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نمایــش
 دست سازه هاى نمدى 
در نقش خانه
 نصف جهان

در آرایشگاه هاى زنانه اصفهان چه مى گذرد؟
12

4

3

2

انتقال اجساد از دنا 
تا اردیبهشت طول مى کشد

تاج سپاهانى ها پرسپولیسى است؟!

مسئوالن دولتى 
مهمان داریوش کاردان 

مى شوند تهدید عملى3
 یــا 

تیر هوایـى؟

4

همانطور که در خبرها خوانده بودید، چندى پیش 
مدیران عامل باشــگاه هاى لیگ برترى نشست 
مشترکى با  مهدى تاج رئیس فدراسیون فوتبال و 
حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ در مورد دریافت 
حق پخش تلویزیونى از  صدا و سیما  برگزار کردند. 
  پس از آن جلســه مهدى تاج  نامه اى در همین 
زمینه خطاب به دکتر ســلطانى فر وزیر ورزش و 

جوانان نوشت.
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آجیل شب عید در اصفهان آجیل شب عید در اصفهان 3030 درصد گران شد درصد گران شد
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مراجعات مردان براى تاتو در آرایشگاه هاى زنانه  به وفور گزارش شده است

ابراهیم طلسم شکن!

دربــــى عجیب  
 در طول تاریخ دربى هاى لیگ برترى پایتخت، زمانى که دو تیم اختالف امتیاز زیادى داشته اند نه تنها 
تیم با امتیاز بیشتر برنده نبوده بلکه در اکثر موارد شکســت خورده است. دربى در همه جاى دنیا یک 
دیدار متمایز محسوب مى شود ولى گویا دربى پایتخت به عنوان حساس ترین رقابت باشگاهى ایران 
ویژگى هاى خاص خود را دارد. یکى از آن ویژگى ها این است که تیمى که از تیم  رقیب فاصله امتیاز 

زیادى دارد در تقابل رو در رو توفیقى نداشته است.
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شــهردارى کوهپایه در نظر دارد نسبت به خرید آســفالت معابر کوهپایه 
از محل اعتبــارات تملک دارایى هاى ســرمایه اى ســال 1396 از طریق 
مناقصــه اقــدام نماید. متقاضیــان مى تواننــد جهت دریافت اســناد
 و مدارك مناقصه از تاریخ 1396/12/07 لغایت 1396/12/21 به شــهردارى 
مراجعه نمایند. الزم به ذکر اســت قیر مورد نیاز توســط شهردارى تأمین 

مى گردد. 
در ضمن  هزینه هاى انتشار آگهى، کارشناسى و... به عهده برندگان مناقصه 

مى باشد.

آگهى مناقصه

محسن علیخانى- شهردار کوهپایه

نوبت دوم

شهردارى پیربکران به اســتناد مجوز شماره 433 مورخ 96/11/23 
شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد امتیاز بهره بردارى و اجاره 
تابلوهاى تبلیغاتى (سازه فک متحرك) سطح شــهر پیربکران را 
از طریق برگزارى مزایده عمومى براى مدت یکســال به کانون هاى 
تبلیغاتى و یا نمایندگى هاى داراى مجــوز معتبر واگذار نماید. لذا از 
متقاضیان دعوت مى گردد جهت کســب اطالعات بیشتر، بازدید و 
دریافت اسناد مزایده حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهى 

نوبت دوم به دبیرخانه شهردارى مراجعه نمایند. 

آگهى مزایده

مهدى دوستى- شهردار پیربکران

چاپ دوم

3

ه
م
م
ح
ح

ج

در سینماى ایراندر سینماى ایران
 به مافیا برخورد به مافیا برخورد
 نکردم نکردم

   

مراجع

4

نابراهیم طلسم شکن! م یم !بر شک طل اه ابراهیمطلسمشکن!ا

20اسفند آخرین مهلت صداوسیما

نمایشگاه صنایع دستى دست سازه هاى نمد طبیعى، 
چاپ و نقاشى دستى و نگارگرى با هدف تغییر نگاه تک 
بعدى به این هنر ایرانى در نقش خانه اصفهان برپاست.

اصفهان، بعد از چهارمحال و بختیـارى یکى از 
خاسـتگاه هاى نمدمالى و نمددوزى در کشـور 
اسـت کـه مى تـوان قدیمى ترین نشـانه هاى 

هنرورزى  اقوام کهـن را در آن پى جویى کرد و حال 
در آسـتانه نوروزى دیگر، نمایشـگاه صنایع دستى 
دست سازه هاى نمد طبیعى، چاپ و نقاشى دستى و 

نگارگرى در نقش خانه اصفهان برپاست.
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مدیرعامل جمعیت هــالل احمر اســتان اصفهان گفت: 
عملیات جستجو و انتقال پیکر جانباختگان پرواز «اى تى آر 
72» تهران- یاسوج بسیار سخت است و در عمل به ُکندى و 

تا اردیبهشت سال آینده طول مى کشد.
محسن مؤمنى در گفتگو با ایرنا، دلیل این امر را بارش شدید 
برف و نامساعد بودن وضعیت جوى عنوان کرد و افزود: با این 
حال، تیم هاى متعدد امداد و نجات هالل احمر استان که از 
زمان حادثه در محل حضور دارند، هم اکنون نیز به عنوان 
پشتیبان، جستجوگران و تیم هاى امدادى را یارى مى کنند.

وى با اشاره به محل ســقوط هواپیما در دناکوه اضافه کرد: 
شــیب این کوه در منطقه «کوه گل» ســى سخت استان 

کهگیلویه و بویراحمد کمتر از شیب کوه در منطقه پادناى 
استان اصفهان است بنابراین عملیات و صعود از آن سمت، 

مشکالت کمترى دارد.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: با وجود ســرماى شــدید و بارندگى در منطقه سقوط 
هواپیما، هیچیک از امدادگــران این جمعیت در آن منطقه 
دچار حادثه نشدند و اخبار منتشر شده مبنى بر کشته شدن 

یک امدادگر، کذب است.
مؤمنى ادامــه داد: جمعیت هــالل احمر اســتان با 250 
نیــروى امدادگر و جســتجوگر زبــده، در عملیات حضور 

داشته است.

درپى اعالم اخیر رئیس جمهور مبنى بر تصمیم و تصریح 
شوراى عالى امنیت ملى بر مسئولیت سپاه در امر مبارزه 
با قاچاق در خلیج فارس و اظهار امیدوارى نسبت به بهتر 
شدن شرایط مبارزه با قاچاق نسبت به گذشتـه، سـردار 
سرتیـپ دوم پاسـدار رمضان شریف سخنگو و مسئول 
روابط عمومى کل ســپاه اظهار داشت: ســپاه پاسداران 
انقالب اسالمى براساس رســالت و وظایف ذاتى خود و 
درخواست دولت و سایر دســتگاه ها آماده گره گشایى 
از مشکالت کشور و پاســخ به نیازهاى نظام و انقالب 
اســالمى در هر عرصه اى بوده اســت و هم اکنون نیز 
با تصمیم و تصریح شــوراى عالى امنیــت ملى عهده 

دار مســئولیت خطیر مبارزه با قاچــاق در خیلج فارس
 شده است.

سخنگوى سپاه گفت: سپاه با حضور گسترده و سیال در 
ســواحل دریایى مى تواند کمک تعیین کننده اى در این 
زمینه ایفا کند و ان شــاء ا... روند و حاصل اقدامات خود 
در این عرصه را در فرصت هاى مقتضى به آگاهى ملت 

عظیم الشأن ایران خواهیم رساند.
مسئول روابط عمومى کل سپاه تأکید کرد: با ابالغ جزئیات 
و مکانیزم اجرایى توسط ستاد کل نیروهاى مسلح، در آینده 
نزدیک فرمانده نیروى دریایى سپاه توضیحات بیشترى 

راجع به این موضوع خواهند داشت.

انتقال اجساد از دنا 
تا اردیبهشت طول مى کشد

سپاه علیه قاچاق در
 خلیج فارس وارد مى شود

این دانشگاه، معتبر نمى شود
   خبر آنالین | حسین آخانى، استاد تمام وقت 
دانشگاه تهران در روزنامه «شرق» نوشت: دانشگاه 
آزاد که مدعى بزرگ ترین دانشگاه جهان است، ولى 
نمى تواند استاد یا رئیس مناسب براى خود پیدا کند و 
با همکاران و مدیران «موقت» امورش را مى گذراند، 
هرگز دانشگاه معتبرى نخواهد شد؛ حتى اگر در کاخ 

سفید یا جزیره کومودو هم شعباتى داشته باشد.   

تأیید سفر ماکرون
  آفتاب نیوز| شــبکه خبرى «فرانس 24» از 
ســفر «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه به 
ایران ظرف ماه هاى آینده خبر داد. این در حالى است 
که قرار بود شــب گذشــته «ژان ایو لودریان» وزیر 
خارجه فرانسه، به ایران سفر کند. در جریان این سفر، 
لودریان نمایشــگاه «موزه لوور در تهران- گنجینه 
مجموعه هاى ملى فرانســه» را افتتاح خواهد کرد. 
همزمان با برگزارى نمایشــگاه لوور در تهران قرار 
است نمایشــگاهى هم از آثار هنرى دوره قاجار در 

فرانسه برپا شود.

توصیه سردار به بشار
  افکارنیوز| سردار سرلشکر سیدیحیى رحیم 
صفوى مشــاور عالى فرمانده کل قوا گفت: اگرچه 
ارتش سوریه و محور مقاومت باید به عملیات هاى 
پیروزمندانه خودشان ادامه بدهند اما از نظر اینجانب 
در ادامه جهاد مسلحانه مردم و ارتش و دولت مقاومت 
آقاى «بشار اســد» راه حل سیاســى را هم بایستى 

دنبال کند.

نگاه دولت به حجاب
عبدالرضا رحمانى فضلى، وزیر     رویداد24 |
کشور صبح دیروز در جلسه شوراى اجتماعى کشور 
تصریح کرد: نگاه مان به بحــث حجاب نگاه جرمى 
نیست بلکه نگاه فرهنگى اســت، راه حل ها همیشه 
هم نباید به نیروى انتظامى و گشــت ارشــاد ختم 
شود. تجربه 38 ساله به ما مى گوید این راه حل مؤثر 

نبوده است.

زنان هم مى توانند
  آفتاب نیوز| آیت ا... محمداسحاق فیاض، از 
مراجع نجف گفت: من فرقى بین زن و مرد نمى دانم... 
کار کردن زن با حفظ حجاب، عفت، نجابت و کرامت 
مانعى ندارد و هر کارى مى تواند، انجام دهد؛ حتى به 
نظر من رئیس جمهور هم شود، مانعى ندارد. در حال 
حاضر تجربه ثابت کرده که زنان بیشتر از مردان در کار 
هستند؛ مثًال در دانشگاه اهتمام دختران بیشتر از پسران 
است. [در قضاوت و مرجعیت] هیچ تفاوتى [میان زن و 
مرد] قائل نیستم؛ اگر زنى درس بخواند و مرجع شود، 

چه عیبى دارد.

کوه خوارى در تهران
  تسنیم| محسن هاشــمى، رئیس شوراى 
شهر تهران گفت: عالوه بر زمین خوارى و گیاه خوارى 
متأســفانه کوه خوارى هم در تهران شــایع شده و 
بســیارى از مناطق با ارتفاع باالى 1800 متر مورد 
ساخت و ساز غیرقانونى قرار گرفته و سپس قانونى 

شد است.

پولتیک رژیم صهیونیستى
  عصر ایران| عباس جدیــدى، کشــتى گیر 
ســابق تیم ملى گفت: متأســفانه همه چیز در جامعه ما 
سیاسى شده است، اما سیاســى بودن ورزش ما با روح و 
آرمان هــاى المپیــک مغایــرت دارد و حتــى رژیم 
صهیونیســتى این پولتیــک را مــى زند که مــا را از 
صحنه هاى ورزشى حذف کند. شیطنت ها و سیاست هاى 
پلیدى که این کشور به کار مى برد، قطعاً در اتاق فکرهاى 
این کشور تصمیم گیرى شده است و شنیده مى شود که 
رژیم صهیونیستى در ورزش هاى دیگر هم اقدام به خدمت 
گرفتن ورزشکاران دیگر کشورها کرده است تا براى ورزش 

ایران چالش ایجاد کند. 

خبرخوان
شاید موج دوم 
در راه باشد

عضو کمیته کشــورى آنفلوآنزا    الف|
گفت: خوشــبختانه در حال حاضر اوج بیمارى 
آنفلوآنزا فروکش کرده و به این سمت مى رویم 
که به تدریج بساط شــیوع آنفلوآنزا جمع شود. 
دکتر مسعود مردانى افزود: نمى توانیم به طور 
قطعى پیش بینى کنیم کــه در بهار موج جدید 
آنفلوآنزا در کشــور بروز پیدا مى کند یا خیر اما 
نکته مهم این اســت که همیشه ممکن است 
موج دوم و سوم آنفلوآنزا حتى تا اردیبهشت  هم 

ادامه پیدا کند.

کشف فساد 
در آب منطقه اى

  میزان | دادستان عمومى و انقالب مرکز 
استان اردبیل از کشــف فساد در آب منطقه اى 
اردبیل و بازداشت سه نفر از مسئوالن مربوطه 
خبر داد. این متهمان با دریافت رشوه هاى کالن 
و سوءاستفاده از موقعیت شغلى به جعل اسناد 
دولتى و پروانه چاه هاى عمیق اقدام مى کردند. 
ناصر عتباتى با تأکید بر برخورد قاطع و جدى با 
هرگونه فساد ادارى تصریح کرد: این پرونده از 
سه ماه قبل تشــکیل و با هماهنگى اداره کل 
اطالعات و دادســتانى تحقیقات مفصل انجام 

شده است.

تعیین تکلیف تلگرام 
با فتوا 

سردار جاللى، رئیس سازمان    انتخاب|
پدافند غیرعامل در جلسه بصیرتى حوزه علمیه 
حق شناس خاطرنشــان کرد: اگر ازدواج زن 
مسلمان و مرد غیرمســلمان موجب تسلط بر 
مسلمان شده و حرام اســت، تسلط شبکه اى 
به نام تلگرام، بر کل ذهن فکر مسلمانان حرام 
نیست؟ باید ماهیت آن را درست تشخیص داد 
و چه بســا با یک حکم حکومتى مثل تحریم 
تنباکو باید سراغ آن برویم. آیا نمى توان فتوا داد 

و تکلیف تلگرام را مشخص کرد؟ 

حکم جالب یک قاضى 
 رکنا| یــک قاضــى در کوهدشــت 
لرســتان، نوجوان 16ســاله اى که در جریان 
اعتراضات اخیر بازداشــت شــده را به مطالعه 
ســه جلد کتاب در زمینه «ریشه هاى انقالب 
اسالمى، دســتاوردها و چالش هایى که با آن 

روبه رو است» محکوم کرد.

دانشگاه، باشگاه نیست
   آنا | حجت االسالم ابراهیم کالنترى 
معاون فرهنگى و دانشــجویى دانشــگاه آزاد 
در پاسخ به این پرســش که آیا برنامه تازه اى 
درباره رشته موسیقى مد نظر دانشگاه قرار دارد 
اذعان کرد: تدریس رشته موسیقى در دانشگاه 
با مشکلى مواجه نیســت؛ بحث بر سر این بود 
که دانشــگاه، فضاى علم، تعقــل، معنویت و 
نخبه پرورى اســت و نباید به باشگاه موسیقى 

تبدیل شود. 

کشف 18 میلیون عدد 
ماده محترقه 

  باشگاه خبرنگاران جوان | 
سخنگوى ناجا از کشــف و ضبط بیش از 18 
میلیون عدد ماده محترقه در سراســر کشور به 
ویژه پایتخت از یکم تا 28 بهمن سال جارى خبر 
داد. سردار منتظر المهدى با اعالم اینکه در 28 
روز ابتداى بهمن بیش از ده میلیون عدد ماده 
محترقه کم خطر و بیش از هفت میلیون عدد 
ماده محترقه پر خطر کشف و ضبط شده است، 

گفت: در این باره 121 نفر دستگیر شده اند.

نصف جهان رضــا امیرخانــى، اصولگراســت. خودش 
البته عالقه مند اســت به او بگویند نویســنده متعهد به 
انقالب اســالمى اما به هر حال با تعبیرهاى امروز او یک 
اصولگرا محسوب مى شود. البته امیرخانى از اصولگرایان 
دوآتشه به حســاب نمى آید؛ نشــان به آن نشان که در 
بعضى آثارش بــه این جناح قدرتمنــد انتقاداتى هم وارد 
کرده و البته گالیه هاى اصولگرایان را نیز به جان خریده 
اســت. آخرین نمونه انتقادات امیرخانى نیــز در آخرین 
کتابش مشهود است. اما رضا امیرخانى اصًال کیست و چرا 
شــاخک هاى اصولگرایى روى او حســاس شده است؟ 
معرفى این شــخصیت معروف را از ســایت اصولگراى 

مشرق بخوانید: 
«جزو معدود نویســندگان حرفــه اى ایران اســت که 
نون نوشــتن را در تنور اندیشــه اش برشــته مى کند و 
کتاب هایش یکى پــس از دیگرى پر فروش اســت. از 
رمان هاى «قیدار» و «بــى وتن» و «ارمیــا» گرفته تا 
سفرنامه هاى «داستان سیستان» و «جانستان کابلستان» 
و مقاالتش در «نشت نشا» و «نفحات نفت». والبته برخى 
آثارش مانند رمان «من او»، بســیار پرفــروش. اکثریت 
مخاطبانش، او را نویســنده مى دانند. امــا او، خلبان هم 
هست ودر ســال 71، جوان ترین خلبان ایران نام گرفت. 
از دانش آموزان تیزهوش سازمان استعدادهاى درخشان 
بوده که مدرك مهندسى مکانیکش را از دانشگاه شریف 
گرفته و انــواع اختراعات فردى و گروهــى را در کارنامه 
علمى - صنعتى خــود ثبت کرده... تقریباً تمــام ایران را 
گشته است وبرخى از نوارهاى مرزى را پاى پیاده، چندین 
بار. تاکنون، مســافر بیش از 30 کشور جهان بوده است...

که ... دســتمایه هــاى بزرگى را براى نویســندگى اش 
فراهم کرده که تنها اندکى از این تجربه ها، در مثل رمان

«بى وتن» متجلى شده است. 

چرا «ر ه ش»؟
به نظر مى رســد اصولگراها این روزها چندان دل خوشى 
از رضا امیرخانى نداشته باشند. علتش هم برمى گردد به 
آخرین رمان این نویســنده که جناح منتقد دولت معتقد 
اســت در نقد عملکرد محمدباقر قالیباف نوشــته شــده

 است. 
«ر ه ش» با اســتقبال عجیبى روبه رو شده  به طورى که  
در عرض یک هفته پس از انتشــار، به چاپ ششم رسیده 
اســت. جدیدترین رمان امیرخانى از همان روز نخســت 
انتشار و توزیع، شــاهد صف طوالنى عالقه مندان براى 
خرید بود . بنا به گفته مدیر انتشــارات افق که این کتاب 
را منتشر کرده است، تاکنون شــش چاپ از «ر ه ش» به 
فروش رفته که هر چاپ از این کتاب سه هزار نسخه بوده

 است.
شخصیت اصلى این داستان زن میانسالى است که خودش 
معمار است و همراه با همسرش که او هم معمار است و در 

کار ساخت وساز و شهردارى و فرزند بیمارشان که مشکل 
تنفسى دارد خانواده اى کوچک دارند. داستان حول محور 
این خانواده اســت و کشمکشــى که «لیا» با همسرش 
پیرامون مســئله مدیریت شــهرى دارد و با ساخت وساز 
بى رویه و توســعه نامتوازن شــهرى بخاطر فرزندش و 
فرزندان نسل آینده مخالف اســت. خود امیرخانى درباره 
رمان جدیدش گفته: «از توسعه شهرهاى بزرگ معموًال 
به عنوان عبرت بزرگ یا عبــرت منفى یاد مى کنند. مثًال 
همه شــهردارهاى آمریکا مى دانند که نباید شهرشــان 
مانند لس آنجلس شــود. در ایران مسئله برعکس است. 
شهرى مثل تهران تا این اندازه که مى بینیم بزرگ مى شود، 
آلودگى هوا پیدا مى کند و از طرف دیگر همه شهرهاى دیگر 
کشور هم ســعى دارند مثل تهران شوند. من براى تهران 
راه حلى ندارم اما مى توانم فکر کنم که مشــهد و شیراز و 
اصفهان نباید مثل تهران مى شدند که شدند و مى دانم که 
شهرى مثل کاشان نباید قطعًا تهران شود و در حال شدن 

است.»

انتقادهاى کیهانى
دیدگاه هــاى این نویســنده اصولگــرا در «ر ه ش» به 
مذاق اصولگرایان خــوش نیامده و آنها ایــن رمان را به 
مخالفت رضا امیرخانــى با مدیریت قالیبــاف در تهران 

تعبیر کرده اند. روزنامه «کیهان» دیروز در مطلبى به همین 
موضوع پرداخت و رضا امیر خانى را «یک نویسنده» لقب 
داد که «واکنش سطحى و شتابزده» در قبال منتقدان رمان 
جدیدش دارد. کیهان نوشت: «یک نویسنده در واکنش به 
انتقادهاى فراوان مخاطبان و منتقدان نســبت به آخرین 
اثرش واکنشى جناحى نشــان داد و آنها را وابسته به یک 
جریان سیاســى خاصى لقب داد. زدن برچسب سیاسى 
به منتقدان یک اثر ادبى یا هنرى، روشــى قدیمى و کهنه 
است که رضا امیرخانى هم به چنین شیوه اى رو آورده، با 
این تفاوت که برچسب زنى این نویسنده، کامًال غیرواقعى 
است و بیشتر به یک نوع واکنش شتابزده و سطحى شباهت 
دارد... برخى از طعنه به قشر مذهبى در این رمان نوشته اند 
و عده اى هم گفته اند که توقعشان از این نویسنده بیش از 
اینها بوده و مطالعه این رمان توى ذوقشان زده است چون 
بیشتر به یک بیانیه سیاسى علیه شــهردار سابق تهران 
شباهت دارد. اما واکنش امیرخانى به نوشته هاى انتقادى 
منتشر شــده درباره کتابش نیز جالب توجه است. وى در 
سایت شخصى خود تصویر برخى از نوشته هاى انتقادى 
درباره این کتاب را در یک بسته تصویرى گردآورده و نوشته 
"نمونه نقد ادبى طرفداران جناب احمدى نژاد". منتســب 
کردن نظرات چند فرد که ممکن است از نظر سیاسى نیز با 
هم همسو نباشند به یک شخص سیاسى، در حالى است که 

بسیارى از منتقدان وى ارتباطى با جریان سیاسى مورد اشاره 
آقاى امیرخانى ندارند ضمن اینکه امیرخانى هیچ پاسخى به 
منتقدان و مخاطبان خود نداده و صرفاً به این طعنه سیاسى 
اکتفا کرده اســت. به نظر مى رسد شــیوه مواجهه دولت 
دوازدهم در برخورد با منتقدان به برخى اهالى ادب و هنر نیز 

سرایت کرده است.»

نگرانند
گالیه هاى کیهان از همسنگر ســابق، قابل تأمل است. 
واژه هاى به کار رفته در نوشتار کیهان آشکارا این مفهوم 
را دربر دارد که انگار این مهمترین رســانه اصولگرایان، 
به جد از نویســنده اى که او را از جنس خودشان مى داند 
دلخور است. شــاید هم این جناح سیاسى نگران از دست 
دادن یک به یک ســربازانش اســت که چنین برآشفته 
اســت. بعد از ناطق نورى و الریجانى و خیلــى دیگر از 
سیاســیون، حاال نوبت هنرمندان و نویســندگان رسیده 
که از خط اصولگرایى فاصله بگیرند و این چیزى نیســت 
که مطلوب بزرگان این جناح سیاســى باشــد. آنها خوب 
مى دانند که حلقه اصولگرایى به تدریج در حال کوچک تر 
شدن است و این مى تواند زنگ خطر بزرگى براى حیات 
آن به حســاب بیاید. مقاله کیهان هم از همین منظر مهم 

ارزیابى مى شود.     

نصف جهان  پیدا شــدن هــر دو جعبه ســیاه هواپیماى 
«ATR72هواپیمایى آسمان» که روز 29 بهمن در منطقه 

سمیرم در استان اصفهان سقوط کرد، جنجال آمیز شد.
بنا بر این گزارش، این جعبه ســیاه ها در بعدازظهر شنبه و 
بامداد یک شنبه در ارتفاعات دنا توسط امدادگران هالل احمر 
و کوهنوردان ارتش پیدا شد و به ستاد مدیریت سانحه سقوط 
هواپیما واقع در استاندارى کهگیلویه و بویراحمد منتقل شد. 
بعد از این نقل و انتقال، یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون 
اصل 90 مجلس شوراى اسالمى از اعمال فشار گروهى به 
استاندارى کهگیلویه و بویراحمد براى ممانعت از واگذارى 
جعبه سیاه هواپیماى تهران - یاسوج به دادستانى خبر داد 
و گفت که این افراد مى خواستند پیش از رؤیت دادستانى، 
جعبه سیاه را به تهران منتقل کنند. بهرام پارسایى از این افراد 
نام نبرده است اما گفته که این اعمال فشار حتى به درگیرى 
فیزیکى هم کشیده شده است. او این سئوال را هم مطرح 
کرد که چرا پس از اعالم مدیریت بحران استان کهگیلویه 
و بویراحمد مبنى بر یافتن جعبه سیاه، سازمان هواپیمایى 
کشورى این موضوع را تأیید نکرد. در مجموع  به گفته این 
نماینده مجلس، استاندارى کهگیلویه و بویراحمد جلوى 
اعمال فشارها را گرفت و نهایتاً منجر به تحویل جعبه سیاه 
به دادستانى شد. در همین حال احمد خسروى وفا، رئیس 
کل دادگسترى استان اصفهان نیز خبر داد که جعبه سیاه 
هواپیماى مسافربرى تهران - یاسوج که دیروز به دادستانى 
رسیده بود،  با حضور نماینده دستگاه قضائى استان به نماینده 

سازمان هواپیمایى کشورى تحویل داده شد.

