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سحرى مناسب براى کم خون هاتوقیف 48 دستگاه وسیله نقلیه در یک روز«نبات» شهاب حسینى در راه لس آنجلسچند میلیون ایرانى در تلگرام فعال هستند؟ تاوان  6 شدن 4 با پیراهن سپاهان سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

رابطه خوردن 
تخم مرغ با 
سکته مغزى

پایان کار توزیع کنندگان مشروبات تقلبى
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خداحافظى تلخ رضا 
یزدانى با «از یادها رفته»

آخرین جزییات
 تصادف پورشه در اصفهان

اجماع بر سر 
ریاست یازده باره 

الریجانى

5

معماى کشف 
میمون 5000 ساله

مطالعات جدید محققان حاکى است، مصرف روزى 
یک عدد تخم مرغ با افزایش خطر ابتال به سکته 

مغزى ارتباطى ندارد. یافته هاى مطالعات قبلى در 
مورد ارتباط مصرف تخم مرغ با خطر ابتال به سکته 

مغزى ضد و نقیض بوده اند. برخى مطالعات...

یک کشــف مهم در شهر ســوخته سیستان و 
بلوچستان، باستان شناســان را به هیجان آورده 
است. شهر سوخته در حاشیه جاده زابل-زاهدان 
واقع شده و به عنوان میراث جهانى یونسکو ثبت 
شده است. این شــهر حدود 5200 سال پیش به 
صورت یک روستا بوده که در عرض 500 سال 
گسترش پیدا کرده و حالت شهر به خود گرفته و 
اوج شکوفایى آن 4300 تا 4600 سال پیش بوده 
است. شهر 5000 ساله سیستان و بلوچستان یکى 
از پیشرفته ترین شهرهاى باستانى دنیا محسوب 
مى شــود که تاکنون کاوش هاى فراوانى در آن 

انجام شده است. 
4یکى از این کاوش ها اخیراً ...

پلیس اصفهان مى گوید کسانى را که با توزیع مشروبات الکلى باعث مرگ 6 نفر شدند به دام انداخته است

مهران نائل: «کامیار» 
در «دلدار» نقش منفى 

پیش برنده است

الیى زن به پیکه شاید بازگردد!
 وحید امیرى، ستاره بى چون و چراى فصل هفدهم پرسپولیس بود. 
او از ابتدا تا انتهاى فصل با گل، پاس گل و بازى تکنیکى خود، کمک 
زیادى به پیشرفت سرخپوشان کرد. امیرى اما بعد از جام جهانى 2018 
روسیه و الیى زدن به پیکه، ستاره تیم ملى اسپانیا تصمیم گرفت لژیونر 
شود و به باشگاه ریزه اسپور ترکیه رفت. در سوپرلیگ این کشور، وحید 

نتوانست شایستگى هاى فنى خود را به اثبات برساند و بار دیگر...
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در صفحه 2 بخوانید

شهر سوخته دوباره خبرساز شد

متـرو
 اصفهان- زرین شهر 

از زیر اتوبان ذوب آهن 
مى گذرد

براى بى نیازشدن از آزادسازى زمین هاى کشاورزى؛

آزادى 41 نفر از زندانى  هاى اصفهان در ماه رمضان
مدیرکل زندان هاى استان اصفهان خبر داد
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شایعه حضور قطبى در شایعه حضور قطبى در 
سپاهان و سپاهان و 

تراکتورسازىتراکتورسازى

دد!
لیس بود.

کمک  ود،
8نى 2018

فت لژیونر 
شور، وحید 

یگر...
در صفحه 5 بخوانید

سالروز ضربت خوردن مولى الموحدین حضرت على (ع) را تسلیت مى گوییم

4
ت پیشبرپیشبر

چاپ دوم

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

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

آگهى مزایده (نوبت دوم)

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

م الف: 470405عباس اله یارى - شهردار ایمانشهر

چاپ اول

شرکت تهیه و تولید مواد معدنى ایران در نظر دارد مزایده عمومى اجاره کارخانه سنگبرى جوشقان 
شامل سوله ها، ساختمان ها، ماشین آالت و تجهیزات موجود در قطعه زمینى به مساحت حدود 18500 
مترمربع را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 5098001028000002 
و با جزئیــات مندرج در اســناد مزایده با تضمین شــرکت در مزایــده به مبلــغ 840/000/000 
(هشتصد و چهل میلیون) ریال (واریز نقدى و یا ضمانتنامه بانکى) برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در 
سامانه ساعت 10 صبح مورخ 98/03/04 و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه 
مورخ 98/03/25 مى باشد. عالقمندان شرکت در مزایده مى بایست جهت دریافت اسناد از سامانه 
مبلغ پانصد هزار ریال از طریق سامانه ستاد به نام این شرکت واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام 
و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى با شماره هاى دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768- 021 و 
مرکز 27313131- 021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتى www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

آگهى مزایده عمومى
 شماره 20- 98/2 ت (نوبت دوم)

چاپ اول

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شــماره 59/ش مورخ 98/01/24 شوراى محترم 
اسالمى شهر در نظر دارد عملیات اجرایى جدول گذارى و کانیوگذارى معابر سطح شهر با 
اولویت شهرك میالد را با برآورد اولیه 13/540/000/000 ریال به پیمانکار واجد شرایط واگذار 

نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات ادارى به 
واحد حسابدارى شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز 
شنبه مورخ 98/03/25 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا 

کلیه پیشنهادها مختار است.

آگهى مناقصه عمومى (نوبت دوم)

م الف: 478856حمید عشقى- شهردار شاهین شهر

فست فودى هاى شهر اصفهان فست فودى هاى شهر اصفهان 22 برابر شده اند برابر شده اند
به گفته رئیس اتحادیه اغذیه و ساندویچ فروشان، در حال حاضر به گفته رئیس اتحادیه اغذیه و ساندویچ فروشان، در حال حاضر 15001500 واحد صنفى به فروش فست فود مشغول هستند واحد صنفى به فروش فست فود مشغول هستند
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شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد اجراى پروژه عمرانى به شرح زیر را در بهارســتان از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) 
به شــرکت هاى داراى گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکارى واگذار نماید، لذا با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد تا پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. 

تاریخ انتشار آگهى در سامانه مورخ 1398/03/02 مى باشد.
مناقصه گران در صورت نیاز به اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به صورت فیزیکى به آدرس بهارستان بلوار امیرکبیر مراجعه و یا با 

شماره تلفن 36861090 داخلى 232 تماس حاصل نمایند.
الزم به ذکر است که کارفرما مى تواند هزینه پروژه را به صورت تهاتر با اراضى یا مستحدثات تجارى یا مسکونى و یا نقدى اقدام نماید.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934- 021    دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

 آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى

شرکت عمران شهر جدید بهارستان

نوبت اول

ف
موضوع شماره مناقصهردی

مناقصه
گواهینامه 
صالحیت 
پیمانکارى

مبلغ برآورد اولیه 
(ریال)

سپرده شرکت 
در مناقصه 

(ریال)
مهلت دریافت 
اسناد مناقصه

مهلت ارائه 
پیشنهاد

زمان 
بازگشایى

مدت 
پیمان

12098001352000006

عملیات 
اجرایى میدان 
ورودى (غدیر) 

شهر جدید 
بهارستان

حداقل رتبه 5 
31/528/114/1021/580/000/000رشته ابنیه

تا ساعت 19 
روز پنجشنبه 

مورخ 
1398/03/09

تا ساعت 19 
روز پنجشنبه 

98/03/23

ساعت 10 
روز شنبه 
98/03/25

10 ماه

م الف: 478535



0202جهان نماجهان نما 3500شنبه  4 خرداد  ماه   1398 سال شانزدهم

رئیس کمیســیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس 
شوراى اسالمى درباره احتمال وارد شدن ایران به یک جنگ 
نیابتى با آمریکا گفت: هیچ گروهى نمى تواند اعالم کند از 

جانب ایران وارد «جنگ نیابتى» شده است.
حشمت ا... فالحت پیشه درباره هشدار شرکت بیمه نروژى 
مبنى بر اینکه ایران در تخریب کشتى هاى اماراتى نقش دارد 
و کشتى ها باید حواسشان به این موضوع باشد،  گفت: برخى 
از بازیگران منطقه سعى شان بر این است که امنیت شیشه اى 
خلیج فارس را برهم بزنند و منافع خودشان را تقویت کنند. 
رئیس کمیســیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس 
شوراى اسالمى تأکید کرد: ما به عنوان ایران منتظر روشن 

شدن نتایج تحقیقات هستیم و اعتقادمان بر این است که 
چنین کارهایى مشکوك است.

وى ادامه داد: کسانى هدفشان کشاندن آمریکایى ها به منطقه 
بود و دست اندرکار هستند که جنگى را به راه بیاندازند و در 
حال پیش بردن سیاستشان هستند و مجوز حضور نیروهاى 
نظامى خارجى را هم از شــوراى همــکارى خلیج فارس 
دریافت کرده اند. وى درپاسخ به سئوالى دیگر مبنى بر اینکه 
برخى ها عنوان مى کنند ایران خود را درگیر جنگ با ایاالت 
متحده نخواهد کرد اما در صورت تحرکات بیشتر از سوى این 
کشور وارد یک جنگ نیابتى مى شود، گفت: به هیچ وجه وارد 

هیچگونه جنگى نخواهیم شد. 

محسن کوهکن، نماینده لنجان و عضو فراکسیون والیى 
مجلس، ضمن اشــاره به انتخابات هیئت رئیسه مجلس، 
گفت: در روز شــنبه(امروز) فراکسیون والیى جلسه مجمع 
دارد اما ماحصل چکیده گعده هاى نمایندگان در مجلس این 
است که دو فراکسیون والیى و مستقلین بر سر ریاست آقاى 
الریجانى اجماع مى کنند. نماینده لنجان با اشاره به برخى 
انتقادات در مورد عملکرد الریجانى به عنوان رئیس مجلس، 
گفت: در ارزیابى عملکرد سایر اعضاى هیئت رئیسه یا رؤساى 
کمیسیون ها هم مخالفانى وجود دارد. بنده هم جزو منتقدان 
عملکرد آقاى الریجانى هستم اما در مورد ریاست مجلس 
بحث متفاوت است.  او ادامه داد: رئیس مجلس، رئیس یک 

قوه است و فردى که رئیس مى شود باید ظرفیت ریاست یک 
قوه را داشته و از توان الزم براى اداره جلسه برخوردار باشد.  
کوهکن دربــاره علت تعویق در اعالم نظر فراکســیون ها 
در خصوص انتخابات هیئت رئیســه مجلــس، تأکید کرد: 
فراکسیون هاى سیاسى زرنگ شده اند و مى خواهند در دقیقه 
90 تصمیم بگیرند. یک دلیل هم مى تواند احتمال تعامل میان 
فراکسیون ها باشد. او گفت: دو فراکسیون والیى و مستقلین 
جلسه مشترکى نداشته اند و کســانى مأمور نشده اند که از 
فراکسیون مستقلین بروند و با فراکسیون والیى صحبت کنند 
اما با توجه به گعده هاى چندنفره در مجلس، احتمال ائتالف 

میان دو فراکسیون والیى و مستقلین وجود دارد.

وارد هیچگونه جنگى 
نمى شویم

اجماع بر سر 
ریاست یازده باره الریجانى

رمز یک بار مصرف
 فعًال اختیارى است

   پانا | رمز یک بار مصرف از اول خرداد به 
صورت انتخابى و اختیارى در دسترس مشتریان 
بانک ها قرار گرفته و مشــتریان مى توانند از آن 
استفاده کنند. بر اساس برنامه ریزى ها قرار بود 
بانک ها از اول خرداد 98 رمز دوم ثابت را حذف 
کنند تا با جایگزینــى رمز یک بار مصرف مقابله 
جدى با برداشــت هاى غیرمجاز صورت گیرد 
اما به دلیل آماده نبودن برخى از بانک ها، بانک 
مرکزى اعالم کرد استفاده از رمز دوم ایستا از روز 
اول خرداد براى تراکنش هاى کمتر از 500 هزار 
تومان در صورت پذیرش مسئولیت سوءاستفاده ها 

و جبران خسارت توسط بانک مجاز است.

ما عسل خورترینیم!
  فارس| رئیس سازمان جهادکشاورزى 
آذربایجان شــرقى از تولید 13 هزار و 317 ُتن 
عسل در سال 97 در استان خبر داد و گفت: سرانه 
مصرف این محصول در ایران حدود یک کیلوگرم 
یعنى بیش از سه برابر میانگین مصرف جهانى 

است.

فرزاد جمشیدى 
مشاور رسانه اى مى شود!

بــا تغییرات گســترده    دیده بان ایران|
در قوه قضاییه، شــنیده ها حاکى اســت فرزاد 
جمشیدى، مجرى  صداو سیما به عنوان گزینه 
مشــاوره و مدیریــت روابط عمومى ســازمان 
ثبت اسناد و امالك کشــور معرفى شده است.  
جمشــیدى داراى لیســانس حقوق، دکتراى 
علوم قرآنى و دکتراى ادبیات تطبیقى اســت و 
در کارنامه کارى خــود مدیرکلى روابط عمومى 
وزارت بازرگانى، سخنگویى سازمان ملى جوانان 
و مدیریت روابط عمومى برخى ســازمان ها و 

شرکت هاى دولتى را داشته است.

حقیقت تلخ
دکتر مینو محــرز، رئیس مرکز    تابناك |
تحقیقات ایدز دانشــگاه علوم پزشــکى تهران 
مى گوید: گزارش ها نشان مى دهد در حال حاضر 
حدود 40 هزار بیمار مبتال به ایدز درکشور وجود 
دارد اما آمار غیر رسمى از حقیقتى تلخ خبر مى دهد 
و آن افزایش تعداد مبتالیان تا حدود دو تا سه برابر 

آمارى است که امروز در دست ما قرار دارد.

چه مى کنه این صاعقه!
  تسنیم|  سخنگوى سازمان اورژانس 
از جان باختن 20 نفر از هموطنــان از 18 تا 31 
اردیبهشت ماه بر اثر برخورد «صاعقه» خبر داد. 

مجتبى خالدى اظهــار کرد: در ایــن مدت به 
علت ســوانح جوى ســیل، صاعقه و طوفان در 
اســتان هاى اردبیل ، آذربایجان شرقى و غربى، 
زنجان، خراسان رضوى و جنوبى، چهارمحال و 
بختیارى، اصفهان، کرمانشاه، کردستان، فارس، 
خوزستان، کرمان، لرستان، مرکزى، کهگیلویه 
و بویر احمــد و گیالن 22 نفر کشــته و 53 نفر 

مصدوم شدند.

پیشروى ملخ ها 
به کجا رسید؟

رئیس ســازمان مدیریت بحران    میزان |
کشور گفت: تاکنون بیشترین مبارزه علیه آفت 
ملخ صحرایى در استان هاى سیستان و بلوچستان، 
هرمزگان و جنوب کرمان بوده اســت. به گفته 
مســئوالن وزارت جهاد کشــاورزى با توجه به 
حرکت دســته جات زیاد ملخ صحرایى از سوى 
کشور هاى حاشیه خلیج فارس به کشور تاکنون 
148 بار شاهد هجوم ملخ هاى صحرایى به کشور 
بودیم که هشت اســتان را درگیر مبارزه با ملخ 

صحرایى کرده است.

پاسخ به رئیس جمهور
  تابناك | عباسعلى کدخدایى، سخنگو و قائم 
مقام دبیر شوراى نگهبان با انتشــار مطلبى در فضاى 
مجازى نســبت به اختیارات رئیس جمهور طبق قانون 
اساســى اظهار نظر کرده اســت. کدخدایى نوشــت: 
«رؤســاى جمهور ادوار مختلف طبق قانون اساســى 
اختیارات وسیعى داشته اند و در این دوره نیز اختیارات 
بیشترى متناسب با شــرایط کشور تفویض شده است. 
آیا از ظرفیت این اختیارات گسترده براى حل مشکالت 

کشور استفاده شده است؟» 
این اظهارات کدخدایى در شرایطى مطرح مى شود که 

پیش تر رئیس جمهور خواستار اختیارات ویژه شده بود.

غلبه اومانیسم 
نگران کننده است

  خبرگزارى حوزه | رئیــس دانشــگاه علوم 
اسالمى رضوى تصریح کرد: غلبه اومانیسم و نگاه غربى 
در علوم انسانى فعلى کشــور نگران کننده است و باید 
حوزه در مسیر تحول در علوم انسانى در تعامل با دانشگاه، 
نقش آفرینى جدى ترى داشته باشد. حجت االسالم و 
المسلمین وحدتى خاطرنشان کرد: در حال حاضر علوم 
انسانى در کشور ما متأثر از علوم غربى، اومانیسم و انسان 
محورى است به طورى که این مباحث در علوم انسانى 

فعلى موج مى زند.

نگرانى امیر
  ایسنا| امیر کویت ابراز امیدوارى کرد هرچه 
زودتر آرامش به منطقه بازگردد. «صباح االحمد الجابر 
الصباح»، امیر کویت طى بازدیدى از مقر وزارت خارجه 
این کشور گفت: ما در شرایط بسیار خطرناك و حساسى 
هســتیم و باید آرامش به منطقه بازگردد. همگان باید 
در تعامل با رخداد هاى کنونــى از عقل و حکمت خود 

بهره گیرند.

پوتین بچه دار شد؟!
  عصر ایران| برخى رســانه هاى روســیه این 
روزها درباره بچه دار شدن «والدیمیر پوتین» گمانه زنى 
مى کنند. بر اساس این گزارش، «آلینا کابائوا»، معشوقه 
36 ساله پوتین که قهرمان المپیکى سابق روسیه است 
اخیراً در بیمارستانى خصوصى در روسیه با عمل سزارین 
فرزند دو قلو به دنیا آورده است. گفته مى شود جنسیت 
نوزادان پســر اســت. منابع این روزنامه هاى روسى 
گفته اند کــه هنگام وضع حمل، تمامــى یک طبقه از 
بیمارستان در ُقُرق بوده است. پوتین 65 ساله پس از 30 
سال زندگى از همسرش جدا شده  اما سال هاست با یک 

قهرمان المپیکى روسیه رابطه دارد.
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سال گذشته در تاریخ 11 اردیبهشت تلگرام در ایران مسدود 
شد. هنگامى که تلگرام در 11 اردیبهشت 97 مسدود شد، 
40 میلیون کاربر فعال ایرانى داشت و 750 هزار کانال به 
زبان فارسى در این پیام رســان فعالیت مى کردند. در آن 
زمان، میانگین بازدید روزانه از کانال هاى ایرانِى تلگرام، 
حدود 2/5 میلیــارد مرتبه بود که یک رکورد اســتثنائى 
محسوب مى شد.به گزارش «مردم ســاالرى آنالین»، 
اخیراً در اردیبهشت امســال، جواد جاویدنیا که به عنوان 
سرپرســت معاونت فضاى مجازى دادستانى کل کشور، 
جانشین عبدالصمد خرم آبادى شده است، در مصاحبه اى 
عنوان کرده که 30 تا 35 میلیون کاربر ایرانى از پوسته هاى 
غیررسمى تلگرام استفاده مى کنند. با توجه به این آمارها، 
میزان استفاده از فیلترشکن ها و تعدد پوسته هاى غیررسمى 
تلگرام، بعید اســت که تعداد کاربران فعــال ایرانى این 

پیام رسان کاهش یافته باشد.
طبق یک نظرسنجى ملى که توسط «ایسپا» در اسفند سال 
97 انجام شده، 55/9 درصد مردم ایران همچنان از تلگرام 
استفاده مى کنند. طبق این نظرسنجى، شمار کاربران فعاِل 
ایرانِى تلگرام، 23 برابر کاربران فعال پیام رســان سروش 
است. این نظرسنجى به ما مى گوید که تنها 2/4 درصد مردم 

کشور از پیام رسان سروش استفاده مى کنند. فراموش نباید 
کرد که پیام رسان سروش در میان پیام رسان هاى ایرانى 
بیشــترین تعداد کاربران ثبت نامى را دارد و این آمار بدان 
معناست که سیاست فیلترینگ تلگرام، به  صورت قطعى 

شکست خورده است.

یک کشف مهم در شهر سوخته سیستان و بلوچستان، 
باستان شناســان را به هیجان آورده است. شهر سوخته 
در حاشــیه جاده زابل-زاهدان واقع شــده و به عنوان 
میراث جهانى یونســکو ثبت شده است. این شهر حدود 
5200 سال پیش به صورت یک روستا بوده که در عرض 
500 سال گسترش پیدا کرده و حالت شهر به خود گرفته 
و اوج شــکوفایى آن 4300 تا 4600 ســال پیش بوده 
است. شهر 5000 ساله سیســتان و بلوچستان یکى از 
پیشرفته ترین شهرهاى باستانى دنیا محسوب مى شود 
که تاکنون کاوش هاى فراوانى در آن انجام شده است. 

یکى از این کاوش ها اخیراً به کشــفى منجر شــده که 
فعاالن میراث فرهنگــى معتقدند در میان کشــفیات 
دو سال گذشته در شهر سوخته بى ســابقه بوده است. 
این کشف آنقدر مهم تلقى مى شــود که گزارش آن در 
مهمترین مجله استخوان باستان شناسى جانورى جهان 

به انگلیسى هم چاپ شده است.

