 468675/م 

الف، دبیرشعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت /2/474
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139704002133000434/1 شماره بایگانى پرونده: 9700546 شماره آگهى ابالغیه: 
139803802133000008 بدین وسیله به آقاى حیدر على مداحیان نجف آبادى فرزند حسینعلى که 
آدرس شما در متن سند ناقص و تعیین نگردیده و برابر گواهى مأمور مربوطه ابالغ واقعى اجرائیه در 
آدرس:نجف آباد ویالشهر بلوار خیابان پاســداران خیابان ایثار پالك 42 ( اعالمى متعهد له) به شما 
نیز امکان پذیر نگردیده ابالغ مى گردد که مدیریت شعبه بانک ملت استان اصفهان با  استناد به سند 
رهنى  شماره 12716 مورخ 94/6/1 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 395 نجف آباد براى  وصول 
مبلغ پانصد و چهل و سه میلیون و دویست و نود و نه هزار و یکصد و سى و پنج ریال بابت اصل طلب، 
سود و جریمه تاخیر تادیه تا تاریخ 96/12/21 و از ان تاریخ به بعد روزانه مبلغ چهار صد و پنجاه هزار و 
چهار صد و بیست و پنج ریال تا روز تسویه حساب درخواست صدور اجرائیه علیه شما را نموده است که 
اجرائیه صادر و به کالسه 9700546در این واحد مطرح است. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد 
اسنادرسمى الزم االجرا مراتب فقط یک نوبت در این روزنامه جهت اطالع شما درج و منتشر تا نسبت 
به پرداخت بدهى خود اقدام نمائید و از تاریخ درج و انتشار در روزنامه مزبور که تاریخ ابالغ محسوب مى 
گردد ظرف مدت ده روز باید نسبت به پرداخت بدهى خودبه بستانکار اقدام نمائید و درغیر اینصورت 
عملیات اجرایى علیه شــما جریان خواهد یافت و غیراز آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد 

شد.461854 /م الف- فاتحى مدیر واحد اجراى اسنادرسمى نجف آباد /2/475
 حصروراثت 

محمد صالحى زاده داراى شناســنامه شماره 6 به شرح دادخواست به کالســه 68/98 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جهانگیر صالحى زاده بشناسنامه 
1080145354 در تاریخ 98/1/22 اقامتگاه دائمى خود را بــدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1. زهرا عنایتى فرزندحسن متولد1378/2/14ش ش 1080500847 نسبت 
با متوفى همسر ، 2. محمد صالحى زاده فرزنداسداله متولد1337/2/9ش ش 6 نسبت با متوفى پدر 
، 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. 467803/م الف رئیس شعبه 2 

شوراى حل اختالف مهردشت /2/476
 حصروراثت 

خدیجه حیدرى جوزدانى داراى شناسنامه شماره 58 به شــرح دادخواست به کالسه 284/98 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالکریم محمدى 
جوزدانى بشناسنامه 138 در تاریخ 97/6/24 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1. شیدا محمدى جوزدانى ش ش 1080847111 ، 2. شهاب محمدى 
جوزدانى ش ش 1080413936 (فرزندان متوفى)، 3. خدیجه حیدرى جوزدانى ش ش 58 (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 کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 466268/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /2/477
 اخطار اجرایى

شماره 1212/97 به موجب راى شــماره 1421 تاریخ 97/11/28 حوزه یازدهم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1-مجتبى جلیل سر قلعه2-رسول فیروزفر 
به نشانى مجهول المکان محکوم است به خواندگان بصورت تضامنى محکوم به پرداخت مبلغ یکصد 
و پنجاه میلیون ریال معادل پانزده میلیون تومان بابت اصل خواســته و خسارت دادرسى به میزان دو 
میلیون ریال معادل دویست هزار تومان و همچنین پرداخت خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ  تقدیم 
دادخواست97/10/3 سوم دى ماه نود و هفت بر مبناى نرخ اعالمى بانک مرکزى و حق الوکاله وکیل 
در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتى.محکوم له: مسعود یوسفى با وکالت مهدى سواد کوهى 
به نشانى: نجف آباد خ بزرگمهر پ 7کد پستى 8517755378 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 466295/م الف-شعبه 

11 شوراى حل اختالف نجف آباد /2/478
 اخطار اجرایى

شماره 897/97 به موجب راى شماره 1293 تاریخ 97/10/25 حوزه یازدهم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه شهرام مهدیان سلطان آبادى به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به خوانده محکوم به پرداخت مبلغ شصت و نه میلیون ریال معادل 
شش میلیون و نهصد هزار تومان بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ 000/ 990 ریال معادل نود و 
نه هزار تومان به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل 
و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از مورخ 97/9/30 سى ام آذرماه نود و هفت لغایت اجراى حکم در 
حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتى محکوم له: اسماعیل خیرى با وکالت مهدى سواد کوهى 
به نشانى: نجف آباد خ امام روبه روى سینما الله ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 466299/م 

