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کار سخت مقابل پارسى ها راه هایى براى داشتن خواب آسودهدر خواست پلیس آگاهى استان براى شناسایى سارقدرآمد باالى ایران از محل تردد هواپیماهاى خارجى سالمتاستان ورزش جهان نما

درمان فورى 
دنـدان درد 

شرط برچیده شدن کالس هاى دو نوبته 
3
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آراء مشکوك «برنده باش» 
حذف مى شود

پیش فروش بلیت نوروزى 
اتوبوس ها آغاز شد

زیر آفتاب بعد از ظهر 
امروز و فردا نروید

معطل اروپا 5
نمـانید

دندان درد یکى از عارضه هاى شایع و طاقت فرساست 
که همه افراد در طول عمرشان آن را تجربه مى کنند.

گاهى دندان درد به قدرى شدید مى شود که تحمل آن 
ممکن نبوده و دسترسى به پزشک نیز
 امکان پذیر نیست. مصرف مسکن  ...

حضرت آیت ا... خامنه اى در تیــر ماه 1397 در 
دیدار هیئت دولت، با انتقاد از گره زدن مشکالت 
اقتصادى کشور به امورى که خارج از اختیار کشور 
خودمان است مانند برجام و بسته اروپایى چنین 
کارى را خالف منافع کشور دانستند. متن بیانات 
حضرت آیــت ا... خامنه اى را به نقــل از پایگاه

 اطالع رسانى ایشان بخوانید:
«کار را در محــدوده  مقدورات کشــور با جدیت 
دنبال بکنیــد؛ منتظر این و آن نباشــید. ما یک 
روز مشکل اقتصادى کشور را موکول کردیم به 

برجام، [اّما] برجام نتوانست ...
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تولید تولید 1111میلیون گلدان گل شب بو در اصفهانمیلیون گلدان گل شب بو در اصفهان
3

مدیرکل نوسازى مدارس استان اصفهان مطرح کرد؛

ماجراى 
پیمان معادى 
و حکم اعدام

حیف از قانون متناقض
 براى سپاهان نوین

 سرمربى سپاهان نوین با اشاره به اتفاقات صعود تیمش به لیگ برتر 
و عدم اجازه بازى توســط فدراسیون نســبت به مورد مشابه

 ماشین سازى و تراکتورسازى معترض شده است.
تراکتورسازى باید در هفته بیست و یکم لیگ برتر در تبریز 

به مصاف تیم همشهرى خود...
3
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

هشدار 8  ماه پیش رهبر انقالب به دولت

شهادت3 نفر از 
کادر پرواز

 هوانیروز اصفهان

 حادثه سقوط بالگرد در چهار محال و بختیارى

نمایشگاه هاى منسوجات خانگى و کاالى ایرانى آغاز مى شود
از فــردا؛
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مرد ایرلندى مرد ایرلندى 
در کمین صدر در کمین صدر 

شرکت شهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى همزمان با ارزیابى 
کیفى (فشرده) (خرید، حمل و اجراى مخزن 2000 مترمکعبى و تکمیل بخشى از شبکه توزیع 
آب فاز توسعه شهرك صنعتى امیرکبیر کاشان) به شماره (200971281000095) را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشــایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت (ســتاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شــد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى 
امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 

تاریخ 1397/12/14 مى باشد.
آخرین مهلت زمانى دریافت اســناد مناقصه از سایت: ســاعت 19 روز چهارشنبه تاریخ 

 1397/12/22
آخرین مهلت زمانى ارائه پیشــنهاد و اسناد ارزیابى: ســاعت 13:30 روز پنجشنبه تاریخ 

1398/01/22
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 8:30 صبح روز دوشنبه تاریخ 1397/12/20

هزینه درج آگهى روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد.
موضوع مناقصه: خرید، حمل و اجراى مخزن 2000 مترمکعبى و تکمیل بخشى از شبکه توزیع 

آب فاز توسعه شهرك صنعتى امیرکبیر کاشان
مبلغ برآورد اولیه: 48/526/187/260 ریال و بر اساس فهارس بهاى سال 1397 سازمان برنامه 

و بودجه کشور (اعتبار طرح جارى/ عمرانى) 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 2/426/310/000 ریال

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته آب
مدت اجرا: 15 ماه

اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر در خصوص اسناد 
مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس اصفهان خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، شرکت 

شهرك هاى صنعتى استان اصفهان و تلفن 0311570
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934- 021

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام/ 

پروفایل/ تأمین کننده/ مناقصه گر موجود است.

فراخوان مناقصه عمومى همزمان
 با ارزیابى کیفى (فشرده) یک مرحله اى

امور پیمان هاى شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان

نوبت اول

شــرکت مخابرات ایران- مدیریت منطقه اصفهان در نظر دارد اجــراى طرح فیبر نورى ارتباطى بــادرود به مرکز امیرکبیر 
کاشــان با برآورد 7/740/000/000 ریال (هفت میلیارد و هفت صد و چهل میلیون ریال) و با سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ

 310/000/000 ریال را از طریق مناقصه یک مرحله اى به پیمانکار واگذار نماید.
لذا از کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط که داراى گواهینامه صالحیت ایمنى کار و تأییدیه صالحیت معتبر از اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعى در کد فعالیت مربوطه مى باشند دعوت به عمل مى آید از تاریخ 97/12/14 لغایت 97/12/25 جهت 

شرکت در مناقصه و خرید اینترنتى اسناد فوق الذکر به آدرس سایت TADAROCAT.TCE.IR مراجعه نمایند.
همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانید با شماره تلفن 36660059 و یا 36662777 تماس حاصل نمایید.

متقاضیان بایستى در زمان مقرر پاکت هاى تکمیل شده را به همراه سایر مدارك الزم به دبیرخانه ساختمان شماره یک مخابرات 
استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال تحویل و رسید دریافت نمایند.

توضیح اینکه:
1- آخرین مهلت تحویل پاکت ها و تاریخ بازگشایى آنها برابر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه مى باشد.

2- سپرده شرکت در مناقصه مى تواند ضمانتنامه بانکى و یا چک بانکى تضمینى باشد.
3- ارجاع کار به شرکت هاى ایرانى و یا مشارکت شرکت هاى ایرانى- خارجى صرفاً به شرط داشتن حداقل 51 ٪ سهم ارزش کار 

براى طرف ایرانى میسر خواهد بود.
4- پاکت پیشنهاد قیمت آن دسته از مناقصه گرانى بازگشایى مى شود که در کمیته فنى بازرگانى امتیاز الزم را کسب نمایند.

5- در صورت نیاز به تشکیل جلسه توجیهى (جهت رفع ابهامات احتمالى شرکت کنندگان)، زمان و مکان تشکیل جلسه در اسناد 
مناقصه قید خواهد شد. 

آگهى مناقصه 97/0093

کیوان فروتن نائینى- مدیر پشتیبانى و تدارکات منطقه اصفهان

نوبت اول

شهردارى کوهپایه به استناد مصوبه شماره 594 مورخ 1397/11/17 
شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به واگذارى یک باب 
مغازه واقع در بر بلوار امام رضا(ع) روبروى راهدارى به صورت اجاره از 
طریق آگهى مزایده به واجدین شرایط به مدت دو سال شمسى اقدام 
نماید. متقاضیان مى توانند جهت دریافت مدارك و بازدید محل از تاریخ 
1397/12/07 لغایت 1397/12/21 به شهردارى کوهپایه مراجعه نمایند.
«الزم به ذکر اســت کلیه هزینه هاى آگهى، مالیات، عوارض، بیمه، 

کارشناسى و... به عهده برنده مزایده مى باشد.»

آگهى مزایده

محسن علیخانى- شهردار کوهپایه

نوبت دوم

هشدار هواشناسى اصفهان در باره خطر اشعه ماوراى بنفش 

هاىخارجى

طاقت فرساست 
جربهمى کنند.

د که تحمل آن 
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اججرماجرماجر
نپیمان معاد ادپی پیمانمعادان
اعدو حکم اعد حک امو و حکم اعدک

ح

 سرمربى سپاهان
و عدم اج
 ماشین
تراکتو
به م

لطف بزرگ یک هنرمند به بهنوش بختیارى فرهنگ
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نایب رئیس کمیســیون عمران مجلــس گفت:پس از 
درگیرى هــاى اخیــر هند و پاکســتان، بســیارى از 
ایرالین ها درخواســت خود را به ســازمان هواپیمایى 
جمهورى اسالمى براى تردد از آسمان ایران ارائه کردند.
سیداحســن علوى تصریح کرد: تحوالت منطقه اى در 
چند سال اخیر نشان داده که آسمان ایران، منطقه اى امن 
براى عبور هواپیماهاى خارجى است، به طورى که اخیراً با 
تحوالت منطقه اى و تنش میان قطر و کشورهاى عربى، 
آسمان این کشورها براى تردد هواپیماها از مبدأ یا مقصد 
قطر محدود شد، حال آســمان ایران تنها منطقه اى بود 
که اجازه عبور هواپیماهاى قطرى را صادر کرد. در هفته 

اخیر نیز با افزایش تنش میان پاکســتان و هند بار دیگر 
جمهورى اسالمى، فضا را براى تردد هواپیماهاى خارجى 
باز کرد و در شرایط کنونى ترافیک آسمان کشورمان به 
واسطه عبور هواپیماهایى از مقصد و مبدأ هند و پاکستان 

افزایش یافته است
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: افزایش حضور 
هواپیماهاى خارجى در آسمان ایران، مى تواند به منابع 
بزرگى جهت کسب درآمد براى کشورمان تبدیل شود. 
الزم به ذکر است که طبق عرف بین المللى، هر هواپیما 
براى هر 160 کیلومتر پرواز در آســمان کشورمان باید 

مبلغى حدود 60 دالر پرداخت کند.

با وجود اختالف نظر دوباره دولت و مجلس بر سر افزایش 
حقوق ها براى سال آینده و لحن تند رئیس مجلس در جلسه 
روز یکشنبه در این باره،  محمد باقر نوبخت از اجراى مصوبه 

مجلس خبر داد.
مجلس شوراى اسالمى روز شنبه در مصوبه اى مقرر کرد که 
حقوق تمامى حقوق بگیران در سال آینده، 400 هزار تومان 
افزایش یابد اما پس از این مصوبه، محمدباقر نوبخت، رئیس 
سازمان برنامه و بودجه کشور، در نامه اى به على الریجانى، 
رئیس مجلس اعالم کرد «اجراى این مصوبه براى دولت 
امکان پذیر نیست». روز یکشنبه على الریجانى در پاسخ به 
تذکر موسوى الرگانى، نماینده فالورجان درباره  نامه نوبخت 

گفت: «هر کسى هر حرفى زد، اینقدر روى آن حساب باز 
نکنید، مگر مى تواند قانون را اجرا نکند، بى جا کرده اند که 

چنین حرفى مى زنند.»
حاال محمد باقر نوبخت به این ســخنان على الریجانى 
واکنش نشان داده اســت. او در صفحه توئیتر خود نوشت: 
«با وجود کارشناسى بودن طرح دولت براى افزایش  حقوق 
کارمندان و اشــکاالت متعدد اجرایى در مصوبه مجلس، 
اگر این مصوبه به قانون تبدیل شود، دولت با جدیت آن را 
اجرا خواهد کرد.» البته لحن پاســخ دوباره نوبخت نشان 
مى دهد کــه موضوع افزایش حقوق ســال 98 همچنان 

موضوع اختالفى میان مجلس و دولت باشد.

درآمد باالى ایران از محل تردد 
هواپیماهاى خارجى

نوبخت عقب نشست
 اما ...

رئیسى 17 اسفند 
رئیس مى شود

یحیى کمالى پور، عضو هیئت رئیسه    انتخاب |
کمیسیون حقوقى، قضائى مجلس، با اشاره به حضور 
حجت االسـالم رئیسـى در قوه قضائیـه گفت: طبق 
شنیده ها از مسئوالن دستگاه قضا، 17 اسفند ماه آقاى 
رئیسـى جایگزین آیت ا... آملى الریجانى، رئیس قوه 
قضائیه مى شود گفتنى اسـت؛ حجت االسالم حسن 
نـوروزى، سـخنگوى کمیسـیون حقوقـى و قضائى 
روز شـنبه 27 بهمن مـاه در صحن علنـى مجلس از 
جایگزینى آیت ا... آملى الریجانى با حجت االسـالم 

رئیسى خبر داده بود.

مگر سال 58 است؟
  رویداد24 |مهـرداد بائـوج الهوتـى، نماینده 
مردم لنگـرود در مجلـس درباره مصوبـه اختصاص 
کاالبرگ هاى الکترونیکى به کاال هاى اساسـى بیان 
کرد: درباره کوپنى کردن باید بگویـم که نمایندگان 
هم متوجه نشـدند به چه چیـزى رأى دادنـد. کوپنى 
کردن یعنى چه؟ مگر در سال 58 هستیم؟ آن زمان ها 
کوپن کاغذى بود حـاال هم یک کارت دسـت مردم 
بدهیـم و بگوییم در صف بایسـتید روغن و گوشـت 

بگیرید! این کار منطقى نیست و فساد ایجاد مى کند.

روزهاى سرنوشت ساز
  روز  نو| CNBC نوشـت: دوره چهـار سـاله 
ریاسـت جمهـورى روحانـى سـال 2021 پایـان 
مى یابد. اما سعید لیالز، تحلیلگر سیاسى و اقتصادى 
در تهران و بسـیارى از دیگر تحلیلگران معتقدند که 
چند هفته آینده براى رئیس جمهورى سرنوشت ساز 
خواهـد بـود. برخـى حتـى احتمـال حـذف سـمت 
رئیس جمهورى و بازگشت به نظام پارلمانى را مطرح 
کرده اند. لیالز گفـت: «در بهار و همزمان با تشـدید 
فشارها و مشکالت، این احتمال وجود دارد که روحانى 

استعفا کند یا ساختار دولت به کلى تغییر کند.»

مجازات شالق مرتضوى 
بخشیده شد

مرتضـوى،  سـعید  محکومیـت    انتخاب|
مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعى به تحمل 
135 ضربه شـالق تعزیرى، با عفـو اخیر رهبر معظم 
انقالب، بخشیده شـد. مصطفى ترك همدانى وکیل 
مدافع تعدادى از کارگران تأمین اجتماعى گفت: عفو 
اخیـر رهبر معظـم انقالب اسـالمى به مناسـبت 40 
سـالگى انقالب، داراى دو بند اسـت که در بند «ب» 
آن تصریح شـده تمام شـالق هاى تعزیرى مشمول 

عفو مى شوند.

نام سردار در فهرست
 10 متفکر برتر 

نام سردار قاسم سـلیمانى در ویرایش    ایسنا|
جدید گزارش سـاالنه مجله «فارن پالیسـى» درباره 
معرفـى متفکـران برتـر جهانى، بـه عنـوان یکى از 
متفکران عرصه دفاعى-امنیتى به چشـم مى خورد. 
این مجله درباره وى نوشت: قاسم سلیمانى به مدت 
دو دهه اسـت که تالش هاى نظامى ایران را هدایت 
مى کند اما نقش او هیچـگاه بزرگ تر از امـروز نبوده 
اسـت. 3 بهمن هم «فارن پالیسـى» با انتشار نسخه 
اولیه این گزارش سـاالنه بـراى اولین بار نام سـردار 
سلیمانى را در فهرست متفکران برتر عرصه دفاعى-

امنیتى قرار داده بود.

داماد آقاى وزیر دادگاه مى رود
یک منبع آگاه    باشگاه خبرنگاران جوان |
با اشـاره به برگزارى دادگاه هاى مفسدین اقتصادى 
اظهار کـرد: بـه زودى دادگاه رسـیدگى بـه اتهامات 
«هادى رضوى» برگزار خواهد شد. وى گفت: هادى 
رضـوى در بانک سـرمایه داراى فسـاد مالى اسـت. 
«هادى رضوى»، داماد یکى از وزراى فعلى و سرمایه 

گذار فصل اول سریال «شهرزاد» است.

