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به 16 دلیل
 از تربچه

 غافل نشوید

پلیس اصفهان علیه «دور دور»
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روحانى تنها 15 درصد 
اختیاراتش را مدیریت مى کند

اصفهان از هفته آینده 
میزبان نمایشگاه گردشگرى 

مى شــود

کشف موتورسیکلت هاى 
قاچاق میلیاردى
 در اصفهان
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در جلسه استیضاح 
شهردار کاشان
 چه گذشت

حتماً از وجود تربچه  ترد و خوشمزه در ساالدتان لذت مى برید اما  آیا مى دانستید 
که این سبزى زیبا و خوش آب و رنگ چقدر براى سالمتى تان مفید است؟ 

تربچه مانند سایر سبزیجات خانواده کلم حاوى ترکیباتى است 
که به معدوم کردن مواد سرطان زا در بدن کمک مى کند 

و جلوى رشد تومورها را مى گیرد.

آبستراکسیون چهار عضو از 9 عضو شوراى شهر 
کاشان باعث شد جلسه روز شــنبه این شورا که 
به موضوع استیضاح شــهردار کاشان اختصاص 
داشت از رسمیت بیافتد و سعید ابریشمى راد فعًال 
در پست خود ابقا شود. او 8 شهریور 1396 با رأى 
اکثریت اعضاى شوراى شــهر کاشان به عنوان 

سى و سومین شهردار کاشان انتخاب شد.
یکصد و ششمین نشست رســمى شوراى شهر 
کاشان، صبح شنبه 18 خرداد ماه با حضور 9 عضو 
شورا آغاز شد. در این نشست درباره تصمیم گیرى 
موضوع نشست گذشته مرتبط با پروژه جنجالى 

زیرگذر مدخل شهر...
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سرعت قطار  تهران ـ اصفهان به سرعت قطار  تهران ـ اصفهان به 350350 کیلومتر مى رسد
آخرین وضعیت تکمیل یکى از مهمترین پروژه ه اى ریلى کشورآخرین وضعیت تکمیل یکى از مهمترین پروژه ه اى ریلى کشور
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1380 خودرو طى 30 روز توقیف شد

استقبال اصفهانى ها از کنسرت
 هنرمندان موسیقى پاپ در آخرین روزهاى بهار

باور داشتم یک روز خوب مى آید
مرتضى منصورى اولین خرید ســپاهان در پنجــره نقل و انتقاالت 
تابستانى لیگ نوزدهم مى گوید چند سال پیش به طور کلى فوتبال 

را کنار گذاشته ولى یک اتفاق او را به زمین هاى فوتبال بازگردانده.
 مرتضى منصورى اولین خرید ســپاهان در پنجــره نقل و انتقاالت 

داستان ویژه اى در زندگى شخصى اش دارد.
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در صفحه 6  بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

نیروگاه
 برق آبى زاینده رود 

پس از 12 سال 
در مدار حداکــــثر

 قرار گرفت

نماینده فسا: قلعه نویى را دادگاهى کنید! 
حمله تند عضو فراکسیون ورزش مجلس به سرمربى سپاهان

2

سپاهان، امینى را سپاهان، امینى را 
بر مى گــــــــرداند؟

گزارش عملکرد درآمد و هزینه شش ماهه دوم سال 97 
شهردارى سده لنجان

به استناد ماده 71 قانون شهردارى ها گزارش عملکرد درآمد و هزینه 6 ماهه دوم سال 97 شهردارى سده لنجان که به تأیید شوراى اسالمى شهر 
رسیده جهت آگهى و تنویر افکار عمومى بشرح ذیل اعالم مى گردد.

هزینه هاى عمرانى 6 ماهه اول سال 97

هزینهنام حسابکد حساب
537/808/750طرح تهیه و تصویب طرح هاى جامع و هادى531001002

طرح تملک اراضى و امالك مورد نیاز اجراى توسعه و عمران 531001003
4/601/219/961توسعه شهرى

731/175/000طرح مطالعاتى جهت مسائل شهرى531001004
-طرح احداث کانال هاى دفع آب هاى سطحى531002001
11/411/026/624طرح زیرسازى و جدولگذارى و آسفالت معابر531003004
2/521/520/482طرح پیاده روسازى531003005

طرح احداث پارك ایجاد فضاى سبز و کمربند سبز حاشیه 531005001
16/041/664/684خیابان ها

2/177/491/970طرح احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله و دفن و سوزاندن531005002
6/735/560طرح احداث کتابخانه531006003
656/067/005طرح خرید و احداث و تکمیل و توسعه ساختمان هاى ادارى531007001
1/507/839/151طرح احداث و تکمیل گورستان و غسالخانه531007003
1/137/545/483طرح احداث و تکمیل مجتمع کارگاهى531007009
1/139/210/076طرح خرید ماشین آالت عمرانى و تعمیرات اساسى531008011
-طرح هزینه هاى پیش بینى نشده و دیون عمرانى531009001

85/907/925/189جمع

عملکرد شش ماهه دوم سال 97

درآمدهاى وصول شدهنام حسابکد حساب

درآمد ناشى از عوارض عمومى 4101
47/394/383/749(درآمدهاى مستمر)

2/727/254/922درآمد ناشى از عوارض اختصاصى4102

بهاء خدمات و درآمدهاى 4103
3/275/871/036مؤسسات انتفاعى شهردارى

درآمد حاصله از وجوه و اموال 4104
1/021/541/711شهردارى

کمک هاى اعطایى دولت و 4105
1/254/534/279سازمان هاى دولتى

3/614/438/225اعانات و هدایا و دارایى ها4106
17/941/842/890سایر منابع تأمین اعتبار4107
69/266/288/410جمع

مبلغ هزینه شدهنام حسابکد حساب
14/952/428/588وظیفه خدمات ادارى5110
28/486/191/855وظیفه خدمات شهرى5120
42/469/304/746وظیفه عمران شهرى5310
85/907/925/189جمع

آ ن ا گ خ ا

ى برید اما  آیا مى دانستید 
ى تان مفید است؟ 

ىاست 

SOLD OUT!
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 رسد رسد
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اولین خرید سپاهان در پنجره نقل و انتقاالت تابستانى: 

باو
مرتض
تابس
را کن

 مرتض
داست
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0202جهان نماجهان نما 3509دوشنبه  20 خرداد  ماه   1398 سال شانزدهم

عضو کمیســیون اصــل 90 مجلس با اشــاره به اینکه 
رئیس جمهور در حال حاضر تنها 15 تا 20 درصد اختیارات 
خود را مدیریت مى کند، گفت: رئیس جمهور باید در مجلس 
حاضر شود و به صورت شفاف درخواست خود را اعالم کند.
امیر خجسته با اشاره به سوء مدیریت در کشور و درخواست 
رئیس جمهور براى افزایش اختیارات گفت: رئیس جمهور 
نیاز به اختیارات بیشتر و ویژه ندارد زیرا از همین اختیارات 

کنونى خود هم استفاده نکرده است.
نماینده مردم همدان و فامنین تصریح کرد: متأســفانه 
بسیارى از حوزه ها چون گمرك، وضعیت اقتصادى مردم 
و بازار ارز رها شده است، آیا رئیس جمهور از اختالس ها و 

فسادهاى بانکى خبر دارد؟ آیا براى کنترل فساد و قاچاق 
به اختیارات بیشتر نیاز دارد؟ آیا رئیس جمهور نمى توانست 
داماد آقایان که در زندان هســتند را کنترل کند، کنترل 
قاچاق در حوزه نفت، پتروشیمى و سوخت آیا از اختیارات 
رئیس جمهور خارج است؟ آیا دور زدن تحریم در شرایط 

کنونى از اختیارات رئیس جمهور نیست؟
وى ادامه داد: ما متوجه نشدیم که رئیس جمهور دنبال چه 
اختیارات ویژه اى است، بنابراین وى باید به شکل شفاف 
موضوعات خود را اعالم کند، در شــرایط کنونى جنگ 
اقتصادى به راه افتاده و رئیس جمهور فرمانده است، آیا به 

درستى این جنگ را فرماندهى کرده است؟ 

مدیرعامل راه آهن گفت: در طرح قطار سریع السیر تهران 
ـ قــمـ  اصفهان ســرعت از 250 کیلومتر بر ســاعت به

 350 کیلومتر بر ساعت افزایش مى یابد.
سعید رسولى اظهار کرد:                                                                                                                                                                                                                                                     اجراى این پروژه برعهده شرکت 
ساخت و توسعه زیربناهاى حمل و نقل گذاشته شده است 
اما طرح در قانون به نام شــرکت راه آهن است. وى اضافه 
کرد: راه آهن و شــرکت ســاخت مجموعه اى یکپارچه 
هســتند، امیدواریم با اجراى این پــروژه فصلى جدید در 
همکارى هاى ما و شرکت ســاخت در ساخت طرح هاى 

راه آهن کلید بخورد. 
مدیرعامل راه آهن ادامه داد:                                                                                                                                                                                                                                  ما اتاقى در شرکت راه آهن به 

شرکت ساخت اختصاص داده ایم و تابلو براى آن نصب شده 
است و مشارکت عملى خود را در این باره آغاز کرده ایم و                                                                                                                                                
                                                                                                     در همین هفته با حضور مدیرعامل شرکت ساخت از روند 

اجراى این پروژه بازدید مى کنیم.
رســولى با اشــاره به اینکه پیشــرفت فیزیکى پروژه در 
بخش هاى مختلف متفاوت اســت گفت: ضرورت دارد 
سرعت این قطار، سرعتى قابل قبول باشد. مذاکرات براى 
ارتقاى سرعت این قطار با سازمان برنامه و بودجه آغاز شده 
تا سرعت از 250 تا 350 کیلومتر بر ساعت افزایش یابد. وى 
تأکید کرد                                                                                                                         :                                                                                             اگر قرار باشــد قطار پرسرعت در کشور داشته 

باشیم، باید سرعت آن باالى 300 کیلومتر باشد.

روحانى تنها 15 درصد 
اختیاراتش را مدیریت مى کند

سرعت قطار تهرانـ  اصفهان 
به 350 کیلومتر مى رسد

آخرین  آمارها 
از حریق محیط زیست

  ایسنا| فرمانده یگان حفاظت محیط 
زیســت کشــور با اشــاره به اینکه در دو ماه 
گذشــته 218 هکتار از مناطق تحت مدیریت 
ســازمان حفاظت محیط زیست طعمه حریق 
شده اســت، عوامل اصلى آتش ســوزى ها را 
تشریح کرد. سرهنگ جمشــید محبت خانى 
با اشــاره به اینکه در دو ماه گذشته، 56 مورد 
آتش سوزى در مناطق تحت مدیریت محیط 
زیســت به میزان 218 هکتار رخ داده اســت، 
اظهارکرد: این آتش ســوزى ها در 12 استان 
خوزستان، قزوین، فارس، کرمانشاه، مازندران، 
هرمزگان، کهگیلویــه  و بویراحمد، آذربایجان 
شــرقى، اصفهان، بوشــهر، تهران و خراسان 

جنوبى اتفاق افتاده است.

واقعیت خرید مسکن
  ایسنا| عبدالرضــا رحمانــى فضلى، 
وزیر کشور در جلســه علنى صبح دیروز(یک 
شنبه) مجلس در جریان ارائه گزارش عملکرد 
این وزارتخانه در حوزه مســکن با بیان اینکه 
50 درصــد درآمــد خانــوار صرف مســکن 
مى شــود، گفت: مشکالت مســکن مستقیمًا 
روى دوش مردمى اســت که فاقد مســکن

 هستند.

هر سال چند نفر 
خودکشى مى کنند

رئیس انجمن مددکاران اجتماعى    پانا |
ایران با بیان اینکه خودکشــى در ســال هاى 
اخیر روند ثابتى داشته اســت، مى گوید طبق 
آمارها روند خودکشى در ایران را معموًال رقمى 
در حدود پنج تا هفت مورد در هر صد هزار نفر 
نشان مى دهد. وى گفت: وقتى درباره خودکشى 
در ایران حرف زده مى شود بر اساس آمارهاى 
رسمى ثبت شــده و بر همین اساس است که 
مى گوییم میزان خودکشى در ایران به ازاى هر 

صد هزار نفر خیلى باال نیست.

علت آتش سوزى در 
حرم حضرت معصومه(س) 
در پــى آتش     حوزه نیوز و ایکنا |
گرفتن محــل دپوى کارتن هــاى ویژه اقامه 
نماز جماعت در صحــن اتابکى حرم حضرت 
معصومه(س) در قم، خودروهاى آتش نشانى 
به سرعت به محل حریق اعزام شدند و با حضور 
آتش نشانان حریق کنترل شد. این حادثه که 
شامگاه شــنبه اتفاق افتاد تلفات جانى در پى 
نداشــت ولى خساراتى به کاشــى کارى ها و 
بافت سنتى حرم وارد شد. درباره علت این حادثه 
مدیر روابط عمومى حرم حضرت معصومه(س) 
اظهار کرد: به احتمال زیاد نوسانات برق علت 
آتش سوزى بوده است. اورژانس قم اما اعالم 
کرد: محل دپوى کارتن هاى ویژه نمازگزاران 
احتماًال به ســبب بى احتیاطى یکــى از زوار و 

پرتاب ته سیگار آتش گرفت. 

دستور پخت شویدپلو در 
«نیویورك تایمز»!

   خبر آنالین | سایت خبرى «نیویورك 
تایمز» دیروز عکس شویدپلو را به عنوان غذایى 
ساده اما بســیار مفید منتشــر کرد.  این سایت 
خبرى ضمن انتشار دســتور پخت این غذا به 
عنوان یک وعده ســالم و البته ســاده نوشت: 
«با اضافه کردن مقدارى شــوید خشک و تازه 
به برنج مى توانید طعم غذایتان را از یکنواختى 
در بیاورید؛ شوید خشک شده رطوبت شوید تازه 
و برنج را مى گیرد و نمى گذارد غذا شفته شود. 
مى توانید این غذا را بــا مرغ یا غذاهاى دریایى 

سرو کنید.»

به دنبال یک واسطه
  پانا | وزیر امور خارجــه آلمــان مى گوید که

 قدرت هاى اروپایى امیدوارند یک واسط جدید میان 
آمریکا و ایران براى جلوگیرى از فروپاشــیدن توافق 
هسته اى 2015 پیدا کنند. «هایکو مانس» که در یک 
سفر بدون اعالم قبلى در عراق به سر مى برد در جمع 
خبرنگاران گفت: آخرین اصرار همســایگان اروپایى 
جلوگیرى از تشــدید تنش و ایجاد صلح است. ماس 
براى سفرى چهار روزه به خاورمیانه به بغداد سفر کرده 
بود و قرار است امروز دوشــنبه در تهران با مقام هاى 

ایرانى دیدار کند.

فقط در حد مداحى
تولیت آستان قدس رضوى     دیده بان ایران |
گفت: تبلیغ هنرى معارف اســالمى در صدا و سیما و 
جذب مخاطب در حد صفر است. حجت االسالم مروى 
که در جمع اصحاب رسانه اســتان خراسان رضوى 
سخن مى گفت افزود: اثرگذارى برنامه هاى تولیدى 
و اســتفاده از جاذبه هاى هنرى در صدا و سیما مورد 
توجه نیست و تمام تبلیغ معارف اسالمى در حد مداحى 

خالصه شده است.

یک پرستوى دیگر
پــس از انتشــار توییت     دیده بان ایران |
جنجالى محمد ســرافراز در رابطه با وجود یک پرستو 
براى به دام انداختن او، صبح دیروز الهام ســلمانى، 
همســر عبدالرضا داورى مشاور رســانه اى احمدى 
نژاد در توییتى ادعا کرد که همســرش هزینه مدرسه 
فرزندانــش را صرف هزینــه زندگى و اجــاره منزل 
پرستویى با نام «ف- کاف» کرده است. او همچنین 
در توییتى دیگر مدعى شد که عبدالرضا داورى او را به 
اقدام قهرآمیز تهدید کرده و خواستار این شده که اعالم 
کند اکانت توییترش هک شــده است. الهام سلمانى 
همچنین گفته است او (عبدالرضا داورى) مرا به انتشار 
اخبار جعلى هدفمند در فضاى مجازى و اقدام قهرآمیز 

تهدید کرده است.

نقد به خودى
محمدباقــر قالیبــاف در     اعتماد آنالین |
مصاحبه اى گفته: تا زمانى که اصولگرایان در مســیر 
گذشــته حرکت کنند، نمى توانند کار جدى و اساسى 
انجام دهند. در انتخابات 96 همــه فکر مى کنند که 
اصول وحدت رعایت شــد. درحالى که این برداشت 
درست نیست. گرچه به صورت شکلى وحدت رعایت 

شد ولى به صورت محتوایى رعایت نشد.

ثروتمندان مشکوك
درحالى که امنیت شغلى اهالى     انصاف نیوز |
رســانه، از روزنامه نگاران تا دیگر فعاالن این عرصه 
به گــواه تجربیات و گفته هاى بســیارى در وضعیت 
نامطلوبى قرار دارد و شاغالن این حوزه را به افرادى 
آسیب پذیر از نظر اقتصادى بدل کرده است، گفته ها و 
شــنیده هاى پراکنده اى درباره  ثروت هاى آنچنانى و 
هنگفت  برخى اهالى رسانه این سئوال را به ذهن هر 
مخاطبى متبادر مى کند که حتى در یک فضاى مساعد 
از نظر شغلى براى روزنامه نگاران و خبرنگاران، کسب 
چنین درآمدهایى عادى است؟ و منبع چنین اموال و 

پول هایى کجاست؟

اسیدپاش ها 
اعدام مى شوند

  ایرنا | نمایندگان مجلس شوراى اسالمى در 
جلسه علنى دیروز یک شنبه مجلس شوراى اسالمى 
تبصره الحاقى بــه ماده یک طرح تشــدید مجازات 
اسیدپاشى و حمایت از بزه دیدگان ناشى از آن را با 161 
رأى موافق، 9 رأى مخالف و 9 رأى ممتنع از مجموع 
245 نماینده حاضر تصویب کردند. بر این اســاس در 
مواردى که اسیدپاشى به قصد ارعاب و ایجاد ناامنى در 
جامعه باشد اقدام مرتکب افساد فى االرض محسوب و 

مجازات آن اعدام در نظر گرفته مى شود.

خبرخوان

عضو فراکسیون ورزش مجلس با بیان اینکه مهندسى 
فوتبال به این معناست که افرادى از فدراسیون فوتبال، 
وزارت ورزش و داوران براى تحقق هدفى خاص تالش 
مى کنند، گفت: با توجه به تشــویش اذهان عمومى و 
تشنج روى ســکوها، ضرورت دارد؛ دادســتان کل به 
عنوان مدعى العموم به ادعاى مهندسى فوتبال در دادگاه 

رسیدگى کند.
محمد جواد جمالى نوبندگانــى در گفتگو با خبرگزارى 
«خانه ملت» با اشاره به اظهارات یکى از مربیان تیم هاى 
باشگاهى لیگ برتر مبنى بر مهندسى نتایج لیگ برتر و 
جام حذفى، عنوان کرد: در این وضعیت آشــفته فوتبال 
برخى افراد با اظهارات نسنجیده به تشنج و اغتشاش روى 
سکوها دامن مى زنند که ضرورت دارد با توجه به تشویش 
اذهان عمومى، دادستان کل به عنوان مدعى العموم به 

این موضوع ورود کند.
نماینده مردم فســا با بیان اینکه نباید پس از یک باخت 
اظهاراتى به زبان آورد که به دور از منطق اســت تأکید 
کرد: متهم کردن این همه افــراد و دادن پالس منفى به 
جامعه با بیان یک موضوع مبهم کار درستى نیست و بیان 
این سخن از مربى یکى از تیم  هاى لیگ برترى بعید بود. 
وى یادآور شد: اگر در بازى پرسپولیس و سپاهان در نیمه 
نهایى جام حذفى پنالتى دقیقه 112 سپاهان تبدیل به گل 
مى  شد، آیا باز هم صحبتى از مهندسى در فوتبال مطرح 
مى شد، همچنین سئوال بعدى این است فردى که چنین 
ادعایى را مطرح کرده آیا در خصوص باخت سپاهان در 
اصفهان برابر اســتقالل صحبتى دارد؛ همچنین به یاد 
داریم که چند سال قبل خبرهاى غلطى به تبریز رسید و 
در همان سال نیز سپاهان قهرمان شد که این موارد نیز 

نیاز به پاسخ دارد.
جمالى نوبندگانى اظهار کرد: شاید فشارى که از طرف 
تماشاگران و هزینه هاى میلیاردى باشگاه سپاهان روى 
دوش سر مربى تیم سپاهان ســنگینى کرده که چنین 

اظهاراتى را بیان کرده است. وى تصریح کرد: الزم است 
به دور از جوسازى ها در دادگاه به این موضوع رسیدگى 
شود و اگر مربى سپاهان بتواند چنین موضوعى را ثابت 
کند به سالمت و پاکســازى فوتبال کمک بزرگى کرده 
است ولى ما شــاهدیم هرکس که به نوعى به خواسته 
خود در فوتبال دست نمى یابد، صحبت از ناپاکى فوتبال 
مى کند. اگر هیچکس هم علیه این سخنان شکایتى نکند، 

خود کمیته انضباطى، کمیته اخالق و دادستان به عنوان 
مدعى العموم درخواست اثبات ادعاى مطرح شده را کنند 

چرا که این ادعاها به سکوها کشیده مى شود.
وى افزود: افرادى کــه چنین ادعاهاى اثبات نشــده و 
مبهمى را مطرح مى کنند در سر شکستن ها و چشم کور 
شدن ها در استادیوم ها مقصر هستند و به عنوان نماینده 
مردم این درخواست را دارم که یکبار براى همیشه همه 

افرادى که چنین ادعاهایى را مطرح مى کنند کامًال شفاف 
در دادگاه در محضر مردم ادعاهاى خود را اثبات کنند.