بحث بر سر سالم ماندن یا صدمه دیدن جعبه سیاه هم به 
موضوعى جالب تبدیل شده اســت. در حالى که پارسایى 
مى گوید جعبه سیاه 100درصد سالم به دادستانى تحویل 
شد و مدیرکل دفتر نظارت بر عملیات هوانوردى سازمان 
هواپیمایى کشورى هم اعالم کرده بود وضعیت ظاهرى 
این دو جعبه سیاه نشــان مى دهد مشــکلى براى آنها از 
نظر فنى پیش نیامده، اما رئیس کمیسیون سانحه سقوط 
هواپیماى تهرانـ  یاســوج اعالم کرد به دلیل باقى ماندن 
جعبه ســیاهATRبه مدت دو هفته زیر برف ها، احتمال 
خرابى قطعات الکترونیکى اش وجود دارد که ســبب شده 
نتوانیم به طور مستقیم به اطالعات جعبه سیاه دسترسى 
مستقیم داشته باشــیم. البته احتمال پاك شدن اطالعات 

جعبه سیاه وجود ندارد.
حاال با توجه بــه این موضوع همــگان منتظرند ببینند با 
خواندن این اطالعات در تهران، آیا علت سقوط هواپیما و 

کشته شدن 65 نفر  مشخص خواهد شد؟  

انتشار ویدئویى که در آن جمعى از هموطنان همیشه در 
صحنه، در حال غارت نرگس زارهاى جره کازرون شیراز 
هستند تکان دهنده بود. نرگس هایى که به دست عده اى 
در نبود مأموران منابع طبیعى چیده شد. پیش از این قرار 
بود این نرگس زارها براى بازدید گردشــگران توسعه 
پیدا کند... پایگاه اطالع رسانى عصر ایران نمونه هاى 
دیگرى از این قیبل شاهکارهاى ما را فهرست کرده که 

به خواندنش مى ارزد: 
1. سال 1381: یک تانکر بزرگ حاوى روغن نباتى در 
یکى از استان هاى مرکزى کشــور واژگون شده بود، 
خالیق با سطل و دبه حمله کردند و روغن را قاپیدند. تا 
اینجاى کار قابل تحمل بود اما دوربین ها یک کامیون 
ویژه تخلیه چاه فاضالب را نشــان مى داد که با شلنگ 
مکنده روغــن را از روى زمین جمع مــى کرد و توى 
تانکرش مى ریخت! ...هنوز بعد از 15سال تصور روغن 

آمیخته با محتویات چاه توالت و... بگذریم!
2. سال 1386: لحظاتى بعد از اعالم سهمیه بندى بنزین، 
جمعى از هموطنان غیور به فروشگاه شهروند در حکیمیه 
تهران حمله بردند و آن را غارت کردند. در این میان چند 
بانوى ایرانى هم دیده مى شــد. ویدئویش را هنوز در 
اینترنت مى توانید پیدا کنید. به مردى که تلویزیون 42 
اینچ را زیر بغل زده نگاه کنید! احتماًال او هم مى خواسته 

تلویزیون را به یک مؤسسه خیریه هدیه کند!
3. ســال 1387: ســه نماینده فرستاده شــده از طرف 

«گینس» براى اندازه گیرى اندازه و طول بزرگ ترین 
ســاندویچ به طول 1500 متر و وزن 700 کیلو گوشت 
شترمرغ و 700 کیلو گوشت مرغ موفق به اندازه گیرى 
آن نشــدند! چرا؟ چون دقایقى قبل از انــدازه گیرى، 
جمعیت حاضر در پارك ملت به طرف ســاندویچ حمله 
کردنــد و آن را خوردند!  ...یک آبروریــزى که باید در 

گینس ثبت مى شد! 
4. ســال 1392: خبرگزارى مشرق نوشت که دو نفر در 
صف سبد کاال ُکشته شدند. ازدحام جمعیت براى گرفتن 
چند کیلو برنج و روغن و مرغ یــخ زده که طبق آمار به 

همه مى رسید!
5. سال 1395: روزنامه «اعتماد» نوشت که روز عاشورا 
در منطقه عباس آباد تهران و بعد از نزاع در صف نذرى 

یک نفر ُکشته شد! 

آخرین کتاب رضا امیر خانى خبر ساز شده است

علیه«ره ش»

دعوا بر سر جعبه سیاه !غارتگران گل نرگس!
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تهیه کننده برنامه تلویزیونى «کاردان ها» از آغاز ضبط و حضور مســئوالن به عنوان 
مهمان این برنامه خبر داد.

یونس قاســمى  در خصوص روند تولید این برنامه گفت: ضبط برنامه «کاردان ها» از 
هفته پیش آغاز شد. تاکنون محسن هاشمى رئیس شوراى شهر تهران، بیژن زنگنه 
وزیر نفت و پرویز کردوانى کارشــناس محیط زیســت و طبیعت مهمان برنامه ما 

شده اند.
وى در ادامــه بیان کــرد: به دلیــل مقارن شــدن روز اول عید با شــهادت 

امام هادى (ع)، این برنامه از دوم فروردین 97 روى آنتن مى رود و هنوز ساعت 
پخش قطعى آن مشخص نشده است.

قاســمى با اشــاره بــه اینکــه روند حضــور مهمــان هــا در برنامه 
ادامه خواهــد داشــت، افــزود: ترتیبى در پخــش برنامــه و حضور 
مهمان ها وجود نــدارد و هنوز اولین مهمان «کاردان ها» مشــخص

نیست.
گفتنى اســت؛ این برنامــه بــه تهیه کنندگى یونس 

قاسمى و با اجراى داریوش کاردان، همانند برنامه 
«صندلــى داغ» بــا حضــور چهره هــاى
 مختلف سیاســى، فرهنگى، هنرى و ورزشى

 در ایــام نوروز روى آنتن شــبکه یک ســیما 
مى رود.

در ادامه برنامه هاى نخســتین جشن فیلم یزد، نشستى 
با محوریت نقش آفرینى هاى هانیه توسلى در سینما به 
ویژه فیلم اخیر او «مادرى» به کارگردانى رقیه توکلى که 

در سینماها اکران شده است، برگزار شد.
هانیه توسلى در این مراســم بیان کرد: به شخصه 

خیلــى از فیلم هایى را که در آنهــا ایفاى نقش 
داشــتم قبول ندارم، به خوب یا بد بودن فیلم 
کارى ندارم اما نقشــى که مى خواستم و از 
خودم انتظار داشــتم نتوانسته ام به درستى 
بازى کنم و بــازى در برخى فیلم ها برایم 

قابل دفاع نیست.
وى ادامه داد: چنــد نقش خود را قابل دفاع 
مى دانم و از بازى اى که کردم راضى هستم 

و بازیگرى من در آن نقش ها چشم نواز 
بوده اســت. از روزى که به 

بازیگرى عالقه مند شدم برخورد حسى با این حرفه داشتم 
و دوست داشتم که همیشه خودم را در قالب نقش ببینم 
و فیلمنامه را کامــًال درك کنم و بعد بــازى در تئاتر یا 
فیلم را قبول کنم. تا زمانى که سر صحنه فیلمبردارى 
حضور دارم درگیر نقش هستم و بعد کار و 
نقش تا روز بعد یا صحنه فیلمبردارى 
بعدى برایم به پایان رسیده است. 
برخى نقش هایم خیلى با خودم 
و روحیات و رفتارم متفاوت بوده 
و براى رسیدن به آنها الزم بوده 
که یکسرى حرکات بیرونى و 
حرکات بدن و میمیک صورت 
را تعریف کنم یا باید صداى 
خاصــى را بــراى نقش 
تمرین مى کردم، 

یکى از این نقش ها بازى در «ابله» به کارگردانى کمال 
تبریزى بود، هر چند که این ســریال شــبکه نمایش 
خانگى با اقبال خوبى روبه رو نشد اما ایفاى نقش در آن 
ســخت  بود به این دلیل که با خودم تفاوت هاى زیادى

داشت.
وى درباره ساخت فیلم ها خارج از تهران گفت: اصوًال از 
اینکه تمرکز از تهران کاسته شده و براى بازى در فیلم ها 
در شهرســتان ها حضور پیدا کنیم استقبال مى کنم. به 
شــخصه حرفه بازیگرى را از شهرستان شروع کردم و 
با مشکالتى که در شهرســتان ها روبه رو هستیم آشنا 
هستم. تمام شهرهاى ایران این پتانسیل را دارد که یک 
لوکیشن خوب براى یک فیلم باشد. جاى جاى ایران و

حتى دنیا روایتى را با خود به همراه دارد اما در سینماى 
ما حدود 90 درصد فیلم ها و داستان ها در تهران خالصه 

شده است.
هانیه توســلى گفت: برخى از فیلم هایى که بازى کردم 
به قدرى دوست ندارم که حتى تمایل به دیدن آنها روى 
پرده سینما را نداشتم. در یک فیلم به قدرى اذیت شدم که 
حتى فکر کردن به آن حالم را منقلب مى کند. فیلم هایى 
هم بازى کردم که شــاید فیلم بدى بــوده اما از لحاظ 
بازیگرى بار مثبتى براى من داشته و تجربیات خوبى را از 

بازى در آن فیلم ها کسب کردم.
وى ادامه داد: در برخى از فیلم ها من مى توانســتم به 
عنوان بازیگر بازى بهترى ارائــه دهم، اما در کل 
فیلم هایى که دوست دارم خیلى کم است. کار با 
برخى کارگردان ها را واقعاً دوست داشتم سریال 
«میوه ممنوعه» به کارگردانى حســن فتحى 
جزو بهترین ســریال هایى است که از 
بازى در آن لذت بردم. فیلم «دهلیز» 
و بازى در آن را دوســت دارم، «شام 
آخر» را به عنوان اولین فیلمم دوست 
دارم و فریــدون جیرانى در آن فیلم 
خیلى هواى مرا داشت و حسى که 
به فیلم «شام آخر» دارم یک حس 
فوق العاده خوب است. همچنین 
امسال در یک فیلم ایفاى نقش 
کردم کــه آن را روى پرده دیدم 
و دوست داشتم، نقش «هما» 
در فیلم «گرگ بازى» یکى از 
نقش هایى بود که خودم آن را 
دوست داشتم. «گرگ بازى» 

یک فیلم خاص است و باز هم یک کارگردان فیلم اولى 
است که توانسته یک فیلم خوب بسازد.

این بازیگر جوان درباره بازى در تئاتر گفت: بازى در تئاتر 
در روزهاى اول و به دلیل سن کم براى من دشوار بود، اما 
بعد از چند بار حضور روى صحنه اعتماد به نفس بیشترى 
پیدا کردم. بازى در کمک زیــادى کرد که دیگر جلوى 
دوربین استرس نداشته باشم. تئاتر به دلیل اینکه تکرار 
ندارد و زنده اجرا مى شود قطعًا ســخت تر است و وقتى 
که کار تئاتر را به خوبــى انجام دهید، جلوى دوربین کار 

راحت ترى خواهید داشت.
توسلى در پاســخ به اینکه آیا مافیا براى ورود بازیگران 
در ســینما وجود دارد یا خیر، گفــت: مافیا در همه جاى 
دنیا وجود دارد، اما اینکه مــن بخواهم قاطعانه صحبت 
کنم در سینماى ایران این موضوع وجود دارد یا خیر باید 
بگویم که من در مسیر رسیدن به بازیگرى خوشبختانه 
به این مافیا برخورد نکردم. من عاشق بازیگرى بودم و 
کالس هاى بازیگرى زیادى رفتم و از 15 سالگى تا 20 
سالگى کتاب هاى فراوانى خواندم، تمامى نمایشنامه هاى 
بهرام بیضایى را در آن ســال ها خواندم. تئاتر و سینما از 
اهمیت زیادى برایم برخوردار بود و مطالعه هاى زیادى در 

این زمینه انجام دادم.
این بازیگــر اظهار کرد: من هیچ پارتى نداشــتم و فقط 
بخاطر جدیتم در یادگیرى و بازیگــرى در تئاتر و فیلم 
کوتاه توانستم در سینما حضور پیدا کنم. االن نمى توانم 
بگویم که چهره یا پول در بازیگر شــدن اهمیت ندارد 
اما بازیگرى که بــه دلیل چهره و پــول وارد این حرفه 
شــود بعد از مدتى حذف خواهد شــد. بازیگران بزرگى 
مثل خســرو شــکیبایى و پرویز پرســتویى سال هاى 
زیادى بازیگر تئاتر بودند و کســى آنها را نمى شناخت 
اما به دلیل اینکه توانا بودند و صبر داشــتند، توانســتند 
جایگاه خود را در ســینما به خوبى پیــدا کنند. توصیه 
من به تمام عالقه منــدان به بازیگرى این اســت که 
اول تبدیل بــه یک بازیگر قــوى در تئاتر شــوید بعد 
براى بــازى در ســینما تــالش کنیــد. از طرفى در 
رشته ســینما مطالعه داشته و به روز باشــید؛ این دو در 
کنار هــم مى تواند به بازى جلــوى دوربین کمک کند.
اگر این راه را طى کنید حتمًا در ســینما راه براى شما باز 

خواهد شد.
وى در پایان گفت: کسى که سینما و بازیگرى را دوست 
دارد در وهله اول بایستى تئاتر را جدى بگیرد. من از 15 
سالگى به بازیگرى عالقه مند شــدم. در جشنواره تئاتر 
همدان بود که حس کردم به بازیگرى عالقه دارم و آن را 

براى خودم هدف قرار دادم.

 عبدالرضا اکبرى، بازیگر سینما و تلویزیون درخصوص فعالیت هاى اخیر خود در 
عرصه بازیگرى گفت: تقریبًا مى توان گفت که تمام زمان ســالى که گذشت را 
مشغول بازى در سریال «آنام» به کارگردانى جواد افشار بودم که به تازگى پخش 

آن از تلویزیون آغاز شده و کار دیگرى را نپذیرفتم.
وى درباره توقف فیلمبردارى سریال «آنام» در روزهاى پایانى اثر افزود: متأسفانه 
چندى روزى است که به دلیل بروز برخى مشکالت، فیلمبردارى اثر متوقف شده 

و نمى دانیم چه زمانى دوباره به کار باز خواهیم گشت.
بازیگر سریال «معماى شاه» در همین راستا ادامه داد: پروژه روزهاى پایانى خود را 
سپرى مى کند و اگر فیلمبردارى کلید بخورد قسمت هایى کوتاه از آن باقى مانده 
است. امیدوارم هرچه سریع تر این مشکالت حل شود تا پروژه اى که ماه ها براى 

آن زحمت کشیده شده به پایان برسد.
وى درباره تأثیر عدم تعهد برخى تهیه کنندگان بــه بازیگران تأکید کرد: بدون 
شک وقتى من بازیگر تنها قســط اول خود را از یک اثر مى گیرم و ماه ها براى 
قسط هاى بعدى دوندگى مى کنم کمى دلسرد مى شوم. البته این را بگویم درباره 
مجموعه هــاى تلویزیونى این اتفاق نمــى افتد و صادقانه تمــام بازیگران هر 
قدر هم شرایط مالى ســخت شود به عشــق مردم با تمام انرژى جلوى دوربین 
خواهند رفت. اینکه ما بازیگران تمام وقتمان را صرف اتفاقات مالى یک اثر کنیم و 

همواره با این دغدغه پیش رویم از نظر من اتفاق بسیار ناگوارى است.
اکبرى با اشاره به کم کارى خود در عرصه سینما خاطرنشان کرد: طى سال گذشته 
پیشنهادات بسیار زیادى را براى بازى در سینما داشتم اما بخاطر تعهدم به پروژه 
«آنام» آنها را رد کردم اما بعد از این سریال اگر پیشنهاد خوبى باشد آن را خواهم 

پذیرفت.

تصویربردارى سریال «هست و نیست» به کارگردانى 
حسین سهیلى زاده و تهیه کنندگى محسن شایانفر که از 
مهر ماه در شهرك غرب به عنوان یکى از لوکیشن هاى 
اصلى مجموعه کلید خورده بود، به روزهاى پایانى خود 

نزدیک شده است.
 در تازه تریــن مراحل ســاخت این ســریال، عوامل 
تولید در غرب تهران در لوکیشــن خانه فرهاد مشغول 
تصویربردارى هستند تا  قســمت هاى پایانى کار براى 

پخش از تلویزیون آماده شود.   
در ادامه پخش این سریال، بازى شــقایق فراهانى به 
منظور بازگشایى گره هاى اصلى داستان آغاز شده است.

فرهاد قائمیــان، حمیدرضا پگاه، الهــام پاوه نژاد، نگار 
عابدى، امیر دژاکام، ســولماز حصارى، نازنین کریمى، 
ســیامک اطلســى، اکبر رحمتى، مرتضى على آبادى، 

ایمان صراف و ســیاوش خیرابى از جمله بازیگران این 
سریال هستند که با معرفى چند چهره جوان و جدید به 

تولید رسید.
مجموعه تلویزیونى «هست و نیســت» یک ملودرام 
اجتماعى اســت و قصه آن براســاس فیلمنامه اى از 
على حدادى بوده و توســط نادر وحید نگاشــته شده
 و در 30 قسمت ساخته  شــده است. در خالصه داستان 
این ســریال آمده اســت: «گاهى بود و نبود و هست و 
نیست آدم ها، به وسوسه اى گره مى خورد که به سادگى 

باز نمى شود ...» 
پخش سریال «هست و نیست» به کارگردانى حسین 
سهیلى زاده و تهیه کنندگى محســن شایانفر که از روز 
شنبه 14 بهمن ماه ساعت 21و30دقیقه از شبکه 2 سیما 

آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد.

ى پسر خسرو شکیبایى یکى از نقش هاى اصلى را بازى مى کند.
غاز شد. در این فیلم پوریا شکیبای

ِمشِمشه» ساخته شاهد احمدلو آ
فیلمبردارى فیلم «

الهیجان مقابل دوربین رفته است. 
ازگى در شمال کشور و در شهر 

مدلو و تهیه کنندگى على یاور پس از پشت سر گذاشتن پیش تولیدى یک ماهه با انتخاب کامل بازیگران و عوامل پشت دوربین به ت
ویسندگى و کارگردانى شاهد اح

فیلم «ِمشِمشه» به ن

ران پروژه نیز دچار تغییراتى شد.
هران انجام شود و با حمید گودرزى و میترا حجار براى حضور در این فیلم توافق شده بود که در نهایت با تغییر لوکیشن، گروه بازیگ

پیش تر قرار بود فیلمبردارى به طور کامل در ت

ى اصلى این فیلم را برعهده دارد.
هیه کننده سینما یکى دیگر از نقش ها

ى مى کند که در طول تولید فیلمش با اتفاقات مختلفى مواجه مى شود. سحر صباغ سرشت بازیگر و ت
ى در فیلم جدید شاهد احمدلو نقش یک مدیر تولید جوان را باز

پوریا شکیبای

 چشم آذر هم در این فیلم به ایفاى نقش مى پردازند.
 فروغ، احسان بابازاده، مهران آتش زاى و رعنا

به جز شکیبایى و صباغ سرشت، حسن رضایى، بابک نورى، محسن دلیخون، احمد یاورى شاد، شهریار حیدرى، بهناز توسلى، نسیم

همین امر کل گروه را با ماجراهاى مختلفى مواجه مى کند. 
«ِمشِمشه» یک طنز موقعیت است و داستان یک گروه فیلمبردارى را روایت مى کند که در حال ساخت فیلمى هستند. آنان براى چند سکانس از فیلم احتیاج به یک خر دارند و 

»، «اگه مى تونى منو بگیر» و «چند مى گیرى گریه کنى» را دارد. 
احمدلو در کارنامه خود ساخت فیلم هاى سینمایى «موش

بازى پسر خسرو شکیبایى در فیلم شاهد احمدلو

هانیه توسلى:

در سینماى ایران به مافیا برخورد نکردم

چرا فیلمبردارى سریال «آنام» 
متوقف شده است؟

شقایق فراهانى، مقابل دوربین «هست و نیست»
مهدى امینى خــواه، بازیگر تئاتر، 
سینما و تلویزیون   به همکارى خود 
با «قلقلى» اشاره و خاطرنشان کرد: 
در فیلم سینمایى «سندباد و سارا» 
در کنار شهرام السمى یا «قلقلى» 

همکارى دارم.
 این اثر به کارگردانى فریال بهزاد 
و تهیه کنندگى غالمرضا آزادى در 
ژانر کودك و نوجوان در حال دریافت 
مراحل مجوز نمایش اســت که در 
صورت محقق شدن آن در ایام نوروز 

اکران خواهد شد.

قلقلى به سینما مى آید

ا» از آغاز ضبط و حضور مســئوالن به عنوان 

د این برنامه گفت: ضبط برنامه «کاردان ها» از 
شمى رئیس شوراى شهر تهران، بیژن زنگنه 
س محیط زیســت و طبیعت مهمان برنامه ما 

قارن شــدن روز اول عید با شــهادت 
7ن 97 روى آنتن مى رود و هنوز ساعت 

 حضــور مهمــان هــا در برنامه 
ى در پخــش برنامــه و حضور 
همان «کاردان ها» مشــخص

کنندگى یونس 
مانند برنامه 
ره هــاى
 ورزشى
ک ســیما 

مسئوالن دولتى 
مهمان داریوش کاردان مى شوند
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نصف جهان اتفاقات دربى تهران باعث شــده تا رئیس فدراســیون فوتبال به پرسپولیسى بودن متهم شود، 
موضوعى که با توجه به حضور طوالنى این چهره در باشگاه سپاهان به هیچ وجه به مذاق هواداران اصفهانى 
خوش نمى آید. اما ماجرا از چه قرار است:جیانى اینفانتینو قبل از دربى 86 درباره این که در این بازى طرفدار 
کدام تیم است گفته بود:  من و تاج در مسیر آمدن به سالن با هم توافق کردیم تا هر کدام از ما طرفدار یکى از 
تیم هاى حاضر در دربى امروز باشیم. اگر مى خواهید دقیقا بدانید من و تاج دقیقا طرفدار کدام یک از تیم هاى 

امروز هستیم باید به واکنش هاى ما حین حمالت دو تیم دقت کنید. 
البته در طول بازى تصویرى که نشان دهد اینفانتینو طرفدار کدام تیم بوده از تلویزیون پخش نشد اما اخیرا یکى 
از روزنامه هاى ورزشى روى جلد خود تیترى کار کرد که نشان مى دهد اینفانتینو در این بازى هوادار استقالل 
بوده است! از قول رئیس فیفا این تیتر خطاب به مهدى تاج روى جلد این روزنامه ورزشى کار شده است: «دیدى 
استقالل چقدر بهتر از پرسپولیس بود؟» البته به نظر مى رسد این فقط یک کرى خوانى ساده و مخصوص همین 
بازى بوده اما هواداران استقالل با استناد به همین تیتر مدعى شده اند که تاج طرفدار پرسپولیس است و همین 

موضوع تبدیل به بهانه اى براى آغاز حمالت تازه به رئیس فدراسیون فوتبال شده است.
به گزارش نصف جهان، البته مهدى تاج قبال هم با عضویت در هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس عالیق خود به 
این باشگاه تهرانى را نشان داده بود و این موضوع خیلى نمى تواند دور از دسترس باشد، ولى با توجه به سوابق 
زیاد وى در باشگاه سپاهان از زمان هاى دور، این موضوع مورد انتقاد هواداران اصفهانى قرار گرفته است که 

حساسیت هاى ویژه اى بر روى رنگ سرخ و پرسپولیس دارند.

على فتح ا... زاده جدیدترین کارشناسى است 
که درباره دربى صحبت کرده. او دلیل اصلى 
پیروزى استقالل در این مســابقه را اشتباه 
برانکو و هوشمندى شفر دانسته. مدیرعامل 
اسبق اســتقالل به ایلنا گفته:«شفر خیلى 
نترس پا به این مسابقه گذاشته بود و همین 
باعث شــد که این روحیه بــه بازیکنان هم 
منتقل شود اما آنطرف برانکو اشتباه بزرگى را 
مرتکب شد. او فکر مى کرد که تیمش قوى 
است و مى تواند با یک مساوى هم قهرمانى 
را کسب کند اما شفر تیمش را بسیار تهاجمى 
چید و توانست امتیاز را کسب کند. شما به این 
موضوع نگاه کنید وقتى موهاى دروازه بان ما 
که شانه کرده بود تا آخر بازى دست نخورده 
باقى مانده بــود و این نشــان مى دهد که 

استقالل حاکم زمین و میدان بود.»

انتقادات از سرمربى تیم الوحده در باالترین 
حد ممکن قرار دارد و شکست العین نیز، شعله 

این انتقادات را بیشتر کرده است.
الوحده در مســابقات لیگ داخلــى به نتایج 
خوبى رسیده و همین، بهانه اى بر توجیه نتایج 
ضعیف در لیگ قهرمانان آسیا شده است. آنها 
اولویت را لیگ داخلى قــرار دادند و حال در 

لیگ نیز مغلوب دیگر مدعى لیگ شدند.
 پس از شکست 6-2 مقابل العین، انتقادات 
شدیدى را به همراه داشته که یکى از آن ها از 
سوى مهدى یاسر سالم بوده است. او که پیش 
تر بازیکن تیم الوحده بود و حال کارشناس 

تلویزیون ابوظبى اسپورت شده است.
 او پس از بازى الوحده و العین گفت: باتوجه 
به شکست العین به الشارجه در هفته گذشته، 
آنها را دســت گرفتند و خودرااز پیش برنده 
دانستند. ترکیب و تعویض هاى سرمربى نیز 
نشان داد که آنها هیچ شناختى از العین ندارند.

 الوحده یکى از حریفــان ذوب آهن در لیگ 
قهرمانان آسیا اســت و این هفته به مصاف 

این تیم مى رود.

گلزنى علیرضا جهانبخش مقابل اکسلسیور 
براى ســتاره ایرانى آلکمار خوش یمن نبود 
و او در اواخــر بازى از ناحیه همســترینگ 
مصدوم شــد تا از زمین خارج شود. اینطور 
که به نظر مى رسد نگرانى سرمربى آلکمار 
دربــاره مصدومیت علیرضا درســت بوده و 
او حق داشــته که بگوید به این مصدومیت 
حس خوبى ندارد چرا که نامــه نیوز از قول 
رســانه هاى هلندى نوشته که ممکن است 
جهانبخش به خاطر این مصدومیت یک ماه 

دور از میادین باشد. 

موهاى رحمتى
 دست نخورد!

رقیب 6 تایى ذوبى ها 
در اصفهان

جهانبخش
 یک ماه دور از میادین؟

20اسفند آخرین مهلت صداوسیما

نصف جهان همانطور که در خبرها خوانده بودید، چندى پیش مدیران عامل باشگاه هاى لیگ برترى نشست مشترکى تهدید عملى یا تیر هوایى؟
با  مهدى تاج رئیس فدراسیون فوتبال و حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ در مورد دریافت حق پخش تلویزیونى از  
صدا و سیما  برگزار کردند.   پس از آن جلسه مهدى تاج  نامه اى در همین زمینه خطاب به دکتر سلطانى فر وزیر ورزش 

و جوانان نوشت. در متن نامه  رئیس فدراسیون فوتبال آمده:
 احتراما پیرو مذاکره حضورى به استحضار مى رساند نظر به اینکه با وجود مصوبه روشن مجلس شوراى اسالمى، 
مسئولین  محترم صدا و سیماى جمهورى اســالمى ایران هیچ گونه اقدام عملى جهت اداى حق پخش تلویزیونى 
مسابقات فوتبال که جزو حقوق  مسلم و بین المللى این رشته ورزشى اســت، صورت ندادند و به نظر نمى رسد که

هیچ گونه عزم و اراده جدى نیز در این  خصوص وجود داشته باشد.   پیرو ارسال صورتجلسه قبلى، مدیران باشگاه  هاى 
کشور به این نتیجه رسیده اند چنانچه تا تاریخ 20 اسفند 1396 در خصوص  حق پخش تلویزیونى از سوى مسئولین 
محترم صدا و سیما تعیین تکلیف قطعى، اقدام عملى و تبادل قرارداد جهت سال آتى  صورت نگیرد، ناگزیر به منظور 
جلوگیرى از تعطیلى باشگاه ها و تضییع بیشــتر حقوق فوتبال، دیگر گزینه هاى پخش اعم از  تلویزیونى و اینترنتى 
در دستور کار قرار بگیرد.  بدیهى است پخش مسابقات تیم هاى ملى فوتبال جمهورى اسالمى ایران اعم از رسمى 
و دوستانه نیز مستثنى از تصمیم فوق  نخواهد بود.  بنابراین تقاضا مى  شود ضمن موافقت و همراهى دستور فرمایید 
مراتب به صدا و سیما که به عنوان رسانه ملى قطعا در اولویت  انعقاد قرارداد است، اعالم گردد.   قبال وظیفه خود مى دانم 

پیشاپیش از نماینده جامعه فوتبال از همکارى و مساعدت مقام عالى وزارت ورزش و جوانان و مدیریت  سازمان 
صدا و سیماى جمهورى اسالمى ایران براى پیگیرى انعقاد قرارداد مناسب قدردانى کنم.  