خبرخوان
افزایش زائران رضوى 

حجــت    خبرگزارى صدا و سیما  |
االسالم و المسلمین سید ابراهیم رئیسى، تولیت 
آستان قدس رضوى با حضور در برنامه گفتگوى 
ویژه خبرى یک شنبه شب شبکه 2 سیما گفت: 
سالى 27 میلیون زائر بارگاه امام رضا (ع) را زیارت 
مى کنند که این رقم امســال به 30 میلیون نفر 

مى رسد.

داستان هولناك
  ایمنا| بر اساس جدول هاى منتشر شده 
از قیمت خودروها، قیمت تیبا2، ابتداى امسال 
26 میلیون تومان بود اما با افزایشى چشمگیر 
و متداوم روزهاى پایانى ســال را با قیمت 57 
میلیون و 900 هزار تومان مى گذراند البته این 
مهم، داستان هولناك همه خودروهاى موجود 

در بازار کشور است.

جلسه درباره انتقال 
پایتخت

محســن هاشــمى، رئیــس    فارس|
شوراى شــهر تهران در خصوص جلسه اى که 
با جهانگیرى، معــاون اول رئیس جمهور دارد، 
گفت: احتماًال این جلســه در خصوص انتقال 
پایتخت است. وى در پاســخ به اینکه در این 
خصوص مدیریت شــهرى چه نظــرى دارد، 
گفت: ما بــا انتقال پایتخت مخالف هســتیم 
و هزینه هایى را که مى خواهنــد براى انتقال 
پایتخت بپردازند، بهتر است به تهران اختصاص 
دهند تا بتوانیم تهران را ســاماندهى و درست 

کنیم.

اصالً نگران نباشید
  فارس| کاظم جاللــى، رئیس مرکز 
پژوهش هاى مجلس شوراى اسالمى درباره 
آخریــن وضعیت تصمیم گیرى بــراى بنزین 
گفت: هیــچ اتفاقى براى بنزین در ســال 97 
نخواهد افتــاد. مجلس براى ســال آینده هم 
درباره بنزین هیچ تصمیمى نگرفته و اگر قرار 
باشد تصمیمى هم گرفته شــود باید دولت یا 

شوراى عالى اقتصادى قوا آن را اتخاذ کنند.

همکارى مشترك
 سپاه و دولت

وزیــر نیــرو از تدوین طرح    تسنیم|
«همکارى مشــترك» ســپاه و دولت براى 
بارورسازى ابرها خبر داد. رضا اردکانیان گفت: 
بارورسازى ابرها یک پروژه سالیان دراز وزارت 
نیرو اســت و مرکزبارورسازى ابرها هم در این 
زمینه فعال است. وى تأکید کرد: از سال گذشته 
سپاه پاســداران انقالب اســالمى هم اعالم 
آمادگى کرد که به مرکز بارورسازى ابرها کمک 
کند. در این حوزه، طرح یک همکارى تدوین 
شده و امیدوار هستیم که اثربخشى آن در مقابل 
انرژى که براى آن صرف مى شود مناسب باشد.

کودك آزارى توسط 
نامادرى

صبح دیروز مسئوالن یکى از    فارس|
مدارس جنوب شــهر تهران از وقوع حادثه اى 
هولناك بــراى یکــى از دانش آمــوزان پایه 
سوم خود باخبر شــدند. براساس این گزارش، 
دانش آموز دختر 9 ساله اى مورد کودك آزارى 
نامادرى خود قرار گرفتــه بود. این نامادرى در 
اقدامى هولناك دســت کودك 9 ساله را روى 
اجاق گاز گرفت و سوزاند که به دنبال این حادثه 
قسمتى از موهاى جلوى سر این دختربچه نیز 
سوخته شــد. این کار لطمه روحى شدیدى به 
دانش آموز وارد کرده و ترس از آزار و اذیت بیشتر 
توســط نامادرى، کودك را به گریه و اصرار و 
التماس بــراى عدم اطالع به پــدر و نامادرى 

واداشته است.

جنجال بر سر دستکارى آراى مردمى جشنواره جام جم همچنان ادامه دارد. 
موج خبرى به راه افتاده در رسانه ها و انتقاد وسیع مردم در شبکه هاى اجتماعى 
سبب شد تا احمدى افزادى دبیر جشنواره تلویزیونى جام جم با پذیرش اشتباه 
رخ داده در نظرسنجى مردمى اعالم کند راى گیرى تا زمان مشخص شدن 

چرایى مشکل بسته شده است.
فشارها در توئیتر به وزیر ارتباطات سبب شد تا او آمارى منتشر کند که نشان 
مى داد چه میزان راى در چهار روز به طور ناگهانى به یک برنامه اضافه شده 
است. از سوى دیگر این افزایش آراى برنامه «برنده باش» که برنامه مورد 
عالقه مدیران شبکه سه اســت بار دیگر به شایعه تالش براى حذف برنامه 

«نود» دامن زد و حتى روزنامه همشهرى جلد خود را به عکس رضا گلزار و 
عادل فردوسى پور اختصاص داد و براى گلزار هشتگ «برنده باش» را استفاده 

کرد و انتخابش براى تصویر عادل، «باید ببازى» بود!
پس از اینکه وزیر ارتباطات اعالم کرد خود صدا و ســیما با شرکت سرویس 
دهنده در ارتباط بوده اســت و ایــن وزارتخانه تنها میــزان تراکنش ها را 
مى توانسته رصد کند، احمدى افزادى دوباره مصاحبه کرد و از ورود پلیس فتا 
به پرونده سخن گفت و تاکید کرد این شرکت مجوز رسمى از وزارت ارتباطات 
داشته است. ادعایى که دوباره از سوى روابط عمومى وزارت مربوطه تکذیب

 شد.

نکته مهــم امــا در ایــن دعــواى کالمــى، ابطــال آراى مشــکوکى 
بود کــه در یــک فاصله 4 ســاعته نیمه شــبانه بــراى «برنــده باش» 
ارســال شــده بودند. آرایــى که حــدود 1/2  میلیــون تراکنــش اعالم 
شــده اند. با ابطال ایــن آرا باید بار دیگــر برنامه نود به صدر نظرســنجى 

برگردد .
بر اساس گفته تعدادى از مسئوالن سیما، برنامه «دورهمى» که بعد از حادثه 
رخ داده در محاسبه و ارسال آرا از شرکت در نظرسنجى مردمى انصراف داده 
بود، باز باالتر از «برنده باش» قرار مى گیرد و احتماًال آراى آن هم شمارش 

مى شوند.

نمایندگان هنگام بررسى طرح اصالح موادى از قانون انتخابات مجلس شوراى 
اسالمى با 134 راى موافق، 95 راى مخالف و هفت راى ممتنع از 224 نماینده حاضر 
تصویب کردند که هر فرد مى تواند سه دوره پیاپى نماینده مجلس شود ولى یک دوره 
باید از انتخابات مجلس کناره گیرى کند. این مصوبه اگر به تصویب شوراى نگهبان 
برسد، على الریجانى را نیز شامل مى شود و او بعد از سه دوره ریاست بر مجلس، 
پارلمان را ترك خواهد کرد. درباره این اتفاق تحلیل هاى مختلفى مطرح مى شود 
اما عباس سلیمى نمین دیدگاه متفاوتى دارد. این تاریخ پژوه مى گوید:« امروز هیچ 
مرجع مافوقى باالى سر مجلس نیســت که اگر مجلس مبتال به فراگیرى فساد 
سیاسى یا اقتصادى شد، بتواند آن را منحل اعالم کند بنابراین آقاى الریجانى به 
عنوان رئیس مجلس بر آفاتى که متوجه نمایندگان است، اشراف دارد.. به نظر آقاى 
الریجانى از این جهت که برخى نمایندگان را در آفات خیلى درگیر مى بیند، با این 
طرح موافقت کرد تا آنها بروند کسان دیگرى بیایند تا کنترل شان با سهولت بیشترى 

ممکن باشد. معتقدم آقاى الریجانى دغدغه سالمت مجلس را دارد.»

در روزهاى اخیر حرف و حدیث هاى زیادى درباره ماجراى همسفرى على دایى 
و محمود احمدى نژاد در پرواز جم به تهران مطرح شده است، اما سرمربى سابق 
تیم ملى ایران رسما تاکید دارد که شــخصا و عمداً به گونه اى رفتار کرده که با 
محمود احمدى نژاد رودررو نشود. على دایى در گفتگو با ایسنا، درباره حواشى اخیر 

بازگشتش از شهر جم سخن گفت. 
نوشته بودند من به خاطر کینه اى که از آقاى احمدى نژاد داشتم نخواستم با او رو 
در رو شوم اما مى خواهم بگویم من از هیچکس کینه ندارم. شاید از برخى رفتارها 
و برخى افراد خوشم نیاید اما از آنها کینه به دل نمى گیرم. همیشه گفته ام در زمانى 
که سرمربى تیم ملى بودم صالحم این بوده که چنین فردى (محمود احمدى نژاد) 
من را از تیم ملى کنار بگذارد و همیشه هم گفته ام مردم همه چیز را بهتر متوجه 
مى شوند. من واقعاً دوست نداشتم با او (محمود احمدى نژاد) رو در رو شوم. نه از او 

و نه از هیچ سیاستمدار دیگرى هیچ وقت نمى بییند که على دایى چیزى بخواهد. 
دلم نمى خواست اصًال ایشان (محمود احمدى نژاد) را ببینم. متأسفانه افکار ایشان 
(محمود احمدى نژاد) با افکار من فرسنگ ها فاصله دارد. عقایدى که ایشان دارند 
را من قبول ندارم و اصًال از نظر فکرى به هم نزدیک نیستیم پس باید کنار هم 
مى نشستیم که درباره چه موضوعى صحبت کنیم؟ همیشه سعى کرده ام شعار 
ندهم و اهل عمل باشم. و به همین خاطر از کسانى که فقط شعار مى دهند و فقط 
مى خواهند باشد خوشم نمى آید. به همین خاطر لزومى ندیدم با ایشان (محمود 
احمدى نژاد) رو در رو شوم که سالم و علیک کنم. ایشان (محمود احمدى نژاد) 
براى خودشان محترم است اما من کارى به این مسائل ندارم چون آدم سیاسى 
نیستم و به این مسائل فکر نمى کنم که یک سال و یا دو سال دیگر پست و مقامى 

داشته باشم فقط مى خواهم در آرامش در کنار مردم باشم.

دو باستان شناس کشورمان از شناسایى یک نیایشگاه صخره اى تاریخى در خطر 
تخریب در استان کرمانشاه خبر داده و تاکید کردند اگر میراث فرهنگى اقدام الزم 
براى  حفاظت از این اثر باستانى را به عمل نیاورد حفاران غیرمجاز چیزى از این اثر 
باستانى باقى نخواهند گذاشت. به گفته این پژوهشگران این اثر تاریخى باارزش 

در خطر تخریب حفاران غیرمجاز قرار دارد.
پیمان منصورى و سعید منصورى دو باســتان شناسى که روى این اثر تاریخى 
فعالیت باستان شناسى انجام داده اند در گفتگو با خبرنگار چمدان در مورد معمارى 
صخره اى گلین گفتند: این محوطه در استان کرمانشاه، شهرستان گیالنغرب، 
در انتهاى دره ِى ُگلین و به فاصله 300 مترى غرب روستاى متروك نجار در دل 
یک صخره طبیعى قرار دارد. آنها با اشاره به اینکه این اثر شامل یک رشته پلکان، 
حوض، سکو، مجموع دیواره هاى تراش خورده و کاسه هاى سنگى است، توضیح 

دادند: بخش اصلى این اثر شامل یک ســکو و دیواره هاى سنگى تراش خورده 
است که در جانب آن یک رشــته پلکان به صورت عمودى قرار دارد. مجموع 
رشته پلکان شــامل سیزده پله  سنگى اســت که به یک حوض سنگى منتهى 
مى شود. پیمان منصورى و سعید منصورى در ادامه افزودند: بخش هاى زیادى از 
دیواره ها به شکل مجزا تراش خورده اند و در مجموع پراکندگى آثار آن دست کم 
چهارصدمترمربع است. این دو باستان شــناس در پاسخ به اینکه این اثر متعلق 
به چه دوره تاریخى است گفتند: تاریخ گذارى دقیق آن دشوار است، اما مطالعه  

سفال هاى سطحى آن نشان مى دهد متعلق به دوره  اشکانى تا ساسانى است.
به گفته  این باســتان شناسان وضعیت ســالمت این اثر ارزشــمند درخطر و 
بخش هاى زیادى از آن توســط حفاران غیرمجاز تخریب و در آستانه نابودى 

کامل است. 

حضرت آیت ا... خامنه اى در تیر ماه 1397 در دیدار هیئت 
دولت، با انتقاد از گره زدن مشــکالت اقتصادى کشور 
به امورى که خارج از اختیار کشــور خودمان است مانند 
برجام و بسته اروپایى چنین کارى را خالف منافع کشور 
دانستند. متن بیانات حضرت آیت ا... خامنه اى را به نقل از 

پایگاه اطالع رسانى ایشان بخوانید:
 «کار را در محدوده  مقدورات کشور با جدیت دنبال بکنید؛ 
منتظر این و آن نباشــید. ما یک روز مشکل اقتصادى 
کشــور را موکول کردیم به برجام، [اّما] برجام نتوانست 
مشکل اقتصادى کشور ما را برطرف کند و به ما کمک 
قابل توجهى بکند و نتیجه این شــد که مردم نسبت به 
برجام شرطى شــدند، که وقتى آن بابا(1) مى خواهد از 
برجام خارج بشــود، تا مدتى که او مــى گوید خارج مى 
شــوم، ما همینطور دچار تالطم در بازار خواهیم بود؛ ما 
شرطى شده ایم دیگر، مردم را ما شرطى کرده ایم. حاال 
هم «بسته  اروپایى»؛ مردم را درباره بسته اروپایى شرطى 
نکنید. البتــه اروپایى ها مجبورند، ناچارند، چشمشــان 
چهارتا! بایستى بگویند چگونه خواهند توانست از منافع ما 
دفاع کنند -که اسمش همان بسته است- اما این را جزو 
موضوعات اصلى کشور قرار ندهید؛ بسته اروپایى بیاید، 
نیاید. ما کارهایى در کشــور داریم، مقدوراتى در کشور 
داریم، این مقدورات بایستى تحقق پیدا کند؛ دنبال این 
مقدورات بروید؛ گره نزنید بهبود اقتصاد کشور را به چیزى 

که از اختیار ما خارج است.
آنها هم البته در همین زمینه دارند بدجنســى مى کنند 
-البته مــن نمى خواهم دربــاره  این بســته  اروپایى و 
اروپا و مانند اینها وارد بشــوم، َواّال آنجا هم حرف زیاد 
اســت- و من به آقاى رئیس جمهور هم گفتم که اینها 
همان نوامبرى را که از اول گفتند، همان را دارند دنبال 
مى کنند -که تا نوامبر ادامــه بدهند- بعد که همه چیز 
تثبیت شــد و تحریم ها جا افتاد، بعد یک چیزکى مثًال 
بدهند یا ندهند. دنبال این هستند و این، خباثت اینهاست. 
در روزنامه خواندم که ترامپ گفته که من مى خواســتم 
به ترزا ِمى(2) سفارش کنم راجع به سختگیرى نسبت 

به ایران، [اّما] او به من سفارش کرد درباره  سختگیرى 
راجع به ایران! اینها این [جور] هستند دیگر. آن وقت تلفن 
مى زند به آقاى دکتــر روحانى و اظهار ارادت و اخالص 
هم به ایشان مى کند. اینها را بایســتى این جورى و با 
این چشــم نگاه کرد؛ اینها بدند، اینها خیلى بدند. بنده 
ـ نه بخاطر  یک ســینه حرف دارم در زمینه اروپایى هاـ 
ـ بخاطر ذات خبیثى که  سیاســت هاى امروزشــان ـ 
حکومت هاى اروپایى در طول این چند قرن از خودشان 
نشــان داده اند؛ خیلى حرف گفتنى اینجا زیاد اســت، 

نمى خواهیم حاال وارد آن مســائل بشویم. به هر حال، 
اقتصاد کشور را به بســته اروپایى موکول نکنید. بیاییم 
کارهایى ما داریم در داخل کشــور، اینهــا را باید انجام 
بدهیم. آنها هم البته بایســتى حتمًا آن کار [خودشان] 
را بکنند منتها ما مشــکالتمان را به آن [بسته] موکول 

نکنیم.
من البته مى گویم ارتباطات باید حفظ بشــود؛ دوستانى 
که با من مرتبط بوده اند در این ســال هــاى متمادى، 
مى دانند که عقیده  من در زمینه ارتباطات دیپلماسى این 

است که ارتباطات باید روزبه روز تقویت بشود و توسعه 
پیدا کند و فعلیت پیدا کند و گسترش پیدا کند؛ عقیده  من 
این است. عقیده  من کنار رفتن و قطع کردن و مانند اینها 
نیست؛ جز در یک موارد معدودى مثل آمریکا، در غیر این 
موارد عقیده ام این نیست؛ رابطه با شرق تقویت بشود، با 
غرب تقویت بشود؛ هر چه مى توانیم تحرك عملیاتى و 
هدفمند دیپلماسى بایستى افزایش پیدا کند، یعنى تحرك 
دیپلماسى کشور باید افزایش پیدا کند؛ تحرك هدفمند.»

