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میوه هایى که شما را از بى خوابى نجات مى دهندآغاز ثبت نام حج تمتع از دیروز  حامد زمانى:یک عمر پلى بک خوانده ام!نوروز نماد ناسیونالیسم نیست  فقط هلش دادم؛ با کله دماغش را نشکستم!  سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

درمـــان 
بیمارى هاى تنفسى

با هــل

معضل 85هزار میلیارد ریال مطالبات بانکى
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در راستاى 
توییت طلوع باشکوه تر؟

با صدا و سیما به اروپا بروید! 

نوروز 98  با «دینامیت» 

کاهش بیکارى 
در اصفهان با فاینانس
 طرح هاى کالن 

5

پیکان و پـراید؛ 
نوستالژى ها 
و رؤیـاها

هل، گیاه دانه  مانند خوشبویى است که در طب 
سنتى جایگاه ویژه اى دارد و بیمارى هاى تنفسى 

افراد را درمان مى کند. وجود آنتى اکسیدان 
کوئرستین در هل باعث مى شود سلول هاى بدن 

در برابر آسیب هاى ناشى از مواد شیمیایى و ...

چشمان ما در نیم قرن اخیر شاید بیش از هر چیزى 
پیکان و پراید دیده باشد. در جاده و خیابانى نیست 
که تردد کنیم و نشــانه اى از یک پیکان و پراید، 

همراهان تاریخى جاده هاى ایران را نبینیم.
پیکان یکى از خاطره انگیزترین و دوست  داشتنى  ترین 
خودروهاى ایران در 50 ســال گذشته است که 
از همان  زمان ورود خود به کشــور ما طرفداران 
زیادى داشته است. فرقى نمى کند از نسل جدید 
یا قدیم باشید، جوان یا پیر باشید، مهم این است 
که همه  ایرانى ها ذاتاً با پیکان انس گرفته اند و این 

خودرو را دوست دارند.
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وقوع 70 درصد تصادفات در 15 درصد محورهاى اصفهان 

دبیر کمیسیون هماهنگى بانک هاى استان اصفهان مطرح کرد؛

«پایتخت» نویسنده اش را 
از دست داد 

ابهام مشکوك در ساعت برخى بازى ها
ســازمان لیگ برتر که در دو ســال اخیر با تصمیمات گاه و بیگاه 
خود ابهامات در مورد «ســالمت» برنامه ریزى برگزارى مسابقات 
لیگ برتر را افزایش داده، در هفته هاى اخیــر تصمیمى گرفته که 
تردیدها را بیشتر از قبل کرده اســت. درحالى که فصل زمستان را
 پشت سر مى گذاریم و طبق روال سال هاى گذشته باید بازى هاى 
لیگ بین ساعت 15 تا 16 آغاز شود، سازمان لیگ برتر در تازه ترین 

اقدام شائبه برانگیز خود... 
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

همراهان همیشگى جاده هاى ایران را بیشتر بشناسید

افزایش 300 درصدى 
برداشت هاى 

غیر مجاز اینترنتى 
در استان 

دلیل افت فوتبال باشگاهى ایران در سطح آسیـا چیست؟
حذف سایپا از لیگ قهرمانان آسیا و زنگ خطرى که به صدا درآمد
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بــند نجات بخشبــند نجات بخش
 براى آبى ها براى آبى ها

سـازمان مدیریت حمـل و نقـل شهـــردارى شاهین شهـر به اســـتناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر 
شاهین شهر به شماره 972/ش  مورخ 1397/06/31 در نظر دارد محل محوطه پارکینگ واقع در خیابان دکتر شریعتى 
را از طریق مزایده عمومى بصورت اجاره به مدت یک سال با قیمت پایه کارشناسى طبق اسناد مندرج درآگهى به 
افراد واجد شــرایط واگذار نماید.بنابراین متقاضیان مى بایستى جهت اطالع از شرایط و شرکت در مزایده به امور 
مالى سازمان واقع در شاهین شهر، بلوار جمهورى اسالمى، مجموعه ادارى انقالب  مراجعه و نسبت به تحویل مدارك 
تا آخر وقت ادارى روز سه شنبه  مورخ 1397/12/28 به حراست شهردارى شاهین شهراقدام نمایند. پیشنهادات 
رسیده راس ساعت 15 روز  سه شنبه مورخ 1397/12/28 با حضور اعضا کمیسیون عالى معامالت سازمان باز و قرائت 

خواهد شد.
1- سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 18,000,000 ریال مى باشد که بصورت ضمانت نامه بانکى یا واریز مبلغ  به حساب 

شماره 0112216666001 به نام سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر نزد بانک ملى. 
2- چنانچه برندگان اول تا دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3- بدیهى است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مربوطه بوده و 
سازمان  در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است .

4- هـزینه هاى کارشناسى و چاپ آگهى مزایده در روزنامه به عـهده بـرنده مـزایده مى بـاشد.
5- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه به مزایده در اسناد شرایط آگهى مزایده مندرج است.

آگهى مزایده عمومى نوبت اول

سعید اکرم خانى - رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر

چاپ اول

سـازمان مدیریت حمـل و نقـل شهـردارى شاهین شهـر به اسـتناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر شاهین شهر به 
شماره 1683/ش مورخ 1397/11/01 و بند 10 مصوبه مورخ 1397/09/05 شوراى سازمان در نظر دارد به منظور حل مشکالت 
خطوط برون شهرى و  صدور تعرفه مربوطه  نسبت به واگذارى پارك سوار غرب واقع در شاهین شهر ضلع شمالى میدان 
ولیعصر(عج) از طریق مزایده عمومى  بصورت اجاره به مدت یک سال با قیمت پایه کارشناسى طبق اسناد مندرج درآگهى 

به شرکت ها و موسسات واجد شرایط اقدام نماید.
بنابراین متقاضیان مى بایستى جهت اطالع از شرایط و شــرکت در مزایده به امور مالى سازمان واقع در شاهین شهر، 
بلوار جمهورى اسالمى، مجموعه ادارى انقالب  مراجعه و نسبت به تحویل مدارك تا آخر وقت ادارى روز سه شنبه  مورخ 
1397/12/28 به حراست شهردارى  شاهین شهراقدام نمایند. پیشنهادات رسیده راس ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 

1397/12/28 با حضور اعضا کمیسیون عالى معامالت سازمان باز و قرائت خواهد شد.
1- سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 20,000,000 ریال مى باشد که بصورت ضمانت نامه بانکى یا واریز مبلغ به حساب شماره 

0112216666001 به نام سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر نزد بانک ملى. 
2- چنانچه برندگان اول تا دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3- بدیهى است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مربوطه بوده و سازمان 
در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است .

4- هـزینه هاى کارشناسى و چاپ آگهى مزایده در روزنامه به عـهده بـرنده مـزایده مى بـاشد.
5- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه به مزایده در اسناد شرایط آگهى مزایده مندرج است.

آگهى تجدید مزایده عمومى نوبت دوم

سعید اکرم خانى - رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر

چاپ اول

سـازمان مدیریت حمـل و نقـل شهـــردارى شاهین شهـر به اســـتناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر 
شاهین شهر به شماره 972/ش  مورخ 1397/06/31 در نظر دارد محل محوطه پارکینگ واقع در خیابان شهید شریفى  
را از طریق مزایده عمومى بصورت اجاره به مدت یک سال با قیمت پایه کارشناسى طبق اسناد مندرج درآگهى به 
افراد واجد شــرایط واگذار نماید.بنابراین متقاضیان مى بایستى جهت اطالع از شرایط و شرکت در مزایده به امور 
مالى سازمان واقع در شاهین شهر، بلوار جمهورى اسالمى، مجموعه ادارى انقالب  مراجعه و نسبت به تحویل مدارك 
تا آخر وقت ادارى روز سه شنبه  مورخ 1397/12/28 به حراست شهردارى شاهین شهراقدام نمایند. پیشنهادات 
رسیده راس ساعت 15 روز  سه شنبه مورخ 1397/12/28 با حضور اعضا کمیسیون عالى معامالت سازمان باز و قرائت 

خواهد شد.
1- سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 21,600,000 ریال مى باشد که بصورت ضمانت نامه بانکى یا واریز مبلغ  به حساب 

شماره 0112216666001 به نام سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر نزد بانک ملى. 
2- چنانچه برندگان اول تا دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3- بدیهى است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مربوطه بوده و 
سازمان  در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است .

4- هـزینه هاى کارشناسى و چاپ آگهى مزایده در روزنامه به عـهده بـرنده مـزایده مى بـاشد.
5- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه به مزایده در اسناد شرایط آگهى مزایده مندرج است.

آگهى مزایده عمومى نوبت اول

سعید اکرم خانى - رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر

چاپ اول

سـازمان مدیریت حمـل و نقـل شهـردارى شاهین شهـر به اسـتناد بند 1 مصوبه مورخ 1397/10/06 شوراى سازمان 
در نظر دارد بهره بردارى از  جایگاه CNG واقع در بلوار طالقانى ابتداى شهرك پردیس را  از طریق مزایده عمومى  بصورت 
اجاره به مدت یک سال با قیمت پایه کارشناسى  رسمى دادگسترى طبق اسناد مندرج درآگهى به شرکت هاى مورد تایید 

شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى واگذار نماید.
بنابراین متقاضیان مى بایستى جهت اطالع از شرایط و شــرکت در مزایده به امور مالى سازمان واقع در شاهین شهر، 
بلوار جمهورى اسالمى، مجموعه ادارى انقالب  مراجعه و نسبت به تحویل مدارك تا آخر وقت ادارى روز سه شنبه  مورخ 
1397/12/28 به حراست شهردارى  شاهین شهراقدام نمایند. پیشنهادات رسیده راس ساعت 18 روز سه شنبه مورخ 

1397/12/28 با حضور اعضا کمیسیون عالى معامالت سازمان باز و قرائت خواهد شد.
1- سپرده شرکت در مزایده معادل 5٪ قیمت پایه کارشناسى مى باشد که بصورت ضمانت نامه بانکى یا واریز مبلغ به 

حساب شماره 0112216666001 به نام سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر نزد بانک ملى. 
2- چنانچه برندگان اول تا دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3- بدیهى است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مربوطه بوده و سازمان 
در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است .

4- هـزینه هاى کارشناسى و چاپ آگهى مزایده در روزنامه به عـهده بـرنده مـزایده مى بـاشد.
5- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه به مزایده در اسناد شرایط آگهى مزایده مندرج است.

آگهى تجدید مزایده عمومى نوبت دوم

سعید اکرم خانى - رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر

چاپ اول
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على اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى در جشن جهان نوروز که در برج میالد 
برگزار شد گفت: عید نوروز سنتى تاریخى است که در برابر 
حوادث متعدد در تاریخ بشــریت پایدار بوده و توانسته در 
آزمون زمان زنده بماند. وى ادامه داد: نوروز قدیمى ترین 
آئین بشرى است که هیچ أهریمنى نتوانسته آن را نابود یا 
کمرنگ کند. رئیس سازمان میراث فرهنگى افزود: نوروز 
نماد ناسیونالیسم نیست نوروز رنگى از تعصب ندارد، نوروز 
براى یک قوم خاص نیست و ســبب نزدیکى و دوستى 

مردم و دولت هاست. نوروز سبب وحدت است.
مونسان اظهار کرد: نوروز جنبه اقتصادى نیز دارد و بازارى 

400 میلیون نفــرى را در بر مى گیرد کــه در آن صنعت 
نساجى، حمل و نقل، شیرینى ســازى، هتلدارى، صنایع 

دستى و … بهره مى برند.
وى اظهار کرد: نوروز در یک پرونده مشــترك با حضور 
12 کشور به ثبت رســیده و ما اکنون فراخوان آیین یلدا، 
هنر نقره کارى و سوزن دوزى را نیز براى ثبت مشترك در 

یونسکو اعالم کرده ایم.
به گزارش چمدان،  پرونده نوروز با مشارکت کشورهاى 
ایران، ترکمنســتان، ترکیــه، آذربایجان، ازبکســتان، 
تاجیکستان، پاکســتان، قرقیزستان، عراق، هندوستان و 

افغانسان در یونسکو به ثبت رسیده است.

اعطاى مجوز ســازمان میراث فرهنگى به آژانس هاى 
مسافرتى که وابسته به یک نهاد عمومى یا دولتى هستند 
و فعالیت آنها همواره از سوى انجمن صنفى دفاتر خدمات 
مسافرت هوایى و گردشگرى مورد انتقاد بوده  است. این 
انجمن معتقد است این دفاتر به دلیل وابستگى از امکانات 
و سرمایه این نهادها استفاده مى کنند و این مساله با به 
هم زدن بازار رقابتى، بخش خصوصى فعال در این حوزه 

را متضرر مى کند. 
یکى از این نهادها صداوســیما اســت که یک آژانس 
مسافرتى وابسته دارد. عکسى از بنر این آژانس در فضاى 
مجازى منتشر شده که گفته مى شود در ساختمان ادارى 

معاونت امور استان هاى صدا و سیما نصب شده   است. در 
این بنر بلند و باال، تورهاى نوروزى اروپا با جزئیات شرح 

داده شده است.
حرمت ا... رفیعــى مدیر انجمن صنفــى دفاتر خدمات 
مسافرتى در مورد این مساله مى گوید: آژانس مسافرتى 
کار بانک، ســازمان صدا و ســیما، نهادهــاى دولتى و 
هواپیمایى نیست که به آنها ورود پیدا کرده اند، این کار 

جفا در حق بخش خصوصى و صنعت گردشگرى است.
او افــزود: گالیه ما در این مورد به دوســتان ســازمان 
هواپیمایى و ســازمان میراث فرهنگى است که به این 

موارد مجوز مى دهند.

نوروز 
نماد ناسیونالیسم نیست 

با صدا و سیما 
به اروپا بروید! 

خط من، خط رهبرى است
  فارس| سردار سرلشکر قاسم سلیمانى، فرمانده 
نیروى قدس سـپاه پاسـداران در همایش رسالت هاى 
حوزه و گام دوم انقالب اسـالمى، تصریـح کرد: من در 
مسائل سیاسى به طرف کسى نمى روم و خط من، خط 
رهبرى است و آنهایى که مى گویند ما پیرو خط امام(ره) 
و رهبرى هسـتیم باید بدانند که این دو از یکدیگر جدا 
نیستند. فرمانده نیروى قدس سپاه پاسداران افزود: بین 
اسالم و نظام جمهورى اسالمى رابطه تنگاتنگى وجود 
دارد و اگر این نظام آسیب ببیند، چیزى از اسالم و حتى 

ایران باقى نمى ماند.

سانسور روحانى 
  روزنامه ایران | تلویزیـون در بخـش خبرى 
ساعت 14 روز چهارشـنبه بخش هایى از نامه مخالفت 
رئیـس جمهورى با اسـتعفاى وزیـر خارجـه را نخواند. 
گوینده بخش خبرى سـاعت 14 شـبکه اول سـیماى 
جمهورى اسالمى ایران پس از 20 دقیقه و در ساعت 14 
و 20 دقیقه و بعد از پخش گزارشى درباره پژوهش هاى 
امیدوارکننده با موضوع «آب شیرین کن» ها از خبرنگار 
صدا و سـیما در آبادان،  خبـر مخالفت مکتـوب رئیس 
جمهورى با استعفاى محمدجواد ظریف از وزارت امور 
خارجـه را خواند اما ترجیح داده شـده بـود بخش هایى 
را نخوانند. نامه طوالنى هم نیسـت که بگوییم وقت و 

فرصت نداشتند.

چرا از ما نگرانند
  فارس| محمدجواد ظریف، وزیـر امور خارجه 
روز پنج شنبه در همایش بررسى راهکارهاى دستیابى به 
مرجعیت علمى و پژوهشى گفت: ما امنیت خود را تولید 
مى کنیم، مصرف نمى کنیم. صد میلیارد دالر به منطقه 
ما سـالح فروختند. کل هزینه نظامى ما به شمول پول 
حقوق پرسنل، کل بازنشسـتگى نیروهاى مسلح روى 
هم 16 میلیارد دالِر زیـر چهار هزار تومانى اسـت. چرا 
اینقدر از ایران نگران هستند؟ چون ما امنیت و پیشرفت 

خود را از درون مى گیریم.

ویالى دختر وزیر 
تخریب مى شود

  مهر | شهردار لواسـان از تخریب ویالى وزیر 
سـابق دولت در روز شـنبه یا یک شـنبه خبر داد. على 
حیدریان در گفتگوى تلفنى با برنامه «تهران20» گفت: 
حکم تخریب ویالى دختر یکى از وزراى سابق صادر و 
قطعى شده است. کارشناس رسمى دادگسترى آمده و 
بررسى کرده چه مقدار از ویالى وى تخلف داشته است 
و در حیطه جواز نیسـت تـا حکم را اجرا کنیم. شـهردار 
لواسان گفت: نامه به دادگسترى زده ایم که به ما پیمانکار 
و نیروى انتظامى بدهد و امیدوارم شنبه یا یک شنبه حکم 

را اجرا کنیم.

روحانیت 
در همه عرصه ها باشد

حجت االسالم والمسـلمین عبدا...    تسنیم|
حاجى صادقى با اشاره به نقش و اهمیت حوزه علمیه و 
سپاه پاسداران انقالب اسالمى اظهار کرد: نیازمند این 
هستیم که روحانیت در همه عرصه ها حضور پیدا کند، 
طالب و روحانیون بسیجى تربیت شـده امام راحل(ره) 
هستند و کسـانى که از شـاگردان امام راحل بودند(ره) 

استقامت فکرى خود را به خوبى نشان دادند.

نظام تدبیر اقتصادى ما 
لنگ مى زند

  فارس| یحیى آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانى 
در نشست خبرى اش گفت: نظام تدبیر اقتصادى ما لنگ 
مى زند و معیشت مردم یکى از مشکالت اساسى اقتصاد 
کشـور اسـت به عنوان مثال در رابطه با تأمین گوشت 
مورد نیاز مردم دولت اعالم کـرده  که یک میلیارد دالر 
براى واردات گوشـت تخصیص داده شـده اسـت اما با 
وجود اینکه گوشت هم جزو کاالهاى تحریمى نبوده و 
با ارز 4200 تومانى باید به قیمت حـدود 33 تا 34 هزار 
تومان به مردم برسد با بیش از صد هزار تومان به دست 

مردم مى رسد.

خبرخوان
افزایش 20 درصدى حقوق 

نمایندگان مردم در مجلس    خانه ملت|
شوراى اســالمى با افزایش حداقل 500 هزار 
تومــان و حداکثر یک میلیــون تومانى حقوق 
کارکنان دولــت موافقت نکردند و براســاس 
مصوب مجلس حقوق کارکنان دولت در ســال 

آینده 20 درصد افزایش پیدا کند.

کنکور به دشمن 
تبدیل شده است

سیدمحمد بطحایى، وزیر آموزش و   پانا |
پرورش گفت: اگر مــى گوییم نقش کنکور باید 
خیلى کمرنگ شــود براى این است که امروزه 
کنکور به دشمن تبدیل شــده و اگر مى گوییم 
مدرسه باید محیطى بانشــاط شود به دلیل این 
است که مدرسه دارى به دشــمن براى تربیت 
تبدیل شده اســت. ما تالش مى کنیم نقش و 
سهم کنکور را کاهش دهیم و رقابت هاى فردى 

جاى خود را به فعالیت هاى جمعى دهد.

سرقت از بزرگ ترین 
کنیسه قاجار در تهران 

سرقت آثار فرهنگى و تاریخى    چمدان |
از کاشى سردر برخى از عمارت ها آغاز شد و این 
بار سارقان به کنیسه اى در قلب محله تاریخى 
عودالجــان، هجوم بردند و آثار ارزشــمند این 
مکان را مورد دســتبرد قرار دادند. کنیسه عزرا 
یعقوب با مساحت 525 متر به عنوان بزرگ ترین 
کنیسه دوره قاجار در شــهر تهران است که در 
سال 1273 بنا شد. آثار سرقت شده از این کنیسه 
شامل طومار تورات هاى مقدس که با جعبه هاى 
مینــاکارى، نقره کارى و... مزین شــده بودند، 
ریمونیم هاى نقره اى و تاج هاى تزیینى کنیسه، 
قلم هاى تورا و... بوده است. قدمت طومارهاى 

تورات کنیسه ها بین 200 تا 500 سال است.