تجارت تاریخى
همین که بدانیم  ساکنان یک شهر در 5000 سال پیش، 
میمونى را از کیلومترها دورتــر از مرزهاى آن روزگار به 
محل سکونتشــان وارد کرده و آن را در قفس نگهدارى 
کرده اند، به خودى خود آنقدر داستان جذابى هست که 
اگر هم اســتخوان هاى این میمون از زیر خاك بیرون 

کشیده نمى شد، باز هم مخاطبان خودش را داشت.
اما حاال  اسکلت این میمون 5000 ساله در شهر سوخته 
سیستان و بلوچستان رونمایى شده و جزییات بیشترى از 
زندگى در این منطقه مهم باستانى جهان به دست آمده 
اســت؛ اینکه مثًال پنج هزاره پیش از این، مردم درباره 
حیوانات چگونه مى اندیشیده اند؟ و مشخصًا براى این 
میمون آیا ارزشى در حد پرستش قائل بودند یا صرفًا به 
آن در حد یک کاالى لوکس نگاه مى کردند؟ کارشناسان 
مى گویند باید در این باره مطالعات بیشترى صورت بگیرد 

اما هر دو احتمال قابل بررسى است.  
فارغ از یافتن پاســخ براى این پرســش ها، آنچه فعًال 
مشخص شده این اســت که میمون 5000 ساله شهر 
ســوخته در فرایندى نامعلوم وارد کشــور شده است. از 
آنجا که باستان شناسان پیش از این به ارتباطات تجارى 
شهر سوخته با سرزمین هاى شــرقى ایران مانند شمال 
هندوستان و آســیاى مرکزى پى برده بودند و از طرفى 
چون این نوع میمون اصــوًال در جغرافیاى ایران وجود 
نداشته اســت، بنابراین جانور یاد شــده حتمًا گونه اى 

وارداتى به شهر سوخته بوده است اما شکل این تجارت و 
هدف از آن فعًال نامعلوم است.  

تاجران 5000 ســال پیش، میمون را بیشــتر به منظور 
هدیه دادن به افرادى کــه در جامعه داراى طبقه خاص 
اجتماعى بودند مانند انســان هاى نخبه، تاجر، حاکم یا 
در کل کسانى که داراى شــخصیت خاصى بودند، وارد 
مى کردند. از طرفى به دلیل اینکه در هندوســتان جانور 
پرستى رایج بوده و هنوز هم رایج است، امکان دارد این 
میمون نیز مثل بعضى دیگر از جانــوران که در منطقه 
هندوستان پرستش یا ستایش مى شدند همان نقش را 
براى صاحبش در شهر سوخته داشته یعنى صاحب این 
میمون انســانى با اعتقاداتى خاص بوده که میمون را به 

این منطقه آورده است.

مثل نوزادان
اما یکى دیگر از جنبه هاى این کشــف مهم، شیوه دفن 
میمون شهرسوخته همتراز با دفن انسان هاست. مهدى 

ارباب نیا، معاون میراث فرهنگى سیستان و بلوچستان 
مى گوید: «میمون در دنیاى باستان یک سنبل اشرافیت 
محسوب مى شده  و براى همین مانند یک انسان دفن 
شده اســت، یعنى چون پنج سال ســن داشته به لحاظ 

جایگاه با نوزادان در شهر سوخته همتراز بوده است.»
در شهر ســوخته کودکان را معموًال بدون اشیاء و هدایا 
دفن مى  کردند یا هدایاى کمى برایشان مى گذاشتند. به 
عنوان مثال براى یک کودك سه یا چهار ساله یک کاسه، 
بشقاب، لیوان یا محتویات غذایى و نوشیدنى در کنارش 
قرار مى دادند و دفنش مى کردند ولى مردمان آن زمان به 
این «سنبل اشرافیت» آنقدر اهمیت مى داده اند که جسد 
آن را هم مانند انسان ها با تشریفات به خاك  سپرده اند به 
طورى که این میمون چون خردسال بوده مانند نوزادان 
آن زمان دفن شــده و در کنارش لیوانى منقوش وجود 

داشته است. 
سید منصور سید سجادى، سرپرست گروه باستان شناسى 
شهر سوخته در این باره مى گوید: «با مطالعه چگونگى 

رشد و شــکل گرفتن اســتخوان ها به خصوص پاها و 
دست هایش متوجه شدیم این حیوان در حالت اسارت در 
قفس مرده و به سبب اهمیت آن براى صاحبش همچون 
کودکى به همراه ظرفى زیبا و گالبى شــکل که ظاهراً 

ظرف آبخورى بوده دفن شده است.»

کاوش ها ادامه مى یابد
از سال 76 تا سال گذشــته (به جز چهار سال) 17 فصل 
کاوش در این شهر باستانى انجام شده است. آنطور که 
باستان شناسان مى گویند، شهر سوخته ُمعّرف دوره اى 
است که به آن دوران آغاز شهرنشــینى مى گویند و به 
همین دلیل این شهر همیشــه آبستن خبرهاى هیجان 
انگیز است. کاوش هاى فراوان دیگرى در این شهر برنامه 
ریزى شده که بى شک گوشه هاى نامکشوف فراوانى از 
زندگى ایرانى ها در هزاران ســال پیش را مرئى خواهد 
کرد. کشف میمون شهر سوخته فقط یک گام دیگر در 

این مسیر تلقى مى شود؛ هر چند گامى مهم و کم نظیر. 

نماینده خرمشهر گفت: آقایان به جاى جوسازى در مورد 
سفره افطار مردمى، به پیگیرى مشکالت مردم در لحظه 

افطار با تلفن همراه توجه کنند.
عبدا... سامرى، نماینده خرمشــهر در مجلس شوراى 
اسالمى با اشــاره به انتشار عکســى از وى در فضاى 
مجازى مبنى بر نشستن بر سره سفره افطار با غذاهاى 
خاص گفت: در عکس مشخص است که افطار معمولى 

بود. 
وى گفت: اینجانب براى بررســى مشکالت فاضالب 
روستاى سوره خرمشهر-شلمچه به این روستا رفتم و 
بعد از بازدید میدانى و جلســه با اهالى محل، اینجانب 
را به افطار دعوت کردند و من هم در کنار آنها بر ســر 

سفره نشستم.
سامرى گفت: براى اینجانب گوشــت آوردند که بنا به 
توصیه پزشکان گوشــت قرمز اصًال نمى خورم. کاسه 

خورشت جلویم گذاشتند. 
وى افزود: در عکس منتشــر شــده مشخص است که 
اینجانب در حین افطار در حال صحبت با تلفن هستم که 
در واقع مشکالت یکى از همشهریانم را داشتم پیگیرى 
مى کردم اما آقایان پیگیرى مشــکالت مردم حتى در 

لحظه افطار را نمى بینند.
  نماینــده خرمشــهر در مجلــس افــزود: ضمــن 
اینکه ســفره افطــار را مــردم حــوزه انتخابیه پهن 
کردنــد که در کنار ســادگى برایم بســیار ارزشــمند

 بود.

شهر سوخته دوباره خبرساز شد

معماى کشف میمون 5000 ساله

چند میلیون ایرانى در تلگرام فعال هستند؟

بهروز افخمى، کارگردان نام آشــناى سینماى ایران، در 
نشست «ســینما در گام دوم انقالب اســالمى» که در 
دانشگاه صداوسیما در تهران برگزار شد، به تندى از اصغر 
فرهادى، دیگرکارگردان نام آشــناى کشــورمان که دو 
اسکار را در کارنامه اش دارد انتقاد کرد. افخمى که درباره 
فیلم هاى جدى و کمدى سخن مى گفت، با اشاره به فیلم 
«فروشــنده» اصغر فرهادى گفت: «فیلم جدى کم در 

سینماى ایران ساخته مى شود. براى ساخت فیلم جدى باید 
دالیل جدى داشته باشید. فیلم هایى که ژست جدى دارند 
ولى بى دلیل تماشاچى را آزار مى دهند از فیلم هاى کمدى 
هم نازل تر هستند. مثًال فیلم "فروشنده" اصغر فرهادى، 
فیلم جدى نیست، مى خواهد بگوید اخالق پیچیده است؛ 
لذا شرایط مصنوعى اى را طراحى مى کند که اگر در گوش 
کسى بزنى نامردى کردى، اگر نزنى بى غیرتى. در حالى 

که روندها و موقعیت هاى فیلم تا رسیدن به آن شرایط، 
تمامًا ساختگى و غیرواقعى است. کارگردان قصد داشته 
ژســت مرد اخالق را بگیرد ولى نتوانسته است؛ لذا چنین 
فیلمى، تبدیل به کمدى ناخواسته مى شود؛ فرهادى در این 
فیلم مى خواسته مردم ایران را ناراحت و حتى تحقیر کند. 
فیلمساز باید فروتنى داشته باشد و ژست تفرعن که "بیشتر 

از دیگران مى  فهمم و اخالق مدارم" را کنار بگذارد.»

افخمى: اصغر فرهادى مردم ایران را تحقیر کرد

اینجانب هنگام افطار هم مشکالت مردم را پیگیرى مى کنم!

سهیل سنایى
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انسداد 64 حلقه چاه آب عمیق
مدیرعامل شرکت آب منطقه اى اصفهان از انسداد 64 
حلقه چاه آب عمیق و نیمه عمیق غیرمجاز از ابتداى سال 

جارى تاکنون در استان اصفهان خبر داد.  
مسعود میرمحمد صادقى ذخیره آب در مخزن سد زاینده 
رود اصفهان را هم اکنون 690 میلیون مترمکعب اعالم 
کرد وگفت: ورودى به سـد زاینده رود 149 و خروجى از 
آن 102 مترمکعب بر ثانیه اسـت. وى با بیان اینکه آب 
براى مصرف کشاورزان تا حدود 20 خرداد، جارى است، 
تصریح کرد: مقرر شده است در تابستان براى باغات 75 

میلیون متر مکعب آب رهاسازى شود.

زمانبندي
 درخواست شهرداري ها 

حمیدرضا امیرخانی، مدیرکل راه و شهرسـازي اسـتان 
اصفهان در جلسه کمیسیون ماده 5 استان در خصوص 
درخواسـت هاي شـهرداري ها و مشـکالت موجود در 
شـهرها اظهار کرد: برنامـه زمانبندي براي رسـیدگی 
به درخواسـت هاي شـهرداري ها در سـال 98 در حال 
تهیه اسـت و باید مشـخص شـود که روند درخواسـت 
شهرداري ها از زمان ارسال به راه و شهرسازي تا زمان 
رسـیدن به جلسـه کمیسـیون ماده 5 چه مدت است و 
توسط کار کارشناسی و برنامه زمانبندي منظم اولویت به 
شهرداري هایی که مشکالت بیشتري در شهرهایشان 

دارند داده می شود.

کمک مردم نجف آباد 
به سیل زدگان

رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان نجف آباد، گفت: 
مردم نجف آبـاد بیش از پنـج میلیارد ریـال کمک هاى 
نقدى و غیر نقـدى خود را به مناطق سـیل زده اسـتان 
لرستان ارسال کردند.  مهدى کاظمى خاطرنشان کرد:  
اعزام صد نفر نیروى متخصص داوطلب و انجام بیش از 
2400 نفر ساعت عملیات امدادرسانى، ارسال بیش از  دو 
میلیارد و 200 میلیون ریال کمک هاى نقدى و بیش از 
سه میلیارد ریال کمک هاى غیرنقدى که از منابع مردمى 
تأمین شده بود، یکى دیگر از اقداماتى است که در زمان 

بروز سیل استان لرستان انجام شد.

محدودیت جدید در ابیانه 
به دنبال انتشار ویدیوى جنجالى تکخوانى زن در فضاى 
عمومى روستاى تاریخى ابیانه، محمدرضا علیرضایى، 
رئیس شوراى اسالمى روستاى ابیانه در واکنش به این 
موضوع به فرماندار شهرستان نطنز نامه  نوشت. در این 
نامه آمده است: رفتار ناهنجار و خارج از عرف اجتماعى 
موجب شده تا شوراى اسالمى ابیانه و دهیارى آن اجازه 
ندهند گردشگران ابیانه بدون راهنماى مطمئن و مطلع 

در سطح روستا رفت و آمد کنند.

خبر

معاون بهبود تولیدات گیاهى ســازمان جهاد کشاورزى 
اصفهان گفت: با توجــه به کمبود منابــع آب و قانون 
محدودیت و ممنوعیت کشت برنج، اراضى زیر کشت این 
محصول در استان به کمتر از 1000 هکتار رسیده است.

اصغر محســن زاده کرمانى در جلسه کارگروه سازگارى 
با کم آبى در اســتاندارى اظهار کرد: اراضى زیر کشت 
برنج در استان در ســال 75 حدود 19 هزار و500 هکتار 
بود که اکنون به حدود630 هکتار تقلیل یافته است. وى 
افزود: با توجه به کمبود منابــع آب، قانون محدودیت و 
ممنوعیت کشت برنج غیر از مناطق شمالى کشور باید 
توســط وزارت جهاد کشاورزى اجرایى شــود و در این 

پیوند برنامه هایى مانند معرفى الگوى کشت جایگزین، 
تخصیص یارانه و بسته هاى حمایتى در نظر گرفته شده

 است.
معاون بهبود تولیدات گیاهى ســازمان جهاد کشاورزى 
اصفهان خاطرنشان کرد: این سازمان چند طرح مطالعاتى 
در دست اجرا دارد که از جمله آنها کشت هوازى و امکان 

خشکه کارى برنج است که نیاز به آب کمترى دارند.
استان اصفهان داراى 564 هزار هکتار اراضى کشاورزى 
است که به دلیل کمبود منابع آبى در زمان حاضر حدود 
 200 هزار هکتار از این اراضى زیر کشت زراعى و باغى 

است.

معاون فنى اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى اســتان 
اصفهان از شناسایى 60 گونه گیاه در حال انقراض، نادر و 

آسیب پذیر در این استان خبر داد.
عبدالرضا مهاجر اظهار کرد: بیشتر این گونه هاى گیاهى 
در مناطق جنوب و غرب اســتان اصفهان قرار دارند و 
برنامه هایى براى حفاظت و تکثیر آنها توسط اداره کل 

منابع طبیعى استان در دست اجراست.  
وى با اشــاره به اینکــه 2000 گونه گیاهى در اســتان 
اصفهان وجــود دارد، افزود: 46 درصــد این گونه هاى 
گیاهى بومى منطقه هستند و از این تعداد بیش از 300 

گونه ارزش غذایى و دارویى دارد. 

مهاجر، محصور کردن گونه هــاى گیاهى نادر، در حال 
انقراض و آســیب پذیر را از جمله اقــدام ها براى حفظ 
این گیاهان بیان کــرد و گفت: با تکثیر و کاشــت بذر 
توانسته ایم چتر حمایتى را بر سر این گونه هاى گیاهى 

گسترده کنیم.
 وى با اشاره به اینکه کرفس کوهى، زرین گیاه، آویشن 
دنایى، موسیر، باریجه و آنغوزه از جمله گیاهانى است که 
در مراتع و منابع طبیعى اصفهان مى روید اما در دهه هاى 
گذشته به دلیل مصرف بى رویه آسیب پذیر شده است، 
تصریح کرد: این برداشــت ها به رغم ممنوعیت انجام 

شده است.

شناسایى 60 گونه 
گیاه  آسیب پذیر در اصفهان 

کشت برنج در استان 
به کمتر از 1000 هکتار رسید

آگهى تغییرات
آگهى انتقالى شــرکت ســهامى خاص شــایان بتن 
پویا به شناســه ملى 10101828539 و به شــماره 
ثبت 41366 به موجــب آگهى تغییرات شــماره ى 
139730401095000252 مورخ 1397/02/11 
و صورت جلســه مجمــع عمومى فوق العــاده مورخ 
1396/12/04مرکز اصلى شرکت شــایان بتن پویا 
سهامى خاص به شماره ثبت 4315 واحد ثبتى شهریار 
به نشانى استان اصفهان - شهر اصفهان -خیابان آل 
محمد-خیابان پردیس-کوچه شب بو-1پالك یک طبقه 
اول کدپستى 8193853773 انتقال یافت و در این اداره 
تحت شماره 41366 به ثبت رسید و از لحاظ امضا ذیل 
دفاتر تکمیل گردیده و جهت اطالع عموم آگهى میگردد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (475751)                   

 در حالى که تعداد فوت شــدگان بر اثر مسمومیت ناشى 
از استفاده از مشــروبات الکلى تقلبى در اصفهان تا روز 
پنجشنبه به شش نفر رسیده بود، همزمان پلیس اصفهان 
اعالم کرد پنج نفر از توزیع کنندگان این مشروبات مرگ 

آور را بازداشت کرده است.
ماجراى توزیع مشروبات الکلى تقلبى هفته گذشته زمانى 
در صدر اخبار استانى قرار گرفت که رئیس دانشگاه علوم 
پزشــکى اصفهان در گفتگو با رســانه ها خبر داد از روز 
پنجشــنبه دو هفته پیش ده ها نفر به دلیل مصرف این 
مشروبات در سه بیمارستان بســترى شده اند و چند نفر 
که در میان آنها دو زن هم دیده مى شــوند جان خود را 

از دست داده اند.

آخرین آمار به نقل از طاهره چنگیز حاکى از آن است که تا 
پنج شنبه هفته گذشته 43 نفر دچار مسمومیت مشروبات 
تقلبى در اصفهان شده و به بیمارستان هاى شهر اصفهان 
مراجعه کردند و این در حالى اســت که تا این روز تعداد 

متوفیان به شش نفر رسیده بود.
رئیس دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان مى گوید اغلب 
افرادى که دچار مسمومیت مشروبات الکلى شدند ساکن 
شهر اصفهان بودند و بیشــتر آنها در بخش مسمومیت 
بیمارستان خورشید بسترى شدند. سن افراد مسموم شده 

نیز بین 18 تا 35 سال اعالم شده است.
جزئیات اقدام پلیس 

اما روز پنجشنبه و همزمان با اعالم آخرین آمار در رابطه 
با این پرونده، جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان 

خبر داد که عوامل توزیع این سموم مرگ آور در چنگال 
قانون گرفتار شده اند.  سرهنگ حســین حسین زاده با 
تشریح جزئیات اقدام پلیس براى دستگیرى این پنج نفر 
گفت: «کارآگاهان مجــرب و متخصص پلیس از همان 
دقایق اولیه تحقیقات خود را براى شناسایى و دستگیرى 
عامالن توزیع این مشروبات آغاز کردند و ضمن مراجعه 
به اورژانس سه بیمارستان که مســموم شدگان در آنجا 
بسترى بودند، اقدام به تحقیق در این باره کردند و سرانجام 
مامــوران پلیس امنیت عمومى اصفهــان علیرغم عدم 
همکارى مســمومان موفق شــدند توزیع کنندگان را 
که پنج نفر بودند شناســایى و طى عملیاتى غافلگیرانه 
دســتگیر کنند و براى اقدامات قانونى به مراجع قضائى 

تحویل دهند.»

پلیس اصفهان مى گوید کسانى را که با توزیع مشروبات الکلى باعث مرگ 6 نفر شدند به دام انداخته است

پایان کار توزیع کنندگان 
مشروبات تقلبى

دادستان عمومى و انقالب اصفهان آخرین وضعیت 
پرونــده تصادف پراید و پورشــه در خیابــان کارگر 

اصفهان را تشریح کرد. 
على اصفهانى در گفتگو با «ایمنا»  اظهار کرد: در این 
حادثه یک دستگاه پورشه با دو سرنشین پسر به دلیل 
سرعت غیر مجاز با سه خودرو برخورد کرده که راننده 

یکى از خودروها در این حادثه جان باخته است.
دادستان اصفهان با بیان اینکه پس از وقوع این حادثه 
راننده پورشه از خودرو پیاده و متوارى مى شود، ادامه 
داد: راننده پس از فرار با خواهر خود تماس مى گیرد  
و حضــور خواهرش در صحنــه و صحبت هایى که 
انجام داده منجر به ایجاد حواشى در فضاى مجازى 

شده است.
وى در خصوص آخریــن وضعیت ایــن پرونده در 
بازپرسى اصفهان گفت: کارشناس این پرونده علت 
این حادثه را بى احتیاطى در امر رانندگى، نداشــتن 
گواهینامه و ســرعت غیرمجاز راننده پورشه اعالم 

کرده است.
اصفهانى با بیان اینکه متهم این پرونده در خصوص 
اظهار نظر کارشناسان اعتراض کرده است، افزود: باید 
توجه داشت که نداشتن گواهینامه قتل عمد محسوب 
نمى شــود، بلکه در برخى پرونده ها مجازات وصف 
مجرمانه قتل غیرعمدى را شدیدتر مى کند نه اینکه 

قتل غیرعمد را تبدیل به قتل عمد کند.

مدیرعامل اتحادیه زنبورداران خوانســار خواســتار 
حمایت ویژه از زنبورداران شهرستان شد. 