1) رئیس جمهور آمریکا     2) نخست وزیر انگلیس

هشدار 8  ماه پیش رهبر انقالب به دولت

معطل اروپـا نمـانید

راز حمایت على الریجانى از 
مصوبه اى که خودش را حذف مى کند

على دایى:  دلم نمى خواست او را ببینم

شناسایى یک نیایشگاه صخره اى تاریخى در خطر تخریب 

آراء مشکوك «برنده باش» حذف مى شود
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32 نقطه حادثه خیز در شهرضا
عباس نظام االسـالمى، معاون برنامه ریزى و توسعه 
فرماندارى شهرضا از شناسـایى 32 نقطه حادثه خیز 
دورن شهرى و شش نقطه حادثه خیز برون شهرى در 

دو ماه گذشته در این شهرستان خبر داد.

اصالح سند منابع طبیعى آران 
رضا شـفیعى، مدیر اداره منابع طبیعـى و آبخیزدارى 
آران و بیدگل از اصالح هندسـى و دریافت سند تک 
برگى 30 درصد از اراضى منابع طبیعى این شهرستان 

خبر داد.

تولید 11میلیون گلدان
 گل شب بو در اصفهان 

مدیر باغبانى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان  
گفت: استان اصفهان با تولید بیش از 11میلیون گلدان 
گل شـب بو رتبه نخست کشـور را به خود اختصاص 
داده اسـت. احمدرضـا رییس زاده با اشـاره بـه اینکه 
شهرسـتان خمینى شـهر با تولید بیـش از 90 درصد 
گل شـب بوى اسـتان رتبه نخسـت را در ایـن حوزه 
دارد افزود: شهرسـتان هاى اصفهان و فالورجان نیز 
در رتبه هاى بعدى قرار دارند.  وى عمده کشـورهاى 
صادرکننده بذر این گل زینتى را آمریکا، هلند و فرانسه 
بیان کـرد و ادامه داد: بذر مورد اسـتفاده در اسـتان از 

تولیدات داخلى و نیز بذرهاى وارداتى است. 

ارسال400 پرونده تخلف 
صنفى به تعزیرات گلپایگان

مسئول بازرسى اداره صنعت، معدن و تجارت گلپایگان 
از ارسـال 400 مورد پرونده تخلف واحدهاى صنفى به 
تعزیرات حکومتى این شهرستان در سال جارى خبر داد.
مرتضـى جمالـى افـزود: ایـن تخلفات بیشـتر شـامل 
گرانفروشـى، درج نکـردن قیمـت روى کاال، تقلـب، 
گرانفروشـى، کم فروشـى و صادر نکـردن فاکتور بوده 

است.

آغاز خدمات نوروزى 
هالل احمر از 24 اسفند ماه 

مدیرعامـل جمعیـت هـالل احمـر اسـتان اصفهان 
گفت:امسـال طـرح ملـى امـداد و نجـات و ایمنى و 
سالمت مسافرین نوروزى با عنوان طرح ملى خدمات 

نوروزى به اجرا در مى آید.
محسـن مؤمنى تصریح کرد: بیـش از 1200 نیروى 
نجاتگـر، 180 پرسـنل امدادى و هفـت تیم واکنش 
سـریع در 42 پایگاه امداد ونجات بین شـهرى، یک 
پایگاه امـداد هوایـى و 40 پایـگاه و پسـت ایمنى و 
سـالمت، آماده ارائه خدمـات به مسـافران نوروزى 

هستند.

رتبه برتر  3پایان نامه 
معاون فرهنگى، دانشـجویى دانشـگاه آزاد اسالمى 
واحد شهرضا گفت: سه عنوان از پایان نامه دانشجویى 
این دانشگاه در جشنواره کتاب انقالب اسالمى حائز 

رتبه برتر شدند.
عبدالرضـا باقـى اظهـار کـرد: از جملـه موضـوع 
پایان نامه هاى برتر، گفتمان صـدور انقالب حضرت 
امام خمینى(ره) بر پایه نظریه «فرکالف» به نگارش 
«غالمعلى عابدینى» و موضوع جایگاه امنیت ملى در 
الگوى اسالمى ایرانى پیشرفت از دیدگاه مقام معظم 

رهبرى به نگارش «حشمت ا... جاودان» است.

پرداخت مطالبات دانشگاه 
علوم پزشکى تا 25 اسفند

علیرضا یوسـفى، معاون توسـعه مدیریت دانشـگاه 
علوم پزشـکى اصفهان گفـت: 10 درصـد از پاداش 
بازنشسـتگى بازنشسـتگان دانشـگاه علوم پزشکى 
اصفهان پرداخت و قول داده شـده تا 25 اسفند بقیه 

مطالبات هم پرداخت شود.

خبر

مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان گفت: 
مســئوالن اســتان باید براى نجات تاالب بین المللى 
گاوخونى و احقاق حقابه آن در شــوراى عالى آب اقدام 

کنند.
رحمان دانیالى دیروز در آیین رونمایى از نخستین سامانه 
برخط پایش تاالب هاى کشور، با اشاره به وضعیت بغرنج 
تاالب بین المللى گاوخونى اظهارکــرد: مهمتر از تأمین 
اعتبارات، تأمین حقابه تاالب بین المللى گاوخونى است 
و مسئوالن استان باید نســبت به احقاق حقابه تاالب در 
شوراى عالى آب اقدام  کنند. وى افزود: تخصیص حقابه ، 
تاالب گاوخونى را نجات مى دهد و به توســعه صنعت و 

گردشگرى و کشاورزى شرق اصفهان کمک مى کند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان ضمن 
قدردانى از کمک هاى ســازمان حفاظت محیط زیست 
و همکارى ســمن هاى زیســت محیطى، افزود: تأمین 
اعتبارات حداقلى مى توانــد در اقدامات بنیادى مثمر ثمر 
باشد. وى گفت:  نخستین سامانه پایش آنالین تاالب هاى 
کشور در تاالب گاوخونى با اعتبارى  بالغ بر 153 میلیون 
تومان با هدف  کنترل ورودى دبى تاالب، ورود و خروج 

افراد و  شکار و صید در منطقه به بهره بردارى رسید.
دانیالى گفت: با توجه به  اینکه منابع دستگاه هاى دولتى 

رو به کاهش است، باید از تجهیزات به روز استفاده کرد.

مدیر امور باغبانى ســازمان جهاد کشــاورزى استان 
اصفهان از اشــتغالزایى بیش از 34 هزار نفر به صورت 

مستقیم و غیر مستقیم در گلخانه هاى استان خبرداد.
احمدرضــا رئیس زاده اظهــار کــرد: 1700 هکتار از 
زمین هاى کشاورزى استان به گلخانه ها اختصاص داده 
شده و زمینه اشتغال بیش از 34 هزار نفر را به صورت 

مستقیم و غیرمستقیم فراهم کرده است.
وى با اشــاره به وجود 35 هزار واحــد گلخانه اى در 
ســطح اســتان گفت: 10 درصــد کل گلخانه هاى 
اســتان در شهرســتان دهاقان قرار دارد و به عنوان 
یکــى از شهرســتان هاى موفــق در ایــن زمینــه

 شناخته مى شود.
مدیر امور باغبانى ســازمان جهاد کشــاورزى استان 
اصفهان از تولید ســاالنه بیش از 300 هزار تن انواع 
ســبزیجات در گلخانه هاى اســتان خبرداد و افزود: 
1500هکتــار از گلخانه هــاى اســتان بادمجــان، 
خیــار، فلفــل دلمــه اى، تــوت فرنگــى و... تولید

 مى کنند.
وى با اشاره به تولید یک میلیون و 400 هزار شاخه گل 
بریده در این گلخانه ها تصریح کرد: گل هاى زینتى و 
تزیینى استان بخشــى از بازارهاى خارجى را تصاحب 

کرده است.

اشتغال 34 هزار نفر در 
گلخانه هاى استان

حقابه تاالب گاوخونى
 باید تأمین شود

مدیرکل نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان 
گفت: براى ایجاد توازن در سرانه آموزشى، به ویژه یک 
نوبته کردن مدارس دو شیفته، باید 2070 کالس درس 

در استان ساخته شود.
مهدى میربد افزود: 10/3 درصد از کالس هاى دو نوبته 
استان در مقطع ابتدایى و 5 درصد در مقطع متوسطه اول 

و دوم قرار دارد.
وى گفت: در مجموع هم اکنون 7/6 درصد از کالس هاى 

دایر استان به صورت دو نوبته اداره مى شود.
مدیرکل نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان 

اظهار کرد: تاکنون 4942 کالس به عنوان کالس هاى 
تخریبى و 6269کالس به عنــوان کالس هاى نیازمند 
مقاوم سازى در استان شناســایى شده است. وى اضافه 
کرد: در مجموع 13 هزار و 318 کالس درس براى دانش 
آموزان استان نیاز است که کمک نیکوکاران را مى طلبد.

■■■
وى همچنین با اشــاره به مشــکالت اماکن ورزشى و 
پرورشى خاطرنشان کرد: ناهنجارى هاى جسمى، اضافه 
وزن و چاقى در دانش آموزان استان به دلیل عادات غلط 
در حرکات، تحرك ناکافى، گســترش آپارتمان نشینى 

و کمبود سرانه فضاى ورزشــى به میزان قابل توجهى 
افزایش یافته است.

وى با بیان اینکه میانگین سرانه فضاى ورزشى استان 33 
صدم مترمربع است، بیان کرد: براى رسیدن به استاندارد 
کشورى به 300 هزار متر مربع فضاى ورزشى نیاز داریم.

وى افزود: اصفهان از نظر سرانه ورزشى رتبه سیزدهم را 
در بین استان هاى کشور دارد.

میربد، اعتبار مورد نیاز براى ســاخت هر سالن ورزشى 
1000 مترمربعى را بیش از یــک میلیارد تومان اعالم 

کرد.

مدیرکل نوسازى مدارس استان اصفهان مطرح کرد؛

شرط برچیده شدن
 کالس هاى دو نوبته

رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهان از شــهروندان 
خواست، تصویر سارق دستگیر شده را مشاهده کنند 
و اگر از آنها ســرقت کرده، به پلیس آگاهى اصفهان 

اطالع دهند.

سعید سلیمیان گفت: در پى وصول گزارش هایى مبنى 
بر اینکه سارقى در اتوبوس هاى مسافربرى بین راهى، 
مسافران را بى هوش و اموال آنها را سرقت مى کرده، 
بررسى موضوع در دســتور کار مأموران اداره مبارزه با 
سرقت پلیس آگاهى قرار گرفت. وى افزود: مأموران 
انتظامى استان تهران، این سارق را شناسایى و پس از 
کسب نیابت قضائى، در ترمینال جنوب تهران دستگیر 
کردند.وى گفت:این ســارق با تعارف کردن کیک و 
آبمیوه حاوى مواد بى هوشى، مسافر کنارى خود را بى 
هوش و تلفن همراه و دیگر اموال او را سرقت مى کرد.

رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان با اشاره به اینکه 
این سارق در استان هاى تهران، سمنان، قم، اصفهان، 
شهرکرد و دیگر استان هاى مرکزى مرتکب اینگونه 
سرقت ها شده، از شهروندان خواست با مشاهده تصویر 
این سارق، اگر از آنها به این شیوه سرقت شده، به پلیس 

آگاهى اصفهان واقع در خیابان قائمیه مراجعه کنند.

در خواست پلیس آگاهى استان براى شناسایى سارق

مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى اســتان اصفهان 
گفت: با اســتفاده از اعتبار صندوق توسعه ملى، 321 
پروژه در سطح اســتان اصفهان با مبلغى به ارزش 50 

میلیارد تومان در سال 97 اجرا شد.
محمد حســین شــاملى با بیان اینکه در سال جارى 
اتفاقات خوبى افتاده، گفت: بارندگى بســیار خوبى در 
مناطق قشالقى استان داشــتیم و بالطبع از پوشش 
گیاهى بسیار خوبى برخوردار شدیم و در صورت استمرار 
بارندگى، وضعیت مراتع بهتر مى شــود و همچنین از 

لحاظ علوفه مشکلى نخواهیم داشت.
■■■

وى ادامه داد: قطع درختان در مناطق کویرى یکى از 

مشکالتى است که اداره کل منابع طبیعى با آن روبه رو 
است و در این راستا، براى جلوگیرى از بیابان زایى و قطع 
درختان توسط افراد ســودجو، جلساتى با دادستانى ها 
برگزار شــده و با صدور احکام و جرایم، قطع درختان 
در ســال جارى 10 درصد نسبت به سال هاى گذشته 

انجام شد.
وى افزود: ورود زودهنگام دام از استان هاى همجوار  به 
استان اصفهان، از دیگر مشکالت این اداره است و در 
این زمینه طى برگزارى جلسات متعدد، قرار بر این شد 
تا قبل از خرداد 98 به هیچ وجه دامى وارد مراتع نشود 
و گروه هاى گشت و مراقبت فعال هستند و با هر گونه 

تخلفى برخورد مى کنند.

اجراى321 پروژه منابع طبیعى در سال جارى

مدیرکل راهدارى و حمل ونقل جاده اى استان اصفهان از 
آغاز پیش فروش بلیت اتوبوس ها براى ایام نوروز خبر داد.

مهدى خضرى با تأکید بر رعایت حقوق مسافر در این ایام 
گفت: مدیران فنى شرکت هاى مسافربرى باید نظارت خود 

بر مسائل فنى اتوبوس ها را در این ایام دوچندان کنند.
وى خواستار همکارى همه جانبه بخش خصوصى براى 
کاهــش تصادفات جاده اى شــد و گفت: تمام دســتگاه 
هاى متولى به خصوص اداره کل راهدارى و حمل و نقل

 جاده اى استان براى جلوگیرى از تصادفات و برقرارى تردد 
ایمن و روان در محورهاى مواصالتى اســتان آماده باش 
هستند.خضرى با اشاره به افزایش 20 درصدى نرخ بلیت 
اتوبوس در این ایام، خاطرنشان کرد: طرح ویژه نظارت بر 

ناوگان حمل ونقل عمومى از اسفندماه سال جارى آغاز شد 
و تا نیمه اول فروردین ماه سال آینده ادامه خواهد داشت.

پیش فروش بلیت نوروزى اتوبوس ها آغاز شد

3 نفراز کادر پرواز هوانیروز اصفهان در حادثه سقوط یک 
فروند بالگرد به شهادت رسیدند.

