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تأثیر زود خوابیدن بر جسم کودکان فروش کتاب هاى چمدانى تخلف است«دورهمى» بعد از ماه رمضان مى آید؟ظریف: چرا باید به تماس پمپئو پاسخ دهم؟ حاال دیگر سربازهاى اردوگاه سبز باشید سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

مهمترین 
علل نارسایى

 کلیه ها

بازار در انتظار رسیدن میوه اصفهان
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لوگوى پرسپولیس 
در آستانه توقیف!

گلر 13 میلیارد تومانى 
فوتبال ایران کیست؟!

جستجوى مجید مجیدى 
در اصفهان براى بازیگر 

فیلم جدیدش

5

هرکیلو زعفران به 
14 میلیون تومان 

رسـید!

استاد دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى با اشاره به 
مضرات فشار خون بر کلیه ها گفت: فشارخون باال 

بعد از دیابت، یکى از مهمترین علل نارسایى 
کلیه هاست. فاطمه پوررضاقلى اظهار کرد: کلیه ها 
در ابتدا بر اثر فشارخون باال دچار نارسایى شده و ...

نایب رئیس شــوراى ملى زعفران در خصوص 
قیمت زعفران در ســال جارى گفــت: هر کیلو 
زعفران با افزایش نســبى نسبت به سال گذشته 
بین 9 میلیــون تومان تا 14 میلیــون تومان به 

فروش مى رسد.
على حسینى در گفتگو با «میزان» در خصوص 
آخرین وضعیت قیمت زعفران در بازار و تغییرات 
قیمت آن در سال جدید اظهار کرد: در حال حاضر 
هر کیلو طالى سرخ نسبت به ســال گذشته با 
افزایش نسبى بین 9 میلیون تومان تا 14 میلیون 
تومان به فروش مى رســد. وى افزود: در دوماه 

پیش حداقل...
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افزایش یک میلیون تومانى هزینه ساخت یک مترمربع مسکنافزایش یک میلیون تومانى هزینه ساخت یک مترمربع مسکن
 در اصفهان در اصفهان
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مدیر باغبانى جهاد کشاورزى مى گوید نعمت بارش ها باعث شده تمام ظرفیت تولید میوه   استان فعال شود

برانکو: فقط به بردن سپاهان
 فکر کنید!

سرمربى تیم فوتبال پرسپولیس ضمن ناراحتى از برخى شایعات اعالم 
کرد بازیکنى در لیست خروج وى حضور ندارد.

برانکو ایوانکوویچ قبل از شروع تمرین اخیر پرسپولیس جلسه اى را با 
بازیکنان پرسپولیس برگزار کرد.

در این نشست که حدود 20 دقیقه...
8
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

برپایى 
300 پایگاه ثبت نام 

حامى ایتام 
در استان اصفهان 

علت استشمام بوى گاز در مسیر رودخانه زاینده رود
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان

3

مناقصه گزار: اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان
موضوع مناقصه:خرید 48  دستگاه رایانه مورد نیاز اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان

محل تامین اعتبار : سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 
مهلت دریافت اسناد : از روز پنجشنبه 1398/03/02 لغایت روز  سه شنبه  مورخ  1398/03/07

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

را جهت شرکت مناقصه محقق سازند . 
آگهى مناقصه در سایت اداره کل ثبت اسناد وامالك استان به نشانى www.sabt-es.ir و همچنین در سایت ملى مناقصات به نشانى www.iets.mporg.ir نیز درج شده است.

تاریخ تحویل پاکت هاى مناقصه : روز سه شنبه1398/03/21 تاساعت 14
تاریخ بازگشایى پاکت ها : ساعت 9صبح روز چهارشنبه 1398/03/22 

گروه و رشته شغلى : شرکت هائی اجازه شرکت در مناقصه را دارند که داراي حداقل رتبه بندي 6 شوراي عالی انفورماتیک در بخش (تولید و ارائه رایانه هاي غیر main frame) و 
یا تولید و ارائه دستگاههاى جانبى و یا تولید و ارائه قطعات و ملزومات و یا خدمات پشتیبانى و دارا ى تائیدیه از سازمان نظام صنفى رایانه باشند و حداکثر مبلغ مجاز عقد قرارداد آنها 

ازجمع مبلغ اعالم شده دربرگ پیشنهاد قیمت کمتر نباشد و پیشنهاد فنی آنها مورد تایید مناقصه گزار باشد.
محل تحویل پاکت هاى مناقصه : پیشنهاد قیمت به انضمام کلیه مدارك اعالم شده از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت اعالم گردد و پاکت الف حاوى ضمانت نامه بانکى به نشانى 

اصفهان خیابان چهارباغ باال-بعد از چهار راه نیکبخت-روبروي بیمارستان شریعتی- دبیرخانه  اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان تحویل و رسید دریافت شود.
  نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ ضمانتنامه بانکى در وجه اداره کل ثبت اسناد وامالك استان اصفهان به مبلغ 187/200/000 (معادل یکصدوهشتاد وهفت  میلیون و دویست 
هزار ریال) جهت شرکت در مناقصه شماره103/98/3 مى باشد که مى بایست براى مدت 90 روز معتبر بوده و پس از آن نیز با اعالم کارفرما قابل تمدید باشد. ضمناً به پیشنهاداتى که 
فاقد ضمانتنامه یا امضاء مخدوش و مشروط  و ضمانتنامه هاى  کمتر از میزان مقرر ، چک تضمین شده وچک شخصى ونظایر آن وپیشنهاداتى که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهى واصل 

شود ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
(( سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .))

آدرس اداره کل ثبت اسناد وامالك  : اصفهان خیابان چهارباغ باال-بعد از چهار راه نیکبخت-روبروي بیمارستان شریعتی-اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان     
تلفن: (1113)7-36611074- 36650738                                   دورنگار: 36644631

   آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى شماره 103/98/3

 اداره کل ثبت اسناد وامالك استان اصفهان اداره کل ثبت اسناد وامالك استان اصفهان

نوبت دوم
سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان برخوار در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه اتوبوس شهرى با مدل 1387 جهت فعالیت در مسیر محسن 

آباد، دولت آباد به اصفهان و بالعکس از طریق مزایده عمومى و بر اساس قیمت پایه کارشناسى انجام شده اقدام نماید.
لذا، از کلیه متقاضیان دعوت مى شــود جهت کســب اطالعــات بیشــتر و دریافت اســناد مزایده حداکثر تــا پایان وقــت ادارى روز 
پنج شنبه مورخ 1398/03/16 به دبیرخانه سازمان واقع در دولت آباد برخوار، خیابان شهید مطهرى، طبقه دوم شرکت تعاونى مصرف کارکنان شهردارى، 

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

آگهى مزایده (نوبت اول)

محمدعلى تبریزیان- مدیرعامل  سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان برخوارمحمدعلى تبریزیان- مدیرعامل  سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان برخوار

چاپ دوم

شهردارى زرین شهر به اســتناد مجوز شــماره 22 مورخ 98/2/14 شــوراى اسالمى شــهر در نظر دارد نسبت به 
واگذارى یک باب مغازه (ســوپر مارکــت) واقع در ترمینال مســافربرى زرین شــهر به صورت اجــاره براى مدت
 دو سال از طریق مزایده عمومى اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل مى آید جهت دریافت اسناد مزایده 

و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى 98/3/11 به شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند.

آگهى مزایده

میثم محمدى - شهردار زرین شهرمیثم محمدى - شهردار زرین شهر

نوبت دوم

م الف: 471096

آرزوى خواننده جوان 
براى اهداى قلبش 

به یک 
موزیسین!

م الف: 478547

با توجه به اینکه جلسه مجمع عمومى عادى (نوبت اول) مورخ 98/02/28 به علت به حد نصاب 
نرسیدن سهامداران جلسه تشکیل نگردید بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت 
مى گردد در جلســه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده نوبت دوم که در تاریخ 98/03/18 
ساعت 10 صبح در محل قانونى شرکت اصفهان- سه راه سیمین- خیابان جانبازان- خیابان نیایش 

پالك   F۵۱۱ طبقه اول برگزار مى گردد حضور بهم رسانید.
دستور جلسه: 

انتخاب مدیران- بازرسان- روزنامه کثیراالنتشار، تصویب تراز مالى و حساب سود و زیان ساالنه 
و تعیین پاداش هیئت مدیره و بازرسین

آگهى دعوت نوبت دوم مجمع عمومى عادى 
به طور فوق العاده شرکت رایحه سبز ایرسا سهامى خاص 

ثبت شده به شماره 37324 اصفهان

دعوت کننده: رئیس هیئت مدیرهدعوت کننده: رئیس هیئت مدیره

www.nesfejahan.net

 سالروز شهادت امیر مؤمنان حضرت على (ع) را تسلیت مى گوییم
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پیش

نیم فصل هاى دوم، نیم فصل هاى دوم، 
وقت بیدارى ذوبى هاوقت بیدارى ذوبى ها
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معاون امور اجتماعى سازمان بهزیستى گفت: گزارشى 
مبنى بر فعالیت استخرهاى مختلط در مهدهاى کودك 

ارائه نشده است.
حیبب ا... مسعودى فرید در پاســخ به این سئوال که آیا 
گزارشى از سوى خانواده ها و سایر بخش ها در ارتباط با 
فعالیت استخرهاى مختلط به سازمان بهزیستى ارسال 
شده است یا خیر، اظهار کرد: در این بخش هیچ گزارشى 
ارائه نشده اســت و در صورت هرگونه گزارشى در این 
بخش با مهدهاى متخلف برخورد قانونى مى شود. وى 
تصریح کرد: البته باید به این موضوع تأکید شود که تعداد 
مهدهاى کودك که داراى استخر هستند در کل کم است 

و شاید در مناطق شمالى تهران و چند استان دیگر از جمله 
اصفهان و شیراز باشد که در این زمینه نیز مجوز احداث 

استخر از سوى وزارت ورزش و جوانان صادر مى شود.
معاون امور اجتماعى سازمان بهزیستى کشور ادامه داد: 
بر اساس بخشنامه صادر شده از سوى سازمان بهزیستى 
به مهدهاى کودکى که داراى استخر هستند باید ساعت 
آموزش و استفاده از کودکان دختر و پسر متفاوت باشد 
و در غیر این صورت به شــدت برخورد خواهد شد. وى 
تصریح کرد: بر اساس تأکید سازمان بهزیستى هر نوع 
فعالیت در اســتخرها باید جداگانه باشــد و در غیر این 

صورت مهد متخلف پلمب مى شود.

محمدجواد ظریف، وزیر امــور خارجه ایران در گفتگویى با 
«رویترز»، درباره اینکه آیا مثل سه سال پیش که موضوع 
بازداشت ملوانان آمریکایى از طریق گفتگوى چند دقیقه اى 
بین ایران و آمریکا حل شــد، امروز هم بحران هاى میان 
آمریــکا و ایران مى توانــد به ســرعت از طریق گفتگوى 
دیپلماتیک حل شود یا نه، گفت: نه، چگونه مى توان از این 

گونه بحران ها جلوگیرى کرد؟
وى درباره احتمال گفتگو با «مایک پمپئو» گفت: پمپئو هر 
بار که درباره ایران صحبت مى کند، به من توهین مى کند. 

چرا باید به تماس تلفنى او پاسخ بدهم؟
محمد جواد ظریف اخیراً در گفتگوى اختصاصى خود با شبکه 

خبرى «CNN» با انتقاد از خــروج آمریکا از برنامه جامع 
اقدام مشترك [برجام] اظهار کرد: ما [در برجام] با حسن نیت 
عمل کردیم اما نمى خواهیم با کســانى که زیر تعهداتشان 
زده اند گفتگو کنیم. ظریف تصریح کرد: ما تســلیم تهدید 
نمى شویم. ایران هرگز تحت فشــار مذاکره نمى کند. شما 
نمى توانید ایرانى ها را تهدید کنید و سپس از آنها انتظار تعامل 
داشته باشید. راه درست براى این کار احترام است، نه تهدید.

این مقام بلندپایه ایــران تأکید کرد که ایــران با «دونالد 
ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا وارد مذاکره نخواهد شــد 
مگر اینکه این کشور با اجراى تعهداتش در برجام به تهران 

احترام بگذارد.

استخر مختلط 
در مهدهاى کودك نداریم

ظریف: چرا باید به تماس 
پمپئو پاسخ دهم؟

انتقاد شهریارى از گلزار
  ایران آرت| محمود شهریارى، مجرى ممنوعه 
صدا و سیما با لحنى دوســتانه از محمدرضا گلزار 
انتقاد کرد. شهریارى با انتشار ویدیویى از محمدرضا 
گلزار و ماشــین گرانقیمتش نوشت: «با پوزش از 
طرفداران رضا گلزار. من هم مثل شما او را دوست 
دارم و کار من تنها نقد عمل او است. کارى هم به 
قدیمى بودن یا نبودن ایــن فیلم ندارم. فقط یک 
سئوال. ایشان با این وضعیت خوب اقتصادى چه 
لزومى داشت در مقابل عادل فردوسى پور بایستد 

و تملق مدیر ناکارآمدى مثل فروغى را بگوید؟»

پرواز بلیت هواپیما
  چمــدان| با پایان ســال تحصیلــى و آغاز 
تعطیالت نیمه خرداد، بلیت پروازهاى خارجى با 
افزایش شــدید قیمت روبه رو بوده اند. پروازهاى 
داخلى کشــور نیز همزمان با آغاز تعطیالت نیمه 
خرداد افزایش قیمت داشته اند اما نمود این افزایش 
قیمــت در پروازهاى خارجى بیــش از پروازهاى 
داخلى اســت. در حال حاضر بلیت پرواز تهران به 
اســتانبول که در ماه به طور میانگین حوالى 700 
هزار تومان قیمتگذارى مى شــد بــه باالى یک 

میلیون تومان رسیده است.

محدودیت براى سگ و گربه
  فــارس| مدیرکل دفتر مقــررات صادرات و 
واردات گفت: از اردیبهشــت امسال واردات 143 
قلم کاالى غیرضرورى از جمله غذاى سگ و گربه 
ممنوع شد. سیدمهدى نیازى گفت: از 8 اردیبهشت 
امسال هیچ ثبت سفارشــى براى واردات غذاى 
سگ و گربه انجام نشده و واردات این کاال ممنوع 

شده است.

همه چیز ارزان است!
  چمدان| جهانگرد موتورسوار از قیمت بنزین 
در ایران تعجب کرد و نوشت اینجا همه چیز ارزان 
است... «نیکالس آیتاما»، جهانگردى که دنیا را 
با موتور مى گردد، مدتى پیش از ایران رد شــده و 
تجربیات خود را از این سفر نوشته است. او با انتشار 
یک عکس در صفحه شخصى خود از قیمت بنزین 
تعجب کرده و نوشته است: 15 لیتر بنزین تنها یک 

دالر! باقى چیزها هم همینطورى ارزان است...

خرید پراید 
چقدر آب مى خورد؟

  دیــده بــان ایــران| آخرین خبرها نشــان 
مى دهد به رغم رکود شدید خرید و فروش در بازار 
خودرو، ارزان ترین مدل پراید یعنى سایپا 151 به 
قیمت 48 میلیون و 500 هزار تومان و گران ترین 
مدل آن یعنى سایپا 111 به قیمت 56 میلیون و 500 
هزار تومان عرضه مى شود. به این ترتیب فاصله 
قیمت سایپا 111 از بازار تا کارخانه به بیش از 16 

میلیون تومان رسیده است.

واردات 37 تن موم 
  میــزان| آمار مقدماتى سال 97  گمرك نشان 
مى دهد که در این مدت بیش از 37 تن موم زنبورعسل 
از کشــور هاى امارات متحده عربى، آلمان و چین، 
فرانسه، هند و ترکیه وارد ایران شده است. بیشترین 

واردات موم زنبور عسل از کشور چین بوده است.

قیمت سرسام آور الستیک 
  ایســنا| دبیــر کانــون انجمن هاى صنفى 
کامیونداران کشور اعالم کرد که اگر یک کامیون 
کشنده 18 چرخ بخواهد پنج جفت الستیک مورد 
نیاز خود را در طول یکســال تأمین کند باید بین 
30 تا 40 میلیون تومان بسته به چینى، کره اى یا 

فرانسوى بودن الستیک پرداخت کند.

بى حجابى در قم سیاسى است 
  خبرگزارى حوزه| آیت ا... مکارم شــیرازى در 
بامداد نوزدهمین شــب از ماه رمضان و در مراسم شب 
قدر، با اشاره به مشکالت عدیده اى که جامعه ما امروز 
با آن درگیر است به مسئله حجاب اشاره کردند و گفتند: 
بدحجابى در قم توطئه دشمن و مسئله اى سیاسى علیه 

نظام اسالمى است.

تبعیض
  رویداد 24| [به دنبال پخش سخنان توهین آمیز یک 
مداح] چگونه است که تلویزیون اگر فیلم مستهجن پخش 
کند یا احساسات مذهبى هم میهنانى را تحریک کند با یک 
عذرخواهى رفع و رجوع مى شود اما از رسانه چاپى یا برخط 

سربزند داستان به قرار دیگرى رقم مى خورد؟

زنگنه مى ماند
  عصر ایران| یک منبع آگاه شایعه استعفاى زنگنه 
را رد کرد و گفت: آقاى زنگنه استعفا نکرده و با قدرت در 
راه حفظ اموال مردم و نسپردن نفت به دست دالالن و 

کاسبان تحریم به کار خود ادامه مى دهد.

وقاحت
  نامه نیــوز| حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه 
اظهار کرد: در 30 ســال اخیر هر موقع اقتصاد ایران با 
بحران روبه رو شد، بانک جهانى و صندوق بین المللى 
پول اطالعیه داده اند که اقتصاد ایران در مسیر صحیح و 
سالمى اســت به طورى که در زمان آقاى احمدى نژاد، 
رئیس بانک جهانى گفته بــود الگوى ایران در موضوع 

یارانه ها را باید جهانى کرد یعنى وقاحت در حد اعال.

تمجید استاد از استاد
  ایــران آرت| محمدرضــا شــفیعى کدکنى، هفته 
گذشته در کالس درسش با اشاره به تأثیر ملودى قوى و 
اجراى استوار که مى تواند شعر ضعیف را جمع و جور کند، 
تصنیف «میخانه» محمدرضا شجریان را مثال مى زند و 
مى گوید: من هر وقت این «دلبر عزیز، شــوخ با تمیز، 
برخیز و بریز...» را مى خوانم خنده ام مى گیرد. مزخرف تر 
از این کلمات چیزى نمى تواند باشد. اما ملودى در این 
اثر به عنوان ضمیمه، کار خــودش را مى کند. حنجره 
شجریان معجزه مى کند. ما قدر شجریان را نمى دانیم. 
میراث موسیقایى شجریان، برابر میراث موسیقایى تمام 

خوانندگان ماست.
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در شــرایطى که بــه نظر مى رســد رقــم قراردادهاى 
فوتبالیست هاى سرشــناس لیگ برترى، براى هر سال 
و در گران ترین حالت ممکن نهایتاً بین 2/5 تا سه میلیارد 
تومان باشد اما یکى از بهترین گلرهاى فوتبال کشورمان 
براى دو سال، قراردادى 13 میلیارد تومانى با باشگاهش 
منعقد کرده که براى سال اول شش میلیارد تومان و براى 

سال دوم هفت میلیارد از باشگاهش مى گیرد.
اگر دوست دارید اسم این گلر را حدس بزنید گزینه هاى 
زیادى نخواهید داشت چون هر باشگاهى توان پرداخت 
چنین رقمى را ندارد و اصوًال تعداد گلرهاى تاپ در لیگ 
برتر آنقدر زیاد نیســت که براى رســیدن به دروازه بان 

مربوطه کار سختى داشته باشیم.
گلر مربوطه یا در اســتقالل و پرســپولیس دروازه بانى 
مى کند یا اینکه سپاهان و ذوب آهن چنین پولى به پیام 
نیازمند یا رشــید مظاهرى داده اند چرا که تراکتورسازى 

علیرغم ثروت مالکش، قطعًا چنین قراردادى با فروزان 
امضا نکرده بود.

به قرارداد 13 میلیاردى گلر سرشناس لیگ برتر (براى دو 
فصل البته) مى توان از یک زاویه دیگر هم نگاه کرد اینکه 
دروازه بان هاى لیگ برترى کماکان جزو پردرآمدترین 
فوتبالیست هاى کشــورمان محســوب مى شوند. اگر 
خاطرتان باشد سال ها قبل گلر یکى از تیم هاى تهرانى 
با قراردادى به ارزش یــک میلیارد و 550 میلیون تومان 
گران ترین بازیکن لیگ برتر محســوب مى شد و انگار 
هنوز هم عنوان گران ترین بازیکن لیگ در اختیار یکى 

از گلرهاست.
برنامه «ورزش و مردم» روز جمعــه درباره این موضوع 
بحثى را مطرح کــرد اما آن را نیمه تمام گذاشــت و نام 
دروازه بان مذکور را اعــالم نکرد. حاال همه مى خواهند 

بدانند نام این دروازه بان چیست.

گلر 13 میلیارد تومانى فوتبال ایران کیست؟!