محمد صادق شانه اى گفت: با روند افزایش هزینه ها، 
به خصوص کمبود شکر و قیمت سرسام آور آن باید 
با زنبوردارى وداع کرد و زنبورداران را به جامعه بیکار 
شهرستان اضافه کرد. وى با اشاره به اینکه تعدادى 
از زنبورداران زنبورهاى خــود را رها و توان ادامه کار 
ندارند، افزود: شرایط جوي، بیماري در زنبورستان ها و 
افزایش قیمت دارو، افزایش هزینه حمل و نقل، گرانى 

و کمبود شکر و اعطا نکردن تســهیالت مناسب به 
زنبورداران مشکالتى است که زنبورداران گریبانگیر 

آن هستند.
مدیرعامل اتحادیه زنبورداران خوانســار  گفت: زنبور 
براى زنده ماندن در زمستان و تغذیه الروها و افزایش 
جمعیت کلنى ها باید با شــکر تغذیه شود و هر کلنى 
زنبور عسل با جمعیت متوسط براى بقا در زمستان و 
افزایش جمعیت در بهار حداقل به بیش از 10 تا 15کیلو 

شکر نیاز دارد.

فرماندار خمینى شــهر در جلسه شــوراى آموزش 
و پرورش این شهرســتان که بــا محوریت نهضت 
ســوادآموزى با حضور اعضاى این شورا برگزارشد، 
با توجه به گزارش مســئول نهضت ســواد آموزى 
مبنى بر وجود 25 هــزار نفر زن و مرد بى ســواد در 
سرشمارى نفوس و مســکن در این خطه، خطاب به 
دســت اندرکاران آموزش و پرورش گفت: با کسى 
رودربایستى ندارم و با آمار صحیح و به دور از تعارف 
برنامه ریزى مى کنم و به زودى آمار دقیق و تفکیک 
شده را به اداره آموزش و پرورش شهرستان تحویل 
مى دهم تا واقعى به مسائل بیاندیشند و تیمى انتخاب 

کنند که در امر آموزش اهتمام ورزند و این قضیه بى 
سوادى به زودى خاتمه یابد.

به گزارش «شبستان»، محمود مسلم زاده به اعضاى 
جلسه به ویژه مسئوالن و کارشناسان اداره آموزش 
و پرورش شهرستان خمینى شــهر خاطرنشان کرد: 
جزیره اى عمل نکنید، نمى توان به سادگى از کنار این 
اعداد و ارقام گذشت و باید تعداد دقیقى از بى سوادى 
را شناسایى کرد، بى سوادى را بزرگ ببینید و در این 
مقوله تا مى توانید کار کنیــد و عزم بلندى  مى طلبد 
که بى سوادى در شهرستان خمینى شهر ریشه کن

 شود.

فلوشــیپ پیوند اعضــاى مرکز آموزشــى درمانى 
الزهرا(س) اصفهان با بیــان اینکه تاکنون براى 17 
هزار و 500 نفر در استان اصفهان کارت اهداى عضو 
صادر شــده گفت: افراد براى دریافت کارت اهداى 
عضو مى توانند به اداره پیوند مرکز آموزشى درمانى 
الزهرا(س) اصفهان مراجعه و یا در ســامانه اهداى 
عضو ثبت نام و یا کد ملى را به سامانه پیامکى 3422 

ارسال کنند.
بهنام صانعى با اشــاره به اینکه 268 نفر در اســتان 
اصفهان در فهرست انتظار پیوند عضو هستند گفت: 

هربیمار مرگ مغــزى مى تواند جان هشــت نفر را 
نجات دهد.

وى با اشــاره به وجــود 30 هزار نفر در فهرســت 
انتظار پیوند عضو درکشــور گفت: روزانه 12 نفر به 
علت نرســیدن عضو پیوندى جان خود را از دســت 

مى دهند.
صانعى با بیان اینکه پیوند کلیه پرمتقاضى ترین، کبد 
سخت  ترین و قلب کمترین عضو پیوندى در اصفهان 
است افزود: هر سال 60 عضو در استان اصفهان اهدا 

مى شود.

روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان در چهاردهمین 
جشنواره انجمن فرهنگى روابط عمومى هاى استان 

اصفهان حائز رتبه «روابط عمومى سرآمد» شد.
شــاهین ملک زاده، رئیس روابط عمومى مخابرات 
منطقه اصفهان در آیینى که براى  معرفى و تجلیل از 
آثار برتر جشنواره انجمن فرهنگى روابط عمومى هاى 
استان اصفهان برگزار شد، به علت کسب رتبه «روابط 

عمومى سرآمد» مورد تقدیر قرار گرفت.
گفتنى است بر اساس ارزیابى و رأى هیئت داوران ا ین 
جشــنواره، روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان 
در محورهاى نوآورى و فعالیت هاى پیشــرو، اطالع 
رسانى و افکار سنجى، محتواسازى، مسئولیت هاى 
اجتماعى و روابط عمومى دیجیتال حائز رتبه سرآمد

 شد.

معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزى 
اصفهان گفت: نرخ رشد جمعیت در این استان به 1/13 
درصد رسید که نسبت به سال 95 حدود 0/16 درصد 

افزایش یافت.
محمد رضا لعلى افزود: جمعیــت اصفهان در زمان 
حاضر حدود پنج میلیون و 237 هزار نفر تخمین زده 
مى شود. این میزان تا ســال 95 حدود پنج میلیون و 
120 هزار و 850 نفر بود. وى با بیان اینکه بیشترین 
جمعیت اســتان معادل 43/73 درصد در شهرستان 
اصفهان اســت، افزود: حدود 39/5 درصد از جمعیت 

استان در کالنشهر اصفهان زندگى مى کنند.
این کارشــناس با تأکید بر اینکه این آمــار، توزیع 

نامتوازن جمعیت را در استان نشــان مى دهد، بیان 
کرد: بیشــترین جمعیت اســتان پس از اصفهان در 
شهرستان هاى کاشان (7/17 درصد)، خمینى شهر 
(6/26 درصد) و نجف آباد (6/24) درصد هستند. وى، 
پایین ترین سهم جمعیت استان را متعلق به شهرستان 

بویین و میاندشت با 0/46 درصد اعالم کرد.
معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه  ریزى 
اصفهان، باالترین نرخ رشــد جمعیت در شهرستان 
هاى استان را متعلق به شاهین شهر و میمه با 2/93، 
برخوار بــا 1/68 و لنجان با 1/58 درصد دانســت و 
گفت: باال بودن این نرخ ها به دلیل زیاد بودن میزان 

مهاجرت به این مناطق است.

آخرین جزییات تصادف پورشه در اصفهان

اعالم زنگ خطر براى زنبورداران خوانسارى

آمار عجیب بى سوادى در خمینى شهر

17 هزار نفر در اصفهان کارت اهداى عضو دارند

روابط عمومى مخابرات «سرآمد» شد

آمارهاى جمعیتى در شهرستان هاى استان

کارشناس زراعت گندم سازمان جهاد کشاورزى اصفهان 
گفت: میزان تولید امسال محصول گندم این استان نسبت 

به سال گذشته بیش از دو برابر افزایش یافته است. 
مهران توکلى افزود: براساس پیش بینى هاى کارشناسى 
امســال افزون بر 310 هزار ُتن گندم در استان برداشت 
مى شــود که 200 هزار تن آن به صــورت تضمینى از 
کشاورزان خریدارى خواهد شد. وى بارندگى هاى اخیر و 
جریان یافتن آب رودخانه زاینده رود را عامل افزایش تولید 
این محصول در استان برشمرد و خاطرنشان کرد: سرانه 
گندم در استان به طور متوســط 170 کیلوگرم است که 
حدود 70 درصد آن به نان و 30 درصد از آن هم به کیک، 

کلوچه، شیرینى، نان هاى فانتزى و ماکارونى اختصاص 
دارد. توکلى با بیان اینکه برداشــت گندم از پنجم خرداد 
(فردا) در اصفهان آغاز مى شــود، ادامه داد: مراکز خرید 
تضمینى گندم براى جمع آورى محصول کشاورزان این 
استان ساماندهى شده است. وى بیان کرد: پیش بینى مى 
شود با توجه به وضعیت مناســب بارش ها امسال خرید 
تضمینى گندم به 200 هزار تن برسد در صورتى که سال 

گذشته  100 هزار تن خریدارى شده است. 
توکلى پیش بینــى کرد که بهار امســال تولید گندم در 
استان اصفهان نسبت به ســال گذشته دو برابر افزایش

 یابد. 

مدیرکل زندان هاى استان اصفهان گفت: از ابتداى ماه 
مبارك رمضان تاکنون 41 زندانى از زندان هاى استان 

اصفهان رهایى یافته اند.
اســدا... گرجى زاده در گفتگو با «ایمنا» با بیان اینکه 
زندانیان جرائم غیرعمد استان اصفهان بالغ بر 1367 نفر 
است، اظهار کرد: از این تعداد جرائم غیرعمد 1115 نفر 
با محکومیت مالى، 318 نفر با محکومیت به دلیل نفقه 
و 42 نفر به دلیل پرداخــت نکردن دیون در زندان هاى 

استان به سر مى برند.
 وى در خصــوص مبلغ مــورد نیاز بــراى آزادى این 
تعداد زندانــى جرائم غیرعمــد افزود: بــراى آزادى 

این افــراد بیــش از 250 میلیــارد تومان مــورد نیاز 
است.

مدیــرکل زندان ها و اقدامات تأمینى و تربیتى اســتان 
اصفهان با بیان اینکه از ابتداى ماه مبارك رمضان تا روز 
چهارشنبه 41 نفر از این زندانیان از بند رهایى یافته اند، 
ادامه داد: اصل بدهى این زندانیان چهار میلیارد و 900 

میلیون تومان بوده است. 
وى افزود: از ایــن میزان یک میلیــارد  و 800 میلیون 
تومان مربوط به گذشــت شــکات، صد میلیون تومان 
آورده زندانى و یک میلیارد و 700 میلیون تومان آورده 

خیّ ران بوده است.

تولید گندم در اصفهان بیش از 2 برابر شد

آزادى 41 نفر از زندانى هاى اصفهان در ماه رمضان
آگهى تغییرات

شرکت سها سازه پارتاك ســهامى خاص به شماره 
ثبت 40194 و شناســه ملــى 10260578721 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1397/09/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ســرمایه 
شرکت از محل مطالبات نقدى حال شده سهامداران و از 
طریق افزایش تعداد سهام، از مبلغ 50000000000 
ریال به مبلغ 100000000000 ریال افزایش یافت و 
ماده 5 اساسنامه بدین شرح اصالح شد: سرمایه شرکت 
مبلغ 100000000000 ریال نقدى است منقسم به 
10000000 سهم 10000 ریالى با نام عادى که تماما 
پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (477158)

شهردارى ایمانشهر در نظر دارد طى تشریفات مزایده عمومى به استناد بند 9 ماده 55 قانون شهرداریها مصوب 1334/04/11 با اصالحات و الحاقات و بند 14 ماده 71 قانون تشکیالت وظایف و انتخابات 
شوراى اسالمى کشور بر اساس مجوز شوراى اسالمى شهر 2 قطعه پالك زمین با مشخصات ذیل با توجه به نظریه کارشناس رسمى دادگسترى از طریق مزایده اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند از 
تاریخ انتشار این آگهى تا روز شنبه مورخ 98/03/11 به امور مالى شهردارى مراجعه و اسناد شرکت در مزایده را دریافت نمایند. همچنین قیمت پیشنهادى خود را تا روز یکشنبه مورخ 98/03/12 به 

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

آگهى مزایده (تجدید)

عباس اله یارى- شهردار ایمانشهر

نوبت اول

قیمت کل پایه ریالقیمت هر مترمربع پایه ریالکاربرىوض عیت ملکمساحت (مترمربع)شماره پالكردیف
13/700/000698/700/000تجارىزمین بایر13451
14/000/000420/000/000تجارىزمین بایر23530

م الف: 473209

مانى مهدوى
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تهیه کننده مجموعه  «پایتخت» از توافق نهایى و انعقاد قرارداد یکساله براى ساخت فصل ششم 
این سریال خبر داد که محسن تنابنده نویسندگى آن را برعهده دارد.

الهام غفورى افزود: این قرارداد بسته شد تا هم آقاى تنابنده تمرکز بیشترى روى متن داشته باشند 
و هم اینکه بتوانیم تمامى بازیگران را در اختیار داشته باشیم.  او ادامه داد: چون امسال این قرار داد 
از اول سال بسته شده است و ما زمان یکساله براى این قرارداد در نظر گرفتیم، توانستیم با کلیه 

عوامل «پایتخت» هم قرارداد ببندیم.
 این تهیه کننده تأکید کرد: انعقاد این قرارداد در آغاز سال کمک کرد که بتوانیم تیم سریال را جمع 
کنیم و با بازیگران قرارداد ببندیم. خیالم از این بابت که بتوانم عوامل اصلى کار را داشــته باشم 
راحت شده است چون اعتقاد دارم اگر تلویزیون بخواهد کار «پایتخت» را براى نوروز تولید کند 
با توجه به اینکه بازیگرانش پر کار هستند و در پروژه هاى دیگر حضور دارند باید از ابتداى سال 

این قرارداد بسته شود.
 غفورى با اشاره به اینکه نگارش فیلمنامه «پایتخت 6» را محسن تنابنده آغاز کرده است توضیح 
داد: آقاى تنابنده همیشه سرپرست گروه نویسندگان و طراح فیلمنامه «پایتخت» بود البته امسال 
زحمتش مضاعف شده است چون پیش از این کار، نگارش را مرحوم خشایار الوند بر عهده داشت 
ولى با توجه به اینکه امسال آقاى تنابنده در این زمینه تنها شده فعًال شخصاً نگارش را بر عهده 
گرفته تا احتماًال در آینده بتوانیم نویســنده هاى دیگرى را هم بــه کار اضافه کنیم.  وى درباره 
ویژگى  هاى سریال «پایتخت 6» و ماجراهایى که در داستان قرار است رخ دهد گفت: طراحى 
اولیه کار را آقاى تنابنده انجام مى دهد و من هنوز در جریان نیستم که قرار است در «پایتخت 6» 
چه اتفاقى بیافتد و هر چه هست در فکر آقاى تنابنده پخته مى شود و شکل مى گیرد ولى تالش 
بر این است که کارى جذاب تر از «پایتخت»  هاى قبلى باشد، این حساسیت در حال حاضر روى 

نگارش فیلمنامه وجود دارد.
 غفورى در پایان درباره سرانجام فیلمى که قرار بود به صورت تک قسمتى از مجموعه «پایتخت» 
ساخته شود گفت: آن فیلم ممکن است روزى ساخته شــود ولى با توجه به اینکه شرایط تغییر 
مى کند و «پایتخت» هم همیشه به موضوعات روز مى پردازد آن قصه یک قصه نیمه تمام ماند 
که ویژه نوروز 98 بود. ما خیلى تالش کردیم که کار را به عید فطر مرتبط کنیم اما قصه طورى 
طراحى شده بود که فقط مناسب نوروز و تحویل سال بود. اتفاقات به گونه اى رقم خورد که صبح 
عید شروع مى شد و امسال نیز چون عید، مصادف با روز پدر بود، قصه بر این اساس پیش رفته بود. 
سال آینده نیز عید و روز پدر در یک روز نیستند که ما بتوانیم از این موقعیت استفاده کنیم براى 

همین فعًال براى آن اپیزود تصمیم خاصى گرفته نشده است.

رضا یزدانى، خواننده و بازیگر کشــورمان سه شنبه شب 
گذشــته با اتفاقى غم انگیــز از ســریال «از یادها رفته» 
خداحافظى کرد و نقش «مهراد» در این ســریال به پایان 

رسید.
سیزدهمین قســمت ســریال «از یادها رفته» شب 31 
اردیبهشت ماه97 روى آنتن شــبکه یک سیما رفت. این 
قسمت از سریال با اتفاقى تلخ و غم انگیز همراه بود؛ رضا 
یزدانى بازیگر نقش «مهراد» در این شب آخرین نقشش را 
در این سریال ایفا کرد و با مرگ پایان تلخى را در قصه «از 

یادها رفته» تجربه کرد.
رضا یزدانى با انتشار تصویرى دلخراش از قسمت سیزدهم 
ســریال «از یادها رفته»  در صفحه شخصى خودش در 
اینستاگرام از پایان بازى در این سریال نوشت: «هر آغازى 
یه پایانــى داره در نهایت... این هم پایــان نقش "مهراد 
بود"... ولى منتظر بشینید... 15 شب مهمان خونه هاتون 
بودم، سپاس که تماشا کردین، ادامه سریال رو هم ببینین 
حتماً، دو تا ترانه دیگه هم تا انتهاى سریال هست اگر پخش 

بشه... دوستتون دارم...»
رضا یزدانى در سریال «از یادها رفته» بازیگر نقش «مهراد» 
و شیفته «مهربانو» دخترى بود که در خانواده آنها بزرگ 
شــده اســت اما «مهربانو» دلباخته فردى دیگرى به نام 
«خسرو» است و «مهراد» در واقع رقیب عشقى «خسرو» 

بود که از میدان به در شد.

بازیگرانى چون حســین یارى، هلیا امامــى، میترا حجار، 
رضا یزدانى، پوریا پورسرخ، بیتا فرهى، کامران تفتى، لیال 
بلوکات، سیما تیرانداز، مهدى ســلوکى، رسول نجفیان، 
علیرام نورایى، حبیب دهقان نسب، مهرداد ضیایى و... در 

سریال «از یادها رفته» به ایفاى نقش مى پردازند.
سریال «از یادها رفته» به کارگردانى بهرام بهرامیان و تهیه 
کنندگى اکبر تحویلیان در شــب هاى ماه مبارك رمضان 

ساعت 22 و 15 دقیقه از شبکه یک سیما پخش مى شود.

فیلم سینمایى «نبات» و «خانه پدرى» در جشنواره اى در 
لس آنجلس حضور پیدا مى کنند.

اکران هاى بین المللى فیلم سینمایى «نبات» با نمایش در 
آمریکاى شمالى آغاز مى شود.

فیلم «نبات» کــه در بخش بازار جشــنواره جهانى فجر 
حضور داشت در نخستین حضور بین المللى خود در کنار 
فیلم «خانه پدرى» از 3 تا 7 ژوئن برابر با 13 تا 17 خرداد 
در هفته فیلم هاى ایرانى مســتقل در لس آنجلس آمریکا 

نمایش داده مى شود.
همچنین اکران این فیلم در آمریکاى شمالى و کانادا نیز در 
حال برنامه ریزى نهایى است و از میان کشورهاى آسیایى 
نیز لبنان اولین کشورى است که «نبات» را اکران عمومى 

خواهد کرد.
فیلم «نبات» به کارگردانى پگاه ارضى و با بازى شــهاب 
حســینى و نازنین فراهانــى در حال حاضــر روى پرده 

سینماهاست.

مهران نائل، بازیگر سینما و تلویزیون گفت: براى بازى در سریال «در مسیر 
زاینده رود» عامدانه تالش مى کردم تــا وجهه هاى مثبت نقش را هم بازى 
کنم اما براى ایفاى نقــش «کامیار» در «دلدار» ایــن کار را نکردم چراکه 

ویژگى هاى نقش این اجازه را نمى داد.
بازیگر نقش «کامیار» در ســریال «دلدار» اظهار کرد: در این سریال نقش 
منفى اى را ایفا مى کنم که اتفاقًا در قصه پیش برنده است و ابعاد مختلفى هم 
دارد. درست است که تا به حال نقش هاى منفى بسیارى را بازى کردم اما از 
نظر خودم این نقش تا حدودى و در قیاس با سایر کاراکترهایى که تا به حال 
بازى کردم، متفاوت اســت. وى ادامه داد: یادم هست براى بازى در سریال 
«در مسیر زاینده رود» به کارگردانى حسن فتحى عامدانه تالش مى کردم تا 
وجهه هاى مثبت آن نقشى که خاکسترى بود را هم بازى کنم اما براى ایفاى 
نقش «کامیار» در سریال «دلدار» این کار را نکردم چراکه ویژگى هاى نقش 

این اجازه را نمى داد تا وجهه هاى مثبتش را هم به تصویر بکشم.
بازیگر سریال «شهرزاد» درباره بستر عاشقانه اى که اغلب کارگردان ها براى 
روایت سریال هایشان انتخاب مى کنند، گفت: براى تولید سریال هایى که در 
مناسبت ها و سایر ایام سال پخش مى شود، موضوع هاى کمى وجود دارد، اما 
مهم شیوه هاى پرداختن به آنهاست که کارها را از هم متمایز مى کند. همانطور 
که مى شود قصه عاشقانه را لوس تعریف کرد، مى شود بسیار حساب شده هم 

به آن پرداخت، چراکه ژانر بسیار حساسى است.
نائل افزود: سال ها بود دوست داشــتم با برادران محمودى همکارى داشته 
باشــم و تا االن این اتفاق نیافتاده بود. یا من مشــغول کار دیگرى بودم یا 
اینکه شرایط این همکارى میسر نشده بود تا اینکه براى «دلدار» دعوت به 

همکارى شدم و بدون اینکه فیلمنامه کامل را بخوانم و فقط با تعریف کلى از 
داستان، قرارداد بستم و مشغول به کار شدم. وى با بیان اینکه قصه این سریال 

مخاطبان بســیارى را درگیر خواهد کرد، ادامه داد: همیشه قصه هاى 
عاشــقانه آن هم به این شکل مخاطبان بســیارى را جذب خود 

مى کند و برادران محمودى نیز در سریال قبلى شان این را نشان 
داده بودند و امیدوارم مردم نیز از تماشاى سریال لذت ببرند.
این بازیگر درباره فضاى ســریال هاى مناسبتى نیز عنوان 
کرد: معتقدم اگر یک کار خوب باشد مردم آن را مى بینند و 
به زمان پخش و... ربطى ندارد. از طرفى برخى سریال ها 
تکلیف زمان پخششان مشخص نیست و حتى تا زمان 
پخش نمى دانند که براى ماه رمضان هســت یا نه. به 
همین دلیل خیلى بهتر است همان ابتدا به کارگردان 
بگویند که این سریال براى مناسبت خاصى ساخته 
مى شود تا اگر بخواهد المانى را به کارش اضافه کند. 