بنابر اعالم منبع آگاه در پایگاه چهارم رزمى پشــتیبانى 
هوانیروز اصفهان، در حادثه سقوط یک فروند بالگرد 214 
این پایگاه در اســتان چهار محال و بختیارى، سرهنگ 
خلبان مسعود خواجوى، سروان خلبان على ودعى و استوار 

فنى على اشرفى شهید شدند.
همچنین به گفته رئیس سازمان اورژانس کشور، در این 

حادثه رسول طاهرى و ستار کاویانى دو نفر از تکنسین 
هاى اورژانس هم  به شهادت رسیدند.

این بالگرد 214 پایگاه چهارم رزمى پشتیبانى هوانیروز 
اصفهان که براى عملیات هاى امداد و نجات در استان 
چهار محال و بختیارى فعالیت مى کرد، دیروز براى انتقال 
مادر باردار به مناطق دشــوارگذر دهدلــى اردل در حال 
عزیمت بود که در شهرســتان کیار، حدفاصل روستاى 

خراجى و سرتشنیز دچار حادثه شد.

حادثه سقوط بالگرد در چهار محال و بختیارى

شهادت3 نفر از کادر پرواز هوانیروز اصفهان

بیش از 1500 فارغ التحصیل دانشــگاهى با مراکز 
اقتصادى استان اصفهان قرارداد فعالیت منعقد کردند.
مدیر کارآفرینى و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى استان اصفهان گفت: امسال این تعداد فارغ 
التحصیل دانشگاهى در مقاطع کاردانى، کارشناسى 
و باالتر، با ثبــت نام در ســامانه کارورزى اداره کل 
تعاون اســتان، در واحدهاى اقتصادى مشــغول به 

فعالیت شدند. 
کمال الدیــن میرهادى با بیــان اینکــه این فارغ 
التحصیالن به صورت کارآموز و قــراردادى در این 
مراکز به کار مشغول شدند، افزود: افزایش مهارت و 
اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهى و بهره بردارى 

بنگاه هاى اقتصادى از دانش علم آموزان، از اهداف 
اجراى این طرح سراسرى است.

وى گفت: بر اساس قانون، بنگاه هاى اقتصادى که 
اقدام به جذب کارآموزان دانشــگاهى کنند، دو سال 

معافیت پرداخت بیمه دارند.
مدیر کارآفرینى و اشــتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى استان از ثبت نام بیش از 2000 واحد خصوصى 
در سامانه کارورزى براى جذب فارغ التحصیالن خبر 
داد و افزود: متقاضیان شــرکت در دوره هاى کارورزى 
مى توانند براى کســب اطالعات بیشــتر و ثبت نام 
بــه ســامانه karvarzi.mcls.gov.ir مراجعه

 کنند.

اشتغال 1500 دانش آموخته دانشگاهى در 
مراکز اقتصادى استان

محل برپایى نمایشــگاه هاى بین المللى استان اصفهان 
واقع در پل شهرستان از 15 اســفندماه(فردا) به صورت 
همزمان میزبان چهارمین نمایشگاه منسوجات خانگى، 
ســرویس و کاالى خواب و نخســتین نمایشگاه کاال 
و محصوالت ایرانــى، دکوراســیون و تزیینات خانگى 

خواهد بود.
چهارمین نمایشگاه منسوجات خانگى، سرویس و کاالى 
خواب در 4300 مترمربع فضاى نمایشگاهى و با حضور 
43 مشارکت کننده برگزار مى شــود و انواع سرویس و 
کاالى خواب، تابلو فرش، ترمــه، روتختى و حوله را به 

نمایش مى گذارد.
در کنار این نمایشــگاه، نخســتین نمایشــگاه کاال و 
محصوالت ایرانى، دکوراســیون و تزیینات داخلى نیز با 

حضور صد مشارکت کننده برگزار مى شود.
این نمایشــگاه در 5000 مترمربع فضاى نمایشگاهى 
برگزار مى شود و کاالهایى نظیر دکوراسیون و تزیینات 
داخلى منزل، مشاغل خانگى، تولیدات شرکت هاى صنایع 
کوچک صنعتى، لوستر، مبلمان، لوازم خانگى، گلخانه و 

صنایع دستى را به نمایش مى گذارد.
عالقه مندان به بازدید از این دو نمایشــگاه مى توانند از 
ســاعت 15 تا 22 روزهاى 15 تا 19 اسفندماه به محل 
برپایى نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان واقع در 

پل شهرستان مراجعه کنند.

از فردا؛

نمایشگاه هاى
منسوجات خانگى و کاالى 

ایرانى آغاز مى شود 

مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان گفت: تعداد 
اجساد معاینه شــده به علت سوختگى، از ابتداى سال 

جارى تاکنون 137 نفر بوده است.
على سلیمانى پور با اشاره به کاهش مرگ و میر ناشى 
از سوختگى در اســتان اصفهان از ابتداى سال جارى 

تاکنون اظهار کرد: در این بازه زمانى، 137 نفر شامل 
65 زن و 72 مرد بر اثر سوختگى جان خود را از دست 
داده اند.وى افزود: تعداد جانباختگان حوادث سوختگى 
سال گذشته 156 نفر و شــامل 65 زن و 92 مرد بوده 

است.

137 نفر بر اثر سوختگى جان باختند

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام صادق (ع) از اجراى 
طرح «مهر بسیج» در اصفهان خبرداد و گفت: این طرح 

در طول سه ماه رجب، شعبان و رمضان اجرا مى شود.
على مقواســاز اظهار کــرد: طرح «مهر بســیج» به 
صورت ویژه در مناطق محروم و مســتضعف نشین 
شــهر، با حضور خیران و اقشار مختلف بسیج با هدف 

خدمت رسانى به مستضعفان انجام مى شود.

وى با بیان اینکه در طرح «مهر بسیج» ارائه خدمات 
اجتماعــى، درمانى، عمرانــى و اقتصادى توســط 
گروه هاى جهادى بسیج انجام مى شود، افزود: یکى از 
اقدامات ویژه در آستانه نوروز که با کمک خیران انجام 
مى شود، توزیع 5000 بسته کاالهاى مورد نیاز مردم 
توسط گروه هاى جهادى است که به دست محرومان 

شهر مى رسد.

اجراى طرح «مهر بسیج» در اصفهان
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روزها مشــغول بازى در ســریال «برادر جان» به کارگردانى حمیدرضا آهنج و به قلم سعید نعمت ا... هستم و جلیل فرجاد بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون درخصوص آخرین فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: این 
بدون هیچ حرف و حاشیه اى امیدوارم این اتفاق به خوبى سپرى شود تا بعد از اتمام اثر در مورد آن صحبت کنم.این سریال نمى توانم بگویم. من بعد از شش ســال به عرصه بازیگرى تصویر بازگشته ام و به همین خاطر وى با اشاره به غیبت طوالنى مدت خود در عرصه بازیگرى تصویر اضافه کرد: واقعیت امر هیچ چیز در مورد همچنان فیلمبردارى ما در این سریال ادامه دارد.

بازیگر نمایش «الله زار هتل کاتوزیان» درباره همبازى شدن با على نصیریان در این 
پروژه افزود: بازى با على نصیریان در هر زمان و مکانى اتفاق جذابى 

براى هر نوع بازیگرى است. وى با اشاره به فوت ناگوار همسر على 
نصیریان درباره حضور وى در پروژه با وجود این اتفاق افزود: هنوز 
چهل روز از درگذشت همســر على نصیریان نگذشته و وى سر 
فیلمبردارى حاضر مى شود. این نشانه تعهد باالى این بزرگ به 

پروژه و بازیگرى است.
فرجاد در همین راستا خاطرنشان کرد: نصیریان بعد از فوت 

عزیزشان چند روزى حالش به شدت بد بود. من 
وى را از ســال 53 از نزدیک مى شناسم و 

مى  دانم على نصیریان به شدت وابسته 
خانواده بود و با درگذشت همسر گرامى 

خود به شدت به هم ریخت.

داریوش فرضیایى با گالیه از نوع اطالع رسانى پخش 
«بالش ها» در برخى از رسانه ها، استفاده از واژه جایگزین 
را کامًال اشتباه دانست؛ مسلم آقاجانزاده هم با اعالم این 
خبر گفت «محله گل و بلبل» بعد از عید نوروز دوباره به 

پخش برمى گردد.
ماجرا از جایى شروع شد که مسلم آقاجانزاده در گفتگویى 
به این نکته اشــاره کرد که تلویزیــون «بالش ها» را از 
شــبکه نمایش خانگى خریده و در نوروز 98 روى آنتن 
شبکه 2 سیما خواهد برد. بعد از رسانه اى شدن این خبر 
چند صباحى بعد عدم پخش برنامه «کاله قرمزى» در 
ایام نوروز رسانه اى شــد اما با این نوع پرداخت که قرار 

است «بالش ها» به جاى این برنامه روى آنتن برود.
داریوش فرضیایى(عمــو پورنــگ) و از بازیگران این 
مجموعه در واکنش به این نوع اطالع رســانى، نوشت: 
«متأسفانه چند روزى است که اخبارى مبنى بر جایگزین 
شدن مجموعه "بالش ها" در ایام نوروز به جاى "کاله 
قرمزى" در فضاى مجازى توسط بعضى رسانه ها تیتر 
شده که بنده همین جا اعالم مى کنم: اوًال بالش ها قرار 
است به جاى "محله گل و بلبل" در ایام نوروز پخش شود 
که البته ظاهرا مدیران تلویزیون این سریال را از شبکه 
خانگى خریدارى کرده اند. دوم اینکه اســتفاده از واژه 

ى جایگزین کامًال اشتباه است زیرا هیچکس  جــا
کســى را نمى تواند بگیــرد و همه ما با 
"کاله قرمزى" و اجراى زیباى استاد 
ایرج طهماسب خاطره هاى شیرینى 
داریم که هرگز فراموش نخواهد شد.

ســوم اینکه همه ما باید بدانیم هنرمندان 
از یک خانــواده هســتند که بــراى مردم 
تــالش مى کننــد لــذا هیچــگاه نباید با 
یا انتشــار چنیــن اخبــارى ســعى در تقابل 

ز رویارویى آنان داشــته باشــیم زیــرا هریک  ا
هنرمندان با توجــه به نوع کارشــان در نزد مخاطبین 

جایگاه خاص خویش را دارند.»
مســلم آقاجانزاده، تهیه کننده «بالش ها» و «محله گل 
و بلبل» هم گفت: مطلب منتشــره داریوش فرضیایى 
در صفحه شــخصى اش کامًال درست اســت چرا که 
«بالش ها» به جاى «محله گل و بلبل» روى آنتن مى رود 
و ربطى به «کاله قرمزى» ندارد. مــا دیدیم ایام نوروز 
بهترین فرصت است که «بالش ها» روى آنتن برود به 
همین خاطر پخش «محله گل و بلبل» در آســتانه عید 

نوروز متوقف مى شود.

وى افزود: «محله گل و بلبل» تا پایان سال ادامه خواهد 
داشت و پخش ادامه این فصل به بعد از عید نوروز موکول 
مى شود. 48 قسمت تا پایان ســال روى آنتن مى رود و 
دوباره بعد از ایام نوروز با 53 قسمت باقیمانده «محله گل 

و بلبل» به آنتن شبکه 2 سیما برمى گردیم.

 ،It به گفته «جسیکا چستین»، بازیگر قسمت دوم فیلم
این اثر صحنه اى بسیار خونین دارد.

جســیکا چســتین که به تازگــى در «برنامه امشــب 
با جیمى فالن» حضــور پیدا کــرده، توضیحات جالبى

 It: Chapter Two در مورد یکى از صحنه هاى فیلم 
داده است: خب، من مى خواهم به نکته اى در مورد فیلم 
اشاره کنم که ممکن اســت برایم دردسرساز شود، ولى 
این کار را مى کنم. شاید این موضوع بخشى از فیلم را لو 
دهد، ولى جالب است بدانید سکانسى در قسمت دوم این 
فیلم وجود دارد که یکى از عوامل سازنده فیلم مى گفت 
بیشــترین اســتفاده از خون در صحنــه اى از یک فیلم 
ترســناك را به خود اختصاص داده است. فقط مى توانم 
به شــما بگویم که حتى صبح روز بعد از فیلمبردارى آن 
صحنه هم هنوز در حال خارج کردن خون از چشم هایم 

بودم؛ خون مصنوعى.
فیلمنامه قســمت دوم فیلم «آن» بر اساس داستانى از 
استفن کینگ نوشته شده است و کارگردان این قسمت 
هم مانند نسخه اول، اندى موشیاتى است. این بار هم مثل 

فیلم قبلى شــاهد هنرنمایى بیل اسکارشگورد در نقش 
شخصیت منفى فیلم، پنى وایز خواهیم بود ولى به این 
علت که ماجراهاى فیلم سال ها بعد از قسمت اول اتفاق 

مى افتند، بازیگران جدیدى هم به فیلم اضافه شده اند.
قسمت اول فیلم آن در سپتامبر 
2017 اکران شــد و توانست با 
فروش 123.1 میلیون دالرى در 
هفته اول، رکوردهاى مختلفى 
چون بیشترین فروش افتتاحیه 
در ماه سپتامبر را به دست آورد 
و در نهایت بیش از 700 میلیون 
دالر فــروش در سراســر دنیا 
داشت و به پرفروش ترین فیلم 

ترسناك تاریخ تبدیل شد.
قسمت دوم فیلم آن هم مانند نسخه قبلى در ماه سپتامبر 
اکران مى شود و کمپانى برادران وارنر تاریخ 6 سپتامبر 
2019 (15 شــهریور 1398)  را براى نمایش آن در نظر 

گرفته است.

تصویربردارى سریال «مرگ خاموش» که به مافیاى مواد مخدر مى پردازد، در کشور هاى حاشیه خلیج فارس پایان یافت.
ابوالفضل صفرى تهیه کننده سریال «مرگ خاموش» در ارتباط با این مجموعه تلویزیونى گفت: از یک ماه پیش براى 
ضبط صحنه هاى داخلى راهى جنوب ایران شدیم و پس  از آن براى تصویربردارى قسمت هاى پایانى راهى کشور هاى 
منطقه شدیم. با تصویربردارى سکانس هاى پایانى، ضبط «مرگ خاموش» به پایان رسید. در صحنه هاى خارج از 

ایران این مجموعه حمید عطایى، ابوالفضل همراه با حضور چند بازیگر خارجى جلوى دوربین این سریال رفتند.
این تهیه کننده ادامه داد: تدوین این مجموعه همزمان با ضبط در حال انجام بود و تاکنون 50 درصد از آن به اتمام 
رسیده؛ اما صداگذارى، اصالح رنگ و ساخت موسیقى و ویژوال افکت کار که بسیار زمان بر و سنگین است در 

حد سه قسمت پیشرفت داشته است.
صفرى مراحل تدوین این سریال 33 قسمتى را طوالنى دانست و افزود: مجموعه «مرگ خاموش» جلوه هاى ویژه و 

پست پروداکشن سنگینى دارد که حمید قربانى از اول اسفندماه ویژوال افکت آن را شروع کرده است.
گفتنى است سریال «مرگ خاموش» به نویسندگى هومان فاضل و حسین تراب نژاد است. این پروژه صدقسمتى به 
سه فصل متمادى و پشت سر هم تقسیم مى شود. این مجموعه به جنبه بین المللى و مافیایى مواد مخدر مى پردازد و 

هدف کلى آن، کاهش آسیب هاى اجتماعى است. 
«مرگ خاموش» به سفارش مرکز سیما فیلم تهیه مى شود و سعید راد، جالل فاطمى، حمید عطایى، امیرمحمد زند، 
پرویز فالحى پور، پریوش نظریه، ستاره اسکندرى، رضا موالیى، سامیه لک، مهدخت موالیى، ژیال آل ارشاد، مریم 
بوبانى، نازنین فراهانى، رویا میرعلمى، پرویز فالحى پور، حمید شریف زاده، حسین سحرخیز در آن بازى مى کنند.