محمد امیرى رودان، ورزشکار ایرانى ســفر به دور دنیا 
را با شــتر آغاز کرد. او از اهالى رودان هرمزگان اســت. 
این سفر به مدت 2/5 سال و با هدف معرفى جاذبه هاى 

گردشگرى و فرهنگى هرمزگان از دوم 
خرداد از محل تاالب آذینى بندرعباس 
آغاز شد. این ورزشکار پس از حرکت از 
سیریک و عبور از استان هاى مختلف از 
مرز آســتارا وارد آذربایجان مى شود و با 
عبور از 47 کشور و قاره هاى آسیا، اروپا، 
آفریقا، اقیانوسیه و آمریکا در نهایت از مرز 

ترکمنستان وارد ایران مى شود.
محمد امیرى رودان یکــى از معلمان 
استان هرمزگان است که 20 سال سابقه 
جهانگردى دارد و شــنا از ارتفاع صفر تا 

2000 متر از ســاحل بندرعباس، پیمایش 22 کیلومتر 
در ارتفاعات کوه ِگنو با اهداف زیســت محیطى، اختراع 

دوچرخه دریایى و طى مسیر ایران تا عمان از بین جزایر 
با دوچرخه دریایى و شــناى مســیر 150 کیلومترى از 
بندر خصب در کشــور عمان تا بندرعباس به مناســبت 

گرامیداشت روز ملى خلیج فارس از فعالیت هاى محمد 
امیرى رودان است.

دور دنیا در 912 روز با شتر!

بنا بر اعالم مدیرعامل باشگاه پرسپولیس و به دلیل برخى 
مســائل مالى، لوگوى اختصاصى این باشگاه در آستانه 

توقیف قرار دارد.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با تأکید بر مشکالت مالى 
که باشگاه پرسپولیس با آن مواجه است، گفت: براى یک 
هتل 330 میلیون تومان اجراییه داشتیم و به همین دلیل 

قصد دارند لوگوى پرسپولیس را توقیف کنند.
ایرج عرب تأکید کرد: در صورت توقیف لوگوى باشگاه 
قطعًا با مشــکل در زمینه همکارى اسپانســر ها مواجه 
مى شــویم چراکه قاعدتًا اسپانســر ها دیگر به ما کمک 
نمى کنند. به هر حال یکســرى از بدهى هــا از جا هایى 

مى رسد که غیر قابل پیش بینى است.

لوگوى پرسپولیس در آستانه توقیف!

مسئول بخش حشرات دفتر موزه ملى تاریخ طبیعى گفت: از 
200 سال گذشته تاکنون هیچ گونه اى از پروانه ها در کشور 

از بین نرفته اند.
علیرضا نادرى با اشاره به چراى بى رویه دام و از بین رفتن 
گیاهانى که منبع غذایى برخى از گونه هاى پروانه ها هستند، 
اظهار کرد: ممکن است جمعیت هایى از پروانه ها از بین رفته 

باشند ولى گونه هایى که در کشور داشته ایم از بین نرفته اند، 
البته شاید گونه هاى کشف نشده از بین رفته باشند.

وى تصریح کرد: بر اساس اطالعات پروانه شناسى از 200 
سال گذشته که توســط ایرانى ها و یا خارجى ها گردآورى 
کردند گونه هایى که در آن زمان شناسایى شده، امروز هم 

مشاهده مى شوند.

برخى گزارش ها درباره اختصاص یک اعتبار ده میلیارد هیچ گونه اى از  پروانه هاى کشور از بین نرفته است
تومانى براى هر نماینده مجلس شائبه هایى را پدید آورده 
است که نیازمند شفافســازى مجلس و سازمان برنامه و 
بودجه است. شائبه هایى که ضرورت پاسخ و رفع آنها را 

در سال برگزارى انتخابات دوچندان مى کند.
آنطور که روزنامه «خراســان» خبر داده اســت، برخى 
شــنیده ها حاکى اســت که در قالب بودجه امســال از 
نمایندگان خواسته شــده تا فهرستى از پروژه هاى حوزه 
انتخابیه خــود را براى هزینه کرد بودجــه اى ده میلیارد 

تومانى ارائه کنند. برخى نمایندگان نیز چنین موضوعى 
را تأیید کرده اند.

این اعتبار گرچه رقم نقدى و در اختیار نمایندگان نیست 
اما محــل هزینه کرد آن بــا نظر نماینــدگان در حوزه 
انتخابیه شــان تعیین و اعتبار مورد نظر توسط سازمان 
برنامه و بودجه اختصــاص داده مى شــود. البته برخى 
نمایندگان از اساس آن را تکذیب و برخى مى گویند چنین 
اعتبارى در سال هاى گذشــته نیز وجود داشته و در عین 

حال برخى آن را چندان جدى نمى دانند.

دوپینگ 10 میلیاردى؟

جواد رمضان نژاد در گفتگو با روزنامه فارســى-بلوچى 
«روچ» گفت: اعتقاد قلبى ما، تقویت فضاى برادرى است 

و اتفاق اخیر هیچ سنخیتى با اهداف سازمانى ما نداشت.
هفته پیــش صحبت هاى یک مداح در ابتداى مراســم 
مولودى خوانى به مناسبت میالد امام حسن (ع) موجب 
واکنش هاى بسیارى شــد تا جایى که مدیران شبکه 5 
مجبور به عذرخواهى شــدند. حاال جواد رمضان نژاد در 
یک گفتگو درباره عامالن این اتفاق گفته: به رغم اینکه 

در بررسى به عمل آمده، محرز شد این اتفاق عامدانه نبوده 
و مداح بدون هماهنگى چنین حرکتى را رقم زد اما براى 
حفظ حریم اعتقادات برادران اهل ســنت، کلیه عوامل 
دخیل در این ماجرا از کار برکنار شدند تا پیشگیرى الزم 

به منظور تکرار نشدن چنین اتفاقاتى انجام شود.
مدیر شبکه 5 سیما ادامه داد: این اتفاق واقعًا یک استثنا 
بود و حتى هیئتى که مراســم در آن برگزار مى شد نیز در 

بیانیه اى که داده رسماً عذرخواهى کرده است.

برکنارى تمام عوامل پخش سخنان یک مداح 

نایب رئیس شــوراى ملى زعفــران در خصوص قیمت 
زعفران در سال جارى گفت: هر کیلو زعفران با افزایش 
نسبى نسبت به سال گذشته بین 9 میلیون تومان تا 14 

میلیون تومان به فروش مى رسد.
على حسینى در گفتگو با «میزان» در خصوص آخرین 
وضعیت قیمت زعفران در بــازار و تغییرات قیمت آن در 
سال جدید اظهار کرد: در حال حاضر هر کیلو طالى سرخ 
نسبت به سال گذشته با افزایش نســبى بین 9 میلیون 
تومان تا 14 میلیون تومان به فروش مى رسد. وى افزود: 
در دوماه پیش حداقــل قیمت زعفران کیلویى شــش 

میلیون و 500 هزار تومان بوده است.
نایب رئیس شــوراى ملى زعفــران در خصوص دالیل 
افزایش زعفران در بازار گفت: تمام کاال هاى کشاورزى 
در مدت اخیر با روند نزولــى همراه بوده و زعفران نیز به 
دلیل باال رفتن هزینه هاى تولید با افزایش روبه رو شده 

است.
حسینى در ادامه به سطح زیر کشت طالى سرخ در سال 
جارى اشــاره کرد و افزود: به طور معمول سالیانه حدود 
10 درصد به سطح زیر کشــت این محصول در کشور 

اضافه مى شود.
وى با اشاره به رشد سالیانه سطح زیر کشت زعفران اظهار 
کرد: ما به عنوان صادرکننــده و تولید کننده زعفران در 
حال حاضر نگران جامعه هدف هستیم به دلیل اینکه در 
حال حاضر فقط 50 کشور هدف صادرات زعفران هستند.
نایب رئیس شــوراى ملى زعفران با بیــان اینکه خام 
فروشــى زعفران ایرانى به معضلى تبدیل شده عنوان 
کرد: بزرگ ترین صادرکننــدگان زعفران این محصول 
پربازده را بدون ارزش افزوده و به طور انبوه به کشور هاى 
مختلف صادر مى کنند غافل از اینکه با این اقدام ضربه 

بزرگى به کشور وارد مى کنند.

هرکیلو زعفران به 14 میلیون تومان رسید!

روزنامه «ایران» در گزارشى، پرده از شهریه نجومى یک 
مدرسه غیرانتفاعى الکچرى در تهران برداشته که دانش 

آموزانش را به اردوى خارج از کشور هم مى برد!
 به نوشته روزنامه دولت، این مدرسه در غرب شهر تهران 
واقع شده و از مهد کودك تا دبیرســتان دانش آموز دارد. 
شهریه اى که این مدرســه مى گیرد در مقطع ابتدایى 15 
میلیون تومان، متوسطه اول 19 میلیون تومان و متوسطه 
دوم 23 میلیون تومان است. دانش آموزان در این مدرسه 
باید یک موسیقى را به صورت تخصصى آموزش ببینند. 
زبان دوم خارجى، یک ورزش تخصصى، شنا، یوگا، زومبا 
و کامپیوتر را مى بینند. این مدارس اردوى داخلى و خارجى 
دارند و بــراى کنکورى ها کالس هاى خــاص برگزار 
مى کنند. البته خانواده هایى که مى خواهند مهاجرت کنند، 
مى توانند فرزندانشــان را در کالس هاى بین المللى این 

مدرسه ثبت نام کنند.
مادر یکى از دانش آموزان پایه یازدهم درباره نحوه ثبت نام 
دخترش در این مدرسه مى گوید ما براى پایه یازدهم 22 
میلیون تومان پرداخت کردیم اما با فوق برنامه اى که برخى 
هایش هم اجبارى بود در نهایت هزینه ســال تحصیلى 
دخترم 35 میلیون تومان شــد. البته اردوهاى خارجى و 
داخلى هم دارند مثًال دخترم اردوى فرانسه را شرکت کرد و 

ما حدود 50 میلیون تومان هزینه سفر فرانسه را دادیم...»
یکــى از دانش آموزانى کــه در اردوهاى این مدرســه 
شرکت کرده اســت مى گوید: «ما عاشق اردوهاى خارج 
از کشورش هستیم. خودم ســوئد و فرانسه را رفتم. براى 
ســوئد 30 میلیون و براى پاریس هم 50 میلیون داده ایم 
و در آنجا از دانشــگاه ها، چند مدرســه و مراکز تفریحى

 دیدن کردیم.»

خدمات الکچرى در مدرسه غیرانتفاعى 

عضو شوراى مرکزى حزب مؤتلفه اسالمى در گفتگو با  
«فارس» نســبت به دیدار محمدجواد ظریف، وزیر امور 
خارجه کشورمان با «دایان فاینستین»، سناتور دموکرات 

آمریکا در سازمان ملل واکنش نشان داد.
محمدکاظم انبارلویى معتقد است که وقتى آمریکایى ها 

به متن قرارداد و توافقــات خود در برجام عمل نمى کنند 
بنابراین باب مذاکره را مى بندند؛ من تعجب مى  کنم آقاى 

ظریف به چه دلیل دوباره مذاکره کرده است.
انبارلویى ادامه داد: ممکن است که بگویند این مذاکرات 
با یک مقام دولت آمریکا صــورت نگرفته و فقط با یک 
سناتور آمریکایى بوده اما هر گونه گفتگو در هر سطحى با 

آمریکایى ها خالف عقل، تدبیر و حکمت است.
وى همچنین به اظهارات علیرضا یوســفى  سخنگوى 
نمایندگى ایران در سازمان ملل که گفته بود این جلسه 
طبق روال قبلى که با اعضاى کنکره داشته ایم انجام شده 
است، گفت: کدام روال؟ روالى براى گفتگو با آمریکایى ها 
وجود ندارد. در برجام آن منع گفتگو برداشته شد تا کارها 

پیش برود ولى االن شرایط آنگونه نیست.

آقاى ظریف به چه دلیل مذاکره کرده؟
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شناسایى 10 پل حادثه خیز 
رئیـس آب منطقه اى دهاقـان گفت: ده پـل حادثه خیز 
رودخانه شور شناسایى شده است که نواقص آنها اصالح 
مى شود. حجت ا... حاج حسنى گفت: مشکالت فنى این 
سـازه ها برطرف خواهد شـد تـا از  وقـوع حوادثى نظیر 

تخریب در نتیجه سیالب، جلوگیرى شود.

رکورد نطنز در اشتغال
عباس مالکى، رئیس تعاون، کار و رفاه اجتماعى نطنز با 
بیان اینکه نرخ بیکارى این شهرستان 6/4 درصد است، 
گفت: نطنز به لحاظ آمارى کمترین نرخ بیکارى استان 

اصفهان را دارد.

تجارى سازى 3 محصول 
رئیـس دانشـگاه آزاد اسـالمى واحـد نجف آبـاد از 
تجارى سـازى حداقل سـه محصول فناورانه این واحد 
دانشگاهى در سال جارى خبر داد. امیررضا نقش افزود: 
افزایش درآمدهاى غیرشـهریه اى حداقل به میزان 25 
درصد نسبت به شـهریه دریافتى در عملکرد سال مالى 
98 و تجارى سازى حداقل سه محصول فناورانه و تدوین 
و اجرایى شـدن نظام موضوعات در طرح پایش شرکت 
بزرگ ذوب آهن اصفهان در راسـتاى تفاهمنامه منعقده 
بین دانشـگاه آزاد اسـالمى و ایـن شـرکت و مأموریت 
واگذار شده از جانب رئیس دانشگاه آزاد اسالمى به واحد 

نجف آباد خبرهاى خوش سال 98 خواهد بود.

درخشش هالل احمر
روابط عمومى جمعیت هالل احمر استان اصفهان براى 
ششمین سـال متوالى در چهاردهمین جشـنواره روابط 
عمومى هاى اسـتان اصفهان موفق به کسب رتبه برتر 
و دریافت تندیس و لوح تقدیر شد. این روابط عمومى در 
محورهاى ارتباطات رسـانه اى، محتواسـازى، نوآورى 
و فعالیت هاى پیشـرو و مسـئولیت اجتماعى از سـوى 
هیئت داوران جشنواره به عنوان روابط عمومى برگزیده 

انتخاب شد.

نشست هاى آموزشى مهدویت
دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان با همکارى امور فضالى 
حـوزه علمیه اصفهان سلسـله نشسـت هاى آموزشـى 
مهدویـت، آخـر الزمـان و مدعیـان دروغیـن را برگزار 
مى کند. این دوره از امروز یک شنبه 5 خرداد ماه 1398 
ساعت 9 صبح آغاز مى شـود و به مدت پنج روز در دفتر 
تبلیغات اسـالمى اصفهان واقع در خیابـان حافظ ادامه 

خواهد داشت.

نقش رزمندگان اصفهانى در 
آزادسازى خرمشهر

رزمندگان دالور اصفهانى در عملیات آزادسازى خرمشهر 
در سوم خرداد نقش ویژه اى را در میدان نبرد ایفا کردند. 
جانشـین قـرارگاه منطقه اى حضرت سـید الشـهدا(ع) 
نیروى زمینى سـپاه گفـت: عملیات الى بیـت المقدس 
از نهم اردیبهشـت سـال 61 براى آزادسـازى خرمشهر 
آغاز شد و نیروهاى مسلح کشورمان پس از 22 روز نبرد 
و درگیرى سنگین موفق شدند نیروهاى عراقى را در این 
شهر محاصره کنند. سردار اصغر عرب پور با بیان اینکه 
رزمندگان اصفهانى در خط مقدم نبرد بودند، افزود: دو روز 
محاصره شدید باعث شد نیروهاى عراقى در نهایت خود 

را در سوم خردادماه تسلیم کنند.

بازگشایى شهر زیرزمینى 
شـهر زیرزمینـى نوش آبـاد بـه زودى بـراى بازدیـد 
گردشگران بازگشایى مى شـود. فرماندار آران و بیدگل 
گفـت: در تفاهمنامـه اى بـا شـهردارى نـوش آبـاد به 
عنـوان متولـى شـهر زیرزمینى معرفـى و مقرر شـد در 
خصوص استانداردسازى زمان بازدید از شهر زیرزمینى 
و نرخ فـروش بلیـت اقـدام کنـد. اسـماعیل بایبوردى 
افزود: شـهردارى نـوش آبـاد موظف اسـت درآمدهاى 
شهرزیرزمینى نوش آباد را صرف مرمت، تجهیز، احیا و 

امور فرهنگى این بناى تاریخى کند.

خبر

امام جمعه اصفهان گفت: قضات روى یک شمشیر دو لبه و 
مرز باریکى میان حق و باطل حرکت مى کنند به نوعى که 
در صورت کوچک ترین غفلت ممکن است به مرز نادرست 

وارد شوند.
آیــت ا... سیدیوســف طباطبایى نــژاد در آییــن تودیع و 
معارفه رئیس کل دادگسترى اســتان با بیان اینکه حجم 
پرونده هایى که به دســتگاه قضایى وارد مى شود، نگران 
کننده است، اظهار کرد: امیدواریم با کار جهادى در دستگاه 
قضایى استان اصفهان این روند هرچه زودتر اصالح شود و 

شاهد ارتقاى دستگاه قضایى اصفهان باشیم.
وى با بیان اینکه نباید در کشور نیازى به دادگاه تجدیدنظر 

داشته باشــیم، افزود: در واقع قاضى باید به نوعى دقیق و 
موشکافانه و درست قضاوت کند که پس از آن کسى نتواند 

حکم اولیه وى را نقض کند.
امام جمعه اصفهان تأکید کرد: امروز شــاهد هستیم برخى 
پرونده ها دقیق بررسى نمى شوند به نوعى که حکم از دادگاه 
اولیه به دادگاه تجدیدنظر و سپس دیوان عالى کشور مى رود 
و این نوع روند کارى طبیعى است که پیگیرى یک پرونده را 
طوالنى مى کند. امام جمعه اصفهان ادامه داد: قضاوت کار 
بسیار سختى است و قضات روى یک شمشیر دو لبه و مرز 
باریکى حرکت مى کنند که در صورت کوچک ترین غفلت 

ممکن است به مرز نادرست وارد شوند.

مدیرکل مدیریت بحــران اســتاندارى اصفهان علت 
استشمام بوى گاز در مســیر رودخانه را تخلیه ته مانده 

مشتقات نفتى یک تانکر در منطقه فودان عنوان کرد.
منصور شیشه فروش در گفتگو با «تسنیم»، با اشاره به 
استشمام بوى شبیه گاز در مسیر رودخانه زاینده رود اظهار 
کرد: پنج شنبه شــب تعداد زیادى از شهروندان با مراکز 
امدادى در مورد استشمام این بو تماس گرفتند و بالفاصله 
اطالع رسانى شد و نیروها براى بررسى اعزام شدند. وى 
افزود: عواملى چون گشت نظارت آب منطقه اى، محیط 
زیست و آتش نشانى در مناطق مختلف حضور یافتند و 

سپس علت را کشف کردند.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با بیان اینکه 
علت استشمام بوى گاز مانند، ریختن مشتقات نفتى یک 
تانکر در رودخانه بوده، گفــت: راننده این تانکر ته مانده 
مشتقات نفتى خود را در منطقه بین درچه و فالورجان در 

منطقه فودان، در رودخانه خالى کرده است.
وى تصریح کرد: مقدارى از مشــتقات نفتى روى خاك 
ریخته شــده بود که براى آزمایش فرســتاده شده ولى 
هیچ جاى نگرانى براى همشهریان وجود ندارد. عوامل 
در جستجوى فرد خاطى هستند تا با وى به علت تخلیه 
باقیمانده مشتقات نفتى تانکر در رودخانه برخورد قانونى 

شود.

علت استشمام بوى گاز در 
مسیر رودخانه زاینده رود

قضات روى یک شمشیر دولبه 
حرکت مى کنند

مدیر کل صدا و سیماى مرکز اصفهان در حاشیه بازدید 
از مراحل ســاخت تله فیلم «حاجى بابــا» در گفتگو با 
«فارس» اظهار کرد: این فیلم اجتماعى در ژانر کودك 
و نوجوان، تقابل سنت و مدرنیته را به نمایش مى گذارد، 
در این فیلم براى اولین بار تمام عوامل به جز کارگردان 
اصفهانى هستند که جاى غرور و خوشحالى دارد، سن 
عوامل فیلم زیر 30 ســال و همگى جــوان و پرانرژى 
هستند. بهرام عبدالحسینى خاطرنشان کرد: همانطور که 
در زمان انتصاب به این مسئولیت اعالم کردم قصد داریم 

از ظرفیت هنرمندان اصفهان استفاده کنیم و در همین 
راســتا در حال حاضر از هنرمندان اصفهانى در اجراى 

برنامه ها استفاده مى کنیم.
عبدالحسینى عنوان کرد: این اثر دومین تله فیلم ساخته 
شده در هشت ماه گذشته است که یکى از فیلم ها براى 
پخش از شبکه سراسرى به تهران ارسال شده و برنامه 
ریزى شده تا در سال جارى سه تا پنج تله فیلم در اصفهان 
کلید زده شود و ساخت سریال دیگرى نیز در 26 یا 54 

قسمت آغاز خواهد شد.