عضو فراکســیون  ورزش مجلس یادآور شــد: همین 
افرادى که دم از مهندسى فوتبال و وجود پول هاى کثیف 
در فوتبال مى زنند، خود نیز در همین فوتبال حقوق هاى 
میلیاردى دریافت مى کنند که این مسئله نیز با ادعاى این 

افراد در تناقض است.

پس از چند روز بى خبرى از پرونده قتل میترا استاد، محمود 
علیزاده طباطبایى یکى از وکالى محمدعلى نجفى درباره 
شــرایط ســکوت اخیر درباره این پرونده به «خبرآنالین»  

توضیح داد.
از آخرین وضعیت پرونده قتل میترا استاد 

خبرى دارید؟
بله خبر داریم، ولى پرونده اتهام آقاى نجفى قرار است فقط 
توسط قوه قضاییه اطالع رسانى شود و ما از خبررسانى منع 

شده ایم.
دادسرا هم که از لحاظ قانونى مجاز به 
اطالع رســانى درباره پرونده متهمان 

نیست...
شما مى توانید از سخنگوى محترم قوه قضاییه آقاى اسماعیلى 
سئواالت خود را بپرسید. بپرسید شما تا به حال کیفرخواست 
پرونده یک نزاع عادى را توانسته اید در تاریخ قوه قضاییه در 
این مدت صادر کنید که براى پرونــده قتل ظرف چند روز 

کیفرخواست صادر کردید؟!
چرا این موضوع جاى ابهام دارد؟

این یک رکورد اســت که قــوه قضاییه ظــرف چند روز 
کیفرخواست براى متهم به قتل صادر کرده است. قتل اتهامى 
است که دو ماه بازداشــت موقت دارد و باید اسناد و مدارك 
متهم را بررسى کنند. ابهامات خیلى زیادى در پرونده است که 

امیدواریم در دادگاه بتوانیم روشن کنیم.
شــما آقاى نجفى را چه زمانى مالقات 

کرده اید؟
ما در دادسرا او را دیدیم و از وقتى آقاى نجفى تحویل زندان 

شده است، با او مالقات نکرده ایم.
حال متهم چطور است؟ در بند عمومى 

زندان اوین است؟
گفتم آقاى نجفى از وقتى به زندان تحویل شــده است ما 
هیچ خبرى از ایشــان نداریم، ولى مى دانیم در بند عمومى

 نیست.

صندوق بازنشســتگى کشور، فهرســت مدیران این 
صندوق و هلدینگ هاى زیرمجموعــه آن را به همراه 
مدرك تحصیلى و دانشگاه محل تحصیل این مدیران 
منتشر کرد. ســید میعاد صالحى،  مدیرعامل صندوق 
بازنشستگى کشورى، این اقدام را در راستاى شفافیت 

اعالم کرده است. 
در همین راســتا یکى از جالب ترین مدارك تحصیلى 
در فهرست منتشرشده از ســوى صندوق بازنشستگى 
کشورى متعلق به فخرا... موالیى است که درحال حاضر 
مدیرعاملى هلدینگ صنایع غذایى و کشــاورزى این 
صندوق بازنشستگى را بر عهده دارد. موالیى که نایب 
رئیس هیئت مدیره این هلدینگ نیز معرفى مى شود، در 
موارد متعدد در سایت هاى زیرمجموعه این هلدینگ با 
عنوان «دکتر فخرا... موالیى» معرفى شــده و حتى در 
پیام تسلیتى که به مناسبت درگذشت مرحوم سیدتقى 

نوربخش، مدیرعامل سابق ســازمان تأمین اجتماعى، 
منتشــر کرده، از عنوان دکتر براى وى اســتفاده شده 
است. در صفحه معرفى اعضاى هیئت مدیره هلدینگ 
صنایع غذایى و کشاورزى صندوق بازنشستگى کشورى 
در سایت رسمى این هلدینگ نیز در مقابل نام موالیى 
عنوان تحصیلى دکتراى مدیریت کسب وکار با گرایش 
مدیریت استراتژیک ذکر شده است. بااین حال در کمال 
شگفتى مدرك تحصیلى موالیى که ســابقه معاونت 
وزارت صمــت و عضویت در شــوراى عالى معمارى و 
شهرســازى کشــور را نیز در کارنامه دارد، کارشناس 
دبیرى زبان و ادبیات فارسى از دانشگاه پیام نور قزوین 
است! اطالعاتى که با توجه به توییت مدیرعامل صندوق 
بازنشستگى کشورى، حاصل اشتباه فنى یا سوءتفاهم 
نیست و مى تواند پرسش هاى بســیارى را درباره این 

موضوع به وجود بیاورد.

یک گردشگر فرانسوى با اشاره به وضعیت نابسامان سواحل ایران و زباله هاى رها 
شده در طبیعت، گفت: حدود 50 سال پیش ما هم در فرانسه اشتباه هاى بزرگى 
داشتیم و طبیعت را به مخاطره انداختیم، به نظر مى آید ایران درحال تکرار همان 

اشتباه هاست.
«ژان» براى دومین بار به ایران سفر کرده بود، در سفر قبلى شهرهاى تاریخى 
ایران، مثل اصفهان، کاشان، شیراز، یزد و تهران را دید و این بار به همراه یک گروه 
هفت نفره به نوار غربى ایران و استان هایى همچون خوزستان، کرمانشاه، همدان، 
زنجان، آذربایجان غربى و شرقى، اردبیل، گیالن و نوار ساحلى دریاى خزر سفر 
کرد. او به «ایسنا» گفت: حدود 5000 کیلومتر راه آمدیم تا به بزرگ ترین دریاچه 
کره زمین برسیم اما همه آن زیبایى که درباره اش خوانده و شنیده بودم در میان 
زباله ها و بى نظمى احاطه شده بود. از به هم ریختگى ساحل، حجم زباله و اقداماتى 

که بیشتر به تخریب منجر شده است، تعجب کردم.
این گردشگر که از حامیان محیط زیست است، اضافه کرد: دکه هایى که به عنوان 
کافه و رستوران در ساحل ساخته شده، به قدرى نامنظم، به هم ریخته و ناپایدار 

بود که انگار قرار است تا 20 سال دیگر وجود نداشته باشند.
وى ادامه داد: ایران کشور بسیار زیبایى اســت، متأسف شدم وقتى دیدم مردم 
طبیعت را محافظت نکرده و به آن احترام نمى گذارنــد. در برخى مناطق مثل 
سواحل مازندران و گیالن به نظر مى رسد عمداً مى خواهند زیبایى را از بین ببرند. 
این گردشگر فرانســوى گفت: موضوع حفظ طبیعت اصًال ربطى به ایرانى و یا 
فرانسوى بودن ندارد. این مشکل، بین المللى است و کشورهاى زیادى از گذشته 
تا به حال با آن درگیر بوده اند. در فرانسه هم این اشتباه ها رخ مى داد اما با آگاه شدن 

مردم به ترمیم و جبران اشتباه هاى گذشته پرداختند.

فرمانده یگان انتظامى وزارت بهداشــت از دستگیرى 
یک قاچاقچى ســابقه دار مواد مخدر پس از مراجعه به 

بیمارستان خبر داد. 
ســرهنگ رضا جنتى گفت: ســاعت 16 روز شنبه 18 
خرداد ماه مرد 40 ســاله اى در حالى که از ناحیه شکم 
احساس درد مى کرد به همراه برادرش به اورژانس یکى 
از بیمارستان هاى پایتخت مراجعه کرد و اظهار کرد چند 

ساعتى است احساس درد شدید دارد. 
پس  از انجام آزمایش هاى پزشــکى مشخص شد که 

دو بسته تریاك که هر کدام حدود 85گرم وزن داشتند 
به طــرز ماهرانه اى در معده این فرد جاســازى شــده

 است. 
وى گفت: پــس از صحبت با خانواده متهم مشــخص 
شــد که این متهم به خانــواده اش گفته اســت که با 
خوردن این مقدار مواد قصد خودکشــى داشــته  است 
اما با توجه به ســابقه این فرد در خصوص قاچاق مواد 
مخدر تحقیقــات در زمینــه انگیزه اصلــى وى ادامه

 دارد.

ســخنگوى ســازمان حفظ نباتات گفت: بر اساس اعالم 
نماینده فائو، عربستان در سطح 150 هزار هکتار با ملخ هاى 
صحرایى مبارزه انجام داده اما ایران بیش از 450 هزار هکتار 
مبارزه داشته است. سخنگوى سازمان حفظ نباتات با بیان 
اینکه فائو احتمال عمدى بودن حمله ملخ هاى مهاجر به ایران 
را رد کرد گفت: کشورهاى عربى همسایه از جمله عربستان 
و امارات مبارزاتى براى مقابله با این آفت داشته اند اما این 
اقدامات کافى نبوده است. رضا میر، سخنگوى سازمان حفظ 
نباتات کشور اظهار کرد: طى روزهاى آینده دسته هاى جدید 

ملخ از عربســتان، عمان، قطر، امارات و یمن به ایران وارد
 مى شوند و با توجه به وزش باد و شرایط آب و هوایى موجود 
بعد از یک استراحت دو تا سه روزه به سمت هند و پاکستان 
پرواز و از ایران عبور مى کنند؛ ورود دســته هاى جدید ملخ 
خطر زیادى براى کشــورمان ندارند زیرا از کشور ما عبور 

مى کنند و اقدام به سکونت، تخمگذارى و تغذیه نمى کنند.
سخنگوى سازمان حفظ نباتات گفت: در صورتى که در هند 
و پاکستان نیز مبارزه به شکل خوبى صورت نگیرد ملخ ها 

دوباره در بهمن ماه به کشورمان باز مى گردند.

حمله تند عضو فراکسیون ورزش مجلس به سرمربى سپاهان

نماینده فسا: قلعه نویى را دادگاهى کنید! 

ایران اشتباه  هاى 50 سال پیش فرانسه را تکرار مى کند

آقاى  دکتر با مدرك کارشناسى!اطالع رسانى وکال درباره نجفى ممنوع شد

فائو: حمله ملخ ها به ایران عمدى نبود  قاچاقچى تریاك در بیمارستان دستگیر شد
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افزایش 50 درصدى
 پرداخت فطریه

در عید سـعید فطـر 15 میلیـارد ریال فطریـه و کفاره 
از پایـگاه هاى کمیته امـداد در اسـتان اصفهان جمع 
آورى شـد. مدیرکل کمیتـه امـداد امام خمینـى(ره) 
اسـتان اصفهان گفت: این میـزان فطریـه و کفاره از 
صندوق هاى مستقر در بیش از 1527 پایگاه این نهاد 
در شهرستان هاى مختلف این استان جمع آورى شد.  
محمدرضا متین پور میزان فطریه جمع آورى شده از 
پایگاه هاى امداد این استان را 50 درصد بیشتر از عید 
فطر پارسـال بیان و تأکید کرد به زودى مؤسسه هاى 
خیریه داراى مجوز شوراى زکات این استان هم مبالغ 
جمع آورى شده فطریه را به شوراى زکات این استان 

ارسال خواهند کرد.

کارگاهى براى انتقال تجربه 
دفتر تخصصى سـینما وابسته به سـازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشـى شـهردارى بـه برگـزارى کارگاه 
انتقال تجربه با موضوع «تعامل با سـوژه در سینماى 
مستند» اقدام کرده اسـت. این کارگاه همراه با اکران 
مسـتند «گالین» برنـده بهترین فیلم بخش مسـتند 
معدن و صنایع معدنى دوازدهمین جشـنواره سـینما 
حقیقت، روز پنج شنبه  23 خرداد از ساعت 17 در سالن 
کنفرانس کتابخانه مرکزى میزبان عموم شهروندان 

عالقه مند است.

واگذاري زمین در
 آران و بیدگل

رئیس اداره راه وشهرسازي شهرسـتان آران وبیدگل 
گفت: پیـرو واگـذاري اراضـی 66 هکتاري شـهرك 
سـلیمان صباحی و اعطاي 66 برگ سند به صاحبان 
صنایع براى تولید اشـتغال پایدار در شهرسـتان آران 
وبیدگل در سـال رونق تولید، 27 هکتـار از اراضی فاز 
2 شـهرك، مجوز واگـذاري گرفت. مجتبی آراسـته 
افزود: با اعطاي این مجوز تعیین تکلیف واگذاري این 
زمین ها به صاحبان صنایع مشـخص می شـود و در 
سال رونق تولید می توانند براى دریافت وام از مزایاي 

بانک هاي عامل و اتاق بازرگانی استفاده کنند.

سقوط درخت یک نفر را کشت
فرمانده انتظامى شهرستان نجف آباد از مرگ یک زن 
28ساله به دلیل سقوط یک اصله درخت چنار و برخورد 
با وى خبر داد. سرهنگ محمد حسین باباکالنى اضافه 
کرد: بر اثر وزش شـدید باد چهار اصله درخت چنار در 
پارك بیشه شـهر نجف آباد پس از شکسته شدن، به 
زمین سقوط کردند که یکى از آنها به خانمى 28 ساله 

برخورد کرد و باعث مرگ او شد.

شناسایى
 268 حلقه چاه غیرمجاز

رئیس اداره آب منطقه اى اردسـتان در نشست خبرى 
اظهار کرد: یکى از وظایف اصلـى اداره آب منطقه اى 
شناسایى چاه هاى غیرمجاز است که بیشتر در ارتفاعات 
و ویالها هستند. فریدون درى افزود: تاکنون تعداد 268 
حلقه چاه غیرمجاز در اردستان شناسایى شده که از این 
تعداد 110 حلقه غیرفعال است و تعداد 127 حلقه فعال 

و 31 حلقه تاکنون پر شدند. 

گالیه از گودال ها و 
ناهموارى هاى معابر 

علیرضا نصراصفهانى، نایب رئیس شـوراى اسالمى 
شهر اصفهان در جلسه دیروز این شـورا در تذکر خود 
گفـت: در اوایل اردیبهشـت ماه از مجموعـه معاونت 
عمرانى شهردارى درخواست شد که کلیه مناطق ملزم 
شوند با توجه به بارندگى ها در مدت زمانى کوتاه نسبت 
به ترمیم گودال ها و ناهموارى هاى معابر و خیابان ها 
به گونه اى مشهود ورود کنند و اقداماتى انجام دهند و 
گزارش آن را به شوراى شهر ارائه دهند، البته نه نتیجه 
اقدامات در شهر مشهود بود و نه گزارش در این زمینه 

ارسال شده است.

خبر

مدیر بازرســى و نظارت اصناف استان اصفهان با اشاره 
به افزایش 8 درصدى بازرسى ها در طرح ویژه رمضان 
نسبت به سال گذشته، گفت: در طرح تشدید بازرسى و 
نظارت بر اصناف مرتبط با ماه مبارك رمضان بیش از 28 

هزار مورد بازرسى از واحدهاى صنفى انجام شده است.
جواد محمدى فشارکى در این خصوص، اظهار کرد: طرح 
ضیافت ویژه  تشــدید نظارت بر بازار در ایام ماه مبارك 
رمضان از 7 اردیبهشت ماه با تمرکز بر صنوف مرتبط و پر 
تقاضاى سبد خانوار انجام شد. وى با بیان اینکه طرح ویژه 
ماه رمضان به طور همزمان در سراســر استان اصفهان 
با پایش 345 بازرس و ناظر در ســطح عرضه اجرا شده 

است، گفت: در مجموع تعداد 28 هزار و 716 بازرسى از 
واحدهاى صنفى صورت گرفت که نسبت به مدت مشابه 

سال قبل 8 درصد افزایش داشته است.
محمدى فشــارکى افزود: این تعداد بازرســى منجر به 
تشــکیل 1007 فقره پرونده به ارزش ریالى بیش از دو 
میلیارد و 850 میلیون ریال شــد کــه پرونده متخلفان 
صنفى براى رســیدگى به اداره کل تعزیرات حکومتى 
استان ارسال شده است. وى گفت: در این طرح بیشترین 
تخلفات شامل گرانفروشــى، درج نکردن قیمت و عدم 
رعایت دســتورالعمل هاى بهداشتى از طرف متصدیان 

واحدهاى صنفى بوده است.

فرمانده انتظامى شهرســتان اصفهان گفت: در راســتاى 
اجراى طرح ارتقاى امنیت اجتماعى و مقابله با هنجارشکنان 
اجتماعى، مأمــوران پلیس مرکز اســتان طى دو عملیات 
جداگانه موفق به کشف دو دستگاه موتورسیکلت خارجى 

قاچاق شدند.
سرهنگ محمدرضا خدادوست بیان کرد: مأموران انتظامى 
یگان امداد حین گشتزنى هاى هدفمند خود در سطح شهر 
یک دستگاه موتورسیکلت 1300 سى سى قاچاق که راکب 
آن با ســرعت در حال حرکت بود را متوقف و راکب آن را 
دستگیر کردند. مأموران امنیت عمومى این فرماندهى نیز 
در اقدامى دیگر با به دست آوردن اخبار و اطالعاتى مبنى بر 

اینکه تعداد یک دستگاه موتورسیکلت خارجى قاچاق توسط 
فردى در یکى از محالت شهر اصفهان نگهدارى مى شود 

براى بررسى موضوع وارد عمل شدند. 
وى افزود: مأمــوران آن یگان پس از اطمینــان از وجود 
کاالى قاچاق در محل، طى عملیات پلیسى و با شناسایى 
آدرس آن، در بازرسى از محل، موفق به کشف یک دستگاه 
موتورسیکلت 600 سى سى خارجى قاچاق که فاقد هر گونه 
اســناد و مدارك گمرکى و پالك انتظامى است شدند. در 
مجموع با تالش پلیس، در این دو عملیات تعداد دو دستگاه 
موتورسیکلت خارجى سنگین به ارزش یک میلیارد و 400 

میلیون ریال کشف شد.