بهنوش بختیارى که در ســریال نوروزى «بر سر دو 
راهى» بــه تهیه کنندگى و نویســندگى حامد عنقا و 
کارگردانى بهرنگ توفیقى با نقشى جدى ظاهر خواهد 

شد، درباره این تجربه و ویژگى هاى آن سخن گفت.
بختیارى درباره حضور در ســریال نوروزى «بر ســر 
دوراهى» گفت: آشــنایى من با حامد عنقا به سال ها 
پیش و زمانى بر مى گردد که من منشى صحنه فیلم 
«انتخاب» آقاى تورج منصورى بودم و آقاى عنقا مشاور 
تهیه و نویسنده کار بودند. همینطور در گروه برنامه ریزى 
و کارگردانى هم شرکت داشتند و همه پروژه به نوعى 

به گردن ایشان بود و آنجا لطف بزرگى به من کردند.
او افزود: یادم هست ســریال «خانه به دوش» رضا 
عطاران شروع شده بود و من به او گفتم بازى در یک 
سریال به من پیشنهاد شــده. او گفت منشى صحنه 
هســتى مى خواهى بروى؟ گفتم هرچه شما صالح 
بدانى. گفت برو. گفتم آخر ســخت است. گفت برو 
کارت را من انجام مى دهم. اینگونــه عنقا به عالوه 
مســئولیت هایى که همچون تولید و نویســندگى و 

کارگردانى داشت، مسئولیت کار من را هم قبول کرد.
بازیگر «ما همه با هم هستیم» ادامه داد: سریال «خانه 
به دوش» ســاخته شد و حســابى گرفت. از آنجا کار 
بازیگرى من گل کرد و شروع شد و من همیشه این را 

مدیون حامد عنقا هستم. 
بختیارى درباره نقــش خود در «بر ســر دوراهى» 
اظهارداشــت: در اولین صحبتى که براى حضور در 
این سریال با من شد، فهمیدم یک نقش جدى را برایم 
در نظر گرفته اند و من هــم به دلیل جدى بودن نقش 
همکارى را پذیرفتم. در این سریال کاراکتر ثریا را بازى 

مى کنم که آدم خاصى است 
و اصًال شاد و شنگولى و 
انعطاف همیشگى من 

در نقش هایم در این 
شخصیت نیست.

 

فیلم سینمایى «آن دو» اولین فیلم نوید محمدزاده به کارگردانى بهروز قبادى 
بعد از ده سال اکران مى شود. 

نوید محمدزاده که این روزها به یکى از ستاره هاى سرشناس سینما تبدیل شده 

است اولین بار در سال 87 جلوى دوربین فیلم سینمایى «آن دو» به کارگردانى 
بهروز قبادى و تهیه کنندگى گلریز احتیاطى رفت اما این فیلم به اکران نرسید. 
با گذشت ده سال از ساخت اولین فیلم نوید محمدزاده این فیلم تا چند روز دیگر 

اکران مى شود.
در خالصه داستان فیلم ســینمایى «آن دو» آمده است: «جوان تهرانى که در 
منطقه غرب کشور در حال گذراندن خدمت سربازى اش است و به دلیل تخلف 
از طرف مافوق خود به ماموریتى فرســتاده مى شــود که در این مأموریت او 
مى بایستى یک قاتل فرارى را از کردستان به همدان برده و تحویل قانون دهد. 
سرباز، قاتل را تحویل مى گیرد و در طول ســفر براى جلوگیرى از فرار متهم 
او را به خودش با دســتبند مى بندد. جوان قاتل ادعا مى کند که بى گناه است 

و ماجراهاى بسیارى در طول سفر براى آن دو رخ مى دهد.»
بازیگران این فیلم سینمایى «آن دو» عبارتند از نوید محمدزاده، مرضیه خوش 

تراش، توفیق راموز، نایافت مبارك شاهى، رحیم حاجى تبار و عزیز ویسى.

قسمت دوم فیلم «It» سال آینده اکران مى شود

خونین ترین سکانس تاریخ سینما در راه است پیمان معادى در فیلم فرانسوى «پلیس“ نقش یک 
خارجى را بازى مى کند که اگر به کشورش بازگردانده 
شود به اعدام محکوم مى شــود. فیلم «پلیس“ به 
کارگردانى آن فونتن در حــال حاضر در پاریس در 
حال فیلم بردارى است و پیمان معادى بازیگر ایرانى 

در این فیلم یکى از نقش هاى اصلى را ایفا مى کند.
 ”پلیس“ چهاردهمیــن فیلم آن فونتن اســت که 
فیلمبردارى آن از چهارم فوریه در پاریس آغاز شده و 
قرار است به مدت 9 هفته در پاریس و حومه این شهر 

ادامه داشته باشد.
داســتان فیلم که در پاریس مى گذرد مربوط به سه 
پلیس فرانسوى (اریک، ویرجینى،آرسیتید) است که 
مأمور مى شوند یک خارجى (با بازى پیمان معادى) را 
به طرف فرودگاه شارل دو گل برده تا وى را به کشور 
خودش بازگردانند. در مســیر فرودگاه یکى از این 
پلیس ها با بازى (ویرجینى افیرا) متوجه مى شوند که 
اگر این فرد خارجى به کشورش بازگردانده شود، به 
احتمال زیاد به اعدام محکوم مى شود. وى در مقابل 
وجدان خود شرمنده شــده و با دیگر پلیس ها تبانى 
مى کنند که زمینه فرار از زنــدان را آماده کنند تا او 

سوار هواپیما نشود.

در میان 75 فیلمى که «نتفلیکس» اعالم کرده به 
فهرست آثار در حال پخشش اضافه خواهد شد، نام 
فیلم «جدایى نادر از ســیمین» اصغر فرهادى نیز 

دیده مى شود.
غول رســانه اى «نتفلیکس» اعالم کــرده در ماه 
مارس، مجموعه اى از کالســیک هاى سینمایى، 
فیلم ها و سریال هاى ماجراجویانه و عاشقانه را که 
مدت ها از سوى مخاطبانش، درخواست مى شدند 
به مجموعه هاى در حال پخش اضافه خواهد کرد. 
در میان حدود 75 فیلمى که نتفیلیکس اعالم کرده 
به فهرست آثار در حال پخشش اضافه خواهد شد، 
نام فیلم کارگردان ایرانى، اصغر فرهادى، نیز دیده 

مى شود.
نتفیلیکس «جدایى » را یکــى از فیلم هایى که هر 
فردى باید ببیند، توصیف کرده اســت. این فیلم از 
15 ماه مارس به فهرســت فیلم هاى «نتفلیکس» 

اضافه خواهد شد.
منتقد «ســیاتل تایمز»، «جان هارتــل»، درباره 
«جدایى» نوشته: «این فیلم هم یک درام دادگاهى 
است هم یک کنایه  سیاسى و هم یک فیلم هیجانى 
پیچیده که همه با هم باعث جذب مخاطب مى شوند 
و هر چه فیلم به جلو مى رود و الیه هاى بیشترى از 
فیلم توسط مخاطب کشف مى شود، عالقمندى او 

نیز بیشتر مى شود.»
«جدایى نادر از ســیمین» محصول سال 2011 و 
برنده  اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسى زبان 2012 

است.

صدیقه کیانفر، بازیگر پیشکســوت سینما، تئاتر و 
تلویزیون درخصوص آخرین وضعیت جسمانى خود 
گفت: در حال حاضر نسبت به روزهاى گذشته حالم 
بسیار بهتر است. البته این را بگویم که دیگر وضعیت 
جسمانى من مثل سابق نیســت اما خدا را شکر بد 
نیستم. وى در همین راستا ادامه داد: طى ماه پیش 
خانه نشین شده بودم و استراحت مى کردم اما این 
روزها از خانه بیرون آمده و سر کار مى روم و امیدوارم 

تا پیش از نوروز حالم بهتر هم بشود.
این بازیگر پیشکســوت ســینما درخصوص دلیل 
اصلى خانه نشــینى خود طى هفته هاى گذشــته 
اعالم کرد: واقعیت امر سال ها پیش در سریالى به 
کارگردانى امیر قهرایى مــرا از یک درخت آویزان 
کردند و همین باعث شد که کتف و دستانم آسیب 

شدید ببیند و از همان سال این مشکل ادامه دارد. 
وى در همین رابطه ادامه داد: بعد از آن هم در یک 
تئاتر باید 30  شب متوالى به زمین پرت مى شدم و 
کمردرد و سیاتیکم هم از همان اجرا آغاز شد و همین 

باعث شد که به سختى راه بروم.
بازیگر نمایش «هایالیــت» درباره آخرین فعالیت 
خود در عرصــه بازیگرى خاطرنشــان کرد: هنوز 
وضعیتم به صورتى نیســت که توان بازى در آثار 
ســینما و یا تلویزیون را داشته باشــم و به همین 
علت تنها در رادیو به فعالیت مى پردازم. آخرین کار 
که همین اواخر به اتمام رســاندم در رادیو با حمید 

منوچهرى بود.

ماجراى پیمان معادى 
و حکم اعدام

افتخارى دیگر براى
 اصغر فرهادى 

کیانفر: نمى توانم جلوى 
دوربین بازى کنم

لطف بزرگ یک هنرمند به 
بهنوش بختیارى

اولین فیلم نوید محمدزاده بعد از 10 سال اکران مى شود

«مرگ خاموش» تلویزیــون
 در چه مرحله اى است؟

تصویربردارى سر
ابوالفضل صفرى
ضضضضضبط صحنه ها
منطقه شدیم.
ایران این مج
این تهیه کنن
رسیده؛ اما
حد سه قسم
صفرى مراحلت
پست پروداکشن
گفتنىاست سر
سه فصل متماد
هدف کلى آن،

«مرگخاموش
پرویز فالحى
بوبانى، نازنین

در نظر گرفته اند و من هــم به دلیل جدى بودن نقش
همکارى را پذیرفتم. در این سریال کاراکتر ثریا را بازى

مى کنم که آدم خاصى است 
اصًال شاد و شنگولى و و
انعطاف همیشگى من 

این  نقش هایم در در
شخصیت نیست.

ادامه ماجراى جایگزینى «بالش ها» با «کاله قرمزى» 
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جانزاده در گفتگویى 
ـون «بالش ها» را از

8 نوروز 98 روى آنتن 
نه اى شدن این خبر 
 «کاله قرمزى» در 
وع پرداخت که قرار 

 روى آنتن برود.
گ) و از بازیگران این 
الع رســانى، نوشت: 
ى مبنى بر جایگزین 
"وروز به جاى "کاله 
بعضى رسانه ها تیتر 
م: اوًال بالش ها قرار 
یام نوروزپخش شود 
ن سریال را از شبکه 
که اســتفاده از واژه 

ى سسچکس جججججججـجــا
اااابا با  ما
دتاد
ى 
.

نرمندانن
ى مردم 
اه نباید با 
یاى در تقابل 

ز یــرا هریک  ا
ان در نزد مخاطبین 

ش ها» و «محله گل 
ه داریوش فرضیایى 
ست اســت چرا که 
ل» روى آنتن مى رود 
ــا دیدیم ایام نوروز 
» روى آنتن برود به 
ل» در آســتانه عید 

ل ی ب ب وروز م ی ز ب ر وب
2و بلبل» به آنتن شبکه 2 سیما برمى گردیم.

فیلم سینمایى «آن دو» اولین فیلم نوید محمدزاده ب
بعد از ده سال اکران مى شود. 

ونوید محمدزاده که این روزها به یکى از ستاره هاى س

داریوش فرضیایى: 
جاى «کاله قرمزى» را نمى گــیریم

بعد از 6 سال به تلویزیون برگشتم

م ب ن ور ر ر م م ا از چ حرف و حاشیه اى امیدوارم این اتفاق به خوبى سپرى شود تا بعد
«مایش «الله زار هتل کاتوزیان» درباره همبازى شدن با على نصیریان در این

ىىىابى زود: بازى با على نصیریان در هر زمان و مکانى اتفاق جذ
نوعبازیگرىاست. وى با اشاره به فوت ناگوار همسر على
ن درباره حضور وى در پروژه با وجود این اتفاق افزود: هنوز 
ز از درگذشت همســر على نصیریان نگذشته و وى سر 
رى حاضر مى شود. این نشانه تعهد باالى این بزرگ به 

بازیگرى است.
ر همین راستا خاطرنشان کرد: نصیریان بعد از فوت

نچندروزى حالش به شدت بد بود. من
3ز ســال 53 از نزدیک مى شناسم و 

م على نصیریان به شدت وابسته 
 بود و با درگذشت همسر گرامى

 شدت به هم ریخت.

فرجاد:
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 سرمربى سپاهان نوین با اشاره به اتفاقات صعود تیمش 
به لیگ برتر و عدم اجازه بازى توسط فدراسیون نسبت 
به مورد مشابه ماشین سازى و تراکتورسازى معترض 

شده است.
تراکتورســازى باید در هفته بیست و یکم لیگ برتر در 
تبریز به مصاف تیم همشهرى خود ماشین سازى برود 
و با توجه به مالکیت مشترك محمدرضا زنوزى روى هر 
دو باشگاه واکنش هایى از سوى اهالى فوتبال و تیم هاى 
باال نشین جدول صورت گرفت و نسبت به این موضوع 

اعتراض داشتند.
یکى از مــواردى که در ایــن چند روزه مطرح شــده 
است، مقایســه ماجراى مالکیت مشــترك تراکتور و 
ماشین سازى با دو تیم سپاهان و سپاهان نوین است که 
چند فصل قبل با صعود سپاهان نوین به لیگ برتر ایجاد 

شد ولى فدارسیون اجازه فعالیت همزمان به دو باشگاه 
را نداد و امتیاز سپاهان نوین به فوالد خوزستان واگذار 
شد و حاال صحبت از تبعیض بین دو باشگاه در شرایط 

مختلف مطرح شده است.
حسین چرخابى، سرمربى سپاهان نوین که با این تیم 
به لیگ برتر صعود کــرد در گفتگویى در این خصوص 
اظهار داشت: به نظر من قانون باید براى همه یکسان 
باشد. مسئوالن و دست اندرکاران فوتبال بنشینند دور 
هم یک تصمیم جامع بگیرند و بــراى همه و در همه 
زمان ها اجرا شود. اینطور نباشد که یک سال یک قانون 
باشد و سال بعد قانون دیگرى وجود داشته باشد و این 

مى شود تبعیض.
وى افزود: تیم سپاهان نوین که آن زمان در آن فعالیت 
مى کردیم الیق ترین تیم براى حضور در لیگ برتر بود. 

ما از رده هاى سنى پایین و دســته هاى پایین تر شروع 
کردیم و در دسته ســوم و دوم قهرمان شدیم و بعد از 
آن استیل آذین پر مهره را شکست دادیم و لیگ برترى 
شــدیم ولى اجازه حضور در لیگ برتر را به ما ندادند در 
حالیکه شایســته ترین تیم براى حضــور در لیگ برتر 
بودیم. بچه ها خیلى زحمت کشیدند تا صعود کنند ولى 

حق حضور در لیگ برتر به آنها داده نشد.
چرخابى ادامــه داد: در حال حاضر هــم من نمى گویم 
خداى ناکرده تراکتورســازى و ماشین ســازى تبانى 
مى کنند. مطمئنم با شــناختى کــه از بازیکنان خوب 
ماشین سازى و ســرمربى خوبش آقاى مهاجرى دارم 
چنین مسائلى نیســت ولى وقتى چنین موردى وجود 
دارد خواه نا خواه حرف و حدیث ایجاد مى شــود و حاال 
که تیم ها در کورس قهرمانى هستند این مسائل بیشتر 

هم به چشم مى آید.
وى در پایان عنوان کرد: این موضوع باید یک بار 

براى همیشه به صورت یک قانون در بیاید 
و حل شود. من حتى نسبت به استقالل و 
پرســپولیس که مالکیت مشترك دارند 

چنین موضعى دارم و نباید اینطور باشد.