جذب 55 هزار نیروى جدید 
  تسنیم| معــاون توســعه مدیریت و 
پشــتیبانى وزارت آموزش و پرورش با اشاره به 
نیاز آمــوزش و پرورش به اســتخدام 55 هزار 
نیروى جدیــد اظهار کرد: موافقــت اولیه براى 
جذب این تعداد انجام شده است و سعى مى کنیم 
در ابتداى سال 98  آزمون استخدامى را برگزار 
کنیم. على ا... یار ترکمن درباره استخدام معلمان 
حق التدریســى عنوان کرد: اوایل سال 98 این 
شــرایط فراهم خواهد شــد و تبدیل وضعیت 

همکاران حق التدریسى را خواهیم داشت.

کولبرها 
تحریم را مى شکنند

  ایسنا| دکتر شــاهین آخوندزاده، قائم 
مقام معاون تحقیقات و فناورى وزارت بهداشت 
گفته است: نتیجه تحریم هاى مالى علمى این 
است که در کنگره هاى علمى نمى توانیم شرکت 
کنیم، مقاله نمى توانیم براى یک ژورنال علمى 
ارســال کنیم و کیت نمى توانیــم بخریم. االن 
کیت هاى آزمایشــگاهى را قرار است کولبرها 

براى ما بیاورند.

هتل هاى شمال
 گران ن مى شود

  جماران | معاون گردشــگرى اداره کل 
میــراث فرهنگى مازندران با بیــان اینکه هیچ 
افزایش قیمتى بــراى اقامت در هتل ها و مراکز 
گردشــگرى مازندران در تعطیالت نوروز سال 
آینده پیش بینى نشده است، گفت: گردشگران 
نوروزى عالوه بــر مراجعه حضورى به هتل ها، 
به صورت اینترنتى نیز به ســایت مراکز اقامتى 
مى توانند مراجعه کنند. وى تعداد اقامتگاه هاى 
بومگردى این استان را اکنون 105 مرکز اعالم 

کرد.

العربى الجدید نوشــت: تصاویر سفر بشــار اسد به ایران، 
جدالى را در بین مردم سوریه برانگیخته است؛ تا جایى که در 
شبکه هاى اجتماعى این اقدام را اهانت به رئیس جمهور 
سوریه، آن هم از سوى هم پیمانان نزدیکش قلمداد کرده 
و به قرار نگرفتن پرچم سوریه- بعنوان پروتکل دیپلماتیک 
که نشان دهنده حاکمیت یک کشور است- در کنار اسد، 
معترض شده اند. به گزارش «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب 
آمده اســت: در همین رابطه، گروهی از مردم ســوریه در 

شبکه هاى اجتماعى تصریح کرده اند که نبود پرچم سوریه 
در کنار بشار اســد، دربردارنده پیامى است از جانب ایران، 
مبنى بر اینکه سوریه تحت تسلط ایران است! البته خطاب 
این پیام نه به دمشق بلکه به مسکو است تا بداند این کشور 

عربى تحت نفوذ ایران است، نه روسیه!
کاربران ســورى در فضاى مجازى همچنین معتقدند که 
نه ایران و نه روسیه، با اسد بعنوان یک رئیس جمهور رفتار 

نکرده اند تا میزان سیطره خود بر سوریه را نشان دهند. 

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشکى دانشگاه 
علوم پزشکى زاهدان گفت: شامگاه چهارشنبه هفته گذشته  
سانحه برخورد دو دستگاه اتومبیل با یک نفر شتر در کیلومتر 
30 محور زاهدان به میرجاوه  به مرکز اورژانس اطالع داده 
شد. فریبرز راشــدى افزود: بر اثر برخورد یک دستگاه پژو 
با یک نفر شــتر و متعاقب آن برخورد با تریلر، 5 نفر کشته 
شدند. در پى آن یک دســتگاه پراید به این شتر برخورد و 

4سرنشین آن نیز مجروح شدند.
وى تاکید کرد: مجروحان این واقعه به وسیله دو دستگاه 
آمبوالنس به بیمارستان خاتم االنبیاء (ص) زاهدان جهت 

سیر مراحل درمانى انتقال داده شدند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه شترها در سالهاى اخیر 
باعث وقوع حوادث جاده اى زیادى شــده اند، خاطرنشان 
کرد: رانندگان براى جلوگیــرى از حوادث،     ضمن رعایت 
قوانین و مقررات راهنمایى و رانندگى، نکات ایمنى را  نیز 

 رعایت و از سرعت غیرمطمئنه اجتناب ورزند.   

با راه اندازى سامانه اعالم گزارش فروش فیلم ها در سایت 
موسسه سینما شهر، اطالعات جالبى درباره ابعاد مختلف 
اکران فیلم در ســال هاى اخیر در معرض دید قرار گرفته 
است. گزارش فروش دفاتر پخش قسمتى از این اطالعات 
است که نشــان مى دهد از ابتداى سال تا به حال 22 دفتر 
پخش، فیلم اکران کرده اند و بیش از 35 درصد درآمد اکران 
فیلم ها در اختیار یک دفتر پخش است. بر اساس آمار منتشر 
شده در سایت سینما شهر، موسســه فیلمیران امسال با 
اکران 15 فیلم و فروش بیش از 83 میلیارد تومان، 35.07 
درصد از کل بازار اکران را از لحاظ درآمد به خود اختصاص 
داده اســت. البته جداول تفکیک ســاالنه نشان مى دهد 
سهم این موسسه در سه سال اخیر رو به کاهش است که 
نشان مى دهد تنوع دفاتر پخش بیشتر شده، اما همچنان 
اختصاص بیش از یک سوم کل درآمد اکران به یک پخش 
کننده فایل تامل است. «هزارپا» ، پرفروش ترین فیلم تاریخ 

سینماى ایران را امسال این دفتر به اکران رساند.

به گزارش خبرآنالین، جواد کریمى قدوسى که در فقدان 
یارانش در مجلس دهم تمام بار جنجال سازى جبهه پایدارى 
به دوشش افتاده، دست به دامن اظهار نظرهایى شده است 
که دیگر فقط واکنش جناح اصالح طلب را به دنبال ندارد. 
بعد از اظهاراتش درباره محصورین و پول گرفتن سید محمد 
خاتمى از عربستان حاال اظهاراتش درباره جاسوس خواندن 
اعضاى دولت و رئیس جمهور خبرســاز مى شود. او براى 
برحق نشان دادن خود اســتناد مى کند به شنود مکالمات 
دولت که از ســوى ســپاه صورت گرفته است و مى گوید 
فایل هاى صوتى آن هم موجود است.  چند ساعتى از آنچه 
نماینده مردم مشهد به زبان آورده است نمى گذرد که رمضان 
شریف به سخنان کریمى قدوسى واکنش نشان مى دهد و 
آن را کذب محض مى خواند. در حاشیه جلسه علنى وقتى 
کریمى قدوسى داشت از بین خبرنگاران عبور مى کرد از او 

درباره تکذیبیه سپاه سئوال شد. او هم که خود را در حلقه 
خبرنگاران دید بیانیه اى که دو امضا بیشــتر نداشت یکى 
امضاى خودش و دیگرى  امضــاى حاجى  دلیگانى بود را 
نشان داد و گفت من همه چیز را در اینجا توضیح داده ام. او 
 MI6 مى گوید: من با نظر سپاه موافقم؛ تکذیب کرده اند که
مستقیماً با رئیس جمهور در تماس بوده است. ما هم در این 
 MI6 بیانیه تاکید مى کنیم هیچ نماینده اى مدعى نیست که
مستقیماً با رئیس جمهور در ارتباط است بلکه نوشتیم با یکى 

از افراد معاونت ارتباطات دولت در تماس بوده است.
کریمى قدوسى در پاسخ به این سوال که منظور شما از یکى 
از افراد معاونت ارتباطات چه کســى است گفت رکوردر را 
خاموش کن تا بگویم. وقتى دستگاه ضبط صوت خاموش 
شد همه آن چیزى را که قبًال گفته بود و در بیانیه هم به آن 

اشاره کرده بود تکرار کرد.

مدیرعامل پژوسیتروئن خبر از بازگشت این خودروساز به 
بازار ایاالت متحده آمریکا داد. بنا بر اعالم کارلوس تاوارس، 
به زودى یکى از برندهاى این گروه خودروسازى به بازار 
آمریکا بازمى گردد. اگر این اتفاق رخ دهد، پژوســیتروئن 
مى تواند پس از حدود سه دهه، دوباره به بازار آمریکا وارد 
شود، هرچند البته کار بسیار سختى براى رقابت با غول هاى 

این بازار خواهد داشت.
بازگشت پژوسیتروئن به آمریکا اما براى ایرانى ها یادآور 
دوبار خروج این خودروساز از صنعت و بازار خودرو کشور 
است. پژویى ها یک بار در سال 2012 و به دلیل برقرارى 
تحریم هاى بین المللى علیه ایران و همچنین خرید بخشى 
از سهام این شرکت توسط جنرال موتورز آمریکا، ارتباط 
خودروسازى خود را با ایران قطع کردند. این برند اروپایى 
در پسابرجام به ایران برگشت، اما همان طور که مدیران 

ارشدش پیش تر هشدار داده بودند، به دلیل تحریم صنعت 
خودرو کشور از ســوى آمریکا، براى بار دوم چمدان ها را 
بستند و رفتند. در همان روزهایى که پژوسیتروئن به ایران 
برگشته و مشــغول فعالیت بود، یکى از مدیران ارشد این 
شــرکت در گفتگو با روزنامه  «دنیاى اقتصاد» اعالم کرد 
«اگر دوستان آمریکایى ما دوباره کشور شما را تحریم کنند، 
چاره اى جز ترك ایران نداریم.» این گفته وى را مسووالن 
وزارت صنعت و ایران خودرو خیلــى جدى نگرفتند، اما با 
خروج آمریکا از برجام، پژوسیتروئن اولین شرکتى بود که 
آماده رفتن شــد و رفت. حاال به نظر مى رسد آمریکایى ها 
به نوعى مزد پژوســیتروئن را داده اند، چه آنکه قصد دارند 
در ازاى پشــت کردن این خودروســاز به ایران، ســهم 
احتماال ناچیزى از بازار خود را در اختیار این شــرکت قرار 

دهند.

چشمان ما در نیم قرن اخیر شاید بیش از هر چیزى پیکان 
و پراید دیده باشد. در جاده و خیابانى نیست که تردد کنیم 
و نشــانه اى از یک پیکان و پرایــد، همراهان تاریخى 

جاده هاى ایران را نبینیم.
پیکان یکى از خاطره انگیزترین و دوست داشــتنى ترین 
خودروهاى ایران در 50 سال گذشته است که از همان  
زمان ورود خود به کشور ما طرفداران زیادى داشته است. 
فرقى نمى کند از نسل جدید یا قدیم باشید، جوان یا پیر 
باشید، مهم این اســت که همه ى ایرانى ها ذاتا با پیکان 

انس گرفته اند و این خودرو را دوست دارند.
پیکان حاصل همکارى ایران خودرو (ایران ناســیونال 
سابق) و گروه صنعتى روتس بود  که سال 1346 شمسى 
و بعد از چندین بار تالش براى تولید مدل هاى مختلف 
فیات در ایران شــکل گرفت. در واقع براى تولید پیکان 
از هیلمن هانتر 1966 الگوبردارى شــده بــود و بعدها 

دستخوش تغییراتى شد.
جالب است بدانید در حالى که همان سال 1346، پیکان در 
دو مدل دولوکس و کارلوکس به فروش مى رسید، وانت 
پیکان و تاکســى پیکان نیز وارد بازار شد. سه سال بعد، 
یعنى در سال 1349 شاهد عرضه  پیکان اتوماتیک بودیم! 
خیلى طول نکشید تا در سال 1350 شاهد تولید 6 مدل 
پیکان مختلف به نام هــاى دولوکس، وانت، کارلوکس، 

جوانان، تاکسى و اتوماتیک باشیم.
تولید پیکان تا ســال 1383 ادامه پیدا کرد و در این سال 
کم کم از چرخه ى تولید خارج شد. گرچه هنوز مدل هاى 
مختلفى از این خودرو را مى بینیم که به عنوان همراهى 

تاریخى در خیابان هاى ایران حرکت مى کند. 
پراید از راه رسید 

در حالى که هنوز هم پیکان طرفداران زیادى داشــت، 
اما نیاز به یک خودروى جدید با امکانات بیشتر و قیمت 
مناسب به چشم مى خورد. اینجا بود که سایپا به عنوان 
رقیب دیرینه ایران خودرو بــا همکارى کمپانى کره اى 
کیا تصمیم گرفت خودرویى به نام پرایــد را روانه  بازار 
کند. خودرویى جمــع و جور، کم مصــرف، کولردار، با 
فرمان پذیرى بهتر و قیمت مناسب که خیلى زود در بین 
خریداران جاى خودش را پیدا کرد و توانست طى 26 سال 
به عنوان پرفروش ترین خــودروى ایران و حتى یکى از 

پرفروش هاى دنیا تبدیل شود! کافى است نیم نگاهى به 
سایت شیپور بیندازید و تعدد خرید و فروش این محصول 

را با سایر خودروها مقایسه کنید!
پراید همان مزدا 121 ژاپنى ها اســت کــه بعدها با نام 
فورد فستیوا نیز در آمریکا به فروش رسید. مدل هاى به 
اصطالح کره اى پراید دوست داشتنى سابق و شاید منفور 
امروز که اوایل دهه  70 شمســى وارد ایران شد از موتور 
مزدا استفاده مى کرد. با اینکه هنوز هم خیلى ها به دالیل 
مختلفى چون کیفیت بهتر، سیستم تعلیق مناسب، ایمنى 
بیشتر و اصالت، پیکان را نسبت به پراید برتر مى دانند، اما 
جاى هیچ تردیدى وجود ندارد که پراید توانست خیلى زود 
به پرتیراژترین خودروهاى ایران تبدیل شــود و فروش 

بسیار خوبى را تجربه کند. فروشى که همچنان ادامه دارد 
و حتى با وجود قیمت 46 میلیون تومانى در بازار آزاد، این 

خودروى ناایمن، همچنان فروش باالیى دارد.
میزان اســتقبال از پراید به حدى رسید که سایپا تالش 
کرد تیپ هاى مختلفى از این خودرو را با شماره مدل هاى 
مختلف روانه  بازار کند ولى به اعتقاد خریداران از ســال 
1387 یا با ارفاق از سال 1389 به بعد رفته رفته کیفیت 

این خودرو کاهش پیدا کرد. 
بى تردید موضوع بازار نسبتا انحصارى خودرو در کشور ما 
و وضعیت اقتصادى قشر عظیم مردم که توان خریدشان 
در حد پیکان و پراید بود باعث شــد تا این دو خودرو به 
پرفروش ترین مدل هاى تاریخ ایران تبدیل شــوند. این 

استقبال به حدى بوده است که فروش و تولید پراید صفر 
همچنان ادامه دارد و از طرف دیگر شاهد تردد پیکان در 

خیابان ها هستیم.
عالوه بر این هزینه هاى کم تعمیر و نگه دارى، فراوانى 
قطعات، تعمیرپذیرى آســان و امکان درآمدزایى از دو 
خودروى پیکان و پراید باعث شد تا به وفور این دو مدل را 

در خیابان ها و جاده هاى ایران ببینیم.
اما نکته هم اینجا اســت که هیچگاه پراید نتوانست به 
اندازه پیکان خاطره انگیز شود و حس نوستالژى را براى 
ما تداعى کند. اما حاال شرایط به گونه اى رقم خورده است 
که داشتن پیکان و پراید نیز براى خیلى ها دست نیافتنى 

شده است!

همراهان همیشگى جاده هاى ایران را بیشتر بشناسید

پیکان و پراید؛ نوستالژى ها و رؤیاها

یک شترجنجال بر سر نبود یک  پرچم 
 5 نفر را کشت!

درآمد 83 میلیاردى 
دفتر پخش فیلم

ضبط ها را خاموش کنید تا بگویم!  آمریکا مزد خروج پژو از ایران را داد
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آب شرب و غیرشرب شهرضا 
سالم است

فرزانـه کمایى، رئیس مرکز بهداشـت شـهرضا با بیان 
اینکه آب شرب و غیرشرب شـهرضا سالم است، اظهار 
کرد: امسال 14 هزار و 950 مورد کلرسنجى، 732 مورد 
نمونه بـردارى میکروبـى از آب آشـامیدنى، 241 مورد 
نمونه بردارى از استخرهاى شنا، 85 مورد نمونه بردارى 
از آب و یخ کارخانجات یخ سازى و سه مورد نمونه بردارى 
از پساب تصفیه خانه صورت گرفته است که در همه این 

موارد، آب شرب و غیر شرب شهرضا سالم بود.

رکود صنعت و حرکت دوباره 
به سمت کشاورزى 

حیدرعلى گل محمدى، مدیر جهادکشاورزى گلپایگان 
گفت: در گذشته کشـاورزى شـغلى پایدار بود و افراد 
در یک خانواده بـه کار زراعت و پـرورش دام و طیور 
مشغول بودند که به مرور زمان بسیارى از کشاورزان 
به سمت صنعت روى آوردند، اما امروزه دوباره به دلیل 

رکود صنعت، به سمت کشاورزى سوق داده شده اند.

کشف محموله 4 تنى آرد 
قاچاق در نجف آباد

فرمانده انتظامى شهرستان نجف آباد از کشف چهار تن 
آرد قاچاق در بازرسى از یک کامیونت خبرداد.

محمدرضـا خدادوسـت افزود: مأمـوران در بازرسـى از 
خودروى مذکور، مقدار 4 تن آرد بـدون مجوز و عرضه 
خارج از شـبکه که به صورت غیرقانونى بارگیرى شده 
بود، کشف کردند و در این خصوص یک نفر دستگیر شد.

حضور راهنماى گردشگرى در 
دوره هاى تخصصى

مدیر اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
آران و بیـدگل گفت: براى خدمات اصولـى و بهتر به 
گردشـگران، دوره هـاى تخصصى بـراى راهنمایان 
برگزار مى شـود. مجید نـورى اظهارکرد: بـا توجه به 
نزدیک شـدن به فصل گردشـگرى بـه خصوص در 
حوزه کویـر مرنجـاب، کالس هایـى بـراى آمادگى 
بیشتر راهنمایان گردشگرى در جهت خدمات بهتر به 
مسافران و بازدیدکنندگان از شهرستان آران و بیدگل 

در حال برگزارى است.

معارفه هماهنگ کننده عقیدتى 
و سیاسى ارتش 

مراسـم تودیـع و معارفه هماهنـگ کننـده عقیدتى 
سیاسـى  ارتش در منطقه اصفهان برگزار شد. در این 
مراسم، حجت االسالم عباس قریشى تکریم و حجت 

االسالم غالمعلى زمانى معارفه شد.

گشایش نمایشگاه لباس 
ایرانى - اسالمى در نجف آباد

نمایشگاه طراحى لباس ایرانى اسـالمى در دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد نجف آباد گشایش یافت.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد گفت: در 
این نمایشگاه 124 اثر از 115 دانشجوى دانشگاه هاى 
آزاد اسالمى سراسـر کشـور به نمایش گذاشته شده 
اسـت. امیر رضا نقش افزود: لباس مشاغل، اجتماع و 
کودك، با طرح هاى ایرانى و اسالمى موضوع اصلى 

این نمایشگاه است.

ضرورت سرمایه گذارى در حوزه 
فرهنگى براى کاهش آسیب ها 

اقبال صالحى، رئیس اداره فرهنگ و ارشـاد اسالمى 
تیران و کرون با تأکید بر ضرورت سـرمایه گذارى در 
حوزه فرهنگى براى پیشـگیرى و مقابله با مشکالت 
اجتماعى گفت: آسیب ها و ناهنجارى هاى اجتماعى 
ناشـى از کمبود سـرانه و محتواى فرهنگى در سـبد 

نیازهاى خانواده هاست.