کشف موتورسیکلت هاى 
قاچاق میلیاردى در اصفهان

1007 فقره پرونده
 تخلف صنفى تشکیل شد

فرمانده انتظامى استان اصفهان از توقیف 1380 خودروى 
سوارى که با دور دور کردن و دیگر حرکات مخاطره آمیز 

باعث سلب آسایش مردم شده بودند، خبر داد.
ســردار مهدى معصوم بیگــى اظهار کرد: در راســتاى 
پاســخگویى به مطالبات مردمى مبنى بر مقابله قاطعانه 
با رانندگانى که در ســاعات پایانى شــب اقــدام به دور 
دور کردن، کورس گذاشــتن و انجام حرکات نمایشى و 
مخاطره آمیز مى کنند و نظــم و امنیت خیابان ها را برهم 
مى زنند طرح عملیاتى برخورد بــا آنان طراحى و اجرایى 
شــد. وى افزود: در این عملیات با رانندگانى که قوانین 
را نقض کرده و با کورس گذاشــتن در سطح خیابان ها 
باعث سلب آرامش و آسایش شهروندان مى شدند برخورد 
قاطع و قانونى شد و طى هماهنگى قضایى به عمل آمده 

خودروى آنها به مدت یک هفته در توقیف پلیس است.
ســردار معصوم بیگى از اعمال قانــون و توقیف 1380 

خودروى متخلف در این عملیات خبر داد و اظهار کرد:  این 
خودروها اقدام به دور دور کردن، حرکت با سرعت باال، 
کورس گذاشتن در خیابان و دیگر حرکاتى که باعث سلب 
آسایش مردم مى شد، مى کردند؛ 243 خودرو از این تعداد 

سرعت غیرمجاز نیز داشته اند.
فرمانده انتظامى استان اصفهان با بیان اینکه طرح برخورد 
پلیس با این افراد تا پایان تابســتان عالوه بر کالنشهر 
اصفهان در تمامى شهرســتان هاى استان اجرا مى شود، 
افزود: پلیس اجازه نمى دهد عده اى سرمســت غرور با 
خودروهاى لوکس و گرانقیمت خود خیابان هاى شهر را 

به صحنه مسابقه اشرافیگرى تبدیل کنند.
وى با هشدار به کسانى که مرتکب چنین رفتارهایى در 
سطح خیابان ها مى شوند، گفت: عالوه بر توقیف و اعمال 
قانون این گونه خودروها اگر منجر به تصادف جرحى و 
یا فوتى شوند براى آنها پرونده تشکیل و راننده خاطى به 

مرجع قضایى تحویل داده خواهد شد.
این مقــام انتظامى با بیان اینکه مأمــوران پلیس بدون 
هیچگونه اغماضى با رانندگان متخلف برخورد مى کنند، 
افزود: کسى که در خیابان ها با محدودیت سرعت اقدام 
به کورس گذاشتن با ســرعت باال مى کند، اگر منجر به 
تصادف فوتى یا جرحى شود پرونده به مراجع قضایى ارجاع 
و با مجازات هاى سختگیرانه اى از سوى دستگاه قضائى 

نیز روبه رو مى شود.
به گزارش «فارس»، پس از حادثه تصادف پورشه با پراید 
در اصفهان در اواخر اردیبهشــت ماه که به مرگ راننده 
پراید منتهى شد، شدت عمل پلیس نسبت به تخلف دور 
دور در خیابان هاى اصفهان بیشتر شد؛ فرمانده انتظامى 
استان اصفهان ابتداى خرداد اعالم کرد که 600 خودرو 
به دلیل این جرم توقیف شده اند و حاال این رقم به 1380 

رسیده است.

1380 خودرو طى 30 روز توقیف شد

پلیس اصفهان علیه «دور دور»

مدیرعامل شرکت آب منطقه اى اصفهان با اعالم 
ذخیره  60 درصدى آب در مخزن ســد زاینده رود 
گفت: با توجه با افزایش دبى ورودى، افزایش حجم 
و ارتفاع آب سد زاینده رود پس از 12 سال نیروگاه 
برق آبى زاینده رود با توان حداکثر تولید در مدار قرار 

گرفت.
مسعود میرمحمدصادقى اظهار کرد: نیروگاه برق آبى 
سد زاینده رود از هشــتم خرداد ماه با توان نامى 55 

مگاوات ساعت در مدار تولید قرار گرفت.
وى با بیان اینکه توزیع آب کشــاورزى تا نیمه دوم 
خرداد ماه ادامه دارد خاطرنشــان کرد: طبق برنامه 
ابالغ شده از سوى شــوراى هماهنگى زاینده رود 

در بهمن ماه سال گذشــته - قبل از بارندگى هاى 
ســال جارى- آب تا بیســتم خرداد ماه(امروز) در 
زاینده رود جریان دارد و هــر تغییرى در این برنامه 
نیازمند تشکیل جلسه شــوراى هماهنگى حوضه 
آبریز زاینده رود است و تا این لحظه چنین جلسه اى 

برگزار نشده است.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه اى اصفهان افزود: 
حجم ذخیره آب در مخزن ســد زاینــده رود 747 
میلیون متر مکعب است و متوســط آب ورودى و 
خروجى ســد به ترتیب 123 و 102 متر مکعب بر 
ثانیه است. وى خاطرنشان کرد: سال گذشته حجم 
آب موجود در سد زاینده رود 321 میلیون مترمکعب 
و در بلندمدت هم یک میلیارد مترمکعب بوده است.

میرمحمدصادقى با اشــاره به بارش هاى اخیر در 
چلگرد که سرچشمه زاینده رود است، گفت: 2140 
میلیمتر بارش داشــتیم و این وضعیت بسیار خوبى 
نسبت به ســال گذشته اســت. وى افزود: در شهر 
اصفهان تا امروز 140 میلیمتر بارش داشــتیم که 
نسبت به سال گذشته که 72 میلیمتر و بلندمدت که 
117 میلیمتر بوده بــه ترتیب حدود 49 و 16 درصد 

رشد داشته است.

نیروگاه برق آبى زاینده رود پس از 12 سال
 در مدار حداکثر قرار گرفت

اکران فیلم هاى برگزیده سومین دوره هفته فیلم 
اروپایى 2019 در پردیس ســینمایى سیتى سنتر 

اصفهان آغاز شد.
معاون امور هنرى و ســینمایى اداره کل فرهنگ 
و ارشــاد اســالمى اســتان اصفهــان، گفت: در 
ســومین دوره هفته فیلم اروپایــى 2019  تا 27 
خرداد، 20 فیلم برجسته اروپایى تولید کشورهاى 
اتریش، بلغارســتان، بلژیک، قبــرس، دانمارك، 
فنالند، آلمــان، یونان، مجارســتان، ایتالیا، نروژ، 
هلند، لهستان، پرتغال، سوئد، اسلوونى، اسلواکى، 
اســپانیا، ســوییس و انگلستان در ســینماهاى 
هشت شهر ایران شامل اصفهان، کرمان، کیش، 
مشــهد، تبریز، تهران، بابل و شــیراز به نمایش

 در مى آید.
محمدعلى جعفرى اظهار کــرد: عالوه بر پردیس 
سیتى سنتر اصفهان، ســینماهاى خانه هنرمندان 
ایران در تهران، پردیس گلســتان شیراز، پردیس 
هویزه مشهد، پردیس ســتاره باران تبریز، سینما 
لبخند کیش، تماشــاخانه پارس کرمان و ســالن 
سینماى «هنر و تجربه» بابل در هفته فیلم اروپایى 
2019 مشارکت دارند. وى افزود: در بخش جنبى 
هفته فیلم اروپایــى، پنج کارگاه بــا حضور تهیه 
کنندگان و کارگردانانى از کشورهاى قبرس، هلند و 
سوییس با موضوع فیلم هاى هنرى و تولید مشترك 
در شهرهاى تهران، شیراز، اصفهان و مشهد برگزار 

مى شود.

اکران فیلم هاى منتخب هفته فیلم اروپایى 2019 
در اصفهان

مدیرکل دامپزشکى اســتان اصفهان در واکنش به 
خبر رهاســازى فاضالب آلوده بــه آنتى بیوتیک و 
هورمون در رودخانه زاینده رود از سوى دامدارى ها 
و آبزى پرورى ها گفت: هیچ هورمونى براى پرورش 

دام و ماهى استفاده نمى شود.
شــهرام موحدى در گفتگو با «ایمنــا» اظهار کرد: 
دامدارى هاى بزرگ و صنعتى که فاضالب بســیار 
زیادى تولید مى کننــد، باید قبــل از راه اندازى از 
سازمان هاى دامپزشــکى و حفاظت محیط زیست 

مجوز دریافت کنند، محیط زیست نیز به هیچ عنوان 
مجوزهاى ســاده به دامدارى هاى بزرگ و صنعتى 
نمى دهد براى اینکه باید فاصله آنهــا از آب هاى 
سطحى و آب هاى عمقى مشخص باشد و تصفیه 
خانه بیولوژیک داشته باشند. وى ادامه داد: در پرورش 
ماهى نیز هیــچ هورمونى براى ماهى ها اســتفاده 
نمى شــود. این موضوع مانند شــایعات استفاده از 
هورمون در مرغ است که سال ها پیش مطرح کردند 
و هنوز هم افکار عمومى بر این باور اســت که براى 

پرورش مرغ از هورمون استفاده مى شود.
موحدى با تأکید بر اینکه هیچ هورمونى براى پرورش 
آبزیان استفاده نمى شود، افزود: میزان مصرف آنتى 
بیوتیک نیز در استخرهاى  پرورش ماهى فوق العاده 
پایین است زیرا بسیارى از بیمارى ها ویروسى است، 
عفونى نیســت که آنتى بیوتیک نیاز داشــته باشد.  
مدیرکل دامپزشکى اســتان اصفهان  گفت: تزریق 
هورمون به دام و طیور هیچ توجیه علمى و اقتصادى 

ندارد و چنین چیزى امکانپذیر نیست.

تکذیب تزریق هورمون به دام و طیور

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، از پرداخت 
92 درصدى قبوض گاز استان اصفهان به صورت 
غیــر حضــورى و الکترونیکى در ســال 1397 

خبر داد.
سید مصطفى علوى با بیان اینکه در سال 97 بالغ 
بر هشــت میلیون و 16 هزار قبــض گاز پرداخت 
شــده اســت، گفت: از این میزان 91/75 درصد 
قبوض معادل هفت میلیون و 355 هزار قبض گاز 
توسط مشترکان به صورت غیر حضورى پرداخت 

شده است.
وى افزود: سال گذشته 25/28 درصد قبوض گاز از 
طریق کارتخوان، 21/25 درصد قبوض از طریق 
خودپــرداز، 18/5 درصد از طریــق موبایل بانک، 
12/5 درصد از طریق اینترنت بانک، 6/5 درصد از 
طریق تلفن بانــک، 4/75 درصد از طریق پیامک، 
به صورت غیرحضورى پرداخت شده و تنها 8/25 
درصد قبوض به صورت حضورى و در شعب بانکى 

پرداخت شده است.

پرداخت غیرحضورى 92 درصد قبوض گاز
 استان اصفهان 

یازدهمین نمایشــگاه بین المللى گردشگرى و صنایع 
دستى اصفهان روزهاى 28 تا 31 خرداد در محل دائمى 
نمایشــگاه هاى بین المللى اســتان اصفهان هر روز از 
ســاعت 17 تا 23 آماده بازدید عالقه مندان اســت. در 
این راستا مسئوالن دست اندر کار با خبرنگاران نشست 

خبرى برگزار کردند.
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهــان در این نشســت گفــت: امروز شــرکت در 
نمایشــگاه ها مى تواند باعث افزایش جذب گردشگر به 
شهرها و مناطق شــود و بهترین ابزار بازاریابى براى هر 

حرفه اى باشد.
على یارمحمدیان اظهار کرد: در این نمایشگاه، آژانس ها، 
هتل ها و فعاالن صنعت گردشــگرى بــا نوآورى هاى 
یکدیگر آشنا مى شوند و با یکدیگر ارتباط برقرار مى کنند 
و نسبت به جذب گردشگر اقدام مى شود و این امر فقط 
براى معرفى صنایع دستى نیست بلکه افزایش درآمد هم 
ایجاد مى کند. بنابراین نمایشــگاه فرصتى براى معرفى 
ظرفیت هاى بخش هــاى دولتى، خصوصى و عمومى و 

جاذبه هاى گردشگرى 31 استان است.
یارمحمدیان، اصفهان را قطب گردشگرى کشور خواند و 
افزود: در سال 96، اصفهان رتبه نخست جذب گردشگر 
خارجى را داشته است، شهرى که 22 هزار اثر ثبت شده 

و 17 اثر ثبت شده جهانى را داراست.
وى ادامه داد: متأســفانه اصفهان علیرغم ظرفیت هاى 
فراوان در حوزه هــاى مختلف گردشــگرى، در جذب 

گردشگر تک قطبى شده است.
وى گفت: شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان، برگــزارى کلیــه نمایشــگاه ها را به بخش 
خصوصى واگذار کرده و در این میان از بهترین مجریان، 
بهره گیرى مى کند و تاکنون 300 مشارکت کننده براى 
حضور در نمایشگاه بین المللى گردشگرى و صنایع دستى 
اصفهان اعالم آمادگى کرده اند تا این نمایشگاه در 9000 

مترمربع برگزار شود.

■■■
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان نیز پانزدهمین نمایشــگاه بین المللى 
گردشگرى و صنایع دســتى اصفهان را فرصت خوبى 
براى عرضه قابلیت ها، بازاریابى، مهارت آموزى در معرفى 
ظرفیت ها خوانــد و افزود: اصفهــان داراى جاذبه هاى 
تاریخى، فرهنگى و صنایع دستى فراوان بوده و از جایگاه 

ویژه اى برخوردار است.
فریدون اللهیارى با بیان اینکه ما 30 نوع گردشگرى در 
استان اصفهان داریم، گفت: برگزارى نمایشگاه در توسعه 
گردشگرى بسیار مؤثر است که باید با هم افزایى و همدلى 
در بخش هاى خصوصى، عمومى و دولتى به آنها پرداخته 
شود تا اصفهان در کشور بتواند جایگاه خود را تثبیت کرده 

و برندسازى کند که این امر دور از دسترس نیست.
وى ادامــه داد: در حال حاضر در اســتان اصفهان 374 
پروژه گردشــگرى با 3000 میلیارد تومــان بودجه در 
حال اجراست و سیستم سرمایه گذارى نیز الکترونیکى 
شده و با عنایت استاندار قرار است پاسخ استعالمات در 
زمینه سرمایه گذارى در گردشگرى ظرف مدت 15 روز 
اعالم شود که اگر اینگونه نشد به معناى موافقت تلقى 

خواهد شد.
اللهیارى اظهار کرد: ما 40 هزار هنرمند صنایع دستى در 
اصفهان داریم و باید به صنایع دســتى، هم هنرى و هم 
بازارى نگاه شود و صرفًا دید هنرى به آثار صنایع دستى 

کافى نیست.
■■■

نماینده وزارت امور خارجه در اصفهان هم در این نشست 
خبرى از رسانه ها خواســت تا در زمینه فرهنگسازى در 

شهر، بیش از پیش اطالع رسانى کنند.
علیرضا ســاالریان افزود: ما مى توانیم از راه دیپلماسى 
شــهرى و عمومى، اصفهان را به جهان معرفى کرده و 
با جهان ارتبــاط برقرار کنیم. وى اصفهان را «شــهر- 
موزه» خوانده و گفت: امید اســت با اجراى پروژه جدید 
نمایشگاهى، سال آینده نمایشگاه گردشگرى در محل 

جدید و با وسعت بیشتر برپا شود.
ســاالریان با بیــان اینکــه در نمایشــگاه بین المللى 
گردشگرى و صنایع دستى اصفهان تعدادى از سفراى 
مقیم و نمایندگان شــهرهاى خواهرخوانده و مسئوالن 
گردشگرى از کشورهاى رومانى، اسپانیا و مالزى شرکت 
خواهند داشــت، گفت: آثار تاریخى اصفهان در جهان 
بى نظیر است و امید است این نمایشگاه بتواند در دستیابى 

به اهداف، موفق باشد.
■■■

عضو شوراى شهر اصفهان نیز به خبرنگاران گفت: امروز 
مى طلبد تا مسئوالن و سیاستگذاران شهرى، با توجه به 
توریستى بودن اصفهان، نگاه ویژه داشته باشند که این 
نگاه در دوره پنجم شورا حاکم بود و با بررسى هاى انجام 
شده سعى شد تا مسیر توسعه شــهر اصفهان تغییر کند 
و ظرفیت در مسیر، دسترســى به تمرکز بر گردشگرى 
و فرهنگى و هنرى در شــهر باشــد و نتیجه آن «طرح 

اصفهان 2020» است.
نصیر ملت در توضیح طرح اصفهان 2020 هم گفت: با 
تصویب این طرح در شوراى اسالمى شهر اصفهان، که 
مبتنى بر بهره گیرى از ظرفیت هاى گردشگرى و میراث 
فرهنگى است، دبیرخانه آن در اصفهان مستقر خواهد شد 

تا دغدغه ها در این حوزه برطرف شود. 
■■■

ســتار کیانپور، مجرى پانزدهمین نمایشگاه بین المللى 
گردشــگرى و صنایع دســتى اصفهان هم از برگزارى 
36 برنامه پیش بینى شــده و جنبى براى این نمایشگاه 
خبر داد و برگزارى نشست هاى تخصصى راهکارهاى 
صنایع دستى براى ورود به بازارهاى جهانى، فرصت هاى 
خواهرخواندگى، حمل و نقل، توریسم سالمت و... را از 

آن جمله برشمرد.
کیانپور افزود: 62 مجموعه رســانه اى، پوشش خبرى و 
تصویرى این نمایشــگاه را در طول برگزارى به عهده 
دارند تا همه با هم بتوانیم این رویداد را به کالس جهانى 

تبدیل کنیم.

اصفهان از هفته آینده میزبان نمایشگاه گردشگرى مى شود
ساسان اکبرزاده
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ســریال «دخترى بــه نام آهــو» بــه کارگردانى 
قدرت صلح میرزایى هر روز از شــنبه تا چهارشــنبه 
30 دقیقــه از شــبکه 5 پخــش  ســاعت 13 و

مى شود.
در ایــن ســریال هنرمندانــى همچــون بهــزاد 
فراهانى(مرتضى حشمت)، مریم امیرجاللى(همسر 
مرتضــى حشــمت)، میرطاهــر مظلومــى، پندار 
اکبــرى، مجید یاســر، شــهرام عبدلــى و مهدى 
امینى خواه(فرزندان آقا مرتضى)، سیروس گرجستانى، 
شــهره لرســتانى، فلور نظرى، آزاده ریاضى، مریم 
سلطانى، یلدا قشقایى و آزیتا ترکاشوند به ایفاى نقش 

پرداخته اند. 
داستان ســریال «دخترى به نام آهو» درباره مردى 
به نام «آقا مرتضى حشمت» است که چهار پسرش 

ازدواج کرده اند و تمام آنها صاحب پسر شده اند. «آقا 
مرتضى» که خیلى دوســت دارد نوه اى دختر داشته 
باشد به تکاپو مى افتد تا مقدمات ازدواج پسر پنجمش 
را که به تازگى از سربازى آمده است، مهیا کند اما آماده 
کردن چنین مقدماتى آنقدرها هم که او فکر مى کند 

کار ساده اى نیست. 
عالقه او به داشتن نوه دخترى باعث بروز ماجراهاى 
بسیارى در خانواده چهار پســرش مى شود. با وجود 
اتفاقاتى که مى افتــد «آقا مرتضــى» همچنان در 
تالش است که پســر آخرش را با هر تمهیدى پاى 
سفره عقد بنشــاند. چیزى که دیگران به آن واکنش 

نشان مى دهند.
موسیقى تیتراژ این سریال را ساالر عقیلى اجرا کرده 

 است.

ســریال «زیر همکف» با حضور هومن شاهى معروف 
به «هومن گامنو» خواننده «خندوانه» تا چند روز آینده 

تحویل شبکه یک سیما داده مى شود.
با اتمام مراحل فنى سریال «زیر همکف» به کارگردانى 
بهمن گودرزى و تهیه کنندگى رضا جودى که براى گروه 
فیلم و سریال شبکه یک سیما ساخته شده قرار است تا 

چند روز آینده تحویل شبکه داده شود.
زمان پخش سریال در اختیار شبکه یک سیماست و با 
توجه به کنداکتور شبکه احتماًال بعد از ماه محرم و صفر 

پخش شود.
در خالصه داستان «زیر همکف» آمده است: «زندگى 
قانون هاى زیــادى داره. ولى به نظــر من مهمترینش 
اینه که راحت، نه بگى و هیچ وقت از نه گفتن نترسین. 

موافقین؟ نه؟»
هومن شاهى، بهادر مالکى، عزت ا... مهرآوران، محمود 
جعفرى، نادر داهیم، پریسا مقتدى، یزدان فتوحى، ویدا 
جوان، پریسا گل دوست، نگین معتضدى و سامان دارابى 

در این سریال نقش آفرینى مى کنند.