الف- شعبه 11شوراى حل اختالف نجف آباد /2/479
 اخطار اجرایى

شماره 1213/97 به موجب راى شماره 1423 تاریخ 97/11/28 حوزه یازدهم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه مجتبى جلیل سر قلعه 2- رسول فیروزفر 
به نشانى مجهول المکان محکوم است به خواندگان به نحو تضامنى 20/000/000 ریال معادل 
بیست میلیون تومان  بابت اصل خواسته و خسارت دادرسى به میزان 2625000 ریال معادل دویست 
وشصت و دو هزار و پانصد تومان و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
97/10/3 سوم دى ماه نود و هفت بر مبناى نرخ اعالمى بانک مرکزى و حق الوکاله وکیل در حق 
محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتى.محکوم له: مسعود یوسفى با وکالت مهدى سواد کوهى  به 
نشانى: نجف آباد خ امام روبه روى ســینما الله ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 466303/م 

الف-شعبه 11حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /2/480
 حصروراثت 

مهدى داورى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 546 به شرح دادخواست به کالسه 288/98 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود داورى 
نجف آبادى بشناسنامه 562 در تاریخ 98/2/12 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. عصمت داورى نجف آبادى ش ش 332 ، 2. زهره داورى 
نجف آبادى ش ش 24431 ، 3. زهرا داورى نجف آبادى ش ش 788 ، 4. اعظم داورى نجف آبادى 
ش ش 385 ، 5. رضوان داورى نجف آبادى ش ش 1060 ، 6. مرضیه داورى نجف آبادى ش ش 
1746، 7. فاطمه داورى نجف آبــادى ش ش 55 ، 8. مهدى داورى نجف آبادى ش ش 546 ، 9. 
معصومه داورى نجف آبادى ش ش 1080046232(فرزندان متوفى)، 10. سکینه سمندرى ش ش 
296 (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. 467013/م 

الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /2/481
 ابالغ رأى

دادنامه - شماره پرونده: 285/97 شماره دادنامه10-98/1/17 خواهان: رضا کالنترى فرزند مانده 
على نشانى: دهق شهرك ولیعصر جنب مســجد اعظم  خوانده: 1- کاظم رمضانى فرزند محمد 
حسین  نشانى: مجهول المکان 2- سلمان کالنترى فرزند مانده على ساکن دهق شهرك طالقانى 
خیابان مدرس کوچه کاشانى پالك 147 خواسته مطالبه 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 رضا کالنترى فرزند مانده على مقیم دهق به طرفیــت آقایان 1- کاظم رمضانى زاده فرزند 
محمد حسین ومجهول المکان2-ســلمان کالنترى فرزند مانده على مقیم دهق مبنى بر مطالبه  
مبلغ بیست و دو میلیون ریال با خسارت تاخیر در تادیه وهزینه دادرسى به استناد یک فقره چک به 
شــماره ى 315491 بر عهده ى بانک ملت به تاریخ بیست و پنجم اسفند ماه نود و چهار و گواهى 
عدم پرداخت بانک محال علیه به مبلغ مذکور و به تاریخ هفدهم فروردین ماه نود و پنج نظر به اینکه 
خواهان مستندات مذکور بر اشتغال ذمه ى خواندگان به میزان خواسته داللت داشته و با توجه به 
اینکه خوانده ردیف اول مجهول المکان و از طریق نشر آگهى دعوت شده نامبردگان علیرغم دعوت 
و استحضار از روند دادرسى 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 دادرســى  دادگاههاى انقالب در امورمدنى راى بر محکومیت 
تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ بیست و دو میلیون ریال بابت اصل دین  و محکومیت خوانده 
ردیف اول به پرداخت مبلغ سیصد و بیســت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى وخسارت 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 درحق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید اما در رابطه با مطالبه ى خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى نسبت خوانده 
ى ردیف دوم نظر به اینکه نامبرده ضامن بوده و نه صادر کننده چک و به موجب تبصره ى الحاقى 
به ماده ى 2 قانون صدور چک دارنده ى چک صرفًا مى تواند محکومیت صادر کننده ى آن را به 
پرداخت خســارت وارده مطالبه نماید بنابراین خواهان در مطالبه ى مذکور محق نبوده مستنداً به 
ماده 197 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى راى بر بى حقى خواهان 
صادر  و اعالم مى نماید .این راى نســبت به خوانده ردیف دوم حضورى و ظرف بیست روز پس 
ازابالغ قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه عمومى بخش مهر دشــت مى باشد و نسبت به خوانده 
ردیف اول غیابى و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس ظرف بیست 
روز دیگر قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه محترم عمومى بخش مهردشت مى باشد. 467794/م 

الف مهرداداطهرى - قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف بخش مهردشت/2/482
 ابالغ رأى