به گزارش نصف جهان، باید دید فدراسیون فوتبال پاى این تهدید خود مى ایستند و در صورت 
عدم همکارى صدا و سیما که احتمال آن هم زیاد است هشدار خود را عملیاتى مى کند 

و یا اینکه این تهدید صرفا به مثابه تیر هوایى است و پس از مدتى مجددا شرایط 
به سود و میل صدا و سیما رقم مى خورد.

نصف جهــان سپاهانى ها در شرایط خوبى به سر مى برند و توانسته اند ولو  براى مدتى از بحران هاى 
عجیب و غریبى که گریبانگیر آنها شده بود خالص شوند.

یکى از افرادى که در این بیــن و براى عبور از روزهاى بد نقش ویژه اى داشــت منصور ابراهیم زاده 
سرمربى جدید تیم است که با کسب دو پیروزى پیاپى این تیم را از شرایط بحرانى خارج کرد.

 سپاهان تا پیش از هفته بیســت و چهارم رقابت هاى لیگ برتر نه در دیدارهاى خارج از اصفهان به 
برترى دست یافته بود و نه موفق به کســب دو پیروزى پیاپى شده بود، اما با کسب پیروزى برابر سیاه 
جامگان و گسترش فوالد تبریز تمام طلسم هاى این فصل از پیش روى طالیى پوشان هر چند خیلى 

دیر ولى برداشته شد.
سپاهان در دیدار برابر سیاه جامگان موفق به کسب برترى 5 گله شــد تا به طلسم نبردن در خارج از 
اصفهان خاتمه دهد و در مقابل گسترش فوالد نیز کســب دومین پیروزى پیاپى طى فصل را جشن 

گرفت.
منصور ابراهیم زاده با این دبل و طلسم شکنى ســپاهان را 27 امتیازى کرد و طالیى پوشان با خیال 

آسوده به تعطیالت مى روند.
 این نکته را از یاد نبریم که بهتر شدن شرایط ســپاهان در هفته هاى گذشته باعث رضایت هواداران 
اصفهانى نیز شده است. آنها که در گذشته انتقادهایى  به نوع مدیریت و ارنج سپاهان داشتند حاال  مدتى 

است رضایت نسبى برایشان حاصل شده و امیدوارند این روند تا پایان لیگ ادامه داشته باشد. 
هواداران سپاهان در آخرین بازى تیمشان در نقش جهان به حمایت از این تیم پرداختند و بسیار امیدوارند 

با حفظ روند کنونى در فصل بعد سپاهان همان تیم مدعى باشد که همه از آنها انتظار دارند.
به نظر مى رسد فوالد مبارکه و ارکان باشــگاه عزمى جدى دارند تا با پایان خوش لیگ امسال، تیمى 

قدرتمند را براى سال آینده آماده و با روزهاى تلخ کامال خداحافظى کنند.

است رضایت نسبى برایشان حاصل شده و امیدوارند این روند تا پایان لیگ ادامه داشته باشد.
هواداران سپاهان در آخرین بازى تیمشان در نقش جهان به حمایت از این تیم پرداختند و بسیار امیدوارند

با حفظ روند کنونى در فصل بعد سپاهان همان تیم مدعى باشد که همه از آنها انتظار دارند.
و ارکانباشــگاه عزمى جدى دارند تا با پایانخوش لیگامسال، تیمى به نظر مى رسد فوالد مبارکه

قدرتمند را براى سال آینده آماده و با روزهاى تلخ کامال خداحافظى کنند.

ابراهیم طلسم شکن!

کابوس مانوئل ژوزه براى پرسپولیسى ها
 تمام شدنى نیســت و قرمزها کماکان 
باید بابت این مربى پرتغالى هزینه کنند. 
این بــار البته خبرى از شــکایت جدید 
ژوزه از قرمزها نیســت  و آنها دیگر هیچ 
بدهى اى به این مربى ندارند بلکه آنطور که  
خبرگزارى ایسنا نوشته، پرسپولیسى ها 
به خاطر حق الزحمه دادگاه عالى ورزش 
(CAS) باید 26 هزار فرانک ســوئیس 
معادل 130 میلیون تومان به حساب این 

دادگاه واریز کنند.

ژوزه لعنتى!

دوانى در مستطیل سبز 
ل اســتقالل آخرین حضور پا

ى رسد دیدار فوالد مقاب
  اینطور که به نظر م

ى ها شد مانع فوتبال بازى 
حشنتاکى که در این بازى نصیب مدافع برزیلى آب

بوده و مصدومیت و

 او در آینده خواهد شد. 
کردن

ه ایــن بازیکن توصیه 
ته:“ پزشــکان معالج ب

ه به این موضوع نوشــ
ســایت نامه نیوز با اشــار

ن فوتبال و انجام تمرینات
شــرایط فعلى بازگشــت وى به زمی

در این سن و سال و در 
کرده اند 

معالجه کامل ممکن است براى وى خطرناك باشد و بهتر است او قید فوتبال 
 سنگین حتى بعد از 

را بزند.“

ینفرد شفر شود چرا که 
ى اســتقالل دستیار و

واند به عنوان یکى از اعضاى کادر فن
 پادو البته مى ت

ى آبى ها چنین پیشنهادى به شاگردش داده بود.
سرمربى آلمان

 در باالترین 
ین نیز، شعله 

.
ــى به نتایج 
ر توجیه نتایج

ده است. آنها 
دند و حال در 

گ شدند.
ین، انتقادات 
کى از آن ها از 
ت. او که پیش 
کارشناس ل

ست.
گفت: باتوجه 
هفته گذشته، 
ز پیش برنده 
 سرمربى نیز 
 العین ندارند.

لیگ   آهن در
ته به مصاف 

ن

  اینطور که به نظر مى
بوده و مصدومیت وح
کردن او در آینده خواه

ســایت نامه نیوز با اشـ
کرده اند در این سن و س

نگین حتى بعد از معالج
 س

را بزند.“

دو البته مى تواند به عنوا
 پا

بى آلمانى آبى ها چنین
سرمر

«پادو» مجبور به 

خداحافظى مى شود؟

تاج سپاهانى ها پرسپولیسى است؟!
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تیم فوتبال سپاهان پس از چند روز تمرین در 
اصفهان، در بوشهر اردو مى زند.

 تیم فوتبال سپاهان پس از پایان هفته بیست 
و پنجم لیــگ برتر فوتبــال و پیروزى یک 
بر صفر مقابل تیم گســترش فوالد تبریز به 
اســتراحتى چند روزه رفته است تا تمرینات 
خود را از روز چهارشــنبه 16 اســفندماه در 

اصفهان در دو نوبت صبح و عصر آغاز کند.
تیم فوتبال سپاهان بعدازظهر روز یک شنبه 
20 اســفندماه به مدت یک هفته  در بوشهر 
اردو مى زند و با سه تیم شاهین بوشهر، ایران 
جوان بوشــهر و تیم شهرستان بوشهر بازى 

تدارکاتى انجام مى دهد.
مهدى اخوان، سرپرست تیم فوتبال سپاهان 

در گفت وگویى این خبر را تأیید کرد.
تیم فوتبال سپاهان که تا هفته بیست و یکم 
لیگ برتر نتایج ضعیفى را در کارنامه خود ثبت 
رساند و امید به ماندنش در لیگ برتر بسیار 
کمرنگ شده بود، با حضور منصور ابراهیم زاده 
در تیم به عنوان سرمربى، جان تازه اى گرفت 
و توانست پس از دو پیروزى پى درپى مقابل 
پدیده مشهد و گسترش فوالد تبریز جایگاه 
خود را از رده سیزدهم به رده یازدهم جدول 

ارتقا بخشد.
سپاهان در نخســتین دیدار خود در سال 97 
روز شنبه 11 فروردین ماه به مصاف پیکان 

مى رود. 

داوران اردنى دیدار ذوب آهن و الوحده امارات 
در لیگ قهرمانان آسیا را قضاوت خواهند کرد.

 بر اســاس اعالم کنفدراســیون فوتبال آسیا، 
”ادهم محمد توما مخدمــه“ داور اردنى دیدار 
تیم هاى ذوب آهن ایران و الوحــده امارات را 
در هفته ســوم لیگ قهرمانان باشــگاه هاى 
آســیا قضاوت خواهد کرد و ســه هموطنش 
”احمد مؤنس نادى الرؤلى“، ”محمد مصطفى 
حسن الخالف“ و ”محمد حسن محمود ارافه“ 
این داور را در امر قضاوت همراهى خواهند کرد.

همچنین ”بشیر شــفیق عبدالخالق“ از لبنان 
به عنوان نماینده کنفدراســیون فوتبال آسیا 
به اصفهان ســفر کرده و ”محمد رودزالى بن 
یعقوب“ هم به عنوان ناظر داورى از مالزى به 

ایران آمده است.
  تیم فوتبال ذوب آهن از ســاعت 16 سه شنبه 
15 اسفندماه و در هفته ســوم مرحله گروهى 
لیگ قهرمانان آسیا در گروه B میزبان الوحده 

امارات است. 

نصــف جهــان توئیــت یکــى از همــکاران 
آبى نویس مان در مورد دربى تهران و تیکه اى 
که به سرمربى اســتقاللى ها زده جالب توجه 
است: چند روز پس از دربى؛ بد نیست به این فکر 
کنیم که کادر فنى سابق استقالل پس از  فاجعه 
العین چطور توانست دســت از سر استقالل بر 
ندارد و اینطور با احساســات میلیون ها هوادار 
بازى کند؟ احتماال  منصوریان خرمگاه و  چینى 
خودشــان را در موفقیت هاى کنونى استقالل 
سهیم مى دانند اما محض یادآورى این استقالِل 
شما نیست رفقا! چقدر خوب که سایه سنگیِن 
توهِم خود خوب پندارى آنها از ســر استقالل 
کم شد. این نفِس راحتى که استقاللى ها امروز
 مى کشــند دو فصِل تمام در سینه شان غمباد 
شــده بود و اگر عدالتى باشــد باید یک روز به 

خاطرش پاسخگو باشید. 

  در یکى دو روز اخیر فیروز کریمى 
نصف جهان

به ویژه پس از باخت در ورزشگاه نقش جهان 

ن با این انتقاد مواجه شده که گسترش 
اصفها

ن ســیاه لوکا بوناچیچ بازگردانده 
را به دورا

است.بعد از حضور فیروز کریمى روى نیمکت 

والد تبریز، تحولى سریع در این 
گسترش ف

اد. کریمى در فاصلــه چند هفته، 
تیــم رخ د

گسترش فوالد را از قعر جدول تا میانه هاى 

کشید و در مقطعى به نظر مى رسید 
جدول باال 

به جاى وینفرد شفر در استقالل، حضور او در 

 فوالد، عنوان بهترین تغییر مربى 
گسترش

در لیگ هفدهم را به خود اختصاص دهد 

 ناگهان همه چیز دوباره تغییر کرد 
اما

و حاال گســترش کریمى، شباهت 

زیادى به گسترش لوکا بوناچیچ پیدا 

کرده اســت. اخرین پیروزى تیم فیروز 

به هفته هجدهم و بازى با ســپیدرود رشت 

ردد و شــاگردان او بعد از این بازى 
برمى گ

دیگر رنگ پیروزى را ندیده اند. آنها بعد از این 

بازى، 4 تساوى پیاپى داشتند و در 3 بازى آخر 

خود هم به نتیجه اى بهتر از باخت نرسیده اند.

ن تیم دغدغه سقوط ندارد ولى با 
هر چند ای

توجه به داشته هایش و تغییراتى که در ابتدا 

نتایجى مثبت داشــت تصور مى کردیم که 

گســترش بتواند در هفته هاى اخیر بهتر از 
اینها عمل کند.

 

سپاهان
 خرما پزون مى شود!

مخدمه، قاضى 
ذوب آهن- الوحده

نقش على منصور
 و چینى!

دربى عجیب  
 در طول تاریخ دربى هاى لیگ برترى پایتخــت، زمانى که دو تیم اختالف امتیاز 
زیادى داشته اند نه تنها تیم با امتیاز بیشتر برنده نبوده بلکه در اکثر موارد شکست 
خورده است. دربى در همه جاى دنیا یک دیدار متمایز محسوب مى شود ولى گویا 
دربى پایتخت به عنوان حســاس ترین رقابت باشگاهى ایران ویژگى هاى خاص 
خود را دارد. یکى از آن ویژگى ها این است که تیمى که از تیم  رقیب فاصله امتیاز 

زیادى دارد در تقابل رو در رو توفیقى نداشته است.
در دربى 86 ،  پرســپولیس با 57 امتیاز ، 19 امتیاز از رقیب خود اســتقالل که 
صاحب 38 امتیاز بود فاصله داشت. این بیشترین اختالف امتیازى است که دو 
تیم در تاریخ لیگ برتر قبل از دربى داشتند و نهایتًا تیمى که امتیاز کمتر داشت 

پیروز میدان شد.
بعد از دربــى اخیر ، دو رقیب تهرانى در دربى 74 بیشــترین اختــالف امتیاز را 
داشــتند. قبل از این دربى که در هفته بیســت و چهارم لیگ یازدهم برگزار شد 
استقالل با 46 امتیاز ، 16 امتیاز از پرسپولیس30 امتیازى بیشتر داشت. تیم با امتیاز 
بیشتر تا ده دقیقه پایانى از حریف ده نفره خود پیش بود ولى ظرف ده دقیقه معجزه 

ایمون زائد شکل گرفت و پرسپولیس به پیروزى 3-2 رسید.
یک بار دیگر اختالف دو تیم قبل از دربى 16 امتیاز بود. دربازى برگشت لیگ پنچم 
امیر قلعه نویى که در مسیر قهرمانى با استقالل قرار داشت برابر پرسپولیسى که 
به تازگى آرى هان را به خدمت گرفته بود به تساوى بدون گل رسید. این بازى از 

معدود دفعاتى است که تیم داراى امتیاز بیشتر مغلوب نشد.
دیگر دیدارى که دو تیم با اختالف امتیاز زیاد با هم  روبه رو شدند در هفته پایانى 
لیگ چهاردهم بود. در این بازى دو تیم با توجه به شــرایط جدول شانسى براى 
قهرمانى و حتى کسب سهمیه نداشتند ولى استقالل که 14 امتیاز از پرسپولیس 

بیشتر داشت با تک گل على علیپور مغلوب شد.
در دیدار برگشت فصل گذشته نیز پرسپولیس قبل از دربى 13 امتیاز از حریف بیشتر 
داشت و در حال خلق کردن مقتدرانه ترین قهرمانى و جابه جا کردن رکوردها 
و حدنصابهاى تاریخ لیگ برتر بود که ناباورانه در دربى با نتیجه 2-3 

تن به شکست داد.

با این اوصاف در 5 دربى لیگ برترى که دو تیم بیشترین اختالف را با هم داشتند 
در 4 نوبت تیمى که امتیاز کمتر را داشته موفق به پیروزى شده و یک بار هم بازى 
مساوى شده است.بیشترین امتیازى که تیمى بیشتر از تیم رقیب داشته و موفق 
به پیروزى در دربى شــده در دربى رفت این فصل اتفاق افتاد که پرســپولیس با 
داشتن 11 امتیاز بیشتر پیروز شهرآورد شد. البته الزم به توضیح است که در زمان
 برگزارى دربى رفت ، پرســپولیس یک بازى معوقه داشــت و با یک بازى کمتر 
8 امتیاز پیش بود و پرســپولیس چند هفتــه پس از دربى در بــازى عقب افتاده 
موفق به پیروزى شــد و با لحاظ 3 امتیاز آن دیدار در تعداد بازى برابر 11 امتیاز از 

حریف پیش بود.

 در 5 دربى لیگ برترى 
که دو تیم بیشترین اختالف را 
با هم داشتند در 4 نوبت تیمى 
که امتیاز کمتر را داشته موفق 
به پیروزى شده و یک بار هم 

بازى مساوى
 شده است

ى

روح بوناچیچ

 در کالبد فیــروز!

داورا
در لیگ
 بر اس
”اده
تیم ه
در ه
آســ
”احم
حسن
این د
همچ
به عن
به اص
یعقوب
ایران
  تیم

15 اس
لیگ

امارات

 اخیر فیروز کریمى 
شگاه نقش جهان 
 شده که گسترش 
اچیچ بازگردانده 
مى روى نیمکت 
ى سریع در این
لــه چند هفته، 
ل تا میانه هاى 
ه نظر مى رسید 
ل، حضور او در 

 تغییر مربى 
اص دهد 

کرد 
ت 
پیدا 

م فیروز 
رود رشت 
این بازى 
بعد از این
ازى آخر 
سیده اند.
د ولى با 
در ابتدا 
یم که 
هتر از 

ذ

ن

چیچ
یــروز!

نصف جهان   مشکالت ورود به ورزشگاه نقش جهان در بازى اخیر این تیم هم 
نمود پیدا کرد تا هم رسانه هاى سراسرى و هم صفحات هوادارى سپاهان به 

آن بپردازند و نسبت به این مشکالت انتقاد کنند.
 با وجود اینکه مدتهاست که ورزشگاه نقش جهان به بهره بردارى رسیده 
اما همچنان مشــکالت هواداران براى ورود به ورزشگاه به قوت خود باقى

 است.
اینکه هواداران تا اواخر نیمه اول بازى هاى سپاهان همچنان در حال ورود به 
ورزشگاه هستند خودش گویاى همه چیز است و مسئولین مربوطه باید هرچه 

سریع تر از این مشکالت بکاهند.

 موضوعى که همگان بر آن اتفاق نظر دارند اینست که تنها یک جاده براى 
رسیدن به ورزشگاه وجود دارد و گرفتن فیش هاى پارکینگ در این مسیر، 

مزید بر علت شده تا ترافیک اطراف ورزشگاه سنگین تر شود.
عالوه بر این، ورودى هاى موجود براى دسترسى به پارکینگ ها هم تعدادشان 
کم است و این مســائل باعث مى شود که بســیارى از مردم قید رفتن به 

ورزشگاه را بزنند. 
البته این فقط بخشى از مشکالت ورزشگاه تازه بازسازى شده نقش جهان 
است؛ چرا که هنوز طبقه دوم این ورزشــگاه قابلیت استفاده پیدا نکرده و 
شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشــى نیز به تعهدات خود مبنى بر نهایى 

کردن پروژه نصب ژنراتور و چادر عمل نکرده است.
 اگر به این مشــکالت، تپه خاك بیرون ورزشــگاه کــه از لحاظ حقوقى 
قابلیت جابجایى نــدارد را هم اضافه کنیم، متوجه مى شــویم رفع نواقص 
این ورزشــگاه که قرار بود یکى از مدرن ترین ورزشــگاه هاى کشــور 
باشــد به عزم و همکارى جدى شرکت فوالد مبارکه، شــرکت توسعه و
 تجهیز اماکن ورزشــى و همینطــور اداره ورزش و جوانان اســتان نیاز
 دارد. ضمــن اینکــه نهادهایــى مانند شــهرداى اصفهان نیــز براى
 فضاهاى بیرون  و اطراف ورزشگاه باید احســاس مسئولیت  نمایند و وارد 

کارزار شوند.

فیش هاى اعصاب خردکن براى سپاهانى ها!

نصف جهان شرایط سیاه جامگان یا همان مشکى  
پوشان که امسال  در کنار دغدغه هاى بقاء در چالش تغییر 
اسم هم بود به گونه اى شده که دیگر بعید است معجزه هم به 

داد این تیم برسد و باید آماده سالم مشکى ها به لیگ یک باشیم.
سیاه جامگان مشــهد با باخت مقابل صنعت نفت آبادان یک گام دیگر به 
دسته اول نزدیک شد و شرایط جدول به نحوى است که بقاى سیاه جامگان 

غیرممکن به نظر مى رسد.
این تیم مشهدى در دو فصل گذشته در آخرین بازى لیگ از سقوط فرار کرد. 
در لیگ پانزدهم در اولین فصل حضورش در لیگ برتر در آخرین دقایق ملوان 
بندر انزلى را به جاى خودش به لیگ یک فرستاد. سیاه جامگان فصل گذشته 
در دومین فصل حضورش در لیگ برتر خود را در بازى آخر حفظ کرد و عامل 
سقوط صبا شد. مشهدى ها امیدوارند در این فصل هم این اتفاق تکرار شود اما 
نگاهى به وضعیت جدول ثابت مى کند، امید آنها این بار چندان منطقى نیست.

سیاه جامگان در حال حاضر با 15 امتیاز از 25 بازى در قعر جدول قرار دارد. 
این تیم در هر دو فصلى که موفق به بقا شد در هفته بیست 
و پنجم 20 امتیاز داشت. فصل گذشته که ماشین سازى 
چند هفته مانــده به پایان لیگ ســقوط کرد در همین 

بیســت و پنجم 16 امتیاز هفتــه 
داشــت. در واقع تاریخ 
نشــان مى دهد که 

سیاه جامگان نه تنها ســقوط مى کند بلکه یک سقوط زودهنگام در انتظار 
این تیم است.

 در دو فصل گذشته مرز بقا حدود 27، 28 امتیاز بوده است. این به این معنى 
است که سیاه جامگان باید در پنج بازى باقیمانده حداقل 12تا 13 امتیاز بگیرد. 
سیاه جامگان براى اینکه بماند مجبور است تمامى پنج بازى باقیمانده را ببرد 

و یا حداکثر یک مساوى بدهد و در سایر بازیها پیروز شود.
سیاه جامگان هفته بعد میزبان استقالل خوزستان است که در این دوئل شش 
امتیازى محکوم به پیروزى اســت. این تیم در هفته 27 میهمان استقالل 
تهران است و احتمال دارد این تیم مشهدى با برنده نشدن در دو بازى آتى 
در همان هفته 27 سقوط کند. این تیم در سه هفته پایانى هم با سایپا، پدیده 
و پارس جنوبى بازى دارد که هر سه دیدار مشهد است. سیاه جامگان براى 
بقا تنها یک راه دارد، استقالل خوزستان، سایپا، پدیده، و پارس جنوبى را ببرد 

و به استقالل نبازد.
به گزارش نصف جهان، هواداران ســپاهان که در دیدار تیمشــان با سیاه 
جامگان به مشهد رفته بودند در مقابل شعارهاى هواداران تیم مشهدى و 
پس از برد قاطع تیم شان، شعار“ مشکى، به دسته یک خوش آمدى!“ را 

سر دادند و حاال انگار این شعار کامال در حال تحقق است.

«مشکى» 
به دسته یک 
خوش آمدى! 
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طبق یافته محققان، میزان بیش از حد کلســیم در مغز 
منجر به تشکیل توده هاى ســمى مى شود که عالمت 

بیمارى پارکینسون هستند.
محققان دریافتــه اند کلســیم مى توانــد تعامل بین 
ساختارهاى غشــایى کوچک درون پایانه هاى مغزى 
را فراهم سازد که براى ســیگنال دهى نورونى در مغز 
و آلفا سینوکلین، پروتئین مرتبط با بیمارى پارکینسون، 

مهم هستند.
وجود میزان بیش از حد کلسیم یا آلفا سینوکلین ممکن 

اســت آغازگر واکنش زنجیره اى باشــد کــه به مرگ 
سلول هاى مغز منتهى مى شود.

این یافته ها نشــانه گامى دیگر به ســوى فهم نحوه و 
چرایى ابتال افراد به بیمارى پارکینسون است.

بیمارى پارکینســون یکــى از بیمارى هــاى مغزى 
اســت و زمانى روى مــى دهد کــه پروتئیــن ها به 
شیوه اى اشتباه چندین برابر شده و به یکدیگر مى چسبند 
و در نهایت ساختارى موســوم به « فیبریل آمیلوئید» 

تشکیل مى شود.

مصرف بیش از حد سدیم نه تنها باعث افزایش فشار خون مى شود، 
بلکه مشکالت استخوانى، گوارشى، قلبى و عروقى و پوستى نیز به 

همراه دارد.
این در حالى است که سدیم در متابولیسم سلولى نقش مهمى دارد 
و مانع انقباض عضالت مى شود. عالوه بر این شما بخشى از این 
ماده معدنى را از طریق دفع و تعریق از دست مى دهید. پس سدیم را 

بیش از حد محدود نکنید.
تعدیل میزان سدیم در بدن، نیاز به مصرف پنج گزینه غذایى دارد:

کنگر فرنگى: منجر به تعادل فشــار خون شما با کاهش میزان 
سدیم بدن مى شود. بهترین کار این اســت که کنگر فرنگى را به 
همراه روغن زیتون و آب لیمو مصرف کنید تا به پاکســازى کبد، 
حفظ ســالمت کلیه ها و حفظ آنزیم هاى موجود در غذاها کمک 

کرده باشید.

گشــنیز: یک دیورتیک طبیعى بســیار قدرتمند است که شما 
مى توانید آن را به سوپ یا ساالد اضافه کنید. عطر و طعم قوى این 
سبزى، آن را به جایگزین خوبى براى نمک تبدیل کرده است. عالوه 
بر این، مصرف گشنیز به کاهش فشار خون و کاهش سردردهاى 

میگرنى کمک مى کند.

سیر: مصرف آن، طبیعى ترین گام براى کاهش فشار خون است. 
سیر یک غذاى دارویى است که باید در همه آشپزخانه ها وجود داشته 
باشد. سیر به عنوان یک آنتى بیوتیک عمل مى کند و حاوى آلیسین 

است؛ آنزیمى که از سالمت قلب و کلیه ها مراقبت مى کند.

آناناس: این میوه خوشمزه دیورتیک و ضد التهابى است. مصرف 
آناناس باعث افزایش گردش خون لنفاوى مى شود. این میوه غنى 
از مس و منگنز است؛ دو ماده معدنى ضرورى که سدیم بیش از حد را 
 Cاز بدن دفع مى کنند. آناناس همچنین حاوى برمالئین و ویتامین
است که باعث کاهش پروسه هاى التهابى در بدن به دلیل انباشت 

سدیم مى شود و بر بهبود سالمت کلیه تأثیر مى گذارد.

پونه کوهى: نه تنها چاشنى افسانه اى است، بلکه مى تواند به جاى 
نمک جایگزین شود. یکى از راه هاى کاهش میزان نمک موجود 
در غذاها، اضافه کردن یک قاشق غذاخورى روغن زیتون به همراه 
پونه کوهى به آنهاست. عالوه بر این، پونه حاوى بتاکاریوفیلن است؛

ماده اى که مانع ایجاد تورم و بهبود گردش خون مى شود.