حیف از قانون متناقض براى سپاهان نوین
 مى آید.

 عنوان کرد: این موضوع باید یکبار
ه به صورت یک قانون در بیاید 

من حتى نسبت به استقالل و 
س که مالکیت مشترك دارند 

ى دارم و نباید اینطور باشد.

 نوین

 تیم هاى فوتبال ماشــین ســازى و تراکتورسازى روز 
پنج  شنبه هفته جارى دربى شهر تبریز را در چارچوب 
هفته بیست و یکم لیگ برتر برگزار مى کنند. این دیدار 
از جنبه هاى مختلف مسابقه اى جالب به شمار مى رود. 
عالوه بر وحدت مالکیت و حامیان مالى یکســان که 
ابهام آمیز و شائبه انگیز اســت، دو باشگاه شاهد تقابل 
جالب توجه اعضــاى کادر فنى دو تیم هســتیم. رضا 
مهاجرى که به درخواســت محمدرضــا زنوزى مالک 
تراکتورســازى در ابتداى فصل به عنوان مدیر این تیم 

فعالیت مى کرد و عمال تیم فعلى تراکتورسازى را شکل 
داده، در این بازى سرمربى دیگر تیم وابسته به زنوزى 
یعنى ماشین ســازى تبریز اســت. این در حالى است 
که عماد مهاجرى همچنان به عنــوان مربى و مترجم 
ســرمربى تراکتورسازى در این باشــگاه باقى مانده و 
پس از جدایى پدرش از تراکتورسازى جدا نشده است. 
در این بازى عماد مقابل تیم پدر خودش روى نیمکت 
مربیگرى تراکتورسازى حضور دارد تا دربى خانوادگى 

شهر تبریز را تکمیل کند. 

سپاهان براى رسیدن دوباره به صدرجدول رده بندى لیگ برتر بازى سختى مقابل 
شاگردان مهدى تارتار دارد.

 در یکى از حساس ترین دیدارهاى هفته بیست و یکم لیگ برتر روز جمعه سپاهان 
در اصفهان از پارس جنوبى جم میزبانى مى کند. شــاگردان امیر قلعه نویى که در 
مسابقه قبلى خود مقابل تراکتورسازى با دو گل شکست خوردند و صدرجدول را از 

آنتونى استوکس حاال تا صدر جدول گلزنان تنها یک گل فاصله دارد و امیدوار است در دربى تبریز به آمار علیپور و استنلى 
برسد. قرمزپوشان تبریزى در شرایطى ســپاهان را مغلوب کردند که آنتونى استوکس نیز طلســم گلزنى خود را پس از
 ماه ها شکست و موفق شد به نهمین گل فصل خود برسد. او این گل را از روى نقطه پنالتى به ثمر رساند و به نوعى برترى

 تى تى ها مقابل سپاهان را قطعى کرد.
در روزهاى ناکامى استوکس، على علیپور موفق شد با ثبت آمار قابل قبول از او عبور کرده و در کنار کى روش استنلى سوارز 

صدرنشین جدول گلزنان شود. اکنون نیز علیپور و استنلى با 10 گل باالتر از استوکس بریتانیایى هستند.
با این حال اکنون مهاجم گلزن تراکتور فرصتى رویایى را پیش رو دارد. قرمزهاى تبریز در پایان هفته به مصاف ماشین سازى 
خواهند رفت و استوکس نیز امیدوار است روند فعلى را حفظ کند و بار دیگر براى تیمش گلزنى کند. او که در ابتداى فصل 
صدرنشین بالمنازع جدول گلزنان بود، اکنون امید ژرژ لیکنز براى کسب قهرمانى در لیگ به شمار مى رود و تراکتورى ها به 

خوبى مى دانند بدون درخشش این بازیکن خیلى سخت بتوانند طلسم چندین و چند ساله قهرمانى را بشکنند.

دست دادند، حاال امید زیادى دارند تا در بازى خانگى این هفته به برد برسند و بتوانند 
بار دیگر به صدر برگردند.

حریف سپاهان اما تیمى سرسخت است که یقه بسیارى از بزرگان لیگ را گرفته است. 
بازى رفت پارس جنوبى و سپاهان در جم تا ثانیه هاى پایانى با نتیجه دو بر یک به 
سود جنوبى ها دنبال مى شد که کى روش استنلى در دقیقه 94 گل تساوى تیمش را 

زد و امتیازات آن مسابقه تقسیم شد. 
حاال نیز سپاهانى ها خوب مى دانند در بازى روز جمعه کار سختى براى کسب 3 امتیاز 
مقابل پارس جنوبى و بازگشت به صدرجدول لیگ دارند. بى تردید امیر قلعه نویى نیز 
تدابیر خود را براى بازى این هفته تغییر خواهد داد، ضمن اینکه مهدى تارتار هم با 
توجه به غیبت یکى دو بازیکن کلیدى تیمش در صدد جایگزین کردن نفرات مناسب 

و ترك اصفهان با دست پر است.

کار سخت مقابل پارسى ها

مرد ایرلندى در کمین صدر 
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تقابلى پر از ابهام و شائبه

هواداران زنیت مهاجم ایرانى خود را به عنوان بهترین بازیکن 
بازى با اورال انتخاب کردند.

تیم فوتبال زنیت سن پترزبورگ شنبه گذشته در هفته هجدهم 
لیگ برتر روسیه به مصاف اورال رفت که با نتیجه یک بر صفر 

پیروز شد. 
در این دیدار ســردار آزمون، ســتاره ایرانى زنیت که سومین 
بازیش را بــراى تیم جدیدش انجام مى دهــد بار دیگر براى 
تیمش گلزنى کرد و با درخشــش زنیت را پیروز میدان کرد. 
ســردار گل پیروزى بخش زنیت را در دقیقه 42 با ضربه سر 

به ثمر رساند. رئیس کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال به اظهارات 
مهدى رحمتى در پســت اینستاگرامى اش پاسخ داده 

است.
اخیراً مهــدى رحمتى با انتشــار پســتى در صفحه 
شــخصى اش اعالم کرد چرا رئیس کمیته انضباطى 
فدراســیون به خاطر اقداماتش به کمیته اخالق براى 
پاســخگویى احضار نمى شــود. ایــن صحبت هاى 
عصبانیت اسماعیل حسن زاده را به دنبال داشته است. 
حسن زاده در گفتگو با برنامه رادیویى تهران ورزشى به 
اظهارات رحمتى پاسخ داد. او گفت: «وقتى یک جوان 
شهرستانى که تازه به تهران آمده و مشهور شده، علیه 
وزیر حرف مى زند یــا از زمین و زمان صحبت مى کند 
باید در یک برنامه کالبدشکافى شود. ما یک مشکل با 
رسانه ها داریم که لذت مى برند مسائل را وارونه جلوه 
دهند. چرا رادیو صحبت رحمتى علیه من را بولد مى کند 

تا از من حرفى دربیاید؟»
وى در پاســخ به این پرسش که آیا اســتفاده از کلمه 
شهرســتانى درست اســت، بیان کرد:«چرا مطلب را 
جور دیگرى ارائه مى دهید؟ در فوتبالى که یک جوان 
شهرســتانى وقتى یکى دو سال نگذشــته مى آید و 
میکروفن جلوى او قرار دارد و علیه وزیر، صدا و سیما 
و... حرف مى زند باید کالبدشکافى شود. بودن یا نبودن 
افراد در هر شغلى ترتیبات ســازمانى دارد. باید همه با 
رعایت احترام وظیفه مان را انجــام دهیم و به قوانین 
احترام بگذاریم. نکته دوم این اســت که صدا و سیما 
رسالت دارد به اصالح مسائل کمک کند. من تعجب 

مى کنم چرا مطلب را مصادره مى کنید؟ چرا با تکالیف 
خودمان آشنا نیستیم. یک دوســتى به من گفت چرا 
در میکسدزون ورزشگاه مســائلى غیر فوتبال مطرح 
مى شود گفتم شما مسائل غیر فوتبال را پخش نکنید.»

رییس کمیته انضباطى ادامه داد: «رئیس رسانه از من 
خواهش کرد تا در مورد مسائل انضباطى صحبت کنم 
اما مجرى مصلحت دیده پست شخصى رحمتى را 
مطرح کند و جواب من را بشــنود. نظر شــخصى 

رحمتى را من نباید جواب دهم. صدا و سیما پول مردم 
را مصرف مى کند و نباید وقت مردم را با این مســائل 
بگیریم. از من خواهش کردند به احترام مردم به مسائل 

انضباطى پاســخ دهم اما حاال باید در مورد یک 
پست شــخصى یک بازیکن صحبت کنم. 
سزاوار این نیست که پول بیت المال را صرف 

این مسائل کنید.» 
بعد از این صحبت ها از حســن زاده سئوال 
شــد یعنى از این پس هرچیزى بازیکنان 
در اینستاگرام شان نوشتند، شامل احضار 
نمى شود، گفت: « این چه ربطى به حرف 
من دارد؟ من براى شخص آقاى على 
عســگرى متاســفم که صدا و سیما 

این قدر رها شــده که شــما پول 
بیت المال را مصــرف مى کنید تا 

در مورد پست شخصى بازیکن 
صحبت کنیــد یکى از 
بدبختى هــاى بزرگ 
فوتبال ما بخشــى از 
آدم هــاى رســانه اى 
هســتند که انصاف به 

خرج نمى دهند. اگر یک نفــر بخواهد کار اقتصادى 
انجام دهد و بگوید این کاالى تولید ملى من را در رادیو 
تلویزیون پخش کنید کلى فاکتور باید بدهد ولى شما 
این وقت را با یک پست شــخصى هدر مى دهید. اگر 
آقاى رحمتى از من بدش مى آید، خب بدش بیاید چه 
لزومى دارد به کل مردم ایران اعالم کنم آقاى رحمتى 

از من بدش مى آید.»

حسن زاده در پایان افزود: «خودتان مى دانید و مردم 
هم مى دانند وقتى حسن نیت باشد که با رئیس کمیته 
انضباطى صحبت مى کنید اگر ترجیح بدهید 
و مطالبى که به نفع فوتبال ما و سازنده است 
و اصالح را به دنبــال دارد این خیلى 
خیلى خدا پسندانه است تا اینکه به 
مسائل دیگرى بپردازیم و به جوانى 
میکروفن بدهیم که علیه همه چیز 

حرف بزند.»

 محرومیت منشــا واکنش مدیران باشگاه استقالل 
را در پى داشــته اســت. دیروز حجت االسالم احمد 
مالک، مسئول فرهنگى اســتقالل، با تأکید بر لزوم 
قانون گرایى و حمایت از منشا به یکى از روزنامه ها 
گفت: «همه ما مقابل یک اصل بسیار مهم باید تمکین 
کنیم. اصلى مهمى که قانون نام دارد، ولى اصًال قرار 
نیست از بازیکن خودمان دفاع نکنیم به همین خاطر 
قاطعانه پشت سر منشا مى مانیم. دوستان ما باید توجه 
داشته باشند اتفاقات زشتى براى منشا در اهواز رخ داد 
و هر کس بود ناخودآگاه واکنش نشان مى داد. گردن ما 
مقابل قانون از مو هم باریک تر است، ولى توقع داریم 
یا براى همه اجرا شــود یا اینکه در مورد کلیه تیم ها 
اغماض صورت بگیرد. برایم عجیب اســت االن که 
منشا استقاللى است، اتفاقى که بیرون از میدان برایش 
رخ داد، آن قدر مهم مى شود، ولى وقتى پرسپولیس بود 
و همین چند ماه پیش آن ماجــرا در لیگ قهرمانان 

رخ داد، عزیزان مان در کمیته اخالق واکنشى نشان 
ندادند! ما در آن مقطع با اینکه جدال با پرسپولیس را 
پیش رو داشتیم، آرزوى محرومیت منشا را نکرده و 
پرونده اش را دنبال نکردیــم بنابراین االن هم توقع 
نداریم مهاجم آماده استقالل محروم شود. البته ساکت 
نمى نشینیم و کار را براساس راهکار هاى قانونى جلو 
خواهیم برد. ما قصد تقابل با فدراسیون را نداریم و همه 
مدیران براى مان عزیز هســتند، ولى هواداران توقع 

دارند قاطعانه پاى کار باشیم و هستیم.» 

  تیم امید با 21 بازیکن تمرین کرد. 4 بازیکن از سایپا، 3 
بازیکن از استقالل در تمرین حاضر نبودند و دو بازیکن 
هم به دلیل مصدومیت قادر به تمرین نبودند. کرانچار 
که از مدت ها قبل گفته بود حضور بازیکنان در اردوى 
اسفند ماه اهمیت فوق العاده اى براى او دارد سعى کرد 
در برابر تصمیم على دایى موضع سختى را اتخاذ نکند و 
به گونه اى صحبت کرد که سرمربى تیم سایپا در ادامه 
متقاعد شود بازیکنان را در اختیار اردوى تیم امید قرار 

دهد. با وجود اینکه حمید اســتیلى گفته بود بر اساس 
تصمیم کادر فنى هر بازیکنى در تمرین حاضر نشود از 
اردو خط خواهد خورد کرانچار دیروز گفت که على دایى 
همیشه به تیم ملى و تیم امید اهمیت داده و منافع ملى 
براى او در اولویت بوده و به یقین این بار هم شرایط تیم 

امید را درك خواهد کرد.
اما بد نیست بدانید شفر به کرانچار قول مساعد داده و 
قرار است در بازگشت به تهران بازیکنان امید خود را 
براى حضور در اردوى تیم امید آزاد کند. البته مهدى 
قائدى در تمرین تیم امید حضور دارد و الهیار صیادمنش 
هم مصدوم است اما در ادامه قرار است امید نورافکن و 
رضا آذرى هم به تمرینات تیم امید ملحق شوند. تیم 
امید در روزهاى دوم، چهارم و ششم فروردین به ترتیب 
پذیراى تیم هاى ترکمنستان، یمن و عراق خواهد بود و 
اردوى تدارکاتى این تیم که از روز شنبه آغاز شده است 

تا پایان بازى ها ادامه خواهد داشت.

آزمون، بهترین بازیکن
 با انتخاب هواداران

چرا منشاى سرخ را محروم نکردید؟ از طرف من نگران نباش

براى صداوسیما متأسفم

ائل غیر فوتبال را پخش نکنید.»
ى ادامه داد: «رئیس رسانه از من 
د مسائل انضباطى صحبت کنم 
یده پست شخصى رحمتى را 
ن را بشــنود. نظر شــخصى 

اب دهم. صدا و سیما پول مردم 
ید وقت مردم را با این مســائل 
ش کردند به احترام مردم به مسائل 

اما حاال باید در مورد یک  م
 بازیکن صحبت کنم. 
ول بیت المال را صرف

ز حســن زاده سئوال 
سهرچیزى بازیکنان 
شتند، شامل احضار 
 چهربطى به حرف 
خص آقاى على 
 که صدا و سیما 

که شــما پول 
ف مى کنید تا 

ى بازیکن 
ز

ز
ى
ه

ک نفــر بخواهد کار اقتصادى 
 کاالى تولید ملى من را در رادیو 
 کلى فاکتور باید بدهد ولى شما 
تشــخصى هدر مى دهید. اگر 
شمى آید، خب بدش بیاید چه 
م ایران اعالم کنم آقاى رحمتى 

و مطالبى که به نفع فوتبال ما و سازنده است 
و اصالح را به دنبــال دارد این خیلى 
خیلى خدا پسندانه است تا اینکه به 
مسائل دیگرى بپردازیم و به جوانى 
میکروفن بدهیم که علیه همه چیز 

حرف بزند.»