شــماره پرونده: 505/97 شــماره دادنامه: 20- 98/1/21 مرجع رســیدگى: شعبه هفتم حقوقى 
شوراى حل اختالف لنجان خواهان: کیوان عباسى فرزند خداداد- نشانى: فوالدشهر A 4 خ شهید 
طهماسبى فرعى 29 پ 479 خوانده: على مطلق سیاحى- نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه 
گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتى اعضاء ختم 
رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأى مینماید. رأى قاضى شورا: در خصوص دعوى 
آقاى کیوان عباسى فرزند خداداد بطرفیت آقاى على مطلق سیاحى به خواسته مطالبه 24/000/000 
ریال خسارت تأخیر و تأدیه و خسارات دادرســى به این شرح  که خواهان بیان داشته مبلغ خواسته 
را در تاریخ 95/3/11 به عنوان قرض به خوانده از طریق کارت به کارت به حساب وى واریز نموده 
است و قرار بر این بوده است که ظرف یک هفته مسترد نماید اما تا کنون پرداخت ننموده است لذا 
درخواست صدور حکم به شرح خواسته را دارد. شــورا با توجه به اوراق و محتویات پرونده از جمله 
دادخواست و تصویر مصدق رسید تراکنش حساب بانکى خواهان که داللت بر انتقال مبلغ خواسته 
به حساب خوانده دارد و اینکه خوانده نیز دفاعى در برابر دعوى خواهان به عمل نیاورده است دعوى 
خواهان را ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 198 و 515 و 522 قانون آیین دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانــده به پرداخت مبلغ 24/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1397/1/30 لغایت اجراى 
حکم و پرداخت مبلغ 365/000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان محکوم مى نماید. رأى 
صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و پس از انقضاء مهلت 
واخواهى ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم حقوقى حوزه قضایى لنجان مى 
باشد. د/1/25 م الف: 467670 شریفى- قاضى شعبه هفتم شوراى حل اختالف شهرستان لنجان 

(مجتمع شماره یک) /2/465
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- پیرو راى اصالحى شماره 139860302023000149 مورخ 98/02/25 و رأى شماره 
139760302023000894 مــورخ 97/10/16 آقاى اکبر هاشــم زاده درچه عابدى به شــماره 
شناسنامه 24 کدملى 1290027374 صادره از اصفهان فرزند احمدرضا نسبت به دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به 19/36 مترمربع مفروزى از پالك شماره 15 فرعى از 2960- اصلى واقع 
در بخش 1 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف سید حسن خلدى نصب واگذار گردیده است. 
ردیف 2- پیــرو راى شــماره 139860302023000150 مــورخ 98/02/25 و رأى شــماره 
139760302023000896 مورخ 10/16 /97 خانم زهرا مدح خوان اصفهانى به شماره شناسنامه 
264 کدملى 1284615367 صادره از اصفهان فرزند رضا نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به 19/36 مترمربع مفروزى از پالك شماره 15 فرعى از 2960- اصلى واقع در بخش 
1 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف سید حسن خلدى نصب واگذار گردیده است. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/02/29 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/03/13 م الف: 470382 

صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /2/483
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زخم معده یک درد تند و زننده را در پوشش داخلى معده 
و روده کوچک ایجاد مى کند. این عارضه به علت تعادل 
آنزیم هاى گوارشى و یا برخى از آسیب هایى چون اعتیاد 
به الکل و... در افراد پدید مى آید.  زخم معده مى تواند 
بسیار دردناك باشــد و اگر در ابتدا، جلوى این عارضه 
گرفته نشود زخم به دیواره معده کشیده شده و مى تواند 
به سوراخ شدن و خونریزى معده منجر شود. بیشتر زخم 
هاى گوارشى در اثر یک عفونت به وجود مى آیند. این 
عفونت توسط باکترى اى به نام «هلیکوباکترپیلورى» 

ایجاد مى شود.
اسید و سایر شیره هاى گوارشى که توسط معده ترشح 
مى شوند نیز با از بین بردن الیه داخلى معده، باعث بروز 
زخم مى شوند. این حالت زمانى اتفاق مى افتد که بدن 
شما اسید زیادى تولید کند یا الیه داخلى معده شما به 
طریق دیگرى آســیب دیده باشد. فشارهاى عصبى و 
جسمى باعث ایجاد زخم معده نمى شوند، ولى مى توانند 

آن را بدتر کنند.
10 نشانه بسیار آشکار که در صورت مشاهده آن در خود 

باید به زخم معده گمان کنید:
1-شکم درد: اگر با فشار دادن ناحیه اى در میان سینه 
و شکمتان احساس درد و سوزش کردید ممکن است 

دچار زخم معده شده باشد.