6 ناحیه آسیب پذیر بدن 
در برابر اثرات مخرب نور آفتاب                                            

 حفاظت از پوســت در برابر 
اشعه خورشید شوخى نیست و 

البته تنها شــامل محافظت از پوست 
صورت هم نمى شود.

محققان دریافتند اکثر افراد مناطقى چون روى 
بینى، دور گوش، کنار چشــم ها، دســت ها و روى

 پلک ها را هنگام پوشــش دهى با کــرم ضد آفتاب 
فراموش مى کنند و این ســبب مى شود تا این 

قسمت ها از پوست، بدون حفاظ در معرض 
تابش شــدید نور خورشید در فصول 

گرم سال قرار بگیرد:

اگر شما رانندگى مى کنید و پشت دست هاى تان را 
بدون پوشش روى فرمان قرار مى دهید و یا در دیگر 
موارد، دست ها مدام در معرض نور آفتاب هستند، 
باید بدانید که نور خورشــید باعث شکســته شدن 
رشته هاى کالژن و تخریب رشته هاى آالستیک 
پوســت و در نهایت ایجاد چین و چروك مى شود. 
پس محافظت از پوست دست در برابر اشعه آفتاب 
چه از طریق کرم هاى ضد آفتــاب و چه از طریق 

دستکش هاى مناسب، ضرورى است.
اســتفاده از جــوراب و کفــش بهترین 
راه بــراى محافظت از پاهــا در برابر نور 
خورشید اســت اما اگر قصد شنا کردن یا 
حمام آفتاب گرفتن داریــد، حتمًا باید از 
کرم هاى ضد آفتــاب براى محافظت از 

پاها نیز استفاده کنید.

عدم محافظت از پلک ها در برابر نور آفتاب مى تواند 
عامل پنج تا 10 درصد از سرطان هاى پوست باشد. 
بسیارى از تولیدکنندگان کرم هاى ضد آفتاب اخطار 
مى دهند که این محصوالت نباید اطراف چشم و 
دور پلک ها مورد استفاده قرار گیرند. با این حال به 

گفته محققان، شما مى توانید یک راه حل ساده براى 
محافظت از این قسمت از بدن داشته باشید و آن استفاده 
از عینک هاى آفتابى است که از چشم ها در برابر اشعه 

هاىUAVوUVBخورشید، 100 درصد
 محافظت مى کنند.

هیچکس نمى خواهد طعم کرم هاى ضد آفتاب 
را در دهانش احساس کند و تولیدکنندگان این 
محصوالت نیز هشــدار مى دهند که از بلعیدن 
این محصوالت باید اجتناب شــود. با این حال 
شما مى توانید براى محافظت از لب ها در برابر 
اشــعه آفتاب، از محصوالت چــرب کننده لب 
استفاده کنید و فقط باید به یاد داشته باشید که این 
محصوالت حداقل باید روزى دو بار پاك شده و 

مجدد استفاده شوند.
گوش ها داراى شــکاف هاى ناخوشایندى 
هســتند که شاید شــما را براى اســتفاده از

 کرم هاى ضد آفتاب ترغیب نکنند.
 با این حال صرف وقــت اضافه براى این کار 
ضرورى است، زیرا گوش ها به طور مستقیم در 

معرض خطرات اشعه خورشید هستند. 
مسلما قرار نیست که کرم هاى ضد آفتاب را 
روى پوست سر بمالید بنابراین گزینه بعدى 
پوشش سر است. کاله هاى سرپوشیده، از 
موها و پوست سر شما در برابر اشعه آفتاب 

بیشترین حفاظت را مى کنند.

دست ها

پاها

لب ها

گوش ها

پوست سر

پلک ها 

کلسیم اضافى در مغز منجر به پارکینسون مى شود

سطح سدیم خون را 
با 5  گام غذایى
 تنظیم کنید

داشتن خواب خوب در شــب براى شروع 
یک روز کارى موفق ضرورى است. کارهاى 
زیادى مى توانیــد براى داشــتن خواب 
راحت انجام دهید، اما شاید به یکى از این 
کارها تا به حال اصًال فکر نکرده باشــید؛ 
رفتن بــه رختخواب با یــک جفت جوراب 

تمیز.
تحقیقــات در زمینــه خــواب نشــان 
مى دهد بین سرعت به خواب رفتن و اتساع 
عروق خونى در دست ها و پاها ارتباط وجود 

دارد.
پوشیدن جوراب این کار را براى پاهاى شما 
انجام مى دهد و باعث مى شود به سرعت به 

خواب بروید.
خوابیدن مستلزم افت دماى داخلى بدن  و در 
عین حال گرم ماندن پوست است. پوشیدن 
جوراب و اســتفاده از پتو باعث گرم شدن 
پوست، اتساع رگ ها و تسهیل تبادل دمایى 

و کاهش CBT مى شود.
این شــرایط به مغز پیغام مى دهد که زمان 
به خواب ر فتن اســت. پوشــیدن جوراب 
هنگام خواب مى تواند فواید دیگرى نیز براى 

سالمت داشته باشد:

جلوگیرى از نشانگان «رینود»
ممکن است نام بیمارى «رینود» را نشنیده 
باشید. این بیمارى بســیار نادر است و با 
تأثیرگذارى بر ســلول هاى خونى، باعث

ایجــاد واکنش بیــش از حد به ســرما 
مى شود.

 این شــرایط ایجاد زخم ها یا مرگ بافت ها 
را بــه دنبــال دارد. با پوشــیدن جوراب 
در رختخــواب، بدن قادر بــه تنظیم دماى 
خود و جلوگیرى از بروز این بیمارى خواهد 

بود.

جلوگیرى از سرفه
در بســیارى از فرهنگ ها این باور قدیمى 
وجود دارد که پوشــیدن جوراب و ریختن 
مقدارى پــودر خــردل در داخــل آن، از 
ســرفه هاى شــبانه جلوگیرى مى کند، اما 
واقعیت این اســت که پوشــیدن جوراب 
شب ها در رختخواب به خودى خود مى تواند 

از سرفه جلوگیرى کند.

مقابله با خشکى پوست
پوشیدن جوراب هنگام خواب از بروز خشکى 
و ترك خوردگى در پاشــنه پا -مشکلى که 
اغلب در ماه هاى سرد سال اتفاق مى افتد- 
جلوگیرى مى کند. اگــر هم اکنون از ترك 
خوردگى پاشنه پا رنج مى برید، مى توانید قبل 
از پوشیدن جوراب از مرطوب کننده روى پاشنه 
پا اســتفاده کنید. هنگامى که بیدار مى شوید، 

پوست پاشنه نرم ترى خواهید داشت.

جلوگیرى از تعریق شبانه و گرگرفتگى
جوراب بدن را قادر مى ســازد دماى خود را 
تنظیم کند و از ثابت شدن دماى بدن به دلیل 
تعریق شــبانه و بروز گرگرفتگى که باعث 
بیدارى افراد در نیمه هاى شــب مى شود، 

جلوگیرى مى کند.

گرم شدن پاها
اگر از سردى پاها رنج مى برید با پوشیدن 
جوراب هنگام خواب و ریختن مقدار کمى 
فلفل قرمز در داخل آن مى توانید به سرعت 

از این مشکل رهایى پیدا کنید.

فـــواید 
پوشیدن جوراب
 در رختخواب

یک پژوهشگر طب سنتى با اشــاره به اینکه حجامت براى 
پیشــگیرى از بیمارى هایى همچون آلرژى مؤثر اســت، گفت: حجامت، 

کمک به پاکسازى خون و بدن از مواد زایدى مى کند که در زمستان در بدن 
جمع شده است. مهدى میرغضنفرى اظهار داشت: حجامت ابتداى بهار 

بر اساس توصیه هاى طب سنتى ایرانى مزایاى زیادى براى بدن 
دارد و بهتر است افرادى که شــرایط حجامت را دارند، براى 

وى افزود: حجامت براى پیشــگیرى از بیمارى هایى انجام آن اقدام کنند.
کسالت و سنگینى مى تواند مؤثر واقع شود.همچون آلرژى، جوش و دمل ها، 

افراد مبتال به بیمارى هاى خاص، اطفال این پژوهشگر طب سنتى تأکید کرد: 
سرد یا خشک، افراد خیلى الغر زیر دو سال، سالمندان، افراد داراى مزاج هاى 

نباید حجامــت کنند.یا خیلى چاق، افراد دچار ضعف شــدید و کمبود فشار 
خون یا اسید میرغضنفرى گفت: افراد با مزاج گرم یا داراى غلظت یا چربى 

اوریک باال، افراد داراى جوش و دمل هاى پوستى صورت و داراى 
احساس سنگینى و حرارت باالى سر و بدن، حجامت برایشان مؤثر است.

وى با بیان اینکه افراد نیازمند حجامت باید حتمًا به مراکز استاندارد درمانى و 
داراى پزشک مراجعه کنند تا مراحل قبل، حین و بعد از حجامت، به درستى اجرا 

شود، خاطرنشــان کرد: عالوه بر بهار روزهاى 15، 17، 19، 21 و 24 
اسفند براى حجامت توصیه مى شود.
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فرمانده انتظامى شهرستان شاهرود استان سمنان از قتل زن 21ساله به دست همسرش خبر داد و گفت: اختالف خانوادگى و عدم خویشتندارى علت این حادثه اعالم 
شده است.

 سیدمجتبى اشرفى اظهار کرد: ظهر روز شنبه با انتقال یک مضروب چاقوخورده به بیمارستان خاتم االنبیا(ص) شاهرود، مأموران پاسگاه مرکزى در صحنه حاضر شدند 
و مشخص شد که زن جوانى به دست همسرش با دو ضربه کارد آشپزخانه مجروح شده و وضع عمومى وى از سوى پزشکان وخیم اعالم شده است. 

وى افزود: مأموران پاسگاه سریعًا جوان 26 ساله را دستگیر کردند و با توجه به وضع وخیم زن جوان، اکیپى از کارآگاهان پلیس آگاهى به سراکیپى رئیس پلیس آن یگان 
به محل اعزام شدند و متهم را تحت الحفظ براى جلوگیرى از هرگونه اقدامات بعدى به پلیس آگاهى منتقل کردند.

فرمانده انتظامى شهرستان شاهرود از فوت زن جوان خبر داد و گفت: متأسفانه چند ساعت تالش کادر پزشکى براى نجات جان زن جوان بى نتیجه ماند و با فوت وى 
پرونده قتل روى میز کارآگاهان پلیس آگاهى قرار گرفت.

 اشــرفى بــه بازجویى هــاى انجام شــده از متهــم جــوان اشــاره کــردو گفــت: وى کــه چنــد مــورد ســابقه نــزاع و درگیــرى را در کارنامه خــود دارد، 
زمانــى که متوجــه رابطــه تلفنــى و پیامکى همســرش با فــردى ناشــناس شــده تصمیم بــه قتل هــر دوى آنهــا گرفت؛ امــا زمانى کــه نتوانســته این

 فرد را شناسایى کند، درنهایت با برداشتن یک قبضه کارد آشپزخانه به همسرش حمله ور شد و با دو ضربه چاقو وى را از پاى درآورده است. وى افزود: متأسفانه سوءظن 
و عدم خویشتندارى این جوان موجب قتل همسرش و تباهى آینده خودش شده و همچنین باعث شد فرزند نونهال آنها نیز در فقدان پدر و مادر در شرایط بحرانى روحى 

و روانى قرار گیرد.

رئیس پلیس تهران از دســتگیرى 
عامل توزیع کوکائین در غرب تهران 

خبر داد.
 سردار حسین رحیمى گفت: چندى 
قبل مأموران پلیس مبــارزه با مواد 
مخدر پایتخــت در جریــان توزیع 
گسترده کوکائین در غرب تهران قرار 
گرفتند. با انجام اقدامات اطالعاتى 
سرانجام راننده یک دستگاه خودروى 
سانتافه سفید به عنوان عامل توزیع 
شناسایى شد. وى ادامه داد: مأموران 
با زیــر نظر گرفتن این فــرد و تأیید 
موضــوع، بالفاصله او را دســتگیر 
کرده و در بررســى از داخل موتور، 
جداره ها و داشبورد خودروى سانتافه 
500 گرم کوکائین را کشف و ضبط 
کردند. رئیس پلیس تهــران افزود: 
متهم در بازجویى ها اعتراف کرد مواد 
مخدر را از ارومیه با خودروى سانتافه 
به تهران منتقل کــرده و در منطقه 
پونک به فروش مى رســانده است. 
همچنین در بررسى سوابق این فرد 
مشخص شد وى چندین بار به اتهام 
فروش ماده مخدر تریاك دســتگیر 

شده است.

دادستان عمومى و انقالب نیکشهر اســتان سیستان و 
بلوچستان گفت: یک مرد جوان براى پنهان  ماندن رابطه 
پنهانى اش، نقشه یک جنایت را طراحى کرد و مردى که از 

این رابطه اطالع داشت را به قتل رساند.
محســن گل محمدى در گفتگو با میزان در تشریح این 
خبر اظهار کرد: در پى اعالم وقوع یک فقره قتل در ساعت 
2 بامداد روز شنبه در شهرستان نیکشهر و متوارى شدن 

عامل این جنایت از صحنه جرم، بالفاصله بررسى موضوع 
و شناسایى و دستگیرى عوامل به صورت ویژه آغاز شد. 
وى افــزود: در این جنایت فردى با اصابت چاقو توســط 
قاتل که از همان ابتداى امر شناســایى شده بود به قتل

 مى رسد.
دادستان عمومى و انقالب نیکشــهر بیان کرد:  قاتل با 
استفاده از چاقو یک ضربه مرگ آور به ناحیه قفسه سینه 

مقتول وارد مى کند که بر اثر سوراخ شدن قلب، مقتول در 
کوتاه ترین زمان و قبل از رسیدن نیروهاى امدادى فوت 
مى کند. وى با اشــاره به اینکه شاهدین حاضر در محل،  
قاتل را در حــال جنایت و فرار از صحنه جرم مشــاهده 
کرده اند، خاطرنشان کرد: تحقیقات در خصوص انگیزه 
قاتل و جلب و دســتگیرى وى با ارائه دستورات الزم به 

دایره جنایى پلیس آگاهى شهرستان صادر شده است.

مرد شیکپ وش ساعت خود را 120 میلیون تومان فروخت و ناپدید شد.
پیرمردى بازنشسته با مراجعه به کالنترى 109 بهارستان به مأمورین اعالم کرد دو نفر با 
حیله و ترفند او را فریب داده و به بهانه خرید و فروش یک ساعت اقدام به کالهبردارى 120 
میلیون تومانى از وى کردند.با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع کالهبردارى و تحصیل 
مال از طریق نامشروع، پرونده براى ادامه رســیدگى به پایگاه هفتم پلیس آگاهى تهران 
بزرگ ارجاع شد.پیرمرد مالباخته در توضیح نحوه کالهبردارى گفت: «روز 27 آذرماه امسال 
در  خیابان فردوسى بودم که فردى حدوداً 45 ساله به من نزدیک شد و از من نشانى ترمینال 
جنوب را پرســید؛ وى همچنین با طرح این ادعا که به دلیل نیاز شدید مالى قصد فروش 
ساعتش را دارد، پیشنهاد کرد تا ساعت گرانقیمتش را به قیمت مناسبى خریدارى کنم؛ در 
همین زمان، شخص دومى وارد مکالمه ما دو نفر شد و درخواست خرید ساعت را کرد اما 
فروشنده ساعت مدعى شد که به هیچ عنوان ساعتش را به دالل نمى فروشد. فرد خریدار به 
من نزدیک شد و از من درخواست کرد تا ساعت را از صاحبش خریدارى کنم و بالفاصله به او 
بفروشم و در ازاى آن، مبلغ خوبى را به عنوان سود از وى دریافت کنم. با این تصور، به همراه 

صاحب ساعت به بانک رفتم تا پول ساعت را پرداخت کنم؛ داخل بانک مبلغ 120 میلیون 
تومان از حساب خود خارج کرده و تمامى پول را به فروشنده ساعت پرداخت کردم؛ پس از آن، 
به قصد فروش ساعت به خریدار اصلى از بانک خارج شدم اما از او هیچ خبرى نبود و فروشنده 
ساعت نیز از محل ناپدید شده بود... ساعت را به یک مغازه ساعت فروشى بردم و متوجه شدم 
که این ساعت تنها چند ده هزار تومان بیشتر ارزش ندارد و این دو نفر با این حیله و ترفند اقدام 
به کالهبردارى کردند.»با توجه به شیوه و شگرد کالهبردارى از پیرمرد مالباخته، کارآگاهان 
به بررسى تصاویر دوربین هاى مداربسته بانکى پرداختند و با راهنمایى مالباخته اقدام به 
شناسایى تصویر این دو نفر کردند. مرکز اطالع رسانى پلیس آگاهى تهران بزرگ با انتشار 
این خبر اعالم کرد در ادامه رسیدگى به این پرونده و به منظور شناسایى و دستگیرى متهمین، 
هماهنگى الزم با بازپرس شعبه چهارم دادسراى ناحیه 12 تهران براى انتشار بدون پوشش 
تصاویر به دست آمده از متهمین انجام شده است؛ لذا از کلیه افرادى که موفق به شناسایى 
تصویر این دو نفر شدند درخواست مى شــود تا هرگونه اطالعات خود را از طریق شماره 
تماس 33116035 در اختیار کارآگاهان پایگاه هفتم پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار دهند.

زوج آمریکایى که ســه فرزند خود را داخل یک اتاقک چوبى در بیابانى واقع در جنوب کالیفرنیا رها کرده  بودند،  
بازداشت شدند.به نظر مى رسد این سه کودك 11، 13 و 14 ساله حدود چهار سال است که در این اتاقک چوبى 
در شرایط بســیار نامطلوب و بدون غذاى کافى زندگى کرده اند و اکنون تحت حفاظت مراکز خدماتى کودك و 
خانواده قرار گرفته اند.مأموران کالنترى در حال گشتزنى در شهرك «جاشوا ترى» در کالیفرنیا بودند که به طور 
اتفاقى به یک تریلر متروك که محل انباشت توده هاى زباله و مدفوع انسانى بوده برخورد کردند و در شرایطى 
این سه کودك را یافتند که در اطراف تریلر سرگردان بوده و هیچگونه امکانات از جمله برق و آب در این ناحیه 
وجود نداشته و تعداد زیادى گربه نیز اطراف آنها پرسه مى زدند.مقامات کالیفرنیا والدین این کودکان را به اتهام 

کودك آزارى بازداشت کرده اند. اما این زوج با ابراز تعجب از علت این اتهام، درخواست رفع اتهام کرده اند.

زوج جوان اســترالیایى که هنگام 
سفر تفریحى با قایق کوچکشان در 
میان امواج خروشان اقیانوس گم 
شده و با سختى فراوان خود را به 
جزیره اى رسانده بودند، با نوشتن 

پیام  «HELP»(کمک)روى شن هاى ساحلى نجات یافتند.
این زوج در پى سفر تفریحى، گرفتار طوفان شــده و به سمت جزیره اى 
متروك در اطراف «کوئینزلند» استرالیا کشانده و گمشده بودند. ازسوى 
دیگر اعضاى خانواده آنها در پى ناپدید شــدن ناگهانى این زوج از پلیس 
درخواســت کمک کردند و بالفاصله بالگردهاى امداد جستجوى خود را 
براى یافتن ردى از زوج آغاز کردند. ســرانجام پــس از چند روز یکى از 
تیم هاى جســتجو با دیدن کلمه « HELP»که روى شن هاى جزیره 

متروك نوشته شده بود، درساحل فرود آمده و این زوج را نجات دادند.

دستگیرى سلطان کوکائین
سانتافه  سوار

رها کردن فرزندان در بیابان

همسرکشى  به بهانه
 پیامک هاى ناشناس

مرد جوان،  قربانى رابطه پنهانى قاتل

 راز ساعت 120 میلیونى مرد شیک پوش چه بود؟«کمک» روى شن ها، نجات از آسمان

زن و مردى که در تهران بانک خیالى داشتند پس از 
کالهبردارى هاى کالن دستگیر شدند.

معاون مبارزه با جعــل و کالهبردارى پلیس آگاهى 
تهران بزرگ، از دستگیرى زن و شوهر کالهبردارى 
خبر داد که با تأســیس شــرکتى کاغذى اقدام به 
کالهبــردارى چنــد صد میلیــون تومانــى کرده 

بودند.
سرهنگ جهانگیر تقى پور در توضیح این خبر عنوان 
داشت که در پى شکایت هاى مشابه از شرکتى تحت 
عنوان شــرکت «مشــاوران کلید مهر» و تشکیل 
پرونده اى با موضوع «کالهبــردارى»، موضوع در 
دستور کار اداره چهاردهم پلیس آگاهى تهران بزرگ 

قرار گرفت.
وى افزود: بررســى اظهارات و شکایت مالباختگان 
نشان داد که یک زن و شوهر (یک زوج) تحت پوشش 
شرکتى تحت عنوان «مشاوران کلید مهر» و تأسیس 
دفتر شرکت در منطقه پونک، مجتمع تجارى و ادارى 
بوستان، اقدام به انتشــار آگهى با موضوع پرداخت 
تسهیالت مالى (وام) در روزنامه هاى کثیراالنتشار 
کرده و در ادامه با سوء استفاده از ضمانتنامه هاى ارائه 
شده از سوى متقاضیان دریافت وام اقدام به دریافت 
مبالغ چند ده میلیون تومانى از شعبات بانکى کرده و 

سپس متوارى شدند. 
یکى از مالباختگان در ایــن خصوص به کارآگاهان 
گفت: «بنده به دلیل مشکالت شدید مالى و نداشتن 
ضامن معتبر، از طریق آگهى روزنامه... با شــرکت 
مشــاوران کلید مهر که متعلق به شــخصى به نام 
"رضا.ش" است، آشنا شــدم؛ پس از مراجعه به دفتر 
شرکت با ارائه سند مالکیت واحد مسکونى خود اقدام 
به دریافت وام 50 میلیون تومانى کردم و مقرر شد تا 
سند خانه ام به عنوان ضمانت، تا زمان تسویه کامل 
وام در اختیار شرکت قرار داشته باشد. پس از تسویه 
وام، براى دریافت سند منزل به دفتر شرکت مراجعه 
کردم و متوجه شدم که شــرکت تعطیل شده است! 
مدت کوتاهى از این ماجرا گذشــته بود که با آمدن 
اخطاریه از بانک شعبه فرحزادى اطالع پیدا کردم که 
آقاى رضا.ش با استفاده از ســند مالکیتى بنده اقدام 
به دریافت وام 150 میلیــون تومانى کرده و متوارى 

شده است».

ســرهنگ تقى پور عنوان داشــت: کارآگاهان اداره 
چهاردهم پلیس آگاهى تهران بزرگ، در بررســى 
سوابق شرکت «مشــاوران کلید مهر» اطالع پیدا 
کردند که صاحبان آن با تأسیس این شرکت کاغذى 
و صرفًا با ثبت شــرکت و بدون اخذ هرگونه مجوز 
قانونى از بانک مرکــزى به منظور انجــام فعالیت 
مالى در خصوص پرداخت تسهیالت اقدام به انتشار 
آگهى در روزنامه هاى کثیراالنتشــار و در ادامه اخذ 
وام هاى بانکى با اســتفاده از اسناد قانونى متعلق به 
افراد غیر کردند؛ همچنین در بررســى حساب هاى 
بانکى متعلق به متهم اصلــى پرونده که از مجرمین 
ســابقه دار پلیس آگاهــى در زمینــه کالهبردارى 
است و آخرین بار در ســال 1394 از زندان آزاد شده 
مشخص شد که او و همسرش پیش از متوارى شدن 
اقدام به برداشت کامل پول ها از حساب هاى بانکى 
خود کرده و نهایتًا از مخفیگاهشان در منطقه پونک 

متوارى شدند.
 وى افزود: متهمین پرونده پس از متوارى شــدن از 
مخفیگاهشــان در منطقه پونک و با اطالع داشتن 

از شــکایت مالباختگان و تحت تعقیب قرار داشتن 
از ســوى پلیس آگاهى، زندگى مخفیانه اى را آغاز 
کرده و هر بار در کمترین زمان ممکن نسبت به جابه 
جایى مخفیگاهشان اقدام مى کردند و با وجود این، 
کارآگاهان با انجام اقدامات ویژه پلیســى موفق به 
شناسایى آخرین مخفیگاه این زن و شوهر کالهبردار 
در شهرك شهید باقرى شدند و در ساعت 7 روز جمعه 
10 اسفندماه سال جارى و در شرایطى که قصد جابه 
جایى مجدد مخفیگاهشان را داشتند، آنها را دستگیر 
کرده و به اداره چهاردهم پلیس آگاهى تهران بزرگ 

منتقل کردند.
سرهنگ تقى پور اظهار کرد: در حال حاضر تعدادى 
از شکات و مالباختگان شناسایى و به اداره چهاردهم 
پلیس آگاهى تهران بزرگ دعوت شدند لذا از دیگر 
شکات و مالباختگانى که بدین شیوه و شگرد از سوى 
شرکت «مشاوران کلید مهر» مورد کالهبردارى قرار 
گرفتند دعوت مى شود تا براى پیگیرى شکایات خود 
به نشانى اداره چهاردهم پلیس آگاهى تهران بزرگ 

در خیابان وحدت اسالمى مراجعه کنند.

کالهبردارى زوج تهرانى با «کلید مهر»

در بررسى
 حساب هاى بانکى 

متعلق به متهم اصلى 
پرونده که از مجرمین 

سابقه دار پلیس 
آگاهى در زمینه 

کالهبردارى است و 
آخرین بار در سال 

1394 از زندان آزاد 
شده مشخص شد که 
او و همسرش پیش 

از متوارى شدن 
اقدام به برداشت 

کامل پول ها  از 
حساب هاى بانکى خود 

کرده اند
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دنیــاى حرام و آخــرت، دو دشــمن متفــاوت و دو راه جــداى از 
یکدیگرند، پس کســى که دنیاپرست باشــد و به آن عشق ورزد، 
به آخرت کینه ورزد و با آن دشمنى خواهد کرد. آن دو همانند 
شرق و غرب از هم دورند و رونده به سوى آن دو، هرگاه به یکى 
نزدیک شود از دیگرى دور مى شود و آن دو همواره به یکدیگر 

موال على (ع)زیان رسانند.

شهردارى خوانسار باستناد مجوز شماره 1103 مورخ 96/12/08 شوراى محترم اسالمى شهر خوانسار در نظر دارد یک فقره کیوسک واقع 
در پارك عسل و بازار روز را از طریق مزایده به باالترین قیمت به صورت اجاره با شرایط ذیل واگذار نماید: 

1. یک فقره کیوسک واقع در پارك عسل با قیمت پایه ماهیانه 6/500/000 ریال در شش ماه اول و شش ماهه دوم سال ماهیانه 1/500/000 ریال.
2. واگذارى مدیریت بازار روز به مدت یکسال ماهیانه مبلغ 24/000/000 ریال.