وى درباره سایر فعالیت هاى خود نیز گفت: احتمال دارد 
به زودى تئاترى را با همــان گروه خودمان کارگردانى 

کنم. 
ســریال «دلدار» به کارگردانى و تهیه کنندگى برادران 
محمودى با بازى محمدرضا غفارى، سوگل خلیق، بهزاد 
فراهانى، الناز حبیبى، مهران نائل، على اوسیوند و حسام 
محمودى و... در ماه رمضان هر شــب از شــبکه 2 سیما 

پخش مى شود.

مهران نائل: «کامیار» در «دلدار» 
نقش منفى پیش برنده است

ل را بخوانم و فقط با تعریف کلى از 
م. وى با بیان اینکه قصه این سریال 

، ادامه داد: همیشه قصه هاى 
 بســیارى را جذب خود 

قبلى شان این را نشان 
سریال لذت ببرند.
ناسبتى نیز عنوان 
 آن را مى بینند و 
رخى سریال ها 
و حتى تا زمان 
ســت یا نه. به 
ه کارگردان 
ساخته  صى
ضافه کند. 

 احتمال دارد 
ن کارگردانى 

نندگى برادران 
ل خلیق، بهزاد 
وسیوند و حسام 
2 شــبکه 2 سیما 

 «دلدار» 
ه است

همه چیز درباره «پایتخت6» 

قرارداد بسته شد
تا نوروز 99 صبر کنید 

ترالن پروانه، بازیگر سینما و تلویزیون 
پس از مدت ها به اخبار منتشر شده درباره 
ارتباطش با ســعید عزت اللهى و فرشاد 
احمدزاده واکنــش نشــان داد و آنها را 

بى اساس و غیرواقعى دانست.
ماجراى ارتباط ترالن پروانه با دو تن از 
فوتبالیســت هاى جوان کشور مدت ها 
به نقل محافل مختلف تبدیل شده و در 
شبکه هاى اجتماعى و فضاى مجازى پخش شد، موضوعى که با واکنش هاى جدى این 

بازیگر جوان همراه نشد.
این بازیگر اما در نهایت به این اخبار واکنش نشــان داد و در این باره بیان کرد: «هیچ گونه 
رابطه اى میان من و این دو شخص نبوده و پدر و مادرم پیگیر این حاشیه سازى ها بوده اند و 
در ارتباط با حاشیه سازان هم اقدام هاى مؤثرى داشتند که اگر بخواهم بگویم چه اتفاقاتى 

رخ داده است چندان جالب نخواهد بود.»
وى افزود: «برخى از فامیل دورمان با من تماس مى گرفتند و گاه به واسطه این شایعه ها به 
من تبریک مى گفتند اما واقعیت این است که آنها از هیچ چیز اطالع نداشتند و تحت تأثیر این 
جوسازى ها قرار گرفته بودند، هرچند که فامیل  نزدیک از تمامى این شایعه هاى بى اساس 

مطلع بودند و آن را باور نداشتند.»
این ادعاهاى ترالن پروانه در حالى مطرح شــد که او هیچ اشاره اى به آن فیلم پخش شده 
در فضاى مجازى که گفته مى شد از او و فرشاد احمدزاده در یکى از کافه هاى تهران گرفته 

شده است، نداشت.

ترالن پروانه تکذیب کرد

خداحافظى تلخ رضا یزدانى با «از یادها رفته»
حامد بامروت نژاد، تهیه کننده فیلم ســینمایى «دختر ایران» از 
حضور قطعى کورش تهامى و گالره عباسى در این فیلم سینمایى 

خبر داد.
بامروت نژاد درباره مراحل آماده سازى فیلم سینمایى «دختر ایران» 
به کارگردانى سیدجالل اشــکذرى که به تازگى پروانه ساخت 
دریافت کرده است گفت: این فیلم ســینمایى به تهیه کنندگى 
مشترك من و سیدجالل اشــکذرى قرار است در یزد تولید شود 
و یک عاشقانه متفاوت نسبت به دیگر آثار این کارگردان جوان 
اســت. وى افزود: ما پیش از این تقریباً پیش تولید این اثر را آغاز 
کرده بودیم اما با دریافت پروانه ساخت کار تولید «دختر ایران» با 

جدیت بیشترى پیش مى رود و سعى مى کنیم به زودى آن را کلید 
بزنیم. همانطور هم که گفتم تمام فیلمبردارى «دختر ایران» در 

یزد انجام مى شود.
بامروت نژاد اظهار کرد: تقریبًا با همه عوامل پشت صحنه براى 
همکارى در این فیلم به نتیجه رسیده ایم و از بازیگران هم حضور 
گالره عباسى و کورش تهامى در «دختر ایران» نهایى شده است.

این تهیه کننده در پایان عنوان کرد: با توجه به اینکه این سومین 
اثرى است که قرار است سیدجالل اشکذرى آن را کارگردانى کند، 
من پیش از این آثار او را تعقیب مى کردم و با نهایى شدن فیلمنامه 

«دختر ایران» تصمیم گرفتیم با یکدیگر همکارى کنیم.

عاشقانه متفاوت کورش تهامى با «دختر ایران»

سام درخشانى، بازیگر ســینما و تلویزیون کشورمان به تماشاى 
فیلم «مترى شیش و نیم» نشســت و به تمجید از بازى شگفت 

انگیز نوید محمدزاده در این فیلم پرداخت.
نوید محمدزاده از آن دست بازیگران جوانى است که طى چندین 
سال حضور در دنیاى هنر به یکى از پرافتخارترین هاى این عرصه 
تبدیل شــد. این بازیگر جوان این روزها با فیلم «مترى شیش و 
نیم» در سینماهاى کشــور روى پرده مى رود و بازى او حسابى 

مورد توجه طرفدارانش قرار گرفته است.
سام درخشانى، بازیگر کشورمان هم به تماشاى این فیلم نشست 
و بازى نوید محمدزاده در «مترى شیش و نیم» نظر او را حسابى 
جلب کرد. این هنرمند با انتشار عکسى در کنار نوید محمدزاده در 
اکران «مترى شیش و نیم» در پستى اینستاگرامى لب به تمجید 
از  این فیلم و نقش نوید محمدزاده گشود و نوشت: «...فیلم عالى 
بود، درجه یک و بى نقص، واقعا لذت بردم... سعید عزیزم! بهت 
تبریک مى گم بخاطر استعداد عجیبى که در نگارش و ساخت فیلم 
دارى...دمت گرم... خیلى ها فکر مى کردن "ابد و یک روز" یه 
اتفاق بوده ولى اتفاق تویى و اینو با این فیلم ثابت کردى...و اما نوید 
عزیزم! باید اعتراف کنم که وقتى بازى هات رو مى بینم از بازیگرى 
مى ترسم و احساس روزهاى اول کار رو در من زنده مى کنى...

نوید جانم، برادرم! طورى که تو در این فیلم ظاهر شدى باعث شد 
مِن تماشاچى قهرمان قصه رو گم کنم و با تو که قرار بود آدم بَده 

قصه باشى همزاد پندار بشم و پا به پاى شخصیتت در فیلم اشک 
بریزم... مرسى بابت بازى هاى خوبى که مى کنى و ان شاءا... که 

همیشه در مسیر رشد باشى رفیق، داداشم!»
«مترى شــیش و نیم» به کارگردانى سعید روســتایى یکى از 
پرفروش ترین فیلم هاى درحال اکران سینماهاى کشور است 
که بازیگرانى چون نوید محمدزاد، پیمان معادى، فرهاد اصالنى، 

پریناز ایزدیار، هومن کیایى و... در آن به ایفاى نقش پرداختند.
یکى از جدیدترین خبرها درباره این فیلم سینمایى پخش آن در 
اروپا است که یکى از معروف ترین کمپانى هاى فرانسوى حق 

پخش آن را برعهده گرفت.
اکران فیلم «مترى شیش و نیم» از نوروز امسال در سینماهاى 
کشــور آغاز شــد و با فروش حدود 25 میلیارد تومــان عنوان 

پرفروش ترین فیلم غیرکمدى را از آن خود کرده است.

تمجید سام درخشانى از نوید محمدزاده

«نبات» شهاب حسینى در راه لس آنجلس

آگهی تحدید حدود عمومى سال 1398
پیرو آگهى نوبتى هاى قبلى اینک تحدید حدود قسمتى از امالك شهرهاى علویجه 
1 اصلی و دهق 4 اصلى واقع دربخش 15ثبت اصفهان به موجب ماده 14 قانون ثبت 

به شرح زیر آگهى مى شود.
بخش15ثبت اصفهان 

علویجه یک اصلی وشماره هاى فرعى
پالك 3705 فرعى – آقاى محمد جواد شفیعى فرزند محمود و غیره ششدانگ یک 

قطعه زمین محصور به مساحت 277/55 متر مربع. 
پالك 4670 فرعى - آقاى مهدى سلیمانى علویجه فرزند عباس ششدانگ یک باب 

مغازه به مساحت 167/20 متر مربع.
پالك 4819 فرعى – خانم زهرا زمانى علویجه فرزند کاظم ششدانگ یک باب خانه 

به مساحت 210 متر مربع.
پالك 5015 فرعى که جهت استانداردســازى پالك 784/1 فرعى - آقاى حسین 

قندهارى علویجه فرزند على ششدانگ یک باب خانه به مساحت 366 متر مربع.
پالك 5123 فرعى مجزى شده از 827 فرعى _ آقاى حسنعلى کریمى فرزند على و 

غیره ششدانگ یک باب خانه به مساحت 334/80 متر مربع.
تاریخ بازدید :  چهارشنبه  1398/03/29
دهق چهار اصلى و شماره هاى فرعى

پالك 2155 فرعى – رضا على مومنى دهقى فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعى به مساحت 1861/50 متر مربع. 

پالك 2688 فرعى – کرمعلى محمدبیگى دهقى فرزند قنبر و غیره ششدانگ مزرعه 
بایر موسوم به مزرعه جزستان سلطان.  
تاریخ بازدید : پنجشنبه    1398/03/30

تحدید حدود پالك مذکــور در روزهاى فوق به ترتیب از ســاعت 8 صبح به بعد در 
محل شروع وانجام خواهد شد . لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك 
ومجاورین اعالم مى شود که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور به هم رسانند 
چنانچه که هر یک ازصاحبان امالك و یا نماینده قانونى آنها در موقع تحدید حدود 
حاضر نباشــند مطابق ماده 15 قانون مزبور ،ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورین تحدید خواهد شد اعتراضات مجاورین وصاحبان امالك که در موعد مقرر 
حاضر نبودند مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود 
فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد وطبق تبصره 2 ماده واحــد قانون تعیین تکلیف 
پرونده هاى معترضى ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره باید با تقدیم 
داد خواســت به مرجع ذى صالح قضایى گواهى تقدیم را اخذ وبه این اداره تسلیم 
نمایند./. تاریخ انتشار:    شنبه      1398/03/4 شــماره م . الف : 477481 ابوالفضل 

ریحانى- کفیل اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت/3/111 
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139604002003000753/1 شماره بایگانى پرونده: 9601531/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000064 تاریخ صدور: 1398/02/18 بدین وسیله به: (1 
آقاى علیرضا عباسى آبگرمى فرزند منصور به شناســنامه شماره 5038 صادره از اصفهان و 
کدملى 1292943981 متولد 1365/03/26 ساکن اصفهان مشتاق 2 خ مهر خ مهران بن 
بست صدف، ابالغ مى شــود که بانک ملى ایران شــعبه خیابان آزادگان اصفهان به استناد 
قرارداد بانکى شماره 9407810626 مورخ 1394/08/09 جهت وصول مبلغ 230/344/656 
ریال بابت اصل و مبلغ 32/094/910 ریال بابت سود و مبلغ 21/011/035 ریال بابت خسارت 
تاخیر تادیه تا تاریخ 1396/05/08 بانضمام خسارت تاخیر روزانه به مبلغ 189/343 ریال از 
تاریخ 1396/05/08 تا روز وصول علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 
9601531 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1396/07/19 مامور، محل اقامت 
شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا 

مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و طبق تبصره دوم ماده 
113 قانون برنامه پنجساله ششم توســعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى 
ایران ظرف مدت بیســت روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت ب ه 
پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 474302 رئیس 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /3/108
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- خانم پوران شاه محمدى دادخواستى به 
مبلغ الزام به انتقال سند مقوم به 165/000/000 ریال بطرفیت آقاى 1- فرج ا... سیفى فرزند 
حسین 2- فاطمه رمضانى فرزند رحمان که اعالم شــده مجهول المکان است تقدیم و به 
کالسه 129/98 ش7ح در شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت 
مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
نشر و از نامبرده دعوت مى شــود در روز مورخ 98/4/3 ساعت 16 در جلسه شورا حاضر و در 
همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر 
این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 
م الف: 476205 شعبه هفتم  حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره 

یک) /3/110
اخطار اجرایى

محکوم علیه  شــرکت بتن ریزان زنده رود به مدیریت زهراطباطبایى  وعلى طباطبایى  به 
نشانى مجهول المکان محکوم له مهدى زمانى فرزندسیاوش به نشانى شاهین شهر عطار 
فرعى 9شرقى پالك 28 به موجب راى شماره 751 تاریخ 27 / 11 / 97حوزه قضایى  شوراى 
حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ یازده میلیون 
وشصت هزارریال بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ یک میلیون ویکصدوچهل وپنج هزارریال 
هزینه دادرسى وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست مورخ 97/9/26لغایت زمان 
پرداخت وپرداخت نیم عشردولتى هزینه اجرامى باشد . ماده 34 قانون اجراى احکام همین که 

اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا 
اعالم نماید   . 475921 /م الف  حبیب اسالمیان -  قاضى شعبه هشت-  حقوقى شوراى حل 

اختالف شاهین شهر/ 3/104                                         
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002003004899/1 شماره بایگانى پرونده: 9706873/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000063 تاریخ صدور: 1398/02/18 بدین وسیله به: (1 
آقاى محمد کدخدایى فرزند رضا به شناســنامه شــماره 3322 صادره از اصفهان و کدملى 
1292186062 ساکن اصفهان ملک شــهر خیابان مفتح کوچه آسمان پالك  13 کدپستى 
81979، (2 خانم سوسن شمس حســن هندوئى فرزند محمدعلى به شناسنامه شماره 20 
صادره از لردگان و کدملى 4669589369 ســاکن اصفهان خیابــان فالطورى کوچه 28 
پالك 16، ابالغ مى شود که بانک ملى ایران شعبه خوراســگان اصفهان به استناد قرارداد 
بانکى شماره 6603737642007 مورخ 1395/09/25 جهت وصول مبلغ 369/118/142 
ریال بابت اصل و مبلغ 11/301/504 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1397/09/22 
بانضمام خسارت تاخیر روزانه به مبلغ 246/079 ریال از تاریخ 1397/09/22 تا روز وصول 
علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالســه 9706873 در این اداره تشکیل 
شده و طبق گزارش مورخ 1397/10/30 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 
نشده، لذا بنا به تقاضاى بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه 
در روزنامه نصف جهان آگهى مى شــود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله 
ششم توسعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت بیست روز از 
تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، 
عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 474300 مســئول شعبه اول اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان /3/109
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شرکت عمران شهر جدید مجلسى در نظر دارد نسبت به برگزارى مناقصه عمومى ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت به نشانى www.setadiran.ir اقدام نماید:

- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مذکور: 98/03/01
- شرایط زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه: حداکثر تا ساعت 10 روز شنبه مورخ 98/03/11

- مهلت زمانى ارائه پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 98/03/21
- زمان بازگشائى پاکات: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/03/22

- نشانى کارفرما: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسى- بلوار ارم شرکت عمران مجلسى
کدپستى: 45775- 86316 دورنگار: 52472214- 031   تلفن: 03152472733  

www.majlessi-ntoir.gov.ir :سایت شرکت عمران مجلسى

آگهى فراخوان مناقصه عمومى

شرکت عمران شهر جدید مجلسى

نوبت دوم

 م الف: 476802

شماره فراخوان 
مبلغ برآورد (ریال)موضوع مناقصهسامانه

مدت قرارداد
مبلغ ضمانتنامه شرکت 

شرایطدر مناقصه (ریال)

2098001397000001
حفاظت فیزیکى شهر جدید 

مجلسى اراضى دولتى و 
ساختمان هاى

 شرکت عمران مجلسى

5/400/000/000
270/000/000یکسال

داراى تأیید صالحیت 
حفاظتى و مجوزات الزم 
از نیروى انتظامى و پلیس 

پیشگیرى

                               مدافــع محبــوب مــرد کروات 
پرســپولیس باوجــود تالش هاى زیــادى که 
مســئوالن تیم پایتخت انجام دادند، همچنان 
عضو سپاهان بود؛ ولى پرفسور دست بردار این 
پسر پر حاشیه تیم سپاهان نبود و در پایان توانست 
او را جذب کند اما هواداران سپاهان بعد از جدایى 
خلیل زاده او را متهم کردند کــه در بازى هاى 

سپاهان و پرسپولیس کم کارى مى کرده است.
بازى هــاى درخشــان مقابــل 

پرسپولیس
شجاع خلیل زاده در سال هاى اخیر یکى از بهترین 
مدافعان فوتبال ایران بوده است؛ وى به  واسطه 
عملکرد خــوب در مس کرمــان، در زمانى که 
شاگرد امیر قلعه نویى بود و دوره اول حضورش در 
سپاهان حتى نظر مساعد کادر فنى تیم ملى را هم 
جلب کرد و توانست در کانون توجهات قرار گیرد.

مشــکلى کــه در موضــوع خدمت ســربازى 
(معافیت هاى غیرمعقول بازیکنان فوتبال در یک 
دوره زمانى) خلیل زاده پیش آمــد، مدتى او را از 
فوتبال دور کرد. رئیس تربیت بدنى کل نیروهاى 
مسلح در مورد کارت پایان خدمت شجاع خلیل 
زاده شبهه وارد کرد و گفت: «کارت شجاع خلیل 
زاده مشکل دارد. او جزو کسانى است که معافیت 
پزشکى دارد و باید تحقیقات الزم درباره او صورت 
بگیرد. ظــرف چند روز آینــده رأى او هم اعالم 
مى شود و اگر مشکلى در کار این بازیکن باشد، وى 

براى ادامه فعالیت باید به تیم هاى نظامى برود.»
مهدى تاج چند روز بعد در مصاحبه اى که با یکى 
از رسانه ها داشت اعالم کرد: «شجاع خلیل زاده 
به دلیل فریبکارى در دریافت کارت پایان خدمت 
حق بازى در لیگ برتر را ندارد و او نیز مثل سایر 

بازیکنان خاطى باید از تیم فعلى اش جدا شود.»
کد سربازى شجاع خلیل زاده از طرف ستاد کل 
نیروهاى مســلح براى تراکتورسازى صادر و در 
نهایت خلیل زاده از سپاهان جدا شد و باید دو سال 

براى تراکتورسازان به میدان مى رفت.
پرفســور ســرباز تراکتــور را 

مى خواست
نمایش خــوب خلیل زاده در تراکتورســازى به 
عنوان بازیکن سرباز، سرمربى کروات پرسپولیس 
در فصل پانزدهم لیگ برتر را راضى کرد تا براى 
جذب شجاع اقدام کند. برانکو در نیم فصل لیگ 
سال 95 از مسئوالن باشگاه خواست براى ترمیم 
و بازســازى خط دفاعى تیمش خلیل زاده را به 

خدمت بگیرند.