2-سوء هاضمه: این بیمارى مى تواند از سوء هاضمه و 
گاز معده پدید آید. مراقب آروغ و سکســکه هاى مکرر 
در خود باشید چرا که این دو مى تواند حاکى از بروز زخم 

معده باشد.
3-تهوع: با توجه به عدم تعادل آنزیم هاى گوارشى اگر 
در ابتداى صبح که معده تان  خالى  است دچار احساس 
خفیف تا تهوع زیاد شــدید احتمــاًال درگیر زخم معده 

هستید و سریع تر به پزشک مراجعه کنید.
4-احساس سنگینى شکم: حس ســنگینى که بعد از 
خوردن آب فراوان به شما دســت مى دهد یا احساس 
یک وزنه سنگین در شکم یکى از نشانه هاى بارز زخم 

معده است.
5-عالئمى شــبیه آنفلوآنزا: خستگى، ضعف عمومى، 
تب و تهوع عالیمــى از بیمارى آنفلوآنزاســت اما در 
برخى از موارد این نشــانه ها بیانگر یک بیمارى جدى 
دیگر است. در برابر این عالئم، بى اهمیت نباشید چرا 
که بیمارانى که در گیر زخم معده هســتند در ابتدا این 

نشانه ها را دارا بودند.
6-از دست دادن اشتها: درد معده ناگهانى که بعد از خوردن 
غذا به فرد مبتال به زخم معده دست مى دهد به مرور زمان 
فرد را دچار بى اشتهایى شدید مى کند و به عبارتى دیگر 

بیمار دیگر از غذا خوردن و درد بعد از آن مى ترسد.

7-گرسنگى بیش از حد: ممکن اســت پس از اینکه 
غذا خوردید ساعاتى بعد احساس درد و ناراحتى و البته 
گرسنگى کنید. این احساس گرسنگى آن هم در حالى 
که به تازگى غذا خورده اید نتیجه سوء هاضمه غذاى 

قبلى است که خود نشانه اى از زخم معده است.
8-کاهش وزن ناگهانى: برخــى از افراد هنگاهى که 
دچار کاهش وزن مى شوند احساس رضایت و خشنودى 
دارند اما نمى دانند پشت این کاهش وزن ناگهانى چه 
بیمارى دردناکى پنهان شده اســت. با از دست دادن 
اشتها به طور طبیعى، بیماران دچار کاهش وزن شدید 
مى شوند. اگر بعد از غذا خوردن دچار استفراغ مى شوید 
به پزشــک مراجعه کنید زیرا ممکن است درگیر زخم 

معده باشید.
9-استفراغ خونى: به دلیل گردش آنزیم هاى گوارشى 
روده و معده در سطح باال، اغلب استفراغ با خون همراه 
است. استفراغى که با خون همراه باشد نشانه پیشرفته 
بودن زخم معده اســت، این عالمت بســیار جدى و 

خطرناك محسوب مى شود.
10-تغییر رنگ مدفوع: رنگ مدفوع شــما و حرکات 
روده و مشــاهده خون در مدفوع مى تواند نشانه زخم 
معده هایى باشــد که سایز و دردشــان بیشتر و بیشتر 

مى شود.

چرا بسیارى از افراد علیرغم استفاده از مسواك همچنان به 
پوسیدگى دندان مبتال مى شوند؟ آیا استفاده از مسواك هاى 
مخصوص نیاز به نخ زدن دندان هــا را برطرف مى کند؟ 
استفاده از مســواك و نخ دندان براى تمیز کردن سطوح 
مختلف دندان ها به طور مرتب توسط انجمن هاى علمى 

دندانپزشکى توصیه مى شود.
استفاده از مسواك براى تمیز کردن شیار هاى سطح جونده 
دندان ها و همچنین سطوح صاف سطح دندان ها ضرورى 
است. اما سطوح صاف بین دندانى محل هایى هستند که 
امکان نفوذ الیاف مسواك به آن وجود ندارد و نیاز به وسایل 
کمکى دیگرى مثل نــخ دندان دارند. بــا توجه به اینکه 
استفاده از نخ دندان کار تقریباً سختى است و نیاز به آموزش 
دقیق و مهارت خوبى دارد بســیارى از شرکت هاى تولید 
کننده مسواك سعى مى کنند با تبلیغات فراوان نشان دهند 
که استفاده از طرح خاص این مسواك ها نیاز به استفاده از 
نخ دندان را کاهش مى دهد. براى درك این موضوع بهتر 
است ابتدا به نحوه صحیح استفاده از نخ دندان توجه کنیم. 

مسئله اى که بیشتر افرادى که نخ دندان استفاده مى کنند 
هم به آن توجه نمى کنند.

همانطور که مى دانیم سطح دندان یک سطح محدب است 
بنابراین اگر نخ دندان به طور صاف بر روى این سطح قرار 
گیرد در برخى نقاط با سطح دندان برخورد و در برخى نقاط 

دیگر تماسى با دندان نخواهد داشت؛ بنابراین براى عملکرد 
صحیح، ابتدا باید نخ دندان با حرکت لغزشى از نقطه تماس 
دو دندان مجاور عبور داده شــود و پس از وارد شــدن در 
فضاى بین دندانى، دندان را کامًال در برگرفته و به آرامى به 

سمت باال و پایین کشیده شود.