3. بندهاى 1 و 2 در زمان قرارداد سه ماه اجاره نقداً دریافت و مابقى در پایان خرداد ماه وصول مى شود.
4. متقاضیان مى توانند از روز چهارشنبه مورخ 96/12/09 تا روز چهارشنبه مورخ 96/12/23 پیشنهادات خود را مبنى بر اجاره هر کدام از 
موارد فوق الذکر در پاکت الك و مهر شده همراه با ذکر شماره تلفن و آدرس تحویل دبیرخانه محرمانه شهردارى نموده و رسید دریافت دارند.
5. متقاضیان مى بایست معادل 5٪ قیمت پیشنهادى یکسال را به حساب 0105922986005 حساب سپرده شهردارى خوانسار نزد بانک ملى 

شعبه خوانسار واریز و یا چک تضمین شده بانکى ضمیمه پیشنهاد خود به عنوان ضمانت شرکت در مزایده تحویل نمایند.
6. پیشنهادات رسیده در روز پنجشنبه مورخ 96/12/24 در کمیسیون عالى معامالت مورد رسیدگى قرار گرفته و به برندگان مزایده به صورت 
کتبى ابالغ خواهد شد و برنده مزایده نیز مکلف است تا یک هفته نسبت به انعقاد قرارداد و واریز وجه مربوطه به حساب شهردارى اقدام نماید.

7. در صورت عدم واریز وجه به حساب شهردارى وعدم انعقاد قرارداد سپرده نفر  اول را ضبط و از نفر دوم دعوت به عمل خواهد آورد و بدین 
ترتیب با نفرات دوم و سوم اقدام خواهد شد. 

8. به پیشنهاداتى که مخدوش و یا مشروط باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
9. کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

10. پس از واریز وجه، و تأییدیه اداره اماکن، شهردارى نسبت به انعقاد قرارداد بنام برنده مزایده اقدام خواهد نمود. 
11. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات در ساعات ادارى به شهردارى مراجعه و یا با شماره تلفن 57770847 تماس حاصل نمایند.

آگهى مزایده- نوبت اول

شهردارى خوانسار

پیرو آگهى مزایده شماره 31066 مورخ 96/11/25 شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به اســتناد مصوبه شماره 2503 مورخ 96/11/14 شوراى اسالمى 
شهر آران و بیدگل نسبت به واگذارى ششــدانگ قطعه زمین شماره 1 از قطعات تفکیکى پالك ثبتى شــماره 1697 فرعى از 2637 اصلى واقع در بلوار

آیت اله عاملى- کوچه نیروى انتظامى به مساحت 176/61 م.م با کاربرى مسکونى طبق نظر کارشناسى به ازاى هر مترمربع 9/300/000 ریال از طریق مزایده 
اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شــرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ 

انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد)

آگهى مزایده (مرحله دوم)

رضا رمضانى - شهردار آران و بیدگل

نوبت دوم

شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه اى با موضوع و شرایط زیر به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید: 
موضوع مناقصه: عملیات نشت یابى در خطوط تغذیه و توزیع، شبکه هاى گازرسانى و تأسیسات وابسته گازرسانى و تحقیق و پژوهش و مطالعات راهبردى در جهت کاهش نشت گاز در سطح مناطق 

22 گانه اصفهان
میزان تضمین: 2/250/000/000 ریال (دو میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال)

کد فراخوان: 3154670
نام و نشانى دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت گاز استان اصفهان

مهلت اعالم آمادگى: حداکثر تا تاریخ 96/12/24 
مناقصه گران مى توانند جهت کسب اطالعات بیشت ر به پایگاه اطالع رسانى الکترونیکى شرکت گاز استان اصفهان به آدرس www.nigc-isfahan.ir، www.iets.mporg.ir  یا با شماره 

تلفن هاى 5- 36271031- 031 امور قراردادهاى شرکت گاز استان اصفهان تماس حاصل فرمایند.

آگهى مناقصه عمومى- شماره مجوز (5709، 1396)

روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان

نوبت اول

شهردارى باغبادران به استناد مجوز شماره  565 مورخ 1396/11/29 شوراى محترم اسالمى شهر باغبادران 
در نظر دارد نسبت به حفظ و حراست پارك ساحلى، اجاره پارکینگ پارك ساحلى باغبادران و پارکینگ 
ساحلى پارك ساحلى جنب پل ملک آباد براى مدت یک سال با قیمت کارشناسى به شرط ذیل اقدام نماید. 
1- متقاضیان مى توانند از روز شــنبه مورخ 1396/12/19 لغایت روز یکشنبه مورخ 1396/12/27 با واریز
 مبلغ 300/000 ریال به حســاب 0108075091002 نزد بانک ملى به نام شهردارى باغبادران نسبت به اخذ 

مدارك مزایده اقدام نمایند. 
2- پیشــنهاددهندگان مى بایســت معادل 5٪ قیمــت پایه کارشناســى را به صورت ســپرده به 
حساب 310000519008 این شهردارى نزد بانک ملى شعبه باغبادران واریز و یا معادل آن ضمانت نامه بانکى 

ضمیمه پیشنهاد خود نمایند. 
3- سپرده نفرات اول تا سوم مزایده اگر حاضر به عقد قرارداد نشوند ضبط خواهد شد. 

4- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد. 
5- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده درج گردیده است. 

6- متقاضیان مى بایســت نســبت به تحویل قیمت پیشــنهادى خود تا آخر وقت ادارى روز دوشنبه 
1396/12/28 به دبیرخانه محرمانه شهردارى اقدام نمایند. 

آگهى مزایده- نوبت اول

اردشیر محمدى- شهردار باغبادران

چاپ اول

شــهردارى بادرود در نظر دارد طى تشریفات مزایده عمومى و  حســب ضوابط و مقررات آیین نامه مالى 
شهردارى ها، بهره بردارى استندهاى تبلیغاتى واقع در سطح شهر را با مشخصات مندرج در اسناد مزایده 
به صورت اجاره به بخش خصوصى واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقى و حقوقى درخواست 
مى گردد از تاریخ نشر اولین آگهى جهت بازدید از محل هاى مورد نظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به 

واحد حقوقى شهردارى مراجعه نمایند.
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.

2- هزینه انتشار آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد.
3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4- برندگان اول و دوم و ســوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط 
خواهد شد.

5- پیشــنهاددهندگان مى بایست (10/000/000 ریال) تحت عنوان سپرده شــرکت در مزایده به صورت 
ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حســاب شماره 106682190001 نزد بانک ملى بادرود 

واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

آگهى مزایده نوبت اول

مجید صفارى- شهردار بادرود

چاپ اول

مدیرعامل شرکت آبفا اســتان اصفهان در برنامه 
تلویزیونى سیماى هفته مردم را به مصرف صحیح 
آب در آســتانه ســال جدید فراخواند و گفت:مردم 
در آســتانه فصل جدید بمنظور بجا آوردن ســنت 
نیکوى خانه تکانى بعضا بدمصــرف کردن آب را 
در پیش مى گیرند در حالى کــه حجم ذخایر منابع 
آبى در اصفهان  نســبت به ســال گذشته کاهش 
چشم گیرى داشته است .در ســال گذشته  حجم 
ذخیره منابــع آب اصفهــان حدود هشــت ونیم 
مترمکعب بــوده اما هم اکنون ایــن رقم به زیر دو 
متر رسیده است . که بیانگر کاهش  80 درصدى  
حجم ذخایر منابع آبى در اصفهان اســت.مهندس 
هاشم امینى افزود: ما در طول ســال دو مرتبه با  
افزایش پیک مصرف روبرو هستیم یکى در آستانه 
ســال جدید ،دیگرى در فصل تابستان ،بنابراین از 
مردم مى خواهیم بمنظور ســازگارى با منابع آب 

موجود نهایت دقت در روزهاى پایانى سال مد نظر 
گیرند تا ما بتوانیم متناســب با منابع در اختیار آب 
مورد نیاز آنها را در تمام روزهاى سال تامین کنیم.

وى بابیان اینکه هنوز هســتند کسانى که بحران 
کم آبى را جدى نگرفتند و بى محابا آب را بى رویه 
مصرف مى کنند اظهار داشت:بررسى ها حاکى از آن 
است برخى از مردم در هنگام ترغیب آنها به مصرف 
صحیح آب مى گویند؛  پول آب را مى پردازیم  در 
حالى که باید به این افراد گفت بهاى بدمصرفى شما 
پول نیســت که مى پردازید ؛عدم دسترسى پایدار 

بسیارى از مردم به آب است .
مدیرعامل شــرکت آبفا اســتان اصفهان با اشاره 
به رفتار صحیــح مصرفى اعالم کــرد: بعضى از 
مردم تالشى در جهت تغییرر فتار مصرفى ندارند و 
مى خواهند هر چقدر آب مصرف کنند  همچنان آب 
در اختیار داشته باشند در حالى که متوجه تغییر اقلیم  

نیستند و نمى خواهند رفتار خود را سازگار با شرایط 
تطبیق دهند در صورتى بــه رغم محدودیت منابع 
آبى شدید شــرکت آبفا حدود هزار تومان براى هر 
مترمکعب آب هزینه مى کند و آن را با قیمت حدود 

380 تومان به مشترکین عرضه مى کند .
مهندس هاشــم امینى با بیان اینکه اصالح الگوى 
مصرف آب از ســوى مردم کاهــش 30 درصدى 
مصرف را رقم مــى زند تصریــح کرد:هم اکنون 
شرکت آبفا اســتان اصفهان آب شــرب  بیش از 
4 میلیون و هفتاد هزارنفــر را تامین مى کند و اگر 
این تعداد روزى یک لیتر در مصرف آب مانند وضو 
گرفتن ، کاهش زمان اســتحمام و مواردى از این 
دست قبیل  صرفه جویى کنند، ما مى توانیم بیش 
از 4 هزار متر مکعب آب را ذخیــره کنیم و اینگونه 
رفتارها مى تواند موجب غلبه بر چالشهاى ناشى از 

کمبود آب بشود.     

حجم ذخایر آب اصفهان کاهش چشمگیرى داشته است

نماینده مردم ســمیرم در مجلس شــوراى اسالمى 
در نامــه اى به وزیــر ارتباطــات  از زحمــات  مدیر 
مخابــرات منطقــه اصفهــان و رئیــس مخابرات 
شهرستان ســمیرم در خصوص اقدام سریع ارتقاى 
پهناى بانــد اینترنت بخــش پادناى علیــا (دناکوه)  
بعد از ســانحه هواپیماى تهران - یاســوج قدردانى

 کرد. 
 به گــزارش  اداره روابط عمومى مخابــرات منطقه 

اصفهان، در متن این نامه آمده است: 
بسمه تعالى

وزیر محترم ارتباطات و فناورى اطالعات 
برادر ارجمند جنــاب آقاى دکتر محمــد جواد آذرى 

جهرمى
با سالم

احتراما، نظر به اینکه متاســفانه در تاریخ یکشــنبه 
96/11/29ساعت 9:35 دقیقه در ارتفاعات دنا در بخش 
پادناى علیا (دنا کوه) سانحه هواپیماى تهران - یاسوج 
رخ داد و قلب هم میهنان عزیزمان را به درد آورد ولى 
در ستاد تسهیل امور خدمات رسانى بعد از این حادثه در 
حوزه مخابرات و پهناى باند اینترنت بخش پادناى علیا 
در چند ســاعت اولیه با همت بلند مدیر عامل محترم 
شرکت مخابرات استان اصفهان جناب آقاى مهندس 
حیدرى زاده و رئیس مخابرات شهرستان سمیرم آقاى 
امیدى ارتقاى سطح پهناى باند تا سطح 4G صورت 

گرفت که این رفتار و کوشــش از چشــم رسانه ها و 
مسئوالن در زمان مدیریت بحران دور ماند، لذا جا دارد 
بزرگوارانه این موضوع در آن وزارتخانه متبوع پیگیرى 
شــود و اقدامات معنوى و مادى این خدمات سریع و 
ضربتى عزیزان استان و شهرستان پاس داشته شود. در 
ضمن مى بایست از حضرتعالى و آن وزارتخانه متبوع 
براى پوشش و رصد تمام جوانب امر که کار امدادرسانان 
را تدقیــق و تســهیل مى نمــود تشــکر و قدردانى

 نمایم. 
موفق و پیروز باشید.

دکتر اصغر سلیمى 
نماینده مردم شریف شهرستان سمیرم

تقدیر  نماینده مردم سمیرم در مجلس از اقدامات مخابرات منطقه اصفهان
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زنان تیرانى تسهیالت 
خوداشتغالى دریافت مى کنند

فرماندار تیران و کرون از تخصیص 700 میلیون ریال 
تسهیالت خود اشـتغالى به زنان سرپرست خانواده و 

سایر بانوان این شهرستان خبرداد.
على رحمانـى با اشـاره بـه تخصیـص 700 میلیون 
ریال تسهیالت خود اشـتغالى به زنان تیران و کرون 
گفت: این اعتبار در قالب 20 طرح تا سقف 30 میلیون 
ریال بـه متقاضیان براى ایجاد مشـاغل خانگى ارائه 

مى شود.
وى بیـان داشـت: این تسـهیالت به صـورت قرض 
الحسنه و بازپرداخت بلندمدت براى آغاز فعالیت ایجاد 
مشاغل خانگى به زنان سرپرست خانوار و یا دختران 

باالى 40 سال ارائه مى شود.

برگزارى3000 برنامه 
در استان ویژه بانوان 

همزمان با هفته بزرگداشـت مقام مادر و زن، بیش از 
سه هزار برنامه در استان اجرا مى شود.

مدیر کل امـور بانوان و خانواده اسـتاندارى اصفهان، 
محور این برنامه ها  را فرهنگى، اجتماعى و سیاسـى 
عنوان کـرد و افزود: مهمتریـن برنامـه دراین هفته، 
برگزارى دو همایش با عنوان جایگاه و منزلت زن در 
تحکیم بنیان خانواده وجایگاه کارافرینى و نقش زنان 

در توسعه پایدار است.
سـهیال اثنـى عشـران  افـزود: برگـزارى همایـش 
پیـاده روى خانوادگى، مسـابقات فرهنگـى علمى و 
هنرى درنواحى آموزش و پرورش، مسابقات ورزشى 
از جمله رالى، اعزام خانواده شـهدا به مشهد مقدس و 
مناطـق جنگـى و دیـدار بـا ائمـه جمعـه، از دیگـر 

برنامه هاست.
وى گفت: بازدید از قطب هاى  صنعتى استان از جمله 
شـرکت ذوب آهن و فوالد مبارکـه از دیگر برنامه ها 

در این هفته است.

کشف18 هزار عدد ترقه 
در اصفهان و کاشان

بیش از 18 هزار عدد ترقه و مواد محترقه غیر مجاز در 
شهرستان هاى اصفهان و کاشان کشف شد.

با تالش مأموران انتظامى شهرسـتان هاى اصفهان 
و کاشان 18 هزار و 400عدد ترقه و مواد محترقه غیر 

مجاز کشف و جمع آورى شد.
فرمانده انتظامى شهرسـتان اصفهان گفت: مأموران 
انتظامى ایـن فرماندهى در بازرسـى از هشـت واحد 
صنفى، ده هزار عدد انواع مواد محترقه و خطرناك غیر 
مجاز کشف کردند. سرهنگ حسن یار دوستی اظهار  
کرد: در این زمینه بیش از 15 نفر دسـتگیر و تحویل 

مراجع قضائى شدند.  
سـرهنگ على پور کاوه، فرمانده انتظامی شهرستان 
کاشـان نیز گفـت: مأمـوران در بازدید از یـک واحد 
صنفی فـروش لوازم یک بـار مصرف هشـت هزار و 
400 عدد مواد محترقه غیرمجاز کشـف و یک نفر را 

دستگیر کردند.

دانشگاه صنعتى، چهارمین 
مؤسسه برتر نانو فناورى

دانشـگاه صنعتى اصفهان در دوازدهمین جشـنواره 
برترین هـاى فنـاورى نانـو بـه عنـوان چهارمیـن 
مؤسسـه پژوهشـى برتر نانو فناورى کشـور معرفى 

شد.
این دانشـگاه درجشـنواره برترین هاى فنـاورى نانو 
در بخـش مؤسسـه هـاى پژوهشـى برتـر، پـس از 
دانشـگاه هـاى تهـران، تربیـت مـدرس و صنعتـى 

امیرکبیر در جایگاه چهارم قرار گرفت.
انتشـار 338 مقالـه بیـن المللـى (ISI)، تدویـن88 
پایان نامه فناورى نانو، کسـب 258 امتیـاز از فروش 
محصول هـاى شـرکت هـاى دانـش بنیـان، تهیه 
دو پایـان نامـه مبتنـى بـر نیـاز صنعـت، انتشـار 
دو کتـاب فارسـى و ثبت یـک اختـراع داخلـى و در 
مجمـوع کسـب  سـه هـزار و 211 امتیـاز از جملـه 
مؤلفه هاى انتخاب دانشگاه صنعتى اصفهان به عنوان 
چهارمین مؤسسه پژوهشـى برتر نانو فناورى کشور

 بود.

خبر

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: براى خدمات 
دهى بهتر به روستاییان و مراکز نیازمند و کمک به دفاتر 
صدور کارت ملى هوشمند، 60 ایستگاه فعال سیار صدور 
کارت ملى هوشمند به زودى به بهره بردارى خواهد رسید.

حســین غفرانى با اشــاره به تمدید صدور کارت ملى 
هوشمند اظهار داشــت: صدور کارت ملى تا خرداد سال 
آینده تمدید شد و به همین منظور از تمام مشموالن این 
طرح خواسته مى شود تا براى نام  نویسى و دریافت کارت 

ملى هوشمند اقدام کنند.
وى گفت: تعداد مشموالن کارت ملى هوشمند در استان 
چهار میلیون و 17 هزار نفر است و تا کنون 58 درصد از 

این افراد براى دریافت کارت ملى ثبت نام کردند.
مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان با بیان اینکه تمام 
افراد باالى 15 ســال باید کارت ملى هوشــمند داشته 
باشند، افزود: 34 دفتر پستى و 57 دفتر پیشخوان استان 
اصفهان به متقاضیان کارت ملى هوشمند، خدمات ارائه 

مى دهند.
وى عنوان کرد: براى خدمات دهى بهتر به روستاییان و 
مراکز نیازمند و کمک به دفاتر صدور کارت ملى هوشمند 
و همچنین کاهش حجم مراجعان، 60 ایســتگاه فعال 
سیار صدور کارت ملى هوشمند به زودى به بهره بردارى 

خواهد رسید.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان با 
گالیه از برخى جوسازى ها در خصوص وجوهات صندوق 
صدقات گفت: ســهم هر خانواده نیازمند در ماه حدود 20 
هزار تومان اســت. حمیدرضا شــیران با اشاره به نزدیک 
شدن به عید نوروز و شب عید، اظهار داشت: در رسانه ها به 
طور مرتب از کمیته امداد در خصوص درآمد صندوق هاى 
صدقات آمار زده مى شود، ورودى  صندوق صدقات به اطالع 
مردم مى رسد اما هیچگاه در خصوص خروجى آن حرفى 
زده نمى شود.وى در همین خصوص افزود: اخیراً مطلبى زده 
شد که طى شش ماه حدود 153 میلیارد تومان به صندوق 
صدقات کمیته امداد حضرت امــام خمینى(ره) پول واریز 

شده است، این یک طرف خبر است اما مکرر از ما سئوال 
مى شود که سرنوشت این پول چه شده است. شیران ادامه 
داد: اگر این 153 میلیارد تومان تقسیم بر 1/5 میلیون خانوار 
تحت پوشش شود، ســهم هر خانواده در شش ماه چیزى 
حدود صد هزار تومان خواهد شد و هر ماه حدود 20 هزار 
تومان خواهد شد، یعنى سهم خانوارهاى ما در هر ماه چیزى 

کمتر از 20 هزار تومان در ماه است.
وى در خصوص آمار اســتان اصفهان، تصریح کرد: سال 
گذشــته در اســتان اصفهان 24 میلیارد تومان صدقات 
جمع آورى شــد که به صد هزار خانوار نیازمند تخصیص 

داده شد.

20هزار تومان؛ سهم 
هر خانواده امداد از صدقات 

بهره بردارى از60ایستگاه سیار 
صدور کارت ملى روستایى

مدیر کل پزشکى قانونى استان اصفهان گفت: در ده ماهه 
سال جارى 561 نفر براى دریافت مجوز سقط درمانى به 
مراکز پزشکى قانونى استان مراجعه کرده و 488 نفر این 

مجوز را دریافت کرده اند.
على ســلیمان پور با بیان اینکه در ده ماهه سال جارى 
آمار خودکشى با قرص برنج چهار نفر بوده است، اظهار 
کرد: این آمار نسبت به  مدت مشابه سال قبل که 13 نفر 
بوده، کاهش داشته است و از کل تلفات قرص برنج، در 
سال جارى ســه نفر مرد و یک نفر زن بوده اند در حالى 
که این آمار در سال گذشــته پنج زن و هشت مرد بوده

 است.
■■■

مدیر کل پزشــکى قانونى به آمار ناشــى ازحوادث کار 
در ده ماهه سال جارى در اســتان اصفهان اشاره کرد و 
ادامه داد: در ده ماهه سال جارى تعداد 73 نفر که همگى 
مرد بوده اند به دلیل فوت ناشــى از حوادث کار در مراکز 

پزشکى قانونى استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند 
که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که 84 

نفر بوده اند، کاهش داشته است. 
سلیمان پور تصریح کرد: بیشترین علل فوت در حوادث 
کار مربوط به برخورد جسم سخت (41 درصد) و سقوط از 

بلندى (30 درصد) بوده است. 
وى ادامــه داد: در این مدت، آمار مصدومان ناشــى از 
حوادث کار با دو هزار و 217 مورد شامل (105 زن و دو 
هزار و 112 مرد) نسبت به مدت مشابه سال قبل که دو 
هزار و 384 نفر شامل 130 زن و دو هزار و 218 مرد بوده، 

5/6 درصد کاهش داشته است.
مدیر کل پزشکى قانونى استان  با اشاره به آمار مصدومان 
ناشى از حوادث کار در دى ماه سال جارى که 233 مورد 
شامل شش زن و  227مرد بوده، افزود: این آمار نسبت 
به مدت مشابه سال قبل که 223مورد، 52 زن و171مرد 

بوده، افزایش داشته است.

عضو هیئت مدیــره اتحادیه آجیل و خوار و بار فروشــى 
اصفهان گفت: قیمت آجیل در ایام نوروز 30 درصد افزایش 

یافته است و امسال با کمبود آجیل مواجه نیستیم.
حسین جوانى در خصوص بازار آجیل در آستانه شب عید، 
اظهار داشــت: با توجه به اینکه بخش اعظمى از آجیل ها 
قاچاق و وارداتى اســت و این نوع کاال با قیمت دالر و یا از 
طریق گمرگ وارد مى شود، بنابراین با افزایش نرخ دالر،  

قیمت آجیل نیز افزایش یافته است.
وى بیان داشــت: در قیمت آجیل هاى داخلى هم به علت 
وجود شــرایط آب و هوایى با نوســان و افزایش قیمت 

مواجهیم.
این عضو هیئت مدیره اتحادیه آجیل و خوار و بار فروشى 
اصفهان ادامه داد: قیمت خشکبار بر اساس عرضه و تقاضا 
مشخص مى شود و بســتگى به افزایش تولید و صادرات 

کاال دارد.
■■■

وى با اشــاره به اینکه به صورت دائم روى آجیل و خوار و 
بار نظارت داریم و با کمک اتــاق بازرگانى و اتاق اصناف 

به مناســبت شــب عید، روى کیفیت و قیمــت آجیل 
ها بازرســى صورت مى گیرد، اضافه کــرد: کمبود بادام 
خارجى و بــادام هندى در بــازار وجــود دارد و به همین 
لحاظ با افزایش 40 درصدى قیمــت بادام هندى روبه رو 

هستیم.
جوانى با اشاره به اینکه در سطح استان اصفهان نیز تولید 
آجیل انجام مى شود، افزود: بادام سامان، شهرکرد و مامایى 
صادراتى اســت و مغز بادام، بادام محب و گردو در سطح 

استان تولید مى شود.
وى اعالم کرد: بازار آجیل همیشــه داغ بوده و با توجه به 
اینکه خانواده ها خرید آجیل را در روزهاى آخر اسفند قرار 
مى دهند، بنابراین هنوز زمان باقى است که میزان استقبال 
مردم را در بازار آجیل پیش بینى کنیم اما چون مردم یکبار 
در سال آجیل تهیه مى کنند و آجیل جزو مواد غذایى سالم 
و پر ارزش اســت، بنابراین احتمال استقبال خوب مردم از 

آجیل وجود دارد.
■■■

این عضو هیئت مدیره اتحادیه آجیل و خوار و بار فروشى 

اصفهان در توصیــه به عمده مردم گفــت: آنچه از مردم 
مى خواهیم این است که آجیل مورد نیاز خود را از طریق 
مراکز آجیل فروشى معتبر و قدیمى تهیه کنند و از خرید از 
مغازه هایى که به مناست ایام عید تغییر شغل مى دهند و 

اقدام به فروش آجیل مى کنند، پرهیز کنند.
وى در پاسخ به این سئوال که آیا طرح حمایتى از مصرف 
کننده تهیه نشده است، گفت: هر ساله نمایشگاهى در پل 
شهرستان در جهت حمایت از مصرف کننده برگزار مى شد 
که تنها اجناس بنجل به فروش مى رسید که نه مشترى 
راضى بود و نه فروشــنده. همینطور بخاطر قیمت هاى 
پایین، بازار داخل شهر را دچار نابسامانى مى کرد، بنابراین 
تصمیم گرفته شد که دیگر این نمایشگاه ها برگزار نشود 
و به جاى آن از تولید کنندگانى که مالیات هاى خود را به 
موقع پرداخت مى کردند و یکسال منتظر بودند تا شب عید 
فرا برسد، حمایت شود تا با ارائه اجناس باکیفیت، در جهت 

رضایت مشترى قدم برداریم.
جوانــى گفــت: همچنیــن در حــال حاضــر آجیل در 

فروشگاه هاى کوثر،  رفاه و کورش نیز به فروش مى رسد.

آجیل شب عید در اصفهان
 30 درصد گران شد

 شــهردار گز برخوار در پاســخ به این سئوال 
که شــهردارى چــه خدماتى را در ایــام نوروز 
بــراى مســافران ارائــه خواهــد داد گفت: 
شــهردارى ها در قالب راهنمایى مســافران و 
توزیع بسته هاى فرهنگى و همچنین بازدید از 
مکان هاى تاریخى، موزه هــا و... برنامه هاى 
متنوعى دارند که سعى مى کنند به بهترین نحو 

در اختیار مسافران بگذارند.
محمود بخشــى ضمــن بیان ایــن مطلب به 
برنامه هایى که شهردارى گز برخوار براى ایام 
نوروز دارد اشــاره و عنوان کرد: گــز برخوار در 
شــمال اصفهان واقع بوده و داراى میراث هاى 

غیر ملموس مثل گویش گزى که ثبت ملى شده 
و همچنین میراث ملموس مثل کاروانســراى 
عباسى اســت. بازدید از موزه مردم شناسى در 
ایام نوروز رایگان است و موسیقى زنده هم براى 
همگان پخش مى شود.وى همچنین ادامه داد: 
هدیه بسته هاى کوچک گز و کتاب به کودکان و 
مسافران برنامه دیگرى است که شهردارى براى 

ایام نوروز در نظر دارد. 
شــهردار گز برخوار به زیباسازى شهر نیز اشاره 
کرد و گفت: در بحث زیباســازى شــهر، رنگ 
آمیزى شهر،  اصالح و نگهدارى فضاى سبز و 
هر آنچه نمایى از آمدن نوروز را در شهر دارد در 

دستور کار است.  