پایتخت فرهنــگ و هنر ایران در ده روز آخــر فصل بهار میزبان 
تعدادى از هنرمندان سرشــناس عرصه موسیقى پاپ خواهد بود. 
هوروش بند، محسن ابراهیم زاده، حجت اشرف زاده، بهنام بانى، 
علیرضا طلیسچى و حمید هیراد خواننده هایى هستند که قرار است 
از 20 تا 29 خرداد اصفهانى ها را مهمان پرفورمنس موســیقایى 

خود کنند. 
هرچند مردم دیار نصــف جهان براى لذت بــردن از هنرنمایى این 
خوانندگان محبوب باید بین 30 تا صد هزار تومان هزینه مى کردند 
اما اگر روز گذشــته سرى به ســایت ایران کنســرت مى زدید 
شوکه مى شدید؛ به دلیل اســتقبال پرشور اصفهانى ها از اینگونه 
کنسرت ها نسبت به هموطنانشان در دیگر شهرستان هاى ایران. 
در حالى که بلیت اکثر کنسرت هایى که قرار است در این ایام در 
اصفهان اجرا شــوند تا صبح دیروز تمام شده بود و مطمئنًا عالقه 
مندان زیادى هم در این دیار بــه دلیل دیر جنبیدن، از قافله خرید 
بلیت عقب ماندند اما بلیت اجراهاى همیــن خوانندگان یا حتى 
هنرمندانى مشهورتر از آنها در شهرهاى دیگر هنوز به طور کامل 

به فروش نرفته و این نکته در خور توجهى است. 
 در صدر خوانندگانى که فروش بلیت کنسرت آنها در دیار زاینده 
رود به سرعت با جمله «تمام شد» مواجه شد بهنام بانى قرار دارد. 
این خواننده قبل از سفر به اصفهان باید به مهمانى خرم آبادى ها 
و شــهرکردى ها برود و در حالــى که بلیت اجراهــاى او در این 
شهرستان ها همچنان به فروش مى رسد اگر فردى در اصفهان 
عالقه مند باشــد که از نزدیک به تماشــاى هنر آواز بهنام بانى 
بنشــیند فعًال به این آرزو نخواهد رسید چون بلیطى براى فروش 
باقى نمانده است. همه اینها در حالى است که استقبال فراوان از 
اجراى این خواننده سرشناس در اصفهان، مسئوالن برگزارى این 
کنسرت را به فکر تمدید آن انداخت و مردم اصفهان طى روزهاى 
25 و 26 خرداد ماه در تاالر رودکى این شهرستان و در دو سانس18 
و30 دقیقه و 22 و 30 دقیقه پذیراى این ســتاره پاپ خواهند بود. 
البته فقط افرادى که توانسته اند بلیت تهیه کنند؛ آن هم با قیمت 

بین 50 تا صد هزار تومان!
تاالر رودکى اصفهــان دو روز قبل از برگزارى کنســرت بهنام 
بانى شــاهد هنرنمایى خواننده جوانى خواهد بــود که نام او چند  
سالى است بر سر زبان ها افتاده؛ هنرمندى که فرم خواندنش بى 
شباهت به مرتضى پاشایى نیست و شــاید همین ویژگى یکى از 
دالیل محبوبیت روز افزون وى باشد؛ محسن ابراهیم زاده. بلیت 
کنسرت این خواننده 31 ساله در اصفهان هم خیلى زودتر از آنچه 
تصور شود به فروش رســید. تعدادى از هنردوستان اصفهانى که 
گوش ســپردن به خوانندگى ابراهیم زاده را در برنامه آخرین روز 
هفته خود گنجاندند، حاضر شدند 50 تا صد هزار تومان خرج کنند 
تا پنج شنبه هفته جارى بتوانند در ســاعات 16 و 21 پاى به تاالر 

رودکى بگذارند.
اما ارزان ترین کنسرتى که قرار است در این ایام در اصفهان اجرا 
شود کنسرت حجت اشرف زاده است. خواننده اى که در ماه رمضان 
با چند ترانه در ســریال «از یادها رفته» شبکه یک سیما مهمان
 خانه هاى مردم ایران زمین بود و حاال قرار اســت چهارشنبه 24 

خرداد ماه اصفهانى ها را مهمان هنر آواز خود کند؛ در سالن سیتى 
سنتر و با قیمت 30 تا صد هزار تومان و آن هم فقط در یک سانس 
و در ســاعت 21. تا صبح دیروز تمامى بلیت هاى کنســرت این 

خواننده نیشابورى هم به فروش رفته بود.
اما ماجراى استقبال نصف جهانى ها از کنسرت ستاره هاى پاپ به 
همین سه اجرا ختم نمى شود. اصفهانى ها در واپسین روزهاى بهار 
پذیراى خواننده و ترانه ســراى جوانى خواهند بود که اولین آلبوم 
رسمى اش به نام «دقیقه هام» سه سال پیش وارد بازار موسیقى 
شد تا علیرضا طلیســچى هم از مهمان نوازى مردم اصفهان بى 
نصیب نماند. مهر قرمز « SOLD OUT» همان صبح دیروز 
بر پیشانى پوستر برگزارى کنسرت او در اصفهان در سایت ایران 
کنسرت نقش بســته بود و به عالقه مندانى که پس از آن به این 
سایت مراجعه مى کردند تا بخت خود را براى تهیه بلیت کنسرت 
طلیسچى بیازمایند نشــان مى داد که دیگر فرصتى براى بخت 
آزمایى ندارند. اما آنها که ســرعت عمل به خرج داده و بلیت این 
اجرا را در جیب دارند مى توانند در ســانس هاى 18 و 21 روز سه 
شنبه هفته آینده به سالن سیتى سنتر اصفهان مراجعه کنند و پاى 

هنرنمایى هنرمند مورد عالقه خود بنشینند. 
اگر در اصفهان زندگى مى کنید و جزو طرفداران موسیقى آن هم 
در قالب پاپ هستید، ما براى شما خبر خوشى داریم. دو کنسرت 
دیگر در این روزها در اصفهان اجرا مى شــود که اگر کمى خوش 

هم بتوانید این فرصت شانس باشید و عجله کنید شاید شما 
در ایــن روزهاى را به دســت بیاورید که 

به نغمــه هاىآخر بهــار دل انگیز 
 خواننــده هــاى 
محبوبتــان گوش 

بلیــت  بســپارید.  
کنســرت هاى گروه «هوروش بند» و 

«حمید هیراد» در زمان تنظیــم این گزارش 
همچنان به فروش مى رسید و هنوز آن مهر قرمز 

کذایى بر آنها حک نشده بود.
البته بلیت هاى سانس 18 و 30 دقیقه کنسرت 

«هوروش بند» که قرار است امروز در سالن سیتى 
سنتر به روى سن بروند تمام شده ولى هواداران این 

گروه سرشناس هنوز شانس دارند تا با خرید بلیت هاى 
ســانس دوم که در ساعت 21 برگزار مى شــود شاهد هنرنمایى 
مهدى دارابى و مسعود جهانى، خواننده و تنظیم کننده موسیقى 

این گروه باشند.
اجراى حمید هیراد، خواننده پرحاشیه عرصه موسیقى پاپ آخرین 
کنسرت بهارى خوانندگان معروف در اصفهان است.. حمید هیراد 
29 خرداد ماه ساعت 21 در سیتى سنتر اصفهان به روى سن خواهد 
رفت و عالقه مندانش که هنوز بــراى تهیه بلیت فرصت دارند را 
از هنر خود بهره مند خواهد کرد. طرفداران اصفهانى این ســتاره 
جنجالى باید بین 50 تا صد هزار تومان ناقابل از جیب مبارك مایه 
بگذارند تا هیراد براى آنها به صــورت زنده به آوازخوانى بپردازد؛ 
البته به شــرط آنکه او تصمیم نگیرد مــردم اصفهان را هم مانند 

شیرازى ها با لب زنى و پلى بک نقره داغ کند!

«چند سالى اســت که احمد پورمخبر به دلیل کهولت 
سن، بیمار اســت و کمتر جلوى دوربین فیلم سینمایى 
یا تلویزیونى قرار گرفته ولى فضــاى مجازى و برخى 
گویا بیــکار نبوده اند و بــه هر طریقى ســعى کرده اند 
شایعاتى براى این بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون 
درست کنند.» این عبارت ها بخشــى از انتقاد خانواده 
احمد پورمخبر از فضاى این روزهاى برخى رســانه نما، 
اینســتاگرام و کانال هاى تلگرامى است. بازیگرى که 
با کاراکتر «مش قربون» ســریال «متهم گریخت» به 
محبوبیت رســید. البته پیش از آن در ســال 75 در اثر 
«بچه هاى آســمان» مجید مجیدى بــه ایفاى نقش 

پرداخت.
محبوبیت پورمخبــر با «متهم گریخــت» و «ترش و 
شــیرین» رضا عطاران به اوج خودش رســید. محمد 
پورمخبر، فرزند این بازیگر ســینما و تلویزیون از تمام 

شایعاتى که ســاخته اند اعالم تأســف کرد و تمام این 
ماجراها را نقشه اى براى خراب کردن پدرش دانست. او 
گفت: از روزى که ویدیوى پدرم منتشر شد بسیارى با من 
تماس گرفتند و خواستند به ما پول بدهند اما خدا را شکر 
خانواده ما هیچ مشکل مالى ندارد. پدر من خودش چندین 
خانه دارد، این اتفاق تنها یک اشتباه از روى کهولت سن 

بوده و ممکن است براى تمامى عزیزان پیش بیاید.
وى خاطرنشــان کرد: پدرم چند ســالى است به دلیل 
کهولت ســن، آلزایمر دارد ولى نه تنهاست و نه مشکل 
مالى دارد. ایشان االن 80 ســاله هستند و یک مواقعى 
نمى داند چه کارى انجام مى دهــد. چند روزى هم بعد 
از این ماجرا صحبتى نکردند. وقتــى تحقیقات کردیم 
متوجه شدیم همان خانمى پول به دست پدر من مى دهد 
با نقشه این کار را انجام داده است. چرا که فیلمبردارى 
انجام مى دهند و بعد یک باره پولى در دســتان پدر من 

مى اندازنــد. در صورتى که بســیارى مى دانند پدر من 
عادت دارد آواز بخواند. ایشان گدایى نکردند و فیلم را به 
گونه اى هدایت کردند بگویند احمد پورمخبر به گدایى 
افتاده است! متأسفانه برخى از ابتدا دوست نداشتند پدرم 
در سینما باشــد و برخى هم به دنبال خراب کردن پدرم 
هستند. چند بار هم اقدام به شایعه پراکنى هاى دیگرى 

کردند تا آبروى ایشان را ببرند.
فرزندپورمخبر تأکید کرد: خانواده و برخى از دوستداراِن 
پدر خودجوش به دنبــال پیگیرى از مراجــع ذیربط و 
خصوصًا پلیس فتا هســتند. در جریــان موضوع قرار 
بگیریم که چه کســى با چه اهدافى این فیلم را گرفته 
و پخش کرده است. من واقعًا متأسفم که با پدِر من که 
حواس پرتى هم دارد چنین رفتارى شده است. چهار سال 
پیش حواس پرتى و آلزایمر به ســراغ پدرم آمد درمان 

شدند و دوباره یکسالى است درگیر حواسپرتى شده اند.
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مى کردند ى کردند

مى زدید دید 
ز اینگونهاینگونه 

ى ایران. ىا
ن ایام در یام د

ئنًا عالقه عالقه 
فله خرید 
ن یا حتى 
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یار زاینده ند
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ی و ر ز ب ر شو ل م ی م شب ى ىر ی و ب پیشو ل م ش ى
د تا علیرضا طلیســچى هم از مهمان نوازى مردم اصفهان بى شد تا علیرضا طلیســچى هم از مهمان نوازى مردم اصفهان بى 
وز SOLDSOLD» همان صبح دیروز همان صبح UTOUT ه قرمز « TTنصیب نماند. مهر قرمز «نصیب نماند.

بر پیشانى پوستر برگزارى کنسرت او در اصفهان در سایت ایران شانى پوستر برگزارى کنسرت او در اصفهان در سایت ایران 
ا کنسرت نقش بســته بود و به عالقه مندانى که پس از آن به این رت نقش بســته بود و به عالقه مندانى که پس از آن به

سایت مراجعه مى کردند تا بخت خود را براى تهیه بلیت کنسرت سایت مراجعه مى کردند تا بخت خود را براى تهیه بلیت کنسرت 
طلیسچى بیازمایند نشــان مى داد که دیگر فرصتى براى بخت سچى بیازمایند نشــان مى داد که دیگر فرصتى

آزمایى ندارند. اما آنها که ســرعت عمل به خرج داده و بلیت این . اما آنها که ســرعت عمل به خرج داده و
1 و 21 روز سه  18 ر جیب ر ر 8اجرا را در جیب دارند مى توانند در ســانس هاى جر

پاىشنبه هفته آینده به  سیت سن شنبه هفته آینده به سالن سیتى سنتر اصفهان مراجعه کنند و
ا هنرنمایى هنرمند مورد عالقه خود بنشینند. ن

اگر در اصفهان زندگى مى کنید و جزو طرفداران موسیقى آن هم ن زندگى مى کنید و جزو طرفداران موسیقى آن هم 
داریم. دو کنسرت در قالب پاپهستید، ما براى شما خبر خوشى

دیگر در این روزها در اصفهان اجرا مى شــود که اگر کمى خوش 
شما  هم بتوانید این فرصت شانس باشید و عجله کنید شاید

به دســت بیاورید که  در ایــن روزهاىرا
به نغمــه هاىآخر بهــار دل انگیز 
 خواننــده هــاى 
محبوبتــان گوش 

بلیــت  بســپارید.
کنســرت هاى گروه «هوروش بند» و 

«حمید هیراد» در زمان تنظیــم این گزارش 
همچنان به فروش مى رسید و هنوز آن مهر قرمز 

کذایى بر آنها حک نشده بود.
0 و 30 دقیقه کنسرت  8البته بلیت هاى سانس 18

«هوروش بند» که قرار است امروز در سالن سیتى 
سنتر به روى سن بروند تمام شده ولى هواداران این 

گروه سرشناس هنوز شانس دارند تا با خرید بلیت هاى 
1ســانس دوم که در ساعت 21 برگزار مى شــود شاهد هنرنمایى 
جهانى، خواننده و تنظیم کننده موسیقى و مسعود مهدى دارابى

این گروه باشند.
اجراى حمید هیراد، خواننده پرحاشیه عرصه موسیقى پاپ آخرین

کنسرت بهارى خوانندگان معروف در اصفهان است.. حمید هیراد 
1 خرداد ماه ساعت 21 در سیتى سنتر اصفهانبه روى سن خواهد  29
رفت و عالقه مندانش که هنوز بــراى تهیه بلیت فرصت دارند را 
از هنر خود بهره مند خواهد کرد. طرفداران اصفهانى این ســتاره 
0جنجالى باید بین50 تا صد هزار تومان ناقابل از جیب مبارك مایه

بگذارند تا هیراد براى آنها به صــورت زنده به آوازخوانى بپردازد؛ 
را هم مانند  نگیرد مــردم اصفهان البته به شــرط آنکه او تصمیم

شیرازى ها با لب زنى و پلى بک نقره داغ کند!

استقبال اصفهانى ها از کنسرت هنرمندان موسیقى پاپ در آخرین روزهاى بهار

بدینوسیله از کلیه سهامداران شــرکت فوق دعوت به عمل مى آید تا در جلسه مجمع 
عمومى عادى سالیانه در روز شنبه مورخ 1398/04/01 ساعت 19 در محل شرکت واقع در 
تیران شهرك صنعتى شهداى رضوانشهر (اسفید واجان) نبش خیابان هفتم مرکزى حضور 

بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه:

1- تصویب صورت هاى مالى منتهى به 1397/12/29
2- انتخاب بازرسان

3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
4- تقسیم سود

5- سایر مواردى که در صالحیت مجمع مى باشد و...

آگهى دعوت سهامداران شرکت صدر ذوب رضوانشهر 
سهامى خاص ثبت شده به شماره 518

هیئت مدیره شرکت صدر ذوب رضوانشهر

مرضیه غفاریان

مریم امیرجاللى و سیروس گرجستانى احمد پورمخبر  گدا نیست، آلزایمر دارد
در سریال شبکه 5

«زیر همکف» با بازى خواننده «خندوانه»؛
 احتماالً بعد از محرم و صفر 

با اضافه شدن دو بازیگر جدید به فیلم سینمایى «گواهى 
امضاء» به کارگردانى شهرام اسدزاده در روز هاى پایانى 

فیلمبردارى، تدوین همزمان این فیلم آغاز شد.
داریوش آهنچیان و آسیه اسدزاده جدیدترین بازیگرانى 
هستند که در روز هاى پایانى فیلمبردارى به فیلم سینمایى 
«گواهى امضاء» به نویســندگى و کارگردانى شــهرام 
اسدزاده پیوستند. با نزدیک شدن به پایان فیلمبردارى، 
تدوین همزمان این فیلم توسط بنیامین قچاق نیز آغاز 

شده است.
امیر آقایى، نسیم ادبى، نادر فالح، هامون سیدى، نازنین 
صلح جو، داریوش آهنچیان و آسیه اسدزاده بازیگران فیلم 
تازه اسدزاده هستند که تاکنون مقابل دوربین رفته اند و 
چند بازیگر دیگر نیز طى روز هاى آینــده به این پروژه 

اضافه خواهند شد.
«گواهى امضاء» روایت متقاطع و پیچیده یک شبانه روز 
از زندگى «فریبرز» و «محبوبه» است که تصادف «تینا» 
دختر بچه پنج ساله شان با اتومبیل گروه فاسدان، آنها را 
ســر راه زوج دیگرى به نام هاى «اشکان» و «ندا» قرار 
مى دهد. در میان این هیاهو و درگیرى ها هر کس به فکر 
نجات زندگى خودش از یک چند ضلعى تعقیب و گریز 

است تا گواهى براى تار و پود افکارش به دست آورد.

2 بازیگر جدید در 
«گواهى امضا» 

SOLD        OUT!
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امیر رفت براى استراحت

مرتضى منصــورى اولین خرید ســپاهان در 
پنجره نقل و انتقاالت تابستانى لیگ نوزدهم 
مى گوید چند سال پیش به طور کلى فوتبال را 
کنار گذاشته ولى یک اتفاق او را به زمین هاى 

فوتبال بازگردانده.
 مرتضــى منصورى اولین خرید ســپاهان در 
پنجره نقــل و انتقاالت داســتان ویژه اى در 
زندگى شخصى اش دارد. او تا همین چند سال 
پیش قید فوتبال بازى کردن را زده بود و پس 
از انجام خدمت ســربازى به کار در یک مغازه 
دور از خانه و خانواده اش دلبسته بود. از شوش 
به اهواز رفته بود تا آنجــا بتواند درآمد بهترى 
داشته باشد. این نقل مکان آنطور که مرتضى
 مــى گویــد، بــه او درى شــده بــراى 
رســیدن بــه رویاهایــش. یــک روز اتفاق
 ویژه اى در زندگــى او رخ مى دهــد و او در 
مغازه اى کــه کار مى کرده یکــى از مربیان 
ســابقش را مى بینــد و همــان دیــدار آغازى 
مى شود براى مرتضى منصورى و زندگى جدیدش.

با مدافع راست جدید سپاهان که فصل گذشته 
نمایش هاى خوبى در پدیده داشــت و در 28 
سالگى خود را به عالقمندان به فوتبال معرفى 
کرد، گفتگویى داشتیم که در ادامه مى خوانید.