5 تله فیلم در اصفهان کلید زده مى شود 

امام جمعــه نطنز گفت: پخش کلیــپ آوازخوانى یک 
زن در روستاى ابیانه نطنز، باعث آبروریزى براى نطنز 

شده است. 
حجت االســالم والمســلمین روح ا... امینى در خطبه 
هاى نماز جمعه افزود: پخش این کلیپ به خصوص در 
رســانه هاى خارجى نه تنها باعث آبروریزى براى نطنز، 

بلکه براى نظام اســالمى ایران و جوامع اسالمى شده 
است. امام جمعه نطنز گفت: متأسفانه این زن در فضاى 
مجازى به صورت علنى در چندین شهر و مکان تاریخى و 
طبیعى در کشور اقدام به خوانندگى کرده بود که هیچکس 
واکنشى نشان نداده است.  وى تصریح کرد: از پلیس فتاى 
کشور و دستگاه قضا گالیه مندیم که چرا تا کنون سکوت 
کرده اند و براى اولین بار دادستان نطنز پیگیر این ماجرا 
شــده و این زن خواننده را به دادگاه در نطنز احضار کرده 
است. امینى خاطرنشان کرد: بى شک دهیارى، شوراى 
اسالمى روستا و پایگاه میراث فرهنگى ابیانه که زیر نظر 
تهران اداره مى شود، در این حادثه مقصرند که دهیار ابیانه 
هم به دادگاه احضار شده است.  وى افزود: از دادستانى و 
دستگاه قضا مى خواهیم به صورت ویژه و جدى به این 
ماجرا که موجب آبروریزى شده است، رسیدگى کنند و با 

بى بند و بارى ها برخورد کنند. 

پخش کلیپ آوازخوانى زن، آبروى نطنز را برده است

مدیرکل پیشگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
اصفهان گفت: برخى از مغازه داران با گذاشتن کاال و 
اجناس در مقابل مغازه و اشــغال پیاده رو یا قراردادن 
مانع در حاشیه خیابان ها براى پارك نکردن خودروها 
بخشى از معابر شهر را در اختیار مى گیرند که این اقدام 

مصداق بارز سد معبر است.
حســن محمدحســینى در گفتگو با «ایمنا» اظهار 
کرد: بهتر است شــهروندان قبل از انتخاب و ایجاد 
شغل موقعیت محل کســب را متناسب با نوع شغلى 
که تصمیم دارند دایر کننــد، انتخاب کرده تا ناچار به 
استفاده از پیاده رو یا اشغال حاشیه خیابان نشوند. وى 
تأکید کرد: بیرون گذاشــتن کاال دلیلى براى فروش 

بیشتر نیست، آنچه مشترى را جذب مى کند، زیبایى و 
نظم واحد صنفى است.

مدیر کل پیشگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
اصفهان با اشاره به فعالیت گشت هاى ویژه رفع سد 
معبر در سطح شهر، گفت: روزانه نیروهاى گشتزنى 
مدیریت پیشگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
اصفهان در مناطق 15 گانه شهر از طریق تذکر، اخطار 
و اعمال قانون براى رفع سد معبر تالش مى کنند و در 
مواردى که افراد اصرار بر تخلف دارند، اشــیاى قرار 
داده شده در حاشــیه معابر و خیابان ها را جمع آورى 
مى کنند تا هنگام مراجعه کسبه، تعهد تکرار نکردن 

تخلف دریافت شود.

مدیر امور باغبانى جهاد کشاورزى استان اصفهان گفت: سال 
گذشته به دلیل کمى بارش ها کاهش 30 درصدى تولید را 
شاهد بودیم اما امسال به دلیل بارندگى هاى خوبى که داشتیم 

تمام ظرفیت استان فعال شده است.
احمدرضا رئیس زاده در گفتگو با «فارس» اظهار کرد: پایدارى 
منابع آبى مهمتر از ســرمازدگى هاى موردى است و نعمت 
بارش ها بر خسارات وارد شده غلبه داشت. سرمازدگى هاى 
فصلى و بهاره که هر چند سال یک بار اتفاق مى افتد طبیعى 
است ولى خشکسالى که در دهه گذشته بر استان عارض شده 
بود منجر به خسارات زیادى بر محصوالت کشاورزى باغى 

و افت منابع آبى شد.
وى در مقایســه میزان تأثیرگذارى هرکدام از عوامل گفت: 
حدود 5 تا 6 درصد محصوالت باغى استان از سرما خسارت 
دیده اند اما اگر آب نداشتیم خشکسالى باعث کاهش 30 تا 40 

درصدى محصوالت مى شد.
رئیس زاده با اشاره به پراکندگى محصوالت باغى در استان 
عنوان کرد: شهرستان هاى سمیرم، خوانسار، کاشان، اردستان 

و خمینى شهر که عمده محصوالت باغى را تولید مى کنند از 
بارش ها بیشترین استفاده را خواهند کرد.

مدیر امور باغبانى جهاد کشاورزى استان اصفهان تصریح 
کرد: محصوالت هسته دار مانند هلو، بادام، آلو و گردو به این 
دلیل که گل آنها زود تر باز مى شــود، بیشترین خسارت را از 
سرمازدگى ها دیده اند اما میوه هاى دانه دار مانند سیب و بِه در 

اردیبهشت ماه خسارتى ندیدند.

وى در پاسخ به سئوالى مبنى بر اینکه آیا خسارات به معناى 
افزایش قیمت این میوه هاست، بیان کرد: قیمت وابسته به 
عرضه و تقاضا در استان هاى دیگر است و بازار استان محدود 
به استان اصفهان نیست و استان هاى همجوار نیز بر قیمت ها 
اثرگذارند، باید بررسى کرد که استان هاى دیگر چه وضعیتى 
داشته اند، امیدواریم استان هاى دیگر بتوانند سهم اصفهان 
را جبران کنند. رئیس زاده اضافه کرد: بیشــتر خسارت وارد 
شده به باغات 20 تا 30 درصد بوده اما باغ هایى نیز داشته ایم 
که بین 10 تا 100 درصد خسارت دیده اند و برآوردها نشان 
مى دهد امسال 50 هزار تن کاهش تولید محصوالت باغى در 
سطح استان خواهیم داشت که در مقایسه با تولید 700 تا 800 

هزار تنى استان رقم باالیى نیست.
مدیر امور باغبانى جهاد کشاورزى استان اصفهان یادآور شد: 
سال گذشته به دلیل کمى بارش ها کاهش 30 درصدى تولید 
را شاهد بودیم که این کاهش تولید در سمیرم تا 50 درصد نیز 
رسید اما امسال به دلیل بارندگى هاى خوبى که داشتیم تمام 

ظرفیت استان فعال شده است.

قراردادن موانع در حاشیه خیابان ها 
مصداق بارز سد معبر است

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان در خصوص 
آخرین وضعیت بازار مسکن و ساخت و ساز آن، اظهار کرد: 
در حال حاضر بازار مسکن دچار رکود تورمى است و رونق 
چندانى ندارد، البته نسبت به بهار و تابستان سال گذشته 

شرایط رونق اندکى بهتر شده است.
احمد توال در گفتگو با «ایسنا» با اشاره به افزایش قیمت 
مسکن، گفت: متأسفانه اکنون قیمت ها به نحوى شده که 

مردم توان خرید مسکن در بازار موجود  را  ندارند.
دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان، تأکید کرد: 
بخشى از افزایش نرخ مســکن به دلیل گرانى شدید نرخ 
زمین، مصالح ساختمانى، افزایش دستمزدها، هزینه هاى 
خدماتى آب و برق و... است که به طور طبیعى بر قیمت تمام 
شده مسکن تأثیرگذار است اما برخى مناطق قیمت ها به 

طور کاذب افزایش بى رویه داشته است.
وى در خصوص اینکه آیا تمام پروانه هاى صادره ساختمان 

در مدت زمان معینى منجر به ساخت مى شود، اظهار کرد: 
در حال حاضر تعدادى به تصور اینکه امکان سریع ساخت 
و ساز با قیمت مناسب وجود دارد، اقدام به دریافت پروانه 
ساخت مى کنند اما در نهایت بخشى از این مجوزها تنها 
در قالب پروانــه باقى مى ماند و بخشــى دیگر به مرحله 
سفتکارى ســاختمان مى رســند و در نهایت افرادى که 
توان ساخت و ســاز به صورت کامل را دارند، اکنون بسیار 

اندك است.
توال گفــت: پیش بینى مى شــود تنها 20 تــا 30 درصد 
پروانه هاى ساخت و ساز توسط ســازندگان حرفه اى به 
صورت کامل به اتمام مى رســد اما افرادى که به صورت 
اتفاقى و به بهانه دریافت سود وارد بازار مسکن مى شوند در 
نهایت ناموفق مى مانند و در شرایط فعلى قادر به تکمیل 

ساخت خود نخواهند بود.
وى همچنین با اشاره به آخرین وضعیت ساخت و ساز در 

اصفهان، اظهار کرد: اصفهان نیز همانند کشــور اکنون با 
آمار تقریبًا باالى پروانه ساخت مواجه است اما بسیارى از 
سازندگان در نهایت با تصور غلط از بازار به نتیجه نمى رسند 
و بسیارى از پروژه هاى ســاخت و ساز همانند سال هاى 

گذشته متوقف خواهند شد. 
دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان با بیان اینکه 
هزینه هاى ساخت و ساز مسکن و مصالح ساختمانى حتى 
بیشتر از 200 درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: سال 
گذشته هزینه ساخت یک مترمربع ساختمان در اصفهان 
بین 800 هزار تا یک میلیون تومان بود که اکنون بین یک 

میلیون و 800 تا دو میلیون تومان افزایش یافته است.
وى در خصوص وضعیت فروش مســکن، گفت: میزان 
فروش مســکن در اصفهان متفاوت است و برخى نواحى 
نرخ مسکن تا چهار برابر و در تعدادى نواحى مسکن بین 20 

تا 30 درصد گران شده است.

افزایش یک میلیون تومانى هزینه 
ساخت یک مترمربع مسکن در اصفهان

کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان اصفهان با 
اشاره به تداوم ناپایدارى هاى جوى طى روزهاى آینده 
در استان گفت: احتمال بارش رگبار پراکنده در کالنشهر 
اصفهان طى روزهاى یک شنبه و دوشنبه (امروز و فردا) 
دور از انتظار نیست. زهرا ســیدان اظهار کرد: براین 

اســاس طى این مدت بعدازظهرها افزایش ابر، وزش 
باد تقریباً شدید تا شدید، رگبارهاى بهارى و رعدوبرق 
پیش بینى مى شود. کارشناس مسئول پیش بینى هواى 
استان اصفهان بیان کرد: بیشینه دماى هوا در بیشتر 

مناطق 2 درجه افزایش خواهد داشت. 

پیش بینى بارش رگبار بهارى

بازار در انتظار رسیدن میوه اصفهان

معاون امور فرهنگى و رســانه اى اداره ارشاد اصفهان 
گفت: توزیع و فروش کتاب به شکل چمدانى هیچگونه 
مجوزى از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى اصفهان 

ندارد و با متخلفان برخورد مى شود.
اصغر مختارى در گفتگو با «مهــر» در ارتباط با فروش 
کتاب هاى چمدانــى در اصفهان اظهار کــرد: با وجود 
اینکه در استان اصفهان توزیع و فروش کتاب به صورت 
چمدانى در مقام مقایسه با سایر استان ها ناچیز است اما در 
مصوبه اى هرگونه فعالیت توزیع کتاب موسوم به چمدانى 

در این شهر ممنوع اعالم شد.
وى افزود: بر این اســاس با توجه بــه اهمیت رعایت 
حقوق مادى و معنوى آثار چاپى و حمایت از ناشــران و 
کتابفروشان در جلسه اى با حضور فرماندار، اداره اماکن 

نیروى انتظامى اصفهان، اتحادیه شرکت هاى تعاونى 
ناشران و چاپخانه داران مصوبه اى به تصویب رسید که 
طى آن موضوع توزیع کتاب به صورت چمدانى ممنوع 

اعالم شد.

فروش کتاب هاى چمدانى تخلف است

معاون جســتجو و نجات جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان گفت: 176 نفر در 75 حادثه یک هفته گذشته 

در سطح استان اصفهان آسیب دیدند.
محمد محمــدى در گفتگو با «ایمنــا» در خصوص 
امدادرســانى جمعیت هالل احمر استان اصفهان در 
حوادث جاده اى هفته گذشــته اظهار کــرد: از تاریخ 
28 اردیبهشت تا چهارم خرداد ماه تعداد 75 حادثه در 
استان اصفهان گزارش شــد که از این تعداد 19 مورد 
حوادث جاده اى، 20 مورد خدمات حضورى، پنج مورد 
سیل و آبگرفتگى در شهرستان هاى کوهپایه، خور و 
بیابانک و سمیرم، 22 مورد حوادث شهرى، چهار مورد 
صنعتى و کارگاهى و چهار مورد هم حوادث کوهستانى 

بوده است.

وى با بیان اینکه تعداد کل آســیب دیدگان در هفته 
گذشــته 176 نفر بودند، گفت: مجمــوع کل نجات 
یافتگان 67 نفــر بودند که تعــداد 16 نفر به صورت 
سرپایى در محل حادثه درمان شــدند و تعداد 51 نفر 
بعد از دریافت کارهاى خدماتى و درمانى به وســیله 
نیروهاى امداد و نجات جمعیت هالل احمر اصفهان 
براى تکمیل درمان به مراکز درمانى و بیمارستان ها 

منتقل شدند.
معاون جســتجو و نجات جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان تصریح کرد: در حوادث جاده اى هفته گذشته 
عملیات رهاســازى نداشتیم و اســکان اضطرارى 
براى تعداد پنج نفر به دلیل نقــص فنى خودروها در 

پایگاه هاى امداد و نجات هالل احمر انجام شد.

5 حادثه سیل در اصفهان طى یک هفته اخیر اتفاق افتاد

مدیرکل روستایى و شــوراهاى استاندارى اصفهان 
گفت: کاهش مهاجرت مردم روســتاها به شــهر به 
توسعه زیرساخت ها و تأمین نیازهاى آنها وابسته است. 
على رحمانى افزود: اگــر امکانات زندگى براى مردم 
روســتایى فراهم و رفاه آنها تأمین شــود نیازى به 
مهاجرت از روستا به شهر نخواهند داشت. وى بیان 
کرد: کاهش جمعیت روستایى و مهاجرت هاى مردم 
پیامد غفلت از تأمین زیرســاخت هاى مورد نیاز این 
مناطق اســت. رحمانى یادآور شد: خرید محصوالت 
کشاورزى روستایى و عرضه در بازارهاى کوثر یکى 
از طرح هاى این نهاد با همکارى شهردارى اصفهان 

است که از تولیدات آنها حمایت مى کند.

راهکار کاهش مهاجرت
 از روستاها
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رضا یزدانى، خواننده و آهنگساز که در سریال «از یادها رفته» نقش 
یک بوکسور را بازى مى کند به گفته خودش قصد دارد فعالیت هاى 

جدى ترى در زمینه بازیگرى داشته باشد.
رضا یزدانى یکى از بازیگران سریال «از یادها رفته» به کارگردانى 
بهرام بهرامیان است. یزدانى که پیش از این در فیلم هاى سینمایى 
«تیک آف»، «خوك» و «سوفى و دیوانه» به ایفاى نقش پرداخته، 
در اولین تجربه جدى بازیگرى در تلویزیون، عهده دار شخصیت 
«مهراد» در سریال ویژه ماه رمضان شبکه یک سیما بوده که هر 

شب ساعت 22 و 15 دقیقه روى آنتن مى رود.
به بهانه بازى رضا یزدانى در ســریال «از یادها رفته» خبرگزارى 
«ایلنا» گفتگویى با این خواننده-بازیگر انجام داده اســت که در 

ادامه مى خوانید.
*با توجه به فعالیت در حوزه هاى مختلفى همچون آهنگسازى، 
خوانندگى و بازیگرى، مردم شــما را بیشتر با آثارى که در عرصه 
موسیقى خواندید مى شناختند اما حال با بازى در مجموعه «از یادها 
رفته» به نوعى خودتان را در قامت یک بازیگر نیز مطرح کردید. 
اگر در موقعیتى قرار گیرید که بین بازیگرى و خواندن تنها بتوانید 

یکى را برگزینید، انتخاب شما کدام است؟
براى من خوانندگى در درجه اول است. خوانندگى شغل 
اصلى، عشــق و زندگى من است و سال ها با 
آن زندگى کــردم و تا به حال 
11 آلبوم موسیقى و دو 
آلبوم تصویرى را در 

این حوزه منتشــر کرده ام. درباره مقوله تصویر نیز باید بگویم که 
من در دوران نوجوانى یک فیلم بین حرفه اى بودم و در حوزه سینما 
همه سبک  فیلمى را دیده ام. ولى بازیگرى براى شخص من از فیلم 
«تیک آف» جدى شد و حس کردم که مى خواهم به صورت جدى 
بازى کنم. دلیل این موضوع نیز این بود که نقش من در این فیلم 
اصطالحاً درآ مده بود. چراکه چند کارگردان و هنرپیشه مطرح سینما 
بعد از دیدن فیلم به من زنگ زدند و از نقش خیلى تعریف کردند. 
آنجا بود که احساس کردم شــاید بتوانم خیلى جدى تر این کار را 
ادامه دهم. بعد از آن پیشنهاد این سریال از طرف بهرام بهرامیان 
شد و من هم دیدم «مهراد» نقش خیلى خوبى است و از پس آن 
برمى آیم. به نوعى شخصیت «مهراد» به روحیات خودم هم خیلى 
نزدیک بود. در واقع «مهراد» یک آدم کاریزماتیک اســت که هر 
اتفاقى پیش بیاید به خواسته هایش مى رســد؛ من هم به همین 

صورت هستم و اگر چیزى را بخواهم باید آن را به دست بیاورم.
*به این موضوع اشاره کردید که یک فیلم  بین حرفه اى هستید. به 
طور کلى در آثار شما نیز اداى دین به سینما بسیار مشهود است ولى 
حال که به طور جدى وارد دنیاى بازیگرى شدید، عده اى نسبت 
به این موضوع نقد دارند و صحبت هایى را مطرح مى کنند مبنى بر 
اینکه چرا یک خواننده باید بازیگر شود؟ آیا قرار است باز هم فعالیت  

جدى خود در سینما را به عنوان بازیگر ادامه دهید؟
قطعاً قرار است فعالیت هاى جدى ترى را در سینما داشته باشم ولى 
خب باالخره هر کســى به افراد دیگر نقدهایى دارد اما از نظر من 
در نهایت این مردم هســتند که جایگاه یک هنرمند را مشخص 

مى کنند. یعنى اینکه هنرمند کجا باشــد و چه کار کند بســته به 
نظر آنهاســت. در این سال ها خیلى از هنرپیشــه ها خوانندگى را 
تجربه کردند ولى یک آلبوم منتشر کرده و نتوانستند ادامه دهند. 
البته خیلى هاى دیگر هم هســتند همچون حامد بهداد و مهران 
مدیرى که همچنان خوانندگى را پیگیرى مى کنند و اتفاقًا موفق 
هم هستند. بالعکس این موضوع هم به همین گونه است؛ خیلى از 
خواننده ها آمدند و یک فیلم بازى کردند و دیگر ادامه ندادند ولى 
من از آن دست نیستم. به این علت که تا االن چهار فیلم سینمایى 
به عنوان نقش اصلى بازى کــردم و حال هم یک نقش جدى در 
سریال داشتم. قطعاً در آینده جدى تر به این قضیه خواهم پرداخت 
ولى خب نقد هم هست و دوستان هم مى توانند نقد داشته باشند. 
هنرپیشه هاى کارکشــته هم وقتى در نقش هایى بازى مى کنند 
ایراداتى دارند. من هنرپیشــه حرفه اى نیستم و قطعًا کار من هم 

ایراداتى دارد.
*شخصیت «مهراد»؛ یک شخصیت عاشق پیشه بوده که حاضر 
اســت هر کارى انجام دهد تا عشــق خود را به دست بیاورد. چه 
اتفاقى مى افتد که او تصمیم مى گیــرد به مبارزه با فرد خطرناکى 
برود و حتى در رینگ بوکس با او مبارزه نکند تا به این صورت در 

رینگ بمیرد؟
این کار نویسنده بوده و ایشان قصه را به این صورت پردازش کرده 
اســت. ولى اگر من بودم به این صورت تمامش نمى کردم. در دو 
پست آخرى که در صفحه شخصى خودم گذاشتم، باالى 5000 
کامنت نوشته شده که از این میزان 4000 نفر مى گویند با مردن 

«مهراد» دیگر سریال را نمى بینیم. این سئوال را باید از نویسنده 
پرسید که چرا به این شکل نوشته و به فکر مخاطب سریالش نبوده 
است. من نمى توانستم داستان را تغییر بدهم و به نظرم این ایراد 
داستان اســت. حتى اگر قرار بود این اتفاق بیافتد، اگر سریال 25 
قسمت است باید در قسمت 22 اینچنین مى شد؛ نه در قسمت 13. 