بدن ما در ابتدا مى تواند از ضربه ناشــى از خوردن غذاى 
چرب بهبود یابد اما در صورتى که این کار به صورت عادتى 

منظم درآید، ممکن است آسیب هاى مزمن ایجاد کند.
اگر هر از چند گاهى چیزبرگر مى خورید، بهتر است دیگر 
هرگز همبرگر و چیزبرگر نخورید! زیرا خوردن حتى یک 
چیزبرگر هم باعث اختالل در سوخت و ساز کبد مى شود.
کارشناسان حوزه بهداشت و سالمت هشدار داده اند که 
مصرف یک وعده بزرگ غذاى چرب، حساسیت بدن به 
انسولین را کاهش مى دهد. در نتیجه خوردن غذاى چرب 
به طور فورى میزان هاى چربى مرتبط با بیمارى قلبى را 

باال مى برد.
 بدن ما در ابتدا مى تواند از این ضربه ناشى از خوردن غذاى 
چرب بهبود یابد اما در صورتى که این کار به صورت عادتى 

منظم درآید، ممکن است آسیب هاى مزمن ایجاد کند.
آزمایش ها نشان داد که روغن پالم باعث افزایش فورى 
تجمع چربى در کبد و افزایش تولید قند در کبد، در نهایت 
کاهش حساســیت به انسولین مى شــود. این تغییرات 

ممکن است در درازمدت به دیابت نوع 2 منجر شود.
کبد چرب نیز باعث بروز بیمارى هاى خطرناك بسیارى 

براى این عضو و دیگر اعضاى بدن مى شود.

به گفته محققان ســوئدى، افرادى که بــا صداى بلند 
خروپف مى کنند به حلق که ماهیچه هاى مجارى فوقانى 
ناى است، آســیب مى زنند و این امر مى تواند عوارض 

جدى را به همراه داشته باشد.
بدن ما به طور طبیعى سعى دارد تا آسیب هاى وارد شده 
به اعضاى بدن را بهبود بخشــد اما مطالعات اخیر نشان 
مى دهد که خروپــف مانع از ترمیم آســیب هاى وارده 
به حلق مى شــود. طبق گفته محققــان؛ اگر خروپف ها 
شدید و ادامه دار باشــند، مى توانند منجر به مشکالتى 
در بلعیدن و ایجاد وقفه تنفسى در خواب شود. همچنین 
این اختالالت خطرات بیشــترى بــراى بیماران قلبى 

عروقى دارد.
کام دیواره اى است که حفره دهانى را از حفره بینى جدا 
مى کند. آنها همچنین دریافتند که بدن در اصالح و ترمیم 

این نوع آسیب ها ناتوان است.

مصرف کاهو و سکنجبین با یکدیگر مى تواند بى خوابى را 
درمان کند و دردهاى مبهم بدن را کاهش دهد. سکنجبین 
با شکر نیز درست مى شــود اما درست کردن آن با عسل 

بهتر است.
اگر کاهو را به تنهایى بدون ســکنجبین مصرف کنیم 
ممکن است رطوبت، ترى و سردى آن تأثیر نامطلوبى بر 

روى افرادى که سن باال دارند یا 
داراى مزاج بلغمى هستند بر جاى 
بگذارد اما اگر به همراه سکنجبین 
مصرف شــود این عوارض را به 

همراه نخواهد داشت.
 کاهو جزو مواد غذایى است که 
خاصیت دارویــى دارد، معموًال 
اثرات سوء کاهو را سکنجبین از 
بین مى برد و از گذشته نیز در رژیم 
غذایى ایرانیان این دو به همراه 

یکدیگر مصرف شده است.
 ســکنجبین نفوذ مواد را در بدن 

بیشتر مى کند، باز کننده عروق بدن و مجارى است و خون 
بدن را تمیز مى کند، از این جهت مصرف سکنجبین به 
تنهایى و یا با کاهو مى تواند اثرات خوبى را بر بدن برجاى 
بگذارد و به دلیل گرم و خشک بودن سکنجبین عوارض 

آن نیز با کاهو دفع مى شود، در نتیجه این دو ماده عوارض 
یکدیگر را خنثى مى کنند اما اثرات مثبت یکدیگر را خنثى 

نمى کنند.
 مصرف کاهو و سکنجبین با یکدیگر مى تواند بى خوابى را 
درمان کند و دردهاى مبهم بدن را کاهش دهد. سکنجبین 
با شکر نیز درست مى شــود اما درست کردن آن با عسل 

بهتر است. مصرف کاهو و ســکنجبین با هم براى بدن 
ضررى ندارد اما همچنان که زیاده روى آب زیاد مى تواند 
براى بدن مضر باشــد مصرف زیاد این ماده غذایى نیز 

مى تواند آسیب رسان باشد.

یکى از ابتدایى ترین قوانین براى روزه داران و حتى افراد دیگر 
خوددارى از زیاده روى در خوردن و پرخورى است. به هنگام 
روزه گرفتن حجم معده کوچک مى شود و زمانى که ناگهان 
مقدار تقریباً زیادى مواد غذایى وارد معده مى شود، این عضو از 
بدن کشیدگى پیدا مى کند. در نتیجه این وضعیت روند هضم 