مدافع راست سابق باشگاه پدیده حرف هایش 
در مورد پیوستن به ســپاهان را اینگونه آغاز 
کرد: سه سال پیش هم از ســپاهان پیشنهاد 

داشــتم؛ زمان عبدا... ویسى. آن زمان دوست 
داشتم جایى باشم که حاشــیه نداشته باشد و 
فکرم راحت باشد. سرم توى کار خودم باشد. 
در پدیده اما یکى دو ســال اول خیلى سخت 
گذشت، چون کم بازى مى کردم. یک سرى 
مسائل را نمى توان گفت و در دل آدم مى ماند. 
سال سوم من، سال اول آقا یحیى شد. در طول 
فصل به خاطر مســائل مالى یک مقدار اذیت 
شدیم ولى از لحاظ فنى شرایط خوبى داشتیم. 
دوست داشتم یک جایى بروم که فکر فوتبال 

باشم و ذهنم درگیر مسائل دیگر نباشد.
منصورى افــزود: من منطقى فکــر مى کنم. 
دنبال تیم عوض کردن هم نیستم. دوست دارم 
ســال ها در یک تیم بازى کنم. دنبال زندگى 
کردن هســتم و اینکه دغدغــه گرفتن حقم 
را نداشته باشــم. هر آدمى یک سرى اهداف 
در زندگى اش دارد. مى خواســتم جایى بازى 
کنم تا به آرزوها و رؤیاهایم برســم و دوست 
ندارم جایى باشــم که درگیر مســائل دیگر

 بشوم.
از منصــورى در ایــن مــورد پرســیدیم که 
اهدافش حاال که به تیم بزرگى مثل سپاهان 
پیوســته چیســت. او در این مورد مى گوید: 
هدف هاى زیادى دارم. ســپاهان تیم بزرگى 
اســت؛ نائب قهرمانى آســیا و قهرمان ایران
 اســت. کادر فنى بزرگى دارد و تماشاگرانى 

پرشور. دوست ندارم در مورد اهدافم صحبت 
کنم و دوست دارم به آنها برســم. من بیشتر 
آدمى هستم که اهل عمل هستم نه حرف زدن. 
واقعیت این است که هدفم قهرمانى لیگ ایران 
است. این هدف من هم فردى است و هم تیمى 
و هدف هاى زیاد دیگرى دارم که نمى خواهم 

در مورد آنها حرف بزنم.
او با تشــکر از یحیى ادامــه داد: آقا یحیى هر 
جا هســت براى او آرزوى موفقیت مى کنم. 
او بود که به من فرصت بــازى داد. من زمانى 
در استقالل اهواز بودم و خدا مى داند که چقدر 
زجر کشیدم. واقعیت این اســت که فوتبال را 
کنار گذاشــته بودم و ســر کار مى رفتم. زیاد
نمى خواهم این مســائل را باز کنم و در مورد 

جزئیات آنها صحبت کنم.
مرتضى منصورى ســه ســال پیــش به تیم 
فوتبــال پدیــده پیوســت. او حــاال در 28 
سالگى به سپاهان پیوســته. از او در رابطه با 
این موضوع پرســیدیم که چرا اینقدر دیر در 
فوتبال ایران مطرح شــده است. او در واکنش 
به این ســئوال خیلــى خالصــه از خاطرات 
دوران گذشــته اش مــى گوید: یــک زمانى
 شده بود که بعد از خدمت سربازى من کامًال 
قید فوتبــال را زده بودم و از شــوش به اهواز 
رفته بودم و در یک مغازه بســتنى فروشى کار
 مى کردم. باز خدا خیــر بدهد آن مربى اى که 

به مغازه ام در اهواز آمد و گفت برو تست بده. 
واقعًا خیلى سخت است که از لیگ دسته سه به 

لیگ برتر برسى.
طى مدتى که در اهواز کار مى کردى، اصال فکر 
مى کردى روز بتوانى بــه موفقیت هاى امروز 
برســى. منصورى در پاسخ به سوال از حسش 
گفت: اصًال؛ ولى ته دلم احساس خوبى بود که 
اتفاق هاى خوبى برایم رخ مى دهد. یک جمله 
هست که مى گوید، «باالخره یک روز خوب

 مى آید»؛ من این جمله را باور داشتم.
امیرقلعه نویى مربى اى قلمداد مى شــود که 
بازیکنان کنارى تاثیر زیادى در شــیوه بازى 
تیم او دارند. منصورى با ابراز خشنودى از این 
موضوع عنوان کرد: خب در سیستم آقا یحیى 
همیشه باید حواسمان به عقب مى بود و حضور 
داشــتیم ولى آقاى قلعه نویــى بازیکن رونده 
مى خواهد. به نظرم فوتبال این ســبک باعث 

مى شود که فوتبالم بیشتر به چشم بیاید.
منصورى در مورد اینکه رقیبى با تجربه یعنى 
محمد ایران پوریان را در کنار خود در پســت 
دفاع راســت مى بیند و باید براى رسیدن به 
ترکیب اصلى بــا او رقابت کنــد، بیان کرد: 
خب آقاى ایران پوریــان بازیکن خیلى خوبى 
اســت و من هم خیلى قبولش دارم. خوشحال 
هســتم که چیزهایى زیادى مى توانم از او یاد 

بگیرم.

اولین خرید سپاهان در پنجره نقل و انتقاالت تابستانى: 

باور داشتم یک روز خوب مى آید
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امیرقلعه نویى پس از پشــت سر گذاشــتن یک فصل 
سخت چند روزى را به کشور همسایه سفر کرده تا پس از 

استراحت براى فصل دشوار پیش رو آماده شود.
 فصل هجدهم لیگ برتر یکى از فصول دشــوار براى 
امیرقلعه نویى و شاگردانش بود. آنها تمرینات را از تاریخ 
26 خردادماه آغاز کردند و هشتم خردادماه در نیمه نهایى 
جام حذفى آخرین دیدار فصل جارى را مقابل پرسپولیس 
در خانه برگزار کردند. ســپاهانى ها در واقع نزدیک به 
یک سال درگیر مسابقات بودند؛ مدت زمانى که حتى از 
استانداردهاى فوتبال دنیا هم باالتر است و عمده دلیل 
آن به تعطیلى 50 روزه لیگ به خاطر جام ملت هاى آسیا 

بازمى گردد.
طالیى پوشان در اولین سال حضور امیرقلعه نویى با این 
مربى به نیمه نهایى جام حذفــى و نائب قهرمانى لیگ 
برتر رسیدند و حاال زودتر از سایر تیم هاى مدعى نظیر 
استقالل، پرســپولیس و تراکتورسازى که هنوز تکلیف 
سرمربى اشان مشخص نشده براى حضور قدرتمند در 
لیگ نوزدهم فعالیتشان را شروع کرده اند و امیدوارند مقام 
نائب قهرمانى آنها در لیــگ هجدهم در لیگ نوزدهم با 

یک پله صعود همراه شود و سپاهان ششمین قهرمانى 
لیگ برتر را جشن بگیرد. 

امیرقلعه نویى دوشنبه هفته گذشته در جلسه اى با مدیران 
باشگاه سپاهان شرکت کرد و پس از اینکه توافق کرد یک 
فصل دیگر هم در سپاهان بماند، به تعطیالت رفت و این 
روزها فارغ از هیاهوهایى که در فصل گذشته تجربه کرد، 

در حال استراحت و ریکاورى است.
 سرمربى سپاهان که در شهر آالنیا حضور دارد، در مسابقه 
فوتبالى که ایرانى هاى مقیم این شهر ترتیب داده بودند، 
شرکت کرد؛ مسابقه اى که شاهرخ بیانى بازیکن سابق 
استقالل و همبازى سال هاى دور امیرقلعه نویى هم در 

آن شرکت داشت.

ســپاهان با تمدید امیر قلعه نویــى وارد نقل و 
انتقاالت شــده اســت و در اولین گام نیز 
حسینى را جذب کرد. در ادامه نقل و 
انتقاالت سپاهان، امیر قلعه نویى 
سه بازیکن تراکتور را در لیست 
اولیه خود قرار داده است تا مسئوالن 
این باشگاه مذاکرات خود را آغاز کنند. اصفهانى ها 
در تالش هستند اشکان دژاگه، احسان حاج صفى 
و علیرضا نقى زاده را پاى میز مذاکره بکشانند ولى 
کار سختى را در این نقل و انتقال خواهند داشت و 
این سه بازیکن با تراکتور براى دو فصل قرارداد 
دارند و بایســتى براى جدایى رضایت باشگاه را 
جلب کنند که با توجه به رابطه شــکر آب شده 

قلعه نویى و زنوزى کمى سخت به نظر مى رسد. 

 وکالى امیر قلعه نویى سرمربى سپاهان اصفهان 
از 2 خبرنگار شکایت کردند.

قلعه نویى که هدایت تیم فوتبال سپاهان اصفهان 
را بر عهده دارد از خبرنگاران 2 رســانه به اتهام 
آنچه نشر اکاذیب به قصد اصرار به غیر و تشویش 

اذهان عمومى خوانده، شکایت کرده است.
این در حالى است که پیشتر باشگاه پرسپولیس به 
خاطر اظهارات قلعه نویى مبنى بر مهندسى نتایج 
این تیم، از او به اتهام نشــر اکاذیب به دادسراى 

فرهنگ و رسانه شکایت کرده است.
آن طور کــه «مهــدى ذاکر» مدیــر حقوقى 
پرســپولیس اعالم کرد، این باشــگاه از هوتن 
قلعه نویى پسر سرمربى ســپاهان نیز به خاطر 
مطالبش در شبکه اجتماعى اینستاگرام به اتهام 

توهین شکایت کرده است.

سپاهان پس از فصل جارى دوباره به شمایل حقیقى 
و هراس انگیز خود رســید. وجه تمایز کامًال مشهود 
سپاهان امیرقلعه نویى با ســپاهان سال هاى گذشته 
به جز خط حمله زهردار در خط دروازه بود. پیام نیازمند 
گلر جوان و مستعد سپاهان با درخشش خود در قفس 
تورى زردپوشــان تأثیر باالیى در روند رو به موفقیت 
تیمش داشت تا جایى که در دیدارهاى پایانى لیگ و 
جام حذفى با وجود عدم موفقیت سپاهان، دروازه بان 

جوان اصفهانى ها ستاره بى چون و چراى میدان بود. 
موضوعى که آرامش و اطمینان نسبى هواداران طالیى 

سپاهان را در این پست برانگیخت. 
از ســویى دیگر اگر دنبال کننده مسابقات لیگ بودید 
در جریان درخشش بازیکنانى همچون رضا میرزایى، 
عارف غالمى، سعید قائدى فر ، حسین فاضلى و البته 

مهدى امینى هستید.
بازیکنانى که همگى محصول آکادمى سپاهان بودند و 
با قراردادهایى موقتى یا دائمى رهسپار سایر تیم هاى 
لیگ برترى شدند تا با کسب تجربه کافى دوباره به خانه 
بازگردند. بازیکنانى که بهترین بازى هاى خود را مقابل 
رقیبان سپاهان انجام دادند و همواره با انتشار تصاویرى 
با «قلب زرد» از ارادت و تعصب خود به سپاهان سخن 

گفته بودند.
مهدى امینى دروازه بان جوان و خوش قامت ســال 
گذشــته پیکان تهران از جمله همین بازیکنان است. 
درخشش امینى جوان در پیکان طى چند دیدار حساس 
این تیم مقابل پرســپولیس و پدیده مورد تحســین 
مستقیم ســرمربى تیمش در کنفرانس پس از بازى 
قرار گرفت. مورد مشابهى که پس از دیدار سپاهان و 
پدیده براى پیام نیازمند از سوى امیر قلعه نویى انجام 
شد. تا جایى که امینى پس از مهر پنالتى علیپور بازیکن 
پرسپولیس رســما موضع گیرى خود را اعالم کرد و 

گفت:«دوست دارم سپاهان قهرمان لیگ برتر شود. 
با این حال اما گویا انتقال امینى به تهران انتقالى قرضى 
محسوب مى شــده و با پایان این قرارداد پس از لیگ 
جارى، مهدى امینى دوباره به جمع بازیکنان زردپوش 
اصفهان بازخواهد گشت. در این صورت دو دروازه بان 
جوان، متعصب و البته با تجربه در اختیار مربى دروازه 
بانان سپاهان قرار خواهد گرفت. این اتفاق نوید روزهاى 
امن و با اطمینان در چارچوب دروازه طالیى پوشان را 
به همراه خواهد داشت. دو دروازه بان شایسته، دو عقاب 
جوان؛ سپاهان را به آشیانه عقاب ها تبدیل خواهد کرد.

ســپاهان و امیر قلعه نویى در فکــر جبران لیگ 
هجدهــم هســتند و مى خواهنــد از فصــل 

نقل وانتقاالت قدم هاى خود را محکم  بردارند.
  بعد از جذب حسینى ستاره تیم فوتبال ذوب آهن 
و منصورى بازیکن پدیده و توافق با استنلى توسط 
مدیران سپاهان، اکنون امیر قلعه نویى عالقه خود 
را به جذب کاوه رضایى مهاجم ســابق استقالل 
ابراز کرده است.  با توجه به آنکه رضایى در لیگ 
بلژیک وضعیت خوبى ندارد و باشگاه کلوب بروژ 
قصد فروش او را دارد، اســتقالل و سپاهان براى 
جذب این بازیکن دست بکار شدند که قیمت باالى 
این بازیکن خیلى زود آبى ها را منصرف کرد. این 
شایعات از سوى طالیى پوشــان تأیید نشده ولى 
گفته مى شود ژنرال براى حضور هرچه قوى تر در 

لیگ نوزدهم خواهان جذب او شده است. 

باشگاه ذوب آهن نام سه سرباز خود را در لیست آسیایى 
براى بازى با االتحاد عربستان قرار داده است.

رقابت هاى لیگ  به گزارش سایت باشــگاه ذوب آهن،
قهرمانان باشگاه هاى آسیا و به ویژه مصاف با تیم هاى 
باشگاهى عربستان سعودى به عنوان  رقباى سرسخت 
کشــورمان حضور قدرتمنــد تیم ذوب آهــن را طلب 
مى کند و بدیهى است که تیم فوتبال این باشگاه با همه 
توان خود و با بهره گیرى از همه امکانات و توانایى هاى 

موجود ش  به میدان این رقابت ها گام خواهد نهاد.
بــا عنایت بــه  اینکه  تیــم ذوب آهن به عنــوان تیم 
نخســت گروه A به مرحله حذفــى رقابت هاى لیگ 
قهرمانــان باشــگاه هاى آســیا راه پیدا کرده اســت  
و در مرحله بعد بــه مصاف االتحاد عربســتان خواهد 
رفت لذا اســامى آقایــان مهدى پور، اســماعیلى فر و 
پهلوان در لیســت بازیکنــان حاضــر در رقابت هاى 
مذکور نهایى گردیده اســت و با توجه به حساســیت  

این رقابت ها و اینکــه  تیم ذوب آهــن دراین مرحله 
نیز رقابت بســیار مهمى با نماینده عربســتان سعودى 
خواهد داشــت این بازیکنان قطعًا جزو لیســت نهایى 
تیم فوتبال ذوب آهن خواهند بود؛ شایان ذکر است که 
ذوب آهن با این تساوى رکورد شکست ناپذیرى اش را 
در فصل جارى لیگ قهرمانان آسیا حفظ کرد و در حال 
حاضر تنها نماینده فوتبال ایران در مرحله یک هشــتم 

نهایى لیگ قهرمانان آسیا است.

حت

 مى کردم. باز خدا خیــر بدهد آن اســت. کادر فنى بزرگى دارد و تماشاگرانى 
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جواد نکونام پــس از تجربه موفق با نســاجى حاال چالش 
جدیدى را در لیگ نوزدهم پیش رو دارد. او باید روى نیمکت 
تیمى بنشــیند که تمام ابزارهاى الزم براى پیاده ســازى 
تفکراتش را در اختیارش قرار مى دهد. اما نکونام چه چیزى 
به فوالد فعلى مى تواند اضافه کند؟ و تا چه حد توانایى تزریق 
جاه طلبى هایش را به یکى از حرفه اى ترین باشــگاه هاى 

ایران دارد؟
براى پاسخ به این پرسش باید به بررسى تفکرات او در زمان 
حضورش روى نیمکت نساجى بپردازیم. نکونام در شمال 
تیمى بر پایه فوتبال واکنش گرا ساخته که عالقه 
چندانى به نگهدارى توپ نداشته و با واگذارى 
توپ به حریف سعى مى کرده با نفرات زیاد 

فضا را از تیم مقابــل بگیرد. تفکراتى 
که در نساجى تا حدودى کارآمد 

بود. به طورى که آمارها 

نشان مى دهد آنها با میانگین 
3.3شوت متحمل شده 
در چارچــوب، یکــى از 
موفق ترین تیم هاى نیم 
فصل اول در فرصت ندادن 
به حریفان بودند. عالوه بر این، 
ویژگى مهم و بارز دیگر نساجى 
مــدل نکونام موفقیــت در نبردها 
(52.3 ٪) بوده که در بیشــتر بازى ها 
تیم پیروز در درگیرى ها و نبردهاى تن 
به تن محسوب مى شــد. از طرف دیگر 
در فاز هجومى هم به اصــل غافلگیرى 
و انتقال ســریع توپ به مهره هاى هجومى 
اتکا داشت. هر چند بر خالف فاز دفاعى در این 
بخش کارنامه موفقى به ثبت نرسانده و با میانگین 
2.5 شوت در چارچوب جز ضعیف ترین تیم ها در تهدید 

دروازه حریفان محسوب مى شد.  
با توجه به مســیرى که نکونام تا به حال در مربیگرى طى 
کرده و شیوه مورد عالقه اش انتظار مى رود او در جنوب هم 
تیمى بر پایه همین تفکرات بسازد. با این تفاوت که در فوالد 
با توجه به امکانات و بودجه خوبى که در اختیار دارد، مى تواند 
به بسط و گسترش ایده هاى تاکتیکى اش بپردازد. در واقع 
مهمترین چالش نکونام در فوالد ساختن تیمى است که بتواند 
به همان اندازه که در کارهاى تدافعى قدرتمند ظاهر مى شود 
در بخش هجومى هم راهکارها و قابلیت هاى بیشترى براى 
ضربه زدن به حریف داشته باشــد. چالش مهمى که اگر با 
موفقیت همراه باشد فوالد مدل نکونام یکى از گزینه هاى 
جدى براى کسب ســهیمه لیگ قهرمانان آسیا در فصل 

جدید خواهد بود.

باشگاه تراکتورسازى و تونى اولیویرا براى 
فصل جدید رقابت هاى لیگ برتر به توافقات اولیه رسیده بودند 

اما اصرار این مربى مبنى بر حضور پسرش روى نیمکت این مذاکرات را به 
بن بست رساند.  مدیران تراکتور در پى درخواست هواداران و نتایج قابل قبول تونى 

اولیویرا به همراه تراکتور در فصول گذشته با این مربى براى حضور در نیمکت سرخپوشان 
تبریزى در فصل آینده لیگ برتر  وارد مذاکره شدند که در طى این مذاکرات در تمامى موارد مالى 
و فنى توافق حاصل شد و تنها روى یک بند طرفین به توافق نرسیده و مذاکرات به بن بست رسید.

در این مذاکرات سرمربى پرتغالى اصرار داشت تا پسرش به عنوان یکى از دستیاران وى در باشگاه 
تراکتور حضور داشته باشد که مدیران باشگاه تراکتور به دالیلى با حضور پسر تونى مخالفت کردند.

در حالیکه باشگاه  تراکتور تونى را در انتخاب دستیارانش آزاد گذاشته بود اما به وى اعالم کرده اند 
که به دالیلى پسرش را نباید به عنوان دستیار انتخاب کند که بازهم در صورت موافقت تونى، وى

 مى تواند به عنوان سرمربى فصل جدید تراکتور روى نیمکت این تیم حضور یابد.
تونى اولیویرا نیز چند روز پیش با انتشار پیامى از مذاکرات خود با باشگاه تراکتور خبر 

داده و اعالم کرد که نتوانسته با این باشگاه به توافق برسد. وى در بخش دیگر 
سخنانش به مسائل مالى اشاره کرده و گفته است که پیشنهاد مالى 

باشگاه حتى باالتر از درخواست من بود.

سر! 
طر پ

به خا

سر! 
طر پ

به خا
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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 ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرســتان 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 ســند 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 139860302007003317 مورخ 98/01/25 مهین شیخ دارانى فرزند یداله 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 295,80 مترمربع پالك شماره 121 و 123 فرعى 
از 386 اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.