خبر

معاون اجرایى ســازمان مدیریت حمل و نقل بار شهردارى 
اصفهان گفت: به منظور ساماندهى شرکت هاى فعال در حوزه 
حمل و نقل درون شهرى، گروه هاى حمل و نقلى از سوى 
سازمان احصا شده تا مجوزهاى الزم و پروانه هاى فعالیت با 

اعتبار یکساله براى این شرکت ها صادر شود.
مجتبى فروزنده اظهارکرد: مطابق ماده 9 توســعه مدیریت 
حمل و نقل عمومى که از آیین نامه هاى ابالغ شده وزارت 
کشور است، عمًال در شهردارى هاى کالنشهر ها سازمان هایى 
تحت عنوان ســازمان مدیریت حمل و نقل بار به صورت 
مستقل شــکل گرفته که یکى از اصلى ترین وظایف آنها، 
مدیریت شرکت هاى حمل ونقل در حوزه درون شهرى است.  

وى ادامه داد: براى انجام اقدامات اساسى در خصوص نظارت 
و ساماندهى شرکت ها باید به استناد ماده 32 قانون رسیدگى 
به تخلفات شرکت هاى حمل ونقل، براى شرکت هایى که 
در حوزه درون شــهرى فعالیت مى کنند، فراخوانى اعالم و 
طى نامه هاى اخطاریه و ابالغیه هاى صادره از این شرکت ها 
دعوت مى کنیم که به سازمان مدیریت حمل و نقل بار مراجعه 

کنند و مراحل قانونى را براى تشکیل پرونده انجام دهند. 
وى افزود: شرکت هاى باربرى حمل و نقل بار و کاالى درون 
شهرى باید طبق قانون تجارت به صورت مؤسسه، شرکت 
خصوصى و یا تعاونى تأسیس شــود و سپس براى دریافت 

مجوز هاى الزم به سازمان حمل و نقل بار مراجعه کنند.

مدیرکل راهدارى و حمل ونقل جاده اى اســتان اصفهان 
گفت: 15 درصد از محورهاى مواصالتى استان اصفهان 
حادثه خیز اســت و باعث وقوع 70 درصــد از تصادفات 

مى شود.
مهدى خضرى ادامه داد: به منظور کاهش تصادفات باید 
برنامه ریزى جدى صورت گیرد و همکارى بین دستگاهى 
تقویت شود. وى از معرفى آزاد راه اصفهان - قم به عنوان 
یک راه ایمن خبر داد و افزود: اقدام جامع همه دستگاه ها، 
متناسب با مصوبات کمیســیون ایمنى حمل ونقل استان 
براى ارتقاى ایمنى تردد در این محور نتایج خوبى به دنبال 

خواهد داشت.

خضرى بیان کرد: یکــى از راهکارهاى مؤثر براى کاهش 
تصادفات جاده اى،احداث ایستگاه هاى «امنیت سالمت» 
در نقاط حادثه خیز شناسایى شده و هدایت خودروها براى 

توقف در ایستگاه ها توسط پلیس است.
وى ادامه داد: کاهش تصادفــات و افزایش ایمنى راه ها در 
شبکه عریض و طویل راه هاى استان اصفهان نیازمند توجه 

تمام دستگاه هاى مربوطه است.
مدیرکل راهدارى و حمل ونقل جاده اى اســتان اصفهان 
اظهار کرد: 15 درصــد از محورهاى مواصالتى اســتان 
اصفهان حادثه خیز است و باعث وقوع 70 درصد از تصادفات 

مى شود.

وقوع 70 درصد تصادفات در 
15 درصد محورهاى اصفهان

ساماندهى شرکت هاى فعال در 
حوزه حمل و نقل درون شهرى

دبیر کمیســیون هماهنگى بانک هاى استان اصفهان 
گفت: مطالبات غیرجارى بانکى در این اســتان تا پایان 
دى ماه امسال، 85 هزار میلیارد ریال بود که به یک معضل 

تبدیل شده است.
مرتضى نصرى افزود: این میزان در مقایسه با سال قبل 
بیشتر و 21 درصد رشد دارد که باید براى کاهش آن چاره 

اندیشى شود.
وى اظهارکرد: 932 هزار میلیارد ریــال منابع در اختیار 

استان است که در مقایسه با پایان اسفندماه سال گذشته 4 
درصد رشد داشته است.

دبیر کمیسیون هماهنگى بانک هاى استان اصفهان با 
بیان اینکه مشــکالت اقتصادى تأثیر زیادى بر عملکرد 
بانک ها مى گذارد، تصریح کرد: با این حال و با توجه به 
برنامه ریزى هاى انجام شده، نقدینگى مدیریت شده و 

کمبودى در این خصوص نخواهیم داشت.
نصرى به اهمیت افزایش خدمات بانکدارى الکترونیک 

اشــاره و اضافه کرد: این موضوع به طور جدى در دستور 
کار قرار گرفته است.

دبیر کمیســیون هماهنگى بانک هاى استان اصفهان 
ادامه داد: 36 بانک دولتــى، خصوصى، نیمه خصوصى 
و تخصصــى در اســتان فعالیت مى  کننــد و در کمیته 
فنى، مشــکالت مربوط به آنها، موانع و ارائه راهکارها، 
تصمیمات و مصوبات بررســى مى شود و بهبود کار آنها 

جزو اولویت هاى ما خواهد بود.

دبیر کمیسیون هماهنگى بانک هاى استان مطرح کرد؛

معضل 85هزار میلیارد ریال 
مطالبات بانکى

مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهــان گفت: ثبت 
نام اولویت هاى حج تمتــع 98 در کاروان ها از دهم 

اسفند(دیروز) آغاز شد.
غالمعلــى زاهدى اظهــار کرد: دارنــدگان قبوض 
ودیعه گذارى حج تا تاریخ 30 بهمن ماه سال 1385 
که نسبت به تکمیل اطالعات و دریافت کد رهگیرى 

از سامانه reserve.haj.ir اقدام کرده اند مى توانند 
براى ثبت نام در کاروان هــاى مورد نظر اقدام کنند. 
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان ادامه داد: فرایند 
ثبت نام کاروان هــاى حج 98 تنها با نام نویســى در 
کاروان هاى شــهر یا شهرســتان محل سکونت در 

سامانه امکانپذیر خواهد بود. 

آغاز ثبت نام حج تمتع از دیروز 

جشــنواره غذاهاى محلى و خانگى مهاباد در بیش از 
ده غرفه، با حضور جمعى از مردم و مسئوالن در خانه 

تاریخى داور این شهر برگزار شد.
شهردار مهاباد گفت: انواع آش ها، ترشیجات، کاچى، 
قرمه گوشت، کله جوش، قهوه قجرى، قیمه، کیک هاى 
خانگى، نان تابه اى و روغنى، نان سیروك و دسرها با 

هدف شناساندن سنت ها و ترویج استفاده از غذاهاى 
سالم سنتى و جذب گردشگر ارائه شد.

سامان بردال با اشاره به ارائه افزون بر 30 غذاى محلى 
و خانگى در جریان برگزارى این جشنواره افزود: ده نفر 
از بانوان شرکت کننده در جشنواره غذاهاى محلى و 

خانگى با اهداى لوح مورد قدردانى قرار گرفتند.

برگزارى جشنواره غذاهاى محلى در مهاباد 

آیین تقدیر از 209 پژوهشــگر برتر حــوزه آموزش و 
پرورش در خانه معلم شماره 3 این استان برگزار شد.

در این برنامه،پژوهشگران برتر در بخش هاى پژوهش 
معلم محور، ایده ها و طرح هاى خالق، آزمون هاى بین 
المللى تیمز( مطالعات بیــن المللى روندهاى آموزش 
ریاضیات و علوم) و پرلز (مطالعات بین المللى پیشرفت 
سواد خواندن)، اقدام پژوهى، ســواد رسانه اى، درس 
پژوهى، تجربه نگارى و مستند سازى معرفى و تجلیل 

شدند.
معاون پژوهش، برنامه ریزى و نیروى انســانى اداره 

کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: پژوهش 
همیشگى است و نباید معطوف به هفته خاصى باشد.

غالمحسن ســخایى افزود: پژوهش باید با آموزش 
آمیخته باشــد، زیرا نیاز این دو به یکدیگر بسیار مهم 

و مؤثر است.
وى هــدف از برپایى ایــن آییــن را افزایش ترغیب 
و نگهداشــت نیروهاى پژوهشــگر و افزایش تعداد 
پژوهشگر در آموزش و پرورش ذکر کرد و گفت: این 
حرکت، گامى به سوى عملى سازى سیاست آموزش 

مبتنى بر پژوهش است.

تجلیل از 2 پژوهشگر برتر حوزه آموزش و پرورش 

رئیس نظام مهندسى ساختمان گلپایگان گفت: در سال 
جارى براى چهار نفر پرونــده مجرى ذیصالح صادر 

شده است و از ابتداى سال آینده، ساختمان هاى داراى 
زیربناى 600 متر مربع  مجرى ذیصالح خواهند داشت.

علیرضا اشــراقى افزود: این قانون در استان اصفهان 
مغفول مانده اســت، ضمن اینکه اندکى هم هزینه بر 
است اما استفاده از مجریان ذیصالح را، از سال آینده 
با ســاختمان هاى بزرگ آغاز و تا پایان سال در کلیه 

ساختمان ها اجرا خواهیم کرد.
وى افــزود: افزایــش ارتقاى ســاخت، عــالوه بر 
شاخصه هاى متعدد نیازمند فرهنگ و بسترسازى از 
طرف مردم و رسانه هاست و مردم در راستاى ضوابط 
آیین نامه اى همــکارى الزم را دارند و افراد کمترى 

هستند که نگاه انتفاعى دارند.

حضور مجریان ذیصالح ساختمانى
فرمانده انتظامى استان اصفهان از افزایش 300 درصدى  در گلپایگان از سال آینده

برداشت هاى غیر مجاز و ســرقت هاى اینترنتى در 11 
ماهه امسال نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته در 

استان اصفهان خبر داد.
مهدى معصوم بیگــى اظهار کرد: مردم و مشــترکان 
اینترنت تــا جایى که امکان دارد بایــد از پرداخت هاى 
اینترنتى پرهیز کنند و یا از درگاه هاى کامًال مطمئن براى 

پرداخت استفاده کنند.
وى با اشــاره به آغاز طــرح نوروزى نیــروى انتظامى 
اســتان از ابتداى اســفند ماه و ادامه آن تا 15 فروردین 

1398 افزود: مردم در برداشــت هاى بانکى و همچنین 
خریــد از مغازه ها حتمــًا نکات توصیــه اى انتظامى را

 رعایت کنند.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان تصریح کرد: در ایام 
مسافرت هاى نوروزى، نیروى انتظامى استان با شروع 
فعالیت قــرارگاه نــوروزى در بخش هــاى انتظامى و 
ترافیک، به هموطنان خدمت رســانى مى کند و عالوه 
بر آن، با توجه به گردشگرپذیر بودن استان از نیروهاى 
انتظامــى مراکز دیگر نیز در راســتاى اجراى این طرح 

استفاده خواهد کرد.

افزایش 300 درصدى برداشت هاى غیر مجاز 
اینترنتى در استان 

تولید محصوالت سرد و پوشش دار شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان تا پایان امسال 4 درصد فراتر از برنامه هدفگذارى 

پیش بینى شده است.
معاون بهره بردارى شرکت فوالد مبارکه گفت: تولید این 
محصوالت فوالدى، تا پایان امسال یک میلیون و 555 

هزارتن پیش بینى شــده که این میزان 
تولید، 4 درصد بیشتر از برنامه است.

مختار بخشیان، همچنین تولید پیش بینى 
شده تا پایان ســال گندله را، با 2/7 درصد 
افزایش نســبت به برنامه، هفت میلیون 
و 500 هزار تن بیان کــرد و افزود: تولید 
کالف گرم هم تا پایان امسال از مرز شش 
میلیون و 400هزار تن خواهد گذشت که 
این میزان تولید از برنامه هدفگذارى شده 

بیشتر است.
وى گفت: شــرکت فوالد مبارکه اصفهان این قابلیت را 
دارد تا نسبت به ظرفیت و نیاز بازار، در سال آینده هم رشد 

تولید داشته باشد.
معاون بهره بــردارى شــرکت فوالد مبارکــه، یکى از 
برنامه هاى اصلى این شــرکت را طى امسال، تمرکز بر 

تولید محصوالت ویژه مورد نیاز صنایع نفت و گاز و محیط 
گاز ترش، افزایش تولید محصوالت گرم با ضخامت کمتر 
از 2 میلیمتر و محصوالت مورد نیاز صنایع خودروسازى 

اعالم کرد.
بخشیان تولید پنج نوع محصول جدید با ارزش افزوده باال 

را از برنامه هاى در دســتور کار این شرکت عنوان کرد و 
افزود: محصوالتى با کاربرد در محیط گاز ترش و تولید 
لوله هاى انتقال نفت و گاز، یکى از محصوالت بســیار 
راهبردى و مهم این شــرکت هم اکنــون در حال تولید 

آزمایشى است.

تولید فراتر از برنامه محصوالت سرد 
و پوشش دار فوالد مبارکه 

سرپرست دانشگاه آزاد اســالمى واحد هرند بر لزوم 
بهره گیرى از ظرفیت علمى این دانشگاه براى سوق 
دادن مدیریت شهرى به ســوى شهرسازى اسالمى 

تأکید کرد.

على ارشــادى در دیدار با شــهردار هرنــد، بر لزوم 
بهره گیرى از ظرفیت علمى دانشــگاه آزاد اسالمى 
واحد هرند با وجود داشتن رشته هاى عمران و معمارى 

در مقاطع کارشناسى و کارشناسى ارشد، مبنى بر سوق 
دادن مدیریت شهرى به سوى شهرسازى اسالمى، 
زیباسازى و منظر شهرى پایدار و توسعه گردشگرى 
تأکید کرد. وى افــزود: مقدمات الزم بــراى انعقاد 
تفاهمنامه همکارى بین شهردارى هرند 
و دانشگاه آزاد اسالمى واحد هرند انجام 
شــده اســت و با توجه به تأکید شهردار 
بر اســتفاده از توان علمى دانشگاه ها و 
همکارى مطالعاتى و پژوهشــى با این 
مراکز، بــه زودى تفاهمنامه همکارى به 

امضا خواهد رسید.
سرپرست دانشــگاه آزاد اسالمى واحد 
هرند اظهار کرد: این واحد دانشــگاهى 
داراى ساختمان هاى بدون استفاده است 
و باید با همفکرى و جذب خّیرین و ســرمایه گذار و 
ایجاد اشــتغال براى درآمدزایى غیرشهریه اى اقدام 

کرد.

لزوم بهره گیرى از ظرفیت دانشگاه آزاد هرند 
براى مدیریت شهرى

مدیر کل مدیریت بحران اســتان اصفهان گفت: دانشگاه 
جامع علمى کاربردى، مهارت هاى الزم را به دانشجویان 
آموزش مى دهد به طورى که منجر به ارائه خدمت بهتر در 
جامعه شده و این دانشگاه مى تواند نقش مهمى در تحقق

 برنامه هاى استان ایفا کند. 
منصور شیشه فروش در کارگاه «مدیریت هوشمند آب» در 
این دانشگاه  با تأکید بر این نکته که ما باید با شرایط جدید 
اقلیمى خود را منطبق سازیم، گفت: تغییرات اقلیمى، نظیر 
خشکسالى و طوفان هاى شدید و مسائلى همچون آلودگى 
هوا، آلودگى منابع آب و گرد وغبار ناشى از دست درازى بى 

محاباى بشر در عرصه هاى طبیعى است. 
وى با اشاره به اینکه امروزه مخاطرات زیست محیطى در 
استان اصفهان شامل آلودگى هوا و منابع آب و خاك است، 
ادامه داد: با توجه به مشکالت کم آبى که در اصفهان طى 
چند سال گذشته با آن روبه رو بوده ایم، تالش کرده ایم که 
با همکارى دانشگاه ها نســبت به اجراى طرح هاى زیست 
محیطى، توسعه پایدار و آمایش سرزمینى اقدامات زیر بنایى 

انجام دهیم و برنامه هایى را نیز اجرایى کرده ایم.
در ادامه سرپرست دانشــگاه جامع علمى کاربردى استان 
اصفهان نیز با اشــاره به اینکه دانشــگاه علمى کاربردى 
وظیفه آموزش هاى مهارتى را برعهده دارد،گفت: وظایف 
واحد هاى استانى دانشگاه هاى علمى کاربردى، شناسایى 
نیازها، امکانات و مزیت هاى بومى استان و بهره گیرى از 
این مزیت ها در جهت توسعه آموزش هاى علمى کاربردى 
است.  مهدى قیصرى  افزود: گسترش آموزش هاى علمى 
کاربردى به منظور توسعه اقتصادى، اشتغالزایى و افزایش 
ظرفیت کارآفرینى و تعامل سازنده در جهت رفع نیاز کشور 
در بخش آموزش مهارتى با بخش دولتى و خصوصى از دیگر 

وظایف ستادى این دانشگاه هاست.

وظایف ستادى دانشگاه 
علمى کاربردى
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شهردارى درچه بر اساس مصوبه شماره 97/1092/ش، شوراى اسالمى شهر و بودجه عمرانى سال 1397 عملیات اجراى زیرسازى، 
کانیووگذارى، جدول گذارى و انجام آسفالت معابر سطح شهر را از طریق مناقصه عمومى به شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط 

واگذار نماید.
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: با توجه به تصویب نامه شاره 123402/ت 50659 ه- مورخ 1394/09/22 هیات وزیران 
موضوع آیین نامه تضمین معامالت دولتى تضمین شرکت در مناقصه فوق الذکر به مبلغ 500/000/000 ریال تعیین مى گردد (در 

ضمن شماره حساب 0215433558004 جهت انجام واریز نقدى سپرده شرکت در مناقصه اعالم مى شود)
برآورد اعتبار: 10/000/000/000 ریال

تاریخ دریافت اسناد مناقصه: از زمان نشر آگهى نوبت دوم بمدت 10 روز
تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه شهردارى: تا ساعات 12 روز یکشنبه مورخ 1397/12/19

زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشائى پیشنهادات: ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1397/12/19 در ساختمان ادارى شهردارى 
درچه

1- نحوه اجراى پروژه و سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارك مناقصه و ضمائم آن درج گردیده است.
2- شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار مى باشد.

3- کلیه اشخاص حقیقى یا حقوقى و شرکت ها داراى تأیید صالحیت و رتبه بندى معتبر با رعایت ظرفیت خالى (مجاز) و ارجاع کار.
4- توانایى ارائه تضمین شرکت در مناقصه و تهیه ضمانتنامه انجام تعهدات عقد پیمان.

5- داشتن توانایى مالى، فنى، تجهیزات، امکانات، تخصص الزم و سابقه کار مرتبط با پروژه مذکور.
آدرس دریافت اسناد مناقصه: درچه- میدان امام- ابتداى خیابان نواب صفوى- ساختمان شهردارى

تلفن: 33762045- 031 داخلى 17 و 18  www.dorcheh.ir :وب سایت شهردارى

آگهى مناقصه

رضا واعظ مقدم- شهردار درچه

حامد زمانى چند روز پس از انتشار ویدئوى پرحاشیه اجراى پلى بکش در جشن چهل سالگى انقالب در دانشگاه آزاد واحد تهران 
جنوب با انتشار متنى علیه منتقدانش موضع گرفت.

طى روزهاى گذشته ویدئوى کوتاهى از اجراى حامد زمانى در جشن چهل سالگى انقالب اسالمى به میزبانى بسیج 
دانشجویى دانشگاه آزاد اسالمى واحد تهران جنوب در فضاى مجازى منتشر شد که به نظر مى رسید او در این مراسم 

لب خوانى مى کرده و به یک باره متن شعر از یادش رفته و صحنه را ترك کرده است.
انتشار این ویدئو موجب بروز حاشیه ها و انتقاداتى علیه این خواننده شد. شائبه اجراى پلى بک حامد زمانى و انتقادات از 
او زمانى صورت جدى ترى پیدا کرد که هم زمان این شایعه به صورت فراگیر در فضاى مجازى پخش شد که او براى 

این اجرا رقمى بالغ بر 9 میلیون تومان پول دریافت کرده است! شــایعه اى که البته نه از طرف زمانى و نه از سوى 
برگزارکنندگان با هیچ واکنشى مواجه نشد.