پرسپولیسى ها تالش زیادى کردند تا با استفاده 
از کسرى خدمت بتوانند این مدافع را به عضویت 
خود درآورند اما تالش هایشان به جایى نرسید و 
شجاع مجبور شد تا پایان فصل به عنوان سرباز 

براى تراکتور به میدان برود.
تالش براى ســر و سامان دادن به 

خط دفاعى
فصل پانزدهم لیگ برتر به پایان رسید و برانکو 
بازهم براى جذب خلیل زاده بســیار مشتاق بود؛ 
شــجاع که ســربازى اش در تراکتورسازى به 
پایان رســیده بود، جدى ترین پیشنهاد خود را از 

پرسپولیس دریافت کرد.
خلیل زاده عالقه داشــت به جمع سرخپوشــان 
پایتخت بپیوندد؛ از ســوى دیگر پرسپولیسى ها 
نیز که محســن بنگر و علیرضا نورمحمدى دو 
کاپیتان فصل گذشته خود را جداشده مى دیدند، 
مى خواستند عالوه بر سیدجالل حسینى، خلیل 
زاده را نیــز به خدمت بگیرند تا خط دفاعشــان 

سروسامان پیدا کند.
همه چیز براى انتقال فراهم شده به نظر مى رسید 
اما قرارداد خلیل زاده با ســپاهان دردسرساز شد. 
سپاهانى ها تحت هیچ شــرایطى راضى به آزاد 
کردن این بازیکن نمى شدند و به درخواست هاى 
پى در پى مســئوالن پرســپولیس براى صدور 
رضایتنامه جــواب منفى دادند تــا این بازیکن 
به عنوان گرانقیمت ترین بازیکن فصل سپاهان 
دوباره پیراهن طالیى تیم اصفهانى را بر تن کند.

*جنجال در ال کالسیکو
اتفاقاتى که در ابتداى فصل رخ داده بود دلیلى بود 
تا پیش بینى ها بیانگر حساسیت بازى هفته هفتم 
لیگ برتر میان سپاهان و پرسپولیس در اصفهان 
شــود. خلیل زاده مقابل تیمى قرار مى گرفت که 
چندین بار براى جذبش تــالش کرد اما ناموفق 
بود. وى عملکرد بدى در آن مسابقه نداشت اما 
یک اشتباه باعث ایجاد حاشیه هاى فراوانى شد. 
شــجاع خلیل زاده در زمانى که رحمان احمدى 
362 دقیقه دروازه اش بسته مانده بود با یک پاس 
به عقب عجیب، گلر تیمش را هم غافلگیر کرد تا 

على علیپور دروازه سپاهان را باز کند. 
تالش مجدد پرسپولیس

عالقه برانکو به ســبک بازى خلیل زاده در خط 
دفاعى بیشتر از آن چیزى بود که همگان تصور 
مى کردند. در تعطیالت نیم فصل و نقل و انتقاالت 
زمســتانى بار دیگر موضوع پرسپولیسى شدن 

خلیل زاده مطرح شد.
مسئوالن پرسپولیس نامه نگارى ها را آغاز کردند 
و براى جذب شجاع دســت به  کار شدند اما مرغ 
سپاهان یک پا داشت؛ خلیل زاده جایى نمى رود! 
حتى کار به جایى رسید که عبدا... ویسى، سرمربى 
سپاهان با یک جمله تاریخى آب سردى بر پیکر 
مسئوالن پرسپولیس ریخت «تا زمانى که شجاع 
در تیم ماست، حتى اگر پیکه هم به تیم ما بیاید 
شجاع را بازى مى دهم. پرسپولیسى ها بدانند که 

شجاع بازیکن ماست».

برانکو به خواسته اش رسید
برانکو در لیگ هفدهم مجدداً سرمربى پرسپولیس 
تهران شد و با توجه به اینکه خلیل زاده قراردادش 
با ســپاهان به اتمام رســیده بود و بازیکن آزاد 
محسوب مى شد انگیزه دو چندانى براى جذب 

خلیل زاده در برانکو ایجاد شد.
شجاع خلیل زاده درنهایت شنبه – 16 اردیبهشت 
ماه – سال 1396 (دقیقًا دو سال پیش) با حضور 
در باشگاه پرســپولیس مذاکره نهایى خود را با 
مســئوالن این تیم صورت داد تــا اولین خرید 

تابستانى پرسپولیس لقب بگیرد.
شــروع بدبینى هواداران زرد، کــرى با پیراهن 
ســپاهان براى استقالل دو ســال پیش زمانى 
که شــجاع خلیل زاده، پیراهن سپاهان را بر تن 
داشت؛ عکسى از وى با یک هوادار استقاللى در 
شبکه هاى اجتماعى منتشر شد، که به نوعى در 
آن عکس براى هواداران استقالل کرى خوانى 
کرده تا شاید از پرسپولیسى ها دلبرى کند. در این 
تصویر هوادار اســتقالل عدد 4 را به نشانه کرى 
نشان مى دهد و شجاع با عدد2، چهار را تبدیل به 
6 یعنى عدد محبوب پرسپولیسى ها مى کند. که 
البته همین کار خلیل زاده منجر به بدبینى هایى 
نسبت به وى شد و محبوبیت خلیل زاده در بین 

هواداران از بین رفت.
متهم اصلى شکست بى سابقه مقابل 

پرسپولیس از دید هواداران
خلیل زاده پس از بازى سپاهان مقابل پرسپولیس 
مورد هجمه شــدیدى از طرف هــواداران قرار 
گرفت؛ البته وى پــس ازآن دیدار در مصاحبه اى 
که با یکى از رســانه ها داشت، گفت: «درصحنه 
گل پرسپولیس آنقدر سروصدا زیاد بود که تصور 
کردم دروازه بان مى گوید من هســتم. من رها 
کردم تا گلــر بگیرد اما اینطور نشــد. به هرحال 
فوتبــال بردوباخت دارد و شــک نکنید من هم 
از شکست ســپاهان ناراحت هســتم اما برخى 
بى انصاف هــا صحبت هایى مى کننــد که آدم 

خنده اش مى گیرد.»
البته مصاحبه خلیل زاده کار به جایى نبرد تا اینکه 
برخى از هواداران عصبانى تصمیم گرفتند خشم 
خود را در فضاى مجازى بر سر این مدافع خالى 
کنند؛ در واکنش به این اقدام ناشایســت برخى 
هواداران خلیل زاده ناچار شد ضمن پاك کردن 
همه ُپست هاى خود در اینســتاگرام راه را براى 
فحاشى ها ببندد و صفحه شخصى خود را کامًال 

خالى کند.

تاوان  6 شدن 4 با پیراهن سپاهان

 وحید امیرى، ستاره بى چون و چراى فصل هفدهم 
پرسپولیس بود. او از ابتدا تا انتهاى فصل با گل، پاس 
گل و بازى تکنیکى خود، کمک زیادى به پیشرفت 
سرخپوشان کرد. امیرى اما بعد از جام جهانى 2018 
روسیه و الیى زدن به پیکه، ستاره تیم ملى اسپانیا 
تصمیم گرفت لژیونر شــود و به باشگاه ریزه اسپور 
ترکیه رفت. در سوپرلیگ این کشور، وحید نتوانست 
شایســتگى هاى فنى خود را به اثبات برساند و بار 
دیگر مشخص شد سطح لیگ ایران و ترکیه قابل 
قیاس نیست. به همین علت، او نیمکت نشینى را به 
مدت یک فصل تمام، تحمل کــرد و حاال با پایان 
یافتن سال اول از قرارداد امیرى، این بازیکن براى 

ماندن در ترکیه دچار شک و تردید است.
هنوز یکسال دیگر از قرارداد او باقى مانده ولى هیچ 
اثرى از رضایت مدیران باشــگاه ریزه اسپور براى 
تمدید مالى قرارداد دیده نمى شــود و این موضوع 
شاید به معناى خاتمه یافتن فعالیت دو طرف باشد. 
در این صورت، به احتمال بسیار زیاد امیرى به ایران 
برمى گردد زیرا از یک طرف، او فردى وابســته به 
خانواده است و از طرف دیگر، با توجه به یک فصل 
نیمکت نشینى در لیگ ترکیه نمى تواند مشتریان 
خوبى براى خود دست و پا کرده و یک لژیونر باقى 

بماند.
آنطور که ســایت «خبرآنالین» در این باره نوشته 
اســت، اولین جرقه در مورد بازگشت امیرى توسط 

نزدیکان او زده شد و گفتند اگر وحید برگردد، طبق 
وعده اى که به هــواداران پرســپولیس داده بود، 
یکسره به باشــگاه پرســپولیس مى آید و دوباره 
پیراهن قرمز را به تن مى کند. البته برانکو هم این 
موضوع را عنوان کرد که شاید بازیکنان گذشته تیم، 
به پرســپولیس برگردند و این موضــوع اصًال بعید 
نیست. خبر رســیده امیرى در انتظار فرصتى است 
تا به صورت مســتقیم با برانکــو صحبت کند و در 
مورد بازگشت به پرسپولیس با سرمربى تیم، جلسه 
بگذارد. ماحصل این جلســه مى تواند به باال رفتن 
کیفیت خط حمله سرخپوشــان در فصل آینده هم 
کمک کند البته اگر برانکو شرایط برگشتن امیرى 

را فراهم آورد.

 ایــن روزها شــایعات زیــادى پیرامون 
تراکتورسازى شنیده مى شود و از نیمکت 
مربیگرى این تیم تا رفت و آمد بازیکنان 
از جمله مواردى هستند که در رسانه ها به 

اشکال مختلفى به آن پرداخته مى شود.
بعــد از نتایــج نه چنــدان قابــل قبول 
تراکتورســازان در لیگ برتر و دور ماندن 
دست این تیم از ســهمیه آسیایى احتمال 
ادامه همــکارى سرخپوشــان تبریزى با 
لیکنز خیلى پایین اســت و با وجود اینکه 
باشگاه هنوز موضع رســمى در این مورد 
نگرفته ولى اخبارى که از گوشه و کنار در 
مورد مذاکره با گزینه هاى سرمربیگرى به 
گوش مى رسد تأیید مى کند که در فصل 
نوزدهم ســرمربى دیگرى روى نیمکت 

سرخپوشان تبریزى خواهیم دید.
تراکتورســازان در روزهاى گذشــته روى 
دو گزینه داخلى زوم کــرده بودند که على 
دایى و جــواد نکونــام بودند ولــى به هر 
شــکل با هیچکدام به توافق نرســیدند تا 
گزینه هاى خارجى مد نظر باشگاه جدى تر 
شــوند. یکى از این گزینه ها که مذاکراتى 
هم با باشــگاه داشــته، میرچا لوچسکو، 

سرمربى سابق تیم ملى ترکیه است.
لوچســکو اواخــر بهمــن ماه بــا اعالم 
فدراســیون فوتبال ترکیه از این تیم جدا 
شد و نزدیک سه ماه است که بیکار است 
و حاال احتمال آمدن او به تبریز وجود دارد.

این سرمربى 73 ساله رومانیایى، سرمربى 
تیم هایى از جمله بشیکتاش، گاالتاسراى، 
شاختار دونتســک و زنیت سن پترزبورگ 

بوده است.
البته باشــگاه گزینه هاى دیگرى هم مد 
نظر دارد که نام آنها هنوز رسانه اى نشده 

است.

تراکتورسازان
 و شاید دوباره

 یک تصمیم اشتباه

الیى زن به پیکه شاید بازگردد!

 یکى از ستاره هاى بى نام و نشان در فصل 
هجدهم، رضا اسدى، هافبک دفاعى سایپا 
و از محصــوالت آکادمى ســپاهان بود که 
البته ســپاهان او را مفت و مجانى از دست 
داد. او بــدون مانور رســانه اى توانســت 
بازى هاى بســیار خوب و درخشانى براى 
نارنجى پوشــان رقم بزند و در دسته یاران 
مؤثر لیگ قرار بگیرد. به همین علت از اواخر 

فروردین تا به حال، بر ســر جذب این بازیکن بین دو باشــگاه اســتقالل و پرسپولیس 
جنگ پنهانى شــروع شــده اســت. همان زمان مى گفتند اســتقاللى ها کار را تمام 
کرده اند و با وعده خطیر، معاون باشــگاه، اسدى قطعًا اســتقاللى مى شود. دلیل دیگر 
هم این بود که با جدایى فرشــید باقرى، این شــانس براى اســدى وجــود دارد که در 
ترکیب اصلى فصل بعد آبى ها به میدان برود اما پرسپولیســى ها نیز اسدى را رها نمى 
کنند. نام این بازیکن در لیســت برانکو دیده مى شــود و آنها هم مذاکــرات زیادى با 
مدیربرنامه هاى این بازیکن جوان داشــتند. جذب اســدى به یک دعواى بزرگ اما بى 
سر و صدا و پشت پرده براى استقاللى ها و پرسپولیسى ها تبدیل شده و قطعًا این جنگ 
مى تواند معادالت نقل و انتقاالت را به هم بریزد. اصًال شاید اسدى فصل آینده با رقمى 
سرسام آور، صاحب پیراهن یکى از این دو  باشگاه شد؛ رقمى که حاصل همین جنگ است!

جنگ پنهان 
بر سر محصول سابق سپاهان

 افشین قطبى پس از قطعى شدن جدایى اش از فوالد خوزستان با پیشنهادات جدیدى 
مواجه شده است.

مهدى حاج باقر، مدیربرنامه هاى افشــین قطبى در این خصوص  گفت: قطبى فعًال 
در مرخصى است و به پیشــنهاداتش فکر مى کند. وى در واکنش به احتمال حضور 

افشین قطبى در ســپاهان گفت: به هر حال 
وقتى یک مربى بــزرگ و با کارنامه از تیمى 
جدا مى  شود، گمانه زنى ها درباره آینده او به 
اوج خود مى رسد. من نمى توانم فعًال صحبتى 
راجع به این موارد انجــام بدهم، اما فقط این 

را مى گویم که قطبى روى پیشــنهاداتش 
فکر مى کند.

مدیربرنامه هاى افشــین قطبى در 
پاسخ به این ســئوال که شایعاتى 
پیرامــون مذاکره افشــین قطبى و 
باشگاه تراکتورســازى وجود دارد، 
خاطرنشــان کرد: تاکنون صحبت 
رســمى بین ما و مسئوالن باشگاه 

تراکتورسازى انجام نشده است.

شایعه حضور قطبى
 در سپاهان و تراکتورسازى

آنتونى اســتوکس ادعاى تازه اى را مطرح 
کرده که مى تواند قراردادش با تراکتور را به 
چالش بکشد. او در صفحه شخصى خودش 
مدعى شده مدتى است پولى نگرفته و این 
در حالى اســت که یکى از اعضاى باشگاه 
گفته به او پول داده اســت! استوکس در 
این مطلب نوشــته: «73 روز اســت هیچ 
پولى دریافت نکــرده ام، باوجود اینکه این 
مرد (آرش که گویــا رئیس دفتر زنوزى در 

ترکیه اســت) با اطمینان مى گوید به من پول داده ولى پولى داده نشده و مى دانم که 
دروغ مى گوید. باشگاه تراکتور باشگاهى فوق العاده است که هواداران آن  در کل دنیا 
بى نظیر هستند. من سعى دارم با این فرد (آرش) تماس بگیرم ولى در دسترس نیست. 
باشگاه در نهایت باید تکلیف من را مشــخص کند. آنها باید به قرارداد پاى بند باشند 
ولى انگار نیســتند! هواداران باید بدانند که تعهد به پرداخت مالى مسئله من نیست و 
مسئله باشگاه است. من تراکتور را دوست دارم و مى خواهم که تا 20 ژوئن 2019 به 
باشگاه برگردم ولى تقدیر من دست باشگاه است. از همه هواداران بخاطر حمایت هاى 

بى دریغشان ممنونم.»

آرش دروغگو!

حمید رضى پور

سعید نظرى

رضا کریمى

ــنهاداتش فکر مىکند. وىدر واکنش به احتمال حضور
ن گفت: به هر حال 
 با کارنامه از تیمى
ا درباره آینده او به
توانم فعًال صحبتى
 بدهم، اما فقط این
ى پیشــنهاداتش

قطبى در 
شایعاتى 
ن قطبى و 
جود دارد، 
ن صحبت 
ن باشگاه 

ست.

  ایمنا|

شــهردارى تیران در نظر دارد به اســتناد مصوبه هاى شــماره 98/100/454 مورخ 
1398/02/24 و 98/100/451 مورخ 1398/02/25 شوراى اسالمى شهر تیران نسبت به 

اجاره اماکن مشروحه ذیل براى مدت دو سال از طریق مزایده عمومى اقدام نماید.
1- محل استقرار دو عدد کانکس عریضه نویسى جنب دادگسترى شهرستان تیران و 

کرون
2- محل استقرار کانکس اغذیه فروشى جنب بیمارستان بهنیا

3- محل استقرار کانکس اغذیه فروشى ورودى پارك آزادگان (نوبت دوم)
متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشــتر و دریافت فرم شرکت در مزایده به 
شهردارى تیران مراجعه نمایند و پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 

1398/03/18 به دبیرخانه حراست شهردارى تیران تحویل نمایند.

آگهى مزایده

پیمان شکرزاده- شهردار تیران

نوبت اول

م الف: 479216
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ورود گردشگر خارجى به اســتان اصفهان، امسال 20 
درصد افزایش داشته اســت. مدیرکل میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشــگرى استان با اشــاره به اینکه 
امسال، ورودى گردشگران خارجى از ده کشور به استان 
اصفهان، بیش از 108 هزار و 500 نفر بوده گفت: این آمار 
در مقایسه با مدت مشابه پارسال 20 درصد افزایش داشته 
است. فریدون اللهیارى افزود: بیشترین تعداد گردشگر 
ورودى امسال به اصفهان از کشورهاى فرانسه، آلمان، 

اسپانیا و ایتالیا بوده است.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان به فعالیت 350  واحد اقامتى بومگردى در استان 

اشــاره کرد و گفت: در این اقامتگاه ها مهمانان با شیوه 
ســنتى زندگى در آن محل آشــنا شــده و با استفاده از 
غذاهاى  ســنتى و امکانات محلى به ویژه روستایى در 

محیطى طبیعى اوقات خود را سپرى مى کنند.
استان اصفهان به عنوان قطب گردشگرى کشور، پارسال 
میزبان افزون بر 470 هزار گردشــگر خارجى بود. این 
استان عالوه بر هزاران جاذبه طبیعى، بیش از 22 هزار بنا 
و اثر تاریخى دارد که 1850 مورد آن به ثبت ملى و هفت 
اثر آن، شامل میدان نقش جهان، کاخ چهلستون، باغ فین 
کاشان و مسجدجامع، قنات  هاى وزوان، مزدآباد میمه و 

مون اردستان به ثبت جهانى رسیده است.

مدیر مجموعه جهانى کاخ چهلســتون اصفهان از آغاز 
مرحله پنجم عملیات مرمت ایوان کاخ چهلستون شامل 
مرمت و موزون سازى رنگ تزیینات چوبى، سقف ایوان 
ستوندار، مرمت کتیبه هاى گچبرى و تزیینات آینه کارى 

ایوان آینه خبر داد.
عاصفه بدر، مدیر مجموعه جهانى کاخ چهلستون افزود: 
با عنایت به اجراى عملیات مرمت ایوان کاخ چهلستون 
اصفهان از سال 1394 که بزرگ ترین مجموعه چوبى 
و تاریخى کشــور با بیش از 700 متر مربع مساحت به 
شــمار مى رود، امروز مرحله پنجم مرمــت ایوان این 
مجموعه جهانى همزمان با هفته میراث فرهنگى آغاز 

شــد. وى افزود: مرحلــه پنجم عملیــات مرمت ایوان 
کاخ چهلســتون در سه مرحله به مدت شــش ماه و در 
140 متر مربــع از مجموع 700 متر مســاحت ایوان، با 
هزینه اى بالغ بر یک میلیارد و 400  میلیون ریال صورت 

مى پذیرد.
مدیر مجموعــه جهانــى کاخ چهلســتون در رابطه با 
ویژگى هاى پنجمین مرحله از عملیات مرمت ایوان کاخ 
تصریح کرد: مرمت داغ آب هایى که از اواخر دوران قاجار 
بر روى تزیینات معرق سقف ایوان که به واسطه نفوذ آب 
باران در بیش از یکصد ســال قبل ایجاد شده بود نیز بر 

همین اساس صورت مى پذیرد.

افزایش 20 درصدى 
گردشگران خارجى 

آغاز مرحله پنجم مرمت ایوان 
کاخ چهلستون

توقیف محموله قاچاق ادکلن
بیش از یک میلیارد ریـال ادکلن قاچـاق در اصفهان 
کشف و ضبط شد. رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان 
گفت: کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس 
آگاهی در بازرسى از یک انبار در خارج از شهر اصفهان 
3888 عـدد ادکلـن قاچاق را کشـف و ضبـط کردند. 
سرهنگ سعید سـلیمیان افزود: در این رابطه یک نفر 
دسـتگیر و پرونده وى براى بررسى بیشـتر به مراجع 

قضایى ارسال شد.

قول استاندار
عباس رضایى، اسـتاندار اصفهان گفت: سـاخت یک 
بیمارستان جدید و مجهز تحت پوشش تأمین اجتماعى 
نیازمند فراهم شدن زیرساخت هاى بسیار است اما قول 
مى دهم پیگیر احداث بخش جراحـى قلب در یکى از 

بیمارستان هاى دکتر غرضى یا دکتر شریعتى باشم.