با مشکل روبه رو مى شود.
کارشناســان به روزه داران توصیه مى کننــد هنگام افطار 
بالفاصله شــروع به خوردن غذا نکنند. به طور مثال وعده 
افطار را با خورن خرما شروع کنند تا معده سیگنال هاى الزم 
را دریافت کند و عملکرد طبیعى خود را داشــته باشد. وارد 
شدن ناگهانى حجم باالیى از مواد غذایى به بدن، وضعیت 
کلى سالمت را تحت تأثیر قرار مى دهد. به گفته کارشناسان، 
بدن همچون یک ماشــین عمل مى کند که پیش از شروع 
حرکت باید گرم شــود. تخم مرغ، مربا، پنیر، سوپ جو، نان، 
موز و دیگر میوه ها از جملــه خوراکى هاى مفید براى وعده 

غذایى سحر هستند.
خرما بهترین جایگزین براى مواد حاوى قند است. مصرف ده 
عدد خرما نیاز بدن به مس، منیزیم و گوگرد همچنین نیمى از 

آهن و یک چهارم از کلسیم بدن را تأمین مى کند. عالوه بر 
این، مصرف خرما در عملکرد مناسب مغز و رشد باکترى هاى 

مفید در روده مؤثر است.
همچنیــن خــوددارى از مصرف غذاهاى ســرخ کردنى و 
چرب توصیه مى شود زیرا تأثیر منفى بر عملکرد تمام بدن 
دارد. این گونه مواد غذایى حــاوى ویتامین ها و دیگر مواد 

مغذى مورد نیاز بدن نیستند. مصرف نوشابه نیز در این ماه 
توصیه نمى شود. این نوشیدنى  حاوى شــیرین کننده ها و 
جایگزین هاى شکر است. جایگزین هاى شکر دو نوع هستند 
و از ساختار متفاوتى برخوردارند. در بسیارى از موارد صرف 
نظر از نوع ترکیبات آن، این شیرین کننده ها تهدیدى براى 

سالمت محسوب مى شوند.

10 نشانه که مى گوید
 شما به زخم معده مبتال شده اید

خروپف، اعصاب
 و ماهیچه هاى کام را 

از بین مى برد 

باید همین امروز سیگار را ترك کنید
کارشناســان از حدود ســال 1964 دریافتند که استعمال 
دخانیات مى تواند باعث ابتالى افراد به انواع بیمارى ها از 
جمله ســرطان هایى چون مثانه، روده بزرگ، مرى، کلیه، 

حنجره، پانکراس و معده شود.
عالوه بر انواع سرطان، مصرف مواد دخانى به ویژه سیگار 
مى تواند باعــث بیمارى هاى قلبى عروقــى، بروز چین و 
چروك پوستى، ریزش موى سر، بروز استرس و افسردگى، 
الغرى و ضعف جســمانى، خرابى دندان ها، ضعف قدرت 
بینایى، سرفه و مشکالت ریوى و تنفسى و نیز اعتیاد شدید 

مى شود.
با وجود اینکه ترك سیگار بسیار سخت و براى برخى افراد 

غیر ممکن است اما عده بسیارى از مردم در سراسر جهان با 
نیروى اراده، انجام ورزش، اصالح شیوه زندگى، مصرف دارو 
تحت نظارت پزشک، با کمک و حمایت اعضاى خانواده و 
دوستان توانسته اند براین اعتیاد غلبه کنند و زندگى سالم و 

روزهاى بدون استعمال دخانیات را پشت سر بگذارند.
کارشناسان اعتقاد دارند براى جلوگیرى از استعمال دخانیات 
یکى از بهترین شیوه ها الهام گرفتن از افراد موفقى است که 
ســیگار را ترك کرده اند و ایده گرفتن از راه هاى ابتکارى 
آنها براى ترك ســیگار، برخى از این افراد به جاى مصرف 
سیگار از آدامس یا قرص هاى نیکوتین استفاده کرده اند و در 
زمان هایى که عالقه مند به مصرف سیگار بوده اند کارهاى 

متفاوت مانند انجام ورزش یا خوردن یک ماده غذایى سالم 
را انجام داده اند، برخى دیگر از آنها بــا انجام ورزش یوگا، 
مدیتیشن، شنا و ســایر کارهاى ورزشى انرژى بدن خود را 

سوزانده و سیستم پاداش دهى در مغز خود را تغییر داده اند.
برخى از معتادان به سیگار، اســترس، نگرانى و افسردگى 
را عامل روى آوردن به این ماده مى دانند اما کارشناســان 
هشدار مى دهند استفاده از این ماده نه تنها مشکالت آنها را 
برطرف نمى کند بلکه عاملى جدى براى افزایش هزار برابر 
مشکالت آنها مى شود و براى درمان استرس به جاى سیگار 

کشیدن باید از کمک متخصصان بهره بگیرند.
افراد آزاد شده از مصرف سیگار همچنین توصیه مى کنند 

سیگارى ها براى رفع احســاس وابستگى به نیکوتین مى 
توانند از قهوه و کافئین موجــود در آن کمک بگیرند زیرا 
کافئین عالوه بر خاصیــت انرژى زایى مــى تواند باعث 
تحریک محرك هاى مغزى و احساســى شبیه به مصرف 

سیگار در افراد شود.
افرادى که سیگار مى کشند به دلیل آسیب دیدن جوانه هاى 
چشایى روى زبان خود معموًال طعم مواد غذایى را به خوبى 
درك نمى کنند و این باعث مى شود غذاها براى آنها بى مزه 
باشد اما ترك ســیگار این حالت برطرف مى شود و غذاها 
طعم و مزه خوب خود را پیدا مى کنند و فرد عالقه و اشتهاى 

بیشترى براى خوردن مواد غذایى پیدا مى کند.