2 - راى شماره 139860302007003435 مورخ 98/02/03 علیرضا سلمانیان قهدریجانى 
فرزند تقى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 236,60 مترمربع پالك شماره 385 
اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

حسینعلى رحیمى فرزند زضا  
3 - راى شــماره 139860302007003660 مورخ 98/02/17معصومه مرادى فرتخونى 
فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 236,54 مترمربع پالك شماره 533 
اصلى واقع در فرتخون  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

براتعلى محمدى فرتخونى.
4 - راى شماره 139860302007003661 مورخ 98/02/17 امیر على مرادى فرزند حسین 
نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 197,91 مترمربع پالك شماره 533 اصلى 
واقع در فرتخون  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى براتعلى 

محمدى فرتخونى
5 - راى شــماره 139860302007003304 مورخ 1398/01/24 مریم رهنما فالورجانى 
فرزند اکبر نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 181,35 مترمربع پالك شماره 15 
اصلى واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

خود متقاضیى.
6 - راى شماره 139860302007003309 مورخ 98/01/25 امیر عباس عالم کارالدانى 
فرزند بهمن نسبت به ششدانگ از یکباب مغازه به مســاحت 38 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره   588 فرعى  از یک اصلى واقع در کاالدان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى 

شده از مالک رسمى فاطمه نصر فرزند غالم حسین.
7 – راى شماره 139860302007003315 مورخ 98/01/25 محسن رهنما فرزند محمد 
على نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان تجارى مســکونى به مساحت 99,69 مترمربع 
پالك شماره 413 اصلى واقع در ششدر بلندى فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى عباسقلى رهنما فرزند اکبر.
8 - راى شــماره 139860302007003294 مورخ 98/01/24 علیرضا حقانى کرچگانى 
فرزند علیمراد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 164,63 مترمربع پالك شماره 39 
فرعى از 667 اصلى واقع در بلوار شفق  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى علیرضا حقانى کرچگانى.
9 - راى شــماره 139860302007003737 مورخ 98/02/22 محمد باقر تیمورى  فرزند 
رسول نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 249,24 مترمربع پالك 495 فرعى از  یک 
اصلى واقع در کارالدان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

رمضان نصر اصفهانى فرزند حسین.
10 - راى شــماره 139860302007003319 مورخ 98/01/25 عباسعلى سلیمانى درچه 
فرزند حسینعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 296,76 مترمربع فرعى 20 
واصلى 667  واقع در خیابان نیروگاه  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از 

مالک رسمى محمد حسن اقاى نجفى زاده 
11 - راى شماره 139760302007004033 مورخ 97/12/19 محمدحسین قدرجانى فرزند 

مسیب نسبت به ششدانگ یکباب مرغدارى به مســاحت 1715,90 مترمربع پالك شماره 
386 اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک 

رسمى مسیب قدیرى فرزند حسین
12 - راى شــماره 139860302007003318 مورخ 98/01/25 محســن رییسى فرزند  
امراهللا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت    205,64     مترمربع قسمتى از پالك 
407اصلى واقع در برزوان گارماســه  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رضا شکرچى
13 - راى شماره 139860302007003306  مورخ 98/01/25 قاسمعلى رفیعى کلیشادى 
فرزند جعفر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 192,19 مترمربع پالك شماره 19 
اصلى واقع در کلیشــاد  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

عباس صفرى
14 - راى شــماره 139860302007003300 مورخ 98/01/24 عشــرت رشیدى فرزند 
رمضانعلى نسبت به سه دانگ  مشاع از شیشــدانگ یکباب کارگاه برنجکوبى  به مساحت 
877,81 مترمربع پالك شــماره 430اصلى  و فرعى362واقع در مینا دشت  بخش 9 ثبت 

اصفهان مالک رسمى خود متقاضیه است.
15 - راى شماره 139860302007003298 مورخ 98/01/24 ابراهیم رشیدى  فرزندمحمد 
على نسبت به سه دانگ مشاع از  شیسدانگ یکباب کارگاه برنجکوبى به مساحت 877,81 
مترمربع پالك شــماره 362 فرعى از 430 اصلى واقع در مینادشت  بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک رسمى خود شخص متقاضى.
16 - راى شــماره 139860302007003313 مــورخ 1398/01/25 مدینه اورکى فرزند 
على نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 112,56 مترمربع پالك شماره 24 اصلى 
واقع در باغ ابریشم  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن 

سعیدى فرزند اسماعیل
17 - راى شــماره 139860302007003303 مورخ 98/01/24 محمدعلى غالمى فرزند 
رضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 195,95 مترمربع پالك شماره195فرعى  
و23اصلى واقع در حسن اباد  بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمى شخص متقاضى مى باشد

18 - راى شــماره 139760302007004040 مورخ 97/12/19 مرضیه عظیمى موسى 
ابادى فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 251 مترمربع پالك شماره 
24 اصلى واقع در باغ ابریشم  بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمى شخص متقاضى خریدارى 
19 - راى شماره 139860302007003736 مورخ 98/2/22 حمید لطفى زاده فرزندعبد 
اهللا  نسبت به ششدانگ یکباب  خانه به مساحت 112,60 0مترمربع پالك شماره 15 اصلى 
واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن 

احمدیان فالورجانى فرزند قاسمعلى
20 - راى شماره 139860302007003871 مورخ 98/02/31 نبى اهللا زمانى گاونانى فرزند 
حاجى محمد نسبت به ششدانگ گاودارى به مساحت 1271,44 مترمربع پالك شماره 453 

اصلى واقع در کاویان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمى شخص متقاضى است
21 - راى  شماره 139860302007003873  مورخ 98/02/31 بتول شهبازى فرزند  محمد 
ابراهیم نسبت به ششدانگ یکدرب باغ به مســاحت 2948,23 مترمربع پالك شماره 424 

اصلى واقع در دارافشان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمى خود شخص متقاضى است
22 - راى شماره 139860302007003734 مورخ 98/02/22 شعبان فتاحى فرزند مرتضى 
نسبت به ششدانگ یکباب  مغازه به مساحت 46,53 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در 
کلیشاد  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عباسعلى اکبرى 

فرزند شکراهللا.
23 - راى شــماره 139860302007003654 مورخ 98/02/17 حسین صفارى قهدریجانى 
فرزند رمضانعلى نسبت به ششدانگ یکباب انبارى تجارى  به مساحت 304,82 مترمربع  فرعى26  

واصلى 386 واقع در قهدریجان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک  رسمى خود متقاضى است   
24 - راى شــماره 139860302007003443 مورخ 98/02/03 رحمــت اله لکى فرزند 
اسفندیار نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 417,09 مترمربع پالك شماره 41 
اصلى واقع در سهلوان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

محمدعلى کریمى سهلوانى 
25 - راى شماره 139860302007003738 مورخ 98/02/22 بتول توکلى گارماسه فرزند 

اکبر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 182 مترمربع پالك شماره 405 اصلى 
واقع در گارماسه  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى قربانعلى 

توکلى گارماسه                                                                                                                                     
26 - راى شــماره 139860302007003305 مورخ 98/01/25 جمشید رهنما  یزدابادى 
فرزند غالمعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 153 مترمربع پالك 662 اصلى  
و7 فرعى واقع در یزد اباد  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

حسن اقاجانى یزدابادى.
27 - راى شماره 139860302007003423 مورخ 98/02/02 اعظم زمانى درچه  فرزند 
حسینعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 158,46 مترمربع پالك 43 اصلى 
واقع در فودان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده مالک رسمى اقاى عباسعلى 

مهرابى فودانى
28 - راى شماره 139860302007003301 مورخ 98/01/24 محمدعلى کیانى فالورجانى  
فرزند قدرت اهللا  نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 136,72 مترمربع پالك 15 
اصلى واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده مالک رسمى 
محمد کیانى فرزند مسیب تاریخ انتشار نوبت اول :  روز دو شنبه  مـورخ  1398/03/20 تاریخ 
انتشار نوبت دوم : روز  سه شنبه مورخ 1398/04/04 م الف: 490272 حسین زمانى- رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فالورجان/3/235
مزایده 

شــماره آگهى: 139803902004000053 تاریخ آگهى: 1398/02/23 شــماره پرونده: 
139704002004000421 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شــماره بایگانى: 9703476- 
تمامى ششــدانگ پالك 112/259 واقع در بخش بیست ثبت اصفهان به مساحت 309/7 
مترمربع در صفحه 8 دفتر 54 امالك طى شماره چاپى 357090 و شماره ثبت 011310 به نام 
خانم طاهره گلستانه سرشبادرانى فرزند عباس ثبت و صادر گردیده است. به آدرس: اصفهان 
برآن شمالى روستاى مهدى آباد خیابان امام خمینى کوچه شهید اصغر زمانیان نبش بن بست 
گلستانه 2 پالك 90 کدپستى 8167187357 با حدود آپارتمان: شماًال: به طول 12/01 متر 
دیواریست به باقیمانده شرقا در دو قسمت که قسمت دوم پخى شکل است بطولهاى 22/83 
متر و 3/62 متر دربها و دیواریســت بگذر جنوبا به طول 10/58 متر دیواریست به گذر غربا 
بطول 26/04 متر دیوار به دیوار پالك 258 فرعى. که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق 
داراى عرصه اى به مساحت 309/70 مترمربع و مساحت اعیان حدود 275 مترمربع که شامل 
یک ساختمان مسکونى اسکلت آن از نوع دیوار باربر آجرى و سقفها تیرچه بلوك تعدادى از 
پنجره ها آلومینیوم و تعداد دیگر پروفیل آهن ضلع شمال و قسمتى از ضلع شرق بدون نما 
و نماى جنوب و دیوار هاى حیاط و قسمتى از نمایى شــرقى سرامیک کف حیاط موزائیک 
چهارچوب هاى داخلى فلزى و دربها هاى آن چوبى دیوارها تا حدود یک متر ســنگ مابقى 
گچ و ساختمان داراى انشعابات و مشــترکات آب و برق و گاز مى باشد. که طبق سند رهنى 
شماره 26128- 1393/10/3 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 217 اصفهان در قبال 
بدهى غالمرضا زارع گلستانه در رهن بانک صادرات اصفهان واقع مى باشد و فاقد بیمه نامه 
مى باشد و از ساعت 9 الى 12 روز شنبه مورخ 98/4/22 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 
واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت 
چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 2/230/000/000 ریال شروع 
و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشتراك و مصرف 
در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف 
جهان چاپ اصفهان مورخ 98/3/20 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده 
به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلســه مزایده باید مبلغ پایه مزایده 
پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت 
پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت 
شناسایى معتبر الزامى است. ضمناً برنده مزایده باید  مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى 
همان روز طى فیش مخصوص پرداخت نماید. م الف: 471607 اداره اجراى اســناد رسمى 

اصفهان /2/534
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شــعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 970326 ج/2 له آقاى محمود قدیرى و علیه فریــد- فهیمه- امیررضا- 
فیروزه- مریم- فریده و بهمن و بهرام و قدسى و ملیحه با شهرت اسالمى و عزت بزرگ زاد 
مبنى بر فروش 2835 بخش یک اصفهان در تاریخ 98/4/12 ساعت 10/30 صبح در محل 
اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش شش دانگ ملکى 
به پالك ثبتى شماره فوق با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده است 
ملکى طرفین و اکنون در تصرف مالکانه/ استیجارى طرفین (خالى از سکنه) مى باشد توسط 
کارشناس رسمى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 
برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه 
و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 ٪ بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در 
وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شــرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى ثمن را 
ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف 
ملک مورد مزایده: آدرس ملک- اصفهان- خ لنبان- خ رفیع الدوله- کوچه باغ کوره- کوچه 
لت شاهى- پالك 8 ملک موردنظر با مســاحت اولیه حدود 485 مترمربع است که با توجه 
به نقشه هاى هوایى شــهردارى پس از اصالح بر و عقب نشینى در ضلع جنوبى حدود 435 
مترمربع خواهد شد زمین در شمال و غرب و شرق به ملک هاى مجاور محدود شده و جنوبًا 
در مجاورت گذر مى باشــد. در حال حاضر یک واحد ساختمان مخروبه (غیر قابل سکونت) 
خشت و گلى قدیمى در شمال و جنوب و با حیاط مرکزى در آن موجود است ملک داراى دو 
برگه سند تک برگى به شماره سریالهاى 485605 و 823353 با شماره صفر فرعى از 2835 
اصلى مربوط به بخش 1 ثبتى با ســهم مالکیت به ترتیب 207 از 360 سهم (معادل 3/45 
دانگ) و نه شش دهم از 72 سهم (معادل 0/8 دانگ) جمعًا 4/25 دانگ از مالکیت عرصه و 
ا عیان مى باشد که در تملک خواهان مى باشد ملک داراى انشعابات است. ارزیابى پالك: با 
توجه به بررسى هاى انجام شده، موقعیت ملک و عرض گذر مجاور و بافت محله موجود و 
همچنین در نظر گرفتن کلیه عوامل مؤثر در قیمت گذارى ارزش بهاى ملک مورد نظر برابر 
با 13/500/000/000 ریال معادل یک میلیارد و ســیصد و پنجاه میلیون تومان برآورد مى 
گردد. مطابق استعالم انجام شده آقاى قدیرى 51 حبه مشاع و عزت بزرگ زاد 12 حبه مشاع 
و خانم بى بى بیگم 4/8 حبه مالک بوده که وفق ماده 10 آئین نامه فروش امالك مشاع وجوه 
حاصل از فروش پس از کسر هزینه عملیات اجرایى به نسبت سهم مالکیت هر کدام از مالکین 

تقسیم خواهد شد. م الف: 438164 مدیر و دادورز اجراى احکام مدنى اصفهان /2/142
آگهى دعوت به افراز 

احتراما نظربه اینکه خواهان خانم عصمت مساح بوانى فرزندیداهللا دادخواستى مبنى  برافراز 
مقدار 70/404حبه مشاع ازهفتاد ودوحبه ازششــدانگ پالك 301/23049- اصلى واقع 
دربخش 16ثبت اصفهان آدرس : تهران – کوى نصر- گیشا کوچه 26- پالك 37- واحد 
9نموده که به علت معلوم نمودن اقامتگاه  سایرشــرکاء درخواســت افــراز ازطریق آگهى 
رانموده است لذا باســتناد ماده 9آیین نامه قانون افراز وفروش امالك مشاع بشرح لیست 
ذیل اعالم مى دارد : خواندگان : 1- مهنازضیایى فرزندکرم اعالم مى دارد که افراز ســهم 
خواهان ازششدانگ پالك 301/23049- اصلى واقع دربخش 16ثبت اصفهان – شاهین 
شهر – خیابان خاقانى – فرعى 2غربى – پالك 4درروزشنبه تاریخ 98/3/25راس ساعت 
9صبح صورت مى پذیرد لذادرمحل حضوربهم رسانید ومتذکرمى گردد برابرنظریه مشورتى 
اداره حقوقى قوه قضائیه به شــماره 7/2454مورخ 61/6/7که اعالم مى دارد عدم حضور 
شــرکاء ومالکین مشــاعى مانع ازانجام عملیات افرازى نخواهدبود . این آگهى وفق ماده 
18آیین نامه مفاداسناد رسمى الزم االجرابه کلیه افرادذینفع ابالغ تادرصورتى که بین شرکا 
ومالکین مشاعى ،  محجور (  صغیر – مجنون – غیررشید ) ویاغایب مفقوداالثروجوددارد به 
استنادماده 133قانون امورحسبى  وطبق راى وحدت رویه شماره 3530مورخ 60/1/15هیات 
عمومى دیوان عالى کشور مراتب مزبور توســط نمایندگان به واحدثبتى محل وقوع ملک 
اعالم تاتصمیم مبنى بررد افرازبه شایســتگى محل وقوع ملک صادرشود این آگهى صرفا 
دریک نوبت منتشرمى گردد . تاریخ انتشار وبه اختیارروزنامه م الف 494617 ناصر صیادى 

صومعه– رئیس اداره ثبت اسنادوامالك شاهین شهر / 3/237 

معاون جســتجو و نجات جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان گفت: تیم هاى عملیــات امداد و نجات هالل 
احمر استان طى هفته گذشته در 89 حادثه به 255حادثه 

دیده امدادرسانى کرده اند.
محمد محمدى در گفتگو با «ایمنا» اظهار کرد: از تاریخ 
11 تا 18 خرداد ماه مجموع کل حوادث استان 89 مورد 
گزارش شــده اســت و از این تعداد 43 مورد مربوط به 
حوادث جاده اى، دو مورد حوادث دریایى و ساحلى، 11 
مورد حوادث شــهرى، چهار مورد صنعتى و کارگاهى، 
چهار مورد هم حوادث کوهستانى و 25 مورد ارائه خدمات 
حضورى بوده اســت. وى با بیان اینکــه مجموع کل 

آسیب دیدگان حوادث هفته گذشته 255 نفر بودند، افزود: 
خدمات امداد رسانى براى 152 نفر در حوادث جاده اى، 
حوادث دریایى و ساحلى شش نفر و حوادث شهرى 11 
نفر، صنعتى و کارگاهى چهار نفر، کوهستان شش نفر و 

خدمات حضورى براى 76 نفر انجام شده است.
 معاون جســتجو و نجات جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان تصریح کــرد: مجموع کل نجــات یافتگان 
حوادث هفته گذشــته 70 نفر بودند که خدمات درمانى 
سرپایى براى 13 نفر در محل حادثه انجام شد وتعداد 57 
نفر هم براى تکمیل درمان به مراکز درمانى و بیمارستان 

ها منتقل شدند.

معاون فنــاورى اطالعات و آمارهــاى جمعیتى اداره 
کل ثبت احوال اصفهان با اشــاره به آمار والدت ها در 
اصفهان گفت: در دو ماه ابتدایى ســال 98، ده هزار و 

884 واقعه تولد در این استان ثبت شده است.
مجتبى یکتامنــش در گفتگو با «ایرنــا» افزود: آمار 
والدت اســتان به طور میانگین در این مدت روزانه به 
طور میانگین 175 واقعه ثبت شده است. وى با اشاره 
به اینکه سال قبل 73 هزار و 143 واقعه والدت در این 
استان ثبت شد، خاطرنشــان کرد: تعداد موالید روزانه 
این اســتان در این سال به طور متوســط 200 واقعه 

والدت بوده است. 

یکتامنش افزود: سه عامل عمده مرگ و میر در استان 
بیمارى هاى عروقى و قلبى، مشکالت دستگاه تنفسى 
و ســرطان ها و تومورها محسوب مى شوند. وى تأکید 
کرد: بر اســاس آمار امســال 3841 واقعــه وفات در 
این اســتان در دو ماه ابتدایى ســال ثبت شده و این 
آمار به طور میانگیــن در این مــدت روزانه 61 مورد

 بوده است.
معاون فنــاورى اطالعات و آمارهــاى جمعیتى ثبت 
احوال اســتان اصفهان افــزود: در ایــن دو ماه تعداد 
فوتى هاى زن 1636 نفر بــوده و تعداد فوتى هاى مرد 

2191 مورد ثبت شده است.

امدادرسانى هالل احمر به
255 حادثه دیده در 89 حادثه

جدیدترین آمار مرگ و تولد 
در 2 ماهه سال جارى

معارفه سرپرست جدید 
آیین تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه صنعتى اصفهان 
دیروز با حضور قائم مقام وزیر علوم و جمعى از مسئوالن 
استانى برگزار شـد. در این مراسم سـید مهدى ابطحى 
به عنوان سرپرسـت دانشـگاه صنعتى منصوب شد و از 
تالش هاى سید محمود مدرس هاشمى تقدیر و تجلیل 

به عمل آمد.

دما کاهش مى یابد
کارشناس مسـئول پیش بینى هواى استان اصفهان با 
اشاره به تداوم شـرایط جوى تقریباً ناپایدار روى استان 
طى امروز و فردا اظهار کرد: براین اساس وضعیت جوى 
در بیشتر مناطق در ساعات بعدازظهر افزایش ابر، گاهى 
وزش باد تقریباً شـدید تا شـدید و در نیمه شرقى استان 
تندباد لحظه اى همراه با گردوخاك پیش بینى مى شود. 
حجت ا... على عسگریان تأکید کرد دماى هوا در بیشتر 

مناطق استان 2 درجه کاهش خواهد داشت.

پیش بینى برداشت
150 هزار ُتن سیب زمینى 

کارشـناس مسـئول سـبزى و صیفـى سـازمان جهاد 
کشاورزى استان اصفهان گفت: برداشت سیب زمینى از 
3200 هکتار اراضى استان اصفهان آغاز شده که پیش 
بینى مى شود  150 هزار ُتن سیب زمینى از زمین هاى 

کشاورزى برداشت شود.

خبر

آبستراکسیون چهار عضو از 9 عضو شوراى شهر کاشان 
باعث شد جلسه روز شنبه این شورا که به موضوع استیضاح 
شهردار کاشان اختصاص داشت از رسمیت بیافتد و سعید 
ابریشمى راد فعًال در پست خود ابقا شــود. او 8 شهریور 
1396 با رأى اکثریت اعضاى شــوراى شهر کاشان به 

عنوان سى و سومین شهردار کاشان انتخاب شد.
یکصد و ششمین نشست رسمى شــوراى شهر کاشان، 
صبح شنبه 18 خرداد ماه با حضور 9 عضو شورا آغاز شد. در 
این نشست درباره تصمیم گیرى موضوع نشست گذشته 
مرتبط با پروژه جنجالى زیرگذر مدخل شهر بحث شد که 
در نهایت به دلیل قانع نشدن اعضا سئوال کننده از شهردار 
کاشان، این نشست به صورت اســتیضاح ابریشمى راد 
برگزار شد. البته شــهردار به رغم دعوت شوراى شهر در 
نشست روز شنبه حضور نداشت اما پنج عضو شورا به وى 
رأى عدم اعتماد دادند و چهار نفــر دیگر با اعالم قانونى 

نبودن جلسه در این رأى گیرى شرکت نکردند و از جلسه 
خارج شدند. به این ترتیب نشست شوراى اسالمى شهر 
کاشان از رسمیت افتاد و استیضاح شهردار این شهر هم 
رأى نیاورد و سعید ابریشــمى راد کماکان در پست خود 

باقى ماند.
این اتفاق زمانى افتاد که پیشــنهاد رأى گیرى براى اخذ 
مصوبه توقف پروژه زیرگذر مدخل شهر تا زمانى که نظر 
کارشناسان عالى داده نشــده است توسط یکى از اعضاء 
ارائه و با مخالف چهار عضو شــورا مواجه شد که با ترك 
صحن علنى توسط آنها جلسه شــوراى شهر از رسمیت 
افتاد. بر اساس قانون، برکنارى شهردار نیازمند دو سوم 
آراء یا شــش رأى از اعضاى شوراست که به  دلیل به حد 

نصاب نرسیدن آراء، استیضاح شهردار کاشان ناکام ماند.
حاال على رسول زاده، رئیس شوراى شهر کاشان ضمن 
اینکه مى گوید روند برگزارى جلســه روز شنبه مطابق 
قانون بوده است، تکلیف نهایى وضعیت شهردارى کاشان 

را متوجه مراجع دیگر مى داند: «با توجه به ترك جلســه 
توسط چهار عضو شورا و از رسمیت افتادن آن نتیجه این 

نشست از طریق اســتاندارى اصفهان یا فرماندار کاشان 
پیگیرى خواهد شد.»