م
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د
م
ر
خ
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م
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ر ر م وى ر ر ر نر ز پو

براى

شهردارى مشکات در نظر دارد دو قطعه از زمینهاى درتملک خود با کاربرى مسکونى 
واقع در تفکیکى صنعتکار را طى تشریفات مزایده عمومى به فروش برساند .لذا 
از متقاضیان درخواست میگردد از تاریخ نشراولین آگهى بمنظور دریافت اسناد 

شرکت درمزایده به دبیرخانه شهردارى مراجعه نمایند.

الزم بذکر است :
1- مدت قبول پیشنهاد ها از تاریخ انتشــار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز 

میباشد.
2- هزینه کارشناسى اراضى و آگهى بر عهده برندگان مزایده میباشد.

3- شهردارى دررد و قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
4- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است .

5- شماره هاى تماس : 031-55683737

آگهى مزایده زمین 
شماره5964-97 مورخه 97/12/6

احسان کوزه گرآرانى- شهردار مشکات

چاپ دوم
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالك مهردشت
1.برابر راى شماره 139760302177000821 مورخه 1397/09/25 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم  طوبى 
نورى علویجه  فرزند حسین بشماره شناسنامه 37 نجف آباد و شماره ملى 1091956383 
در ششدانگ یکباب خانه قســمتى از پالك 3402 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مساحت 874/60 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى خسرو کریمى 

محرز گردیده است.
2.برابر راى شــماره 139760302177000699 مورخــه 1397/08/24 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
اســماعیل کریمى علویجه فرزند ابراهیم بشماره شناســنامه 10 نجف آباد و شماره ملى 
1092066566 در ششدانگ یکباب خانه برروى قســمتى از پالك 787 فرعى واقع در 
علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 150/45 مترمربع انتقالى از مالک 

رسمى عباسعلى سلیمى محرز گردیده است.
3.برابر راى شــماره 139760302177000793 مورخــه 1397/09/22 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى محمدرضا زمانى فرزند حســین بشــماره شناســنامه 62 نجف آباد و شماره ملى 
1091870217 در ششدانگ یکباب خانه قسمتى از پالك 3495 باقیمانده فرعى که به 
پالك 4708 فرعى اصالح شده است واقع در علویجه1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به 

مساحت 207 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى مجید قنبریان محرز گردیده است.
4.برابر راى شماره 139760302177000819 مورخه 1397/09/25 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى سید 
على رفیعى علوى علویجه فرزند سید عباس بشــماره شناسنامه 149 نجف آباد و شماره 
ملى 1091948410 در ششدانگ یکباخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 790/1فرعى 
که به پالك 4539 فرعى اصالح گردیده اســت واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مســاحت 146/13 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى على امینى علویجه 

محرز گردیده است. 
5. برابر راى شماره 139760302177000820 مورخه 1397/09/25 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم زهرا 
کریمى فرزند حسین بشــماره شناسنامه 128 نجف اباد و شــماره ملى 1091997683 
در ششــدانگ یکبابخانه احداثى برروى قســمتى از پالك 790/1فرعــى که به پالك 
4539 فرعى اصالح گردیده اســت واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به 
مساحت 156/31مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى على امینى علویجه  محرز گردیده 

است.
6. برابر راى شماره 139760302177000803 مورخه1397/09/24 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى عباس 
شفیعى علویجه فرزندعلى بشماره شناسنامه 43 نجف اباد و شماره ملى 1091966753 
درسه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 3395فرعى 
که به پالك 4708 فرعى اصالح گردیده اســت واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مساحت 320/80مترمربع انتقالى از مالک رســمى آقاى على شفیعى  محرز 

گردیده است
7 . برابر راى شماره 139760302177000804 مورخه 1397/09/24 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم صدیقه 
کریمى علویجه فرزند اکبر بشماره شناسنامه 6664 شهر رى و شماره ملى 0490502679 
درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 3395 باقیمانده 
فرعى که به پالك 4708 فرعى اصالح شده است واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مساحت320/80 مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم طاهره و صدیقه شهرت 

هر دو شفیعى  محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رسمى و برحســب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى 

شود تا شخص یا اشــخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر 
طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و 
در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد 
و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: 
یک شنبه 1397/11/28  تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1397/12/14 م الف: 336912 

ابوالفضل ریحانى- کفیل اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت /10/371 

اخطار اجرایى
شماره: 97- 989 به موجب گزارش اصالحى شماره 1022 تاریخ 97/10/5 حوزه ششم 
حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان که قطعیت یافته است. محکوم علیه على 
محمد کریمى فرزند شنبه شغل: آزاد نشانى: 1- فوالدشهر- مسکن مهر- E 5- ساختمان 
زیتون طبقه 4، 2- سى ســه روبروى پمپ گاز ساختمان پارســیان- طبقه 3 پالك 81 
محکوم است به: پرداخت مبلغ سیصد و هشتاد هزار تومان بابت نفقه ماهیانه و آتى فرزند 
مشترك به نام اهورا کریمى از تاریخ 97/10/3 در حق خواهان سارا یوسفى فرزند روزعلى 
شغل: خانه دار نشانى: فوالدشــهر- خ ارس- 5- پ 1172 صادر و اعالم مى گردد. ماده 
34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 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 اســتیفا 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 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 400140 شعبه ششم 

حقوقى  شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /12/214

فقدان سند مالکیت 
آقاى ابراهیم سلیمان نژادیان  فرزند ابراهیم به وکالت از طرف خانم نازیا سلیمان نژادیان 
، باستناد دو برگ استشــهاد محلى که تحت شــماره 16898-97/11/29 به تایید دفتر 
خانه 182 علویجه رسیده است مدعى است که سند مالکیت 99 سهم مشاع از 360 سهم 
ششــدانگ پالك شــماره 22/993 فرعى واقع در علویجه بخش 15 ثبت اصفهان که 
درصفحه 545 دفتر 87 امالك ذیل ثبت 17236 بنام نازیا نامبرده صادر گردیده و معامله 
دیگرى انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: سهل انگارى مفقود شده است. 
چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکــس مدعى انجام معامله 
(غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ 
انتشار 1397/12/14 ، 396759/م الف- حســین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

نجف آباد/ 12/210

ابالغ رأى
 آگهى راى شورا -شماره پرونده : 453/97 ش 10ح – شماره دادنامه : 737- 97/11/13 
–تاریخ رسیدگى : 97/10/15 راى قاضى شورا : در خصوص دادخواست بانک مهرااقتصاد 
به مدیریت عاملى جوادتک روســتا باوکالت خانم مریم ناصرى فرزندعباس  به نشــانى 
فالورجان خ طالقانى طبقه فوقانى بانک قوامین    به طرفیت خواندگان 1- نگارگرمسیرى 
فرزندحمید2- حمیدگرمســیرى  فرزندغالمعلى هردوبه نشــانى مجهــول المکان  به 
خواسته بدواقرارتامین خواســته ومطالبه مبلغ 16/790/169ریال ازقسمتى ازوجه یک 
فقره چک بانک صادرات به شماره 054814مورخ 91/5/14بانک صادرات شعبه ولیعصر 
به انضمام خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررســیدلغایت زمان اجراى حکم هزینه دادرسى 
وحق الوکاله وکیل خواهان به استنادیک فقره چک که ازناحیه بانک برگشت شده مطالبه 
مبلغ 16/790/169ریال  تقدیم نموده نظربه اینکه علــى رغم ابالغ قانونى وضمائم آن 

(دادخواست خواهان ومستندات تقدیمى شامل چک برگشت شده ازناحیه بانک ) واینکه 
خواندگان درجلسه شوراحاضرنشده اند ونسبت به دعوى خواهان  ایرادودفاعى رابه عمل 
نیاورده اند ودلیلى بربرائت خود به شــورااقامه نکرده اندکه همگى حکایت ازاشتغال ذمه 
خواندگان  نسبت به خواهان  مى نماید شوراپس ازبررســى پرونده ومستندات ارائه شده 
باعنایت به گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه بااســتصحاب بقاى دین اســتحقاق 
خواهان را برمطالبه خواســته ثابت تشخیص داده ومســتندابه مواد 198- 515- 519- 
522قانون آیین دادرسى مدنى ومواد 313و314ناظربه ماده 249قانون تجارت وتبصره 
الحاقى به ماده 2قانون صدورچک وماده واحده استفســاریه تبصره مذکورمصوب سال 
77مجمع تشــخیص مصلحت نظام درخصوص خســارات دیرکردحکم به محکومیت 
تضامنى خواندگان بــه پرداخت مبلــغ 16/790/169ریال بابت اصل خواســته ومبلغ 
1/569/877ریــال بابت هزینه دادرســى و الصاق تمبر وپرداخت خســارت تاخیرتادیه 
براساس شاخص اعالمى ازسوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران که حین اجراى 
حکم محاسبه خواهدشدازتاریخ صدورچک 91/5/14لغایت زمان پرداخت درحق خواهان 
راصادرواعالم مى دارد  راى صادره غیابى وظرف مدت بیســت روز پــس ازابالغ قابل 
واخواهى درهمین شعبه وپس ازآن ظرف مدت بیست روزقابل تجدیدنظرخواهى درمحاکم 
عمومى ( حقوقى ) دادگسترى شاهین شهر مى باشد . 395599/م الف مجتبى رضوانى - 

قاضى شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /12/211 

ابالغ رأى
آگهــى راى شــورا - شــماره پرونــده :9409983759101284  شــماره دادنامــه 
9509973759100286 تاریــخ تنظیــم  : 95/2/27 درخصــوص دادخواســت آقاى 
محمدنرجســى جزى فرزندامراله باوکالت خانم الهه عارفیان فرزندفتح اله به  نشــانى 
شاهین شهر عطار بین 3و4شرقى پالك 17به طرفیت شرکت ساختمانى شاهین بان به 
نشانى اصفهان خ کاوه سه راه فاطمى مجتمع تجارى پاسارگاد طبقه 4واحد11 به خواسته 
صدورحکم مبنى برمحکومیت خوانده بــه پرداخت 92/243/000ریال به انضمام مطلق 
خسارات دادرســى  ازجمله حق الوکاله وخســارت تاخیرتادیه دادگاه بابررسى محتویات 
پرونده ومالحظه دادخواست تقدیمى قرارداد ارایه شــده ، عدم حضورخوانده وارایه دفاع 
موجه وقانونى خواسته خواهان را محمول برصحت تلقى ومستندابه ماده 10و219قانون 
مدنى ومــواد502، 503، 519، 521، 523، 197و198قانون  آیین دادرســى مدنى حکم 
به  محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ 243/000/ 92ریال بابت اصل خواســته ومبلغ 
32/173/000ریال بابت هزینه دادرسى ومبلغ 60/000ریال بابت ابطال تمبر وحق الوکاله 
طبق تعرفه وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ مطالبه 94/10/5تازمان وصول درحق خواهان 
صادرواعالم مى گــردد . راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین مرجع و ســپس ظرف همین مدت قابل تجدى نظر خواهى در دادگاه 
محترم تجید نظر استان اصفهان مى باشد. 396389/م الف محمدى - رئیس  شعبه اول 

دادگاه عمومى حقوقى   شاهین شهر /12/212 

ابالغ رأى
آگهى راى شورا - شماره پرونده : 479/97 ش 5ح – شماره دادنامه : 671- 97/10/29 
- راى قاضى شورا : در خصوص دادخواست بانک مهرااقتصاد به مدیریت عاملى جوادتک 
روستا به نشانى اصفهان پل آذر ابتداى خ توحید بعدازتاالرفرشچیان پ 3به وکالت خانم 
مریم ناصرى به نشــانى فالورجان خ طالقانــى طبقه فوقانى بانــک قوامین به طرفیت 
خواندگان 1- نریمان ربیعى فرزندعلیرضا 2- میثم پورمعظمى فرزنداسکندر 3- یوسف 
شاه نظرى گرگابى فرزندحسین هرســه به نشــانى مجهول المکان به خواسته مطالبه 
مبلغ 27/583/208ریال بخشــى ازوجه یک فقره چک به عهده بانک ملى به شــماره 
754474- 90/8/30( کل مبلغ چک چهل ریال است ) ومطالبه مطلق هزینه هاى دادرسى 
وتاخیرتادیه وحق الوکاله وکیل بدین شرح که خوانده ردیف اول اقدام به دریافت تسهیالت 
ازبانک مذکورداشــته وخواندگان ردیف دوم وســوم باصدور یک فقــره چک وامضاى 
ظهرآن تعهدپرداخت اقســاط رانموده اندلذاباتوجه به عدم پرداخت اقســاط وام مذکور 
درخواســت محکومیت تضامنى خواندگان رادارد .نظربه اینکــه نامبردگان باوجودابالغ 
قانونى نشرآگهى درجلسه مقررحاضرنگردیده ودلیلى برپرداخت دین یابرائت ذمه خویش 
ارائه ننموده اند. شوراپس ازبررسى پرونده ومســتندات ارائه شده باعنایت به گواهى عدم 

پرداخت بانک محال علیه بااستصحاب بقاى دین استحقاق خواهان را برمطالبه خواسته 
ثابت تشخیص داده ومستندابه مواد 198- 515- 519- 522قانون آیین دادرسى مدنى 
ومواد 313و314ناظربه ماده 249قانون تجارت وتبصره الحاقى به ماده 2قانون صدورچک 
وماده واحده استفساریه تبصره مذکورمصوب ســال 77مجمع تشخیص مصلحت نظام 
درخصوص خســارات دیرکردحکم به محکومیت تضامنى خوانــدگان به پرداخت مبلغ 
27/583/208ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 1/344/790ریال بابت هزینه دادرسى وحق 
الوکاله وکیل برابرتعرفه قانونى وخســارات تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک (90/8/30) 
لغایت زمان پرداخت براساس شــاخص اعالمى ازسوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى 
ایران که حین اجراى حکم محاسبه خواهدشــد . درحق خواهان صادرواعالم مى نماید . 
راى صادره غیابى وظرف مدت بیست روز پس ازابالغ قابل واخواهى درهمین شعبه وپس 
ازآن ظرف مدت بیست روزقابل تجدیدنظرخواهى درمحاکم عمومى ( حقوقى ) دادگسترى 
شاهین شهر مى باشــد . 396442/م الف مجتبى رضوانى - قاضى شعبه پنجم حقوقى 

شوراى حل اختالف شاهین شهر/  12/213 

ابالغ وقت رسیدگى
وقت رسیدگى  مورخه 98/02/25 ســاعت 9/30 صبح - شــعبه دادگاه عمومى بخش 
مهردشت. یک نوبت حداکثر تا تاریخ 98/01/23 دریکى از روزنامه ها کثیراالنتشار محلى 
درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى درپرونده کالسه 970685 به این شورا ارسال 
گردد. وقت رسیدگى 98/2/25 ساعت 9/30 صبح  خواهان: عباسعلى حبیبى خوراسگانى 
با وکالت مصطفى مهرابى خوانده: محمود هاشــمى خواه  به نشــانى مجهول المکان، 
محل حضور: دادگاه عمومى بخش مهردشت. خواســته: 1- تایید فسخ بیع نامه مورخه 
95/09/04 به دلیل در رهن بودن مبیع 2- الزام خوانده به استرداد ثمن معامله به مبلغ دو 
میلیارد ریال با احتساب خسارت ناشــى از تاخیر در تادیه از تاریخ 95/12/15 لغایت زمان 
اجراى حکم با انضمام کلیه خسارت ناشى از دادرسى- بدین وسیله به شما ابالغ میگردد 
آقاى عباسعلى حبیبى خوراسگانى با وکالت مصطفى مهرابى دادخواستى به طرفیت شما 
مبنى بر تایید فســخ بیع نامه مورخه 95/09/04 به دلیل در رهن بودن مبیع الزام خوانده 
به استرداد ثمن معامله به مبلغ دو میلیارد ریال با احتساب خسارت ناشى از تاخیر در تادیه 
از تاریخ 95/12/15 لغایت زمان اجراى حکم با انضمام کلیه خســارت ناشــى از هزینه 
دادرسى مطرح نمودند که در شعبه دادگاه بخش مهردشت تحت کالسه 970685 تحت 
رسیدگى مى باشد بنا به اعالم و درخواست خواهان  و به لحاظ مجهول المکان بودن شما 
به استناد  ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا جهت رســیدگى به خواسته در مورخه 98/02/25 ساعت 
09/30 در این شعبه حضور یابند در صورت عدم حضور رسیدگى غیابى انجام شده و راى 
مقنضى صادر خواهد شد.. 400540/م الف، مدیر دفتر شــعبه اول شوراى حل اختالف 