انتشار این ویدئو و انتقادات از آن طى روزهاى گذشته با سکوت حامد زمانى و مسئوالن برگزارى 
این مراسم همراه بود تا اینکه زمانى در صفحات رسمى خود در شبکه هاى اجتماعى با انتشار 

متنى نسبت به این حواشى واکنش نشان داد. زمانى در بخشى از متن عجیب و پرکنایه 
خود نوشت که اعتراف مى کند یک عمر است پلى بک مى کند! 

زمانى به ضمیمه این توضیحات مکتوب ویدوئى از بخش هاى دیگر 
اجراى خود در مراسم فوق را هم منتشر کرده است تا ثابت کند در این 
مراسم سه قطعه را اجرا کرده و از ابتدا مشــکل فنى باعث اخالل در 

اجراهاى او شده است تا احتماال به این جمع بندى برسد که دلیل اجراى 
«پلى بک» قطعه خبرساز در فضاى مجازى این ایرادات فنى بوده است. 

پس از این واکنش از ســوى حامد زمانى، محمد کهندل معاون دانشجویى و 
فرهنگى دانشگاه آزاد اسالمى واحد تهران جنوب به عنوان برگزارکننده این مراسم 

درباره اتفاقات اخیر در گفتگو با مهر فقط به ذکر این توضیح کوتاه بســنده کرد؛ «به طور 
حتم اگر براى ما مسجل شــود که اتفاقات مربوط به شــائبه پلى بک خوانى آقاى حامد زمانى در 

مجموعه هاى تابعه دانشگاه آزاد اسالمى واحد تهران جنوب انجام گرفته، قطعًا برخوردهاى قانونى الزم 
صورت خواهد گرفت و تمامى وجهى که بابت این موضوع به ایشان پرداخت شده برگردانده خواهد شد.»

بروز چنین اتفاقاتى که منجر به شــائبه پلى بک خوانى برخى از خواننده ها در اجراها، برنامه هاى نهادى و کنسرت هاى 
عمومى مى شود در شرایطى است که چندى پیش هم شائبه پلى بک خوانى حمید هیراد دیگر خواننده موسیقى پاپ در یک 
کنسرت موســیقى که با صرف هزینه هاى تقریبا گران براى خرید بلیت توسط مخاطبان صورت گرفته بود، موجب بروز 

حاشیه هاى فراوانى براى این خواننده شد.

رضا بابک بازیگر پیشکسوت ســینما، تئاتر و تلویزیون 
در خصوص بازى در فیلم بنفشه افریقایى گفت: در ابتدا 
ایفاى این نقش در فیلم بنفشه افریقایى برایم سخت بود 
زیرا من به شدت با انرژى ظاهر مى شوم و در عوض 
این کاراکتر باید خموده و مریض کار را شروع مى کرد. 
به همین دلیل خیلى وقت ها دوستان براى رسیدن 
درست به این نقش به من کمک مى کردند. وى 
در همین راستا ادامه داد: براى بازى در سینما 
بسیار باید کنترل شده عمل کرد زیرا از نظر 
من دوربین هاى ســینمایى بسیار بى رحم 
هستند و حتى یک پلک زدن اضافى هم در آن 

به شدت درست به چشم مى آید.
بازیگر سریال «آرایشگاه زیبا» اضافه کرد: من از بازى 
در فیلم بنفشــه افریقایى خیلى راضى بودم. طى این 
ســال ها کارهاى زیادى به من پیشنهاد شده اما آنها 
را دوست نداشــتم. براى من بازى در نقش یک، دو و 
سه مهم نیست. مهم این است که آن چیزى که بازى

 مى کنم داراى شخصیت و کاراکتر باشد.
وى با اشاره به بازى در فیلم به رنگ ارغوان تأکید کرد: 

من در فیلم ابراهیم حاتمى کیا یک ســکانس دو یا سه 
دقیقه اى را بازى کردم و بسیار هم از آن راضى بودم زیرا 
شــخصیتى که در فیلم حاتمى کیا کامًال درست نوشته 

شده بود و واقعًا کاراکتر بود.
بازیگر ســریال «خانه ما» بازى در سکوت فیلم بنفشه 
افریقایى را مشکل دانست و اضافه کرد: بازى در سکوت 
کار بسیار ســختى بود. اینکه در بخش عمده یک فیلم 
حرف نزنید بســیار سخت اســت زیرا تمامى کار را باید 
توسط چهره و میمیک انجام دهید که خود این به شدت 
سخت اســت. همین رســاندن نقش از طریق میمیک

 و چهره بدون کالم کار را براى بازیگر به شــدت سخت 
مى کند. 

بابک با گالیه از بى توجهى به نســل پیشکسوت سینما 
خاطرنشان کرد: اگر مى بینید من نیستم زیرا برایم نقشى 
نیست. بدبختى سینماى امروز این است که براى امثال 
من نقش نوشته نمى شــود. من هیچ وقت نمى آیم و در 
نقشى بازى کنم که یک گوشه نشسته و روزنامه بخواند و 
جدول حل کند. نوشته نشدن متن براى نسل پیشکسوت 

سینما ناامید کننده است.

طبق آخرین برنامه ریزى ها، «عصر جدید» احسان علیخانى در ایام نوروز قرار است هر شب روى آنتن 
شبکه سه سیما برود.مدتى اســت برنامه «عصر جدید» به تهیه کنندگى و اجراى احسان علیخانى، 
شنبه ها و یک شنبه هاى هر هفته از شبکه سه سیما پخش مى شود.  این برنامه استعدادیابى تا آخر سال 
با روند قبلى خود فقط روزهاى شنبه و یکشنبه روى آنتن خواهد رفت ولى صحبت هایى شده که همزمان 
با ایام نوروز، هر شب از شبکه سوم سیما پخش مى شود.همچنین در فصل اول شرکت کنندگان فقط 
به اجرا مى پردازند و فینالیست ها بعد از اتمام فصل اول در نوروز 98، در فصل دوم به رقابت نهایى خود 
ادامه مى دهند که ضبط فصل دوم به سال آینده موکول مى شود.مسابقه استعدادیابى «عصر جدید» به

 تهیه کنندگى و کارگردانى احسان علیخانى و با داورى رویا نونهالى، آریا عظیمى نژاد، بشیر حسینى 
و امین حیایى، شب هاى شنبه و یکشنبه بعد از خبر ساعت 22 روى آنتن شبکه سوم سیما مى رود.

مسعود اطیابى کارگردانى که ساخت فیلم تگزاس را در کارنامه هنرى اش دارد امسال با فیلم دینامیت به سینماها 
مى آید. مسعود اطیابى که تجربه همکارى با سیدابراهیم عامریان را در ساخت فیلم تگزاس داشت این بار باز هم 
تهیه کنندگى فیلم جدیدش را به ابراهیم عامریان سپرد و با این همکارى مشترك به سینماها مى آید. دینامیت 
یکى از گزینه هاى جدى اکران در نوروز 98 است که در کنار چند فیلم سینمایى دیگر که متقاضى اکران در نوروز 
هستند به رقابت مى پردازد.دینامیت در ژانرى کمدى نوروز امسال در سینماهاى کشور اکران میشود. بازیگران 
فیلم دینامیت عبارتند از: پژمان جمشیدى، احمد مهرانفر، محسن کیایى، نازنین بیاتى، نادر سلیمانى، میرطاهر 

مظلومى، امید روحانى، مجید شهریارى و زیبا کرمعلى در این فیلم سینمایى به ایفاى نقش مى پردازند.
مسعود اطیابى ساخت فیلم سینمایى تگزاس را در کارنامه هنرى اش دارد و تگزاس 2 را هم با حضور بازیگران 

فصل قبل این فیلم سینمایى مى سازد.

یکى از قله هاى طنز نویسى تلویزیون که سال ها در راه 
شــاد کردن مردم تالش کرد ناباورانه درگذشت و داغ 

بزرگى را به دل دوستدارانش نشاند.
از روز پنج شــنبه که خبر درگذشت خشایار الوند اعالم 
شد، هنرمندان و چهره هاى کشورمان فقدان این چهره 
سرشناس دنیاى فیلمنامه نویسى را تسلیت گفتند. مهناز 
افشار براى درگذشت این نویسنده نوشت : «خشایار الوند 
هم رفت... دوباره نزدیک به عید شد... دوباره یک عزیز 
رفت... دوباره یک هنرمند... قلبش آروم بود اما ایستاد...

روحش شاد...»
ناگهانى، غیر قابل باور و تلخ؛ نویســنده ســریال هاى 
پرمخاطب تلویزیون صبح روز پنج شــنبه بر اثر سکته 
قلبى دار فانــى را وداع گفت و جامعــه هنرى را عزادار 
کرد. ناباور از آنجایى که نویســنده سرشناس سریال 
«پایتخت» که سال هاى زیادى از عمرش را در این راه 

صرف کرد یک روز قبل از مرگش در مصاحبه اى درباره 
روند شکل گیرى طرح و نگارش اپیزود سینمایى پایتخت 
که شب عید از شبکه یک روانه آنتن مى شود، گفته بود: 
«نوشتن فیلمنامه را از اواخر بهمن ماه آغاز کرده ام. فکر 
مى کنم چهــار پنج روز دیگر نــگارش زمان مى برد.» 
اما دست اجل فرصت نویســندگى فصل جدید سریال 

«پایتخت» و ادامه زندگى را از او گرفت.
برزو ارجمند نخســتین کســى بود که خبر تأســفبار 
درگذشت این نویسنده را در اینستاگرام خود منتشر کرد 
و الهام غفورى، تهیه کننده ســریال «پایتخت» هم  با 
تأیید این خبر اعالم کرد خشایار الوند بر اثر سکته قلبى 

در گذشته است.
او چنــد ســاعت بعــد از خبر مــرگ این نویســنده 
درباره رونــد تولید و ســاخت «پایتخــت» نوروزى 
گفت: «حال خوبى نداریم و همه شــوکه شــده ایم. 
واقعًا تــا االن درباره ســاخت "پایتخــت" تصمیمى 

گرفتــه نشــده و نمى دانــم بایــد چــه کار کــرد. 
نمى دانم با این عزایى که براى پایتختى ها آغاز شــد 
چگونه از چند روز آینده کار شب عید را کلید بزنیم. الوند 
فقط یک نویســنده عادى نبود او راهبر و طراح بزرگى 

براى ساخت موقعیت هاى طنز رئال و باورپذیر بود.»
محســن تنابنده، طراح و بازیگر «پایتخت» هم گفت: 
«واقعاً یک نویسنده خالق را از دست دادیم و االن با آالم 
و ناراحتى که دارم مى توانم بگویم بدون خشایار الوند 

ادامه "پایتخت" سخت است.»
خشــایار الوند، زاده 1346 و برادر کوچک تر ســیروس 
الوند (کارگــردان ســینما و تلویزیون) بــود. او هرچند 
تحصیالتــى ناتمــام در حیطــه دارویى داشــت ولى 
به واســطه برادر وارد کار ســینما شــد و بعد از نوشــتن 
فیلمنامه هایى نظیــر «مزاحم» و «بــرگ برنده» براى 
ســیروس الوند، به تلویزیون آمد و به عنــوان پاى ثابت 
برخى از مجموعه هاى طنز درازمدت فعالیت کرد. عمده 

شــهرت الوند به نگارش فیلمنامه ســریال هاى مهران 
مدیرى است. مجموعه هاى طنزى چون «نقطه چین»، 
«شب هاى برره»، «باغ مظفر»، «گنج مظفر»، «مرد هزار 
چهره»، «مرد دو هزار چهره»، «قهوه تلخ»، «ویالى من» 
و«شوخى کردم» از جمله سریال هاى کارنامه تلویزیونى 
او است. الوند بخاطر درگیرى هاى تلویزیونى اش در سینما 
چنانکه باید فعالیت  نداشت؛ «هر چى تو بخواى»، «کیش 
و مات» و «ساعت 5عصر» که بخاطر عدم ذکر نامش در 
این آخرى، به انتقاد از مهران مدیــرى پرداخت از معدود 

فعالیت هاى سینمایى خشایار الوند بود.
الوند یک فیلم اکران نشــده با عنــوان «آبى به رنگ 
آســمان» به کارگردانى امیر رفیعى را هم در کارنامه 
دارد؛ فیلمى که با حضور ده ها چهــره مطرح ورزش و 
هنر به مرور دراماتیک تاریخ باشگاه آبى هاى پایتخت از 
تاج تا استقالل مى پردازد و به زودى در سینماها اکران 

خواهد شد.

شوك درگذشت خشایار الوند، نویسنده مشهور مجموعه هاى طنز

شهردارى کرکوند به استناد مجوز شــماره 469- 97/5 مورخ 97/12/07 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد 
آهن آالت و لوازم اسقاطى شهردارى را از طریق آگهى مزایده با قیمت کارشناسى رسمى دادگسترى به فروش برساند. 

لذا با عنایت به شرایط ذیل افراد واجد شرایط مى توانند در این مزایده شرکت نمایند.
1- شرکت کنندگان باید رعایت منع مداخله کارمندان دولت را نمایند.

2- پیشنهاد دهندگان مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده از روز شنبه مورخ 97/12/11 به شهردارى مراجعه و پس 
از واریز مبلغ 545000 ریال به حساب جارى شماره 3100000331003 شهردارى نزد بانک ملى شعبه مبارکه نسبت به 

دریافت فرم مخصوص شرکت در آگهى اقدام نمایند.
3- پیشنهاد دهندگان باید معادل 5 درصد مبلغ کارشناسى را به مبلغ 2/500/000 ریال به صورت وجه نقد به حساب 
0107359062005 شهردارى نزد بانک ملى شعبه مبارکه واریز یا معادل آن ضمانتنامه بانکى ضمیمه پیشنهاد خود 

نمایند.
4- پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادات خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 97/12/28 در دو پاکت 

(الف و ب) الك و مهر شده به دبیرخانه شهردارى تسلیم و رسید دریافت نمایند.
5- پیشنهادات رسیده ساعت 15 روز سه شنبه 97/12/28 با حضور اعضاء کمیسیون در محل شهردارى باز و قرائت 

خواهد شد.
6- حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنان در کمیسیون آزاد خواهد بود.

7- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر در آگهى رسیده 
و یا مبهم و یا مخدوش باشد ترتیب اثر نخواهد داد و کمیسیون حداکثر ظرف مدت یک هفته پیشنهادات را بررسى و 

نتیجه را اعالم مى نماید.
8- سپرده نفر اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شهردارى باقى خواهد ماند و چنانچه نفر اول از تاریخ ابالغ 
کتبى شهردارى ظرف مدت یک هفته نسبت به عقد قرارداد اقدام ننماید در این صورت سپرده او به نفع شهردارى ضبط 
و قرارداد با نفر دوم منعقد خواهد شد چنانچه نفر دوم نیز حاضر به انجام قرارداد نشود سپرده او نیز به نفع شهردارى 

ضبط و قرارداد با نفر سوم منعقد خواهد شد.
9- برنده مزایده قیمت پیشنهادى را باید به صورت نقدى به حساب شــهردارى واریز و رسید آن را به واحد درآمد 
شهردارى تحویل نماید. ضمنًا پرداخت کلیه کسورات قانونى مشمول اعم از مالیات و عوارض و هزینه درج آگهى و 

کارشناسى و ارزش افزوده و سایر بر عهده برنده مزایده مى باشد. 

آگهى مزایده

محمود کفعمى- شهردار کرکوند

نوبت اول

«پایتخت» نویسنده اش را از دست داد 
محیا حمزه

«عصر جدید» در نوروز هر شب پخش مى شودنوروز 98  با «دینامیت» 

نران دانشگاه آزاد واحد ته یهاجراى پلى بکش در جشن چهل سالگى انقالب در
ت.

امد زمانى در جشن چهل سالگىانقالب اسالمىبه میزبانى بسیج
ب در فضاى مجازى منتشر شد که به نظر مى رسید او در این مراسم 

شرفته و صحنه را ترك کرده است.
ى علیه اینخواننده شد. شائبه اجراىپلى بک حامد زمانى و انتقادات از
ن این شایعه به صورت فراگیر در فضاى مجازى پخش شد که او براى 

فت کرده است! شــایعه اى که البته نه از طرف زمانى و نه از سوى 

با سکوت حامد زمانى و مسئوالن برگزارى شته
رسمى خود در شبکه هاى اجتماعى با انتشار 

پرکنایه  نى در بخشى از متن عجیب و
ى بک مى کند! 

از بخش هاى دیگر  ى
ت تا ثابت کند در این 
 فنى باعث اخالل در 

ى برسد که دلیل اجراى 
یرادات فنى بوده است. 

د کهندل معاون دانشجویى و 
ب به عنوان برگزارکننده این مراسم

«به طور ر این توضیح کوتاه بســنده کرد؛
ط به شــائبه پلى بک خوانى آقاى حامد زمانى در 

هران جنوب انجام گرفته، قطعًا برخوردهاى قانونى الزم 
ن موضوع به ایشان پرداخت شده برگردانده خواهد شد.»

ىهاى  خوانى برخى از خواننده ها در اجراها، برنامه هاى نهادى و کنسرت 
ش هم شائبه پلى بک خوانى حمید هیراد دیگر خواننده موسیقى پاپ در یک

با گران براى خرید بلیت توسط مخاطبان صورت گرفته بود، موجب بروز 

2و امین حیایى، شب هاى شنبه و یکشنبه بعد از خبر ساعت 22 روى آنتن شبکه سوم سیما مى رود.

 حامد زمانى:یک عمر پلى بک خوانده ام!

رضا بابک بازی
در خصوص با

ایفاى این نقش
زیرا من به

این کاراکتر
همین به
درست
در ه
بس
من
هس
به شدت د
سریا بازیگر
در فیلم بنفش
ســال ها ک
را دوست ند
سه مهم نیس
 مى کنم دار
وى با اشاره

بدبختى سینما این است که براى پیشکسوتان
 نقش نوشته نمى شود

رضا بابک:
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از همان روزى که تعداد ســهمیه هاى فوتبال ایران در 
رقابت هاى لیگ قهرمانان آســیا کاهش پیدا کرد و به 
2+2 رسید، مى شد حدس زد که مسیر روبروى تیم هاى 
ایرانى در بازى هاى آسیایى چقدر سخت است. اینکه دو 
تیم باید از دو مرحله سخت پلى آف عبور کنند و با تلفات 

احتمالى اش کنار بیایند.
از طرفى دیگر اینکه سرنوشــت تیم هایى که به طور 
مســتقیم در رقابت ها حاضر هســتند چه مى شود هم 
دغدغه بزرگى است که براى طرفداران آنها وجود دارد. 
فوتبال ایران تجربه تلخى از حضور یکى از نمایندگانش 
داشــت. وقتى که پرســپولیس به ســختى تا فینال

رقابت ها رسید و در کمال شایستگى دستش از رسیدن 
به جام قهرمانى کوتاه ماند، حســرت قهرمان شــدن 
تیم هاى ایرانى در لیگ قهرمانان آسیا طوالنى تر شد. 
در این فصل هم اســتقالل و پرسپولیس طبق معمول 
شانس هاى اصلى زنده نگه داشــتن امید ایران براى 
رسیدن به مراحل باالتر و حتى کسب قهرمانى هستند. 
به این دو تیــم باید نماینــده افتخارآفرین اصفهان در

ســال هاى دور را هم اضافه کنیم. ذوب آهن که بعد از 
پشت سر گذاشتن دو مرحله سخت و ثبت یک کام بک 
بى نظیر راهى دور نهایى شد، سومین نماینده ایران در 

بازى هاى این فصل اســت. نام بــردن از ذوب باعث 
مى شــود حســرت ما براى ندیدن چهارمین نماینده 

بیشتر شود. 
على دایى و شاگردانش در ســایپا به قدرى مرحله اول 
پلى آف را با قدرت پشــت سر گذاشــتند که ما کم کم 
آماده بودیم چهار تیم در این دوره بازى ها داشته باشیم 
ولى غافل گیرى در بازى مقابل الریان باعث شد سایپا 
حذف شده بزرگ پلى آف باشد. در این میان شاید کمتر 
کســى بتواند تقصیر را گردن تیم هایى بیندازد که در 
پلى آف حاضر مى شوند. اینطور تیم ها همیشه با حمایتى 
فوق العاده از ســوى مردم کشورشــان روبرو هستند 
تا هرطور شــده به دور نهایى بازى ها برســند. چراکه 
تالش خودشــان را کردند و به ســهمیه رسیدند. فقط 
چون براى مثال فوتبال ایران با کاهش سهمیه مستقیم 
روبرو شــده، تیم هایى مثل ذوب آهن و ســایپا اسیر 
پیچیدگى هاى مرحله پلى آف مى شوند. سایپا قربانى 
بزرگ این اتفاق بود و بدون شــک اگر وضعیت فوتبال 
ایران همینطور ادامه داشته باشــد، در سال هاى آینده 
قربانــى ها بــزرگ تر هــم خواهند شــد. چه بســا 
ممکن بــود همیــن دو ســال پیــش اســتقالل با 
علیرضــا منصوریــان در دیــدار پلــى آف مقابــل 

الســد شکســت بخــورد و راهــى دور نهایــى
بازى ها نشــود. پس حتى مى توان متصــور بود که در 

سال هاى آتى سرخابى هاى پایتخت هم اسیر این کم 
شدن سهمیه شوند.