اهداى 65 سرى جهیزیه 
رئیس کمیته امداد امام خمینى(ره) شهرضا از اهداى 
65 سرى جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش کمیته 
امداد شـهرضا خبـر داد. عبدالـرزاق میرزایـى افزود: 
براى جهیزیـه نوعروسـان و هدیه ازدواج بـه جوانان 
زیر پوشـش کمیته امداد شـهرضا دو میلیـارد و 820 
میلیون ریـال  که براى نوعروسـان مبلـغ 40 میلیون 
ریال و براى دامادها 20 میلیون ریال اعتبار هزینه شده

 است.

خبر

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان گفت: با توجه 
به موقعیت این محور، عبور مترو اصفهان–زرین شهر به صورت 
زیرزمینى از بخش کندرو اتوبان ذوب آهن صورت خواهد گرفت 
تا مشکلى در خصوص آزادســازى زمین هاى کشاورزى وجود 

نداشته باشد.
حجت ا... غالمى در جلسه شوراى ترافیک اســتان، با اشاره به 
مسائل پیرامونى مترو اصفهان- زرین شهر اظهار کرد: اختالف 
نظرهایى بین نمایندگان شهرستان هاى فالورجان و لنجان در 

خصوص احداث خط و عبور قطار شهرى وجود دارد.
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان ادامه داد: با توجه 
به موقعیت این محور، مى توان آن را از بخش کندرو اتوبان ذوب 
آهن و یا محور میانى به صورت زیرزمینى عبور داد تا به تأسیسات 
شهرى نیز برخورد نکنند و نیازى به آزادسازى زمین هاى کشاورزى 
هم نباشد. وى در بخش دیگرى از صحبت هاى خود با بیان اینکه 
احداث پارك سوار و پارکینگ در جنوب غربى اصفهان ضرورى 
است، گفت: با احداث این پروژه، از بار ترافیکى پایانه زاینده رود 
کاسته مى شود و به کاهش آالینده هاى زیست محیطى با انتقال 

وسایل حمل و نقلى کمک شایانى خواهد کرد.
غالمى در پایان خاطرنشــان کرد: با توجه به اینکه مالک فعلى 
زمین پارك سوار و پارکینگ جنوب غرب، اداره راه و  شهرسازى 
استان اصفهان است، رایزنى هاى الزم با این اداره انجام خواهد 
شد تا بتوان مجموعه  اى چند منظوره براى مردم استان اصفهان 

ایجاد کرد.

براى بى نیازشدن از آزادسازى زمین هاى کشاورزى؛

مترو اصفهان- زرین شهر 
از زیر اتوبان ذوب آهن مى گذرد

مفاد آرا
برابرآراءصادره هیئتهاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى مستقردرواحدثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرزگردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان وامالك موردتقاضا به شــرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته 
باشند مى توانندازتاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خودرادراداره ثبت اسنادوامالك 
محل تسلیم وپس ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع 

قضایى تقدیم نمایند
1- رأى شــماره 9965 مورخه 1397/10/29 آقاى علیرضا آذرى به شناســنامه شماره 99 کدملى 
1091456356 صادره نجف آباد فرزند حسن در چهارونیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 111/69 مترمربع قســمتى از پالك 799 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
2- رأى شــماره 9966 مورخه 1397/10/29 خانم مرضیه رضائى به شناسنامه شماره 2092 کدملى 
1818995875 صادره آبادان  فرزند محمد در یک ونیم دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 111/69 مترمربع قســمتى از پالك 799 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
3- رأى شماره 9 مورخه 1398/1/6 آقاى عبدالرضا سیروس نجف آبادى به شناسنامه شماره 76 کدملى 
1091151040صادره نجف آباد فرزند فضل اهللا در چهار دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 188/08 مترمربع قسمتى از پالك 39/1 قطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
4- رأى شــماره  10 مورخه 1398/1/6 خانم ســهیال هنرمند  نجف آبادى به شناسنامه شماره 916  
کدملى 1091142912 صادره نجف آباد فرزند نصراله  در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 188/08 مترمربع قسمتى از پالك 39/1 قطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
5- رأى شماره 10610 مورخه 1397/11/15 خانم خدیجه سمندرى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1031 کدملى 1091402957 صادره نجف آباد فرزند محمد على در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
140/78 مترمربع قسمتى از پالك 905/1 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى طبق سند قهرى 

از طرف مالک رسمى مالک شده است 
6- رأى شــماره 343 مورخه 1398/1/10 آقاى محمد عالمى به شناســنامه شــماره 580 کدملى 
1091130401 صادره نجف آباد فرزند نبى اهللا در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 159/68 مترمربع 

قسمتى از پالك 1091 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
7- رأى شــماره 342 مورخه 1398/1/10 خانم مریم یزدانى به شناســنامه شــماره 8651 کدملى 
0066667267 صادره تهران فرزند حسن در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 117/40 مترمربع 

قسمتى از پالك 483 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
8- رأى شــماره 8 مورخه 1398/1/6 خانم فاطمه چاوشــى به شناسنامه شــماره 31942 کدملى 
1090317549 صادره نجف آباد فرزند احمد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 139/88 مترمربع 

قسمتى از پالك 537 قطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
9- رأى شماره 688 مورخه 1398/1/18 آقاى محمد مهدى خدادادى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
442 کدملى 1090886871صادره نجف آباد فرزند عشقعلى   در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 185/48 مترمربع قسمتى از پالك 229 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
10- رأى شماره 689 مورخه 1398/1/18 خانم فرخنده کبیریان نجف آبادى به شناسنامه شماره 285 
کدملى 1090954786 صادره نجف آباد فرزند ابراهیم در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 185/48 مترمربع قسمتى از پالك 229 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
11- رأى شــماره 690 مورخه 1398/1/18 آقاى على رجایى به شناســنامه شــماره 487 کدملى 
1090956800 صادره نجف آباد فرزند جعفر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 258/60 مترمربع 

قسمتى از پالك 966 قطعه  3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
12- رأى شماره 506 مورخه 1398/1/11 خانم ســهیال پیرمرادیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 
885 کدملى 1091543038 صادره نجف آباد فرزند محمد تقى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
112/07 مترمربع قسمتى از پالك 410/5 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
13- رأى شــماره 345 مورخه 1398/1/10 خانم اعظم نورمحمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 

2808 کدملى 1091290113 صادره نجف آباد فرزند عبداهللا در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
141/15 مترمربع قســمتى از پالك 365 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
14- رأى شماره 11306 مورخه 1397/12/5 خانم فاطمه گلشادى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1080055460 کدملى 1080055460 صادره نجف آباد فرزند احمد در ششــدانگ یک باب خانه به 
مســاحت 154 مترمربع قســمتى از پالك 751/2 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
15- رأى شــماره 10333 مورخه 1397/11/7 آقاى ابراهیم وسائلى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
8362 کدملى 1092168222 صادره نجف آباد فرزند اسداله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 354/10 مترمربع قسمتى از پالك 889/5 قطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
16- رأى شماره 10335 مورخه 1397/11/7 خانم خدیجه قدیریان نجف آبادى به شناسنامه شماره 
14223 کدملى 1092226613 صادره نجف آباد فرزند رضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 354/10 مترمربع قسمتى از پالك 889/5 قطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
17- رأى شــماره 7 مورخه 1398/1/6 خانم فرزانه منتظرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 4154 
کدملى 1092126074 صادره نجف آباد فرزند محمد على در ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 119/87 مترمربع قسمتى از پالك 378 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
18- رأى شماره 5 مورخه 1398/1/6 آقاى سعید صافى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1123 کدملى 
1092239111 صادره نجف آباد فرزند عباســعلى در سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 119/87 مترمربع قســمتى از پالك 378 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
19- رأى شــماره 23 مورخه 1398/1/7 خانم میترا نظرعلیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 148 
کدملى 1819495515 صادره آبادان فرزند عباس در ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 222/07 مترمربع قسمتى از پالك 835/21 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
20- رأى شماره 22 مورخه 1398/1/7 آقاى مصطفى ذاکرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1718 
کدملى 1090350147 صادره نجف آباد فرزند یداله  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 222/07 مترمربع قسمتى از پالك 835/21 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
21- رأى شــماره 19 مورخه 1398/1/7 آقاى رضا نصراللهى نجف آبادى به شناسنامه شماره 800 
کدملى 0055946178 صادره تهران فرزند نصراهللا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 142/40 مترمربع قســمتى از پالك 1205/1 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
22- رأى شــماره 20 مورخــه 1398/1/7 خانــم مریم معزى به شناســنامه شــماره 916 کدملى 
1091244596 صادره نجف آباد فرزند عباســعلى در سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 142/40 مترمربع قســمتى از پالك 1205/1  قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
23- رأى اصالحى شــماره 11529 مورخه 1397/12/12 پیرو رأى شماره 2436 مورخه 1397/3/7 
آقاى رسول ناصحى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1934 کدملى 1091205930 صادره نجف آباد 
فرزند حسن در ششدانگ یک باب  کارگاه به مساحت 109/77 مترمربع قسمتى از پالك شماره 407 
اصلى واقع  در قطعه 8 بخش 11 ثبت اصفهان که در رأى قبلى اشــتباها یکباب خانه قیدشده است – 
انتقال ملک ازمالک رســمى محمد على پاك طینت تنها وارث خانم معصومه پاك طینت به صورت 

عادى با واسطه به متقاضى مى باشد 
24- رأى اصالحى شماره 11470 مورخه 1397/12/11 پیرو رأى شماره 9207 مورخه 1397/10/9 
آقاى على چراغى به شناسنامه شماره 43 کدملى 0492982724 صادره رى فرزند قدرت در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 200 مترمربع قسمتى از پالك 87 واقع در بخش 12 ثبت اصفهان – که در رأى 
صادره قبلى  محل صدور شناسنامه اشتباه قید شده بود- انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین 

معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
25- رأى شماره 344مورخه 1398/1/10 آقاى جواد کاظمى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 9602 
کدملى 1092180591 صادره نجف آباد فرزند حســینعلى در ششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 
61/91 مترمربع قســمتى از پالك 414 و 414/1 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
26- رأى شماره 18مورخه 1398/1/7آقاى ابراهیم نفرسفید دشتى به شناسنامه شماره 411 کدملى 
1817492802 صادره آبادان فرزند بختتیار در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 165/26 مترمربع 

قسمتى از پالك 897/3 قطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
27- رأى شماره 16643 مورخه 1397/12/26 آقاى على رستگارى به شناسنامه شماره 1227 کدملى 
1091198861 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 91/16 
مترمربع قسمتى از پالك 1013 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى موردتقاضا راطبق قولنامه 
عادى باواسطه از خانم فاطمه فاضل نجف آبادى احدى از ورثه آقاى رمضان فاضل نجف آبادى مالک 

رسمى خریدارى نموده است 
28- رأى شماره 622 مورخه 1397/1/30 خانم اعظم خوشاوى نجف آبادى به شناسنامه شماره 4482 
کدملى 1091437467 صادره نجف آباد فرزند محمد حسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 110 مترمربع قسمتى از پالك شماره 359/9 واقع در قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان 

- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
29- رأى شماره 621 مورخه 1397/1/30 آقاى مظاهر خوشــاوى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1977 کدملى 1091232547 صادره نجف آباد فرزند اســماعیل در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 110 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 359/9 واقع در قطعه 7 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
30- رأى شماره 687 مورخه 1398/1/18 خانم کبرى بهرام پور نجف آبادى به شناسنامه شماره 808 
کدملى 1091551261 صادره نجف آباد فرزند اسداهللا در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 160/40 
مترمربع قسمتى از پالك 546 قطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

31- رأى شــماره 10184 مورخه 1397/11/2 آقاى على رضا محمدى به شناسنامه  شماره 25067 
کدملى 1090248598 صادره نجف آباد فرزند عباســعلى در چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 161/27 مترمربع قسمتى از پالك 1021 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
32- رأى شماره 10183 مورخه 1397/11/2 خانم عصمت ملک زاده نجف آبادى  به شناسنامه  شماره 
582 کدملى 1090746032 صادره نجف آباد فرزند ابراهیم در دودانگ مشــاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 161/27 مترمربع قسمتى از پالك 1021 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
33- رأى شــماره 341 مورخه 1398/1/10 آقاى محسن رحمتى ها نجف آبادى به شناسنامه شماره 
890 کدملى 1091195498 صادره نجف آباد فرزند اسداله در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 274 
مترمربع قسمتى از پالك 711قطعه 6بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
34- رأى شــماره 8151 مورخه 1397/9/11 آقاى مهدى هادى به شناســنامه شــماره 64 کدملى 
1091615179 صادره نجف آباد فرزند حســین در ششــدانگ از یک باب خانه به مساحت 137/70 
مترمربع قسمتى از پالك 741 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

35- رأى شماره 11509 مورخه 1397/12/11 خانم اشرف شــکراللهى به شناسنامه شماره 1507 
کدملى 1818043521 صادره آبادان فرزند غالمحسین در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 339/39 
مترمربع واقع در یزدانشهر قسمتى از پالك 87 بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى 

ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
36- رأى شــماره 10826 مورخه 1397/11/23 خانم مریم فخارى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
7123 کدملى 1092155821 صادره نجف آباد فرزند مرتضى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
97/14 مترمربع قســمتى از پالك 1089 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
37- رأى شماره 3797 مورخه 1397/4/14 خانم شــهین فالحیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 
290 کدملى 1090898452 صادره نجف آباد فرزند سید ابراهیم در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
227/32 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 929/4 واقع در قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال 
ملک از مالک رســمى محمدرضا هادى به صورت عادى وبى واسطه مى باشد تاریخ انتشارنوبت اول 
:98/3/4 تاریخ انتشارنوبت دوم:98/3/19 م الف: 476387 ابوالفضل ریحانى- رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك نجف آباد /3/105 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- پیرو راى هاى  اصالحى به شماره هاى 139760302023000609 مورخ 97/07/29 و شماره 
139760302023001029 مورخ 97/11/29 و 139860302023000196 مورخ 98/02/29 و رأى 
شماره 139460302023000961 مورخ 94/04/31 آقاى حیدر شریف زارع به شماره شناسنامه 1501 
کدملى 1287668607 صادره از اصفهان فرزند محمدعلى نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
12/54 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2 فرعى از 5288- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که به 
صورت عادى از طرف رضا و غالمرضا نجارزادگان واگذار گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1398/3/4 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/3/19 م الف: 473937 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالك مرکزى اصفهان /3/100
فقدان سند مالکیت

شماره: 23003249- 98/1/27 نظر به اینکه ورثه حاج محمود مقبل اصفهانى اعالم نموده سند مالکیت 
چهار و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ پالك 956/2 بخش چهار ثبت اصفهان مورد ثبت در دفتر یک 
فرعى صفحه 84 سابقه ثبت و سند المثنى دارد باستشهاد محلى که هویت و امضاء شهود ان بشماره 
139702150333000051- دفترخانه 113 اصفهان رسما گواهى شده است که سند فوق الذکر مفقود 
گشته است وچون درخواست صدور المثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهى میشود که هر کس مدعى انجام معامله غیر از آنچه در این 
آگهى ذکر شده نسبت به آن باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد ضمنا تمامت پالك  طى سند رهنى 
110235- 86/12/22 و 110236- 86/12/22 دفترخانه 247 تهران در رهن بانک صادرات است. م 

الف: 473441 صفائى نائینى- رئیس ثبت منطقه مرکزى اصفهان /3/102
فقدان سند مالکیت

شماره: 23003249- 98/1/27 نظر به اینکه ورثه حسن رشتى سیدنا اعالم نموده سند مالکیت یک و 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالك 956/2 باقى مانده بخش چهار ثبت اصفهان مورد ثبت در دفتر یک 
فرعى صفحه 84 سابقه ثبت و سند المثنى دارد باستشهاد محلى که هویت و امضاء شهود ان بشماره 
1397021503330000043- دفترخانه 113 اصفهان رسما گواهى شده است که سند فوق الذکر مفقود 
گشته است وچون درخواست صدور المثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهى میشود که هر کس مدعى انجام معامله غیر از آنچه در این 
آگهى ذکر شده نسبت به آن باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد طى سند رهنى 110235- 86/12/22 
و 110236- 86/12/22 دفترخانه 247 تهران در رهن بانک صادرات است. م الف: 473440 صفائى 

نائینى- رئیس ثبت منطقه مرکزى اصفهان  /3/103
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139804002003000202/1 شــماره بایگانى پرونده: 9800328/1 شماره آگهى 
ابالغیه: 139803802003000062 تاریخ صدور: 1398/02/18 ابالغ اجرائیه چک- بدین وسیله به 
آقاى امید باقرى فرزند: مجید متولد 1365/03/12، شماره شناسنامه 8040 شماره ملى 1292233265 
ساکن اصفهان، ورودى خانه اصفهان کوچه شادى 9 ابالغ مى شود که آقاى حمید باقرى فرزند رجبعلى 
به شماره ملى 1283199221 شماره شناســنامه 8990، جهت وصول مبلغ 3000000000 ریال به 
استناد چک شماره 2/417158 مورخه 97/08/29 عهده بانک سپه شعبه 6 اصفهان علیه شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائى به کالســه 9800328/1 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 
98/02/11 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و طبق تبصره 
دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توســعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى 
ایران ظرف مدت بیست روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محســوب مى گردد، نسبت به پرداخت 
بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 474301  اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان /3/107

رئیس اتحادیه اغذیه و ساندویچ فروشان اصفهان گفت: 
نسبت به سال هاى گذشته آمار فست فودى هاى شهر 
اصفهان رشد دو برابرى داشــته و این رقم به بیش از 

1500 واحد صنفى رسیده است.
سید مصطفى موسوى در گفتگو با فارس اظهار داشت: 
تا سال هاى گذشته تعداد محدودى واحد صنفى فروش 
فســت فود در اصفهان بود، اما امروز کمتر خیابان یا 
محله اى را در سطح شهر پیدا مى کنیم که در آن اثرى 

از مغازه هاى پیتزا و ساندویچ  نباشد.
رئیس اتحادیه اغذیه و ساندویچ فروشان اصفهان ادامه 
داد: اگر تا دیروز خانواده ها هــر از گاهى و به صورت 
تفریحى فست فود مصرف مى کردند، اما با تغییر سبک 
و فرهنگ غذایى جامعه و مشغله هاى زیاد کارى مردم، 
امروزه تعداد فست فودى  ها در اصفهان روزبه روز در 
حال افزایش است تا جایى که برخى در کنار شغل اصلى 
خود اقدام به راه اندازى واحدهاى صنفى فروش فست 
فود مى کنند. وى تصریح کرد: نســبت به سال هاى 

گذشته آمار فست فودى هاى شهر اصفهان رشد دو 
برابرى داشته و این رقم به بیش از 1500 واحد صنفى  
رسیده که از این تعداد 1000 واحد داراى پروانه کسب و 

500 واحد در مراحل صدور پروانه کسب است.
 موسوى ضمن بیان محدودیت نداشتن ایجاد این شغل 
ابراز داشت: براى صدور مجوز یک واحد فست فودى 
غیر از مسائل بهداشتى و متراژ مغازه هیچ محدودیتى 
وجود ندارد و همین امر باعث شده که جوانان بسیارى 

به ایجاد این شغل روى آورند.
رئیس اتحادیه اغذیه و ســاندویچ فروشان اصفهان 
تصریح کرد: از ســال 94 قیمت ها به صورت رقابتى 
شــد و همین موضوع باعث تنوع و اختالف قیمت ها 
شد، برخى فست فودى  ها با توجه به مواد مصرفى و 
محیطى که در آن قرار دارند قیمت باالیى نســبت به 
سایر همکاران خود دارند که البته  قیمت ها با توجه به 
آنالیز ارائه شده توســط واحد صنفى و بررسى اتحادیه 

تعیین مى شود.

فرمانده انتظامى شهرســتان اصفهان گفت: روز سه 
شنبه با هدف ارتقاى امنیت اجتماعى و پاسخگویى به 
مطالبات عمومى، 48 دستگاه وسیله نقلیه متخلف در 

این شهرستان توقیف و روانه پارکینگ شدند.
ســرهنگ محمدرضا خدادوســت اظهــار کرد: در 
این روز در راســتاى پیشــگیرى از جرائم، برخورد با 
موتورســواران و رانندگان متخلف، کاهش تخلفات 
رانندگــى و پاســخگویى بــه مطالبــات عمومى 

مردم، طرح ایســت و کنترل وســایل نقلیه توسط 
کالنترى هاى شهرســتان اصفهان اجرایى شد. وى 
افزود: در اجراى این طرح تعداد 569 دستگاه خودرو 
و 254 دستگاه موتورسیکلت استعالم شد که در این 
خصوص 40 دستگاه موتورسیکلت و هشت دستگاه 
خودروى متخلف به علت مزاحمــت و تولید صداى 
ناهنجار، فقدان مدارك، نداشتن پالك و کاله ایمنى،  

توقیف و به پارکینگ انتقال داده شدند.