چرا با وجود مسواك زدن، دندان ها دچار پوسیدگى مى شوند؟مصرف روزى 10 عدد خرما در ماه رمضان چه فایده اى دارد؟

گوشــت شــترمرغ با گوشــت حیوانات کشتارى 
دیگرمتفاوت است؛ میزان پایین چربى، ترکیب مناسب 
آمینواســید ها و درصد باالى آمینواسید هاى اشباع و 

غیراشباع برخى از این تفاوت هاست.
این گوشت براى افراد دچار چربى خون باال و کسانى 
که دچار چاقى هستند، غذاى بســیار مناسبى است. 
مصرف گوشت شترمرغ به افرادى که دچار اضافه وزن 
هستند، براى فلج، سســتى و خواب رفتن اعضا، درد 
مفاصل، سیاتیک، نقرس و بیمارى هاى سرد رحمى 
مفید اســت و مى تواند به عنوان یک منبع مهم آهن 

براى افراد دچار کم خونى و زنان حامله به شمار آید.
گوشت شترمرغ از دسته گوشت هاى قرمز، با ارزش 
غذایى باال، سرشــار از مواد مغذى، داراى پروتئین و 
آهن زیاد، کالرى کم، میزان سدیم پایین، چربى کم 
و همچنین گوشــتى مفید براى رژیم هاى غذایى به 
شمار مى رود و از نظر طب سنتى گوشت شترمرغ گرم و 
خشک است. میزان چربى، کالرى و کلسترول آن کم و 
غنى از ویتامین هاى A، C ،B2 ،B1 و منیزیم و روى 
است. ران و سینه بخش هاى اصلى گوشت شترمرغ 

را تشکیل مى دهد.

گوشت کدام حیوان 
یکى از مــواد غذایى مورد اســتفاده براى صبحانه، براى افراد چاق مناسب است؟

کره اســت. این ماده غذایى در بین مردم طرفداران 
بیشــمارى دارد. ترکیب کره با مربا، عســل و براى 
بعضى سلیقه ها با پنیر، خیلى از افراد را براى گذاشتن 

این ماده غذایى سر میز صبحانه وسوسه مى کند.
دکتر جعفرى، دانشیار دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
در پاسخ به این ســئوال که آیا کره پاستوریزه عامل 
چاقى است و در زمره خوراکى هاى بى ارزش غذایى 
جاى مى گیــرد توضیح داد: در رابطــه با کره خیلى 
سئوال مى شــود که آیا خواص و مزایایى دارد؟ کره 
اساسًا چربى خوشمزه اى است ولى در حد مجاز باید 
از آن اســتفاده کرد. کره چاق کننده است ولى براى 
بدن مفید است. وقتى بســتر دریافت ویتامین هاى 
محلول در چربى ها از طریق مصرف چربى هاست، 
پس بنابراین چربى الزم اســت و به هیچ وجه نمى 
توانیم بگوییم چربى کًال حذف شــود. کره هم یکى 

از آنهاست.
انتخاب کره مناسب کار ساده اى نیست و حساسیت 
هاى خاص خــودش را دارد. کره جزو آن دســته از 
خوراکى هایى است که براى انتخابش باید مضرات و 
فوایدش را در کفه ترازو بگذارید و بسنجید که آیا من 
تصمیم بگیرم از این ماده خوارکى استفاده کنم یا خیر.

مصرف کره، آرى یا نه؟ از خوردن کاهو و سکنجبین غافل نشویدحتى یک بار هم این غذا را امتحان نکنید 
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

پس از ستایش پروردگار؛ همانا من شما را از دنیاى حرام مى ترسانم، 
زیرا در کام، شیرین و در دیده انسان، سبز و رنگارنگ است، در شهوات 
و خواهش هاى نفســانى پوشیده شــده و با نعمت هاى زودگذر دوستى 
مى ورزد، با متاع اندك زیبا جلوه مى کنــد و در لباس آرزوها خود را 
نشان مى دهد و با زینت غرور خود را مى آراید، شادى آن دوام ندارد و 

موال على (ع)کسى از اندوه آن ایمن نیست.

دعاى روز سیزدهم ماه مبارك رمضان:
ْقــذاِر، َوَصبِّْرنى فیِه َعلى کائنــاِت اْالْقداِر،  نَِس َواْالَ أَللُّهمَّ َطهِّْرنِى فیِه ِمــنَ الدَّ

َة َعْیِن الَْمساکین. َوَوفِّْقنى فیِه لِلتُّقى َو ُصْحَبِۀ اْالَْبراِر،بَِعْونَِک یا ُقرَّ
خدایا پاکم کن در این ماه از چرکى و کثافات و شــکیبایم کن بر مقدراتى که 
خواهد شــد و موفقم دار در این ماه به پرهیزکارى و هم نشــینى با نیکان به 

کمک خودت اى روشنایى دیده مسکینان.