نکته بعدى که مى توان به آن اشــاره داشت باال رفتن 
سطح لیگ برتر ایران اســت. فوتبال ایران چند سالى 
است که نماینده هاى جدیدى در آسیا مى بیند. از مس 
کرمان و نفت تهران تا داماش گیالن که ممکن اســت 
با قهرمانــى در جام حذفى راهى لیگ قهرمانان آســیا 
شود. این موضوع بدون شک براى فوتبال ایران خوب 
اســت اما در مقابل وقتى با کم شدن ســهمیه همراه 
مى شــود، رنگ و بوى ناامیدى به خــودش مى گیرد. 
نبود تیم هایى مثل ســپاهان و تراکتورســازى در این 
فصل اخیر لیگ قهرمانان به دلیل افت نسبى که فصل 
گذشته داشــتند فوتبال ایران را با چالش روبرو کرده. 
به نظــر از همین حاال همــه باید منتظــر اعالم تعداد
سهمیه هاى ایران در فصل بعد باشند. با توجه به فشرده 
بودن جدول لیگ برتر ایران و حضور قدرت هایى مثل 
سپاهان، پرسپولیس، تراکتور، استقالل و پدیده نگرانى 
براى فصل بعد بازى ها بیشــتر اســت. اگر ســهمیه 
ایران فصل آینده هــم مانند این فصل باشــد، از بین 
تیم هایــى که در حــال حاضر باالنشــین هســتند

قدرت هاى پرطرفدار زیادى ممکن اســت در پلى آف 
حاضر شوند و یا حتى حضور در این مرحله را نیز از دست 

بدهند.

حذف سایپا از لیگ قهرمانان آسیا و زنگ خطرى که به صدا درآمد

دلیل افت فوتبال باشگاهى ایران در سطح آسیا چیست؟

هفته گذشته شــایعه مذاکره با مونتال مربى ایتالیایى 
براى ســرمربیگرى تیم ملى فوتبال ایران در رسانه ها 
منتشر و البته از ســوى فدراسیون فوتبال تکذیب شد. 
مونتال تازه ترین نامى بود که بــراى هدایت تیم ملى 
مطرح شد، اما فدراسیون مى گوید هیچ مذاکره اى با این 
ایتالیایى نداشته است. پس چه کسانى با مونتال حرف 
زده اند؟ آیا وزارت ورزش مى خواهد در راستاى همان 
توییت باشکوه تر طلوع مى کنیم، براى تیم ملى مربى 

بیاورد؟ پاسخ یکى از مدیران فدراسیون به این سئوال 
منفى است... به گفته این مدیر، وزارت ورزش نه بودجه 
این کار را دارد و نه اقدامى کرده است. ماجرا این است 
که برخى آژانس هاى نقل و انتقاالتى و دالل ها از ایران 
و خارج از ایران با مربیان از طریق ایمیل یا تلفن ارتباط 
برقرار مى کنند و از آنها مى پرســند حاضرید سرمربى 
ایران شوید و در ادامه از این مربیان قیمت مى گیرند... 
تا لیست پیشنهادى شان را با قیمت، به فدراسیون ارائه 
بدهند. این فعالیت هیچ ارتباطى به فدراســیون ندارد 

و البته اگرچه باید مراقب باشــیم دالل ها سوءاستفاده 
نکنند، اما از طرفى این نامه نگارى هــا و ایمیل ها به 
ضرر تیم ملى نیســت و باعث مى شود قیمت مربیان

 بیکارى که شــاید در آینده گزینه ما باشــند، پایین 
بیاید... پس فدراســیون چه وقت مذاکره را شــروع 
مى کند؟! «هر وقت به جمع بندى برسیم که سرمربى 
بعــدى تیم ملــى از لحاظ فنــى چــه ویژگى هایى

 داشــته باشــد، پروســه جــذب مربــى را آغــاز 
مى کنیم.» 

 مجتبى جبارى در فوتبال با صغیر و کبیر درگیر شد. 
دامنه کسانى که زیدان آسیا با آنها مشکل داشت 
آنقدر وسیع است که از على فتح ا...زاده تا کارلوس 
کى روش را در بر مى گیرد. این البته اتفاق چندان 
نادرى بین فوتبالیست ها نیســت اما خوشبختانه 
جبارى توانســت رکوردى جدید خلق کند و دامنه 
درگیرى هایش را به حوزه هاى جانبى هم بکشاند. 
از همان پنج ســال پیش که خبر رســید مجتبى، 
سرمایه گذار فیلمى از عبدالرضا کاهانى به نام «وقت 
داریم حاال» شده، مى شد حدس زد که عاقبت این 
فیلم چیســت؛ مخصوصًا که کاهانى هم اهل دل 
است و مثًال با دوست قدیمى اش مهران احمدى 
به شــدت به مشــکل خورده. نهایتًا پیش بینى ها 
درست از آب در آمد و طرفین توى شکم هم رفتند. 
االن جبارى از کاهانى شــکایت کرده و به او لقب 
«سانســورچى» داده. خالصــه دم مجتبى گرم؛ 
فوتبالى ها تا حاال در سینما دعوا راه نیانداخته بودند 

که خوشبختانه این سد هم شکست! 

   خبر جنجالى آخر هفته گذشته، درگیرى علیرضا حقیقى 
دروازه بان سابق تیم ملى و على خطیر معاون ورزشى 
باشگاه استقالل بود. صبح روز چهارشنبه خبر رسید در 

پى درگیرى که در مجموعه انقالب تهران رخ 
داد، بینى خطیر شکسته است. کمى بعد 

خطیر مصاحبه کرد و گفت در این ماجرا 
اصًال نقشى نداشته است. او گفت هیچ 
چیز به حقیقى نگفــت و دروازه بان 
سابق تیم ملى با ســر زد و دماغش را 

شکست. به همین دلیل کمى این قضیه 
مشکوك بود. به هر حال اگر زد و خورد هم 

بوده باید قبلش اتفاقى مى افتاده است.
این در حالى است که علیرضا حقیقى تمام حرف هاى 
خطیر را رد کرد و در این باره گفت: «من داشتم همراه با 
مربى ام تمرین مى کردم. وارد زمین شدند. مربى ام گفت 

ما اینجا در حال تمرین هستیم و این رفت و آمد مداوم 
شما مشکل درست مى کند. ایشان اما گفت بروید کنار، 

ما اینجا کار داریم. اینجا تمرین نکنید.»
حقیقى درباره ادامه ماجــرا و اتفاقاتى که رخ 
داد، توضیح داد: «متأسفانه ایشان خیلى 
بد صحبت مى کــرد و در آن لحظه 
گفت این آقا که تیم ندارد، نمى خواهد 
تمرین کند! چه لزومى دارد تمرین 
مى کند؟ این که بدون تیم اســت. 
بروید بیــرون، اینجا زمیــن تمرین 
استقالل است. من به او گفتم آقا احترامت 
را نگهدار که متأسفانه در ادامه بحث ایشان به مادر من 
توهین کرد.» او درباره ادعاى خطیر که گفت حقیقى 
با کله دماغش را شکســت گفت: «من فقط او را هل 

دادم، همین.»

درخشش بازیکن تازه وارد استقالل باعث شده تا 
هواداران این تیم نگران آینده او شوند.

 رسم بد قرارداد بســتن در استقالل در سال هاى 
گذشته باعث شــده تا آبى ها بازیکنان زیادى را 
از دســت بدهند و همین موضوع تبدیل به ترس 

هواداران استقالل شده است. 
آبى ها ســال گذشــته با بنــد آزاد ســازى 400 
هزاردالرى، تیام را به عجمان دادند و دو سال قبل 
رابسون که عملکرد درخشانى در این تیم داشت و 
با قراردادى قرضى به استقالل اضافه شده بود، به 
آسانى از این تیم جدا شد و به فوتبال پرتغال رفت و 

امسال نیز در لیگ امارات حضور دارد.
از این دســت قراردادها البته در استقالل کم نبود 
تا حاال با درخشش پاتوســى و قراردادى قرضى 
این بازیکن بسیارى نگران تکرار سرنوشت تیام و 
رابسون براى پاتوسى در انتهاى فصل هستند و با 
توجه به مشکالت قبلى تصور مى کنند تا انتهاى 

فصل، پاتوسى نیز قطعاً جدا خواهد شد.
قرارداد این بازیکن بر خــالف قراردادهاى قبلى 
اما بنــد خرید قطعى بــراى پایان فصــل دارد و 
استقاللى ها براى جذب این بازیکن مى توانند با 
پرداخت مبلغ توافق شده، او را جذب کنند. استقالل 
براى اجرایى کردن این بند، نیاز به توافق با پاتوسى 
و باشــگاه آفریقاى جنوبى ندارد و تنها الزم است 
مبلغ مورد توافــق در قرارداد زمســتانى  که البته 
رقم دقیق آن فعًال مشخص نیست و با درخشش 
پاتوســى نیز تغییر نخواهد کرد را به حساب این 
باشگاه واریز کند تا قرارداد او براى سال بعد اجرایى 

شود.
به این ترتیب آبى هاى تهرانى نباید نگرانى بابت 
درخشش، باال رفتن قیمت و جدایى پاتوسى داشته 
باشند و رضایت شفر در کنار تهیه شدن مبلغ مورد 
نظر مى تواند خیال اســتقالل را بــراى در اختیار 

داشتن یک بازیکن درجه یک آسوده کند.

 اگرچه مجمو عه تیم پرسپولیس به خاطر افول کیفى و نیز تشدید رقابت 
براى قهرمانى در لیگ برتر تحت فشــار است، اما بدون شک بیشترین 
بخش از این فشارها متوجه ماریو بودیمیر شده؛ مهاجم بلندقامت کروات 
که در پنجره زمســتانى به جاى گادوین منشا جذب شــد و البته هنوز 
نتوانسته خیلى چیز خاصى نشــان دهد. آمار گلزنى پرسپولیس خوب 
نیست. آنها سپیدرود را با تک گل ســعید کریمى ذخیره بردند و در لیگ 
برابر پدیــده بــا 2گل علیپــور و نعمتى به پیــروزى رســیدند و در 
حذفــى، تنها یک بار به وســیله شــایان مصلــح دروازه ایــن تیم را 
فروریختند. سرخپوشــان برابر اســتقالل خوزســتان با 2گل جالل 
حســینى و علیپور به برترى دســت یافتند. تک گل این تیم را مقابل
 فوالد خوزســتان کمال کامیابى نیا زد و البته برابر نفت مسجد سلیمان 
هم نه تنهــا گلى از پرســپولیس ندیدیم، بلکه این تیــم حتى موقعیت 
خاصى هم نداشــت. بنابراین طبیعى اســت که عملکــرد خط آتش 
تیم برانکــو و مخصوصا مهاجــم جدید این تیم زیر ســؤال باشــد. 
ماریــو بودیمیر ایــن روزهــا از جهات مختلف تحت فشــار اســت 
و خیلى کمتر از چیزى که تصور مى کند براى تطبیق شرایط خودش با 

تیم فرصت دارد. 
در  مدت بسیار کوتاهى که بودیمیر در ایران بوده، انواع و اقسام شایعات 
عجیب و آزاردهنده در مورد او ساخته شده است؛ حاال بعضى از آنها درست 
بوده و بعضى غلط. مثال بالفاصله بعد از حضور ماریو در ایران در مورد او 
گفتند که در زمستان قصد خداحافظى از فوتبال را داشته، اما بعد از رسیدن 
پیشنهاد پرسپولیس منصرف شــده و گفته این پول آخر را هم بگیرد و 
برود. بعدتر گفتند تنها رقم فســخ قرارداد او با دیناموزاگرب 750 هزار 
دالر بوده و بر همین اساس، انگ «مهاجم 10میلیاردى» روى بودیمیر 

خورد، اما خیلى دور از ذهن است که چنین خبرى درست باشد. 
بعد از آن، گفته شد بودیمیر خانه منشا را نپسندیده و گفته 

این خانه براى من کوچک است. به همین خاطر هم او 
مدتى در منزل رادوشوویچ ماند و همین مسئله، رادو 
را عصبى کرد. نهایتا هم شــایعه شد ماریو مدیران 
پرســپولیس را تهدید کرده که اگر فورا قسط اول 
دستمزدش را نپردازند، به کرواسى باز خواهد گشت. 
اصًال گفته مى شود دلیل اصلى بازى نکردن ماریو در 

مسجد سلیمان، همین داستان بوده است. وقتى این 
همه حرف و حدیث کنار عملکــرد فنى ضعیف بودیمیر 
قرار مى گیرد، طبیعى اســت که هواداران را حساس کرده

 است.
اما بدشانســى هاى بودیمیر یکى دوتا نیســت. درســت در 
شــرایطى که نمایش هــاى آغازیــن مهاجم کــروات در 
پرســپولیس چنگى به دل نــزده، رقیب ســنتى، خریدى به 
نام پاتوســى انجام داده که روى 5گل آخر اســتقالل  تا قبل 
از بازى  هفتــه اخیر تأثیر مســتقیم و 100درصدى داشــته 
اســت. االن بودیمیر مدام با پاتوسى مقایســه مى شود و تو 
ســرى مى خورد، درحالى کــه در این قیاس نوعــى مغالطه 
وجــود دارد. در حقیقت بودیمیــر را باید با گادوین منشــا 
مقایســه کرد، چرا کــه او جانشــین مهاجــم نیجریه اى
 شده و اگر به ایران نمى آمد، االن منشا در پرسپولیس توپ 
مى زد. حاال هم که پاى منشــا زودتر از بودیمیر به گل باز 

شد، فشارها روى او بیشتر از قبل خواهد شد.

در راستاى توییت طلوع باشکوه تر؟
محسن کدخدایى

با صغیر و کبیر 
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سازمان لیگ برتر که در دو سال اخیر با تصمیمات گاه 
و بیگاه خود ابهامات در مورد «سالمت» برنامه ریزى 
برگزارى مســابقات لیگ برتر را افزایــش داده، در 
هفته هاى اخیر تصمیمى گرفته که تردیدها را بیشتر 
از قبل کرده است. درحالى که فصل زمستان را پشت 
سر مى گذاریم و طبق روال ســال هاى گذشته باید 
بازى هاى لیگ بین ساعت 15 تا 16 آغاز شود، سازمان 
لیگ برتر در تازه ترین اقدام شائبه برانگیز خود که چند 
هفته است اجرایى هم مى شود، آغاز برخى دیدارها را 
به ساعت 18 و30 دقیقه منتقل کرده است! البته تأکید 
مى کنیم فقط برخى دیدارها و سایر دیدارها در زمان 

تقریباً مناسبى برپا مى شود .
برگزارى بازى در این ســاعت با توجه به تاریکى 
و ســرماى هوا به نفع هیچکس نیســت. 
چه بسا باعث فرارى شــدن تماشاگران از 
ورزشگاه هم مى شود چرا که دیدارهایى 
که در ورزشگاه آزادى برگزار مى شود، 
معموًال سرماى 
را  بیشــترى 

نصیب تماشاگران مى کند.
از ســوى دیگر برگزارى بازى در این ســاعت هیچ 
تداخلى هم بــا اذان مغرب ندارد و تماشــاگران هم 
قطعًا مخالف حضور در این ساعت هستند چرا که هم 
سرماى شــدید را باید تحمل کنند و هم رفت و آمد 
برایشان سخت است. با این شرایط پرسش این است 
که چرا سازمان لیگ تصمیم گرفته برخى بازى ها را 

در این ساعت برگزار کند؟
در این مورد گفته مى شود برخى عوامل این سازمان 
به دنبال پیاده کردن افکار یک نهاد خاص براى خالى 
کردن ورزشــگاه ها از حضور تماشــاگران و کاهش 
قیمت کلى بلیت فروشــى هســتند تا آن شرکت با 
قیمت کمتر از آنچه هســت بلیت فروشى لیگ برتر 

را در اختیار بگیرد!
البته ابهامات دیگرى هم در این مورد وجود دارد که 
بهتر اســت ســازمان لیگ دلیل اصلى تغییر ساعت 
برخى دیدارهــا را اعالم کند تا این شــائبه ها هم از 
بین بــرود و در مــورد برخــى افــراد تصمیم گیر 
حرف و حدیث ها به صفر برســد نه اینکــه هر روز 

بیشتر شود.

محمد ملکى

ابهام مشکوك در ساعت برخى بازى ها
بودیمیر، یا گل بزن یا ...!

مى کنیم.» د 

نینخبرى درست باشد. 
 را نپسندیده و گفته 

مین خاطر هم او 
مسئله، رادو  ن
ماریو مدیران 
قسط اول  را
خواهد گشت. 
ردن ماریو در 

ست. وقتى این 
ى ضعیف بودیمیر 
را حساس کرده ران

 نیســت. درســت در
ن مهاجم کــروات در

یب ســنتى، خریدى به 
ل آخر اســتقالل  تا قبل 
و 100درصدى داشــته 
 مقایســه مى شود و تو
 قیاس نوعــى مغالطه
 باید با گادوین منشــا 
 مهاجــم نیجریه اى
در پرسپولیس توپ  ا
ز بودیمیر به گل باز 

د شد.

سازمان لیگ برتر که در دو سال اخیر با تص
و بیگاه خود ابهامات در مورد «سالمت»
برگزارى مســابقات لیگ برتر را افزایــ
هفته هاى اخیر تصمیمى گرفته که تردید
از قبل کرده است. درحالى که فصل زمس
سر مى گذاریم و طبق روال ســال هاى
6 تا 16 آغاز ش 5بازى هاى لیگ بین ساعت 15
لیگ برتر در تازه ترین اقدام شائبه برانگیز

هفته است اجرایى هم مى شود، آغاز برخى
8به ساعت 18 و30 دقیقه منتقل کرده است
مى کنیم فقط برخى دیدارها و سایر دیدا

تقریباً مناسبى برپا مى شود .
برگزارى بازى در این ســاعت با توج

و ســرماى هوا به نفع هیچکس
چه بسا باعث فرارى شــدن تم
ورزشگاه هم مى شود چرا که
که در ورزشگاه آزادى برگ
معم
بیش

محمد ملکى

ابهام مشکوك

فقط هلش دادم؛ با کله دماغش را نشکستم! 