فست فودى هاى شهر اصفهان 2 برابر شده اند

توقیف 48 دستگاه وسیله نقلیه در یک روز
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فکر مى کنید خیلى قهرمانید که مى توانید تنها با چند ساعت 
خواب شبانه، سرحال باشــید و به فعالیت هایتان بپردازید؟ 
اشتباه مى کنید؛ خواب کافى براى سالمت و تندرستى همه  
افراد الزم است و باورهاى اشــتباهى در مورد خواب وجود 
دارد که مى تواند پیامدهاى منفى داشــته باشد. این باورها 

را بخوانید:
با 5 ســاعت خواب هم مى توانید عملکرد 

خوبى داشته باشید
خیلى از افراد تصــور مى کنند با پنج ســاعت خواب یا کمتر 
راحت  اند و دچار مشکلى نمى شوند اما اینطور نیست. درست 
اســت که نیاز افراد به خواب با هم متفاوت اســت اما بیشتر 
بزرگساالن به طور متوسط به هفت تا 9 ساعت خواب نیاز دارند 
تا سالم باشند و عملکرد خوبى داشته باشند. کم خوابى موجب 
مه مغزى و نوسانات خلقى مى شود و مشکالت بلندمدتى چون 
فشارخون باال و افزایش ریسک مرگ زودرس ایجاد مى کند.

ُچرت زدن مى تواند کمبود خواب را جبران 
کند

این گفته صحت ندارد. چرت زدن شــاید تا حدودى کسر 
خوابتان را جبران کند اما فقط زمانى باید چرت بزنید که واقعًا 
به آن نیاز دارید. یک تا دو ساعت خواب در اوج خواب آلودگى 
بعدازظهر مى تواند کسر خواب شب را جبران کند اما مى تواند 
خواب شبانه  و برنامه  منظم خوابتان را به هم بزند. بهتر است 

شب به اندازه کافى بخوابید.
آخر هفته ها بیشتر خوابیدن به نفع بدن است

شاید فکر کنید چیز بدى نیست که آخر هفته ها بیشتر بخوابید، 
حاال چه به دلیل جبران کسر خواب طول هفته و چه به این 
علت که وقت دارید و مى توانید. این کار هم مانند چرت زدن 
مى تواند برنامه  منظم خواب شبانه تان را به هم بریزد. شاید 
یک شب بیشتر خوابیدن کمکتان کند احساس نشاط کنید اما 
این احساس موقتى است و فقط شش ساعت یا حتى کمتر 

دوام خواهد داشت.
خروپف کردن عالمت بدى نیست

تقریباً نیمى از افراد بزرگسال خروپف مى کنند و علت آن طیف 
گسترده اى دارد، از بى خطر و موقتى گرفته تا خطرناك و حتى 
ُکشنده! خروپف کردن ممکن است ناشى از وضعیت خوابتان 
باشد، گرفتگى بینى و یا داشتن اضافه وزن اما ممکن است 
نشان دهنده آپنه خواب و فشارخون باال هم باشد. پس مهم 

است که این مسئله را با پزشکتان در میان بگذارید.
اگر نیمه شب از خواب بیدار شدید همچنان 

در رختخواب بمانید

اگر نیمه شب از خواب بیدار مى شوید احتماًال دچار بى خوابى یا 
اینسومنیا هستید و شاید فکر کنید بهتر است آنقدر این پهلو آن 
پهلو کنید تا خوابتان ببرد. گاهى افکار آرامش بخش مى توانند 
شــما را دوباره به خواب ببرند اما معموًال کار سختى است. 
بیشتر کارشناسان عقیده دارند اگر در عرض 15 تا 20 دقیقه به 
خواب نرفتید باید از جایتان بلند شوید و به اتاق دیگرى بروید 
و به یک فعالیت آرامش بخش بپردازید مثًال موسیقى گوش 
دهید یا مطالعه کنید. هر وقت احســاس خستگى کردید به 

رختخواب برگردید و سعى کنید اصًال به ساعت نگاه نکنید.
طبیعى است که طول بکشد تا بخوابید

اگر اغلب مدت ها طول مى کشد تا خواب به چشمانتان بیاید 
نباید این امر را طبیعى بدانید. این حالت شــما ممکن است 
عالمت بى خوابى باشد. سخت به خواب رفتن یکى از چهار 
عالمت مرتبط با بى خوابى یا اینسومنیاســت. سایر عالئم 
شامل خیلى زود بیدار شدن و عدم توانایى در دوباره به خواب 
رفتن، مکرراً در طول شــب از خواب بیدار شدن و احساس 
خســتگى بعد از بیدار شدن از خواب مى شــود. کافئین هم 
مى تواند باعث شود به سختى به خواب بروید. ورزش کردن 
یا خوردن غذاى سنگین نزدیک به زمان خواب، استرس و یا 
حتى خواب زیاد هم مى تواند از دالیل بى خوابى باشد. بیهوده 

براى به خواب رفتن نجنگید، علت را پیدا و رفع کنید.
خیلى زود به خواب رفتن خوب است

درســت همانطور که خیلى دیر به خواب رفتن بد است، اگر 
سرتان به بالش نرســیده خوابتان ببرد هم مطلوب نیست، 
زیرا نشــان مى دهد به اندازه کافى نمى خوابید. براى یک 
فرد معمولى باید تقریباً 15 تا 20 دقیقه بعد از دراز کشــیدن 

خوابش ببرد.
تلویزیون تماشا کنید تا خوابتان ببرد

تلویزیون تماشــا کردن یا با موبایل کتاب خواندن در زمان 
خواب شاید آرامش بخش به نظر برسد اما این اسکرین ها در 
واقع بدنتان را بیشتر هوشیار نگه مى دارند. نور آبى تلویزیون 
و موبایل و... در واقع حواس مغز را از آرام شدن قبل از خواب 
پرت مى کنند. نــور آبى، تولید هورمون خواب را ســرکوب 

مى کند و متعاقباً نمى توانید خوب و راحت به خواب بروید.
هنگام رانندگى، هوا را خنک نگه دارید یا 

رادیو را روشن کنید تا خوابتان نبرد
هیچ کــدام از این روش ها براى غلبه بر خســتگى و خواب 
آلودگى مفید نیستند و رانندگى کردن وقتى که خسته هستید 
کامًال اشتباه است. نوشیدن قهوه شــاید بتواند تا حدودى 
خواب آلودگى تان را برطرف کند اما اگر پاى رانندگى در میان 

باشد این راهکار نیز کافى و مؤثر نیســت. هر وقت هنگام 
رانندگى احساس خستگى کردید باید توقف کنید و یک چرت 

کوتاه بزنید تا دوباره هوشیار شوید.
خواب آلودگى طى روز به این معنى است که 

به خواب بیشترى نیاز دارید
اگر همیشه طى روز کسل و خواب آلود هستید لزومًا به این 
معنى نیست که نیاز به خواب بیشــترى دارید. بلکه ممکن 
است عالمت مشکلى در سالمتى تان باشــد. ضمنًا تغذیه  
ناسالم، نداشتن تحرك بدنى (یا ورزش بیش از حد)، برخى 
از بیمارى ها و بعضى از داروها نیز مى توانند علت خستگى در 

طول روز باشند.
وقتى مى خوابید مغزتان هم مى خوابد

در واقع این اتفاق خوبى است که وقتى مى خوابیم مغزمان 
به خواب نمى رود؛ زیرا در حال انجام یکسرى عملکردهاى 
حیاتى اســت مانند تنفس. مغز ما وقتى که خواب هستیم 
فعالیت مى کند تا اطالعات اضافى را پاکسازى کرده و حافظه 
را پشتیبانى مى کند. ضمناً مغز طى خواب، ضایعات سلولى را 
نیز دفع مى کند و پروتئین هاى سمى را که مى توانند به مرور 

سبب زوال عقل شوند از مغز خارج مى کند.
خواب خوش به معنى خواب باکیفیت است

همه خواب مى بینند، چه به یاد بیاورند و چه نه اما شواهدى 
وجود ندارد که نشان دهد خواب و رؤیاهاى خوش و شیرین به 
معنى خواب باکیفیت تر هستند یا اینکه خواب هاى ترسناك 
به معنى کیفیت پایین خواب اند. شاید برعکس به نظر برسد 
اما خواب هاى پریشان همیشــه هم تأثیر خاصى بر ساختار 
خواب ندارند یعنى لزوماً مقدار زمانى که در مراحل گوناگون 
خواب ســپرى مى کنید را تغییر نمى دهند. اما کابوس هاى 
شبانه مى توانند دوباره به خواب رفتن را دشوار کنند. خواب ها 
معموًال بازتابى از زندگى هستند، بنابراین سعى کنید استرس 

طى روزتان را کم کنید تا خواب بهترى داشته باشید.
با افزایش سن به خواب کمترى نیاز دارید

طبق توصیه هاى مؤسسه ملى خواب، افراد 18 تا 64 سال به 
هفت تا 9 ســاعت خواب نیاز دارند و افراد 65 سال به باال به 
هفت تا هشت ساعت خواب. پس مى بینید که یک فرد 65 
ساله همچنان به همان اندازه خواب نیاز دارد که وقتى 18 ساله 
بود نیاز داشت. درست اســت که الگوهاى خواب با افزایش 
ســن تغییر مى کنند اما مقدار خواب الزم تغییرى نمى کند. 
ضمناً افراد سالمند معموًال مکرراً در طول شب از خواب بیدار 
مى شــوند و به همین علت ممکن است به طور کلى خواب 
کمترى داشته باشند اما کمتر از جوان ترها به خواب نیاز ندارند.

ســید ضیا ءالدین مظهرى، متخصص تغذیه درباره 
تغذیه مناســب در ماه مبارك رمضــان توضیح داد: 
بهترین نوشیدنى براى روزه داران در این ماه آب است 
و فقط باید به این نکته توجه کنیم که آب مصرفى زیاد 
سرد نباشــد و در هنگام افطار هم بهتر است شیر کم 

چرب با خرما استفاده شود.
وى با بیان اینکه استفاده از شــیر ولرم در زمان افطار 
توصیه مى شود گفت: توجه داشته باشید مواد سرد یا 
نوشیدنى هاى سرد معده را تحریک مى کنند و همچنین 

تشنگى را نیز از بین نمى برند.
مظهرى افزود: اگر بخواهیم از یک نوشیدنى مفید دیگر 
نام ببریم شربت آبلیمو گزینه مناسبى است. شربت باید 
از لیموى تازه و شکر یا عسل خیلى کم تهیه شده باشد 

به دلیل اینکه شکر باعث ترشــح انسولین مى شود و 
مواد قندى در خون کاهش مى یابد در نتیجه در میان 
روز باعث کمتر شدن قندخون و به وجود آمدن ضعف 

در بدن مى شود.
متخصص تغذیه و رژیم درمانى در خصوص تغذیه افراد 
کم خون گفت: افراد کم خون مى توانند از گوشت شتر 
مرغ در سحر استفاده کنند همچنین سعى شود غذاهاى 
برنجى و مصرف انواع خورشت ها را هم کاهش دهند. 
وى در پاسخ به این پرسش که آیا اهداى خون در ماه 
مبارك رمضان ضررى براى افــراد دارد توضیح داد: 
اهداى خون نه تنها ضررى ندارد بلکه باعث نو شدن 
سلول هاى خون مى شود. تنها باید دقت کرد که این 
میزان خون کم شده از حجم مایعات بدن، جبران شود. 

اگر افراد پس از افطار، خون دهند مى توانند با استفاده از 
آب، میوه و سبزى این کمبود را جبران کنند.

سحرى مناسب براى کم خون ها 13 افسانه در مورد خواب

مطالعات جدید که در انگلیس انجام شــده است نشان 
مى دهد پیــاده روى گروهــى و منظم خطر ســکته، 

بیمارى هاى قلبى و افسردگى را کاهش مى دهد. 
راهنماى فعالیت فیزیکى آمریکا پیشنهاد داده است که 
افراد بزرگسال حداقل در هفته 15 دقیقه فعالیت متوسط 
هوازى مانند پیاده روى ســریع داشته باشند. محققان از 
دانشگاه UEA معتقدند متخصصان سالمت و مسئوالن 
محلى باید مردم را تشــویق کنند تا به صورت گروهى و 

عمومى پیاده روى انجام دهند.
گزارشى که منتشر شــده است نشان مى دهد پنج دقیقه 
پیاده روى در هر ســال احتمال ایجاد مشــکالت قلبى 
عروقى بر اثر نشستن زیاد را کم مى کند. ضمنًا انجام 20 
دقیقه پیاده روى سریع در طول روز باعث کاهش احتمال 

مرگ زودرس مى شود.
در مطالعات جدید محققان تأثیر پیــاده روى گروهى بر 
سالمت را مورد بررســى قرار دادند. مدیر این تحقیقات 
مى گوید: با وجود اینکه پیاده روى گروهى بسیار ورزش 
محبوبى اســت ما نمى دانســتیم که این ورزش به غیر 
از افزایش فعالیت فیزیکى چه فوایدى براى ســالمت 
افراد دارد. نتایج بررســى ها نشان مى دهد افرادى که در 
گروه هاى پیاده روى شــرکت مى کنند، در میزان فشار 
خون، چربى بدن، BMI و کلسترول کاهش چشمگیرى 
مشاهده خواهند کرد. همچنین قدرت ریه هاى این افراد 

افزایش مى یابد و از میزان افسردگى آنها کاسته مى شود.
مدیر این تحقیقات مى گوید: تحقیقات ما نشان داده است 
که شــرکت کردن در یک گروه پیاده روى بهترین راه 

براى افزایش ســالمت بدن است. افرادى که به صورت 
گروهى پیاده روى مى کنند نســبت به فعالیت فیزیکى 
نگاه مثبتى ترى دارند. ضمنًا آنها کمتر احساس تنهایى 

مى کنند.

پیاده روى گروهى یا تنهایى؛ کدام مؤثرتر است؟

مطالعات جدید محققان حاکى اســت، مصرف روزى یک عدد تخم مرغ با افزایش خطر ابتال به سکته 
مغزى ارتباطى ندارد. یافته هاى مطالعات قبلى در مورد ارتباط مصرف تخم مرغ با خطر ابتال به سکته 

مغزى ضد و نقیض بوده اند.
برخى مطالعات، ارتباطى میان مصرف باالى کلسترول غذایى با افزایش خطر ابتال به سکته مغزى پیدا 
کرده اند در حالى که مطالعات دیگر نشان داده اند که مصرف تخم مرغ که کلسترول باالیى دارد، خطر 

ابتال به سکته مغزى را کاهش مى دهد.
براى بیشتر افراد کلسترول غذایى نقش بسیار کوچکى در سطح کلسترول خون آنها دارد.

یک تخم مرغ تقریبًا حاوى 200 میلى گرم کلسترول اســت. با این حال محققان خاطر نشان کردند از 
آنجایى که این مطالعه بر روى افرادى انجام شده است که سابقه ابتال به بیمارى قلبى عروقى نداشتند، 
الزم است مطالعات بیشــترى بر روى افراد بیشتر و نیز افرادى که ســابقه بیمارى قلبى عروقى دارند، 

انجام شود.

رابطه خوردن تخم مرغ با سکته مغزى

آگهى تغییرات
شــرکت رهیافت ســامانه آریا ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 1696 و شناسه ملى 
14007081320 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1398/02/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد :روح اهللا بیگى حبیب آبادى به 
شماره ملى 6609866430 به سمت رئیس 
هیئت مدیــره - راضیه نصیــرى کاکلکى به 
شماره ملى 4623419614 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیرهـ  مهدى کاشانى به شماره 
ملى 5110749884 به ســمت مدیر عامل 
و عضو هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب 
گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
و عقوداســالمى با امضاء مدیرعامل همراه با 
مهر شرکت معتبر مى باشــد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى خمینى 

شهر (475713)

آگهى تغییرات
شــرکت نوید دژ هیدرولیک سپاهان شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 38406 و 
شناســه ملى 10260560150 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1397/10/10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : خانم سحر علیرضایى به شماره 
ملى 1171143915 آقاى حسین علیرضایى 
به شماره ملى 1171115482 و آقاى امین 
ریسمانچى به شماره ملى 2593339985 
بعنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. آقاى مجید درامامى 
به کد ملى 1286970407 و آقاى بابک حاجى 
خمسه کد ملى 1829796461 به ترتیب به 
سمت بازرســان اصلى و بازرس على البدل 
شرکت براى مدت یکســال انتخاب شدند. 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان به منظور 
درج آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. تراز 
مالى سال 96 به تصویب رســید . اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(475716)

آگهى تغییرات
شــرکت نویــد دژ هیدرولیــک ســپاهان 
شــرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
38406 و شناســه ملى 10260560150 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1397/10/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: خانــم ســحر علیرضایى به شــماره ملى 
1171143915 بــه ســمت رییس هیات 
مدیره و آقاى حســین علیرضایى به شماره 
ملى 1171115482 به سمت نایب رییس 
هیات مدیره و آقاى امین ریسمانچى به شماره 
ملى 2593339985 به سمت مدیرعامل و 
عضو هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند.ضمنــا مدیرعامل مجرى مصوبات 
هیات مدیره مى باشد.کلیه اوراق و اسناد مالى 
و بهادار و بانکى تعهدات شرکت و سایر اوراق 
ادارى و عادى با امضــاء مدیرعامل منفرداً با 
مهر شرکت معتبر است . اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (475719)

آگهى تغییرات
شرکت هوشید فراز اسپادانا سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 43443 و شناســه ملى 
10260612894 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1397/10/19 تصمیمات 
ذیل اتخــاذ شــد: - جعفر جیحانــى نژاد 
خوراسگانى به شماره ملى 1291561250 
به ســمت رئیس هیئت مدیره، ثریا ناظمى 
به شــماره ملى 1284568148 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و امیر رضا جاللى به 
شماره ملى 1290849978 به سمت مدیر 
عامل و عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهد آور و بانکى از قبیل چک سفته بروات 
و قراردادها و ســایر نامه هاى عادى و ادارى 
تنها با امضاى امیر رضا جاللى (مدیرعامل) و با 
مهر شرکت معتبر است. - مدیرعامل مجرى 
مصوبات هیئت مدیره خواهــد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(475734)

آگهى تغییرات
شرکت هوشید فراز اسپادانا سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 43443 و شناســه ملى 
10260612894 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 
1397/10/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
- روزنامه کثیراالنتشــار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شــرکت تعیین شد. -جعفر 
جیحانى نژآد خوراســگانى به شــماره ملى 
1291561250، ثریا ناظمى به شماره ملى 
1284568148 و امیررضا جاللى به شماره 
ملى 1290849978 به عنوان اعضاى هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. - صبا 
منصورى نیا به شماره ملى 1270606451 
به عنوان بازرس اصلى و مجتبى عاطفى نیا به 
شماره ملى 1292775211 به عنوان بازرس 
على البدل براى مدت یک سال مالى انتخاب 
گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (475740)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسین آتى سازه کسرى سهامى 
خاص به شماره ثبت 26352 و شناسه ملى 
10260470980 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1398/02/18 تصمیمات 
ذیــل اتخاذ شــد : بنا بــه اختیــار حاصله 
تفویــض مجمع عمومى فــوق العاده مورخ 
1398/2/16در خصوص افزایش ســرمایه 
به هیات مدیره ســرمایه شــرکت از مبلغ 
1000000 ریال بــه مبلغ 150000000 از 
طریق واریز نقدى طبق گواهى بانکى شماره 
19 مورخ 1398/2/17 بانک سپه امیر کبیر و 
باال بردن مبلغ اسمى سهام افزایش یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصالح 
گردید :سرمایه شرکت مبلغ 150000000 
ریال منقسم به 100 سهم 1500000 ریالى 
با نام که تماماً پرداخت شده مى باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(476283)

آگهى تغییرات
شرکت حمل و نقل زمینى کاالى پورمیرى شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 8900 و شناســه ملى 10260299912 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى ســالیانه مورخ 1398/01/20 و نامه شــماره 21/8004 مورخ 1398/02/11 اداره راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان 
اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان منوچهر خلیلى نجف آبادى بشــماره ملى 1091450994، محمد صالح سبزیان اصفهانى بشماره ملى 
1288425805و احمد سبزیان اصفهانى بشماره ملى 1281689963 بسمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقاى 
محمد بناء بشماره ملى 1141608431 و آقاى محمدرضا رمضانى بشماره ملى 1285930746 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (477187)

آگهى تغییرات
شرکت حمل و نقل زمینى کاالى پورمیرى شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 8900 و شناســه ملى 10260299912 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1398/01/20 و نامه شماره 21/8004 مورخ 1398/02/11 اداره راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : منوچهر خلیلى نجف آبادى بشماره ملى 1091450994 به سمت رییس هیات مدیره ، محمد صالح سبزیان اصفهانى بشماره ملى 
1288425805 به سمت نایب رییس هیات مدیره و احمد سبزیان اصفهانى بشماره ملى 1281689963 بسمت عضو اصلى هیات مدیره و مدیر 
عامل براى مدت دو سال گردیدند.کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و در غیاب رئیس با امضاء نایب 
رئیس هیات مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیر عامل مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (477189)



همانــا بهترین چیزى که انســان هــا مى توانند بــا آن به خداى ســبحان 
نزدیک شوند، ایمان به خدا و ایمان به پیامبر و جهاد در راه خداست، که 
جهاد قله بلند اسالم و یکتا دانستن خدا بر اســاس فطرت انسانى است. 
بر پا داشتن نماز آیین ملت اسالم و پرداخت زکات تکلیف واجب الهى و 
روزه ماه رمضان، سپرى برابر عذاب الهى است و حج و عمره، نابودکننده 

موال على (ع)فقر و شستشو دهنده گناهان است.