البته این نظر شخصى من بوده است.
*گاهى اوقات پیش مى آید که ما وقتى بازى یک بازیگر را مى بینیم 
باور نمى کنیم که در حال بازى کردن بــوده و مى گوییم که خود 
شخصیت درون فیلم است. در ایفاى نقش هایى که تا به حال بازى 
کردید؛ خودتان به شخصه چقدر احساس مى کنید از رضا یزدانى 

فاصله گرفته و شخصیت درون فیلم و سریال شده اید؟
در فیلم «تیک آف» کامًال این حس را داشــتم. بــه دلیل اینکه 
ســه هفته قبل از اینکه فیلمبردارى شــروع شــود، در کافه ها و 
قهوه خانه هاى بوشهر مى نشســتم و به زبان مردم بومى گوش 
مى کردم و با آنها دیالوگ برقرار مى کردم تــا بتوانم لهجه را یاد 
بگیرم. به نوعى از یک جایى به بعد کامًال غرق نقش شده بودم و 
این اتفاق افتاد. در نقش «مهــراد» نیز به همین صورت بود؛ فکر 
مى کنم چیز زیادى از فیلمبردارى نگذشته بود که من وقتى گریم 
مى شدم و کت و شلوار، کروات و کاله شخصیت «مهراد» را سرم 
مى گذاشتم، قشنگ احســاس مى کردم، یک فرد دیگر هستم و 
کامًال از رضا یزدانى جدا شــدم. مخصوصًا وقتى با گذاشتن کاله 
شــخصیت، در آیینه به خودم نگاه مى کردم، واقعًا «مهراد»ى را 

مى دیدم که شخصیتى جدا از رضا یزدانى بود.

هفتم خردادماه دستیار اول مجید مجیدى به اصفهان مى آید تا از عالقه مندان 
به بازیگرى در تازه ترین فیلم این کارگردان، تست اجرا بگیرد.

رئیس انجمن هنرهاى نمایشى اصفهان در گفتگو با «ایسنا» اظهار کرد: طى 
تماسى که آقاى عسکرى، دستیار اول گروه کارگردانى مجید مجیدى با ما 

داشته، آنها براى فیلم جدیدشــان به بازیگر نیاز دارند و در اقدامى هماهنگ، 
عمدتاً از مراکز نمایشى فعال در کل کشور خواسته اند که امر تست گیرى 

از عالقه مندان را بر عهده بگیرند.
محمد ترابى ادامه داد: همه نوجوانان پسر 13 تا 14 ساله 

مى توانند روز سه شنبه هفتم خردادماه، رأس ساعت 10 
صبح به دفتر انجمن هنرهاى نمایشى واقع در مجتمع 
فرهنگى-هنرى فرشچیان مراجعه کنند و در حضور 
دستیار کارگردان آقاى مجیدى، اســتعداد خود را 

محک بزنند.
وى با اشاره به اینکه اکثر فیلم هاى مجیدى در ژانر 
اجتماعى است، تصریح کرد: به ما اطالعاتى درباره 
موضوع فیلم جدید این کارگردان داده نشده اما با 
توجه به کارنامه هنرى شان مى توان حدس زد که 

موضوع این فیلم هم اجتماعى است و در پى بازیگرى 
با چهره کودکان کار، براى نقش اول فیلم خود هستند.

ترابى خاطرنشان کرد: اینکه تست اجرا از مجراى انجمن 
هنرهاى نمایشى اصفهان انجام مى شود دلیلى بر این نیست 
که شرکت کنندگان حتمًا باید سابقه فعالیت تئاترى داشته 
باشند و هر کس، با داشتن شرایطى که ذکر شد، مى تواند 
در روز تست گیرى به دفتر انجمن مراجعه کند.  وى افزود: 
درنهایت از بین همه این افراد، یک نفر انتخاب و به آقاى 

مجیدى معرفى مى شود.

رضا یزدانى: مردن «مهراد» ایراد سریال  «از یادها رفته» است
یاد رضا یزدانى، خواننده وآهنگسازکه در سریال«از
یک بوکسور را بازىمى کند به گفته خودشقصد دار

جدى ترىدر زمینه بازیگرى داشته باشد.
رضا یزدانى یکى از بازیگران سریال «از یادها رفته»
بهرام بهرامیان است. یزدانى که پیش از این در فیلم
«تیک آف»، «خوك» و «سوفى و دیوانه» به ایفاى
در اولین تجربه جدى بازیگرى در تلویزیون، عهده
«مهراد» در سریال ویژه ماه رمضان شبکه یک سی

5 و 15 دقیقه روى آنتن مى رود. 2شب ساعت 22
به بهانه بازى رضا یزدانىدر ســریال «از یادها رفت
«ایلنا» گفتگویى با این خواننده-بازیگر انجام داده

ادامه مى خوانید.
*با توجه به فعالیت در حوزه هاى مختلفى همچون
خوانندگى و بازیگرى، مردم شــما را بیشتر با آثارى
موسیقى خواندید مى شناختند اما حال با بازى در مجم
رفته» به نوعىخودتان را در قامت یک بازیگر نیز
اگر در موقعیتى قرار گیرید که بین بازیگرى و خواند

یکى را برگزینید، انتخاب شما کدام است؟
براى من خوانندگى در درجه اول است. خ
اصلى، عشــق و زندگى من اس
آن زندگى کــر
م آل 11

رضا یزدانى: مردن «

ول مجید مجیدى به اصفهان مى آید تا از عالقه مندان
 فیلم این کارگردان، تست اجرا بگیرد.

نمایشى اصفهان در گفتگو با «ایسنا» اظهار کرد: طى
مجیدى با ما اولگروه کارگردانى مجید ى، دستیار
جدیدشــان به بازیگر نیاز دارند و در اقدامىهماهنگ،

فعال در کل کشور خواسته اند که امر تست گیرى
ده بگیرند.

4 تا 14 ساله پسر 13 3 همه نوجوانان
0هفتم خردادماه، رأس ساعت 10
رهاى نمایشى واقع در مجتمع 
چیان مراجعه کنند و در حضور 
مجیدى، اســتعداد خود را

ر فیلم هاى مجیدىدر ژانر
 کرد: به ما اطالعاتى درباره 
 کارگردان داده نشده اما با 
شان مى توان حدس زد که 

تماعى است و در پى بازیگرى 
ى نقش اول فیلم خود هستند.

ینکه تست اجرا از مجراى انجمن 
ان انجام مى شود دلیلى بر این نیست 
فعالیت تئاترى داشته  مًا باید سابقه
شتن شرایطى که ذکر شد، مى تواند 
فتر انجمن مراجعه کند.  وى افزود: 
ن افراد، یک نفر انتخاب و به آقاى 

د.

جستجوى مجید مجیدى در اصفهان
 براى بازیگر فیلم جدیدش

برنامه مهــران مدیرى در تلویزیــون منتظر حل و فصل 
فرایندهاى تولیدى اســت تا بعد از ماه رمضان خودش را 

به آنتن برساند.
این روزها شــبکه نســیم حال و هواى گذشته خودش را 
ندارد و خبرى از آن همه مخاطب نیســت. چرا که غیبت 
دو برنامه «خندوانه» و «دورهمى» روى آنتن احســاس 
مى شــود. البته منتخب «دورهمى» توانسته قدرى توجه 
مخاطب پروپاقرص شبکه نسیم را به خودش جلب کند. 

اما «شوتبال»، «قاچ» و «کودك شو» نمى تواند رسالت این 
شبکه را به سرمنزل برساند؛ چون جز کلیشه و تکرار، هیچ 
محتواى ســرگرم کننده اى ندارد. از طرفى نمى توانیم جز 
«هزارداستان» به برنامه اى از این شبکه تلویزیونى بگوییم 
ویژه برنامه رمضانى! سرگرمى هدفى بوده که مأموریت آن 
را مسئوالن تلویزیون به شبکه نسیم واگذار کرده اند ولى 
اتکاى به چند برنامه و یکسرى تفکر و رویه خاص، اتفاقى 
در عرصه برنامه سازى سرگرم کننده ایجاد نشده است. اگر 

«خندوانه» و «دورهمى» روى آنتن نباشند آن گونه که باید 
و شاید جذب مخاطب براى تلویزیون اتفاق نمى افتد. این 
روزها طرح هاى بسیارى به شبکه نسیم ارسال مى شود و 
خبرهایى به گوش مى رسد مهران غفوریان، امیرغفارمنش 
و حتى برخى پیشــنهاد داده اند یک برنامه زنانه اى چون 
«مادرانه» هم به باکس برنامه هاى شــبکه نسیم اضافه 
شود. در این بین عزم شبکه نسیم جزم شده تا با آماده شدن 
متن ها و دکور و از طرفى به پایان رســیدن پروژه نمایش 

خانگى مهران مدیرى، هرچه زودتر «دورهمى» جدید را بعد 
از ماه مبارك رمضان راهى آنتن کنند. البته گویا «دورهمى» 
جدید فرایند تولیدى هزینه برى دارد و فرایندهاى اسپانسرى 
ضوابط مندى که با دستور رئیس ســازمان صداوسیما به 
بازرگانى رسانه ملى اتفاق افتاده در دستور کار قرار گرفته 

باید با رویه جدیدى، «دورهمى» دوباره به آنتن برگردد.
قبًال هم عوامل برنامه «دورهمى» اعالم کرده بودند این 
برنامه اردیبهشــت ماه روى آنتن مى رود اما از آنجایى که 

چالش و حاشیه شــب چهاردهم فروردین ماه و مشکالت 
مالى و بودجه اى این برنامه بر ســر راه تولیدکنندگان بود 
زمان پخش آن به تأخیر افتــاده ولیکن اگر بعد از رمضان 
روى آنتن برود تا ماه محرم روزهاى چهارشنبه، پنج شنبه و 

جمعه برنامه خواهد داشت. 
 در این بین «خندوانه» هم مهیاى آنتن بعد از محرم و صفر 
خواهد شد و به گفته رامبد جوان یک سبک و سیاق جدیدى 

را براى «خندوانه6» درنظر مى گیرند.

عماد طالب زاده، خواننده جوان موســیقى پاپ کشورمان با انتشار 
عکسى از کارت اهداى عضوش از یک آرزوى متفاوت صحبت کرد.

یکى از داغ ترین بحث هاى این روزهاى فضاى مجازى مربوط به 
اهداى عضو و گرفتن کارت اهداست. بسیارى از هنرمندان و چهره 
هاى مطرح کشــورمان هم بعد از پیوستن به کمپین اهداى عضو و 
دریافت کارت عضویت موج جدیدى را درباره اهداى عضو در شبکه 
هاى اجتماعى بــه راه انداختند و تصاویــرى از کارت هاى اهداى 
عضوشان را با مردم به اشتراك گذاشتند. عماد طالب زاده، خواننده 
جوان موســیقى پاپ نیز یکى از چهره هایى است که کارت اهداى 
عضو خود را دریافت کرد و با به اشتراك گذاشتن عکسى از این کارت 
با دنبال کنندگانش در صفحه شخصى اینستاگرامش از یک آرزوى 
متفاوت و زیبا صحبت کرد: «نظرتون در مورد اهدا عضو چیه؟ من 
با افتخار کارت اهداى عضو گرفتم... نمى دونم شاید همه این حالو 
درك نکنن تا وقتى که انجامش بدن ولى حس خوبیه... فکر کن بعد از 
نبودنت یکى با قلبت یا اعضاى دیگه بدنت تو این دنیا باشه... همیشه 
فکر مى کردم که باید این کارو انجام بدم امسال سال تغییره و اینو 

دوســت دارم... اگه دوست داشتید شما هم عضو 
بشید... دوست دارم قلبم اهدا بشه به 

یه موزیسین... به امید روزى 
که ما همه با هم باشیم...»

این خواننده جوان در ادامه با بیان آنکه مادرش 
حق دارد با خواندن این پســت ناراحت بشود 
افزود کــه مطمئنًا ایــن کار روزى دل مادر 

دیگرى را خوشحال خواهد کرد.
بســیارى از هنرمنــدان از ســال ها پیش 

طرفدارانشان را به گرفتن کارت اهداى عضو 
تشــویق مى کردند و خودشــان هم از مدتها 
پیش ایــن کارت عضویــت را دریافت کردند و 
زنده یاد عســل بدیعى یکى از هنرمندانى بود که 
کارت اهداى عضو داشــت و بعد از مرگش همه 

اعضاى بدن او با رضایت خانــواده اش اهدا
 شد.

«دورهمى» بعد از ماه رمضان مى آید؟

آرزوى خواننده جوان براى اهداى قلبش
 به یک موزیسین!

مجید مشیرى از سریال مورد عالقه اش مى گوید

کارگردان سینما و مجرى برنامه سینمایى «هفت» اجراى 
سلبریتى ها در برنامه هاى غیرتخصصى تلویزیون را عجیب 

و باعث خدشه دار شدن اعتبار آن ها توصیف کرد.
بهروز افخمى درباره حضور سلبریتى ها و هنرمندانى که در 
تلویزیون به اجراى برنامه هاى گفتگومحور و دیگر برنامه ها 
مى پردازند، بیان کرد: حضور ســلبریتى ها در برنامه هاى 
گفتگومحور اتفاق غریبى است، چون مجریان تلویزیون 
در کار خود حرفه اى و استخوان خردکرده هستند و طبیعتًا 

انتظار داریم همان ها یا شاگردانشان وارد کار اجرا شوند.
وى درباره حضور خود در برنامه سینمایى «هفت» نیز عنوان 
کرد: من هم در ابتدا خود را براى اجراى «هفت» و حتى نقد 
سینما صالح نمى دانستم و فکر مى کردم باسابقه ترهایى 
هســتند که بخواهند برنامه را اجرا کنند، با این حال فکر 
کردم برنامه «هفت» کارى تخصصى است و نیاز به تسلط 
به معلومات سینمایى هم دارد اما عجیب است که در حوزه 
مسابقات و برنامه هاى سرگرمى یک بازیگر جاى مجرى 
را بگیرد و در واقع سلبریتى ها سابقه خود را به این ترتیب 

خراب کنند.
این کارگردان سینما با اشــاره به ضربه اى که این اتفاق 
براى چهره ها خواهد داشت، گفت: حضور در برنامه هاى 
غیرتخصصى به اعتبار امثال بنیامین بهادرى یا محمدرضا 
گلزار هم ضربه مى زند و به صالحشــان نبود که در چنین 
جایگاهى شناخته شوند. زمانى که من مى خواستم اجراى 
«هفت» را قبول کنم عده اى مخالــف بودند و نصیحت 
مى کردند که اجرا را قبول نکنــم. اینها به من مى گفتند با 
اجراى برنامه به عنوان مجرى تثبیت خواهم شد و ممکن 

است به ضررم تمام شود و هویتم را خدشه دار کند.
وى در پایان توضیح داد: حرف دوســتانم تا حدى درست 
هم بود و اگر من بیشــتر بــه اعتبارم در نویســندگى و 
کارگردانى فکــر مى کردم احتماًال قبــول نمى کردم که 
مجرى شــوم. االن هم به نظرم غیــر از اینکه تلویزیون 
باید بــه اعتبار خود فکــر کند، افــرادى کــه در زمینه 
دیگرى هم شــهرت و اعتبار دارند باید به این اعتبار فکر 

کنند.

بهروز افخمى:

اجرا در تلویزیون به صالح بنیامین و گلزار نبود

مجله «فیلم» مطابق ده سال گذشته در رأى 
گیرى ده ساالنه منتقدان ســینماى ایران، 
برترین فیلم را انتخاب کرد. این نظرسنجى 
بین 140 منتقد ســینمایى بنام در سینماى 
ایران اســت. در این نظرسنجى «گوزن ها» 
به کارگردانى مســعود کیمیایى و بازیگرى 
ماندگار بهروز وثوقى بــا 54 رأى به عنوان 
محبوب تریــن فیلم تاریخ ســینماى ایران 

انتخاب شد.

     برترین هــاى تاریخ ســینماى 
ایران:

1) «گوزن ها» با 54 رأى
2) «ناخدا خورشید» با 53 رأى

3) «باشو غریبه کوچک» با 50 رأى
4) «درباره الى» با 47 رأى
5) «هامون» با 46 رأى

6) «جدایى نادر از سیمین» با 45 رأى
7) «سوته دالن» با 44 رأى

8) «گاو» با 33 رأى
9) «اجاره نشین ها» با 33 رأى

10) «کندو» با 28 رأى
11) «دونده» با 25 رأى

12) «زیر درختان زیتون» با 24 رأى
13) «خشت و آینه» با 22 رأى

14) «لیال» با 21 رأى
15) «آرامش در حضور دیگران» با 20 رأى

16) «طبیعت بى جان» با 19 رأى
17) «مسافران» با 18 رأى

18) «قیصر» با 17 رأى
19) «گزارش» با 17 رأى

20) «طعم گیالس» با 17 رأى

     برترین هــاى تاریخ ســینماى 
جهان:

1) «همشهرى کین» با 37 رأى
2) «سرگیجه» با 36 رأى

3) «پدرخوانده یک» با 34 رأى
4) «کازابالنکا» با 23 رأى

5) «هشت و نیم» با 21 رأى
6) «هفت سامورأیى» با 20 رأى

7) «ریو براوو» با 18 رأى 
8) «2001، ادیسه فضایى» با 18 رأى

9) «داستان توکیو» و «جاده»  با 17 رأى

محبوب ترین 
فیلم تاریخ سینماى 
ایران را بشناسید

 موسیقى و دو 
صویرى را در 

خب باالخره هر کســى به افراد دیگر
در نهایت این مردم هســتند که جای

11 آلبوم
آلبوم تص

شتید شما هم عضو 
 بشه به 

ان آنکه مادرش 
ت ناراحت بشود 
 روزى دل مادر 

د.
ســال ها پیش 
رت اهداى عضو
ــان هم از مدتها
 را دریافت کردند و

ز هنرمندانى بود که 
بعد از مرگش همه
ــواده اش اهدا

لبش

 چهاردهمفروردین ماه و مشکالت 
رنامه بر ســر راه تولیدکنندگانبود

یر افتــاده ولیکن اگر بعد از رمضان 
حرم روزهاى چهارشنبه، پنج شنبه و 

شت. 
هم مهیاى آنتن بعد از محرم و صفر 
بد جوان یک سبک و سیاق جدیدى 

رنظر مى گیرند.

یک بازیگر سینما و تلویزیون از ســریالى گفت که نزدیک به دو دهه پیش بینندگان 
بسیارى را پاى  تلویزیون ها مى نشاند. 

مجید مشیرى گفت: یکى از سریال هاى موفقى که در آن حضور داشته ام و برایم تجربه 
متفاوتى به شمار مى آمد، «خط قرمز» بود.

 قصــه این ســریال نو و بدیــع بود. تــا آن زمــان در هیچ ســریالى چنیــن متنى 
کار نشــده بود. یکســرى جوان  هاى پرانرژى در این ســریال دور هم جمع شــده

 بودند.
 از طرف دیگــر، هر کدام از شــخصیت  ها معضالت خاص خودشــان را داشــتند و 
به همین دلیل کل داســتان جذاب شــده بود. من براســاس تجربه اى که داشــتم 
مطمئن بــودم که «خــط قرمز» بازتــاب خوبى خواهد داشــت. همیــن اتفاق هم 

افتاد.
وى ادامه داد: اتفاقاتى که براى این شخصیت در داستان رخ مى دهد، برایم جالب بود. 
کسى که من نقشش را در این سریال بازى کردم، یک پسر بزرگ داشت. او بنا به دالیلى 

نتوانسته بود با همسر اولش زندگى کند و از او جدا شده بود. 
وى با زنى ازدواج مى کند که تقریباً همسن پســرش هست. کم  سن و سال بودن آنها 
باعث مى شود که با یکدیگر چالش  هایى داشته باشند، این شرایط جذاب بود. من تجربه 

بازى چنین نقشى را نداشتم و این نقش برایم جدید بود.

بدینوسیله به اطالع مى رساند  معاونت غذا و دارو د.ع.پ اصفهان در نظر دارد در شهر بوئین و میاندشت مجوز تأسیس یک 
باب داروخانه روزانه و در شهرستان تیران و کرون، حدفاصل ورودى روستاى افجان و نسیم آباد، داخل درمانگاه غنچه هاى 
بهشت مجوز تأسیس یک باب داروخانه شبانه روزى( با شرایط خاص) صادر نماید. لذا کلیه داروسازان عالقمند به تأسیس 
داروخانه در محل هاى مذکور مى توانند حداکثر تا یکماه بعد از تاریخ درج آگهى ضمن ثبت تقاضا در سامانه HIX ، به منظور  
اطالع کامل از شرایط و ارائه تقاضاى کتبى خود به انضمام مدارك مربوطه در مهلت مذکور به این مجموعه مراجعه نمایند.

مزایده عمومى

م الف: 480325دانشگاه علوم پزشکى استان اصفهاندانشگاه علوم پزشکى استان اصفهان
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برانکو: فقط به بردن 
سپاهان فکر کنید

 قهرمانى ایرانى ها در 
آسیا خیلى سخت است

سرمربى تیم فوتبال پرســپولیس ضمن ناراحتى از 
برخى شایعات اعالم کرد بازیکنى در لیست خروج 

وى حضور ندارد.
برانکــو ایوانکوویچ قبــل از شــروع تمرین اخیر 
پرسپولیس جلسه اى را با بازیکنان پرسپولیس برگزار 

کرد.
در این نشست که حدود 20 دقیقه به طول انجامید 
سرمربى پرسپولیس اهداف خود را براى فصل آینده 
با پرسپولیس تشــریح کرد و آب پاکى را روى دست 

بازیکنانى که با تیم قرارداد دارند ریخت.
برانکو به شاگردان خود اعالم کرد به تمام آنها براى 
ادامه حضور در فصل آینده با پیراهن پرسپولیس نیاز 
دارد. سرمربى پرسپولیس در ادامه صحبت هایش از 
تیتر برخى خبرها مبنى براختالف نظر بین او با چند 
بازیکن و احتمال نیمکت نشینى باتجربه ها عصبانى 
شد و به بازیکنان خود اعالم کرد هیچ توجهى به این 

مسائل نکنند و فقط به برد مقابل سپاهان فکرکنند.
برانکو براى اولین بار در جمع بازیکنان خود از خرید 
دو سه بازیکن براى فصل آینده پرده برداشت و اعالم 
کرد قرار است لیست خرید را پس از پایان بازى هاى 

جام حذفى ارائه کند .

کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در گفتگویى 
با اشاره به آخرین وضعیت تیمش گفت: تمرینات 
ما طبق برنامه جلو مى رود و خودمان را آماده بازى 
با النصر عربســتان در دوحه مى کنیم. صعود ما از 
گروهمان قطعى اســت ولى در آخرین بازى هم 
دنبال برد هستیم تا نتایج خوبمان را تکمیل کنیم. 
النصر تیم خوبى است ولى ما در بازى رفت آنها را 
شکست دادیم و در بازى برگشت هم به چیزى جز 

برد فکر نمى کنیم.
قاسم حدادى فر که همراه با این تیم سابقه حضور 
در فینال لیگ قهرمانان را هم دارد، در مورد اینکه 
چرا تیم هاى ایرانى سال هاست در این جام قهرمان 
نمى شوند، عنوان کرد: شرایط فوتبال ما با تیم هاى 
عربى و همچنین تیم هاى شرق آسیا متفاوت است. 
ســرمایه گذارى و هزینه هایى که آنها در فوتبال 
انجام مى دهند قابل قیاس با تیم هاى ایرانى نیست 
و کیفیت بازیکنان خارجى که آنها جذب مى کنند در 
این موضوع تأثیرگذار است. با این شرایط قهرمان 

شدن تیم هاى ایرانى در آسیا سخت است.
وى در پاسخ به این پرسش که آیا ذوب آهن مى تواند 
در این فصل به مراحل پایانى لیگ قهرمانان صعود 
کند، تصریح کرد: ما تیم خوبى داریم و خوشبختانه 
در چند ماه اخیر نتایج خوبى گرفتیم. در این گروه 
هم کیفیت فنــى خودمان را نشــان دادیم اما  در 
مرحله حذفى کار سخت ترى در پیش داریم. طبیعتًا 
در مراحل حذفى تیم هاى قوى ترى حضور دارند 
و البته همه  تیم ها هم خودشان را تقویت خواهند 
کرد. ذوب آهن هم براى فصل آینده و ادامه حضور 

در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا باید تقویت شود.

خبرى که دیروز ابتدا در کانال هاى هوادارى استقالل و سپس در چند خبرگزارى منتشر شد مى تواند 
هشدارى جدى براى دو باشگاه سپاهان و ذوب آهن باشد که حسابى مراقب ستاره هایشان باشند.

دیروز خبرى منتشر شد با این مضمون که مسئوالن باشگاه استقالل این روزها در حال مذاکره با بازیکنان 
فصل گذشته خود هستند تا قرارداد آنها را تمدید کنند. مدیران این باشگاه در ابتدا با وریا غفورى، على 
کریمى و پاتوسى مذاکره کردند تا قرارداد آنها را تمدید کنند اما در این بین با بازیکنان تیم هاى دیگر هم 

وارد مذاکره شدند تا آنها را جذب کنند.
البته سیاست باشگاه استقالل این است که تا زمان انتخاب ســرمربى جدید نام بازیکنان مد نظرش را 
رسانه اى نکند زیرا در آن صورت این شــائبه به وجود مى اید که چه کسى نام این بازیکنان را به باشگاه 
داده است. در این بین گفته مى شود فرهاد مجیدى هم لیستى به باشگاه نداده است اما استقاللى ها طى 

روزهاى اخیر با برخى بازیکنان مذاکره کرده و خواستار حضور آنها در این تیم شده اند.
سیاوش یزدانى، مدافع سپاهان اولین بازیکنى است که مد نظر استقاللى هاست اما دیدار حساس 
سپاهان مقابل پرسپولیس در نیمه نهایى جام حذفى این موضوع را پنهان نگه داشته است. رضا 
اسدى، هافبک سایپا که سال گذشته از تیم هاى اروپایى پیشنهاد داشت مد نظر استقالل 
است، اسدى بازیکنى است که از تیم هاى دیگر هم پیشنهاد دارد ولى مذاکرات مثبتى با 
استقاللى ها داشته است. محمدرضا حسینى، هافبک ذوب آهن بازیکن مد نظر باشگاه 
استقالل براى لیگ نوزدهم است و او نیز با استقاللى ها وارد مذاکره شده است. البته 

حسینى هنوز پاسخ قطعى را به استقاللى ها نداده است.
این سه بازیکن فعًال سرشناس ترین بازیکنان لیست استقالل هستند اگر چه این 
باشگاه لیست دومى هم در اختیار دارد که مذاکرات جدى با آنها صورت نگرفته 
است. نفراتى مثل پیمان رنجبرى که فقط یک جلسه با استقاللى ها مذاکره 
کرده و حسین ساکى از نفت آبادان که در پست دفاع راست بازى مى کند.

با این شرایط استقاللى ها منتظر هســتند تا ابتدا تکلیف بازیکنان مد 
نظرشان مشخص شود و سپس با بازیکنان دیگر لیگ برتر مذاکره 
کنند. از سوى دیگر مسئوالن باشگاه استقالل تصمیم دارند تغییرات 
زیادى در فصل جدید نداشته باشند اما عقد قرارداد با نفراتى مثل 
منشا و ایسما در خط حمله و جدایى این بازیکنان شاید باعث 
شود آبى پوشان باز هم در فکر جذب بازیکنان خارجى باشند. 
با توجه به اینکه فصل شــکار بازیکن فرا رسیده، سپاهان 
و ذوب آهن  مى خواهند در فصــل جدید قوى تر ظاهر 
شوند باید حسابى در فصل شــکار مراقب ستاره هاى 

خود باشند.

جوجه اردك زشت 
براى مربیان

محمد مؤمنى

تیم فوتبال ذوب آهن را اگر با فصل پیش مقایسه کنیم به این نتیجه مى رسیم 
که در همه زمینه ها افت کرده است. آنها جایگاه دوم را با رتبه ششم در این 
فصل عوض کردند. به جاى 15 برد 9 بار پیروز شــدند و هشت بار شکست 
خوردند که سه بار از فصل پیش بیشتر است. در مجموع آنها در این فصل 40 

امتیاز کسب کردند که از فصل پیش 15 امتیاز کمتر است.
ذوب آهن در دو فصل گذشته نشان داده تیم نیم فصل هاى دوم است. فصل 
گذشته و با سرمربیگرى قلعه نویى، ذوب آهن در نیم فصل اول نتایج خوبى 
نگرفت و در رتبه هاى پایین جدول قرار داشت اما مدیران ذوب آهن به او اعتماد 
کردند و پاسخ اعتمادشان را با قرار گرفتن در رتبه دوم و صعود به پلى آف لیگ 

قهرمانان آسیا گرفتند.
مشــابه همین اتفاق در فصل 97-98 هم افتاد با این تفــاوت که مدیران 
ذوب آهن سرمربى تیمشان یعنى امید نمازى را بعد از به دست نیاوردن نتایج 
مورد نظر باشگاه، برکنار کردند. هر چند نمازى معتقد بود داورى و بدشانسى در 
از دست دادن موقعیت ها توسط مهاجمانش، در این نتایج تأثیر زیادى داشت.

در هر صورت او از جمع سبزپوشان جدا شد و علیرضا منصوریان جایگزین 
او شد. منصوریان به گفته خودش مشکل تیم را در انگیزه بازیکنان دید و با 
شخصیت انرژیک خود این انگیزه و روحیه را به تیم برگرداند تا سبزپوشان که 
در نیم فصل اول فقط دو برد به دست آورده بودند هفت بازى را در نیم فصل 
دوم با پیروزى به پایان برســانند و تنها در دو بازى طعم شکست را بچشند. 
نقطه درخشان این تیم در نیم فصل دوم حضور پر قدرت در لیگ قهرمانان 
آسیا بود که عالوه بر دو بازى در پلى آف در مرحله گروهى هم بدون شکست 
باقى ماندند تا تنها نماینده ایران در مرحله حذفى لیگ قهرمانان باشند. البته 

هنوز یک بازى این تیم در مرحله گروهى باقى مانده است.
آنها در لیگ قهرمانان و همچنین در لیگ برتر در چند بازى از حریفانشان عقب 
افتادند ولى توانستند با برگشت به موقع به بازى یا برنده زمین را ترك کنند یا 
تیم شکست خورده لقب نگیرند. این موضوعى است که به عملکرد متفاوت 
آنها در دو نیم فصل لیگ برتر در دو سال گذشته دارد؛ نیم فصل اول با نتایجى 

بد و بازگشت به رده هاى باالى جدول در نیم فصل دوم.
البته ذوب آهن بزرگ ترین مشکلش در این فصل مسائل مدیریتى بود که 
بارها باعث به وجود آمدن حواشى براى این تیم شد. از کنار گذاشتن آذرى از 
هیئ ت مدیره باشگاه تا ممنوع المصاحبه شدن او از این دست موارد بودند. حتى 
شایعه رفتن آذرى هم از تیم شنیده مى شد. چند روز قبل یزدى زاده، مدیرعامل 
کارخانه ذوب آهن به تمرین این تیم رفت و با اعضاى باشگاه 
صحبت کرد. باید دید ذوب آهن در فصــل بعد و در لیگ 

قهرمانان ترکیب مدیریتى و کادر فنى فعلى اش را حفظ 
مى کند یا خیر؛ موضوعى که مى تواند نیم فصل اول 
فصل بعد را بر خالف دو فصل قبل درخشان تر کند.

صل هاى دوم، وقت بیدارى ذوبى ها
نیم ف

مراقب ستاره هایتان باشید

فصل شکار خطرناك است!

 
حاال دیگر سربازهاى اردوگاه سبز باشید

در اواسط لیگ برتر فوتبال دوره هفدهم بود که سه بازیکن تیم ذوب آهن اصفهان 
در حالى که در شرایط بسیار خوبى به ســر مى بردند، قصد ترك تیمشان براى 

پشت سر گذاشتن دوران سربازى کردند و راهى تراکتورسازى تبریز شدند.
دانیال اسماعیلى فر، مهدى مهدى پور و احسان پهلوان، سه ذوبى آهنى بودند که 
یک فصل و نیم را در تیم تبریزى گذراندند و سهم زیادى در نتایج به نسبت خوب 

تراکتورسازى داشتند.
از چند هفته پیش بود که علیرضا منصوریان، سرمربى ذوب آهن به سعید آذرى 
اعالم کرده بود براى فصل بعد به این سه بازیکن نیاز دارد و مدیر عامل باشگاه 
ذوب آهن نیز به صراحت اعالم کرده بود براى فصل آینده به هر سه این بازیکنان 

نیاز دارد و توافقى با تراکتورسازان نخواهد کرد.
از همین سو در هفته گذشته ابتدا دانیال اسماعیلى فر و بعد از مهدى مهدى پور با 
انتشار پست در صفحه شخصى خود در اینستاگرام از هواداران تراکتورسازى 
خداحافظى کردند و راهى ذوب آهن شــدند؛  اخیراً نیز احسان پهلوان سومین 

سرباز ذوب آهن با انتشار پست اینستاگرامى از این تیم خداحافظى کرد.
 حاال و با بازگشت این سه بازیکن تأثیر گذار و خوب به تیم ذوب آهن، منصوریان 
براى فصل آینده لیگ برتر و همچنین در مرحله حذفى لیگ قهرمانان آسیا دست 
بازترى براى انتخاب بازیکنان تیمش دارد و مى تواند با قدرت بیشــترى راهى 
مسابقات شود. آنها حاال دیگر سربازهاى ذوب آهن هستند و باید شایستگى هاى 

خود را به علی منصور هم نشان دهند.
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در این فص
کند، تصری
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مرحله حذ
در مراحل
و البته هم
کرد. ذوب

در مسابقات

شایعه رفتن آذرى هم از تیم شنیده مى شد. چند روز قبل یزدى زاده، مدیرعامل 
کارخانه ذوب آهن به تمرین این تیم رفت و با اعضاى باشگاه 
صحبت کرد. باید دید ذوب آهن در فصــل بعد و در لیگ 

قهرمانان ترکیب مدیریتى و کادر فنى فعلى اش را حفظ 
مى کند یاخیر؛ موضوعىکه مى تواند نیمفصلاول
فصل بعد را بر خالف دو فصل قبل درخشان تر کند.

نی

محمد احمدى

گفتگویى
: تمرینات 
ماده بازى
صعود ما از

بازى هم  ن
میل کنیم.

آنها را  فت
 چیزى جز

ابقه حضور
 مورد اینکه
جام قهرمان
ا با تیم هاى

فاوت است. 
ا در فوتبال 
رانى نیست

ب مىکنند در 
یط قهرمان 

ت.
هن مى تواند 
مانان صعود
 خوشبختانه

در این گروه 
 دادیم اما در 
طبیعتًا داریم.

 حضور دارند 
ویت خواهند 
 ادامه حضور 

قویتشود.

خبرى که دیروز ابتدا در کانال هاى هوادارى استقالل و سپس در
هشدارى جدى براى دو باشگاه سپاهان و ذوب آهن باشد که حساب
دیروز خبرى منتشر شد با این مضمون که مسئوالن باشگاه استقالل
فصل گذشته خود هستند تا قرارداد آنها را تمدید کنند. مدیران این
کریمى و پاتوسى مذاکره کردند تا قرارداد آنها را تمدید کنند اما در ای

وارد مذاکره شدند تا آنها را جذب کنند.
البتهسیاست باشگاه استقالل این است که تا زمان انتخاب ســرم
رسانه اى نکند زیرا در آن صورت این شــائبه به وجود مى اید که چ
ب داده است. در این بین گفته مى شود فرهاد مجیدى هم لیستى به
روزهاى اخیر با برخى بازیکنان مذاکره کرده و خواستار حضور آنها
ن سیاوش یزدانى، مدافع سپاهان اولین بازیکنى است که مد
سپاهانمقابل پرسپولیس در نیمه نهایى جام حذفى این
اسدى، هافبک سایپا که سالگذشته از تیم هاى ارو
است، اسدى بازیکنى است که از تیم هاى دیگر هم
استقاللى ها داشته است. محمدرضا حسینى، ها
استقالل براى لیگ نوزدهم است و او نیز با اس
حسینى هنوز پاسخ قطعى را به استقاللى ها
این سه بازیکن فعًال سرشناس ترین بازیک
باشگاه لیست دومى هم در اختیار دارد ک
است. نفراتى مثل پیمان رنجبرى که
کرده و حسین ساکى از نفت آبادان
با این شرایط استقاللى ها منتظر

نظرشانمشخص شود و سپس
کنند. از سوى دیگر مسئوالن
زیادى در فصل جدید نداش
ایسما در خط ح منشا و

شود آبى پوشانباز هم
با توجه به اینکهفص
و ذوب آهنمى
شوند باید حساب

خود باشند.

چندین و چند رسانه از جمله «خبر آنالین»، «ایران ورزشى» و خبرگزارى 
«تسنیم» در روزهاى اخیر به دنبال پاســخ این سئوال بودند که چرا عمده 
مربیان داخلى براى برعهده گرفتن ســکان هدایت تیم ملى فوتبال امید 
تمایل و اشتیاقى از خود نشان نمى دهند و چرا پست سرمربیگرى تیم ملى 
امید براى خیلى از مربیان دوست داشتنى نیست و براى آنها تبدیل به جوجه 

اردك زشت شده است.
 همانطور که در جریان هستید مدیران تیم فوتبال امید ایران چندى پیش 
زالتکو کرانچار را از هدایت این تیم برکنار کردند تا با این تصمیمشان دو 
هدف را نشانه بگیرند؛ نخست اینکه از قرارداد دالرى کرانچار نجات پیدا 
کنند و بتوانند مربى اى ارزان تر براى این تیــم بیاورند. هدف دوم هم این 
است که فدراسیون فوتبال و حمید استیلى، مدیر تیم، تصور مى کنند با رفتن 
کرانچار شانس المپیکى شدن این تیم زیاد مى شود. تیم  امید در بازى هاى 
مرحله قبلى چندان مقتدر کار نکرد و بعید اســت با آن نمایش به توکیو 
2020 برسد. فدراسیون فوتبال امیدوار است با انتخاب یک سرمربى 
خوب ایرانى هم کیفیت تیم بهتر شود و هم اینکه در پرداخت دستمزد 

مربى با مشکل روبه رو نشوند.
آنچه اما این نقشه فدراسیون فوتبال را فعًال نقش بر آب کرده این 
است که فعًال هیچ مربى اى حاضر نشــده هدایت تیم امید را بپذیرد. 
یحیى گل محمدى ســرمربى موفق پدیده گزینه اول فدراسیون بود که 
این مربى با تمدید قرارداد خود با پدیده به فدراسیون جواب منفى داد. رئیس 
فدراسیون تأیید کرد امیر قلعه نویى، مهدوى مهدوى کیا و علیرضا منصوریان 
هم پیشنهاد هدایت تیم المپیک را نپذیرفتند. چه دالیلى باعث مى شود که 
مربیان داخلى به ســمت تیم امید نروند و فدراسیون بالتکلیف شود؟ چند 
رسانه از جمله سایت «خبرآنالین» پاسخ هاى مشابه و نزدیکى براى پاسخ 

به این سئوال دارند.
-فوتبال ایران 44 سال است که رنگ حلقه هاى المپیک را ندیده است. این 
بار هم مأموریت سختى پیش روى ایران است. صعود به المپیک به مراتب 
سخت تر از جام جهانى است. سهمیه آسیا براى المپیک سه تیم است و از 
طرفى ایران در ســیدى پایین قرار مى گیرد که طبیعتًا باید در یک گروه 
ســخت تالش خود را براى صعود پیگیرى کند. مربیان مطرح ایرانى 
نمى خواهند این خطر باال را به جــان بخرند. ناکامى احتمالى یک نمره 
منفى در کارنامه آنها ثبت مى کند. مربیان، به ویــژه مربیان جوان چندان 

عالقه ندارند که به عنوان یک ناکام معرفى شوند.
-مربیــان درجه یکــى مانند قلعه نویــى، گل محمــدى و منصوریان در 
باشگاه هاى خود قراردادهاى قابل توجهى دارند. فدراسیون فوتبال مطمئنًا 
توانایى پرداخت پولى که باشــگاه ها به مربیان مى دهند را ندارد و پیشنهاد 
تیم امید از نظر مالــى نمى تواند براى مربیانى که در لیــگ برتر تیم دارند 

جذاب باشد.
-درست اســت که صعود به المپیک مى تواند یک مربى را آنقدر محبوب 
کند که همیشه به آن موفقیت افتخار کند اما آنسوى سکه غیرجذاب بودن 
این شغل را نشان مى دهد. فردى مانند گل محمدى یا قلعه نویى هر هفته 
درگیر مسابقات جذاب لیگ است. تیم امید از نظر حرفه اى شغل جذابى براى 
مربیان فعال و جوان به شمار نمى رود. آنها ترجیح مى دهند در لیگ به کار 
خود ادامه دهند. یحیى گل محمدى پدیده را چهارم کرده است، در مشهد 
همه از او راضى اند و وسوســه حضور موفق در فصل بعد و همچنین لیگ 
قهرمانان آسیا را پیش روى خود مى بیند. طبیعى است این مربى حضور در 
پدیده را به تیم امید ترجیح دهد. منصوریان و قلعه نویى هم همین شرایط 
را دارند. مهدى مهدوى کیا هم که نشان داده عجله اى براى سرمربیگرى 
ندارد نمى آید سرمربیگرى خود را با تیمى شروع کند که احتمال موفقیتش 
زیاد نیست. سرمربى تیم امید باید خود را وارد چالش برخورد با فدراسیون 
و باشــگاه ها کند و از براى مربیان ممتاز ایرانى این صندلى آنچنان جذاب 
نیســت که لیگ برتر را رها کنند. باید منتظر بمانیم و ببینیم در نهایت چه 
کسى پستى که این روزها به مثابه جوجه اردك زشت براى مربیان ایرانى 

شده را قبول خواهد کرد.
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آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 984202511913391- 98/2/16 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان 
و لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001780 مورخ 1397/12/25 هیات اقاى بهروز شــفیعى 
پور به شماره شناسنامه 1498 ملى 1288415591 صادره از اصفهان فرزند عباس در 
ازاء 191/5 سهم مشاع از 311/5 سهم مشــاع  از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
160 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 1774 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت 
ملک جنوب شرق اصفهان.  (موضوع سند شماره 94348 مورخ 86/12/28 دفترخانه 
21 اصفهان باقیمانده مالکیت رســمى متقاضى) تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/2/21 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/3/5 م الف: 457729 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /2/319
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 984202511913583- 98/2/16 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان 
و لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139860302210000379 مورخ 1398/02/04 هیات به نام ســتاد اجرایى 
فرمان حضرت امام به شماره ملى 14003127610 ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى 
به مساحت 82860 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 90 و 89 اصلى واقع در بخش 
بیست حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان، به استناد دادنامه شماره 80- 11- 321 
مورخ 80/09/27 شعبه 11 دادگاه انقالب تهران و راى قطعى شماره 1800- 1799- 
1798- 1797 مورخ 81/5/28 شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران از رحمت اله 
کازرونى فرزند محمدباقر و خانم رباب کازرونى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/2/21 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 3/5 /1398 م الف: 458713 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /2/341
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 984202511913583- 98/2/16 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان 
و لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139860302210000377 مورخ 1398/02/04 هیات به نام ســتاد اجرایى 
فرمان حضرت امام به شماره ملى 14003127610 ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى 
به مساحت 83717 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 90 و 89 اصلى واقع در بخش 
بیست حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان، به استناد دادنامه شماره 80- 11- 321 
مورخ 80/09/27 شعبه 11 دادگاه انقالب تهران و راى قطعى شماره 1800- 1799- 
1798- 1797 مورخ 81/5/28 شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران از رحمت اله 
کازرونى فرزند محمدباقر و خانم رباب کازرونى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/2/21 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/3/5 م الف: 458748 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت 

 اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /2/343
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 984202511913583- 98/2/16 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان 
و لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139860302210000380 مورخ 1398/02/04 هیات به نام ســتاد اجرایى 
فرمان حضرت امام به شماره ملى 14003127610 ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى 
به مساحت 110631 مترمربع مفروزى از پالك شماره 90 و 89 اصلى واقع در بخش 
بیست حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان، به استناد دادنامه شماره 80- 11- 321 
مورخ 80/09/27 شعبه 11 دادگاه انقالب تهران و راى قطعى شماره 1800- 1799- 
1798- 1797 مورخ 81/5/28 شعبه 21 دادگاه تج دیدنظر استان تهران از رحمت اله 
کازرونى فرزند محمدباقر و خانم رباب کازرونى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/2/21 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/3/5 م الف: 458732 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /2/345
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 984202511913583- 98/2/16 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان 
و لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139860302210000378 مورخ 1398/02/04 هیات به نام ســتاد اجرایى 
فرمان حضرت امام به شماره ملى 14003127610 ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى 
به مساحت 95818  مترمربع مفروزى از پالك شــماره 90 و 89 اصلى واقع در بخش 
بیست حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان، به استناد دادنامه شماره 80- 11- 321 
مورخ 80/09/27 شعبه 11 دادگاه انقالب تهران و راى قطعى شماره 1800- 1799- 
1798- 1797 مورخ 81/5/28 شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران از رحمت اله 
کازرونى فرزند محمدباقر و خانم رباب کازرونى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/2/21 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/3/5 م الف: 458769 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /2/347
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 984202511914135- 98/1/17 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان 
و لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 

پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139860302210000367 مورخ 1398/02/02 هیات اقاى حبیب اله قاسم پور 
به شماره شناسنامه 658 ملى 2296519377 صادره از شیراز فرزند عبداله بر ششدانگ 
یک درب باغ به مساحت 639/84 مترمربع  پالك شــماره 2248/210 اصلى واقع در 
بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/2/21 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/3/5 م الف: 459083 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /2/365
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 984202511912992- 98/2/15 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان 
و لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139860302210000009 مورخ 1398/01/06 هیــات  خانم زهرا جعفرپور 
سرخى به شماره شناسنامه 1694 ملى 1284734471 صادره از اصفهان فرزند رمضان 
در دو هزار سهم مشاع از 3266425 سهم ششدانگ پالك شماره 2190 اصلى واقع در 
بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شــرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف 
آقاى حیدرعلى شاهزیدى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1398/2/21 تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1398/3/5 م الف: 459296 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك 

جنوب شرق اصفهان /2/367
 آگهى مفاد آراء صادره توسط هیأت حل اختالف موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه 

 نظر به اینکه طبق آراء صادره توســط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزى یا مشاعى 
افراد مشروحه ذیل به استناد اسناد مالکیت رســمى مشاعى یا قباله انتقال عادى مورد 
تأیید قرار گرفته اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد ســند رســمى ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو 
روزنامه عصراصفهان  و نصف جهان  چاپ و منتشــر مى گردد تا چنانچه شــخص یا 
اشخاصى نسبت به آراء مذکور معترض باشند از تاریخ انتشار نوبت اول آگهى روزنامه 
موخراالنتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 
و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تســلیم اعتــراض مبادرت به 
تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومى محل نمایدو گواهى تقدیم دادخواست را به اداره 
ثبت محل تحویل دهد. در اینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه 
خواهد بود .و چنانچه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد یا معترض ، گواهى تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند 
مالکیت بنام متصرف مى نماید. لیکن صدور ســند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود .   
« امالك و ابنیه واقع در بخش  8 و9 ثبت اصفهان 

1- رأى شــماره 139760302009002606 مــورخ 1397/10/30 خانــم فریبــا 
شــاطرى فرزند محمد تقى ، در ششــدانگ یکباب کارگاه کابینت سازى  به مساحت 
147/10مترمربع مجزا شده از  پالك  12 -اصلى بخش8 انتقالى از مالک رسمى سید 

اسداله سجادى کرافشانى 
1397 خانــم  /11 2- رأى شــماره 139760302009002846 مــورخ 30/
سلطنت شــیروانى احمدى فرزند شــکراله ، در ششــدانگ یکباب خانه   به مساحت 
191/80مترمربع مجزا شــده از  پالك  15 -اصلى بخش9 انتقالى از مالک رســمى 

منصور باقرى 
3- رأى شماره 139760302009000252 مورخ 1398/01/29 آقاى رضا قاراخانى ده 
سرخى فرزند حیدرعلى ، در سه ونیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 
266/40مترمربع مجزا شــده از  پالك  12 -اصلى بخش8 انتقالى با واسطه  از مالک 

رسمى عبدالخالق باروتى  
4- رأى شــماره 139760302009000253 مــورخ 1398/01/29 آقــاى علیرضا 
قاراخانى ده سرخى فرزند رضا ، در دو ونیم دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه   به 
مساحت 266/40مترمربع مجزا شده از  پالك  12 -اصلى بخش8 انتقالى با واسطه  از 

مالک رسمى عبدالخالق باروتى  
5- رأى شماره 139760302009000286 مورخ 1398/01/31 آقاى اصغر صفایى 
قهنویه  فرزند حسن ، در ششــدانگ یکباب خانه   به مساحت 386/30مترمربع مجزا 
شــده از  پالك 388فرعى از  19 -اصلى بخش8 انتقالى از مالک رسمى محمد اعظم 

پناه  
6- رأى شماره 139760302009002860 مورخ 1397/11/30 آقاى حمید اسماعیل 
زاده درچه   فرزند علیداد ، در ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 200/58مترمربع مجزا 

شده از  پالك 1 -اصلى بخش9انتقالى از مالک رسمى مهدى ایرانپور  
7- رأى شماره 139760302009000247 مورخ 1398/01/29 آقاى ابراهیم ضیائى 
زرد خشوئى   فرزند محمدتقى ، در ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 233/50مترمربع 
مجزا شــده از  پالك115فرعى از19 -اصلى بخش8انتقالى از مالک رسمى ناصرقلى 

ندافى و همدم رضایى  
8- رأى شــماره 139760302009000257 مــورخ 1398/01/29 خانم ســمانه 
قربانى اســماعیل ترخانى    فرزند احمدرضا، در ششــدانگ یکباب خانه   به مساحت 
313/12مترمربع مجزا شــده از  پالك 16 -اصلى بخش8انتقالى از مالک رســمى 

رمضان باقریان سرارودى
9- رأى شــماره 139760302009001293 مورخ 1397/05/28 آقاى اصغر نکوئى    
فرزند حسن ، در ششــدانگ یکباب خانه   به مســاحت 227/50مترمربع مجزا شده از  
پالك 1512فرعى از 1 -اصلى بخش8انتقالى از مالک رسمى سیف اله فروغى دهنوى
10- رأى شماره 139760302009002867 مورخ 1397/11/30 آقاى شهنام صالحى 
مبارکه    فرزند محمد ، در ششدانگ یکباب ســاختمان   به مساحت 334/60مترمربع 
مجزا شده از  پالك 10 -اصلى بخش9انتقالى از مالک رسمى محمد احمدپور مبارکه

11- رأى شــماره 139760302009000248 مــورخ 1398/01/29 خانم فاطمه 
ابوالقاســمى الوى    فرزنــد شــهریار ، در ششــدانگ یکبــاب خانه   به مســاحت 
204/40مترمربع مجزا شده از  پالك197 فرعى از  5 -اصلى بخش8انتقالى از مالک 

رسمى حیدر قلى باقریان سرارودى 
12- رأى شــماره 139760302009000275 مــورخ 1398/01/31 شــرکت دیر 
گداز افق  به شناســه ملى 14003578809در ششــدانگ یکباب کارگاه به مساحت 
1087/30مترمربع مجزا شده از  پالك 17-اصلى بخش8 انتقالى از مالک رسمى باقر 

غضنفرپور خولنجانى
13- رأى شــماره 139760302009000251 مــورخ 1398/01/29 آقاى داریوش 
اسعدى    فرزند نعمت اله  ، در ششــدانگ یکباب خانه   به مساحت 146/80مترمربع 

مجزا شده از  پالك 11 -اصلى بخش8انتقالى از مالک رسمى بهادر خان نهچیرى
14- رأى شماره 139760302009002853 مورخ 1397/11/30 آقاى سید رسول 
موسوى     فرزند محمود  ، در سه دانگ مشــاع از ششدانگ قسمتى از  یکباب خانه   به 
مساحت 0/60مترمربع مجزا شده از  پالك 1 -اصلى بخش9 انتقالى از مالک رسمى 

قدمعلى ایرانپور
15- رأى شماره 139760302009002854 مورخ 1397/11/30 آقاى سید مسعود  
موسوى     فرزند محمود  ، در سه دانگ مشــاع از ششدانگ قسمتى از  یکباب خانه   به 
مساحت 0/60مترمربع مجزا شده از  پالك 1 -اصلى بخش9 انتقالى از مالک رسمى 

قدمعلى ایرانپور
16- رأى شــماره 139760302009001992 مورخ 1397/08/30 آقاى اسماعیل 

نجاتى درچه  فرزند احمد  ، در ششــدانگ یکباب خانه   به مساحت 15/ 195مترمربع 
مجزا شــده از  پالك 958 فرعى از  2 -اصلى بخش9 انتقالى از مالک رسمى میرزا آقا 

جعفریان مبارکه
17- رأى شماره 139760302009000260 مورخ 1398/01/29 آقاى سعید دهقان     
فرزند اکبر  ، در ششــدانگ یکباب خانه   به مســاحت 11/ 145مترمربع مجزا شده از 

پالك 19 -اصلى بخش9 انتقالى از مالک رسمى رضا صالحى
18- رأى شماره 139760302009000263 مورخ 1398/01/29 آقاى فرهاد ایرانپور     
فرزندمحمد على  ، در ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 91مترمربع مجزا شده ازپالك  

1 -اصلى بخش9 انتقالى از مالک رسمى امیرقلى ایرانپور
19- رأى شــماره 139760302009000264 مورخ 1398/01/29 آقاى غالمعلى 
نصوحى   فرزند حبیب اله  ، در ششــدانگ یکباب خانه   به مساحت 260/96مترمربع 
مجزا شده ازپالك  1 -اصلى بخش9 انتقالى از مالک رسمى حبیب اله آقابابائى مبارکه 
20- رأى شماره 139760302009002621 مورخ 1397/10/30 آقاى احمد مختارى 
مبارکه    فرزند منصور  ، در ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 272/66مترمربع مجزا 

شده از پالك   7 -اصلى بخش9 انتقالى از مالک رسمى رضا صریریان  
21- رأى شــماره 139860302009000359 مــورخ 1398/02/12 آقــاى 
حمید نصرالهى  مبارکــه    فرزند حبیب  ، در ششــدانگ یکباب مغازه   به مســاحت 
85/20مترمربع مجزا شده از پالك   1 -اصلى بخش9 انتقالى از مالک رسمى عباس 

خواجه
22- رأى شماره 139760302009000246 مورخ 1398/01/29 آقاى اصغر باقرى 
خولنجانى  فرزند  سیف اله  ، در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 
245/50مترمربع مجزا شــده از پالك 401 فرعى از   13 -اصلــى بخش9 انتقالى با 

واسطه از مالک رسمى خانم سلطان باقرى خولنجانى
23- رأى شماره 139760302009000261  مورخ 1398/01/29 خانم ناهید  باقرى 
خولنجانى  فرزند  کاظم   ، در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه   به مساحت 
245/50مترمربع مجزا شــده از پالك 401 فرعى از   13 -اصلــى بخش9 انتقالى با 

واسطه از مالک رسمى خانم سلطان باقرى خولنجانى
24- رأى شــماره 139860302009000378  مورخ 1398/02/15 خانم مریم شیخ 
زاده   فرزند  بهرام  ، در ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 74/15مترمربع مجزا شده 
از پالك370 فرعــى از   19 -اصلى بخش8 انتقالى با واســطه از مالک رســمى بانو 
جمیله خدارحمى قهنویه تاریخ انتشــار نوبت اول : 1398/2/21 تاریخ انتشــار نوبت 
دوم: 5 /1398/3 م الف : 458513 مظاهر نصرالهى - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان مبارکه / 2/369
فقدان سند مالکیت

شماره 301194- 97/3/1 نظر به اینکه اقاى على میرزائى فرزند حسین اعالم نموده 
سند مالکیت ششدانگ پالك 754/2 بخش یک ثبت ا صفهان مورد ثبت در دفتر 127 
صفحه 500 سابقه ثبت و سند بشماره چاپى 082999 دارد باستشهاد محلى که هویت 
و امضاء شهود ان بشماره 4198- دفترخانه 273 اصفهان رسما گواهى شده است که 
سند فوق الذکر مفقود گشته است و چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین 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 مســترد 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. م الف: 

477380 صفائى نائینى- رئیس ثبت منطقه مرکزى اصفهان /3/113
ابالغ رأى

شماره پرونده: 1380/97 شماره دادنامه: 54- 98/1/26 مرجع رسیدگى: شعبه چهارم 
حقوقى شوراى حل اختالف لنجان خواهان: حجت اله دوستى شروانى فرزند ابراهیم- 
نشــانى: چمگردان- خ امام ك نظامى پ 12 خواندگان: 1- فــرزاد کاظمى 2- على 
فاضل 3- فرشاد عبدى 4- محمد جهانبانى- نشانى: همگى مجهول المکان خواسته: 
مطالبه گردشکار: شورا با بررســى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه 
مشورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأى مینماید. رأى 
قاضى شورا: در خصوص دادخواست آقاى حجت اله دوستى شروانى فرزند ابراهیم به 
طرفیت 1- فرزاد کاظمى 2- على فاضل 3- فرشاد عبدى 4- محمد جهانبانى مبنى بر 
الزام خوانده ردیف چهارم به انتقال سند مالکیت خودرو سوارى پراید به شماره انتظامى 
116/13 و 17 و مطالبه خسارات دادرسى، شورا با عنایت به محتویات پرونده و تصویر 
مصدق مبایعه نامه مورخ 97/1/15 و استعالم صورت گرفته از پلیس راهور که حاکى 
از آن اســت که مالکیت خودرو به نام خوانده ردیف چهارم مى باشد و هم چنین نظر به 
عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگى و عدم وصول الیحه از جانب ایشان خواسته 
خواهان را محرز تشــخیص داده لذا مســتنداً به مواد 198 و 502 و 519 قانون آیین 
دادرسى تشــکیل دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 10 و 219 و 225 
قانون مدنى حکم به الزام خوانده ردیف چهارم انتقال سند خودرو فوق الذکر و پرداخت 
مبلغ 922/500 ریال بابت خسارات دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه از 
شورا و سپس ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى 
حقوقى شهرستان لنجان مى باشد. و اما در خصوص خواندگان ردیف اول تا سوم نظر 
به اینکه مالکیت ســند خودرو به نام خوانده ردیف چهارم مى باشد مستنداً به ماده 89 
قانون آیین دادرسى تشکیل دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى ناظر به بند 2  
ماده 84 قانون فوق الذکر قرار رد دعوى صادر و اعالم مى گردد. رأى صادره حضورى و 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى 
شهرستان لنجان مى باشــد. م الف: 477425 یوسفى- قاضى شــعبه چهارم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /3/117
ابالغ وقت دادرسى

خواهان ساالر صوفى دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر در تادیه از زمان 
سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارت ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل 
به طرفیت خوانده بهمن یزدانیان به شــوراى حل اختالف شعبه 5 امیر آباد شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 190/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى 
به تاریخ 98/4/10 ســاعت 8/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به 
دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید 
و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به 
خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار 
مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شــد. 475964/ م الف شعبه 5 امیرآباد 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 3/114
اخطار اجرایى

شــماره: 536/97 به موجب رأى شــماره 1040 تاریخ 97/10/11 حوزه فوالدشهر 
شوراى حل اختالف شهرستان لنجان که قطعیت یافته است. محکوم علیه رضا کریمى 
فرزند کرم نشــانى: مجهول المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 35/000/000 
ریال به عنوان وجه یک فقره چک به شــماره 143/656459 عهده حســاب جارى 
0103791744005 بانک صادرات ایران و سررسید مورخ 95/10/30 به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت خســارت تأخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت بدهى 
بر اساس نرخ شاخص تورم و پرداخت مبلغ 1/267/500 ریال هزینه دادرسى در حق 
خواهان فرامرز فرزانه فرزند محمد نشــانى: فوالدشــهر ب 8 مجتمع نیروى انتظامى 
و پرداخت هزینه هــاى اجرایى در حق صندوق دولت. مــاده 34 قانون اجراى احکام: 
همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند 
که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قســمت 

اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 476243 شعبه 6 حقوقى 
شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (م جتمع شماره یک) /3/112

 ابالغ وقت دادرسى
خواهان کوروش هارونى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به طرفیت خوانده مجید 
دهاقین به شوراى حل اختالف شعبه 8 شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از 
ارجاع به شماره 523/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/4/9 ساعت 4/00 
عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى 
نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و به 
خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین 
شــده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شــورا به خواسته ابالغ رسیدگى 
نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد 
فقط یک نوبت درج خواهد شد. 472399/ م الف شــعبه 8 شوراى حل اختالف نجف 

آباد/ 3/115
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان کوروش هارونى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مبنى بر مطالبه به طرفیت 
خوانده صمد کریمى به شوراى حل اختالف شعبه 8 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده 
که پس از ارجاع به شــماره 944/97ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/4/10 
ساعت 4/15 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و 
نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى 
مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه 
شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ 
رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى 
باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 472387/ م الف شــعبه 8 شوراى حل اختالف 

نجف آباد /3/116
 ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به امیرحسین خســروى سیانى  دادخواستى مبنى 
برالزام خوانده به انتقال سندخودرو   به طرفیت  آقاى  هوشنگ مهرپویان به این شورا 
تقدیم نموده و به کالســه 98 / 65 ش 4 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 15 / 4 / 98 
ساعت 6 عصر تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد 
ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شــود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت 
نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق 
مقررات حکم غیابى صادر خواهد شــد476817 /م الف . مدیر دفتر شــعبه 4 حقوقى 

شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 3/118  
مزایده اموال منقول نوبت اول 

در پرونده 970850 ح 1 اجراء از شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر محکوم 
علیه شــرکت ابنیه افرازاســپادانابه پرداخت مبلغ 139/946/770ریــال بابت اصل 
خواسته درحق محکوم له وحیدنکوئى مهر ومبلغ 1/000/000ریال هزینه اجرادرحق 
صندوق دولت محکوم گردیده اســت که محکــوم له درقبال خواســته خود اقدام به 
توقیف اموال محکوم علیه که به شــرح زیرتوسط کارشــناس خبره کارشناسى شده 
است نموده است  - صورت اموال موردمزایده 1- یکدستگاه ژنراتور مستعمل سه فاز 
مارك listerبه شماره سریال HD338662 وژنراتور چینى 12kwat – خروجى 
1500rpmبه ارزش 40/000/000ریال 2- یک عددکانتینر 6مترى زردرنگ سالم 
مستعمل به ارزش 50/000/000ریال 3- دوعددکانکس مستعمل 4مترى به عرض 
2/4مترمارك کوه سفید هرکدام به طورمتوسط به ارزش 35000/000ریال جمعامعادل 
70/000/000ریال – 4- یک مجموعه باالبر مســتعمل به همراه موتور ووینچ وپایه 
باموتور 2,2kwatبه رنگ آبى بــه ارزش 20/000/000ریال جمعا کل 4آیتم باالبه 
ارزش قیمت پایه معادل 180/000/000ریال تعیین وبــرآورد واعالم نظرمى گردد . 
زمان برگزارى مزایده 98/3/20ساعت 8صبح الى 8/30روزدوشنبه – محل برگزارى 
مزایده : اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شــهر-  مزایده از قیمت کارشناسى 
شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد . برنده مزایده 
مى بایست 10 درصداز ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عند اللزوم 
به حساب سپرده  واریز و تا یک ماه فرصت دارد ما بقى ثمن معامله را به حساب سپرده 
واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه پس از کســر هزینه هاى مزایده 
به صندوق دولت واریز مى گردد . کســانى که مایل به شــرکت در مزایده مى باشند 
مى بایســت حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب 
بازدید آنها از اموال داده شــود و در روز انجام مزایده درخواســت کتبى خود به همراه 
قیمت پیشــنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده شــرکت داده 
شوند 476420 /م الف. کرباسى   – دادورز اجراى احکام حقوقى  دادگسترى شاهین 