 بشار رسن، ستاره عراقى تیم پرسپولیس که از ابتداى لیگ 
شانزدهم در این تیم حضور داشت، چند ماه مانده به اتمام 

قرارداد، دو سال دیگر قراردادش را با سرخ ها تمدید کرد 
و تا پایان لیگ بیستم در جمع قرمزهاى تهران 

حضور خواهد داشت. هافبک شماره پنج 
تیم پرسپولیس که تمدید قرارداد را به 
پس از جام ملت ها موکول کرده بود، 
بعد از دو جلسه مذاکره، سرانجام در شب 

بازى با صنعت نفت، پاى قرارداد دو ساله 
را امضا کرد تا هواداران پرسپولیس در آستانه 

یک دیدار خانگى، با این خبر خوب روبرو شوند.
رسن 23 ســاله که توانایى بازى در پست هاى هافبک 

راســت، چپ و هجومى را دارد در نیــم فصل اول نقش 
پررنگى در موفقیت هاى پرســپولیس داشــت و در نیم 
فصل دوم نیز یک پاس گل طالیى را براى سیدجالل 
حسینى ارسال کرد. او البته اکنون با دوران 
اوج فاصله دارد اما قرمزهــا امیدوار به 
درخشــش این بازیکن در ادامه فصل 
هستند. در روزهاى اخیر شایعاتى درباره 
این بازیکن شنیده مى شد اما در نهایت 
هافبک خوش تکنیک تیم پرسپولیس دو 
سال دیگر در جمع قرمزها ماندنى شد. ایرج 
عرب با حضور در اردوى تیم پرسپولیس، توافق قبلى 

با رسن و مدیر برنامه هایش را نهایى کرد. 

   بشار تا 2 سال دیگر سرخ شد

شهردارى بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شوراى اسالمى شهر، طى تشریفات مزایده عمومى و حسب 
ضوابط و مقررات آیین نامه مالى شهرداریها، قطعه زمین شماره 2 به مساحت 261/18 مترمربع از مجموعه 
تفکیکى ماشاءا... غالمیان واقع در بادرود- میدان فاطمیه- بلوار على آباد- خیابان 16 مترى را به فروش 
برساند. لذا از کلیه متقاضیان، اشخاص حقیقى و حقوقى درخواست مى گردد از تاریخ 1397/12/04 جهت 

بازدید از محل موردنظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به شهردارى مراجعه نمایند.
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.

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

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

5- پیشنهاد دهندگان مى بایست 5 درصد مبلغ پایه زمین موردنظر را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده 
به صورت ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب 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 

مجید صفارى- شهردار بادرود

نوبت دوم
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آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 974202511866469- 97/11/21 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001548 مــورخ 1397/11/18 هیات آقاى احمد مهدوى به شــماره 
شناسنامه 970 ملى 1817058851 صادره از آبادان فرزند محمد بر ششدانگ یک باب ساختمان 
با کاربرى باغ ویال به مساحت 270 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 2249/43 اصلى واقع در 
بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان (مالک رسمى موضوع سند شماره 11009 مورخ 
1392/09/30 دفترخانه 400 اصفهان). تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/25 تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 11 /1397/12 م الف: 377094 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق 

اصفهان /11/410
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139660302023000991 مــورخ 97/11/14 آقاى محمود بدیع 
صنایع به شماره شناسنامه 135 کدملى 1110727526 صادره از فالورجان فرزند رجبعلى نسبت 
به ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 86 مترمربع مفروزى از پالك شماره 316- اصلى واقع در 
بخش 3 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف مهدى گلسرخ واگذار گردیده است. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذک ور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/25 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/11 م الف: 378094 

صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /11/422
فقدان سند مالکیت 

شــماره: 139785602030008235      خانم زهره خدادادى  نجف آباد فرزند اســداله بموجب 
درخواست وارده به شــماره 22632 مورخ 1397/10/12 و باســتناد دو برگ استشهاد محلى که 
هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است  که سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى 290/3 
قطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 416 دفتر 668 امالك ذیل ثبت 151344 
بنام نامبرده ثبت و سند مالکیت بشماره سریال 0236630 الف 94 صادر و تسلیم گردیده و معامله 
دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: در اثر جابجایى مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود 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 
به این 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 ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد. تاریخ انتشار 1397/12/11، 369617/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك نجف آباد/ 11/353
 تحدید حدود اختصاصى

شماره نامه: 139785602007002310 تاریخ ایجاد نامه: 1397/12/6 نظر با اینکه تحدید حدود 
ششدانگ ساختمان آتش نشانى پالك شماره 15/2738 واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان 
که طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام شهردارى فالورجان در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونى آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز شنبه مورخ 1398/1/17 ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در 
این آگهى در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدى  تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1397/12/11 م الف: 
395233 اکبر پورمقدم مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فالورجان از طرف حبیب اکبرى /12/187

حصروراثت 
جلیل سلطانى آقا گل داراى شناسنامه شماره 616 به شرح دادخواست به کالسه 1698/97 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباسقلى سلطانى آقا 

گلى  بشناسنامه 516 در تاریخ 97/9/8 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1. جلیل سلطانى آقا گل  ش ش 616 ، (برادر متوفى)، متوفى به غیر 
از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 392183/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى 

دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 12/172
 حصروراثت

فیروزه هنرمند اله آبادى داراى شناسنامه شماره 51 به شــرح دادخواست به کالسه 1748/97 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کوکب هنرمند 
بشناسنامه 23 در تاریخ 96/9/2 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به : 1. على رضا هنرمند  ش ش 809 ، 2. سعید هنرمند اله آبادى ش ش 26583 ، 
3. مهناز هنرمند اله آبادى ش ش 29129 ، 4. غالمرضا هنرمند اله آبادى ش ش 1279 ، 5. زهرا 
هنرمند اله آبادى ش ش 100 ، 6. فیروزه هنرمند اله آبادى  ش ش 51 (فرزندان متوفى)، متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. 393001/م الف رئیس شعبه 10 

حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /12/173
 حصروراثت 

فیروزه هنرمند اله آبادى داراى شناسنامه شماره 51 به شرح دادخواست به کالسه 1749/97 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یوسفعلى هنرمند اله 
آبادى بشناســنامه 442 در تاریخ 1380/1/8 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. زهرا هنرمند اله آبادى ش ش 100 ، 2. فیروزه هنرمند اله 
آبادى ش ش 51 ، 3. مهناز هنرمند اله آبادى ش ش 29129 ، 4. غالمرضا هنرمند اله آبادى ش ش 
1279 ، 5. على رضا هنرمند  ش ش 809 ، 6. سعید هنرمند اله آبادى ش ش 26583 ، 7. محمدرضا 
هنرمند اله آبادى (فرزندان متوفى) ، 8 . کوکب  هنرمند ش ش  23 (همسر متوفى ) ، متوفى به غیر 
از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد.393029/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى 

دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 12/174
ابالغ رأى

 آگهى راى شورا - شــماره پرونده : 97/452 ش 8 ح  شــماره دادنامه 738– 27 / 11 / 97 تاریخ 
رسیدگى: درخصوص دادخواســت  خواهان محمدرضاشــهریارى فرزند درویش على به نشانى 
شاهین شــهر – عطار – 4راه جنب شیرینى فروشــى کارون- بوتیک فروشى   به طرفیت آقاى 
احسان بازوبند  به نشانى مجهول المکان به  خواســته مطالبه مبلغ 55/600/000ریال به استناد 
یک فقره سفته به شماره 184880 ووجه دستى وهزینه هاى دادرسى وتاخیرتادیه بدین شرح که 
خواهان اظهارداشته درتاریخ سررسیدســفته به خوانده مراجعه نموده ولى خوانده ازپرداخت دین 
خودبه دالیل واهى استنکاف نموده نظربه این که خوانده درجلسه رسیدگى حاضرنگردیده ودلیلى 
برپرداخت دین ویابرائت ازذمه خویش ابرازنداشته ونسبت به دعوا ومدارك موجود ایرادوتکذیبى به 
عمل نیاورده مستندات یادشده دراشتغال ذمه خوانده به میزان خواسته داللت دارد شورابااستصحاب 
بقاى دین استحقاق خواهان برمطالبه خواسته راثابت تشخیص داده وبه استناد مواد 198- 515- 
519و520و522قانون آیین دادرســى وماده 309ناظر به ماده 249قانون تجارت وقاعده تسبیب 
وماده 1301قانون مدنى وبااستناد به اقرارصحیح خواهان مبنى بر اصل بدهى خوانده به مبلغ پنجاه 
و پنج میلیون وشــصت هزارریال حکم به محکومیت خوانده به مبلغ پنجاه وپنج میلیون وشصت 
هزارریال بابت اصل خواسته ومبلغ یک میلیون وششــصدونودوپنج هزارریال بابت هزینه هاى 
دادرسى وتاخیرتادیه اززمان تقدیم دادخواست مورخ 97/8/21لغایت زمان پرداخت براساس شاخص 
اعالمى ازسوى بانک مرکزى جکهورى اسالمى ایران که حین اجراى حکم محاسبه خواهد شد 
درحق خواهان صادرمى گردد ومابقى خواسته وجه سفته ارائه شده به استناد ماده 197آیین دادرسى 
مدنى حکم به بى حقى صادرمى گردد راى صادره غیابى بوده وظرف مدت بیست روز پس ازابالغ 
قابل واخواهى درهمین شعبه وسپس ظرف مدت بیســت روز قابل تجدیدنظر درمحاکم قضایى 
شاهین شهر مى باشــد . 391662 /م الف حبیب اسالمیان - قاضى  شعبه هشتم محاکم عمومى 

حقوقى شاهین شهر / 12/178 
اصالحیه آگهى ابالغ وقت رسیدگى

 شــماره : 604/97 بدینوســیله اعالم مى گردد که در خــط اول  آگهى ابالغ به شــماره م الف 
352683در روز نامه نصف جهان نام خوانده حمیدرضاپورســفیرى زده شده بود که تصحیح آن ( 
حمیدرضاپورنصیرى) مى باشد. م الف: 352683 شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر/ 12/179 
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 1421-97/11/28 ،  درباب دعوى مسعود یوسفى با وکالت مهدى سواد کوهى به 
طرفیت آقایان 1. مجتبى جلیل سر قلعه  2. رسول فیروزفر به خواسته مطالبه مبلغ (یکصد و پنجاه 
میلیون ریال )150/000/000 ریال و خســارات دادرسى و تاخیر تادیه به استناد یک فقره چک به 

شماره تاریخ سر رسید  905648 -96/7/30 عهده بانک مسکن شعبه لردگان با توجه به گواهى عدم 
پرداخت بانک محال علیه و امضا خوانده در ذیل چک ها که توسط بانک مربوط نیز گواهى شده و 
وجود اصل چک در ید خواهان و استصحاب بقاى حالت مدیونیت خوانده و عدم حضور خوانده جهت 
دفاع لذا دعوى را مدلل  تشخیص مســتندا به مواد 313 و 320 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 
519 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ فوق 
بابت اصل خواسته و خسارت  دادرسى به میزان 2/000/000 ( دو میلیون ریال ) وهمچنین پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ  تقدیم دادخواســت 97/10/3 بر مبناى نرخ اعالمى بانک مرکزى  و 
حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر ، اعالم مى نماید راى صادره غیابى ظرف بیست روز قابل 
واخواهى در این مرجع و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد 
میباشد. ایضا نسبت به شق خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا تاریخ تقدیم دادخواست با 
التفات به اینکه حسب مستفاد از ماده 314 قانون تجارت و صراحت ماده 286 همان قانون دارنده 
ى چک در صورتى مى تواند از مزایاى اسناد تجارى در برابر دارنده با حسن نیت استفاده نماید که 
در ظرف یکسال از تاریخ گواهى عدم پرداخت مبادرت به اقامه دعوى نماید و اال خصیصه و مزایاى 
تجارى از آن سلب و در واقع از حکومت اســناد تجارى خارج میگردد فلذا خسارت تاخیر تادیه بر 
مبناى ماده 522   قانون آیین دادرسى مدنى از تاریخ مطالبه محاسبه مى گردد و بدین رو در ظرف 
زمان مذکور خواهان محق تلقى نمى گردد و مستند به ماده 197 قانون آیین دادرسى مدنى حکم 
بر بى حقى خواهان  در خصوص مورد صادر ، اعالم مى نماید. این راى حضورى  و ظرف 20 روز از 
ابالغ قابل تجدید نظرخواهى در دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد مى باشد. 394741/م الف- سید 

امید قاضى عسگر – قاضى شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 12/180
 اخطار اجرایى

شــماره 94/97 به موجب راى شــماره 291 تاریخ 97/3/10 حوزه یازدهم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- حسین آشورى 2- على نورى پور به 
نشانى مجهول المکان (1و 2 ) محکوم است به خواندگان به نحو تضامنى محکوم به پرداخت مبلغ 
دویست میلیون ریال معادل بیست میلیون تومان بابت اصل خواسته و  پرداخت مبلغ 2670/000 
ریال دویست و شصت و هفت هزار تومان به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از  باب تسبیب و نیز 
پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 95/1/28 بیست و هشتم/

فروردین/نود و پنج لغایت اجراى حکم درحق محکوم له . محکوم له: مجتبى حیدرپور نجف آبادى 
با وکالت مهدى سواد کوهى   به نشانى: نجف آباد – خ امام – روبروى سینما الله دفتر وکالت ماده 
34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که 
اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 

صریحاً اعالم نماید. 394748/م الف-شعبه 11حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 12/181
 اخطار اجرایى

شماره 232/97  به موجب راى شــماره 819  تاریخ 97/7/14 حوزه یازدهم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه محمد رضا جعفرى  به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به خوانده محکوم به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون معادل هشت میلیون تومان  
بابت اصل خواسته و پرداخت  مبلغ 2215000 ریال و دویست و بیست و یکهزار و پانصد تومان به 
عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر  از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله و کیل و پرداخت خسارت 
تاخیر در  تادیه از تاریخ سر رســید  95/11/20 بیست بهمن نود و پنج – 95/12/13 سیزده اسفند 
نود و پنج  لغایت اجراى حکم  در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتى.محکوم له: سعید فنایى 
نجف آبادى با وکالت مهدى سواد کوهى  به نشانى: نجف آباد خ امام روبروى سینما الله دفتر وکالت  
ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد 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. 394751/م الف-شعبه 11حقوقى شوراى حل اختالف نجف 

آباد/ 12/182
 ابالغ رأى

راى دادگاه - شــماره دادنامه: 1423-97/11/28، درباب دعوى مسعود یوسفى با وکالت مهدى 
سواد کوهى  به طرفیت آقایان 1. مجتبى جلیل سر قلعه   2. رسول فیروزفر  به خواسته مطالبه مبلغ 
200/000/000 ریال ( دویست میلیون ریال ) و خسارات دادرسى و تاخیر تادیه به استناد یک فقره 
چک به شماره به تاریخ سررسید 96/9/30 – 905636 عهده بانک مسکن شعبه لردگان  با توجه 
به گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه و امضا خوانده در ذیل چک ها که توسط بانک مربوط نیز 
گواهى شده و وجود اصل چک در ید خواهان و استصحاب بقاى حالت مدیونیت خوانده و عدم حضور 
خوانده جهت دفاع لذا دعوى را مدلل  تشخیص مستندا به مواد 313 و 320 قانون تجارت و مواد 198 
و 515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت 
مبلغ فوق200/000/000 ریال  بابت اصل خواسته و خسارت  دادرسى به میزان 2/625/000 ریال 
( دو میلیون وششصد و بیست و پنج هزار ریال )  وهمچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه  از تاریخ  
تقدیم دادخواست 97/10/3 بر مبناى نرخ اعالمى بانک مرکزى  و حق الوکاله وکیل در حق خواهان 

صادر ، اعالم مى نماید راى صادره غیابى ظرف بیست روز قابل واخواهى در این مرجع و سپس ظرف 
بیست روز قابل اعتراض در دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد میباشد. ایضا نسبت به شق خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا تاریخ تقدیم دادخواست با التفات به اینکه حسب مستفاد از ماده 
314 قانون تجارت و صراحت ماده 286 همان قانون دارنده ى چک در صورتى مى تواند از مزایاى 
اسناد تجارى در برابر دارنده با حسن نیت استفاده نماید که در ظرف یکسال از تاریخ گواهى عدم 
پرداخت مبادرت به اقامه دعوى نماید و اال خصیصه و مزایاى تجارى از آن سلب و در واقع از حکومت 
اسناد تجارى خارج میگردد فلذا خسارت تاخیر تادیه بر مبناى ماده 522   قانون آیین دادرسى مدنى 
از تاریخ مطالبه محاسبه مى گردد و بدین رو در ظرف زمان مذکور خواهان محق تلقى نمى گردد و 
مستند به ماده 197 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر بى حقى خواهان  در خصوص مورد صادر ، 
اعالم مى نماید. این راى حضورى  و ظرف 20 روز از ابالغ قابل تجدید نظرخواهى در دادگاه عمومى 
حقوقى نجف آباد مى باشد. 394754/م الف- سید امید قاضى عسگر – قاضى شعبه 11 شوراى 

حل اختالف نجف آباد /12/183
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 897/97 دادنامه 1293-97/10/25 مرجع 
رسیدگى شعبه یازدهم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: اسماعیل خیرى  نشانى: نجف آباد خ 
شریعتى جنب سازمان آب وکیل خواهان : مهدى سواد کوهى  نشانى : نجف آباد – خ امام روبروى 
سینما الله   خوانده: شهرام مهدیان سلطان آبادى  نشانى: مجهول المکان ، موضوع: مطالبه وجه 
یک فقره چک به شــماره 386478-96/9/30 جمعا به مبلغ 69/000/000 ریال ( شــصت و نه 
میلیون ) 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 اى 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 اسماعیل خیرى با وکالت مهدى 
سواد کوهى  به طرفیت شهرام مهدیان سلطان آبادى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان 
و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر اســتقرار 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 لذا 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 69/000/000 ریال ( شصت و نه میلیون 
ریال ) بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 990/000 ریال ( نهصد و نود هزار ریال ) به عنوان هزینه 
هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر 
و تادیه از تاریخ سررسید 97/9/30  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 ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد.394757/م الف، قاضى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه یازدهم/ 12/184
ابالغ وقت رسیدگى

 شماره نامه1397009001853471  شماره پرونده: 970998375300222 شماره بایگانى پرونده: 
970246 شاکى: آقایان مهدى و رضا شهرتین براتى  متشاکى عنه : محمود اسحاقى   فرزند حمید 
رضا به نشــانى مجهول المکان محل حضور دادگاه عمومى بخش مهردشت اتهام : ایراد ضرب و 
جرح عمدى با سالح سرد با توجه به اینکه آقایان مهدى و رضا شهرتین براتى شکایتى دائر بر ایراد 
ضرب و جرح عمدى با سالح سرد علیه آقاى محمود اسحاقى فرزند حمید رضا رضا مطرح نمودند 
که در شعبه دادگاه بخش مهر دشت تحت  کالســه 970246و 970247  تحت رسیدگى میباشد  
بنا به اعالم و درخواست شاکیان و به لحاظ مجهول المکان بودن متشاکى عنه به استناد ماده 344 
ق آ د ك مراتب یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشار آگهى میشود تا  جهت رسیدگى به اتهام 
در مورخه 98/02/24 ساعت 10 صبح در این دادگاه حضور یابند در صورت عدم حضور به پرونده 
غیابى رسیدگى خواهد شد.393579/م الف- مدیر دفتر دادگاه عمومى بخش مهر دشت/ 12/185 

 حصروراثت 
على امینى علویجه داراى شناســنامه شماره 81 به شرح دادخواســت به کالسه 565/97  از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا امینى علویجه  
بشناســنامه 66 در تاریخ 97/11/12 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به : 1. اعظم امینى علویجه فرزند رضا متولد 1353 ش ش 74 نسبت با 
متوفى فرزند ، 2. اکرم امینى علویجه فرزند رضا  متولد 1359ش ش 7 نسبت با متوفى فرزند ، 3. 
سمیه امینى علویجه فرزند رضا  متولد 1365 ش ش  245  نسبت با متوفى فرزند ، 4. على امینى 
علویجه فرزند رضا  متولد 1351ش ش 81 نسبت با متوفى فرزند  ، 5. مهدى امینى علویجه فرزند 
رضا  متولد 1360ش ش 5954 نســبت با متوفى فرزند ، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 394296/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

نجف آباد /12/186

استاندار اصفهان گفت: براساس قانون، اختیارات قابل 
تفویض اســتانى به شهرســتان ها واگذارشده و حیطه 

عملکرد فرمانداران افزایش مى یابد.
عباس رضایى با اشاره به این که باید کارها را تسهیل و 
مسائل را برطرف کرد، افزود: بروکراسى ادارى در استان 
وجود دارد اما اختیاراتى که در توان مدیریت استان بوده 

واگذار شده است.
اســتاندار اصفهان تصریح کرد: نباید مرتب بگوییم که 
سرمایه گریزى در استان وجود دارد و در صورتى که این 

مطلب تکرار شود، به تدریج اتفاق خواهد افتاد. 
وى خاطرنشان کرد: دستگاه هاى ادارى و متولى صدور 

مجوزها باید در یک دوره کوتاه مدت جواب استعالم ها 
را به شرکت ها ارائه دهند و در صورتى که جواب الزم را 
ارائه ندهند، به منزله پاســخ مثبت به استعالم ها تلقى 

خواهد شد. 
رضایى با اشــاره به اینکه امروز کشــور مــا در یکى از 
سخت ترین شرایط پس از انقالب به سر مى برد، تصریح 
کرد: باید بر اساس واقعیت هاى موجود خواسته هاى خود 

را از دولت مطالبه کنیم. 
وى خاطرنشــان کرد: اجراى یک ســرى از تقاضاها و 
خواسته هاى مردمى به مدیریت بر مى گردد اما تحقق 
بعضى از درخواست ها در شرایط فعلى امکان پذیر نیست.