دعاى روز نوزدهم ماه مبارك رمضان:
اللهّم وفّْر فیِه َحّظى من بََرکاتِِه وَسّهْل َسبیلى الى َخْیراتِِه وال تَْحِرْمنى َقبوَل َحَسناتِِه 

یا هادیًا الى الَحّق الُمبین. 
خدایا! زیاد گردان در این روز بهره مرا از برکاتش وآســان کن راه مرا به ســوى 
خیرهایش ومحــروم نکن مرا از پذیرفتن نیکىهایش، اى راهنماى به ســوى حـــق 

آشکار!

مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان در نشست 
با رئیس هیئت مدیره بانک دى، فرماندار شهرســتان شــهرضا و 
جمعى از صنعتگران شهرك صنعتى رنگسازان با تأکید بر ضرورت 
تأمین مالى و ارائه تسهیالت مناسب به واحدهاى تولیدى و صنعتى 
به منظور ایجــاد رونق اقتصادى، بانک هــا را از مهمترین حامیان 

بخش هاى تولیدى در جنگ اقتصادى اخیر عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومى شــرکت شــهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان، محمدجواد بگى  بانک ها را یکى از مهمترین شــرکاى 
تجارى صنایع و بخش هاى تولیدى کشــور در دهه هاى گذشته 

دانست و تصریح کرد: با توجه به نوسانات یکسال گذشته نرخ ارز و 
متعاقب آن افزایش چند برابرى قیمت مواد اولیه و هزینه هاى تولید، 
ســرمایه در گردش مورد نیاز واحدهاى تولیدى و صنعتى نسبت به 
سال گذشته افزایش سه تا چهار برابرى دارد و در بازدیدهاى استاندار 
محترم اصفهان از شــهرك هاى صنعتى و نشســت با صنعتگران 
مستقر در شــهرك هاى صنعتى اســتان، بیش از نیمى از مدیران 
واحدهاى تولیدى استان، مشــکالت تأمین مالى و نقدینگى را از 
مهمترین دغدغه ها و چالش ها در مسیر فعالیت شرکت خود عنوان 

کردند.

مدیرعامل شــرکت شهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان اجراى 
منویات مقام معظم رهبرى و کمک به ایجاد رونق تولید را یکى از 
مهمترین وظایف همه دستگاه هاى اجرایى و سازمان هاى دولتى و 
حاکمیتى در سال جارى عنوان و تأکید کرد: تحقق این مهم مستلزم 
همراهى و همکارى همه بخش هاى تأثیرگــذار در زمینه تولید و 
اشتغال بوده و نظام بانکى کشور به عنوان مهمترین شریک تجارى 
و تأمین کننده مالى بخش صنعت نقش بســیار ویژه اى در حمایت 
از تولید و اشــتغال و کمک به ایجاد رونق تولید خواهد داشت. وى 
اختصاص سهم بیشترى از تســهیالت پرداختى بانک ها به بخش 

هاى تولیدى و صنعتى کشور را یکى از مهمترین راهکارهاى موفقیت 
کشور در جنگ اقتصادى اخیر تحمیل شده بر کشور دانست. 

■■■
رضا سهم دینى، رئیس هیئت مدیره بانک دى نیز در این نشست با 
تأکید بر آمادگى این بانک براى حمایت ویژه از واحدهاى صنعتى و 
تولیدى فعال گفت: بدون شک بانک دى هم همانند همه نظام بانکى 
کشور حمایت از رونق تولید و تحقق منویات مقام معظم رهبرى را از 
اولویت هاى خود قرار خواهد داد اما با توجه به محدودیت هاى منابع 
مالى این بانک نیازمند همکارى شــرکت وزارت صمت و سازمان 

صنایع کوچک و شــهرك هاى صنعتى ایران و همچنین شرکت 
شهرك هاى صنعتی استانى به عنوان متولیان اصلى دولتى بخش 
صنعت براى معرفى واحدهاى فعال و نیازمند تسهیالت به این بانک 
هستیم تا بتوان منابع موجود را به نحو مطلوبى در اختیار صنعتگران 

و تولید کنندگان واقعى قرار دهیم.
در ادامه این نشست مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان و رئیس هیئت مدیره بانــک دى از واحدهاى کویر موتور 
در شهرك صنعتى رنگســازان و آذران گاز در شهرك صنعتى جى 

بازدید کردند.  

ضرورت افزایش تسهیالت و تأمین مالى واحدهاى تولیدى به منظور ایجاد رونق اقتصادى

استاندار اصفهان در بازدید از شــانزدهمین نمایشگاه قرآن و 
عترت، برگزارى این نمایشگاه را مطلوب ارزیابى کرد و گفت: 
نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان توانسته نقش تاثیرگذارى در 

ترویج فرهنگ قرآنى در میان عموم مردم ایفا کند.
به گزارش اداره رسانه شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان، عباس رضایى در بازدید از شــانزدهمین نمایشگاه 
قرآن و عترت، این نمایشگاه را نمونه اى مطلوب از فعالیت هاى 
الزم االجرا بــراى ترویج فرهنگ قرآنى عنــوان کرد و افزود: 
همزمان با ماه بهار قرآن، اصفهان میزبان نمایشــگاه بســیار 
منسجم و با عظمتى در حوزه قرآن و عترت شده که به مطالبات 

مردم متدین و دیندار این دیار پاسخ داده است.

وى با بیان اینکه اســتقبال مردم و به ویژه جوانان و کودکان از 
نمایشگاه قرآن امسال بسیار پر رنگ بوده است، تصریح کرد: 
ارائه ایده هاى خالقانه و نمایش محصوالت فرهنگى و مذهبى 
مرتبط با قرآن و عترت در نمایشگاه سبب شده تا مردم استقبال 
ویژه اى از این نمایشگاه داشته باشــند؛ این استقبال پرشور در 
شرایطى ایجاد شده که نیاز به ترویج فرهنگ قرآنى در زندگى 

تک تک افراد جامعه، بیش از پیش احساس مى شود.
استاندار اصفهان با تجلیل از شرکت نمایشگاه هاى بین المللى 
استان اصفهان و دست اندرکاران برپایى نمایشگاه قرآن و عترت، 
اظهار داشت: از ارگان ها، نهادها و دستگاه هاى اجرایى انتظار 
مى رود با قدرت بیشــترى در برپایى نمایشگاه قرآن مشارکت 

داشته باشند.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان نیز 
در بازدید استاندار از نمایشگاه قرآن و عترت گفت: تالش  هاى 
بسیارى براى هر چه باشکوه  تر برگزار شدن این دوره نمایشگاه 
قرآن صورت گرفته که خوشبختانه نتایج مطلوبى در بر داشته 

است.
على یارمحمدیان با بیان اینکه نمایشگاه امسال رویکردهاى 
ویژه اى را در حــوزه قرآنى، مذهبى، فرهنگــى و اجتماعى در 
دستور کار خود قرار داده است، افزود: یکى از ویژگى  هاى مهم 
نمایشگاه قرآن و عترت امسال نسبت به دوره هاى گذشته جدا 
شدن بخش هاى تجارى از بخش هاى فرهنگى و مذهبى است؛ 

نمایشگاه قرآن و عترت امسال نسبت به دوره هاى قبل بسیار 
تخصصى تر و باکیفیت  تر شده که نتیجه آن را در استقبال مردم 

شاهد هستیم.
وى اضافه کرد: در حاشیه برگزارى این نمایشگاه، همایش ها 
و برنامه هاى جانبى بســیارى پیش بینى شده است؛ همچنین 
برنامه هایــى نظیر برگزارى نشســت هاى تخصصى قرآنى و 
فرهنگى با موضوعات مختلف، برگزارى کالس هاى آموزشى، 
نشســت هاى تخصصى با موضوع خانــواده و تعلیم و تربیت 
فرزندان و ُجنگ هاى شــاد کودکانه در حاشیه این نمایشگاه 
برگزار  شد که موجبات استقبال بى نظیر مردم متدین و دیندار 

اصفهان از نمایشگاه را فراهم آورد.

استاندار اصفهان در بازدید از نمایشگاه قرآن و عترت:

نمایشگاه قرآن اصفهان نقش بسیارى در ترویج
 فرهنگ قرآنى دارد

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

در آیین نکوداشت روز ملى روابط عمومى که 
در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
برگزار شــد، نشان ســتاره طالیى ششمین 
جشنواره ستارگان روابط عمومى ایران به روابط 
عمومى شرکت فوالد مبارکه اختصاص یافت.

در این جشــنواره که با حضور مدیران روابط 
عمومى دستگاه ها و نهادهاى اجرایى دولتى و 
خصوصى، کارشناسان روابط عمومى و اساتید 
دانشگاهى برگزار شد، دبیر جشنواره با اشاره 
به تالش براى رشــد و تعالى و ارتقاى جایگاه 
روابط عمومى در ایــران گفت: روابط عمومى 
نوعى دانش و مهارت است و استفاده از ظرفیت 
هاى نامحدود آن به منظور تعالى و سرآمدى 
بیشتر ســازمان ها و کمک به مدیریت ارشد 

آنها مى شود.

هوشمند سفیدى افزود: در حقیقت برگزارى 
جشنواره هایى از این دست، فرصتى است براى 
هم اندیشى و تبادل نظر؛ چراکه معتقدیــــم 
روابــط عمومى گفتگــوى مســالمت آمیز 
را ترویـــــــج مى کند. فلسفــــــه روابط 
عمومى خدمت به مردم است و توان گفتگوى 
مسالمت آمیز با مردم از قدرت روابط عمومى 
ناشــى مى شــود. امروز ارزش هاى اخالقى، 
تکنیکى و رویکردى روابــط عمومى نیاز به 

همگانى شدن در سازمان و جامعه دارد.
مدیر روابــط عمومــى فــوالد مبارکه این 
نشــان را به روان پاك شهید محسن خزایى، 
مدیر اســبق روابــط عمومى این شــرکت 
و نخســتین خبرنگار شــهید مدافــع حرم 

تقدیم کرد.

اختصاص نشان ستاره طالیى
 ششمین جشنواره ستارگان

 روابط عمومى ایران به فوالد مبارکه 

به همت ســازمان فرهنگى ورزشى شــهردارى اصفهان، مرکز 
تخصصى خانواده در خیابان آبشــار اول جنب خانه هنرمندان با 
چیدن روبان مخصوص از ســوى مســئوالن و مدیران شهرى، 

رسماً افتتاح شد.
رئیس کمیسیون اجتماعى و محیط زیست شوراى اسالمى شهر 
اصفهان دراین مراسم که در فضاى باز پارك هنرمندان با حضور 
مدیران شــهرى، اعضاى شوراى اســالمى اصفهان، معاونین 
بهزیستى، اعضاى سازمان هاى مردم نهاد و... برگزار شده بود با خیر 
مقدم به همه شرکت کنندگان در این مراسم گفت: خانواده مهمترین 
و بزرگ ترین و مقدس تریــن نهاد اجتماعى براى ســاماندهى 
جامعه به منظور پیشــگیرى و کاهش از آسیب هاى اجتماعى و 

ناهنجارى هاست.
کورش محمدى افزود: خانواده پایگاهى براى ورود به رفع مسائل 
و مشــکالت جامعه بوده و اگر در این راستا پویا عمل کنیم شاهد 

ناهنجارى ها در بین جوانان نخواهیم بود.
وى با بیان اینکه نباید تصور کرد با اجراى یک کنسرت و... نشاط 
در جامعه وخانواده ایجاد مى شود، افزود: به خانواده ها باید مهارت 
زندگى آموزش داده شده و براى حوزه تعلیم و تربیت بسته مشخص 

و صحیحى تعریف شود که این کار تاکنون انجام نشده است.
رئیس کمیسیون اجتماعى و محیط زیست شوراى اسالمى اصفهان 
گفت: هدف از ایجاد مرکز تخصصى خانواده، ایجاد یک مدل معنوى 
و... بوده، تا بر اساس کارهاى علمى کارشناسان متخصص مرتبط، 

خانواده هایى پویا و با نشاط را شاهد باشیم.
محمدى در عین حال تصریح کرد: بــراى تحکیم خانواده ها، ما 
نیاز به دعوت از کارشناسى متخصص داریم تا به خانواده و جامعه 
کمک کند. این در حالى اســت که همیشه در این راستا بر اساس 
سلیقه عمل شده و این براى ما آفت بوده است و ادعا هم داشتیم که 

خانواده ها را شاد کردیم ولى آثار آنها را در خانواده ندیده ایم.
وى ادامه داد: علیرغم همه بى  مهرى هایى که در رابطه با راه اندازى 
مرکز تخصصى خانواده اعمال شد اما تیم هاى کارشناسى با مطالعه 

تجربیات دیگر کشورها و البته بومى سازى آنها به یک مدل معنوى 
و علمى رســیدند تا این مرکز بتواند در راســتاى پویایى و نشاط 

خانواده ها برنامه ریزى کرده و گام بردارد.
عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان مى گوید: امروز همه چیز به 
بیرون از خانواده واگذار شده و ما با ایجاد مرکز تخصصى خانواده 
در اصفهان یک ریل گذارى کرده ایم و باید از همه کسانى که براى 
راه اندازى این مرکز با ما همکارى کردند و حتى کسانى که سنگ 
انداختند و انگیزه ما را براى انجام کار قوى تر کردند هم تشــکر 
کنیم. محمدى تأکید کرد: مرکز تخصصى خانواده بر اساس مدل 
پیش بینى شده، در آینده باید از خود اثرى مطلوب به جا بگذارد و 
دستیابى به این مهم، مشارکت همه مردم و مسئوالن را مى طلبد.  
رئیس کمیسیون اجتماعى و محیط زیست شوراى اسالمى شهر 
اصفهان، اظهار امیدوارى کرد مسئوالن بهزیستى استان اصفهان 
نیز این مرکز را به عنوان بخشى از پتانسیل خود شمرده و یاریگر 

باشند.
■■■

در ادامه این مراسم، مشاور فرهنگى شوراى اسالمى شهر اصفهان 
نیز افتتاح مرکز تخصصى خانواده در اصفهان را آغازى براى یک کار 
جدى در زمینه خانواده دانست و گفت: در اصل دهم قانون اساسى، 
خانواده واحد بنیادى و سلول جامعه به شمار آمده و در قرآن کریم نیز 

بر تشکیل و تحکیم خانواده تأکید شده است.
رضا اسماعیلى با بیان اینکه همه ما با خانواده سر و کار داریم، افزود: 
بعد از پیروزى انقالب اسالمى، خانواده گنجى بود که همه از آن 
بهره بردارى کردند ولى نتوانستیم این گنج را آنچنان که باید، حفظ 

کنیم و پاسخگوى نیازها باشیم. 
این جامعه شناس با تبریک به مسئوالن شهرى، اعضاى شوراى 
شــهر و... از اینکه با ایجاد این مرکز، اصفهان شهر خانواده مدار 
معرفى شــد، گفت: اساساً اصفهان شــهرى فرهنگى و شهرى 
بهره مند از ســالمت روانى و کیفیت زندگى مى باشد و به اندازه 
عظمت اصفهان، این فعالیت ها در آن جریان داشته است. مشاور 
فرهنگى شوراى اسالمى شهر اصفهان با بیان اینکه امروز خانواده 

در کشــور دچار تحوالت مثبت و منفى شده است، افزود: ماهیت 
خانواده ها امروز، روزبه روز کوچک تر شده و روابط فرزندان با والدین 
و والدین با فرزندان و البته اضافه شدن شبکه هاى اجتماعى و... در 
چرخش است و ما با ایجاد مرکز تخصصى خانواده، به دنبال شهرى 
هستیم که خانواده ستون آن باشــد چرا که اگر شهر مستحکم، 
ولى خانواده مستحکم نباشــد، مطلوب نخواهد بود. اسماعیلى از 
شهردار منطقه 6 اصفهان که در ایجاد مرکز تخصصى خانواده در 
خیابان آبشار اول نقش بسزایى ایفا کرد قدردانى کرد و گفت: امید 
است با برنامه ریزى هاى مرکز تخصصى خانواده و استقبال مردم و 
مشارکت کنندگان، آینده درخشان ترى براى خانواده هاى اصفهانى 
را شاهد باشیم. مشاور فرهنگى شوراى اسالمى شهر اصفهان از 
وجود جمعیت سالمند در آینده نزدیک در اصفهان خبر داد و گفت: 
براى تغییرات آینده در اصفهان در زمینه جمعیت سالمند باید آمادگى 
داشته باشیم و برنامه ریزى شود ولى به عنوان یک شهروند به هوش 
سازمانى شهردارى اصفهان که برنامه هایى براى نهاد اجتماعى 
خانواده طراحى کرده و اجرا مى کند تبریک گفتــه و این اقدام را 
تحسین مى کنم. اسماعیلى گفت: بر اساس آخرین مطالعات، در 
حال حاضر از هر یکصد ازدواج، 30 ازدواج به طالق مى انجامد. این 
در حالى است که ما شاهد طالق عاطفى هم هستیم که در این راستا 

و براى بهبود زندگى باید برنامه ریزى صورت پذیرد.
وى خاطرنشــان کرد: براى مرکز تخصصى خانواده در اصفهان، 
تعیین مدل و الگو، 15 جلسه تخصصى برگزار شد تا بتوانیم یک 

الگوى علمى و معنوى را تدارك ببینیم.
اسماعیلى افزود: سه راهبرد آموزش، تغییر نگرش به خانواده و بهبود 
مهارت ها در مرکز تخصصى خانواده مدنظر بوده و انجام مى شود تا 
این مرکز تخصصى، تبدیل به یک نهاد تولید محتوا براى خانواده ها 
باشــد و ما آمده ایم تا گره ها را باز کنیم تا خانواده به جایگاه اصیل 
خود بازگردد و خانواده ها نیز روابط بسیار مناسب ترى داشته باشند.

وى از شهردار، معاونت فرهنگى شهردارى، اعضاى شوراى شهر 
و دیگر مسئوالن و نهادها خواست تا مرکز تخصصى خانواده را در 
دستیابى به اهداف، یارى دهند و گفت: اگر همه سازمان ها، نهادها، 

بهزیستى، مدیران شهرى و... دست به دست هم دهند مى توانیم 
مجموعه خانواده ها را عظمت بخشیم. البته باید نظام خویشاوندى 
علیرغم همه مشکالت، در خانواده هاى اصفهانى تقویت شده و با 

هم افزایى، خانواده پایدار داشته باشیم.
اسماعیلى به پنج ضلعى «عشق در خانواده» هم اشاره کرد و گفت: 
تعهد و عهد به پیمان، عشق و صمیمیت و گفتگوى زیبا، تعالى و 
داراى هدف بدون، روابط زناشویى مطلوب و پایدارى اقتصادى، 
پنج ضلع عشق در خانواده بوده که اگر رعایت شود ودر خانواده ها 
اولویت باشد، خانواده موفق و پایدار خواهد بود. این در حالى است که 
معناگرایى باید حفظ شده و همواره با تمسک به خداوند و ابزارهایى 
که ما را به خدا نزدیک مى کند تالش کنیم و آینده اى درخشان تر و 

باثبات تر را براى خانواده به ارمغان آوریم.
■■■

شهردار منطقه 6 اصفهان هم به نصف جهان گفت: همزمان با ماه 
مبارك رمضان، شاهد افتتاح مرکز تخصصى خانواده در اصفهان 

هستیم که کار بسیار بزرگ فرهنگى به شمار مى رود.
محمدرضا برکت افزود: اساســاً زندگى بر مبناى تحکیم خانواده 
شکل مى گیرد و ما از ماه ها قبل با پیگیرى حوزه معاونت فرهنگى 
شهردارى و کارشناسان خبره، توانستیم این مرکز را پایه ریزى کنیم.

وى اظهار امیدوارى کرد مرکــز تخصصى خانواده در اصفهان به 
تحکیم هرچه بیشتر خانواده ها کمک کرده و به اهداف خود دست 
یابد. برکت آمادگى شــهردارى منطقه 6 اصفهان براى تجهیز و 
توسعه مرکز تخصصى خانواده که در پارك هنرمندان در منطقه 

6 شهردارى اصفهان واقع شده را نیز اعالم کرد.
■■■

در ایــن مراســم موســیقى ســنتى در فضایى مفــرح، براى 
شرکت کنندگان به اجرا درآمد که با استقبال خوبى همراه بود.

شایان ذکر است از سال 94 تا امروز هم در مجموعه فرهنگسراى 
خانــواده، برنامه هاى مختلفى براى خانواده ها عملیاتى شــده تا 
خانواده ها بالنده تر شوند و امروز با ایجاد مرکز تخصصى خانواده ها، 

سعى در مدرن تر شدن و برنامه ریزى مطلوب تر شده است.

مرکز تخصصى خانواده در شهر اصفهان افتتاح شد
ساسان اکبرزاده