شهر/ 3/119 
مزایده مال غیرمنقول نوبت اول  

در پرونــده 971341 اجــرا آقــاى رجــب ســلیمى فرزندبخشــعلى بــه پرداخت 
1/516/000/000ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 22/005/000ریال هزینه دادرسى 
ومبلغ 35/124/000ریال حــق الوکاله وکیــل و3/500/000ریال بابت دســتمزد 
کارشــناس درحق آقاى کریم رفیعى آفارانى فرزندعبداله باوکالت ســید محمدهاشم 
واعظ ومبلغ 78/656/450بابت حق االجراى دولتى درحــق صندوق دولت محکوم 
شــده اســت که درجهت وصول مطالبات اقدام به توقیف اموال بدهکار شامل پالك 
ثبتى 49/4042بخش 6ثبت اصفهان   شده است که حســب پاسخ استعالم واصله  از 
اداره ثبت اسنادوامالك به شماره 139606002000005307مورخ 96/10/2میزان 
ششدانگ ازپالك فوق درمالکیت رســمى محکوم علیه بوده وطبق نظریه کارشناس 
دادگسترى ملک موردنظر یکباب منزل مسکونى یک طبقه با قدمت بیش از 20سال 
واقع در گرگاب خ امام خمینى خیابان شهیدمســعودبیدرام نبش بن بســت 6جنوبى 
پالکهاى 71و72باعرصه حدود 183/5مترمربع واعیانى حدود100متر مربع اعیانى مى 
باشد اسکلت ساختمان دیواربنایى باربر وســقف طاق ضربى فاقدنماکارى باپارکینگ 
درحیاط وداراى انشعاب آب وبرق وگازاست .براســاس استعالم صورت گرفته ازاداره 
ثبت اسناد وامالك شاهین شــهر حدوداربعه ملک عبارت است از : شماالبه طولهاى 
13/05و5/75و2/85(پــخ) همگى به متر ، درب ودیواریســت به خیابان ، شــرقابه 
طول به طول 7/30متردیواریســت به بن بســت ، جنوبا به طول 21/65متربه پالك 
4043وغربابه طول 8/50متر ب پالك 4044که باتوجه به مواردفوق ، موقعیت محلى 
، نوع بنا ، کیفیت ساخت ومشترکات ، ارزش ششــدانگ ملک موردنظربادرنظرگرفتن 
جمیع جهات وعوامل موثردرکارشناسى درزمان مبادرت به کارشناسى جمعابه میزان 
1/050/000/000ریال ارزیابى شده اســت ونظریه ارزیابى مصون ازایرادواعتراض 
بوده ووضعیت ملک دراجراى ماده 111قانون اجراى احکام مدنى بررســى شــده که 
طبق گزارش ماموراعزامى به محل ملک درتصرف آقاى رجب ســلیمى بوده وملک 
موقتابه ایشان تحویل شده ودراجراى ماده 51قانون فوق الذکرباتوجه به میزان طلب 
محکوم له واحتساب حق االجرا وهزینه هاى اجرایى شامل دستمزدکارشناسى وهزینه 
نشرآگهى مقداردانگ ازمیزان مالکیت محکوم علیه درروز شنبه مورخ 98/3/18ساعت 
8دردادگسترى شاهین شهرطبقه همکف واحداجراى احکام ازطریق مزایده درمعرض 
فروش گذاشته مى شــود . مزایده از قیمت کارشناسى شــروع وبه کسى که باالترین 
قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شــد . برنده مزایده مى بایست 10 درصداز ثمن 
معامله را فى المجلس به همراه داشته باشــند تا عند اللزوم به حساب سپرده  واریز و تا 
یک ماه فرصت دارد ما بقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال 
مزایده10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . 
کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 5 روز قبل از مزایده 
به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شــود و در روز 
انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام 
مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شوند م/ الف 476435 نصیرى- دادورز اجراى 
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یک روانشناس گفت: دانش آموزان و دانشــجویان از شب بیدارى در فصل امتحانات 
خوددارى کنند؛ چرا که این موضوع باعث کاهش دقت آنها در روز بعد مى شود.

سیما فردوسى درباره راه هاى کاهش اســترس در بین دانش آموزان و دانشجویان در 
فصل امتحانات، اظهار کرد: اگر دانش آموزان و دانشجویان تسلط کاملى به درس پیدا 
کنند، استرس کمترى خواهند داشت. وى ادامه داد: متأسفانه بسیارى از دانش آموزان 
و دانشجویان در طول ترم تحصیلى برنامه ریزى مشخصى براى خواندن دروس خود 
ندارند و همه را براى شب امتحان جمع مى کنند که این باعث ایجاد تنش زیاد در آنها 

مى شود. 
این روانشناس یادآور شــد: باید در دوران برگزارى امتحانات از فعالیت هاى اضافى و 
غیرضرور پرهیز کنند و تمرکز خود را روى برنامه هاى درسى و مطالعاتى بگذارند؛ ضمن 
اینکه نظم و انضباط در غذا خوردن و خوابیدن داشته باشند و ورزش را در برنامه روزانه 

خود قرار دهند. 
فردوسى افزود: باید دانش آموزان و دانشجویان سعى کنند مسائل اضطرابى خود را به 
دوستان انتقال ندهند و اگر قصد بیان این مسائل را دارند، این را نزد مشاور بیان کنند؛ چرا 
که در میان گذاشتن این مسائل با دوستان خود، باعث ایجاد اضطراب در آنها مى شود. 

وى با اشاره به بهترین زمان هاى مطالعه در فصل امتحانات، خاطرنشان کرد: بهترین 
زمان مطالعه صبح هاى زود پس از یک خواب راحت است و فرد مى تواند پس از دوش 

گرفتن و صرف یک صبحانه مطلوب مطالعه خود را آغاز کند. 
این روانشناس اضافه کرد: دانشجویان و دانش آموزان باید به این نکته مهم توجه داشته 
باشند که شب ها از بیدار ماندن طوالنى خوددارى کنند؛ چرا که این موضوع بسیار مضر 

است و باعث کاهش دقت آنها در روز بعد مى شود.

دانش آموزان و دانشجویان از 
شب بیدارى در فصل امتحانات 

خوددارى کنند

فاکتورهاى زیادى براى داشتن یک سبک زندگى سالم وجود دارد. دو جنبه محورى 
این نوع سبک زندگى، رژیم غذایى سالم و ورزش است. یک رژیم غذایى داراى تنوع 
باال شامل میوه ها، سبزیجات، حبوبات و پروتئین، نه تنها به حفظ سطح انرژى بدن 
کمک خواهد کرد، بلکه مانع بروز بسیارى از بیمارى ها خواهد شد. در بعضى موارد، 
کمبود مواد مغذى مى تواند یک فرد را بیشتر در معرض بیمارى هاى خاص قرار دهد. 
میزان کافى ویتامین ها و مواد معدنى ضرورى را مى توانید از طریق مصرف رژیم 
غذایى متعادل به دست آورید. با وجود این، اغلب مردم به مکمل ها و ویتامین ها براى 
افزودن به سطح این مواد ضرورى روى مى آورند؛ زیرا آنها مواد مغذى بیشترى را 
تأمین مى کنند اما نه همه آنها! درواقع، مصرف زیاد مکمل ها مى تواند براى سالمتى 

شما خطرناك باشد.
در مقایســه با مکمل ها، غذاهاى کلیــدى مانند میوه ها، ســبزیجات، حبوبات و 
پروتئین ها تقریبًا همیشه یک گزینه سالم هســتند. عالوه بر داشتن مواد مغذى 
بیشتر، از جمله ریزمغذى ها و درشت مغذى ها، غذاهاى کامل، نیز حاوى فیبرهاى 
مفید و ترکیبات محافظتى مانند آنتى اکســیدان ها هستند که همیشه در مکمل ها 
وجود ندارند. اغلب متخصصین تغذیه به عنوان افرادى که حامى دریافت بیشتر مواد 
مورد نیاز از طریق غذا هستند، معتقدند زمان هایى وجود دارد که مصرف مکمل ها 
ضرورى است تا اطمینان حاصل شــود، فرد آنچه بدن او به آن نیاز دارد را دریافت 
مى کند. عالوه بر داشتن مواد مغذى بیشتر، از جمله ریزمغذى ها و درشت مغذى ها، 
غذاهاى کامل، نیز حاوى فیبرهاى مفید و ترکیبات محافظتى مانند آنتى اکسیدان ها 

هستند که همیشه در مکمل ها وجود ندارند.
مولتى ویتامین براى کسانى که رژیم غذایى محدودى دارند، آنهایى که با هر نوع 
غذایى سازگار نیستند و کسانى که دچار بیمارى هایى هستند که مانع دریافت کافى 

مواد مغذى از طریق غذا مى شود، مى تواند کمک کننده باشد.
دو نوع اصلى از ویتامین ها وجود دارد: آنهایى که محلول در آب هستند و در حضور آب 
حل مى شوند و آنهایى که محلول در چربى هستند و مى توانند در چربى ها و روغن ها 
حل شوند.  ویتامین هاى محلول در آب در بدن ذخیره نمى شوند و این باعث مى شود 
که مصرف هرروزه آنها ضرورى باشد. در واقع، بدن اکثر ویتامین هاى محلول در آب 
را دفع مى کند که شامل ویتامین B و C از طریق ادرار است. در مقابل، ویتامین هاى 
محلول در چربى، از جمله ویتامین هاى A، D، E و K، در بافت کبد و چربى ذخیره 

مى شوند و در صورت مصرف بیش از حد، مى توانند به سطوح سمى برسند.
 ویتامین A به ویژه باید مورد توجه قرار بگیرد، زیرا مقدار بیش از حد آن مى تواند 
منجر به سرگیجه، استفراغ، خستگى، آســیب کبدى، کم شدن بافت استخوان و 
ریزش مو شود. دوزهاى شــدید، این ویتامین حتى مى تواند مرگبار باشد. توصیه 
مى شود مصرف ویتامین A در بزرگساالن از حد 900 میکروگرم در روز تجاوز نکند.

آهن یک ماده معدنى ضرورى اســت که در صورت مصرف بیش از حد مى تواند 
خطرناك باشد. عالیم حاد مســمومیت آهن عبارت  اند از درد معده، حالت تهوع و 
استفراغ. با این حال، اگر مصرف آهن ادامه پیدا کند، مى تواند در اندام هاى داخلى 

انباشته شود و در نهایت منجر به آسیب هاى مغزى و کبدى شود.

چرا باید مواد مغذى را 
از خوراکى ها دریافت کنیم

 نه از مکمل ها؟

محققان عنوان مى کنند عالوه بر رژیم غذایى، کمبود خواب هم مى تواند با چاقى، 
هم در بزرگساالن و هم در کودکان مرتبط باشد، از این رو بهتر است کودکان خواب 
کافى داشته باشند. به گفته محققان الزم است کودکان زود به رختخواب بروند تا 
میزان خواب کافى داشته باشند. محققان اذعان مى کنند ارتباط بین خواب و وزن 

سالم فواید زیادى براى سالمت کودکان دارند.
مدت زمان خواب موردنیاز براى کودکان در روز به این شرح است: از زمان تولد تا 
12 ماهگى: 12 تا 16 ساعت. سنین یک تا دو سال: 11 تا 14 ساعت. سنین سه تا 
پنج سال: ده تا 13 ساعت. سنین شش تا 12 سال: 9 تا 12 ساعت. سنین 13 تا 18 

سال: هشت تا ده ساعت.

تأثیر زود خوابیدن بر
 جسم کودکان 

ناخن ها یکى از اجزاى مهم بدن هســتند که عالوه بر داشــتن اثــر محافظتى از 
جنبه هاى دیگرى نیز اهمیت دارند؛ بنابراین رشــد و ســالمت ناخن ها باید مورد 
توجه قرار گیرد. گاهى اوقات تغییراتى در ظاهر ناخن ها ایجاد مى شود که هر کدام 
از آنها نشانه اى از مشکالتى در سالمتى هســتند. در اینجا با برخى از این تغییرات 

آشنا خواهید شد.
ناخن هاى رنگ پریده

معموًال، رنگ صورتى ناخن ها نشانه اى از ســالمت بدن است و اگر ناخن ها دچار 
رنگ پریدگى شوند به معنى ابتال به کم خونى، سوءتغذیه، بیمارى کبدى و نارسایى 

قلبى مادرزادى است.
ناخن سفید

داشتن ناخن هاى سفید به این معنى است که فرد دچار کم خونى، نارسایى قلبى و 
بیمارى هاى کبدى از جمله هپاتیت است.

ناخن هاى مایل به آبى
رنگ مایل به آبى در ناخن ها، زمانى رخ مى دهد که بدن به اندازه کافى اکســیژن 

دریافت نکند و نشانه اى از مشکالت ریوى و قلبى است.
ناخن هاى زرد

معموًال ناخن هاى زرد نشانه اى از عفونت قارچى هستند. هرچه شرایط بدتر شود 
ســطح ناخن فررفته تر مى شــود. همچنین ناخن زرد مى تواند به معناى ابتال به 

بیمارى هاى ریوى، دیابت یا بیمارى تیروییدى باشد.
ناخن موج دار

از طرف دیگر اگر ناخن هاى شما هیچ تغییر رنگى نداشت ولى سطح آن موج دار بود 
ممکن است به آرتروز یا بیمارى پوستى پسوریازیس مبتال باشید.

خطوط تیره
خطوط تیره در زیر ناخن رایج نیســت اما پس از مشاهده باید بالفاصله به پزشک 
مراجعه کنید زیرا این امر مى تواند به مالنوما که یکى از خطرناك ترین نوع سرطان 

پوست است، منجر شود.

رنگ ناخن خبر مى دهد از
 سّر درون 

استاد دانشــگاه علوم پزشکى شهید بهشــتى با اشاره به 
مضرات فشار خون بر کلیه ها گفت: فشارخون باال بعد از 
دیابت، یکى از مهمترین علل نارسایى کلیه هاست. فاطمه 
پوررضاقلى اظهار کرد: کلیه ها در ابتدا بر اثر فشارخون باال 
دچار نارسایى شده و با پیشرفت بیمارى، فرد به دیالیز یا پیوند 

کلیه نیاز پیدا مى کند. 
وى ادامه داد: هرچند فشــارخون بیمارى خطرناکى است 
اما اگر این افراد، بیمارى خود را کنتــرل کنند، مى توانند 
جلوى عوارض آن را بگیرند و از اثر آن روى کلیه ها و سایر 
ارگان هاى بدن جلوگیرى کنند. اســتاد دانشــگاه علوم 
پزشکى شهید بهشــتى، تحرك بدنى، نکشیدن سیگار، 

مصرف نکردن مشروبات الکلى، کاهش وزن و تغذیه سالم 
را از مهمترین اقدامات براى کنترل فشار خون اعالم کرد 

و گفت: فست فودها و نوشابه براى سالمتى مضر هستند و 
باید از مصرف آنها پرهیز شود. پوررضا قلى با اشاره به اینکه 
نارسایى کلیه در ابتدا هیچ عالمت بالینى ندارد، تصریح کرد: 
خیلى از افراد در مرحله انتهایى نارســایى کلیه به پزشک 

مراجعه مى کنند که کار درمانى را بسیار سخت مى کند.
وى با اشاره به اینکه افراد با یک آزمایش ساده خون و ادرار 
مى توانند نارسایى کلیه ها را تشخیص دهند، اظهار کرد: 
رنگ پریدگى، ضعف و بیحالى و کــم خونى از عالیمى 
است که باید جدى گرفته شود زیرا مى توانند از نشانه هاى 
ابتدایى نارسایى کلیه باشند و عفونت ادرارى در کودکان 

حتماً باید بررسى کامل شود.

مهمترین علل نارسایى کلیه ها

کمبود مواد مغذى عملکرد بدن را تغییر مى دهد و در این شرایط تغییر اساسى در رژیم 
غذایى و مصرف مکمل هاى خوراکى توصیه مى شود. به گزارش «مدیکال دیلى» از 
جمله کمبود ریزمغذى ها که در بیشتر افراد شایع است مى توان به موارد زیر اشاره کرد:

کلسیم
به گفته متخصصان تغذیه، افراد باید در طول روز سه وعده خوراکى هاى سرشار از 
کلسیم دریافت کنند. محصوالت لبنى منبع غنى از کلسیم هستند اما کلم بروکلى، 
توفو (پنیر لوبیا) و کنسرو ماهى سالمون نیز در گروه  خوراکى هاى سرشار از کلسیم 

به حساب مى آیند.
B12 ویتامین

این ویتامین تنها در محصوالت حیوانى یافت مى شــود و به همین دلیل کمبود آن 
در افرادى که رژیم هاى غذایى گیاهى دنبال مى کنند بیشتر مشاهده مى شود. نتایج 
مطالعات نشــان مى دهد که شــیوع کمبود ویتامین B12 به طور تقریباً زیادى در 

گروه هاى سنى باال متغیر است و بیشتر سالمندان به آن دچار هستند.
آهن

برآوردها حاکى از آن است که کمبود آهن یکى از شایع ترین مشکالت در میان زنان و 
کودکان است و بیش از نیمى از تمامى زنان باردار در سراسر جهان آهن کافى دریافت 
نمى کنند. جدا از احساس خستگى، سیستم ایمنى ضعیف، ریزش مو و میل به خوردن 
مواد غیرمعمول همچون یخ از دیگر نشانه هاى کمبود آهن در بدن هستند. گوشت، 
منبع خوبى از آهن به حساب مى آید و آهن گوشت در مقایسه با خوراکى هاى گیاهى 

حاوى آهن با سرعت بیشترى جذب مى شود.
منیزیم

عوامل مختلفى باعث مى شــوند ذخیــره منیزیم بدن کاهش پیــدا کند. مصرف 
خوراکى هاى فرآورى شده، نوشــیدن مواد الکلى و قهوه، استرس و مصرف برخى 
داروها این تأثیر را دارند. منیزیم از جمله مواد مغذى است که کمبود آن بسیار شایع 

است اما بیشتر افراد در مورد اهمیت آن اطالعاتى ندارند.
D ویتامین

سطح این ویتامین نشان دهنده میزان جذب کلسیم است که نقش مهمى در حفظ 
سالمت اســتخوان ها بازى مى کند. کمبود این ویتامین به بیمارى هایى همچون 
راشیتیسم و نرمى اســتخوان منجر مى شــود که هر دوى آنها خطر شکستگى را 

افزایش مى دهد.

بدن بیشتر ما
 5 ماده غذایى را کم دارد

از بهترین ها تا شرایط نگهدارى

آنچه باید درباره نان بدانید

یک فوق تخصص گوارش و کبــد تأکید کرد: ازدواج 
براى مبتالیان بــه هپاتیت C بالمانع اســت اما این 

بیماران باید به دستورات بهداشتى عمل کنند.
سید مؤید علویان با اشــاره به نحوه پیشگیرى از ابتال 
به بیمارى هپاتیت، گفت: یکى از راه هاى پیشــگیرى 
از خطر ابتال به هپاتیت C ، جداسازى وسایل شخصى 
مانند مســواك، ریش تراش، ناخنگیر، برس، حوله و 

وسایل حمام است. وى افزود: تماس غشاها و پرده هاى 
مخاطى مانند سطح چشم با خون و سایر ترشحات آلوده 
به خون مانند بزاق، یکى از راه هاى انتقال این بیمارى 
اســت. البته خطر این نوع ابتال بسیار کم است اما باید 
دقت کرد تا در صورت بروز زخم هاى سطحى بر روى 

پوست، آن را با چسب زخم محافظت کرد.
 C علویان با بیان اینکه ازدواج براى مبتالیان به هپاتیت

بالمانع است، ادامه داد: این بیماران بهتر است به جاى 
نگرانى درباره انتقال بیمارى به دیگران،  به دستورات 
بهداشــتى عمل کنند. زیرا خطر ابتال به هپاتیت C به 
دنبال تماس جنسى با فرد مبتال به این بیمارى بسیار 
اندك اســت. البته باید به شــیوه تماس جنسى توجه 
داشت؛ به طوریکه تماس جنسى در چارچوب خانواده و 

با رعایت نکات اخالقى و بهداشتى باشد.