در جلسه استیضاح شهردار کاشان چه گذشت
رئیس اداره ایمنى و حریم اداره کل راهدارى و حمل 
و نقل جاده اى استان اصفهان با بیان اینکه نصب 
نیوجرسى هاى مفصلى (حفاظ هاى بتنى مفصلى) 
اتوبان ذوب آهن در قطعه چهارم در دستور کار قرار 
دارد، گفت: این پروژه ظــرف دو ماه آینده به اتمام 
مى رســد. حمیدرضا بنى نجاریان اظهار کرد: این 
پروژه به طول 18 کیلومتر بود که 15 کیلومتر این 
پروژه اجرا و تنها 3 کیلومتر دیگر ازآن باقى مانده 
است. وى با تأکید بر اهمیت انجام این پروژه در این 
محور خاطرنشان کرد: ایمن سازى اتوبان ذوب آهن 
به لحاظ بروز تصادفات متعدد از نوع رخ به رخ یکى از 

اولویت هاى اداره کل به شمار مى آید.

معاون سیاســى، امنیتى و اجتماعى استاندارى اصفهان 
گفت: ستاد انتخابات این استان براى برگزارى یازدهمین 
دوره انتخابات مجلس شوراى اســالمى تشکیل شده و 
تقویم برگزارى این انتخابات در اصفهــان طبق برنامه 

درحال اجراست.
حیدر قاسمى در گفتگو با «ایرنا» با اشاره به اینکه مسئوالن 
کمیته هاى ستاد برگزارى انتخابات استان اصفهان انتخاب 

شدند، افزود: ستاد انتخابات اســتان اولین جسله خود را 
برگزار کرده است و دومین جلسه آن دوشنبه (امروز) برگزار 
خواهد شد. وى اظهار کرد: تقویم برگزارى انتخابات استان 
اصفهان از 10 خرداد همزمان با استعفاى مدیران داوطلب 
نامزدى انتخابات یازدهمین دوره مجلس شوراى اسالمى 
که مشمول ماده 29 قانون انتخابات مى شدند، اجرایى شد و 
طبق برنامه پیش مى رود و پیگیرى امور مربوط به برگزارى 

انتخابات در حال انجام است.
معاون سیاســى، امنیتى و اجتماعى استاندارى اصفهان 
درباره سه فرماندارى این استان که به صورت سرپرستى 
اداره مى شــوند، خاطرنشــان کرد: قانون سرپرســت 
فرماندارى ها را براى برگزارى انتخابات منع نکرده است 
زیرا مسئولیتى که فرماندار دارد، سرپرست و بخشدار هم 
دارد بنابراین از لحاظ قانونى مشکلى براى سرپرستى این 

فرماندارى ها جهت برگزارى انتخابات وجود ندارد.
وى با اشاره به اینکه فرماندارى هاى شاهین شهر و میمه، 
لنجان و چادگان به صورت سرپرســت اداره مى شــوند، 
تصریح کرد: افراد مورد نظر براى تصدى فرماندارى این 
شهرستان ها به وزارت کشور معرفى شده اند و ما امیدواریم 
تا چند روز آینده حکم این افراد از سوى وزیر کشور به عنوان 

فرمانداران شهرستان هاى یاد شده صادر شود.

تقویم برگزارى انتخابات مجلس در اصفهان طبق برنامه در حال اجراست 

مانى مهدوى

ایمن سازى 
اتوبان ذوب آهن

مدیر کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان با 
بیان اینکه تا پایان امسال باید اسناد دفترچه اى 
جمع آورى شود، گفت: با توجه به اینکه تسهیالت 
الزم براى صدور اسناد تک برگى به جاى اسناد 
دفترچه اى در کمتر از 20 روز فراهم شده است، 
الزم است رسانه ها مردم را براى تبدیل اسناد خود 
تشویق کنند. على بهبهانى اظهار کرد: از سال 
92 صدور اسناد مالکیت در استان افزایش داشته 
است و تاکنون بیش از 333 هزار سند تک برگى 
صادر شده است. وى گفت: طرح صدور اسناد به 
صورت تک برگى از طریق پست انجام مى شود 

که باعث کاهش مراجعات مردمى شده است.

اسناد دفترچه اى تا پایان 
سال جمع آورى مى شود
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کبد در بدن انســان یکى از پیچیده تریــن وظایف را بر عهــده دارد. مصرف 
برخى مواد غذایى، دارو یا حمله ویروســى یا میکروبى، باعث تولید مواد سمى 
در خون مى شــود که مخلوط شــدن آنها با خون مى تواند در بدن مسمومیت

 ایجاد کند. کبد وظیفه پاکســازى خون و ســالم نگهداشتن ســایر اندام ها را 
دارد.

کارکرد خوب کبد مى تواند تقریبًا همه مشکالت بدن از مشکل پوست گرفته تا 
مشکل معده را برطرف کند. سئوالى که پیش مى آید این است که آیا کشمش در

 سم زدایى کبد نقش دارد؟ پاسخ مثبت است، البته انگور، سیر، لیمو ترش و چغندر 
قرمز نیز سم موجود در کبد را از بین مى برد.

کشمش هاى طبیعى تأثیرات شگفت انگیزى در ســم زدایى بدن دارد و باعث 

تقویت سیستم گوارشى بدن نیز مى شــود. اما نکاتى که در این باره باید در نظر 
بگیرید: مصرف کشــمش که به رنگ قهوه اى تیره است براى حل مشکالت 
مربوط به کبد عالى است. کشمش سیاه نیز براى سم زدایى کبد مناسب است. 
رنگ قهوه اى روشن و درخشان کشــمش به آن معنى نیست که مفید است. در 
واقع، شفافیت آنها به علت عمل دى اکسید سولفور روى آنهاست. همچنین این 

کشمش به روش درست خشک نمى شود.
اما از کجا بفهمیم که زمان سم زدایى رسیده است؟  به برخى عالیم مثل عرق 
کردن مفرط، ظاهر شدن لکه هاى سیاه روى صورت و سایر نقاط بدن، خارش، 
باال رفتن وزن به طور ناگهانى یا کم شــدن اشــتها و... توجه کنید. در صورت 

مشاهده این عالیم سم زدایى را شروع کنید.
 در بین گیاهانى که اســتفاده زیادى در میان انسان ها دارد برخى از 
آنها داراى منفعت هاى زیادى است که بعضًا از آن بى اطالع هستیم.

یکى از این گیاهان، پیاز اســت، گیاهى که به واسطه دارا بودن منبع 
غنى از آنتى اکسیدان مصرف مداوم آن نقش مؤثرى در کاهش خطر 

بیمارى هاى قلبى و عروقى است.
پیاز یکى از غذاهــاى ضد عفونى کننده معده و روده اســت و حتى 
به واســطه دارا بودن انســولین نباتى در کاهش خطر ابتال به مرض 

قند هم مؤثر است.
نکته جالب در ارتباط با این گیاه این است که این گیاه به واسطه دارا 

بودن منبع فسفر و کلسیم در رشد استخوان و دندان ها مفید است.

قلب عضو حیاتى بدن بوده و مرگ و زندگى انسان به عملکرد درست آن بستگى 
دارد. ما به شما یک تست ساده و شگفت انگیز که کمتر از یک دقیقه وقت شما را 
مى گیرد، معرفى مى کنیم.  شما مى توانید با انجام این روش ساده در خانه از سالمت 
قلب خود آگاه شوید. متخصصان قلب و فیزیولوژى گردش خون درستى این روش 
را ثابت کرده اند. این تست ساده از سالمت قلبتان خبر مى دهد. در این روش روى 
زمین بنشینید و پاهایتان را دراز کنید، حاال سعى کنید نوك انگشتان دستتان را به 
انگشت هاى پاهاى خود برسانید، اگر موفق شدید آنها را لمس کنید یعنى قلب شما 

سالم است و مثل ساعت کار مى کند. محققان دریافتند بین انعطاف پذیرى عروق 
و بدن به ویژه در افراد باالى 51 سال ارتباط وجود دارد. عالوه بر این کشف، آنها 
تأیید کردند افرادى که از بیمارى هاى قلبى رنج مى برند قادر به لمس انگشتان 
پاى خود نیستند.  محققان اظهار کردند: اگر مى خواهید مطمئن شوید که آیا شما از 
یک عارضه قلبى رنج مى برید یا خیر، قطعاً باید این روش  شگفت انگیز را امتحان 
کنید. اگر در حال نشسته قادر به لمس انگشتان پاهاى خود نبودید ما به شما توصیه

 مى کنیم هر چه سریع تر به یک پزشک متخصص قلب مراجعه کنید.

 برخى بررســى هاى انجام شــده توســط دانشــمندان نشــان مى دهد 
زمانى که ایســتاده آب مى نوشــید، کلیه ها نمى تواننــد آب را به خوبى 
تصویه کننــد؛ فعالیت نامناســب کلیه ها منجر مى شــود ناخالصى ها در 
کلیه ومثانه باقى بماند که ممکن اســت در نهایت ســبب ایجاد اختالل

 درکلیــه و دســتگاه ادرارى شــود؛ گاهــى ایــن اختالل بــه صورت 
غیرمنتظره بروز پیدا مى کند و مى تواند مشکالت جبران ناپذیرى به همراه 

داشته باشد.

به 16 دلیل از تربچه غافل نشوید

35093 8 خرداد  ماه   1398 سال شانزدهم20

حتماً از وجود تربچه  ترد و خوشمزه در ساالدتان لذت مى برید اما آیا مى دانستید که 
این سبزى زیبا و خوش آب و رنگ چقدر براى سالمتى تان مفید است؟ در ادامه 

به 16 مورد آن اشاره مى کنیم:
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 به پیشگیرى از سرطان کمک مى کند
تربچه مانند ســایر ســبزیجات خانواده کلم حاوى 
ترکیباتى است که به معدوم کردن مواد سرطان زا در 
بدن کمک مى کند و جلوى رشد تومورها را مى گیرد. 
تربچه از بدن در برابر سرطان کولون، سرطان کلیه، 
سرطان معده و سرطان دهان محافظت مى کند. ضمنًا 
مواد شــیمیایى موجود در تربچه منجر به خودکشى 

سلول هاى سرطانى مى شود.

 بدنتان را هیدراته نگه مى دارد
هیدراته بودن بدن فقط به نفع پوست نیست. تربچه 
تمام بدنتان را آبرسانى مى کند زیرا محتواى آب زیادى 
دارد. هیدراته بودن بدن مى تواند به شما انرژى بیشترى 
بدهد، خلق و خویتان را بهتر کند و حتى عفونت هاى 

کلیوى را مهار کند.

 سیرتان مى کند
تربچه یکــى از کم کالرى ترین ســبزیجات موجود 
اســت که هر یک عدد از آن فقط یــک کالرى دارد، 
بدون اینکه هیچ چربى یا کربوهیدراتى داشــته باشد 
و این کالرى خالى نیست. چون تربچه منبع خوبى از 
ویتامین C است و همانطور که مى دانید این ویتامین 

به چربى سوزى کمک مى کند.

 براى قلبتان مفید است
تربچــه منبــع خوبــى از آنتوسیانین هاســت. این 
فالوونوئیدها نه تنهــا عامل رنگ قرمــز تربچه اند 
بلکه کمکتان مى کنند قلبتان بــه خوبى عمل پمپاژ 

را انجام دهد.

تقویت سیستم ایمنى و افزایش انرژى
نصــف فنجــان تربچــه در روز تقریبــًا 15 درصد
 از نیــاز روزانــه  شــما بــه ویتامیــن C را تأمین 

مى کند.
 ویتامین C نه تنهــا تقویت کننده  سیســتم ایمنى 
اســت بلکه به تنظیم ســوخت و ســاز بدن کمک 
مى کند که براى پروســه  تبدیل چربى به انرژى قابل 

مصرف در بدن بسیار اهمیت دارد.

ضد قارچ است 
تربچه یک ضد قارچ طبیعى است. آب تربچه حاوى 
آنزیم هایى اســت که قارچ هایى را معمــوًال در بدن 
انسان وجود دارند نابود مى کند. قارچ کاندیدا آلبیکانس 

مى تواند موجب عفونت هاى قارچى بشود.

براى پوستتان خوب است
ویتامین C موجود در تربچه همراه با روى و فسفرى 
که دارد کمک مى کند با خشــکى پوســت، آکنه و 
راش هاى پوســتى مبارزه کنید. محتواى باالى آب 
موجود در تربچه نیز پوســتتان را آبرســانى مى کند. 
مى توانید از ماســک تربچه  خام به عنوان ماســکى 

طبیعى براى پاکسازى پوستتان استفاده کنید.

 به سیستم گوارشتان کمک مى کند
تربچه سرشار از سلولز و فیبر است و کمکتان مى کند 
سیستم گوارشــتان جریان خوبى داشته باشد. نصف 
فنجان تربچه حاوى یک گرم فیبر است. فیبر به کنترل 

سطح قند خون نیز کمک مى کند.

 فشارخونتان را پایین مى آورد
تربچه سرشار از پتاسیم اســت که کمکتان مى کند 
فشارخونتان پایین بیاید. همچنین تربچه براى تولید 
کالژن مفید اســت. کالژن رگ هاى خونى را سالم 
نگه مى دارد. گفته مى شــود تربچه، آسیب وارده به 
گلبول هاى قرمــز خون را کنتــرل مى کند و کمک 

مى کند اکسیژن خون به خوبى تأمین شود.

 خونتان را پاکسازى مى کند
تربچه مى تواند براى کبد و معده بسیار مفید باشد؛ زیرا به 
عنوان یک سم زداى قوى براى آنها عمل مى کند. تربچه از 
تخریب سلول هاى قرمز خون در اثر یرقان مى کاهد و این 
کار را با افزایش اکسیژن رسانى به خون انجام مى دهد. در 
مورد رفع زردى، ترب سیاه بر دیگر افراد خانواده اش برترى 

دارد. برگ هاى ترب نیز در این مورد بسیار مفیدند.

 کمک به درمان عفونت هاى ادرارى
تربچه دیوروتیک (مدر) اســت، یعنــى تولید ادرار را 

افزایش مى دهد. 
آب تربچه کمک مى کند التهاب کاهش پیدا کرده و 

احساس سوزش حین ادرار تسکین پیدا کند.

درمان پیسى یا لوکودرما
خواص سم زدایى و ضد ســرطانى تربچه باعث شده 

دانه هاى آن در درمان پیسى مفید باشند. 
شــما مى توانید براى کمک به درمان پیسى تربچه 

بخورید.

 تسکین اختالالت تنفسى
تربچه ضد احتقان است، یعنى گرفتگى سیستم 
تنفســى را کاهش مى دهد مانند گرفتگى بینى 
و ریه ها که مى توانند ناشــى از ســرماخوردگى، 
عفونت، آلرژى و یا ســایر عوامل باشــند. تربچه 
یک ضدعفونى کننده  عالى اســت کــه به دلیل 
داشــتن ویتامین هاى زیاد از سیستم تنفسى تان 

محافظت مى کند.
تربچه تندى طبیعــى و خاصــى دارد که باعث 
مى شود ترشــحات اضافى حلق را برطرف کند. 
ضمنًا تربچه مى تواند گلودرد را تســکین دهد و 

سینوس ها را پاکسازى کند.

 کنترل دیابت
تربچه شاخص گلیسمى پایینى دارد یعنى خوردن آن، قند خون را 
خیلى باال نمى برد. ضمنًا نوشــیدن آب تربچه بر گلوکز خون افراد 
دیابتى تأثیر مثبت دارد. تربچه مى تواند به تنظیم جذب قند در جریان 
خون کمک کند، یعنى دیابتى ها مى توانند با خیال راحت از تربچه 

استفاده کنند و دچار افت و خیزهاى قند خون نشوند.

 کاهش تب
گفته مى شود که تربچه به کاهش دماى بدن کمک مى کند و التهاب 

ناشى از تب را تسکین مى دهد. 

تسکین جاى گزش حشرات
تربچه خاصیت ضد خارش دارد و آب آن مى تواند راهکار مؤثرى براى 

کاهش خارش و سوزش محل ناشى از گزش حشرات باشد.

خواص معجزه آساى پیاز 
چیست؟ 

خواص معجزه آساى پیاز 

تأثیر کشمش بر سم زدایى کبد

مزایده 
شــماره آگهى: 139803902004000052 تاریخ آگهى: 1398/02/23 شماره پرونده: 
139704002004000594 آگهى مزایده پرونده اجرایى کالسه: 9705456- ششدانگ 
یک قطعه دفتر کار به پالك سیصد و نود و چهار فرعى از ســیزده هزار و پانصد و هفتاد و 
چهار اصلى مجزى شده از پانصد و بیس و پنج فرعى از اصلى مذکور واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان بمساحت 95/93 مترمربع که مقدار 14/29 مترمربع آن پیشروى بر روى فضاى 
خیابان مى باشد بانضمام پارکینگ قطعه 16 بمساحت 12/5 مترمربع و انبارى قطعه 32 
بمســاحت 5/51 مترمربع به آدرس: اصفهان- اتوبان کاوه- نبش کوى 28 (هادى زاده) 
ساختمان ادارى- تجارى سهند که سند مالکیت آن در صفحه 330 دفتر شماره 338 ذیل 
ثبت 58860 و دفتر امــالك الکترونیک 139630303026033458 و با شــماره چاپى 
336495 الف 96 ثبت و صادر شده اســت ملکى على رضا قره خانى فرزند محمد على با 
حدود: شماًال: در نه قسمت که دوم و ششم شــرقى و چهارم و هشتم غربى است پنجره و 
دیوارى اســت بفضاى خیابان بطولهاى 3/83 متر و 0/54 متر و 0/65 متر و 1/46 متر و 
5/35 متر و 1/42 متر و 0/93 متر و 0/40 متر و 0/93 متر شرقًا: اول در سه قسمت که دوم 
مورب و سوم شمالى است دیوار اشتراکى با دفتر کار 393 فرعى بطول هاى 4*97 متر و 
1/66 متر و 3/71 متر دوم پنجره و دیوارى است به داکت مشاعى بطول 1/38 متر جنوبًا: 
اول در سه قسمت که دوم شرقى است درب و دیوارى اســت براهرو و راه پله و آسانسور 
مشاعى بطولهاى 0/65 متر و 1/66 متر و 0/36 متر دوم در دو قسمت که دوم شرقى است 
پنجره و دیوارى است بفضاى حیاط مشــاعى بطولهاى 1/57 متر و 0/47 متر سوم در سه 
قسمت که دوم غربى است دیوار اشــتراکى با آپارتمان 431 فرعى بطولهاى 3/67 متر و 
3/58 متر و 0/99 متر چهارم در دو قسمت که دوم شرقى است پنجره و دیواریست به داکت 
مشاعى بطول 0/67 متر و 0/73 متر پنجم در چهار قسمت که اول شرقى و سوم غربى است 
دیواریست اشتراکى با آپارتمان مذکور بطولهاى 1/8 متر و 3/13 متر و 0/97 متر و 0/17 متر 
غرباً: اول در دو قسمت که دوم جنوبى است پنجره و دیواریست به نورگیر مشاعى بطولهاى 
1/6 متر و 0/93 دوم در شش قسمت که دوم و چهارم و ششم جنوبى است دیوارى است 
اشتراکى با آپارتمان 433 فرعى بطولهاى 3/58 متر و 1/93 متر و 1/13 متر و 0/06 متر و 
1/89 متر و 0/08 متر سوم دیوارى است بفضاى خیابان بطول 0/56 متر. دوم حدود انبارى 