نصــف جهان  بــراى اولین بار در ورودى شــهر 
حسن آباد کمپ نوروزى با ده غرفه ایجاد خواهد 

شد.
شــهردار حســن آباد با بیان اینکه یک ایستگاه 
صلواتــى  در تعطیالت نوروز در ورودى شــهر 
حســن آباد مستقر خواهد شــد، گفت: در کمپ 
نوروزى غرفــه هاى فرهنگى، صنایع دســتى، 

غذاهاى سنتى و گردشگرى فعال خواهد شد.
داود صادقى در خصوص حوزه گردشگرى حسن 
آباد گفت: کمیته گردشگرى متشکل از بخشدارى 

جرقویه علیا، شهردارى و شوراى شهر حسن آباد 
و دهیارى و شوراى خارا براى ایام نوروز در نظر 
دارد یک کمپ در تپه هاى ماسه اى حسن آباد و 

روستاهاى اطراف ایجاد کند.
وى در خصوص تأمین آب شــرب کمپ گفت: 
شهردارى حسن آباد نسبت به تأمین آب شرب و 
آب مصرفى این کمپ  اقدام خواهد کرد. ضمن 
اینکه استقرار کانکس سرویس بهداشتى و نصب 
سیاه چادر براى مسافران نوروزى از دیگر اقدامات 

شهردارى حسن آباد  در ایام نوروزخواهد بود.

نصف جهان  بازار فروش صنایع دستى و غذاهاى 
خانگى  از 2 الى 13 فروردین ماه 97 در شــهر 

وزوان برپا خواهد شد.
شهردار وزوان به نصف جهان گفت: زیباسازى 
شهرى در قالب رنگ آمیزى جداول، رنگ آمیزى 
آبنماى شــهر، نصب پرچم، آذین بندى شهر و 
گلکارى باغچه هاى سطح شهر از اقداماتى است 

که در آستانه عید نوروز انجام مى دهیم.
محمدرضا شفیعى به برگزارى تعدادى جشنواره 
در 13 روز فروردین 97 اشــاره کــرد و گفت: 
در شــهر وزوان براى 13 روز تعطیالت نوروز 
اقداماتــى از جمله برگزارى جشــنواره صنایع 

دستى  در ایام نوروز، جشنواره غذاهاى خانگى و 
سنتى در 4و 5 فروردین و جشنواره سبزه و گل در 
روزهاى پایانى عید انجام خواهد شد. شایان ذکر 
است بازار فروش صنایع دستى و غذاهاى خانگى 

هم در ایام نوروز فعال است.
شــفیعى همچنین در خصوص  آثــار تاریخى 
و جاذبه هاى گردشــگرى وزوان عنوان ک رد: 
قنات تاریخى وزوان، موزه مردم شناسى، قلعه  
وهمچنین حمــام تاریخــى وزوان که در حال 
تعمیر و بازسازى است از جمله آثار تاریخى شهر 
وزوان است که به یقین در ایام عید مورد استقبال 

مسافران و گردشگران قرار خواهد گرفت.

مدیر عامل شرکت مرغ تخمگذار اصفهان گفت: 
به دلیل رشد قیمت نهاده هاى مرغ، قیمت تخم 

مرغ در بازار افزایش یافته است.
على غالمى اظهار داشت: اگر چه بحران آنفلوآنزا 
در رشد قیمت تخم مرغ بى تأثیر نبوده است، اما 
عامل اصلى باال رفتن قیمت تخم مرغ، افزایش 
قیمت نهاده هاى مرغ اســت که بدون سوبسید 

باال رفته است.
وى بیان داشــت: ســویا که کیلویى هزار و 600 

تومان بود، به دو هزار تومان رسیده است.
مدیر عامل شرکت مرغ تخمگذار اصفهان تصریح 
کرد: در حــال حاضر با کمبود تخــم مرغ مواجه 
نیستیم، اما اگر آنفلوآنزا به همین روال ادامه یابد، 
به یقین در ســال آینده با کمبود تخم مرغ مواجه 

خواهیم بود.

فروش تخم مرغ بومى تخلف است
وى با اعالم اینکه به دلیل آنفلوآنزاى مرغى، تمام 
مرغ هاى رنگى گلپایگان حذف شدند، افزود:  به 
دنبال حذف مرغ هاى خانگى به دلیل آنفلوآنزاى 
مرغى، به دنبال آن تخم مرغ هاى بومى از سطح 
بازار نیز حذف شد و اگر کسى هم تخم مرغ بومى 

بفروشد، خالف قانون است.
غالمى با بیان اینکه در حــال حاضر آنفلوآنزاى 
مرغى را تا 80 درصد کنترل کرده ایم، ادامه داد: 
تعرفه اى در حوزه تخم مرغ نداریم و قیمت تخم 
مرغ منوط به شرایط مختلف،  جو حاکم بر بازار و 

آنچه عرضه و تقاضا مشخص مى کند، است.

هر کیلو تخم مرغ سیمرغ 10 هزار 
تومان است

وى با اشــاره به اینکه قیمت تخــم مرغ بیش از 
این افزایش نخواهد داشــت، ادامه داد: در حال 
حاضرتخم مرغ معمولى کیلویــى هفت هزار و 
200 تومان اســت که به دلیل وجود واسطه ها، 
به دست مشــترى با نرخ کیلویى 9 هزار تومان 

مى رسد.
مدیر عامل شــرکت مرغ تخمگــذار اصفهان با 
بیان اینکه قیمت هرکیلو تخم مرغ ســیمرغ در 
بخش هاى تولیدى روى ده هزار تومان است که 
تنها 700 تومان براى برند آن هزینه مى شود، ادامه 
داد: این در حالى است که سیمرغ هیچ فرقى با تخم 
مرغ معمولى ندارد، چه بسا که تخم مرغ معمولى از 

نظر کیفیتى باالتر از سیمرغ است.

بازدید از موزه گز برخوار رایگان مى شود

 استقرار  کمپ نوروزى در ورودى حسن آباد 

 بازار وزوان در ایام عید فعال است

مدیر عامل شرکت مرغ تخمگذار اصفهان:

سال آینده با کمبود تخم مرغ مواجه  هستیم

سومین نمایشگاه سرویس و کاالى خواب، منسوجات، 
هدایا و تزیینات خانگى از فردا  در اصفهان برپا مى شود.

این نمایشــگاه تا نوزدهم همین ماه در شــش هزار و 
800 مترمربــع فضــاى نمایشــگاهى برپــا خواهد 

بود.
سومین نمایشگاه سرویس و کاالى خواب، منسوجات، 
هدایا و تزیینات خانگى با مشــارکت 90 مجموعه ارائه 
دهنده خدمات در این حوزه برگزار مى شود و نمایندگانى 
از اســتان هاى اصفهان، تهران، قم، آذربایجان شرقى، 
زنجان، یــزد، مرکزى، خراســان رضوى و خراســان 
جنوبى به ارائه آخرین دســتاوردها و محصوالت خود 

مى پردازند.
از جملــه برندهاى مطــرح حاضر در این نمایشــگاه 
مى توان بــه رویــال، خوشــخواب، لومانــا و فالومو 
اشــاره کرد که محصوالتى نظیر انــواع کاالى خواب 
شامل تشــک، پتو و روتختى، ســرویس خواب، میز 
ناهارخورى، لوســتر، انواع ظروف کادویى، تابلو فرش 
و سایر تزیینات منزل را در معرض بازدید عمومى قرار 

مى دهند.
بر اســاس برنامه ریزى هاى انجام شده، این نمایشگاه 
از ساعت 15 تا 22 روزهاى 15 تا 19 اسفندماه برپاست  
و عالقه مندان مى توانند براى بازدیــد از آن، به محل 
برگزارى نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان واقع 

در پل شهرستان مراجعه کنند.

برگزارى 
نمایشگاه تخصصى منزل 

در نصف جهان 

کاهش آمار متقاضیان  سقط درمانى درسال جارى

اعظم محمدى
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مدیر گروه بهداشــت محیط مرکز بهداشــت اصفهان 
گفت: در بازرســى هاى ایام عید که از اول اســفند ماه 
آغاز شد، هشــت تن مواد غذایى ناسالم کشف و ضبط 

شد.
حســین صفارى تصریح کرد: در این بازرسى ها، شاهد 
پلمب 17 مرکز بودیم و 35 مورد نیــز معرفى به دادگاه 

وتعزیرات صورت گرفته است.
مدیر گروه بهداشــت محیط مرکز بهداشــتى اســتان 
اصفهان با اعالم اینکه دلیل فاسد بودن هشت تن مواد 
غذایى کشف شده معموًال، نزدیک بودن تاریخ انقضا و 
نیز دستکارى این تاریخ بوده است، افزود: در بین این مواد 

فاسد، مواد غذایى متفرقه، همچنین آجیل ها و در حدود 
بیش از دو تن کیک و کلوچه تاریخ گذشته کشف و ضبط 

شده است.
وى با  اشــاره به اینکه طى هر هفته بین دو تا سه بار از 
یک مرکز بازدید صورت مى گیــرد، ادامه داد: تعداد کل 
مراکز تهیه و توزیع مواد غذایى در اســتان اصفهان 62 
هزار مورد، تعداد اماکن عمومــى 60 هزار مورد و تعداد 
مراکز حساس مثل رستوران ها ، اماکن بین راهى، فست 
فودها، شیرینى فروشى ها، آجیل و خشکبار که باید روى 
آنها نظارت هاى دقیق و روزانه صورت گیرد، بین 27 تا 

28 هزار مرکز است.

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: حقابه هاى 
زاینده رود قابل حذف از محاســبات نیســت، بنابراین 
باید ابتــدا حقابه شــرعى و قانونــى و تاریخى مردم 
تأمین شــود و پس از آن صحبــت از مدیریت مصرف

 شود.
فتح ا... معین با بیان اینکه به طور مکرر همه مسئوالن 
ذکر کردند که زاینده رود باید احیا شــود، تصریح کرد: 
همه مســئوالن باید این مطلب را در نظر داشــته و از 
آن عبــور نکنند تا شــاهد یک حرکــت انقالبى براى 
تأمین آب باشــیم و تونل ســوم کوهرنگ نیز به جاى 
دیگر اختصاص پیدا نکند، زیــرا این تونل بدهى دولت 

به مردم اصفهان اســت و کســى که بدهى دارد، حق 
ندارد آبى که تأمین مى شــود را در جــاى دیگر هزینه 

کند.
رئیس شــوراى اســالمى شــهر اصفهــان در بخش 
دیگرى از ســخنانش با اشــاره به هفتــه درختکارى 
گفت: مســئوالن شــهردارى عالوه بر کاشت درخت، 
بــا توجه به کاهــش منابع آبــى و محدودیــت براى 
آبیــارى، برنامه اى را بــراى حفظ فضاى ســبز پیش 
بینى کرده نــد، البتــه امیدواریم شــاهد بارندگى در 
بهار ســال آینده باشــیم تا محدودیت هــاى آبى رفع

 شود.

کشف8 تن مواد غذایى فاسد 
در بازرسى هاى شب عید

تونل سوم کوهرنگ، بدهى 
دولت به مردم اصفهان است

نصف جهان با موستار 
خواهر خوانده شد

پیرو مذاکرات وزیـر خارجه ایران در دیـدار با همتاى 
خود در بوسـنى و هرزگوین مبنى بر خواهرخواندگى 
بین موستار با اصفهان، تفاهمنامه اقتصادى در زمینه 
همکارى هاى بانکى، نمایشگاهى و گردشگرى میان 
شهردارى اصفهان و شهردارى موستار به امضا رسید.

اجراى طرحى به منظور 
مهارسیالب در انارك 

اجـراى طـرح پخـش و بهـره ورى از سـیالب مزرعه 
مشجرى انارك آغاز شد.

معاون آبخیـزدارى اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى 
اسـتان اصفهان گفت: در این طرح بند خاکى به ارتفاع 
سه متر و طول یک کیلومتر با حجم خاکریزى 32هزار 
مترمکعب خاك با حوضچه اى به عمق 1/5،عرض 15و 
طول 600متر مربع، براى استحصال 900هزارمترمکعب 

سیالب ساالنه ایجاد مى شود.
ابوطالـب امینى افـزود: این طرح به منظور پیشـگیرى 
و مهارسـیالب، تغذیـه منابـع آب زیرزمینـى مزرعـه 
مشـجرى، افزایـش کیفیـت آب، افزایـش ظرفیـت 
منابـع آب زیرزمینـى منطقه، توسـعه و تولید اشـتغال 
در بخـش کشـاورزى و توسـعه گردشـگرى اجـرا 
مى شود. وى گفت: این طرح براى نخستین بار در استان 
با بیـش از ده میلیارد ریـال اعتبار و مشـارکت نیکوکار

«حاج آبـادى اصفهانى» تا شـهریور سـال آینـده اجرا 
مى شود.

خبر

آگهى ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت 

1.برابر راى شماره 139660302177000750 مورخه 1396/09/16 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى اصغر عسگرى فرزند محمدعلى بشماره 
شناسنامه 355 تهران و شماره ملى 0051070499 در ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 
2445 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 206/30 مترمربع انتقالى از مالکین 

رسمى یداله سلحپوش و ربابه یوسفى محرز گردیده است. 
2.برابر راى شماره 139660302177000791 مورخه 1396/10/11 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى مرتضى مومنى دهقى فرزند سیف 
اله بشماره شناسنامه 11 نجف آباد و شــماره ملى 1091867615 در چهاردانگ و نیم مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه و مغازه متصله احداثى برروى قســمتى از پالك 1330 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مساحت 421/10 مترمربع به ترتیب انتقالى بصورت رسمى و عادى از مالک رسمى فاطمه 

مومنى دهقى محرز گردیده است. 
3.برابر راى شماره 139660302177000792 مورخه 1396/10/11 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض ایران نمازى طرئى فرزند محمود بشماره 
شناسنامه 70 نجف آباد و شماره ملى 1091905266 در یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب خانه و 
مغازه متصله احداثى برروى قسمتى از پالك شــماره 1330 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مساحت 421/10 مترمربع به ترتیب انتقالى بصورت رســمى و عادى از مالک رسمى فاطمه 

مومنى دهقى محرز گردیده است. 
4.برابر راى شماره 139660302177000784 مورخه 1396/09/27 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض مجتبى مومنى دهقى فرزند محمدعلى بشماره 
شناسنامه 117 نجف آباد و شماره ملى 1091944601 در ششدانگ یکباب خانه برروى قسمتى از پالك 
1883 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 259/62 مترمربع انتقالى از مالک 
رسمى مرتضى و عبداله و زین العابدین و سکینه همگى مومنى دهقى و زهرا کاظم برجى و پروانه هاشمى 

محرز گردیده است. 
5.برابر راى شماره 139660302177000809 مورخه 1396/10/13 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض الهام علیخانى دهقى فرزند محمدکاظم بشماره 
شناسنامه 6195 نجف آباد و شماره ملى 1090579195 در ششدانگ یکباب خانه احداثى برروى قسمتى 
از پالك 571 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 282/74 مترمربع انتقالى 
مع الواسطه بصورت عادى از مالکین رسمى جمیله براتى دهقى و ناصر کالنترى دهقى و حبیب کالنترى 

دهقى محرز گردیده است. 
6.برابر راى شماره 139660302177000808 مورخه 1396/10/13 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى اسداله کالنترى دهقى فرزند عباسعلى 
بشماره شناسنامه 80 نجف آباد و شماره ملى 1091980731 در ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى 
از پالك 1892 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 300/83 مترمربع انتقالى 

مع الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى براتعلى راعى محرز گردیده است. 
7.برابر راى شماره 139660302177000801 مورخه 1396/10/12 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض زهرا سجادى نسب فرزند سیدعباس بشماره 
شناسنامه 116 نجف آباد و شماره ملى 1092018484 در ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از 
پالك 2111 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 228/90 مترمربع انتقالى از 
مالک رسمى فتحعلى راعى دهقى محرز گردیده اســت. در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و برحسب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات 
مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر 
مى شود تا شخص یا اشــخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى 
منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سندمالکیت صادر خواهد شــد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ 
انتشار نوبت اول: شنبه 96/11/28 تاریخ انتشار نوبت دوم: دو شنبه 96/12/14 7890/م الف-ابوالفضل 

ریحانى،کفیل اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت/11/955
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139604002003000372/1 شــماره بایگانى پرونده: 9600768/1 شــماره آگهى 
ابالغیه: 139603802003000328 ابالغ اجرائیه کالســه: 139604002003000372 بدینوسیله به 
1- آقاى مجید آمیغیان فرزند امیرهوشنگ به شــماره ملى 1284584305 و شماره شناسنامه 65 متولد 
1340/01/13، به نشانى اصفهان خیابان رزمندگان نرســیده به فلکه ماه فرخى پشت ایستگاه اتوبوس 
کدپستى 8139974966، 2- آقاى سیدحبیب موسوى فرزند سیدمجتبى به شماره ملى 1110478739 و 
شماره شناسنامه 845 متولد 1357/5/30، به نشانى اصفهان ملک شهر خیابان مهدیه سه راه مهدیه جنب 
میوه فروشى کدپستى 8491634471، 3- آقاى حمید خرم فرزند حسین به شماره ملى 1219374571 
و شماره شناسنامه 175 به نشانى اصفهان شــهرك امیرحمزه فاز دوم کدپستى 8174996171 که برابر 
گزارش مامور مربوطه در آدرس متن سند میسر نگردیده است ابالغ مى گردد که برابر قرارداد بانکى شماره 
1301/2000/10445108/4 مورخ 1394/07/29 تنظیمى در بانک پاسارگاد شعبه سعادت آباد اصفهان، 
مبلغ 9842120400 ریال بابت اصل طلب، مبلغ 882147329 ریال بابت خســارت تاخیر تادیه تا تا ریخ 
1396/04/18 و از تاریخ مذکور به بعد مبلغ 8201676 ریال بابــت ذمه روزانه به مدیریت امور حقوقى و 
دعاوى بانک پاسارگاد بدهکار مى باشــید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجراییه 
نموده، پس از تشریفات قانونى اجراییه صادر و به کالســه 139604002003000372 و شماره بایگانى 
9600768 در این اداره مطرح مى باشد. لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ 
مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجراییه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه چاپ 
اصفهان درج و منتشر مى گردد، ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غیراینصورت 
بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرایى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 37785 اجراى 

اسناد رسمى اصفهان /12/307
ابالغ راى

کالسه پرونده: 951602ش5 شماره دادنامه: 9609976793501784- 96/6/20 مرجع رسیدگى: شعبه 5 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: امیرحسین سرجویى به نشانى اصفهان شاهپور جدید خ مشیرالدوله 

نبش چهارراه قائم مقام فروشگاه سپاهان تایر وکیل: محمدرضا قاسمى به نشانى اصفهان، ابتداى خ شیخ 
صدوق شمالى، پالك 384، طبقه سوم، مبلمان ســوین خوانده: حمید بدیعى به نشانى مجهول المکان 
شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى امیرحسین سرجویى 
با وکالت محمدرضا قاسم ى به طرفیت آقاى حمید بدیعى به خواسته مطالبه مبلغ 65/000/000 ریال وجه 
چک به شــماره 832604 و 832605 و 611394 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونى با 
توجه به دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در 
جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت 
به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که 
به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 65/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/750/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
(95/9/1 و 95/8/1 و 95/5/30) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره 
غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف 
بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 37733 شعبه 5 شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 5) /12/381
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960878 شماره دادنامه: 9609976796203881- 96/11/12 مرجع رسیدگى: شعبه 32 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مهدى فرهادیه به نشانى اصفهان، خ جى، اول اتوبان صیاد شیرازى، 
دوام سازان ساختمان صیاد شیرازى، ط دوم، واحد 6 خواندگان: 1- مهرداد متین 2- رضا گرامى هر دو به 
نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى 
به طرفیت آقاى به خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال وجه چک به شماره 3701763- 96/6/31 
به عهده بانک گردشگرى به انضمام مطلق خســارت قانونى، با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول 
مستندات در ید خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه حضور 
ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از 
خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که مستندات به مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون آ.د.م حکم بــر محکومیت خواندگان به صورت تضامنى به 
پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/460/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف (96/6/31) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و 
اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظرف 20 
روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومى حقوقى اصف هان مى باشد. م الف: 37730 شعبه 32 

شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره یک) /12/383
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960572 ش.ح 24 شماره دادنامه: 9609976795401009- 96/10/30 مرجع رسیدگى 
کننده: شعبه 24 شوراى حل اختالف خواهان: امیرحسین شاه بندرى قوچانى به نشانى اصفهان، خ الله، 
روبروى بانک ملت، نمایشــگاه موتورسیکلت خوانده: مسعود قیامى ســونکى به نشانى مجهول المکان 
خواســته: مطالبه مبلغ 16000/000 ریال وجه یک فقره چک 338842- 95/6/25 خسارت تاخیر تادیه 
و هزینه هاى دادرسى با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا، ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شوراى حل اختالف: در خصوص دعواى 
آقاى امیرحسین شاه بندرى قوچانى به طرفیت آقاى مسعود قیام ى سونکى به عهده بانک به انضمام مطلق 
خسارات قانونى، با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده، لذا دعوى خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر مى رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرسى مدنى، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شانزده میلیون ریال معادل (یک میلیون و 
ششصد هزار تومان) بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و سیصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسى 
و تاخیر تادیه از تاریخ صدور گواهى نامه عدم پرداخــت (96/6/25) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان 
طبق شاخص بانک مرکزى صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ، 
قابل واخواهى در این شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى، ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى 
در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 37761 شــعبه 24 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /12/384
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960107 شماره دادنامه: 9609976795200325 مرجع رسیدگى: شعبه 22 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: اصغر نوشاد به نشــانى خ رباط دوم خ شهید عادل پور کوچه ندا مجتمع کورش 
واحد 2 همکف خوانده: مینا معیاریان به نشانى مجهول المکان خواســته: مطالبه گردشکار: با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتى اعضاى محترم شــورا ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت از 
خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دادخواست اصغر 
نوشاد به طرفیت مینا معیاریان به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 
12/9506/673873- 1396/2/1 عهده بانک ملى به انضمام خسارات دادرسى و تاخیر تادیه با توجه به 
دادخواست تقدیمى و مالحظه اصول مستندات دعوى و اینکه خوانده با ابالغ 96/3/10 وقت و انتظار کافى 
در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوى و مســتندات ابرازى خواهان ایراد و تکذیبى به عمل نیاورده 
و مستندات ابرازى نیز حکایت از اشــتغال ذمه خوانده به خواه ان را حکایت مى کند. على هذا ضمن ثابت 
دانستن دعوى به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آیین  دادرسى مدنى و مواد 315، 310، 309، 307، 
249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 به عنوان اصل خواســته و 
پرداخت 2/080/000 به عنوان خسارت دادرســى به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 1396/2/1 
لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. 
راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه و سپس در مدت 20 روز قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 37759 شــعبه 22 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /12/386

اخطار اجرایى
638/95/ش 13 به موجب رأى شماره 1117 تاریخ 95/6/31 حوزه سیزده شوراى حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه عباس جهانگیرى بلطاقى فرزند بیژن شغل: آزاد نشانى: فعال 
م جهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/335/000 
ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشــر آگهى با احتساب اجراى احکام و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف 94/6/12 لغایت اجراى حکم در حق محکوم له محمد چلونگر فرزند رضا شغل: 
جوشــکار نشــانى: اصفهان- خ حکیم فرزانه- باالتر از چهارراه بهدارى جنب سه راهى آب صافکارى 
چلونگر همراه با نیم عشر دولتى. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قســمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 37758 شعبه 13 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک) /12/387
اخطار اجرایى

شماره: 960458- 1396/11/23 به موجب راى شماره 9609976797100983 تاریخ 1396/9/25 حوزه 
41 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه آقاى جالل ذوالفقارى 
فرزند خیراله شغل: آزاد به نشانى مجهول المکان محکوم است به حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 18/500/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/910/000 ریال بابت هزینه داردسى و کارشناسى و 
نشر آگهى در حق خواهان مشخصات محکوم له آقاى نوروز صادقیان فرزند صفرعلى شغل آزاد به نشانى 
اصفهان رهنان خیابان کهندژ ك ش مرتضى رحیمى، بن بست ایمان  بانضمام نیم عشر حق االجرا. ماده 
34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد،  محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفاى محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم 

نماید. م الف: 37762 شعبه 41 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /12/388
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالســه 961542 ش 6 خواهان مهــرداد حاجى حیدرى با وکالت محمد ارشــدى 
دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفیت الیاس فقیه طبقد هى، حسین حاجى حیدرى تقدیم نموده است. 
وقت رسیدگى براى مورخه 97/1/15 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگى به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب- روبروى مدرســه نیلى پور- جنب ساختمان صبا پالك 57- 
کدپستى 8165756441 مجتمع شــوراى حل اختالف اصفهان- شعبه 6 شوراى حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده 
تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شــود. م الف: 38424 شعبه 6 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

12/389/
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 565/96 خواهان مسعود فیروزیان دادخواستى مبنى بر مطالبه سفته به طرفیت 
نصراله نورافیل آبادى تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگى براى روز دوشنبه مورخ 97/1/27 ساعت 18 عصر 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان 
خیابان کمال اسماعیل جنب بانک مسکن پ 72 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى 

شود. م الف: 38407 شعبه 47 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /12/390
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794103353 شماره پرونده: 9609986794101363 شماره بایگانى شعبه: 
961366 ابالغ دادخواست و ضمائم- خواهان محمدناصر ذکرى اصفهانى دادخواستى به طرفیت خوانده 
نرگس کریمزاده سورشجانى و عیسى قاسمى پیربلوطى و مهرناز داودى به خواسته مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986794101363 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
(مجتمع شهداى م دافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/01/27 ساعت 12:00 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- چهارراه شیخ 
صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 38410 شعبه 11 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /12/391
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106794701711 شماره پرونده: 9609986794700847 شماره بایگانى شعبه: 
960847 مشخصات ابالغ شــونده حقیقى: پروانه بهرامى فرزند على کدملى: 3820809619 نشانى: 
مجهول المکان تاریخ حضور: 1397/01/28 سه شنبه ساعت: 18:00 محل حضور: اصفهان- چهارراه 
شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شــهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف درخصوص دعوى رضا 
جعفرى فر به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 38408 