سخنگوى تشکل فراگیر تولید و تجارت گفت: شاخص هاى 
وضعیت محیط کسب و کار و پایش مداوم آنها باید مبناى 

فعالیت اتاق بازرگانى اصفهان باشد.
 مسعود گلشــیرازى بیان کرد: شــعار «اصفهان شاخص 
مى خواهد» یعنى اتاق در همه برنامه هاى خود، بهبود این 
شاخص ها را که در نهایت به بهبود سرمایه اجتماعى منجر 

خواهد شد، در دستور کار قرار دهد.
وى افزود: حرکت برمبناى شاخص ها، این خصوصیت را دارد 
که قابل پایش، بررسى و تحلیل است و مردم و اعضاى اتاق 
بازرگانى مى توانند در مورد فعالیت هاى اتاق در این زمینه 
مطالبه گرى کنند.  گلشــیرازى تاکید کرد: در برنامه هاى 

تشکل فراگیر تولید و تجارت راهکارهاى بهبود فضاى کسب 
و کار و ســرمایه اجتماعى به تفصیل و تفکیک تخصصى 
مطرح گردیده است. سخنگوى تشکل فراگیرتولید و تجارت 
اظهار داشت:متأســفانه اســتان اصفهان  در بحث محیط 
کسب و کار در کنار استان هایى چون کرمانشاه، سیستان 
و بلوچستان در وضعیت نامساعدى قرار دارد.وى ادامه داد: 
وظیفه اتاق بازرگانى در بهبود محیط کسب و کار است  که 
این وظیفه مهم در مدیریت فعلى اتاق اصفهان به فراموشى 

سپرده شده است.
گلشیرازى تصریح کرد: اصفهان صنعتى در پنج دهه گذشته 

موانع توسعه پایدار را فراموش کرده است.

اختیارات فرمانداران استان 
افزایش مى یابد

شاخص هاى محیط کسب و کار 
مبناى فعالیت اتاق بازرگانى 

بهره بردارى از استخر
 ذخیره آب شهردارى فالورجان 
استخر ذخیره آب شهردارى فالورجان جهت آبیارى 
درختان و فضاى سـبز سـطح این شـهر مـورد بهره 

بردارى قرار گرفت.
با توجه به کاهش نزوالت آسمانى و مواجهه با بحران 
کم آبى، فعالیت هـاى فراوانى جهت کاهش مصرف 
آب  و بهینه سازى آبیارى فضاى سبز سطح این شهر 

انجام شده است.
شـهردار فالورجان در این خصوص چنیـن گفت: با 
توجه به بحران کم آبى سال هاى اخیر و در نظر گرفتن 
وسعت فضاى سـبز سطح شهر، شـهردارى با برنامه 
ریزى از پیش تعیین شده، احداث استخر ذخیره آب به 
ظرفیت چهار هزار مترمکعب در نهالستان شهردارى 

را در دستور کار خود قرار داد.
جـواد نصـرى تصریـح کـرد: بـا اسـتفاده از ایـن 
ظرفیت و بـا توجه بـه کم آبـى، امید واریـم در حفظ 
فضـاى سـبز و درختان سـطح شـهر بیـش از پیش 

کوشا باشیم.

رونمایى از نخستین مرام نامه 
رسانه اى کشور 

محمد مهدى موالییان، معـاون فرهنگى اجتماعى 
شـهردارى شـهرضا گفت: مرام نامه رسـانه اى من 
و والدینم در فضـاى مجازى، براى نخسـتین بار در 
ایران، توسـط دانش آموزان شـهرضایى و در حضور 

والدین رونمایى و امضا شد.

خبر

معاون هماهنگى اموراقتصادى و توسعه منابع استاندارى 
اصفهان گفت: تالش مى شود با تزریق بودجه از طریق 
فاینانس به طرح هاى کالن، نرخ بیکارى این اســتان 

کاهش یابد.
حسن قاضى عسکر افزود: نرخ اشتغال استان بر اساس 
آمار ماه هاى گذشته در وضعیت خوبى نیست و نسبت به 

میانگین کشورى 2 درصد کمتر را نشان مى دهد.

وى اظهارکرد: تالش مى کنیم بــا فاینانس طرح هاى 
کالن استان و تزریق بودجه به آنها، زمینه توسعه اشتغال 

را فراهم کنیم.
گفتنى است؛ نرخ بیکارى در استان اصفهان در ماه هاى 
اخیر روند افزایشى داشته است، به گونه اى که این رقم در 
تابستان سال جارى 15 درصد بود که بنابر گزارش مرکز 
آمار ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1/4 درصد 

افزایش یافته است.
همچنین براساس آخرین آمار منتشر شده از سوى مرکز 
آمار ایران، نرخ بیکارى اصفهان 15 درصد اعالم شده که 

این شاخص در تابستان سال گذشته 13/6 درصد بود. 
این درحالى اســت که نرخ بیکارى استان در بهار امسال 
13/3 درصد بود و نســبت به فصل مشابه سال گذشته 

22,8/8 درصد کاهش یافت. 

کاهش بیکارى در اصفهان
 با فاینانس طرح هاى کالن 

در راستاى اهداف و سیاست هاى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان، 
امور برق غرب نسبت به اجراى پروژه تجهیز پست زمینى و فیدر گیرى، 
جمع آورى ترانس هوایى در حریم و بهینه سازى و رفع حریم شبکه فشار 
متوسط هوایى واقع در خیابان رباط، کوچه نشاط، کوچه نصر با هزینه اى 

بالغ بر 2540 میلیون ریال اقدام کرد.
 kva در این زمینه،اجراى پروژه تجهیز یک باب پست زمینى به قدرت
400 ، احداث و بهینه سازى شبکه فشــار متوسط هوایى به طول 200 
متر، کابل کشى فشار متوسط زمینى به طول 50 متر ، کابل کشى فشار 
ضعیف زمینى به طول 180 متر و احداث و بهینه ســازى شــبکه فشار 
ضعیف هوایى با کابل خودنگهدار به طول 830 متر انجام شد و به بهره 

بردارى رسید .

تجهیز پست زمینى و جمع آورى
 ترانس هاى هوایى خیابان رباط 

حکم متهم پرونده قتل شهید«شاه ســنایى» در اغتشاشات دى ماه 96 در 
کهریزسنگ تا یک هفته دیگر اعالم مى شود.

رئیس شعبه اول دادگاه کیفرى استان اصفهان گفت: در چهارمین و آخرین 
جلسه رسیدگى به پرونده قتل پاسدار شهید شاه سنایى، پس از استماع اولیاى 
دم، وکیل مدافع و اظهارات «مصطفى صالحى»، متهم به قتل شهید شاه 

سنایى، رأى صادره دادگاه تا یک هفته دیگر اعالم مى شود.
نجف پور افزود: مصطفى صالحى (معروف به مصطفــى َفَتل)، کارگردان 
اغتشاشات کهریزسنگ، متهم به قتل شهید سجاد شاه سنایى و ضرب و جرح 
شش نفر دیگر است.  گفتنى است؛ سجاد شاه سنایى در جریان اغتشاشات 
دى96، زمانى  که به همراه دیگر مامــوران در تالش براى باز کردن محور 

اصفهان - نجف آباد بود، با شلیک گلوله اسلحه  شکارى به شهادت رسید.

اعالم حکم کارگردان اغتشاشات 
خونین کهریزسنگ تا یک هفته دیگر

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهــان گفت: دومین 
المپیاد ورزش زنان کارگر کشور از 11 اسفندماه(امروز) به مدت سه روز 

در اصفهان برگزار مى شود.
محســن نیرومند اظهار کــرد: مراســم افتتاحیه ایــن رقابت ها، روز 
شنبه(امروز)از ســاعت 16 در محل اردوگاه کشــورى شهید بهشتى 
اصفهان واقع در شهر ابریشم با حضور مسئوالن ملى و استانى برگزار 

مى شود.
وى افزود: این المپیاد در پنج رشــته ورزشى شــنا، دارت، تنیس روى 
میز، آمادگى جسمانى و بسکتبال سه نفره و با حضور 250 نفر از بانوان 
برگزیده کارگران در قالب تیم هاى ورزشى 26 استان از سراسر کشور 

برگزار مى شود.

از امروز برگزار مى شود؛ 

دومین المپیاد ورزش زنان کارگر کشور در اصفهان 
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افراد زیادى از اختالالت خواب از جمله بى خوابى رنــج مى برند. اختاللى که عامل ابتال به 
اضطراب، افسردگى و هراس است.

در کنار روش هایى مانند دارو درمانى، ثابت شــده مصرف برخى اقالم غذایى به خصوص 
میوه ها، نقش مهمى در افزایش کیفیت خواب و جلوگیرى از بروز اختالالت خواب دارد.

آگهى انتقالى
آگهى انتقالى شرکت بهنام پروتئین زاینده رود سهامى 
خاص به شــماره ثبت 53810 واحــد ثبتى اصفهان و 
شناســه ملــى 14004781463 به موجــب آگهى 
تغییرات شماره ى 139530402085012965 مورخ 
1395/08/12 و صورت جلســه مجمــع عمومى فوق 
العاده مورخ 1395/06/24 مرکز اصلى شــرکت بهنام 
پروتئین زاینده رود سهامى خاص به شماره ثبت 53810 
واحد ثبتى اصفهان به واحد ثبتى فالورجان ابتداى جاده 
درچه روستاى هویه ســردخانه زاینده رود و کدپستى 
8469147943 انتقال یافت و در این اداره تحت شماره 
1856 به ثبت رسید و جهت اطالع عموم آگهى میگردد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى فالورجان (395225)

سرطان مسئول بیشــتر مرگ و میرها در کشورهاست. 
بسیارى از عالیم اولیه سرطان ممکن است مبهم و غیر 
اختصاصى باشد. این است که مردم نیاز به آگاهى از این 

عالیم و گزارش آنها به پزشک دارند.
بسیارى از سرطان ها در مراحل اولیه شناسایى قابل درمان 
هستند و ما در ادامه لیستى از عالیم مبهم که نباید به هیچ 

وجه نادیده گرفته شوند، آورده ایم.

خشونت صدا همراه با صداى خس خس: 
 خس خس یا خشونت صدا در اثر ابتال به سرماخوردگى 
طبیعى است اما اگر این عالمت در عرض دو تا سه هفته رو 
به بهبودى نرفت، نیاز به چک کردن دارد. خشونت صداى 
مداوم مى تواند نشان دهنده ابتال به سرطان گردن باشد. 
خس خس سینه نیز باید از طریق رادیوگرافى قفسه سینه 
بررسى شود و به خصوص اگر این عالمت نیز بیش از سه 
هفته به طــول بیانجامد، مى تواند نشــاندهنده ابتال به 

سرطان ریه باشد.

تعریق سنگین شــبانه: بروز این عالمت در 
دوران یائسگى طبیعى اســت اما تعریق شبانه سنگین 
مى تواند نشانه اى از ابتال به لنفوم (تومور در حال توسعه در 
سلول هاى لنفاوى) نیز باشد. مبتالیان به این بیمارى به 
این دلیل که سلول هاى لنف مقدار زیادى انرژى استفاده 
مى کنند، سوخت و ساز باالیى دارند به طورى که تعریق 
شبانه یکى از نشانه هاى متابولیسم باال در آنهاست. دیگر 
نشانه هاى ابتال به این سرطان شامل لمس توده حدود دو 
سانتیمترى یا بیشــتر در زیر بغل، کشاله ران و یا اطراف 

گردن است.

سوزش مزمن سر دل: بعد از مصرف غذاهاى 
چرب و تند، این احساس غیر طبیعى نیست اما اگر مشکل 
بیش از ســه هفته به طول انجامد و شما نیاز به مصرف 
منظم آنتى اسیدها داشته باشید، ممکن است خطر ابتال به 
ســرطان معده یا مرى مطرح شــود. حتى این عالمت 
مى تواند نشــانه اى از ابتال به ســرطان پانکراس و یا 

تخمدان باشد.

کمردرد: بیشتر مردم از کمردرد رنج مى برند. براى 
حدود 99 درصد از این افراد مشکالت اسکلتى عضالنى 
مطرح است اما کمردرد در بقیه آنها مى تواند نشانه اى از 
ابتال به سرطان لوز المعده باشد. نشانه هاى معمول این 
بیمارى، درد در قسمت فوقانى شکم است که به سراسر 
کمر گسترش مى یابد. این سرطان با خستگى و کاهش 

وزن نیز همراه است.

خونریزى بعد از یائسگى: تجربه خونریزى 
حتى بعد از یائسگى مى تواند از نشانه هاى اولیه ابتال به 
سرطان «آندومتر» باشد. ســرطان آندومتر که در حال 
افزایش در میان زنان است، با اضافه وزن همراهى دارد و 
اگر زود تشخیص داده شــود، به طور کامل قابل درمان 

است.

مشکالت ادرار: با افزایش ســن و بزرگى غده 
پروستات، ادرار کردن مکرر به خصوص در شب در مردان 
بسیار شایع است اما این عالمت مى تواند همراه با مشکل 
در شروع دفع ادرار، نشاندهنده ابتال به سرطان پروستات 

باشد و نیاز به انجام آزمایش و نمونه بردارى وجود دارد.

مشکالت بلع: اختالالتــى مانند سکته مغزى، 
آسیب هاى مغزى و دیگر شرایط پزشکى مى توانند منجر 
به مشکالت بلع شوند اما گاهى اوقات این عالمت ممکن 
است نشانه کلیدى ابتال به سرطان سر و گردن باشند. سایر 
عالیم شامل درد در پشت دهان است. کسانى که سیگار 
مى کشند، بیشتر در معرض ابتال به این سرطان ها هستند.

زخمى که بهبود نمى یابد: زخمى که دو تا چهار 
هفته از عدم بهبود آن مى گذرد، مى تواند نشانه ابتال به 
سرطان پوست باشــد. خطر خوب این است که سرطان 
پوست به راحتى قابل تشخیص است و به درمان به خوبى 

پاسخ مى دهد.

بیمارى هاى قلبى مانند بیشــتر بیمارى ها با عالیمى 
همراه است و تنها با کمى دقت مى توان در مراحل اولیه 

به تشخیص و درمان آن کمک کرد.
نشانه هاى نارسایى هاى قلبى، دامنه بروز عالیم آن را 
در نقاط مختلف بدن گسترده مى کند و به همین دلیل 
نشانه هایى که حاکى از بروز مشکل قلبى است، ممکن 
است با نشانه هاى دیگر بیمارى ها اشتباه گرفته شود. در 

ادامه با بعضى از این نشانه ها آشنا مى شویم:

آپنه خواب
اگر خر و پف مى کنید و تنفس شــما مــدام دچار وقفه 
مى شود، بدان معنا است که مغز شــما قادر به دریافت 
اکسیژن کافى نیســت و در نتیجه با ارسال سیگنال به 
رگ هاى خونى و قلب، دستور فعالیت سخت تر و بیشتر 

را براى تداوم جریان در بدن صادر مى کند.
 این فرایند خطر افزایش فشــار خــون و برهم خوردن 
ریتم قلب، ســکته مغزى و نارســایى قلبى را افزایش 
مى دهد. البته خوشبختانه آپنه خواب یک عارضه قابل 

درمان است.

بروز جوش هاى برآمده زردرنگ
سطح بسیار باالى ترى گلیسرید در بدن مى تواند موجب 
بروز جوش هاى متعدد در ناحیه بند انگشتان پا و دست 
و پایین تنه شود. وجود این چربى ها در خون، یک عامل 

مهم در سخت شدن ســرخرگ ها محسوب مى شود . 
افزایش تعداد رگ هاى سخت شده، اغلب منجر به بروز 
عارضه هایى مى شــود که خطر ابتال به امراض قلبى و 

سکته هاى مغزى را افزایش مى دهد.

احساس ضعف در توانایى مشت کردن 
دست

قدرت دست مى تواند نکات بســیارى را درباره توانایى 
قلب شما آشــکار کند. تحقیقات نشان مى دهد توانایى 
فشردن اجسام مختلف در دست، به معناى پایین آمدن 
خطر ابتال به امراض قلبى است. اگر شما به راحتى نتوانید 
اشیا را در دستانتان بگیرید یا فشار دهید، این بدان معنا 
است که احتمال وجود برخى مشــکالت قلبى در بدن 

شما بسیار باال است.

بروز نقاط تیره در زیر ناخن
اگر آسیبى فیزیکى به انگشــتان دست یا پاى شما وارد 
نشده اما نقاط خون مردگى کوچک زیر ناخن هاى شما 
ظاهر شده، بدان معنا است که در دریچه هاى قلب تان 

نوعى عفونت ایجاد شده است.

احساس سرگیجه
احساس سرگیجه اغلب نشــانه این است که قلب شما 
دچار مشکل شده اســت، زیرا قادر به پمپ کردن کافى 

خون به مغز شما نیست.احساس ســرگیجه مى تواند 
نشانه ریتم نامنظم قلب باشد که از آن با عنوان آریتمى 
یاد مى شود. نارســایى قلب به معناى تضعیف ماهیچه 
قلب است که مى تواند باعث از بین رفتن تعادل هنگام 

ایستادن شود.

تغییرات رنگ پوست
تغییر رنگ انگشتان دست یا پا به خاکسترى، به معناى 
ضعف گردش خون غنى از اکســیژن است که علت آن 
مى تواند وجود نوعى نارسایى مادرزادى قلبى، باریک 

شدن یا انسداد عروق خونى باشد.

جارى شدن خون از لثه ها
مطالعات نشان داده است که خونریزى، تورم یا حساس 
شدن لثه ها مى تواند به بروز مشــکل در ضربان قلب 
منجر شــود. یک تئورى درباره دلیل ایــن ارتباط، این 
است که باکترى مى تواند وارد جریان خون و سبب بروز 

التهاب در قلب شما شود.

 تورم در پاها
این عارضه زمانى رخ مى دهد که شما به مدت طوالنى 
مى ایستید یا مى نشینید. این تجمع مایع مى تواند ناشى 
از ناتوانى قلــب و گردش خون ضعیــف در ناحیه پاها

 باشد.

نشانه هاى ابتال به بیمارى قلبى

هل، گیاه دانه  مانند خوشــبویى است که در طب سنتى 
جایگاه ویژه اى دارد و بیمارى هاى تنفسى افراد را درمان 

مى کند.
وجود آنتــى اکســیدان کوئرســتین در هــل باعث 
مى شود ســلول هاى بدن در برابر آسیب هاى ناشى از 
مواد شــیمیایى و سمى  محافظت شــوند. از مهمترین 
ویژگــى هاى این دانه هــاى معجزه گر مــى توان به 
تأ ثیر آن بر دستگاه گوارش اشــاره کرد، به گونه اى که 
با کنترل ترشــح اســتیل کولین کلراید، انتقال دهنده  
عصبى که توسط سیســتم عصبى پاراسمپاتیک ترشح 
مى شــود، نقش مهمى  در تنظیم حرکات دودى روده 

دارد. 