قطعه 32: شماال: درب و دیوارى است بفضاى مشاعى پارکینگ بطول 1/5 متر شرقا: اول 
دیوارى است اشتراکى با انبارى قطعه ســى ام بطول 3/98 متر دوم دیواریست اشتراکى 
با انبارى قطعه 29 بطول 0/69 متر جنوبا: دیواریســت اشتراکى با انبارى قطعه 31 بطول 
1/5 متر غربا: اول دیواریست اشتراکى با انبارى قطعه 33 بطول 1/7 متر دوم دیوارى است 
اشتراکى با انبارى 35 بطول 1/97 متر. سوم حدود پارکینگ قطعه 16: شماال: خط مستقیم 
مفروض است بفضاى مشاعى پارکینگ بطول 5 متر شــرقا: خط مستقیم مفروض است 
بفضاى مشــاعى پارکینگ بطول 2/5 متر جنوبا: خط مستقیم مفروض است به پارکینگ 
قطعه 17 بطول 5 متر غربا: خط مستقیم مفروض است بفضاى مشاعى پارکینگ بطول 2/5 
متر که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق دفتر کار موضوع ارزیابى در مجتمع ادارى- 
تجارى سهند که با قدمت حدود 10 سال و در 9 طبقه احداث گردیده واقع است که در این 
مجتمع دو طبقه زیرزمین بفضاى پارکینگ هــا و انبارى ها اختصاص یافته طبقه همکف 
به واحدهاى تجارى و ورودى مجتمع تعلق دارد و شــش طبقه روى همکف به واحدهاى 
ادارى اختصاص یافته که در هر طبقه سه واحد ادارى مجزا مستقر مى باشد. مسیر ارتباطى 
طبقات بوسیله دستگاه پله و آسانسور به یکدیگر مرتبط است. واحد دفترکار مورد نظر شامل 
دو اتاق یک سالن آبدارخانه سرویس بهداشــتى و حمام (حمام در هنگام بازدید با نصب 
قفسه به بایگانى تبدیل شده بود) مى باشد. کف پارکت و دیوارها کاغذ دیوارى و بخشى از 
دیوار سالن با دیوارکوب پوشیده شده بود. کابینت آبدارخانه از ام دى اف است. کف حمام 
کاشى 20*20 و دیوار آن با سرامیک 20/30 پوشانده شــده بود. سیستم گرمایش پکیج 
و رادیاتور و سیستم ســرمایش کولر آبى بود کف پارکینگ از ســنگ و دیوارها سرامیک 
اســت. واحد داراى انشــعابات آب و برق و گاز مى باشــد./ و طبق اســناد رهنى شماره 
15557- 1391/08/15 و 149843- 1392/08/01 و 149842- 1392/08/01 
تنظیمى در دفترخانه اســناد رسمى شــماره 12 اصفهان در رهن بانک صادرات واقع مى 
باشد و طبق اعالم بانک بســتانکار ملک فاقد بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز شنبه 
مورخ 1398/04/22 در اداره اجراى اسناد رســمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت 
شرقى چهارراه اول ابتداى خیابان الهور ســمت چپ به مزایده گذارده مى شود. مزایده از 
مبلغ پایه پنج میلیارد و دویست میلیون ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، 

برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى 
آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده 
در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 
1398/03/20 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى 
گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز 
از این اداره و طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق 
پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر 
الزامى اســت. ضمناً برنده مزایده باید کل  مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى 
فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اســناد و امالك سپرده نماید. م الف: 471599 اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان /2/535
مزایده

شــماره آگهى: 139803902004000084 تاریخ آگهى: 1398/03/13 شماره پرونده: 
9204002004000233 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شــماره بایگانى: 9200583- 
ششدانگ یک باب خانه پالك شماره 2331 واقع در محله خواجو بخش 4 ثبت اصفهان با 
حق العبور از داالن واقع در قسمت اول شمالى به آدرس: اصفهان خیابان چهارباغ خواجو 
کوچه میرزا کریم (شــماره 31) انتهاى بن بست اطلس کدپستى 8153774131 که سند 
مالکیت آن در صفحه 263 دفتر امالك جلد 11 ذیل شماره 1526 و شماره چاپى المثنى 
851847 به مالکیت خانم صدیقه خاکســارى رنانى فرزند على ثبت و صادر شده است با 
حدود شماًال: درب مدخل است به داالن مذکور دو در دو قسمت به دیوار اشتراکى با خانه 
2330 عباسى و غیره قسمت دوم غرب مجاور است شرقا به دیوار اشتراکى با خانه 2326 
ورثه کاظم و غیره جنوبا به دیوار اشــتراکى با خانه 2334 غربا دیواریست به زمین 2332 
عباسى و غیره. که طبق نظر هیأت کارشناسان رسمى پالك فوق با عرصه 235 مترمربع 
و اعیانى حدود 595 مترمربع به صورت یک باب منزل مسکونى سه طبقه شامل: زیرزمین 
2/60- به متراژ 82 مترمربع با کاربرى انبارى سالن مشاعى و حمام و سرویس بهداشتى، 
همکف به متراژ 72 مترمربع بــا کاربرى پارکینگ طبقه 60- به متــراژ 114 مترمربع با 

کاربرى مکمل مســکونى طبقه اول روى همکف به متراژ 185 مترمربع با کاربرى یک 
واحد مسکونى طبقه دوم روى همکف به متراژ 139 مترمربع با کاربرى یک واحد مسکونى 
جمع کل زیربنا برابر کپى پروانه 593 مترمربع مى باشد. نماى ساختمان آجر 5 سانتى درب 
ورودى ساختمان فلزى نماى بدنه پارکینگ آجر 4 سانتى پنجره ها آلومینیومى کف سازى 
حیاط و پارکینگ سنگ 40*40 کریستال تیشه اى کف پله ها سنگ بدنه راه پله سرامیک 
نرده ها فلزى تمام دربهاى داخلى چوبى کف سازى سالن ها سنگ مرمریت کف پوش اتاق 
ها موکت بدنه گچ و رنگ کابینت ها mdf ساختمان حدود ده سال قدمت دارد و در حال 
حاضر در تصرف خانواده مالک مى باشد. ســاختمان داراى یک کنتور آب مشترك 3 عدد 
کنتور گاز مجزا چهار عدد کنتور برق مجزا ضمنا ســاختمان فاقد آسانسور است. که طبق 
سند رهنى شماره 7397- 90/5/2 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 190 اصفهان 
در قبال بدهى شرکت فوالد ابزار آســیا در رهن بانک صادرات اصفهان واقع مى باشد و تا 
تاریخ 99/2/22 داراى بیمه مى باشد. و از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 98/4/11 در 
اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول شهید 
صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از 
مبلغ پایه 22/900/000/000 ریال شــروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز 
اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و 
نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى 
گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/3/20 
درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا 
جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک  تضمین شده بانک ملى در وجه 
اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالســه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت 
شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى 
همان روز طى فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 

491357 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /3/234

عوارض خطرناك ایستاده نوشیدن  آب سه سوته سالمت قلب را تشخیص دهید!
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صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى
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رفتــه و عزیــزان آن شکســت خــورده؛ متــاع آن نکبــت آلــود و 

موال على (ع)پناه آورنده آن غارت زده خواهد بود.
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آگهى مزایده

حسن حجتى- شهردار دولت آباد

نوبت دوم

م الف: 489424

شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به فروش دو قطعه پالك زمین واقع در شهر دولت آباد 
از طریق برگزارى مزایده عمومى اقدام نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهردارى: روز چهارشنبه مورخ 98/03/29
گشایش پاکات: روز پنج شنبه مورخ 98/03/30

محل دریافت اسناد: دولت آباد- بلوار طالقانى- پایگاه اینترنتى www.dolatabadcity.ir تلفن: 
031 -45822010

www.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

آگهى مزایده

علیرضا اطهرى فر - شهردار  ورنامخواست

نوبت دوم

م الف: 489244

شهردارى ورنامخواست به استناد مجوز شماره 56 مورخ 02/22/ 1398 شوراى اسالمى 
شهر در نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه زمین کارگاهى به مساحت حدود 2600 متر 
به آدرس ورنامخواست بلوار جانبازان واقع در مجموعه کارگاهى از طریق مزایده  عمومى 
اقدام نماید. لذا عالقمندان شرکت در مزایده مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ 
اسناد مزایده تا تاریخ 1398/03/30 به واحد مالى شهردارى ورنامخواست مراجعه نمایند.

آگهى مزایده
(مرحله سوم- نوبت دوم)

م الف: 494630حبیب قاسمى- شهردار  شهرضا

برون سپارى و واگذارى بهره بردارى از تعداد 43 دستگاه اتوبوس خطوط شهرى
شهردارى شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه اول صد و پنجاه و چهارمین جلسه رسمى مورخ 98/01/25 شوراى اسالمى شهر واگذارى بهره بردارى از تعداد 43 دستگاه 

اتوبوس خطوط شهرى را از طریق مزایده عمومى به افراد یا شرکت هاى واجد شرایط و براى مدت یکسال به صورت اجاره واگذار نماید.
لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى به مدت 10 روز جهت دریافت اسناد مزایده به شهردارى مراجعه و یا با تلفن 53241010 داخلى 127 مسئول امور قراردادهاى 

شهردارى تماس حاصل نمایند.
* آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن: ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ 98/03/29، دبیرخانه محرمانه شهردارى واقع در واحد حراست شهردارى مرکزى

* تاریخ گشایش اسناد: ساعت 15:00 روز پنج شنبه مورخ 98/03/30 در محل شهردارى شهرضا (حضور متقاضیان بالمانع مى باشد)
* به پیشنهادات مخدوش، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* پیشنهاد دهندگان باید مبلغ 12/000/000 ریال ضمانت نامه بانکى و یا وجه نقد به حساب سپرده 3100000052002 بانک ملى در پاکت الف الك و مهر شده تحویل نمایند.
* سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت برنده شدن در مزایده و عدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهردارى ضبط مى گردد.

* شهردارى در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه نوبت اول شرکت تعاونى مسکن کارکنان مخابرات استان اصفهان رأس ساعت 16 روز چهارشنبه تاریخ 
1398/04/12 در محل نمازخانه ساختمان شماره 2 شرکت مخابرات واقع در چهارباغ باال- شرکت مخابرات استان اصفهان تشکیل مى گردد.
لذا از کلیه اعضاء دعوت مى شود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا 

وکیل/ نماینده خود را کتباً معرفى نمائید.
* ضمناً به اطالع مى رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومى تعداد آراء وکالتى هر عضو حداکثر 3 رأى و هر شخص 

غیرعضو تنها یک رأى خواهد بود.
* کسانى که داوطلب عضویت در سمت هیأت مدیره یا بازرسین شرکت مى باشند مى توانند پس از انتشار آگهى حداکثر تا تاریخ 1398/04/01 

جهت ثبت نام به دفتر تعاونى واقع در چهارباغ باال- ساختمان شماره 1 مخابرات- طبقه دوم- اتاق 202 مراجعه فرمایند.
دستور جلسه:

- گزارش هیأت مدیره و بازرسان.
- طرح و تصویب صورت هاى مالى سال 1397.

- ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت.
- انتخاب اعضاء اصلى و على البدل هیأت مدیره.

- انتخاب بازرس اصلى و على البدل.
- طرح و تصمیم گیرى در خصوص تعیین حسابرس یا بازرس قانونى.

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى سالیانه نوبت اول 
شرکت تعاونى مسکن کارکنان مخابرات استان اصفهان

تاریخ انتشار آگهى 1398/03/20

هیأت مدیره شرکت تعاونى مسکن کارکنان مخابرات استان اصفهان

نوبت اول

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
گفت: اعتبارى بالغ بــر 20 میلیارد تومان براى تکمیل 
پروژه خط انتقال پساب به شهرك رازى شهرضا در نظر 

گرفته شده است.
محمدجواد بگى اظهار کرد: شهرك رازى شهرضا به 
مســاحت مصوب هزار و 500 هکتار است که تاکنون 

هزار هکتار از آن عملیاتى شده است.
وى ادامه داد: امکانات زیربنایى این شــهرك از قبیل 
آب، برق، گاز، تصفیه خانه، پل زیرگذر، آتش نشــانى 
و فیبرنــورى کامل و موقیعت مناســبى براى فعالیت 

صاحبان سرمایه و کارآفرینان است.
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
با اشــاره به بازدید اخیر اســتاندار اصفهان از بعضى 
واحدهاى صنعتى این شــهرك، خاطرنشان کرد: در 
دیدار استاندار با کارآفرینان و صنعتگران این شهرك 
مهمترین مشکالت و نیازهاى آنان مطرح و براى رفع 
نیازهایى همچون احداث زیرگــذر جدید، تأمین آب 
شرب از طریق خرید چاه کشاورزى یا اتصال به شبکه 
لوله کشى، تکمیل آســفالت و سایر زیرساخت هاى آن 

تصمیماتى گرفته شد.
بگى با اشــاره به پروژه خط انتقال پساب تصفیه خانه 
شهرى شهرضا به شهرك رازى این شهرستان، یادآور 
شد: طول مســیر این پروژه 25 کیلومتر و ظرفیت آن 
90 لیتر بر ثانیه اســت که تاکنون 60 درصد از مراحل 

اجرایى آن انجام شده است. وى با بیان اینکه در سال 
98 اعتبارى بالــغ بر 20 میلیارد تومــان براى تکمیل 
خط انتقال پســاب تصفیه خانه شهرضا به این شهرك 
اختصاص داده شده اســت، تصریح کرد: این پروژه تا 

پایان امسال به بهره بردارى مى رسد.

اختصاص 20 میلیارد  تومان براى 
انتقال پساب به شهرك رازى شهرضا

با همت کارکنان سخت کوش ناحیۀ نورد سرد در دوماهۀ 
اول سال «رونق تولید»، میزان تولید محصوالت سرد در 
این ناحیه با 11 درصد رشد در دوماهه اول سال جارى به 

274 هزار تن رسید.
مدیر ناحیۀ نورد ســرد ضمــن اعالم ایــن خبر گفت: 
محصوالت پوشش دار به طور متوسط 4 درصد رشد داشته 
و تولید آن به 70 هزار تن طى دوماهۀ ابتدایى سال جارى 
رسیده است. ضمن این که میزان تولید محصول قلع اندود 

به رشد قابل توجه 9 درصد رسیده است.
سید مهدى نقوى از کاهش توقفات خطوط ناحیۀ نورد، 
افزایش تن بر ســاعت تولید، بهبود برنامه ریزى تولید و 
حمل محصــول به عنوان مهم ترین دالیل کســب این 

رکورد یاد کرد.
وى افــــــزود: باتوجـــــه  به اختــــــالف قیمت 
محصوالت داخلى و مشــابه خارجى و عزم کشور براى 
کاهش واردات محصوالت سرد و جلوگیرى از خروج ارز، 

تولید حداکثرى محصوالت کیفى در سال 98 به منظور 
تأمین نیاز مشتریان پایین دست در دستور کار ناحیۀ نورد 

سرد فوالد مبارکه قرار گرفت.
مدیر ناحیۀ نورد سرد از صنایع خودروسازى، تولیدکنندگان 
لوازم خانگى، فیلترسازان، بشکه ســازان و سایر صنایع 
پایین دستى به عنوان مشتریان عمدة ناحیۀ نورد سرد نام 
برد و گفت: برنامه ریزى براى تداوم و بهبود هرچه بیشتر 

ظرفیت تولید در این ناحیه در حال انجام است.

توسعه شبکه آب نایین
در ادامه عملیات اصالح و توســعه شبکه 
آب نایین، عملیات لوله گذاري مسیر بلوار 
جواداالئمه  نایین به طول 267 متر و با قطر 
110 پلی اتیلن توسط پیمانکار انجام شد. 
هزینه اجرایی این پروژه از محل اعتبارات 
عمرانی تأمین اعتبارگردیده و به پیمانکار 
پرداخت خواهد شد. شــایان ذکر است در 

پی لوله گذاري مذکور عالوه بر عملیات اصالح در زمینه افزایش قطر ، تعداد 5 واحد غیرمسکونی نیز از 
امکان فنی نصب برخوردار شدند.

105 متر توسعه شبکه توزیع آب در گلپایگان
عملیات توسعه  شبکه آب  در خیابان امام 
حســن مجتبى(ع) گلپایگان انجام شد. 
بنا به در خواســت مردمی و  در راســتاي 
رضایتمندي مشتري ، توسعه شبکه آب در 
مسیر یاد شده در دستور کار قرار گرفت . با 
اجراي عملیات لوله گذاري قطر 90 میلی 
متري پلی اتیلن ، به طول 105 متر ، امکان 
استفاده  از آب شــرب سالم و تصفیه شده 

میسر گردید.

نقش مهم مخزن شهردامنه
مخــزن 1000 مترمکعبى باپیشــرفت 
فیزیکى 60 درصدى درحال اجرامى باشد. 
احداث مخزن دامنه با اعتبارى بالغ بر 12 
میلیاردریال نقش بسزایى درذخیره سازى 
آب شرب دامنه خواهد داشت وهمچنین 
شهردامنه رابه دو زون تقسیم کردکه این 
امر مدیریت فشــارودرپى آن کاهش هدر 

رفت رادرپى خواهدداشت.

مراسم بزرگداشت سى امین سالگرد ارتحال ملکوتى 
رهبــر کبیر انقــالب اســالمى وبنیانگذارجمهورى 
اســالمى ایران حضرت امام خمینى (ره) وهمچنین 
گرامیداشــت یــاد وخاطره شــهداى حماســه 15 
خرداد1342 وآغاز انقالب اســالمى ایران به رهبرى 
امــام (ره) درمســجدالزهرا (س) ذوب آهن اصفهان

 برگزار گردید.
دراین مراســم انقالبى ومعنوى که با حضور مهندس 
یزدى زاده مدیرعامل ذوب آهــن وجمعى از مدیران 
و کارکنان شــرکت برگزار گردید، آیت ا... حبیب ا... 
رهبر مســئول نمایندگى تبلیغات اســالمى شرکت 
درسخنانى به تشریح حوادث مرتبط با قیام 15 خرداد 
وآغاز مبارزات امام خمینى (ره) علیه نظام ستم شاهى 

پرداخت. 
وى با اشــاره به این جمله از مقام معظم رهبرى که 
"تجلیل از امــام بزرگوار ما فقط بــه عنوان یک قدر 
دانى وتجلیل از گذشته نیســت,بلکه به معناى اصرار 
وپافشارى بر آن خط وراهى اســت که امام بزرگوار با 
انقالب خود, با قیام خود, با ســیره خود, با درس هاى 
خود, براى ملــت ایران وهمه مســلمانان عالم باقى 
گذاشت" یادآور شد که حضرت امام (ره) باتوکل برخدا 
وحضور وحمایت مردم وجانفشانى شهدا وانقالبیون 
مخلص به پیروزى رســید ودر حــال حاضر نیزبراى 
پیشــبرد اهداف انقالب اسالمى وحفظ دستاوردهاى 
آن همگان باید گوش به فرمــان مقام معظم رهبرى 
حضرت آیت ا... خامنه اى و در صف حمایت وپیروى از 
ایشان باشیم.دراین مراسم معنوى که با نماز جماعت 
ظهر وعصر همراه بود ضمن مرثیه سرایى براى سالگرد 
رحلت امام (ره) و شهدا نماهنگى نیز در مورد زندگى 
امام (ره) پخش گردید و در پایان روزه داران برسر مزار 
دو شهید گمنام مدفون در شــرکت حاضرو برآنان به 

قرائت فاتحه و اداى احترام  پرداختند.

برگزارى مراسم سالگرد کوتاه از آبفا استان اصفهان
ارتحال امام خمینى (ره) 
وگرامیداشت حماسه 15 
خرداد در ذوب آهن اصفهان

رشد 11 درصدى تولید محصوالت نورد سرد فوالد مبارکه

تهیه ، ساخت ، حمل ، نصب ، آزمایش ، راه اندازى و بهره بردارى تجهیزات مکانیکى، الکتریکى، کنترل و ابزار دقیق
 و کلیه عملیات ساختمانى طرح آبگیر شناور طرح آبرسانى به شهر خوانسار

(مناقصه شماره 98-2-66/2)

فراخوان مناقصه عمومى دو مرحله اى (فشرده)

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

1-شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى دو مرحله اى تهیه، ساخت، حمل،  نصب، آزمایش، راه اندازى و بهره بردارى تجهیزات مکانیکى ، 
الکتریکى، کنترل و ابزار دقیق و کلیه عملیات ساختمانى طرح آبگیر شناور طرح آبرسانى به شهر خوانسار به شماره (2098001434000041) را از طریق سامانه تدارکات 

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

الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/03/19 مى باشد.

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

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
4-1- مرکز تماس : 021-41934

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

تاریخروزساعتعنوان
98/03/22چهارشنبه16مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

98/04/01شنبه12مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
98/04/01شنبه14زمان بازگشائى پاکتها

نام روزنامه : نصف جهان
تاریخ انتشار : 1398/03/20 