دانش آموزان هنرمند مدارس ابتدایى شهرستان هاى  مبارکه، فریدن، خوانسار، اردستان

برگزیدگان مسابقه بزرگ نقاشى آب= زندگى 
شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان

مبارکه

امیرحسین یزدانى
مدرسه معرفت

امیرحسین اکبرى
مدرسه استقالل

محمد مرادى
مدرسه استقالل

امیرمحمد احمدى
مدرسه معصومه زمانى

پویا فرهمند
مدرسه شهید موحدیان

فریدن

زهرا سبزعلى
مدرسه محبوبه دیانى

ریحانه سادات  جعفرى
مدرسه شهداى نهرخلج

فاطمه  سبزعلى
مدرسه محبوبه دیانى

سارا  شاه محمدى
مدرسه محبوبه دیانى

محمدمهدى  محمدى
مدرسه شهید ذوالفقارى

محسن محمودى
مدرسه شهید کیان ارثى

خوانسار

امین محمد  شادى
مدرسه شهداى معنوى

امیرعلى میرزاآقایى
مدرسه شهید رضاعلى

فاطمه بصائرى
مدرسه شهید شرافت

فائزه گرجى
مدرسه شهداى معنوى

فاطمه رضایت
مدرسه شهداى معنوى

فاطمه بنى اسد
مدرسه شهداى معنوى

اردستان

سجاد زارعى
مدرسه کویر

ابوالفضل اسماعیلى
مدرسه سعدى

علیرضا آخوندى
مدرسه حکمت

على اصغر جبروتیان
مدرسه ابراهیمى

نصیره حیدرى
مدرسه کویر

مهدى قاسمى
مدرسه ادب

اداره روابط عمومى و آموزش همگانىاداره روابط عمومى و آموزش همگانى

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 59/ش مورخ 98/01/24 شوراى محترم اسالمى 
شهر در نظر دارد عملیات اجرایى با موضوعات ذیل را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشــتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات ادارى 
به واحد عمران شهردارى مراجعه و پیشــنهادهاى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز 
پنج شنبه مورخ 98/03/09 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک 

یا کلیه پیشنهادها مختار است.

آگهى مناقصه عمومى (نوبت اول)

حمید عشقى- شهردار شاهین شهر

چاپ دوم

اعتبار (ریال)موضوعردیف

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

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

 م الف: 462375

1-شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى دو مرحله اى ، به شرح جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار 
نماید. 

شماره سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت شماره مرجع موضوع ردیف

2098001434000020 56-1-98 خرید، نصب و راه اندازى و تست یک عدد مخزن آب آشامیدنى پیش ساخته 
استوانه اى عمودى سه جداره 1

2098001434000021 58-1-98 خرید تجهیزات حفاظت الکترونیک تاسیسات آبرسانى خوانسار 2
2098001434000022 59-1-98 خرید تجهیزات حفاظت الکترونیک تاسیسات آبرسانى گلپایگان 3

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

گواهى  امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : تاریخ 98/2/28 مى باشد.
تاریخ روز ساعت عنوان

98/3/1 چهارشنبه 16:00 مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه
98/3/11 شنبه 16:00 مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
98/3/12 یکشنبه 8:00 زمان بازگشایى پاکتها

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

اتاق (292)
4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

1-4- مرکز تماس :41934  -021                                      2-4- دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ، درسایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام  /پروفایل /   تامین کننده /مناقصه گر موجود است.

فراخوان مناقصه عمومى دو مرحله اى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان برخوار در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه اتوبوس شهرى با مدل 1387 جهت فعالیت 
در مسیر محسن آباد، دولت آباد به اصفهان و بالعکس از طریق مزایده عمومى و بر اساس قیمت پایه کارشناسى انجام شده اقدام 

نماید.
لذا، از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنج 
شنبه مورخ 1398/03/16 به دبیرخانه سازمان واقع در دولت آباد برخوار، خیابان شهید مطهرى، طبقه دوم شرکت تعاونى مصرف 

کارکنان شهردارى، مراجعه نموده و اسناد مذکور در تاریخ 1398/03/18 ساعت 13:00 در محل سازمان باز و قرائت خواهد شد. 

شهردارى زرین شهر به استناد مجوز شماره 22 مورخ 98/2/14 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به 
واگذارى یک باب مغازه (ســوپر مارکت) واقع در ترمینال مسافربرى زرین شهر به صورت اجاره براى مدت

 دو سال از طریق مزایده عمومى اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل مى آید جهت دریافت 
اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى 98/3/11 به شهردارى زرین شهر 

مراجعه نمایند.

آگهى مزایده (نوبت اول) آگهى مزایده

محمدعلى تبریزیان- مدیرعامل  سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان برخوار میثم محمدى - شهردار زرین شهر

چاپ اول   (نوبت اول)

م الف: 471096

نام روزنامه : نصف جهان
تاریخ انتشار : 1398/02/29 