شعبه 17 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)  /12/392
اصالحیه 

بدینوسیله اعالم مى گردد که در خط پنجم اگهى فقدان سند مالکیت با شماره پیگیرى 12/210 و شماره 
کالســه پرونده 103/96/4579/26 که در تاریخ 1396/12/9 چاپ شده اســت مربوط به خانم پروانه 
خدابخشى طرارى شماره پالك 301/41014 چاپ شده که اصالح مى گردد 301/41017 مى باشد. م 

الف: 2849 صیادى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /12/396
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610106795901278 شماره پرونده: 9609986795900115 شماره بایگانى شعبه: 
960115 ابالغ دادخواست و ضمائم به رامین علیپور مادرسرا- خواهان خانم معصومه تقدسى دادخواستى 
به طرفیت خوانده آقاى رامین على پور مادرسرا به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9609986795900115 شعبه 29 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى 
مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/01/27 ساعت 15:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 

موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى م ى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه 
وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شــوراى حل اختالف. م الف: 38406 شعبه 29 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /12/393
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادخواست و ضمائم- شرکت زرین کوالك سپاهان با مدیریت سیروس لنبانى دادخواستى به مبلغ 
25/000/000 ریال بطرفیت مرتضى بهرامى که اعالم شــده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 
502/96 در شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس 
محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز چهارشنبه 
مورخ 97/1/22 ساعت 10 صبح در جلسه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا 
رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 1704 شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان  

(مجتمع شماره یک) /12/394
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103640808803 شماره پرونده: 9509983640800827 شماره بایگانى شعبه: 
950841 خواهان عبدالمطلب خاشعى دادخواستى به طرفیت خواندگان شــادى و آرزو فرهمند نژاد به 
خواسته صدور حکم مبنى بر اثبات مالکیت نسبت به یک قطعه زمین در دادگاه هاى عمومى شهرستان 
زرین شهر مطرح نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین 
شهر) واقع در زرین شهر ارجاع و به کالسه 950841 ثبت گردیده لذا با عنایت به وصول نظر کارشناسى در 
پرونده و مجهول المکان خواندگان شادى و آرزو فرهمندنژاد مراتب یک نوبت آ گهى مى گردد تا نامبردگان 
در فرجه مقرره قانونى ظرف 7 روز از تاریخ انتشار آگهى ضمن مراجعه به دفتر شعبه و اطالع از مفاد نظر 
کارشناسى نظریه خود را نفیا یا اثباتا اعالم نمایید. م الف: 1693 شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

لنجان (زرین شهر) /12/395
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالســه 961202 خواهان فاطمه مختارى دادخواستى مبنى بر مطالبه اجور و حکم 
تخلیه به طرفیت نصیر شیرانى سرمازه تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخه 97/2/16 ساعت 
11:30 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، روبروى مدرسه 
نیلى پور، جنب ساختمان صبا پالك 57 کدپستى 8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف اصفهان 
شعبه 13 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. درصورت 
عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 33876 شعبه 13 

شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره یک) /12/398 
فقدان سند مالکیت 

 شماره: 1396/12/419915 عباسقلى حبیبى نجف آبادى فرزند حســنعلى باستناد یک برگ استشهاد 
محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت چهار و نیم دانگ مشاع از 
ششدانگ پالك ثبتى 1543/25 واقع در قطعه یک بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه 161 دفتر 90 
امالك ذیل ثبت 11954/1671 بنام عباسقلى حبیبى نجف آبادى فرزند حسنعلى ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده و مع الواسطه بموجب سندرسمى شماره 37545 مورخ 58/11/24 دفترخانه 88 به او انتقال شده و 
معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. 
چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 96/12/14، 

8112/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/12/397
 فقدان سند مالکیت

شــماره: 1396/12/469253 حمیدرضا موید فرزند خداداد باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و 
امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى 391/6288 واقع در 
بخش 9 ثبت اصفهان که درصفحه 24 دفتر 2 متمم امالك ذیل ثبت 21511 بنام حیدرعلى گلشــادى 
قلعه شاهى فرزند کرمعلى ثبت و صادر و تســلیم گردیده و بعد بموجب سند رسمى شماره 21903 مورخ 
1389/06/11 دفترخانه 131 گلدشت نجف آباد مع الواسطه به حمیدرضا موید انتقال شده و معامله دیگرى 
هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 96/12/14، 8175/م الف- حسین زمانى 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/12/399
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان سهراب موسویان دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده میالد مستحفظیان 
به شوراى حل اختالف شــعبه 8 حقوقى شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
1358/96 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 97/01/15 ساعت 4 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 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 رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 8181/ 

م الف شعبه 8 شوراى حل اختالف نجف آباد/12/401

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان گفت: نخستین 
سامانه بازرسى X-Ray خودرویى کشور در ایستگاه 
بازرسى شهید شرافت شهرستان نایین افتتاح شد و 

به بهره بردارى رسید.
ســردار مهدى معصوم بیگى در حاشیه آیین افتتاح 
نخستین سامانه بازرسى X-Ray خودرویى کشور 
گفت: نیروى انتظامى براى اینکه بتواند از ساز و کار 
بهتر و تجهیزات مناسب ترى براى مبارزه با قاچاق 
بهره ببرد، اقدام به نصب این دستگاه X-Ray در 

این ایستگاه کرده است.
وى افزود: این دستگاه X-Ray ساخت صنایع داخلى 
بوده و براى نخستین بار در سطح کشور در ایستگاه 
شهید شرافت شهرســتان نایین نصب و عملیاتى 

شده است.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان ادامــه داد: این 
دســتگاه قدرت کشــف را مضاعــف و دوچندان 
مى کند؛ این دســتگاه از هم اکنون زیر بار ترافیک 
قرار گرفت که ضمن بهره بــردارى از آن، در مدت 
چندین ماه آزمایش شــده و پس از رفع اشکاالت 
ابتدایى آن، در دیگر نقاط استان و سپس در سطح 

کشور نصب خواهد شد.
■■■

وى با اشــاره به اینکه یکى از اولویت هاى اساسى 
در اقتصاد مقاومتى، مبارزه با قاچاق اســت، گفت: 
امسال در حوزه قاچاق کاال در سطح استان درحدود 
چهار هزار و 500 نفر دستگیر شــده اند که ارزش 
ریالى کاالى کشف شده در این مورد 126 میلیارد 

تومان بوده است.
معصوم بیگى اضافه کرد: بــا توجه به اینکه نیروى 
انتظامى تمرکز، رویکرد و جهت خــود را بر روى 
مبــارزه بــا قاچاقچیان عمــده قرار داده اســت، 
پرونده هاى باالى پنج میلیارد ریالى مبارزه با قاچاق 
کاال در استان، امسال رشد 36 درصدى داشته است.

وى همچنین مطــرح کرد: در حــوزه مواد مخدر 
امسال 28 تن و 500 کیلوگرم انواع مواد مخدر در 
سطح استان کشف و ضبط شده است و در این راستا
 20 هزار نفــر اعــم از قاچاقچیان مــواد مخدر، 
فروشــندگان، توزیع کنندگان و معتادان متجاهر 
دســتگیر و حدود 140 باند مواد مخدر شناسایى و 

متالشى شده اند.

دستگیرى20هزار قاچاقچى، فروشنده و 
توزیع کننده مواد مخدر در اصفهان

امسال 28 تن و 500 کیلوگرم انواع مواد مخدر در سطح استان کشف و ضبط شده و 140 باند مواد مخدر 
شناسایى و متالشى شده است

عضو هیئت مدیره انجمن متخصصان علوم دامى 
استان اصفهان با بیان اینکه ایران تنها کشورى 
است که زالوى پزشکى- پرورشى را بیمه مى کند، 
گفت: پرورش و تکثیر زالو بــا توجه به خاصیت 
درمانى آن و ســالمت اجتماع از اهمیت فراوانى 

برخوردار است.
سعید صفوى پور با بیان اینکه بهترین نوع زالوى 
طبى در جهان، گونه «اورینتالیس و مدیسینالیس» 
ایران است، اظهار داشت: این زالوها بهترین بزاق 
از لحاظ پروتئین و آنزیم هــاى فعال کننده براى 
درمان اکثر بیمارى ها را دارند که در مقایسه با گونه 

اروپایى در طب اصًال قابل قیاس نیست.
وى با اشــاره به افزایش درخواســت کشورهاى 
خارجى براى خرید زالــوى ایرانى، گفت: زالوى 
«اورینتالیس و مدیسینالیس» به صورت طبیعى در 
حوضه دریاچه خزر، آبگیرها و تاالب هاى شمال 

کشور وجود دارد.
این عضو هیئت مدیره انجمن متخصصان علوم 
دامى استان اصفهان با اشــاره به اینکه با فراگیر 
شدن دانش پرورش و تکثیر زالوى طبى در ایران، 
مســئله انقراض این گونه که تا امروز مورد بحث 
بود در حال رفع شدن اســت، خاطر نشان کرد: 
با فعال کردن بخش اکوتوریســم طب سنتى و 
زالو درمانى مى توان ارز وارداتى و ایجاد اشــتغال 
پایدار را افزایش داد و درخواســت هاى زیادى را 
براى بیماران کشورهاى همسایه و دیگر قاره ها 

داشته باشیم.

زالوها هم 
 بیمه مى شوند
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کشف سکه هاى دوره اشکانى 
در خوانسار 

فرماندهـى انتظامى شهرسـتان خوانسـار از کشـف 
تعدادى سـکه عتیقـه متعلق بـه دوره اشـکانیان در 

خوانسار خبر داد.
ابراهیم توسـلى اظهار داشت: طى ایسـت و بازرسى 
انجام شده در این شهرستان از یک خودرو، تعداد هش 
تعدد سکه متعلق به دوره اشکانى با قدمت 2300 ساله 

در خوانسار کشف و ضبط شد.
وى گفت: در ایـن زمینه دو نفر قاچاقچى دسـتگیر و 

تحویل مقامات قضائى شدند.

افزایش بهاى 
مراکز گردشگرى ناژوان 

بهـاى پیشـنهادى مراکز گردشـگرى نـاژوان براى 
سـال 97 در جلسـه علنـى دیـروز شـوراى شـهر 
اصفهـان بـا 12 رأى موافـق، 20 درصـد افزایـش

 یافت.
حسن شفیعى، مدیرطرح ساماندهى ناژوان در این باره 
اظهارداشت: در سـال نود وپنج، 476 هزار و 413 نفر 
یعنى نزدیک به نیم میلیون نفر از مراکز گردشـگرى 
ناژوان بازدید کردند، در این سـال قیمت بهاى بلیت 
براى گردشـگران داخلـى در ایام نوروز هشـت هزار 
تومان بودکه این عدد براى گردشـگران خارجى سه 

برابر در نظر گرفته مى شود.
وى با بیان اینکه در سال 96 قیمت بلیت باغ خزندگان 
با افزایش قیمت روبه رو نبوده اسـت، ادامه داد: براى 
سال جدید نیز افزایش 20 درصدى قیمت بلیت مراکز 
گردشگرى پیشنهاد شد که خوشـبختانه به تصویب 

اعضاى شوراى شهر رسید.
شـفیعى بـا بیـان اینکه بـه جـز بـاغ پرنـدگان و باغ 
پروانه هـا بقیـه مراکـز گردشـگرى توسـط بخـش 
خصوصـى اداره مى شـود، گفـت: آمار گردشـگران 
خارجـى بین 3 تـا 7 درصـد متغیر بـوده و بیشـترین 
آمـار را گردشـگران عربـى بـه خـود اختصـاص 

داده اند.

افتتاح مدرسه خّیرساز
 در شاهین شهر

مدرسه خّیرساز«زنده یاد اسماعیل یارى زاده» دیروز 
در شاهین شهر افتتاح شد.

فرزندان زنده یاد اسـماعیل یـارى زاده این مدرسـه 
شش کالسه را با شش میلیارد ریال هزینه در زمینى 
بـه مسـاحت دو هـزار و 500 متر مربـع و زیـر بناى 

750مترمربع ساخته اند.
ایـن مدرسـه دو طبقـه داراى آزمایشـگاه، سـالن 

اجتماعات و اتاق هاى ادارى است.
گفتنى اسـت؛ 34هـزار دانش آمـوز در 220مدرسـه 
منطقـه آمـوزش و پرورش شـاهین شـهر مشـغول 

تحصیل هستند. 

خبر

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: در نشســت شوراى ثبت ملى آثار 
تاریخى کشــور، 11 پرونده میراث ناملموس استان به 

ثبت ملى رسید.
فریدون اللهیارى اظهار داشت: با برگزارى آخرین نشست 
شــوراى ثبت ملى آثار تاریخى کشــور در سال 1396، 
پرونده 11 آیین و سنت در حوزه میراث ناملموس استان 

اصفهان مطرح شد و به تصویب رسید.
وى افزود: در این نشست پنج آیین مربوط به سنت هاى 
اصیل مردم اســتان اصفهان مربوط به آیین محرم به 

تصویب رسید.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان در رابطه با این آیین ها و سنت ها توضیح 
داد: در این نشســت، آیین زنجیرزنى پنج محله منطقه 
تاریخى رهنــان که هم اکنون در محــدوده منطقه 11 
شهردارى اصفهان قرار دارد، همچنین مراسم سوگوارى 
ششمین روز شهادت امام حسین(ع) که با شکوه خاصى 
در شهر نیاسر برگزار مى شــود، سنت تهیه غذاى نذرى 
گوشت و لوبیا ویژه عزاداران ماه محرم شهرستان کاشان 
و همچنین آیین نخلگردانى روســتاى «وش» از توابع 
شهرستان نطنز به مناسبت ایام شهادت امام حسین(ع) 

به ثبت ملى رسید.

رئیس سازمان نظام مهندســى کشاورزى و منابع طبیعى 
اســتان اصفهان گفت: 70 مرکز فروش سم غیرمجاز در 

سطح استان اصفهان امسال پلمب شد.
مهدى تقى پور اظهار داشت: تا سه ســال گذشته سرانه 
مصرف هر ایرانى بین 80 تا 300 گرم سم در سال بود که 

نسبت به سطح دنیا خوشبختانه بسیار پایین است.
وى اعالم کرد: در سطح کشور 25 میلیون لیتر انواع سموم 

کشاورزى توسط بهره برداران تولید مى شود.
تقى پور از ســاماندهى مانیتورینگ خبر داد و گفت: طرح 
ارتقاى سالمت محصوالت کشاورزى طى تفاهمنامه با 
وزارت بهداشت و جهاد کشاورزى به اجرا گذاشته مى شود و 

کارشناسان کشاورزى تحت نظارت وزارت بهداشت مکلف 
هستند از ورود محصوالتى که عناصر سنگین آن باالتر از 

حدمجاز است، به سطح بازار خوددارى کنند.
تقى پور با بیان اینکه 400 هکتار گلخانه سنتى در استان 
اصفهان وجود دارد، افزود: این گلخانه ها با چوب و حداقل 
استانداردها ساخته شده است و بهره ورى پایینى دارد که به 
دنبال خارج کردن گلخانه ها از شکل سنتى هستیم و الزم 
است براى دریافت مجوز هر گلخانه یک مسئول فنى، یک 
ناظر از نظام مهندسى و یک بهره بردار داشته باشد که اگر 
چه هزینه بردار است، اما هزینه آن از میزان اعتباراتى که 

صرف یک گلخانه سنتى مى شود، بسیار کمتر است.

پلمب70سم فروشى غیرمجاز 
در سطح استان

ثبت ملى 11 میراث ناملموس 
استان در آستانه نوروز 

 فقدان سند مالکیت
 شماره: 1396/12/469237 حمیدرضا موید فرزند خداداد باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء 
شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که ســند مالکیت پانصد سهم مشاع از یکهزار و هشتصد و شصت سهم 
ششدانگ پالك ثبتى 391/6287 واقع در بخش 9 ثبت اصفهان که درصفحه 473 دفتر 29 امالك ذیل ثبت 
8534 بنام محمدعلى معزى فرزند عباسعلى ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بعد بموجب سند رسمى شماره 21903 
مورخ 1389/06/16 دفترخانه 131 گلدشت نجف آباد (ازطرف محمدعلى معزى) به حمیدرضا موید انتقال شده 
و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. 
چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا 
وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 96/12/14، 8176/م الف- حسین زمانى رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك نجف آباد/12/400
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان سیف اله پورپیرعلى دادخواستى به خواسته الزام خوانده ... به طرفیت خوانده الیاس گشول به شوراى 
حل اختالف شعبه 3 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1423/96 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 97/01/29 ساعت 3/45 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 رسیدگى نموده و تصمیم 

شایسته اتخاذ خواهد نمود. 8166/ م الف شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد/12/407
ابالغ

 شماره دادنامه: 9609973730401375 شماره پرونده: 9609983730400853 شماره بایگانى شعبه: 960863 
خواهان: حسین یزدانى نجف آبادى فرزند فریدون با وکالت مرضیه امیرنیرومند نجف آبادى فرزند سعادت اله 
به نشانى نجف آباد خ 15 خرداد مرکزى بن بســت گلریز پ52 خوانده: سهراب ربیعى فرزند یاسین به نشانى 
مجهول المکان خواسته ها: 1.اعالم انفساخ قرارداد2.مطالبه خسارات دادرسى3.پرداخت حق الوکاله. راى دادگاه 
درخصوص دعوى حسین یزدانى فرزند فریدون با وکالت خانم امیرنیرومند بطرفیت سهراب ربیعى فرزند یاسین 
بخواسته تقاضاى اعالم انفساخ قرار مورخ 23/06/1391 بانضمام مطلق خسارات دادرسى و حق الوکاله وکیل 
بدین وصف که خواهان حسب دادخواســت تقدیمى و حضور در جلسه دادرسى ابراز مى دارند؛ خواهان حسب 
قرارداد عادى مورخ 91/06/23 اقدام به فروش 16 عدد پالك زمین به خوانده دعوى نموده است و در قرارداد 
شرط گردیده چنانچه یکى از چک هاى مندرج در قرارداد وصول نشد معامله منفسخ مى گردد و از آنجایى که 
ســه فقره از چک هاى موضوع معامله منتهى به گواهى عدم پرداخت شده است فلذا به تشریح ستون خواسته 

تقاضاى رسیدگى دارند با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمى، اظهارات وکیل خواهان در جلسه دادرسى، مصدق 
قرارداد و مدارك ارایه شده و چکها و گواهى عدم پرداخت مضبوط در پرونده و عبارت مندرج در قرارداد (و چنانچه 
یکى از چک هاى مذکور وصول نشد این معامله فســخ خواهد بود) و عدم حضور خوانده جهت دفاع با وصف 
ابالغ قانونى، این دعوى را مدلل تشخیص و مستندا به مواد 198، 515،518 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر 
اعالم انفساخ قرارداد فوق به انضمام هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونى صادر، اعالم مى نماید. 
این راى غیابى و ظرف بیست روز قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن  ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر 
در محاکم تجدیدنظر مستقر در مرکز استان است. 8116 /م الف رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومى نجف آباد، 

قاضى عسگر/12/402
 ابالغیه

شــماره ابالغنامه: 9610103730310855 شــماره پرونده: 9609983730301996 شماره بایگانى شعبه: 
962014 ابالغ شونده حقیقى: محسن لطفى فرزند لطف اله به نشانى: نجف آباد خ باهنر جنوبى کوى خوشبخت 
مهلت حضور: از تاریخ ابالغ: 7 روز-محل حضور: نجف آباد کمربندى جنوبى دادگسترى نجف آباد. نوع علت 
حضور: معرفى داور. باتوجه به علت حضور مندرج در این ابالغیه به شما ابالغ میگردد ظرف مهلت مقرر اقدام، در 
غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. 8169/م الف-شعبه 1 دادگاه خانواده نجف آباد/12/406

اجراییه
 اجرائیه شماره9610423731500392 شماره پرونده: 9609983731500207 شماره بایگانى شعبه: 960208 
مشخصات محکوم له: محمود محمدى هرستانى فرزند محمد نشانى: نجف آباد جالل آباد محله على آباد ف 
انار مشخصات محکوم علیه1.احمد حضرتى 2.ابوالفضل خوش اخالق به نشانى 1.مجهول المکان2.خمینى 
شهر خ امام شمالى کوى شهید امینى پ51. محکوم به: بسمه تعالى بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه 
به دادنامه محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 500/000/000 ریال بعنوان اصل خواسته و نیز پرداخت 
16/600/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیرتادیه طبق شاخص بانک مرکزى و نیز حق الوکاله وکى 
و پرداخت 25/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ 
ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى 
و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحونزد 
اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر دراموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید واال 
به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکــم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى 
دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
5- انتقال مال به دیگرى به هرنحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون 
کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى 

شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه 
شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه 
خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 8117/ م الف رئیس شــعبه 5 دادگاه 

حقوقى نجف آباد- برزن/12/403
ابالغ

 شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 603/96 دادنامه 716/96-96/10/17 مرجع 
رسیدگى شعبه 6 حقوقى خواهان: یداله محرابى نشانى: نجف آباد شهرك صنعتى منتظریه ویالشهر خ 102 
کدپ8513114816، وکیل خواهان: حمید محمدکبیرى به نشانى: نجف آباد خ امام غربى مقابل تاالر چهارباغ 
جنب مسجد امام حسین کدپ8518634583، خوانده: وحید چادگانى نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه 
وجه 4 فقره چک به شــماره 731019-96/04/20 و 572488-96/03/20 و 572472-96/02/28 جمعا به 
مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیون و نهصد هزار ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت 
خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر 
جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى یداله محرابى به طرفیت وحید چادگانى به خواسته 
مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان 
خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و 
دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى 
مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیون و نهصد هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون 
و هفتصد و پانزده هزار ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه 
از تاریخ سررسید چکهاى مذکور لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پــس از ابالغ قابل واخواهى در 
همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى 
دادگسترى نجف آباد مى باشد. 8153/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 12/404/6

ابالغ
 شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 604/96 دادنامه 714/96-96/10/17 مرجع 
رسیدگى شعبه 6 حقوقى خواهان: یداله محرابى نشانى: نجف آباد شهرك صنعتى منتظریه ویالشهر خ 102 
کدپ8513114816، وکیل خواهان: حمید محمدکبیرى به نشانى: نجف آباد خ امام غربى مقابل تاالر چهارباغ 
جنب مسجد امام حسین کدپ8518634583، خوانده: امیر دهاقین نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه 
وجه 6 فقره چک به شماره 522537-96/02/15 و 144992-95/10/23 و 144983-95/09/12 و 144987-

95/09/24 و 144991-95/10/15 و 144986-95/09/18 جمعا به مبلغ یکصد و هفتاد و هفت میلیون و شصت 
هزار ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع 
به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان 

زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى شورا درخصوص دعواى یداله محرابى به طرفیت امیر دهاقین به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و 
گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى 
اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است 
مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت 
دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و هفتاد و هفت میلیون 
و شصت هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دو میلیون و چهارصد هزار ریال به عنوان هزینه دادرسى 
و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چکهاى مذکور لغایت اجراى حکم 
که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 8154/م الف، قاضى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 6 /12/405
 ابالغ

شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 605/96 دادنامه 715/96-96/10/17 مرجع 
رسیدگى شعبه 6 حقوقى خواهان: یداله محرابى نشانى: نجف آباد شهرك صنعتى منتظریه ویالشهر خ 102 
کدپ8513114816، وکیل خواهان: حمید محمدکبیرى به نشانى: نجف آباد خ امام غربى مقابل تاالر چهارباغ 
جنب مسجد امام حسین کدپ8518634583، خوانده: رضا مومنى نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه 
2 فقره چک به شماره 601963-95/03/26 و 601961-95/03/05 جمعا به مبلغ چهل و هشت میلیون و هشتاد 
هزار ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع 
به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان 
زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى شورا درخصوص دعواى یداله محرابى به طرفیت رضا مومنى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان 
و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و 
بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده 
است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون 
تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و هشت میلیون 
و هشتاد هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ شش صد و هشتاد و پنج هزار ریال به عنوان هزینه دادرسى 
و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چکهاى مذکور لغایت اجراى حکم 
که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 8155/م الف، قاضى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 6 /12/408

 اجراى طرح ُمرّوجان مصرف بهینه آب در استان اصفهان 
آغاز شد.

معاون بهره بردارى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: در این طرح صد گروه بازرســى براى شناسایى و 
تذکر به مشترکان پرمصرف به نقاط مختلف شهر اعزام 

مى شوند.
غالمى هدف از اجراى این طرح را، فرهنگسازى کاهش 
مصرف آب آشامیدنى عنوان کرد و افزود:تخصیص آب 

آشامیدنى استان امسال به میزان 100لیتر بر ثانیه کاهش 
یافته است.

وى افزود: خشکســالى هاى چند ســال اخیر و کاهش
 بارش ها، موجب کاهش سرانه مصرف آب خانگى به ازاى 

هر نفر  از 186به 154لیتر شده است.
غالمى سطح منابع آب آشامیدنى استان را در سال گذشته 
8/5 متر مربع  و میزان آن را در ســال جــارى زیر دو متر 

مربع  بیان کرد.

معاون بهره بردارى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان،  
یکى ازطرح هاى  کاهش مصرف آب را نصب کنتور سالم 
و هوشمند دانســت و افزود: امسال 20هزار کنتور سالم و 
هوشمند جایگزین کنتورهاى فرسوده در استان شده است.

غالمى افزود: با نصــب این تعداد کنتــور، 10 درصد در 
مصرف آب شهرى صرفه جویى حاصل شده است.

به گفته وى، کنتورهاى هوشمند از هدر رفت آب جلوگیرى 
مى کند و  موجب توزیع عادالنه آن مى شود.

شناسایى مشترکان پر مصرف آب 
در نقاط مختلف شهر

در آســتانه نوروز، طــرح بازرســى از 25پایانه 
مسافربرى اصفهان آغاز شد.

سرپرست معاونت حمل ونقل اداره کل راهدارى 
و حمل ونقل جاده اى اســتان گفت: این بازدید 
به منظور حفظ ســالمت مســافران و ارتقاى 
ایمنى ســفر با همکارى تیم هاى ویژه کنترل 
و  نظارت این اداره و مأموران پلیس راه اســتان 

آغاز شده است. 
علیرضا جعفرى بــا بیان اینکه ایــن طرح در 
پایانه هــا و مبــادى ورودى شــهرها، تا نیمه 
فروردین سال آینده اجرا مى شود، افزود: در این 

طرح، صالحیت و مهــارت رانندگان و وضعیت 
فنى اتوبوس ها از جمله کمربند ایمنى، روشنایى  

و ترمز بررسى مى شود.
وى همچنیــن از پیش فروش شــش هزار و 
532 بلیت اتوبوس ویژه ایام نــوروز خبر داد و 
گفت: بیشترین مقصد مســافران اصفهانى در 
این ایام، شــهرهاى جنوبى و مشــهد مقدس

 است. 
وى افزود: هم اکنون بیش از دو هزار ناوگان در 
پایانه هاى مسافربرى استان اصفهان مشغول 

به فعالیت هستند .