همچنیــن عصاره  هل با مســدود کــردن کانال هاى 
کلســیمى، انقباضات خودبه خود دســتگاه گوارش را  

 مهار مى کند.

تأثیر هل در کاهش فشار خون
بررسى هاى محققان نشان مى دهد که ترکیبات موجود 
در هل از جذب دوباره سدیم در بدن جلوگیرى مى کند. 
این موضوع باعث افزایش ترشــح ادرار مى شود و در 
نتیجه کاهش فشار خون افراد را در پى دارد. همچنین از 
آنجا که هل خواص آنتى اکسیدانى دارد، سالمت قلبى 
را تقویت مى کند. وجود فیبر در این دانه هاى خوشبو نیز 
به کاهش سطح کلسترول و بهبود سالمت قلب کمک 

مى کنــد و  نقش موثرى در کاهش  فشــار خون افراد
 دارد.

بیمارى هاى تنفسى را درمان مى کند
مصرف هل باعث مى شــود فرآیند تنفــس با افزایش 
گردش خون در ریه ها آســان تر شود و عالئم بیمارى 
آســم نظیر تنگى نفس، خس خس، سرفه و ... کاهش 
یابد. در طب سنتى مى توان از هل ســبز براى درمان 
برونشیت، آسم و سایر مشکالت تنفسى استفاده کرد. 
همچنین هــل داراى خواص ضد میکروبى اســت که 
ســالمتى دهان را افزایش مى دهد و نقش مهمى در 
جلوگیرى از پوســیدگى دندان ها و درمــان تنفس بد

 دارد.

افزایش اشتها
یکى از موارد درمانى دانه هاى هل، افزایش اشــتهاى 
افراد اســت، به گونــه اى کــه حتى روغــن هل نیز 
مى تواند به عنوان یک داروى محرك اشــتها استفاده 

شود. 
همچنین این دانه هاى خوشبو داراى خواص آرام بخش 
عضالنى است و به کاهش سکسکه کمک مى کند. از 
دیگر خواص جادویى هل مى توان به بهبود گردش خون 
در سراسر بدن، افزایش سالمتى پوست، کمک به درمان 

دیابت، مبارزه با افسردگى و... اشاره کرد.

درمان بیمارى هاى تنفسى با هل

ــتهاى
 هل نیز

ستفاده 

م بخش 
 کند. از 
ش خون 
ه درمان 

میوه هایى که شما را از بى خوابى نجات مى دهند

سیب  
حاوى مقادیر زیادى ویتامین ها و پلى فنول ها است. ویتامین c و ویتامین B6 موجود در سیب منجر به بهبود تنفس، کنترل فشار خون، 
کمک به استراحت بدن و کاهش اســترس در هنگام خواب مى شــود. ویتامین B16 موجود در این میوه به انتشار سروتونین کمک 

مى کند. پلى فنول هاى موجود در سیب نیز باعث تنظیم سطح قند خون در هنگام شب مى شود.

انگور
 درست مانند گیالس، منبع غنى از مالتونین اســت. اگر انگور در مقادیر زیادى قبل از خواب مصرف شــود، به ترویج خواب بدون

 وقفه کمک مى کند. عالوه بر تاثیر عمیق انگور روى کیفیت خواب، این میوه سرشار از آنتوسیانین و رزوراترول است که هر دو آنتى 
اکسیدان هایى هستند که سیستم ایمنى بدن را تقویت مى کنند.

بادام
 بادام سرشار از منیزیم است و افزایش سطح این ماده معدنى در بدن مى تواند باعث ریلکس شدن 
عضالت و باال رفتن کیفیت خواب در افراد مختلف شود. به عالوه، پروتئین مرغوب موجود در 
بادام مى تواند ســطح قندخون را در طول خواب ثابت نگه دارد. ثابت ماندن قندخون در طول 
خواب باعث مى شود پریدن از خواب و احساس گرسنگى در طول شب به حداقل ممکن برسد. 
به همین دلیل بهتر است در وعده شام، حدود 35 گرم بادام خام را به ساالد خود اضافه کنید یا 4 

تا 5 عدد بادام را یکى، دو ساعت پیش از خواب میل کنید.

گیالس 
مالتونین، هورمون مسئول چرخه خواب و بیدارى و ســاعت داخلى بدن است و گیالس منبع 
غنى از این هورمون محسوب مى شود. مطالعات نشان داده که مصرف آب گیالس براى دو بار 
در روز، باعث افزایش 90 دقیقه اى زمان خواب در کسانى مى شود که از بى خوابى رنج مى برند. 

راضیه شناور، کارشناس طب ســنتى گفت: شترمرغ با 
وجود اینکه در گروه پرندگان طبقه بندى مى شود، گوشت 
آن جزو گوشت هاى قرمز محسوب مى شود و نسبت به 
گوشت هاى قرمز، کم چرب تر و سالم تر و از لحاظ قابلیت 
هضم نسبت به گوشت هاى دیگر جذب باالیى دارد، به 
طورى که 90 درصد آن هضم مى شــود و پس از گوشت 

ماهى، رتبه دوم را دارد.
  وى ادامه داد: گوشت شترمرغ در مقایسه با سایر گونه هاى 
حیوانى، محتواى چربى داخل ماهیچه اى اندکى نیز دارد.

شناور اضافه کرد: گوشت شترمرغ نسبت به سایر گوشت ها 

در هر 100 گرم میزان کالرى، چربى و اســید هاى چرب 
اشباع کمتر و میزان آهن باالترى دارد.

وى بیان کــرد: 100 گرم گوشــت شــترمرغ به طور 
متوســط 103 کیلوکالرى انرژى دارد که در مقایســه با 
گوشت بوقلمون با 116 کیلوکالرى و گوشت گاو با 121 
کیلوکالرى کمتر اســت.وى افزود: میــزان پروتئین در 
گوشت شــترمرغ نیز 22 درصد است که سطح مطلوبى 

براى سطح پروتئین به شمار مى رود.
شــناور تصریح کرد: با توجه به میزان پایین کلسترول و 

چربى آن نسبت به ســایر گوشت ها و همچنین باال 

بودن میزان PUFA (چربى مفید آن) باعث بهبود سطح 
چربى خون به ویژه کاهش سطح LDL (چربى بد خون) 
مى شود.وى افزود: گوشت شــترمرغ داراى مقدار قابل 
توجهى آهن نســبت به سایر گوشــت پرندگان و برخى 
گوشت هاى قرمز مانند گوشت گاو است.  شناور تاکید کرد: 

مانند دارا بودن گوشت شترمرغ به دلیل خواصى 
 B12، میزان باالى ویتامین

B6 و آهن، بــراى زنان 

باردار و کــم خونى 
مفید است.

کم خونى، یکى از علل اصلى احساس خستگى مفرط 
اســت و کمبود آهن و اسیدفولیک شــایع ترین نوع 
کم خونى اســت. کمبود آهن در خون سبب کاهش 
و کوچک شــدن گلبول هاى قرمز مى شود. در نتیجه 
تبادل اکسیژن و دى اکســید کربن به خوبى صورت 
نمى گیرد و سلول ها با اکسیژن کم نمى توانند سوخت 
و ساز مواد قندى را به خوبى انجام دهند و این حالت 

براى فرد، خستگى و ضعف و بى حالى را در پى دارد.
احساس خستگى بیش از حد دالیل متعددى از قبیل 

افسردگى، بیمارى هاى عفونى، 
بیمارى هــاى قلبــى، غذاى 
ناکافى، کم کارى تیروئید، 
حساســیت غذایى و از همه 
مهمتر کمبود آهن در خون 
دارد. انرژى موجود در بدن 
که به واسطه مصرف غذاها 
به وجود مى آید نیز در بروز 

احساس خستگى موثر است. وقتى 
بدن به علت نخوردن غذا، اختالل در 

جذب غذا یا حجم باالى فعالیت بدنى نامتناســب با 
میزان انرژى مصرفى، دچار افت انرژى شود، خستگى 

مفرط بروز پیدا خواهد کرد.
مقدار قند موجود در بدن به شکل گلیکوژن، بین 300 
تا 400 گرم اســت که تنها مى تواند انرژى نصف روز 
یک فرد بالغ را تامین کند. بنابراین انرژى اصلى مورد 
نیاز انسان از طریق سوختن چربى ها تأ مین مى شود. از 
دیگر علل خستگى مفرط، تنگ بودن مجراى عروقى 

است. در این صورت اکسیژن، مواد قندى و خونرسانى 
با سرعت مناسب در بدن انجام نمى شود و انرژى به 
مقدار کافى به بافت ها و عضالت بدن نمى رسد که در 
این حالت فرد احساس خستگى مفرط مى کند. البته 

کم خوابى هم در تشدید این موضوع بى اثر نیست.
کمبود ویتامین ها، امالح و مواد معدنى در بدن موجب 
به هم خوردن تبــادالت بیوشــیمیایى و روابط بین 
دستگاه ها مى شود که موجب افت انرژى و در نتیجه 

بروز احساس خستگى مى شود.
همچنین ناگفتــه نماند کــه کمبود آهن 
در خون، ســبب کاهش و کوچک شدن 
گلبول هاى قرمز مى شــود، 
در نتیجــه عمل تبادالت 
اکســیژن و دى اکسید 
کربن به خوبــى صورت 
نمى گیرد و سلول ها با وجود 
کمبود اکســیژن نمى توانند 
سوخت و ســاز مواد قندى را به 
خوبى انجام دهند و این حالت براى فرد، 

ضعف و بى حالى را در پى دارد.
میزان اســتاندارد آهن، بین 90 تا 100 میلى گرم در 
خون است. جذب آهن از طریق مصرف جگر، گوشت 
قرمز به ویژه گوشت گوســاله، تخم کدو، کشمش و 
خرما صورت مى گیرد. البته فعالیت بدنى زمینه جذب 
آهن را افزایش مى دهد و در صورت تامین نشدن آهن 
مورد نیاز بدن از این طریق، مى توان تحت نظر پزشک 

از مکمل هاى دارویى و قرص آهن استفاده کرد.

خواص درمانى گوشت شتر مرغ

رابطه خستگى زیاد با کم خونى

همانطور که همه مى دانیم نخود فرنگى غنى از ویتامین ها، 
فیبر ها و آنتى اکسیدان ها هســتند که بدن ما را سالم نگه 

مى دارد و خطر سرطان را کاهش مى دهد.
 نخودفرنگى شامل یک «کومسترول پلى فنول» محافظ 

سالمت است که خطر سرطان معده را کاهش مى دهد.
 ویتامیــن A و ویتامیــن C موجود در نخــود فرنگى ، از 
گسترش انواع سرطان هاى پروســتات، سینه، تخمدان و 

پانکراس جلوگیرى مى کند.

پیشگیرى از سرطان با 
نخود فرنگى

هشدارهاى خاموش ابتال به انواع سرطان ها را جدى بگیرید
نخود فرنگى

ر پى ر ىر بى و ىو
ى بیش از حد دالیل متعددى از قبیل 

رى هاى عفونى، 
قلبــى، غذاى 
رى تیروئید، 
ایى و از همه 
هن در خون 
بدن جود در
صرف غذاها 
در بروز نیز

ى موثر است. وقتى 
خوردن غذا، اختالل در

وجب و ى
بروز احساس خستگى مى شود
همچنین ناگفتــه نماند ک
در خون، ســبب کاهش
گلبول هاىق
در نتیجــ
اکســیژ
کربن به
نمى گیرد و
اکســ کمبود
سوخت و ســاز
انجام دهند و این خوبى
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از خدا چون خردمندى بترسید که دل را به تفکر مشغول داشته 
و ترس از خدا بدنش را فرا گرفته است و شب زنده دارى خواب 
از چشــم او ربوده و بــه امید ثــواب، گرمى روز را با تشــنگى 
گذرانده است با پارسایى شهوات را کشــته و نام خدا زبانش را 

موال على (ع)همواره به حرکت درآورده  است.

شهردارى حبیب آباد در نظر دارد نسبت به:
 1. بهره بردارى یک قطعه زمین واقع در پارك آزادى جهت احداث پارك بادى
2. بهره بردارى یک قطعــه زمین واقع در پــارك آزادى جهت تولید کود 

بیوکمپوست
اقدام نماید . لذا از کلیه متقاضیان  دعوت میشود جهت شرکت  در مناقصه و 
خرید اسناد مربوطه تا تاریخ 1397/12/14 به شهردارى حبیب آباد مراجعه 

نمایند.
تلفن تماس : 03145482321

آگهى مناقصه عمومى

سید جواد لقمانى - شهردار حبیب آباد

نوبت دوم

با عنایت به مصوبه شــماره 39 مورخ 97/10/02 شــوراى اسالمى، 
شهردارى زیار در نظر دارد تعداد 11 پالك با کاربرى مسکونى جمعًا 
به مساحت 2308/71 مترمربع واقع در خیابان مرکزى چم و دهکرم 
(ولیعصر) با شرایط مندرج در آگهى مزایده شماره 97/4503 مورخ 
97/12/09 اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل مى آید جهت 
شرکت در مزایده حداکثر تا مورخ 97/12/16 به دبیرخانه شهردارى 

مراجعه و نسبت به اخذ فرم آگهى اقدام نمایند.

آگهى مزایده (نوبت سوم)

سید رسول داودى- شهردار زیار

شهردارى باغبادران به استناد مجوز شماره 555 مورخ 1397/11/28 شوراى محترم اسالمى شهر باغبادران 
در نظر دارد نســبت به اجاره محل احداث کانکس فروش مواد خوراکى واقع در شهر باغبادران با قیمت 

کارشناسى به شرط ذیل اقدام نماید.
1- متقاضیان مى توانند از روز شنبه مورخ 1397/12/18 لغایت روز پنجشنبه مورخ 1397/12/23 با واریز 
مبلغ 300/000 ریال به حساب 0108075091002 نزد بانک ملى بنام شهردارى باغبادران نسبت به اخذ مدارك 

مزایده اقدام نمایند.
2- پیشــنهاد دهندگان مى بایســت معادل 5٪ قیمت پایه کارشناســى را به صورت سپرده 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 پیشنهاد مختار مى باشد.
5- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده درج گردیده است.

6- متقاضیان مى بایست نســبت به تحویل قیمت پیشــنهادى خود تا آخر وقت ادارى روز پنجشنبه 
1397/12/23 به دبیرخانه محرمانه شهردارى اقدام نمایند. 

آگهى مزایده نوبت اول

اردشیر محمدى- شهردار باغبادران

چاپ اول

اختتامیه نخستین جشــنواره نان خوش طعم شهر 
طالخونچه با حضور شــهردار و اعضاى شــوراى 
شــهر طالخونچه، معاون گردشــگرى اداره کل 
میراث فرهنگى استان اصفهان، نمایندگان جهاد 
کشــاورزى و ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
برگزار شد. در این جشــنواره70 شرکت کننده در 

قالب 70 غرفه فروش نان حضور داشــتند که 14 
نفر از آن ها کــه باکیفیت ترین و متنوع ترین نان را 
تولید کرده  بودند به انتخاب مسئوالن و مردم حائز 

رتبه برتر شدند.
جشنواره نان شهر قلعه ها با هدف شناخته شدن 
نان با کیفیت عالى و استفاده از گندم سبوس دار 

در ده نــوع پخت نان کنجد،نان خشــخاش،نان 
کالســیر،نان قندى،نان تافتون، نان شــنبلیله 
گلرنگ،نان یوخه معمولى و قنــدى و نان چهار 
ســنگى برگزار شــد. نان طالخونچه هم اکنون 
در نقاطى از شــهر اصفهان  و تهــران نیز توزیع 
مى شود و یکى از اهداف برگزارى این جشنواره 
آن بود که با معرفى بیشتر این محصول از لحاظ 
کیفیت وماندگارى، توزیع آن در ســطح کشــور 
نیز گسترده تر شــود. این هدفى بود که شهردار 
طالخونچه هم در اظهاراتش در مراسم اختتامیه 

جشنواره نان شهر طالخونچه به آن اشاره کرد. 
سید محمد اطیابى با بیان اینکه هدف از برگزارى 
این جشنواره معرفى نان خوش طعم و با کیفیت 
شهر طالخونچه است، اظهار داشــت: با سفر به 
شهرهاى مختلف کیفیت خوب این نان را درك 
کرده ام و هر فردى از این نان تناول کرده، مشترى 
شده است. وى افزود: دلیل خوش طعمى و کیفیت 
باالى این نان اســتفاده از گندم با کیفیت است و 
این که نانوایى هاى سطح شهر طالخونچه کیفیت 
را فداى کمیت نکرده و هنوز بعد از گذشت سال ها 

نان باکیفیت به مردم ارائه مى دهند.
وى با ذکر مثالى در این باره گفت: یکى از نانوایان 
در تشــریح پخت نان مى گفــت گندمى که ما 
براى پخت استفاده مى کنیم در هر جریب زمین 
کشاورزى حدود 400 کیلوگرم برداشت مى شود 
اما گندم نان عادى در هر جریب زمین کشاورزى 
بیش از 800 کیلوگرم برداشت مى شود و ما به فکر 

سود نیستیم بلکه به فکر تولید نان خوب هستیم.
شــهردار طالخونچه با بیان اینکه موضوع نان در 
شهر طالخونچه مغفول مانده است، گفت: در حالى 
که نان باکیفیتى در این شــهر عرضه مى شود اما 
معرفى و تبلیغ نمى شد در حالى که هزینه کردن 
در این جشنواره ها  نوعى سرمایه گذارى به حساب 
مى آید. بــه گفتــه اطیابى وقتى گردشــگران 
و مســافران از شــهرهاى دیگرى براى چنین 
جاذبه هایى به شــهر طالخونچه بیایند، درآمدى 

براى شهروندان ایجاد خواهد شد.
وى ضمن بیان اینکه با برگزارى جشــنواره نان 
خوش طعم، اولین جشــنواره بــراى طرح هاى 
گردشــگرى ایجادشــده اســت گفت: استقبال 

بى نظیــر مردم اســتان اصفهان و اســتان هاى 
هم جوار در چنین جشنواره هایى، سرمایه گذاران 
را ترغیــب به اســتفاده از توانمندى هاى شــهر 
کرده است. اطیابى مشخصًا  با اشاره به استقبال 
بى نظیر مردم از جشــنواره نان خوش طعم گفت: 
شهردارى طالخونچه درصدد است در سال آینده 
این جشــنواره را به صورت کشورى برگزار کند و 
اکنون به دنبال پیگیرى هاى الزم هســتیم. وى 
خاطرنشان کرد: در نظر داریم نان با کیفیت شهر 
طالخونچه را به دیگر شــهرهاى کشور معرفى و 
عرضه کنیم براى همین به کمک مردم شــهر، 
بحث بســته بندى نان را هم پیگیر هستیم تا نان 
با کیفیت طالخونچه را با بسته بندى خاص خود 

عرضه و ارائه کنیم.
اطیابــى بابیان اینکه معرفى نــان طالخونچه به 
شــهرهاى دیگر باعث ایجاد اشــتغال مى شود، 
خاطرنشان کرد: جشــنواره نان خوش طعم یکى 
از راه هاى معرفى نان طالخونچه به سایر شهرها 
بوده که با همکارى ادارات شهرســتان در سال 

97 آغاز شد.

شهردار طالخونچه در اختتامیه جشنواره نان خوش طعم این شهر:

 نان طالخونچه را به کشور معرفى خواهیم کرد

شهردارى حبیب آباد در نظر دارد نسبت به:
1.فروش 4 باب مغازه واقع در بلوار شهید بهشتى

2.فروش 5 پالك مسکونى واقع در فاز دوم شهرك آیت ا... ادیب
3. اجاره 4 باب مغازه واقع در خیابان  شهید مطهرى
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