C چند دستور بهداشتى براى جلوگیرى از انتقال هپاتیت

متداول ترین انواع نان هاى مصرفى ایران شــامل نان 
بربرى، سنگک، لواش و تافتون است که با توجه به شرایط 
بدنى فرد مى تواند اثرات متفاوتى در او ایجاد کند. یعنى در 
واقع، مواد تشکیل دهنده  نان ها در کیفیت آنها نقش بسیار 
مهمى دارد. به طورى که نان اگر حاوى سبوس باشد به 
مراتب اثرات مثبت آن بر سالمتى خیلى بیشتر از نان هاى 
فاقد سبوس اســت. نان هاى فاقد سبوس ارزش غذایى 
کم دارند و مى توانند چاق کننده باشند. همچنین اثرات 
نامطلوبى همچون چاقى، کاهش امالح بدن و عناصرى 
مانند کلسیم، منیزیم، روى، آهن در پى دارد که این عوامل 
خود مى توانند زمینه ساز بروز بیمارى هاى دیگر شوند. 
به همین دلیل توصیه مى شود از مصرف اینگونه نان ها 

پرهیز شود.
چنانچه مصرف نان به طور متوسط یا کم باشد اثر بخشى 
غذایى آن نیز در حد متعادل است. اما چنانچه مصرف نان 
خیلى زیاد باشــد به دلیل مقدار زیاد نشاسته  آن حتى با 
وجود ســبوس، مى تواند اثرات چاق کننده قابل توجهى 

به دنبال داشته باشد.
نان هاى فاقد ســبوس به طور بالقــوه مى تواند موجب 
یبوست، انواع سرطان هاى معده و روده و رفالکس شود. 
البته افزودن برخى از مواد مانند کنجد و سیاه دانه به ارزش 
غذایى تمامى نان ها مى افزایــد و موجب افزایش چربى 

مفید بدن مى شود و در واقع ایمنى نان را ارتقا مى بخشد.
مهمترین اثــر و ارزش نان ها بر مبناى میزان ســبوس 
آنهاست. به همین دلیل در زیر نان هاى متدوال و اثرات 

آنها روى سالمتى را برشمرده ایم.
نان سنگک

این نان، با شــکل مخروطى، روى سنگ هاى داغ تهیه 
مى شود و تنها نان سنتى ماست که با شعله نیمه مستقیم 

طبخ مى شود. نان سنگک به دلیل داشتن سبوس کافى 
و شرایط مناسب طبخ آن بهترین انتخاب براى مصرف 

است.
نان بربرى

این نان معموًال با ظاهرى بیضى در دسترس قرار مى گیرد 
به دلیل مواد تشکیل دهنده و شرایط پخت سریعاً تازگى 
خود را از دســت مى دهد از نظــر ارزش غذایى و میزان 

سبوس نان بربرى در مرتبه دوم قرار مى گیرد.
نان تافتون

نانى با شــکل مدور، که از لحاظ ضخامت کمتر از نان 
بربرى و سنگک است و به همین دلیل دیرتر تازگى خود 
را از دست مى دهد. از نظر ارزش غذایى نان تافتون و نان 
بربرى در یک مرتبه قرار مى گیرند و ارزش غذایى تقریبًا 

یکسانى دارند.
نان لواش

شــکل ظاهرى آن انواع مختلف و معمــوًال به صورت 
دایره اى یا بیضى اســت. از لحاظ ضخامت، بسیار نازك 
است و به همین دلیل مى توان مدت زمانى آن را نگهدارى 
کرد، اما از لحاظ ارزش غذایى در حد بسیار پایینى قرار دارد 
و در رده بندى نان ها در مرتبه پایین ترین قرار دارد و فاقد 

سبوس است.
الزم اســت یادآور شویم مقدار اســتاندارد نان براى هر 
فرد دو سه تکه است که به طور تقریبى یک کف دست 
را مى توان براى آن تعریف کــرد (ابعاد حدودى 10×10 
ســانتیمتر) که این مقدار با توجه به ضخامت نان کم یا 

زیاد مى شود.
بیات شدن نان

علت زود بیات شدن نان به نحوه نگهدارى آن بستگى 
دارد. به همین علت توصیه مى شود مصرف کنندگان 

به اندازه نیاز روزانه خود نسبت به خرید نان اقدام کنند 
و در صورت خرید براى چند روز باید در هنگام خرید 
نان از ســفره هاى پارچه اى بهره ببرند و پس از اینکه 
نان کامًال خنک شــد آن را در کیسه هاى پالستیکى 
و در فریزر نگهدارى کنند تا زود بیات نشــود و قابل 

مصرف باشد.
براى نگهدارى نان در فریزر الزم است نان خریدارى شده 
کامًال خنک شود، به قطعات کوچک و مناسب تقسیم شود 
و پس از قرار دادن در کیسه هاى پالستیکى مناسب در 

حداقل زمان ممکن به فریزر انتقال یابد.
براى مصرف نیز مقدار مورد نیاز را از بســته خارج کنید 
و براى خروج از حالت انجماد در بســته پالستیکى و در 
محیط اتاق یا آشپزخانه قرار دهید. بهتر است در بسته نان 
به صورت باز باشد تا رطوبت محتوى بسته اجازه خروج 

داشته باشد.
اگر نان قبل از بســته بندى خنک نشود، به دلیل تعریق 
رطوبت موجود در نان، پوسته نان بسته بندى شده حالت 
خیس و مرطوب به خود مى گیرد و محیطى مناسب براى 
رشد کپک ایجاد خواهد شــد. عالوه بر این باعث بیات 
شــدن زودرس، افزایش ضایعات نــان و ایجاد بیمارى 

گوارشى مى شود.
ویژگى هاى نان خوب

ویژگى هاى نان خوب شامل موارد زیر مى شود: 
گندم بیشــتر از چهار ماه در انبار نمانده باشــد.کمترین 
سبوس گیرى انجام شده باشد. ورآمدن خمیر طبیعى و 
بدون استفاده از جوش شیرین باشد. از زمان خمیرگیرى 
تا پخت حداقل دو ساعت گذشته باشــد. هر چه میزان 
سبوس گیرى پایین تر باشــد نان از لحاظ ارزش غذایى 

کیفیت بهترى را خواهد داشت.

زو
تأمین مى کنند
خطرناك شما
در مقایســه
پروتئین ها
بیشتر، از
مفید و تر
وجود ند
ن مورد
ضرو
مى
غذ
ه

نان ایران شــامل روزانه خود نسبت به خریطبخ مى شود. نان سنگک به دلیلداشتن سبوس کافى نان هاى مصرفى به اندازه نیاز



 به یاد خدا باشید که نیکوترین ذکر است و آنچه پرهیزگاران را وعده دادند 
آرزو کنید که وعده خدا راست ترین وعده هاست. از راه و رسم پیامبرتان 
پیروى کنید که بهترین راهنماى هدایت اســت، رفتارتان را با روش پیامبر 
تطبیق دهید که هدایت کننده ترین روش هاســت و قــرآن را بیاموزید که 
بهترین گفتار است و آن را نیک بفهمید که بهار دل هاســت.از نور آن شفا و 
بهبودى خواهید که شفاى سینه هاى بیمار است و قرآن را نیکو تالوت کنید 

موال على (ع)که سودبخش ترین داستان هاست. 

دعاى روز بیستم ماه مبارك رمضان:
اَللّـُهمَّ اْفَتْح لى فیِه اَْبواَب الِْجناِن َواَْغلِْق َعنّى فیِه اَْبواَب النّیراِن َوَوفِّْقنى فیِه 

کیَنِه فى ُقُلوِب الُْمْؤِمنیَن. لِتِالَوهِ الُْقْرآِن، یا ُمْنِزَل السَّ
خدایا! بگشا در این روز به رویم درهاى بهشت را و ببند به رویم در آن 
درهاى دوزخ را و توفیق تالوت قــرآن را در این روز به من عطا کن.

 اى فرو فرستنده آرامش در دل هاى مؤمنان!

مدیرعامل کارخانــه ذوب آهن گفت: ریــل از جمله 
محصوالتى اســت که ســاالنه حدود 150 میلیون 
دالر ارز از کشــور خارج مى کرد و تولید این محصول 
در ذوب آهن عالوه بــر جلوگیرى از خروج ارز، توطئه 
دشمن براى وابستگى کشور به این گونه محصوالت 

را از بین برد.
منصور یزدى زاده در جمع مســئوالن شهرستان لنجان 
با اشاره به نامگذارى ســال جارى از سوى مقام معظم 
رهبرى به عنوان سال رونق تولید اظهار کرد: سال گذشته 
براى کارخانه ذوب آهن ســالى مملو از موفقیت به شمار 
مى آید چراکه با وجود تحریم هاى ظالمانه علیه ایران و 
وجود فشار ها و مشکالت بسیار به این مجموعه تولیدى 
توانســتیم با تکیه بر توان داخلى و اســتفاده از ظرفیت 
مهندسان و کارگران رکورد هاى خوبى را از خود به  جاى 
بگذاریم. وى تولید ریل ملى توســط شــرکت سهامى 
ذوب آهــن را یکى از موفقیت هاى بــزرگ اخیر صنعت 
فوالد کشور دانســت و افزود: ریل از جمله محصوالتى 
اســت که ســاالنه حدود 150 میلیون دالر ارز از کشور 
خارج مى کرد و تولید ایــن محصول در ذوب آهن عالوه 
بر جلوگیرى از خروج ارز، توطئه دشمن براى وابستگى 
کشــور به این گونه محصوالت را از بین برد و این مهم 
مى تواند یکى از بزرگ ترین ضربه هایى باشد که به پیکر 

دشمن وارد مى شود.
مدیرعامل کارخانه ذوب آهن با بیان اینکه شــکوفایى 
اقتصاد کشور میزان وابستگى به نفت را کاهش خواهد 
داد، تصریح کرد: تداوم تولید محصوالتى همچون ریل 

ملى نشان از به منصه ظهور رسیدن منویات مقام معظم 
رهبرى است که همه سال با نامگذارى سال جدید نقشه 
راهى را براى اقتصاد کشور و... تبیین مى کنند. وى بیان 
کرد: با توجه به نامگذارى ســال 1398 به عنوان رونق 
تولید، برنامه ریزى شــده است با اســتفاده از رشد قابل 
توجهى که در ظرفیت تولید در کارخانه ذوب آهن وجود 
دارد بتوانیم به عدد 3 میلیــون و 50 هزار ُتن تولید چدن 

نائل شویم.

یزدى زاده خاطرنشــان کــرد: البته براى دســتیابى به 
موفقیت هــاى پى درپى در کارخانــه ذوب آهن نیازمند 
ایجاد پایگاه مواد اولیه هستیم و نباید فراموش کرد این 
کارخانه به صورت مزمن سال هاست در تأمین مواد اولیه با 
مشکالت متعددى مواجه است. وى با اشاره به مشکالت 
زیست محیطى کارخانه ذوب آهن گفت: برخى مشکالت 
همچون مشکالت زیســت محیطى همواره در مقابل 
صنایع وجود دارد اما نباید فراموش کرد حل مشــکالت 

زیست محیطى کارخانه ذوب آهن همواره به عنوان یک 
اولویت مورد توجه قرار دارد و طى ســال هاى اخیر بیش 
از 400 میلیارد تومان به بحث هاى زیست محیطى این 

کارخانه اختصاص یافته است.
مدیرعامل کارخانه ذوب آهن با بیان اینکه یکى دیگر از 
دغدغه هاى شرکت سهامى ذوب آهن کاهش مصرف آب 
خام در این کارخانه است، ادامه داد: با توجه به دغدغه هاى 
موجود در حوزه آب در کشــور، کارخانه ذوب آهن برنامه 
ریزى هایى را از سال گذشــته آغاز کرده و یکى از این 
اقدامات خرید پساب ایمان شهر اســت که اجراى این 
پروژه بالغ بر 500 میلیارد تومان هزینه در بر خواهد داشت 
تا بتوانیم ظرف دو سال آینده پساب این شهر را به کارخانه 

ذوب آهن منتقل کنیم.
وى اضافه کرد: کارخانه ذوب آهن نخستین کارخانه اى 
است که پساب فاضالب زرین شهر را که حدود 60 لیتر 
در ثانیه بود خریــدارى کرده و مورد اســتفاده قرار داد و 
در تالش هستیم ظرف چهار ســال آینده خرید پساب 
شهرهایى، چون نجف آباد، ایمان شهر و... که هزینه اى 
بالغ بر 1000 میلیارد تومان به همراه دارد را به سرانجام 
برسانیم تا ذوب آهن کمترین وابستگى را به آب زاینده رود 

داشته باشد.
مدیر عامل کارخانه ذوب آهن تأکید کرد: با ورود پساب 
به کارخانــه و انجام پروژه BOT عمــده مصرف آب 
کارخانه ذوب آهن از پساب صنعتى خواهد بود و بند ناف 
این مجموعه از زاینده رود بریده خواهد شد تا این دغدغه 

نیز مرتفع شود.

مدیرعامل کارخانه ذوب آهن تأکید کرد

تولید ریل ملى مانع خروج ساالنه
 150 میلیون دالر ارز از کشور مى شود

نخستین جلسه کمیســیون تجارت خدمات و ارتباطات 
اتاق بازرگانى اصفهان در دوره نهم با حضور رئیس، تیم 
مدیریت و اعضاى کمیسیون در تاالر هیئت نمایندگان 

اتاق برگزار شد. 
مسعود گلشیرازى، رئیس اتاق بازرگانى اصفهان در این 
جلسه گفت: اتاق دوره نهم  به جاى رویکرد غوغاساالرى 
و روش هاى پوپولیستى ارائه مســائل به دنبال فعالیت 
تخصصى و کارشناسى اســت و از این رو کمیسیون به 
عنوان قوه عاقله اتاق باید به مسائل و مشکالت فعاالن 

اقتصادى نگاه کارشناسى و عمیق داشته باشند.
رئیس اتــاق بازرگانى از اعضاى کمیســیون هاى اتاق 
خواست که با ممارست و عدم خستگى به مسائل مرتبط 
با کمیســیون ها بپردازند و افزود: نقش کمیسیون ها در 

دوره نهم بیش از گذشــته مورد توجه هیئت نمایندگان 
اتاق خواهد بود.

وى بالتکلیفى فعاالن اقتصادى نسبت به اجراى قوانین 
و مقررات را یکى از بدترین شــاخص هاى کسب و کار 
اســتان برشــمرد و گفت: خروجى تالش کمیسیون ها 
باید در بهبود شــاخص هاى کســب و کار استان نمود 

عینى پیدا کند.
وى با اشاره به تفاهمنامه همکارى اتاق بازرگانى اصفهان 
و دانشگاه آزاد اســالمى گفت: بر اساس این تفاهمنامه 
کلیه پایان نامه دانشجویى در مقطع کارشناسى ارشد و 
دکتراى واحدهاى دانشگاهى مى تواند به موضوعات ارائه 
شده از سوى واحدهاى تولیدى و خدماتى استان اصفهان 

اختصاص یابد.

اتاق بازرگانى مسائل فعاالن اقتصادى را به صورت تخصصى دنبال مى کند

عملیات نصب سوالر خورشــیدى بر روى مخزن 
2000 متر مکعبى رضوانشــهر با موفقیت به پایان 
رســید. به گفته قنبرى، رئیس واحد بهره بردارى 
آبفا منطقه تیران و کرون، علت این اقدام، ســرقت 
سوالرهاى  قبلى از محل  بود که موضوع از طریق 
قانونى نیز در حال پیگیرى است. گفتنى است این 
سوالرها وظیفه تأمین برق سیستم تله مترى، براى 
ارسال اطالعات مخزن  از جمله ورودى، خروجى و 
میزان سطح آب، به منطقه را براى  بررسى و کنترل 

در واحد بهره بردارى  به عهده دارند.

نصب سوالر خورشیدى در رضوانشهر

کوتاه از آبفا استان اصفهان

عملیات اصالح شــبکه توزیع  آب، واقع در منطقه 
کوهان شــهر تیران با موفقیت به پایان رسید. به 
گفته صالحى، رئیس واحد فنى و مهندســى آبفا 
منطقه تیران و کــرون طى این عملیــات که به 
صورت امانى توسط نیروهاى آبفا این منطقه انجام 
شد، 740 متر لوله پلى اتیلن به قطر 110 میلیمتر 
جایگزین لوله هاى فرســوده و قدیمى شد. الزم 
به ذکر اســت قبل از این عملیات، انشــعابات آب 
متصل به این شــبکه از چاه آب کوهان تأمین آب 
مى شــد، که به علت کاهش دبى چــاه و با هدف 
خارج و انشعابات به شبکه اصلى شهر متصل شدند.تأمین آب شــرب آنها، لوله متصل به چاه از مدار 

اصالح شبکه توزیع منطقه کوهان 

سرویس وآماده سازي چاه هاي فعال منطقه 5 در 
دســت اقدام قرار گرفت. این عملیات شامل رنگ 
آمیزي، سرویس کلر زنی، تابلوهاي برق، تعمیرات 
کف ســازي و بدنه و نظافت بدنه است که در زمان 
اوج مصرف و نیاز در مدار بهــره برداري قرار گیرد. 
الزم به توضیح است این منطقه داراي هفت حلقه 
چاه آب است که پنج حلقه آن فعال است و دو حلقه 
دیگر به علت عدم آبدهی در مدار بهره برداري قرار 
نمی گیرد. با توجه به مقابله با بحران کم آبی در سال 
گذشــته شــش حلقه چاه در حال تجهیز است. به 
گفته  موحد، رئیس واحــد بهره برداري این منطقه 
تالش می شــود تا نیمه اول خرداد ماه سال جاري 

ســه حلقه آن  حداقل تجهیز شود و به مرحله بهره 
برداري برسد.

تجهیز چاه هاي فعال آب و فاضالب منطقه 5

عملیات سمپاشى در داخل منهول هاى فاضالب 
در سطح منطقه 3 انجام شــد. این عملیات از نیمه 
دوم اردیبهشت سال 98 توسط پیمانکار مربوطه و با 
نظارت واحد بهره بردارى آبفا منطقه 3 در حال انجام 
است. این عملیات در راستاى ارتقاى سطح بهداشت 
و سالمت و آسایش شــهروندان صورت گرفته و 
همچنین باعث از بین رفتن حشــرات (سوسک) 
که از طریق منهول هاى فاضالب وارد منزل مردم 

مى شدند، شده است.   

سمپاشى فاضالب در منطقه 3

با توجه به برنامه ریزى براى کاشــت تعداد 3000 
اصله نهــال درختان غیــر مثمــر در تصفیه خانه 
فاضالب هرند در سال 98 این امور اقدام به نصب 
یکدستگاه پمپ شــناور و اجراى450 متر لوله پلى 
اتیلن 125 وقطر 110 براى آبیارى فضاى ســبز و 
همچنین کاشــت 2600 اصله نهال شامل درخت 
زیتون تلخ- زبان گنجشــک- کاج و توت تزیینى 
کرد. این حجم از کار توسط پرســنل منطقه و به 
صورت امانى انجام شــد و مقدار 4 هکتار از اراضى 
تصفیه خانه فاضالب هرند به زیر کشت درختان غیر 
مثمر رفت. ضمن اینکه هزینه اجرایى این عملیات 

مبلغ 200 میلیون ریال است که توسط منابع جارى 
منطقه تأمین شد.

ایجاد فضاى سبز 
در اراضى تصفیه خانه فاضالب هرند 

در پى بى احتیاطى شــرکت گاز حین حفارى براى 
توسعه خط انتقال گاز اژیه متأسفانه شبکه انتقال آب 
شهر اژیه دچار شکستگى و از مدار بهره بردارى خارج 
شــد که با هماهنگى انجام شده، اکیپ حوادث این 
منطقه بالفاصله در محل حاضر شد و نسبت به تعمیر 
آن اقدام کرد و مجدداً خط مذکور در مدار بهره بردارى 
قرار گرفت. این خط انتقال که از ایستگاه پمپاژ سیان 
منشعب شده است به قطر 200 ایرانیت است و آب 

شهر اژیه و روستاى سیان را تأمین مى کند.

رفع حادثه خط انتقال آب شهر اژیه

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
گفت: بیش از 300 پایگاه ثبت حامــى ایتام و فرزندان 
نیازمند در مساجد، محل هاى برگزارى مراسم ملکوتى 
احیاى لیالى قدر و مراکز نیکوکارى توسط کمیته امداد در 

سراسر استان اصفهان بر پا خواهد شد.
محمدرضا متین پور بابیان اینکه ایتام و فرزندان نیازمند 
سال هاست که در طرح هاى اکرام و فرزندان محسنین، 
تحت حمایت منظم نیکوکاران قرار مى گیرند، گفت: در 

حال حاضر 24 هــزار و 466 فرزند یتیم و نیازمند تحت 
حمایت کمیته امداد اصفهان قرار دارند که 17 هزار و 336 
نفر از این فرزندان تحت حمایــت نیکوکاران اصفهانى 
قرار دارنــد و 7130 فرزند نیازمند در حــال حاضر فاقد 

حامى هستند.
وى بابیان اینکه پانزدهم تا بیســت و یکم ماه مبارك 
رمضان براى تأکید ویژه بر دستگیرى از ایتام و فرزندان 
نیازمند، هفته اکرام نام گذارى شده است، گفت: در این 

هفته بیش از 300 پایگاه براى ثبت حامیان در مساجد، 
محل هاى برگزارى مراسم ملکوتى احیاى لیالى قدر و 
مراکز نیکوکارى در سراسر استان توسط کمیته امداد بر 
پا شده و پیونددهنده قلب هاى بزرگ نیکوکاران اصفهانى 

با دستان کوچک فرزندان یتیم و نیازمند خواهند بود.
متین پور افزود: عــالوه بر ایــن در روز 21 ماه مبارك 
رمضان چندین پایگاه ویژه در شــهر اصفهان و دفاتر و 
پایگاه هاى کمیته امداد در شهرســتان ها، براى ثبت نام 

حامیان ایتام و فرزندان محسنین برپا خواهد شد.
وى پایگاه هاى ویژه ثبت نام حامى در روز شهادت امام 
على (ع) در شــهر اصفهان را چهار پایگاه اعالم کرد و 
گفت: این پایگاه ها در محل اداره کل کمیته امداد استان 
اصفهان واقع در خیابان فردوسى، مسجد نورباران واقع 
در چهارراه نورباران، گلستان شهدا و همچنین مرکز حفظ 
و نشر آثار امام خمینى (ره) در ضلع جنوبى پل خواجو بر 

پا مى شوند.

برپایى 300 پایگاه ثبت نام حامى ایتام در استان اصفهان 

بوستان هاى  
نجف آباد از نگاه 

دوربین
تصاویرى که در 

ادامه مشاهده 
مى کنید، گذرى در 
بوستان بهشت و 

پارك الله نجف آباد 
است که به همت 

شهردارى این 
شهر، حس خوبى 

را براى شهروندان 
به وجود آورده 

است.  
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