مدیر کل گمرك اصفهان گفــت: در 11 ماهه 
امسال، با راه اندازى و اســتفاده از  سامانه هاي 
امور گمرکی و پنجره تجارت فرامرزى، شــاهد 
افزایــش 44 درصدى درآمد گمرکات اســتان 

اصفهان هستیم.
اســدا... احمدى ونهرى با بیــان اینکه تا پایان 
بهمن ماه امســال، 947  قلم کاال به وزن چهار 
میلیون و 517  هزار تن و به ارزش یک میلیارد 
و 540  میلیون و 796 هزار دالر، کاال به مقصد 
104 کشور جهان صادر شده است، اظهارداشت: 
این آمار در مقایســه با مدت مشابه سال قبل از 
لحاظ وزن 75 درصد و از نظر ارزش 41 درصد 

افزایش داشته است.
وى عمده تریــن کاالهاى صادراتى اســتان 
اصفهان را آهن آالت و فــوالد به ارزش 441 
میلیون دالر، محصوالت پتروشیمى 356 میلیون 
دالر و فرش145 میلیون دالر برشمرد و افزود: 
مهمترین کشورهاى مقصد کاالهاى صادراتى 
استان اصفهان عراق با 397 میلیون دالر و 26 
درصد، امارات متحده عربى با 239 میلیون دالر 
16 درصد، افغانستان با 217 میلیون دالر و 14 
درصد، پاکستان با 122 میلیون دالر و 8 درصد 

و تایلند با 102 میلیون دالر و 7  درصد هستند.

معاون فرماندار چادگان گفت: ساماندهى دام هاى 
شهرى با توجه به تردد وسایل نقلیه و شهروندان 
در این شهر امرى است ضرورى که انتظار داریم 

مسئوالن مربوطه با برنامه ریزى اقدام کنند.
کورش موگوئى اظهار داشــت: با ســاماندهى 
دام هاى سبک و سنگین در یک محل، از ورود 
دام ها به داخل شهر کاسته شده و همچنین باعث 

زیبایى شهر نیز مى شود.
وى بیان داشــت: بیش از 11 هزار دام سبک و 
350 رأس دام ســنگین در منازل شهر چادگان 

و رزوه نگهدارى مى شود که با ساماندهى محل 
نگهدارى دام هــا در بیرون از شــهرها، کمک 
شایانى به نظافت شــهر و زیباسازى آن خواهد 

شد.
وى گفــت: بــراى جلوگیــرى از ورود دام به 
شــهرهاى چادگان و رزوه با ایجاد محل دام در 
بیرون از شهر چادگان و رزوه، در یک مکان به 
نام کوى دامداران، دام ها بــه این مکان انتقال 
داده مى شود که در این محل بنا به نیاز دامداران 

قطعه هاى هزار و 500 مترى احداث مى شود. 

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد گفت: 
سما جزئى از بدنه دانشگاه است و من هیچگونه 
جدایى بین این دو حوزه قائل نیستم و با تالش، 
همت و تقویت این ارتباط در اعتالى کّمى و کیفى 
مجموعه سما از هیچ کوششى دریغ نخواهیم کرد.
مهران مجلسى افزود: دانشــگاه از مدارس سما 
انتظار سودآورى ندارد و همه امکانات دانشگاه، در 

اختیار این مجموعه قرار گرفته است.
وى بیان کرد: سماى نجف آباد در سال تحصیلى 
جارى سه مدرسه را در قالب مدارس خرید خدمات 

آموزشى تحت پوشش خود قرار داد و این آمادگى 
را دارد تا ده مدرســه دیگر را نیز در همین قالب و 

در راستاى کمک به آموزش و پرورش اداره کند.
وى به انعقاد تفاهمنامه همکارى بین سازمان سما 
و مرکز سما نجف آباد در خصوص توسعه مدارس 
سما در شهرستان اشــاره کرد و افزود: بر اساس 
این تفاهمنامه، سما نجف آباد متعهد است تا سال 
1400، تعداد پنج مدرسه را راه اندازى کند و این 

موضوع در حال گذراندن مراحل نهایى است.

آغاز بازرسى از پایانه هاى مسافربرى استان

افزایش 44 درصدي درآمد گمرك اصفهان

دام هاى شهرى در چادگان ساماندهى مى شود

نمایشگاه صنایع دستى دست سازه هاى نمد طبیعى، چاپ آمادگى سماى نجف آباد براى اداره 10 مدرسه
و نقاشى دستى و نگارگرى با هدف تغییر نگاه تک بعدى به 

این هنر ایرانى در نقش خانه اصفهان برپاست.
اصفهان، بعد از چهارمحال و بختیارى یکى از خاستگاه هاى 
نمدمالى و نمددوزى در کشور است که مى توان قدیمى ترین 
نشـانه هاى هنرورزى  اقوام کهن را در آن پى جویى کرد و 
حال در آستانه نوروزى دیگر، نمایشگاه صنایع دستى دست 
سازه هاى نمد طبیعى، چاپ و نقاشى دستى و نگارگرى در 

نقش خانه اصفهان برپاست.
سنم وفایى، هنرمند دست سازهاى نمدى در این باره گفت: 
نمد نوعى پارچه است به اسم فوتر که از پشم درست شده 
و رنگ بندى آن بسـیار متنوع اسـت و تقریبًا در هر کارى 

مى توان از آن استفاده کرد.
وى با بیان اینکه درآمد نمددوزى چندان قابل توجه نیست، 

گفت: امروز نسبت به زمان هاى گذشته عالقه مردم نسبت 
به کارهاى هنرى دست ساز بیشتر شده و مطمئناً روز به روز 

هم بیشتر خواهد شد.

سرپرست معاونت صنایع دستى و هنرهاى سنتى اداره کل 
میراث  فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان 
هـم در ایـن زمینه گفـت: هـدف از برگـزارى نمایشـگاه 
تخصصى نمد، معرفى ظرفیت هنرى و کاربردى هنر نمد و 
همچنین ایجاد شوق و انگیزه براى استفاده از آن در زندگى، 

به خصوص دکوراسیون داخلى بوده است.
جعفر جعفر صالحى با اشاره به تالش براى تغییر نگاه تک  
بعدى به صنایع دستى تصریح کرد: در گذشته محصوالت 
پشمى و نمدى صرفًا به عنوان کفپوش مورد استفاده قرار 
مى گرفتند، اما اکنون در تالش هستیم که با تغییر نگاه تک 
بعدى، از منسـوج شـدن این هنر کهن ایرانى پیشـگیرى 

کنیم.
این نمایشگاه تا 20 اسفنده ماه میزبان شهروندان اصفهانى 

و گردشگران داخلى و خارجى است.

نمایش دست سازه هاى نمدى در نقش خانه نصف جهان
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مدیرعامل ســازمان پارکها و فضاى ســبز شهردارى 
اصفهان گفت: به مناسبت هفته درختکارى از فردا تا 22 
اسفند ماه، 80 هزار اصله نهال رایگان در فرهنگسراهاى 
مناطق و در بین شهروندانى که از طریق کانال تلگرامى 

و سایت این سازمان، ثبت نام کرده اند، توزیع مى شود.
فروغ مرتضایى ن ژاد اظهارداشت: این نهال ها تا 22 اسفند 
ماه در دو شــیفت صبح و بعد ازظهر در فرهنگسراهاى 
مناطق توزیع مى شود و شهروندانى که پیش از این ثبت 
نام کرده اند، با مراجعه به این مراکز، مى توانند عالوه بر 
دریافت نهال هاى خود، بروشور آموزشى کاشت و نحوه 

نگهدارى نهال ها را نیز دریافت کنند.

وى افزود: براى حفظ محیط زیست به فرهنگسازى براى 
مشارکت همگانى در کاشت درخت و حفاظت از آنها نیاز 
داریم و از این رو، رویکرد و شعار امسال هفته درختکارى، 
«حفظ درخت، تداوم حیات» تعیین شــده و نهال هاى 
ارایه شده نیز از 16 گونه مقاوم در برابر کم آبى، آفات و 
بیمارى ها، سازگار و ماندگار در محیط زیست هستند که 
با هدف اجراى اصول «خشک منظرسازى شهرى» به 

صورت رایگان بین شهروندان توزیع مى شود.  
مرتضایى نژاد اعالم کرد: از امســال هیچگونه گیاهى 
با نیاز آبى زیاد کاشــته نخواهد شــد و عالوه بر آن، از 

چمن هایى با مصرف آب کم استفاده مى شود.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: طى 11 ماه سال 
جارى 122 هزار و 500 نفر از شهروندان اصفهان نسبت به 

اهداى خون اقدام کردند.
مجید زینلى با اشاره به اینکه در 11 ماه سال جارى بیش از 
158 هزار نفر به مراکز اهداى خون استان اصفهان مراجعه 
کرده اند، اظهار داشــت: از این تعداد 122 هزار و 500 نفر 

موفق به اهداى خون شده اند.
وى با بیان اینکــه 59 درصــد از اهدا کننــدگان خون 
اســتان اصفهان، اهدا کننده مســتمر هســتند، تصریح 
کرد: 97 درصد از اهــدا کنندگان مرد و ســه درصد زن 

هستند.

مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان با بیــان اینکه با 
توجه به نزدیک شــدن به روزهاى پایانى ســال، تعداد 
مراجعه کنندگان به مراکز اهــداى خون کاهش مى یابد، 
افزود: از ایــن رو از مردم نوعدوســت اســتان اصفهان 
درخواســت داریم تــا نیازمنــدان به خــون را فراموش

 نکنند.
وى با بیان اینکه بیشترین خون هاى اهدایى استان اصفهان 
براى بیماران تاالسمى و هموفیلى و دیالیزى، سرطانى، 
اعمال جراحى و حوادث اســتفاده مى شود، گفت: در بین 
 A و O اهدا کنندگان خون استان اصفهان گروه هاى خونى

مثبت بیشترین فراوانى را دارند.

آغاز توزیع 80 هزار اصله 
نهال رایگان از فردا 

اهداى خون 122 هزار و 500 
اصفهانى طى امسال

صدور نخستین پروانه تأیید 
صالحیت آزمایشگاه همکار

نخستین پروانه تأیید صالحیت آزمایشـگاه همکار در 
زمینه آزمون فیلتر هاى تصفیه آب صادر شد.

مدیرکل اسـتاندارد اسـتان اصفهان گفت: بـا توجه به 
استفاده روز افزون دستگاه هاي تصفیه آب در منازل و 
مراکز عمومى و نقش فیلترهاى این دستگاه در تعیین 
کیفیت آب آشامیدنى، با صدور این پروانه موافقت شده 
است. غالمحسین شـفیعى افزود: همچنین با توجه به 
کاربرد وسیع فلز مس در صنایع مختلف به ویژه برق و 
الکترونیک، نخسـتین آزمایشگاه همکار در شهرستان 
کاشـان در زمینه آزمون مفتول هاى مسـى، موفق به 

دریافت پروانه تأیید صالحیت از این اداره کل شد.

توزیع 600هزار پاکت 
نیکوکارى در مدارس

در آستانه نوروز و به مناسبت هفته احسان و نیکوکارى، 
600هزار پاکت نیکوکارى در مدارس اسـتان اصفهان 
توزیع شد. مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان 
اصفهان روز جشن نیکوکارى را در مدارس این استان، 
16 اسفند عنوان کرد و گفت: این تعداد پاکت نیکوکارى 
براى کمک به نیازمندان و مددجویان کمیته امداد این 

استان در سه هزار و 456مدرسه توزیع شده است.
حمید رضا شیران شعار امسال هفته احسان ونیکوکارى 
را«جوانه لبخند» اعالم کرد و افزود: 225پایگاه ثابت و 
سـیار کمیته امداد، 66مرکز نیکوکارى، 218مسـجد و 
92 پایگاه بسـیج 17 اسـفند آماده دریافت جمع آورى 

کمک هاى مردم خیر استان اصفهان است.
وى افـزود: همچنیـن پایـگاه هـاى جمـع آورى 
کمک هاى نیکـوکاران اصفهانـى در مصالهاى نماز 

جمعه در شهرستان ها راه اندازى مى شود.

آغاز به کار دفتر هماهنگى 
همکارى هاى ایران با آلمان

دفتر هماهنگى همکارى هاى علمى ایران با آلمان در 
اصفهان آغاز به کار کرد.

مدیر روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
گفت: این دفتر به منظور هماهنگى و تسهیل ارتباط 
و همـکارى دانشـگاه هـاى علوم پزشـکى ایـران با 

دانشگاه هاى آلمان در این دانشگاه راه اندازى شد.
حمید میرمحمدصادقى افزود: دانشگاه هاى ایران از 
سال هاى پیش همکارى علمى و پژوهشى زیادى با 
آلمان داشـتند و دانشگاه علوم پزشـکى اصفهان نیز 
طرح هاى مشـترکى درباره روان تنى، عقب افتادگى 
ذهنى و بیمـارى هـاى خود ایمـن با دانشـگاه هاى 

فرایبورگ، هامبورگ و مونیخ انجام داده است.
وى افزود:دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان مسئول 
تسهیل روابط دانشـگاه هاى ایران با آلمان، اتریش، 

ژاپن و کره جنوبى است.

خبر

مسئول رسیدگى به شکایات آرایشگاه هاى زنانه اصفهان 
گفت: تعرفه آرایشگاه هاى زنانه اصفهان برداشته شد و 
هر واحد صنفى، بر اســاس هزینه ها تعرفه خود را تعیین 

مى کند.
مریــم ابراهیــم زاده در خصوص چرایى تفــاوت نرخ 
آرایشگاه هاى زنانه در نقاط مختلف شهر اصفهان اظهار 
داشت: در حال حاضر تعرفه آرایشگاه هاى زنانه برداشته 
شده است و هر واحد صنفى بر اســاس هزینه هایى که 

انجام مى دهد، تعرفه ها را نیز تعیین مى کند.
وى با بیان اینکه تعرفه هاى فعلى بر اساس هزینه پرسنل، 
مواد مورد استفاده، اجاره سالن و ... تعیین مى شود، تصریح 
کرد: همه واحدهاى صنفى آرایشگاهى موظف هستند 
نرخ تعیین شده خود را براى اطالع رسانى به مشتریان بر 

دیوار سالن ها نصب کنند.
مسئول رسیدگى به شکایات آرایشگاه هاى زنانه اصفهان 
افزود: اتحادیه به منظور ســاماندهى بهتر تعیین تعرفه 
آرایشــگاه هاى زنانه اصفهان، حداکثر و حداقل نرخ را 
اعالم خواهد کرد که تعرفه ها بین این دو عدد نوســان 

خواهد داشت.
■■■

وى همچنیــن در خصوص تخلفات صــورت گرفته در 
آرایشــگاه هاى زنانه اصفهان گفت: باید توجه داشــت 
که تعــداد آرایشــگاه هاى زنانه غیر مجــاز در اصفهان 
بســیار باالســت و تخلفات چشــمگیرى را نیز انجام

 مى دهند.
ابراهیم زاده با بیان اینکه در بسیارى از آرایشگاه هاى زنانه 
زیرزمینى تخلفات منکراتى، بهداشتى، سحر و جادو، فال 
قهوه، فروش لباس عروس، آموزش رقص، پرسینگ بینى، 
خالبردارى، الکترولیزر، ماساژهاى الغرى، بوتاکس و... 
گزارش شده است، افزود: این در حالى است که این مراکز 

به دلیل نداشتن پروانه به هیچ نهادى پاسخگو نیستند.
وى بیشترین تخلفات آرایشگاه هاى زنانه مجاز اصفهان 
را نیز تاتو، استیشن مو و رنگ و مش اعالم کرد و گفت: 

به دنبال تخلفات صورت گرفته در آرایشــگاه هاى زنانه 
اصفهان طى یکسال اخیر 240 واحد صنفى داراى مجور 

پلمب شده است.
■■■

مسئول رسیدگى به شکایات آرایشگاه هاى زنانه اصفهان 
در خصوص توزیع مواد مخدر در آرایشــگاه ها تصریح 
کرد: در این خصوص، اخیراً گزارشى را نداشته ایم، اما در 
گذشته توزیع قرص هاى الغرى حاوى شیشه گزارش 

شده بود.
وى در خصوص ســالمت آرایشــگران زنانه اصفهان 
نیز گفت: براى این امر مرکز بهداشــت استان اصفهان 
طرحى را اجرایى کرد که به بهانه آموزش موارد بهداشتى، 
آزمایش هایى را از آرایشــگران زن گرفــت و در نهایت 
تعدادى از فعــاالن این صنف مبتال به ایــدز و هپاتیت 
بودند که پروانه کســب آنها باطل شــد، اما باید توجه 
داشــت که بســیارى از این افراد زنان سرپرست خانوار

 هستند.
■■■

ابراهیم زاده در خصوص مراجعات آقایان به آرایشگاه هاى 
زنانه در اصفهان نیز گفت: بیشترین مراجعات آقایان به 
واحدهاى صنفى مجاز در خصوص تنظیم ابرو بوده است 
و گزارش هایى را در این زمینه داشــته ایم، ضمن اینکه 
انجام تاتوى بدن مردان در آرایشــگاه هاى زنان به وفور 

گزارش شده است.

در آرایشگاه هاى زنانه اصفهان 
چه مى گذرد؟

مراجعات مردان براى تاتو در آرایشگاه هاى زنانه  به وفور گزارش شده است

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان از 
برگزارى رویداد «سه شنبه هاى بدون خودرو» در 

شهرك رسالت خبر داد.
علیرضا صلواتى اظهار داشـت: هفته جارى براى 
نخسـتین بار رویداد سه شـنبه هاى بـدون خودرو 
عالوه بر چهارباغ عباسى در یکى دیگر از محالت 

اصفهان نیز برگزار مى شود.
وى از برگزارى ایـن رویداد در محدوده شـهرك 
رسالت اصفهان خبر داد و افزود: شهردارى منطقه 
2 اصفهان به عنوان پیشگام همراهى با طرح سه 

شنبه هاى بدون خودرو میزبان این رویداد است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شـهردارى اصفهان 
گفت: این رویداد، سه شنبه هفته جارى مطابق با 
15 اسفند(فردا) در محدوده شهرك رسالت جنب 
پارك ترافیک رسالت همراه با برنامه هاى متنوع 

فرهنگى، تفریحى و آموزشى برگزار مى شود.

سرپرسـت اداره کل کتابخانه هاى عمومى استان 
اصفهان گفت: طرح ملى «کتابخانه گردى» در 25 
کتابخانه استان اصفهان به مناسبت 17 اسفند ماه، 
چهاردهمین سـالروز تاسـیس نهاد کتابخانه هاى 

عمومى برگزار مى شود.
امیر هالکویى اظهار داشت: با تشکیل ادارات کل 
کتابخانه هاي عمومی و ادارات شهرستان، توسعه 
کّمی و کیفی کتابخانه هـا و نیز اجراي برنامه هاي 
متنوع فرهنگی- ترویجی، جایگاه ساختاري نهاد 
به تدریج ارتقاء یافته و امروز در آستانه چهاردهمین 
سالروز تاسیس نهاد، شاهد اثربخشی ملموس آن در 
حوزه ترویج کتابخوانی در میان سایر دستگاه هاي 

متولی امر کتاب و کتابخوانی هستیم.
وى تصریـح کـرد: در طـرح «کتابخانـه گردى» 
عموم مردم و مدیران اجرایی استان و شهرستان ها 
با تـالش هاي ارزنـده کتابـداران، خدمـات، روند 

فعالیت ها آشنا مى شوند.

 « سه شنبه هاى
 بدون خودرو» به 
محالت شهر مى آید

«کتابخانه گردى»
 در 25 کتابخانه استان

نماینده مردم فالورجان در مجلس شــوراى اسالمى 
گفت: امسال در 70 سال گذشــته کمترین بارش ها و 
میزان ذخیره آب را داریم که باید مدیریت جدى در این 

زمینه صورت بگیرد.
حجت االسالم ســید ناصر موســوى الرگانى با اشاره 
به مشــکالت کم آبى و نیز مشــکالتى که کشاورزان 
فالورجان با آن ها دســت و پنجه نرم مى کنند، اظهار 
داشت: مجمع نمایندگان استان اصفهان در این رابطه 
انســجام و اتحاد خوبى دارند و یکى از مواردى که همه 

نمایندگان استان هم رأى و هم نظر هستند، بحث آب 
زاینده رود است.

وى با اشــاره به جلســات متعدد با وزیر نیروى سابق، 
معاون اول و شــخص رئیس جمهــور و وزیر نیروى 
دولت دوازدهم، افزود: صحبت ما در این جلسات، بحث 
مدیریت آب و ســوءمدیریت ها بود که در این راســتا 
مى توان 80 درصد مشــکل زاینده رود را سوءمدیریت 
و برداشت هاى بى رویه و غیرمجاز از زاینده رود دانست.

نماینده مردم فالورجان در مجلس شــوراى اسالمى 

با بیان اینکه اضافه برداشــت ها مشــکالت متعددى 
را براى زاینده رود به وجود آورده اســت، تصریح کرد: 
برخــى از افرادى که مجوز برداشــت دارنــد مثًال اگر 
بنا باشــد یک مترمکعب آب برداشــت کنند، بیشتر از 
سهمى که به آن ها تعلق گرفته و مجوز دارند، برداشت 

مى کنند.
وى با اشاره به مصوبه شــورایعالى آب ادامه داد: یکى 
از بندهاى مصوبه این است که آب زاینده رود مدیریت 
شــود و براى افرادى که مجوز برداشت دارند و افرادى 

که مجوز ندارند، کنتور گذاشته شود همچنین مجوز ُپر 
کردن چاه هاى غیرمجاز را صادر کردند.

موســوى الرگانى با بیان اینکه موارد بسیارى در زمینه 
کم آبى پیگیرى شده اســت، گفت: اخیراً مصوبه اى در 
مجلس شوراى اسالمى در رابطه با بودجه سد تونل سوم 
تنظیم شده است و هم پیشــنهادى توسط مجتع فوالد 
مبارکه داشتیم که در اجرا و احداث سد تونل سوم کمک 

کنند و مبلغى را به عنوان کمک به این پروژه بدهند.
موسوى الرگانى افزود: پیش تر 850 میلیون مترمکعب 

آب در اختیار کشاورزان بوده است که بعد از احداث سد و 
تقسیم بندى آب مقدارى از آب را به کشاورزان و مقدارى 
را به صنایع دادند و صنایع در حال حاضر بابت این حق آبه 

به دولت پول پرداخت مى کنند.
وى اضافه کرد: مقرر شده صنایعى که آب کشاورزان را 
استفاده کرده و بابت آن پول به دولت پرداخت مى کنند 
بخشى از این پول در صندوقى واریز و به کشاورزانى که 
کشــت نمى کنند و زندگى آن ها از راه کشاورزى تأمین 

مى شود به عنوان خسارت نکشت پرداخت شود.

امسال  کمترین بارش ها و میزان ذخیره آب را داریم

آگهى تجدید مناقصه عمومىآگهى تجدید مناقصه عمومى

سیدمحسن هاشمى- شهردار مبارکه

نوبت دومنوبت دوم
دستگاه مناقصه گزار: شهردارى مبارکه

شرایط متقاضیان:
الف) کلیه اشخاص حقیقى یا حقوقى داراى تأیید صالحیت و رتبه بندى معتبر با رعایت ظرفیت خالى (مجاز) ارجاع کار

ب) داشتن تجهیزات، امکانات، تخصص الزم و سابقه کار با پروژه هاى مذکور
ج) توانایى ارائه تضمین شرکت در مناقصه و همچنین تهیه ضمانتنامه انجام تعهدات جهت عقد قرارداد

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: 5 ٪ مبلغ کل برآورد اعتبار به صورت ضمانتنامه بانکى یا سپرده نقدى در وجه شهردارى مبارکه
محل دریافت اسناد مناقصه: مبارکه- میدان انقالب، ساختمان شهردارى، امور قراردادها (52402021- 031)

مبلغ خرید اسناد مناقصه: 500/000 ریال بابت هر پروژه
تاریخ فروش اسناد مناقصه: در ساعات ادارى تا روز دوشنبه مورخ 1396/12/21

تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى: از تاریخ درج نوبت دوم آگهى در روزنامه تا روز چهارشنبه مورخ 1396/12/23 تا 
پایان وقت ادارى

زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشائى پیشنهادات: رأس ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 1396/12/24 در محل شهردارى مبارکه 
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارك مناقصه درج گردیده است.

شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار مى باشد.

برآورد اعتبار (ریال)عنوان پروژهردیف

1
عملیات مدیریت، حفظ و نگهدارى، اصالح و توسعه، حفاظت از عرصه، اعیان و تأسیسات فضاى سبز ورودى 
شهر، محالت سجادیه، نهچیر، اسماعیل ترخان، پارك ساحلى سرارود و اسماعیل ترخان، شیخ آباد، میدان 

دفاع مقدس، بلوار امام خمینى، شیخ صدوق، محتشم و بیشه سرارود
8/592/159/898

عملیات مدیریت، حفظ و نگهدارى، اصالح و توسعه، حفاظت از عرصه، اعیان و تأسیسات فضاى سبز محالت 2
8/185/052/324صفائیه، دهنو، درچه، پارك هشت بهشت، نقاشباشى و مجموعه ادارى

پیرو آگهى مزایده شماره 31067 مورخ 96/11/25 شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به اســتناد مصوبه شماره 2505 مورخ 96/11/14 شوراى اسالمى
 شهر آران و بیدگل نسبت به واگذارى دو قطعه زمین از قطعات تفکیکى قسمتى از پالك ثبتى 66 فرعى از 2637 اصلى واقع در سه راهى خیابان هاى شهید 
بیگانه و مسعودآباد با کاربرى مسکونى به شرح ذیل از طریق مزایده اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ 

مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند. 
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد) 

1- قطعه زمین شماره 4 به متراژ 159/95 طبق نظر کارشناسى جمعاً به مبلغ 1/439/550/000 ریال. 
2- قطعه زمین شماره 1 به متراژ 153/80 طبق نظر کارشناسى جمعاً به مبلغ 2/845/300/000 ریال. 

آگهى مزایده (مرحله دوم)آگهى مزایده (مرحله دوم)

رضا رمضانى - شهردار آران و بیدگل

پیرو آگهى مزایده شماره 31068 مورخ 96/11/25 شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به اســتناد مصوبه شماره 2504 مورخ 96/11/14 شوراى اسالمى 
شهر آران و بیدگل نســبت به واگذارى دو قطعه زمین از قطعات تفکیکى قســمتى از پالك ثبتى 1714 فرعى از 2638 اصلى واقع در کوى احمدآباد- 
خیابان امام رضا(ع)- نبش خیابان شاهد با کاربرى تجارى به شرح ذیل از طریق مزایده اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل مى آید جهت 

اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند. 
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد) 

1- قطعه زمین شماره 1 به متراژ 100/10 طبق نظر کارشناسى جمعاً به مبلغ 720/720/000 ریال. 
2- قطعه زمین شماره 2 به متراژ 65/75 طبق نظر کارشناسى جمعاً به مبلغ 604/900/000 ریال. 

آگهى مزایده (مرحله دوم)آگهى مزایده (مرحله دوم)

رضا رمضانى - شهردار آران و بیدگل

نوبت دومنوبت دوم

نوبت دومنوبت دوم