مهردشت /12/215

 اخطار اجرایى
شماره 299/97 به موجب راى شماره 729 تاریخ 97/6/7 حوزه سوم شوراى حل اختالف 
شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه هاشــم حاجى لو  به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ هشتاد و یک میلیون و هشتصد هزار ریال  
بابت اصل خواســته و پرداخت  مبلغ 264750 تومان  هزینه دادرسى و  پرداخت خسارت 
تاخیردرتادیه از تاریخ  ســر رســید چکهاى 1/025329 – 96/11/15 و 1/025328 – 
96/10/30 و 1/025325- 96/8/15  لغایت اجراى حکم  از زمان پرداخت محکوم به که 
در هنگام اجراى حکم محاســبه مى گردد در حق خواهان و  نیم عشر دولتى.محکوم له: 
عباس سلیمیان با وکالت از محمد لطفى و عظیمه صادقى  به نشانى: خ امام – بعد از چهار 
راه شهردارى نبش کوى شهامت طبقه فوقانى 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 میســر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 400384/م الف-شــعبه سوم حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد /12/216

نشست تجارى فرهنگى اصفهان با کشور عمان با عنوان 
«رویداد هفته مسقط در اصفهان»با هدف آشنایى تاجران و 
صنعتگران عمانى با فرصت هاى سرمایه گذارى اصفهان 

آغاز به کار کرد. 
 در این برنامه، یــک هیئت تجارى متشــکل از 40 نفر از 
اتاق بازرگانى عمان، شهردارى مسقط، مسئوالن دولتى، 
بازرگانان و شیوخ عمانى براى آشنایى و ایجاد ارتباط مستقیم 
با توانمندى هاى ایران و اصفهان در زمینه هاى مختلف به 

کشورمان در اصفهان حضور دارند.
زمینــه هــاى فعالیت اعضــاى ایــن هیئت بیشــتر در
 بخش هاى پزشکى و سالمت، صنایع ساختمانى، صنایع 

دســتى، فناورى هاى نوین، فناورى اطالعات و نرم افزار، 
نفت و مواد پتروشیمى، ماشین آالت و خطوط تولید صنایع، 
تسویه آب شیرین، مواد غذایى، گردشگرى، مبلمان، فرش 
و کشاورزى است. محورهاى این رویداد، آشنایى تاجران و 
بازرگانان عمانى با توانمندى هاى صنعتگران ایران، صادرات 
بدون واســطه به عمان، مالقات با سرمایه گذاران عمانى، 
فروش محصوالت ایرانى، مشارکت با تاجران عمان، افزایش 
مراودات اقتصادى عمان، ارائه برنامه هاى فرهنگى با هویت 
ایرانى، آشنایى با نیازهاى بازار عمان، معرفى شرکت هاى 
دانش بنیان و محصوالت آنها به تاجران عمانى و راه اندازى 

خطوط تولیدى در عمان است.

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان گفت: از ابتداى امسال 
تاکنون جرم هاى اینترنتى در این استان 120 درصد افزایش 

یافته است.
مهدى معصوم بیگى افزود: کالهبردارى اینترنتى به عنوان 

بیشترین جرائم، بسیار افزایش پیدا کرده است . 
وى با اشاره به اینکه مردم به طور ناخودآگاه فرصت ارتکاب 
جرم را در اختیار مجرمین و سارقین قرار مى دهند، اظهارکرد: 
غفلت مردم عامل اصلى برداشــت ها و کالهبردارى هاى 

اینترنتى شده است . 
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان تصریح کرد: برداشــت 
غیرمجاز از حســاب بانکى دیگران، کالهبردارى اینترنتى 

و موضوعات غیــر اخالقى در فضاى مجــازى، به ترتیب 
بیشــترین فراوانى را در فضاى اینترنتــى اصفهان به خود 

اختصاص داده اند. 
وى با اشــاره به رشد و توســعه فناورى در جوامع امروزى 
تصریح کرد: برخى افراد به دلیــل ناآگاهى از برخى جرائم 
اینترنتى، رمــزکارت بانکى خود را دراختیــار دیگران قرار 
مى دهند که این موضوع باعث سوء استفاده هاى متعدد مى 
شود.  معصوم بیگى از شهروندان خواست، چنانچه براى خرید 
در فروشگاه ها مجبور به ارائه کارت بانکى به جاى پول نقد 
شدند، رمز کارت را در اختیار فروشنده قرار ندهند و خود اقدام 

به وارد کردن رمز کارت بانکى کنند. 

آغاز به کار هفته مسقط
 در اصفهان 

افزایش 120درصدى جرم هاى 
اینترنتى 

راه اندازى مجدد شرکت 
تعاونى روستایى بافران 

عضو شوراى شهر بافران از راه اندازى مجدد شرکت 
تعاونـى روسـتایى ایـن شـهر پـس از 9 سـال وقفه 

خبر داد.
حسـن پوربافرانى گفت: شـرکت تعاونى روسـتایى 
بافران با 60 سـال قدمت و850 عضو، از روستا هاى 

مزرعه امام، بنوید و بافران دوباره شروع به کار کرد.
بـه گفتـه پوربافرانـى، اعطـاى وام قرض الحسـنه، 
کودشیمیایى براى کشاورزان، فروشگاه موادغذایى 
ولوازم خانگى با قیمت مناسب و اقساطى از خدمات 
این شرکت است. وى گفت: متأسفانه سال ها پیش 
این شرکت تعاونى به دالیل گوناگون به طور کامل 
ورشکسـت شـد و حدود 9 سـال هیچگونه فعالیتى 
نداشـت و اکنون شـوراى اسـالمى شـهر بافـران با 
درخواسـت اعضاى این تعاونى، اقدام بـه راه اندازى 

مجدد این شرکت کرد.
 

5700 اصفهانى، آماده حضور 
در سرزمین وحى

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: 5735 نفر 
در قالب 40 کاروان از اصفهان براى انجام فریضه حج، 

راهى عربستان مى شوند.
غالمعلى زاهدى افزود: هزینه هاى حج تمتع امسال 
حداقل 22 میلیون و 800 هزار و حداکثر28  میلیون 
و 400 هزار تومان است و اصفهانى ها در مدینه اول و 

دوم حضور دارند.

خبر

کارشــناس اداره تحقیقات اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان درباره خطر ناشــى از افزایش اشــعه ماوراى 
بنفش(UV) خورشید در ساعات بعدازظهر دو روز آینده 

هشدار داد.
ویکتوریا عزتیان به مردم استان توصیه کرد تا حد امکان 
در ســاعات عصرگاهى از قرار گرفتــن در معرض نور 

مستقیم آفتاب خوددارى کنند.
وى افزود: شاخص تابش فرابنفش خورشید از ساعت12 

تا 16 بعد از ظهر باالست؛ یعنى پس از 33 دقیقه حضور در 
مقابل خورشید، پوست دچار آفتاب سوختگى مى شود و 
 (SPF) 12 استفاده از ِکرم ضِد آفتاب با درجه حساسیت

ضرورى است.
وى اظهار کرد: مقدار شاخص تابش فرابنفش خورشید تا 

سه روز آینده در حد متوسط تا زیاد خواهد بود.
عزتیان، زمان افزایش تابش فرابنفش خورشید را بدترین 

زمان ممکن براى فعالیت کوهنوردان اعالم کرد.

اشــعه ماوراى بنفش(UV)، یکى از پرتوهاى خورشید 
اســت که نه دیده مى شــود و نه گرمایى از خود ساطع 

مى کند. 
میزان اشعه فرابنفش به پنج بخش تقسیم مى شود که یک 
تا 2 آن بى خطر،3 تا 5 متوســط ، 6 تا 7 داراى خطر زیاد، 

8 تا10 داراى خطر بسیار زیاد و 11 به باال شدید است. 
وجود این اشعه در نور خورشــید باعث سوختگى پوست 

بدن مى شود. 

هشدار هواشناسى اصفهان در باره خطر اشعه ماوراى بنفش 

شــمارى از بازنشســتگان صنایع فــوالد و ذوب آهن زیر آفتاب بعد از ظهر امروز و فردا نروید
اصفهان دیروز بــراى دومین روز متوالــى، با حضور در 
مقابل استاندارى اصفهان خواستار پرداخت حقوق معوقه 

و مطالبات خود شدند.
به گزارش ایرنا، این بازنشســتگان از حدود 
ساعت 10 صبح، با در دســت داشتن دست 
نوشــته هایى خواهان توجه مســئوالن به 
مشکالت معیشــتى و پرداخت حقوق عقب 

افتاده خود شدند. 
آنها پس از مدتى با اســتقرار در خیابان، مانع 
تردد خودروها و اتوبوس ها شدند و ترافیک 
ســنگینى در محدوده خیابان اســتاندارى 

اصفهان ایجاد شد.
این بازنشستگان حدود ساعت 11 به سمت میدان امام 
حسین (ع) حرکت کردند و در آنجا نیز باعث اختالل در 
تردد خودروها و اتوبوس ها شدند که ترافیک سنگینى در 

محدوده مرکزى کالنشهر اصفهان ایجاد شد.

نیروهاى انتظامى و راهور با حضور در میان بازنشستگان 
از آنها خواستند تا مانع تردد خودروها نشوند و تالش کردند 
با هدایت اتومبیل ها و اتوبوس ها، راه را براى عبور و مرور 

باز کنند. تعدادى از این بازنشســتگان با اشاره به اینکه 
دو ماه حقوق و همچنین عیدى امســال خود را دریافت 
نکــرده اند،گفتند: هیچ یــک از مســئوالن صندوق 
بازنشســتگان فوالد و همچنین اســتاندارى اصفهان 

پاسخى به مطالبات ما نمى دهند.

تجمع دوباره بازنشستگان فوالد و ذوب آهن

رئیس تعاون و امور رفاهى اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان گفت: 12هزار کالس در قالب 1270 
مدرسه در استان براى اسکان مســافران و مهمانان 

فرهنگى در ایام نوروز 98 اختصاص یافت.
آذرکیوان امیرپور افزود: از این تعــداد، افزون بر 700 
مدرسه در کالنشهر اصفهان براى میزبانى از مسافران 

فرهنگى در نظر گرفته شده است.

وى اظهارکرد: اســکان 98 مانند ســال هاى قبل، 
براســاس درجه بندى کالس هاى «الف» ، «ب»، 

«ج» انجام مى شود.
وى با اشاره به اینکه ستادهاى اسکان مسافران نوروزى 
به صورت شبانه روزى پذیراى مسافران خواهند بود، 
گفت: خانه هاى معلم با امکانات رفاهى مطلوب آماده 

خدمت رسانى به مسافران هستند. 

اختصاص12 هزار کالس درس براى 
اسکان فرهنگیان در ایام نوروز 
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یک فوق تخصص جراحى مغــز و اعصاب گفت: هر گونه ســردرد را باید جدى 
گرفت، زیرا تا یک ســال قبل از بروز خونریزى مغزى، سردردهاى پیش قراول 

مى توانند ایجاد شوند.
رضا پورخلیلى با بیان اینکه خونریزى مغزى به سه دلیل عمده رخ مى دهد، اظهار 
کرد: در علت نخست ممکن اســت یک ضربه ناگهانى به مغز منجر به خونریزى 
مغزى شود و در علت دوم، خونریزى هاى مغزى به دلیل باال رفتن فشار خون است 
و نوع ســوم خونریزى مغزى به دلیل وجود یک بیمارى پیش زمینه اى در داخل 

مغز اتفاق مى افتد.
این فوق تخصص جراحى مغز و اعصاب با بیان اینکه شایع ترین عالمت خونریزى 
مغزى، سردرد شــدید و ناگهانى اســت، گفت: دومین عالمت خونریزى مغزى، 
عالیم عصبى است که بسته به اینکه خونریزى در کدام قسمت مغز باشد، ممکن 

است عالیم عصبى مغزى مربوط به آن ناحیه اتفاق افتد. 
وى ادامه داد: براى نمونــه در خونریزى هاى مغزى که در نیمکره هاى مغز اتفاق 
مى افتند، منجر به بى قوتى یک طرف بدن مى شــوند؛ یعنى فلج شدن به صورت 
کامل یا ناقص در یک طــرف بدن و محل فلــج نیز معموًال در ســمت مقابل 

خون ریزى است. 
وى با بیان اینکه این عالیم در هر نوع خونریزى مغزى متفاوت است و باید علت 
را جستجو کنیم، افزود: براى نمونه در خونریزى که به دنبال ضربه مغزى است، 
متوجه مى شویم که علت یک ضربه ناگهانى است و یا یک فرد مسن در اثر افزایش 

فشار خون دچار خونریزى مغزى شده است.
این فوق تخصص جراحى مغز و اعصاب گفت: در نوع سوم خونریزى مغزى که به 
دلیل ابتال به بیمارى پیش زمینه اى رخ داده، ممکن است فرد هیچ گونه اطالعى 

از اینکه دچار بیمارى عروقى مغز شده، نداشته باشد.
پورخلیلى با اشاره به اینکه سردردها ممکن اســت در اثر خونریزى هاى ناشى از 
ناهنجارى رگ هاى مغزى ایجاد شوند، گفت: هر گونه سردرد را باید جدى گرفت، 
زیرا چند ماه تا یکســال قبل از بروز خونریزى مغزى، ســردردهاى پیش قراول 

مى توانند ایجاد شوند. 

ورم پاها از جمله مشکالتى اســت که در صورت خفیف بودن 
نگران کننده نیست اما در موارد شدیدتر، خود درمانى توصیه 

نمى شود.
پزشــکان توصیه مى کنند در صــورت ورم ناگهانــى پاها و 
ادامه یافتن آن براى مدت زمان طوالنــى یا همراه بودن ورم 
پاها با درد یا تغییر رنگ پوســت، بیمار به متخصص مراجعه

 کند.
از جمله عواملى که باعث ورم پاها مى شود، مى توان به 

موارد زیر اشاره کرد:

تحرك نداشتن 
متخصصان همواره بر اهمیت تحرك داشــتن 
تاکید کرده اند. نشستن یا ایستادن طوالنى مدت و 
نداشتن تحرك کافى براى سالمت پاها خطرناك است. 
نشستن هاى طوالنى مدت جریان خون در پاها را کاهش داده 
و ورم آن ها را به دنبال دارد. همچنین ایستادن براى مدت زمان 
طوالنى به این معنى است که ماهیچه هاى پاها قادر به انقباض 
نیستند که این وضعیت مى تواند به کاهش جریان خون منجر 

شود.    

باردارى 
در دوران باردارى بدن نسبت به مواقع دیگر به میزان 50 درصد 
مایعات بیشترى تولید مى کند. در سه ماهه سوم باردارى وزن 
جنین فشار مضاعفى را وارد کرده و به انباشت مایعات در پاها 

منجر مى شود. ورم ناشى از باردارى طبیعى است و پس از وضع 
حمل از بین مــى رود. هرچند، درصورتى که میــزان ورم پاها 
اذیت کننده باشد، مى توان با مشــورت پزشک اقدام به ماساژ 

درمانى کرد.

لخته شدن خون 
درصورتى که تنهــا یک پا دچــار ورم باشــد، احتمال لخته 
شدن خون وجود دارد. در این شــرایط، احتمال دارد که ورم با 
عالئم دیگرى از جمله داغى و قرمزى قســمت آســیب دیده 
پا همراه باشــد. زمانى که خون لخته در عروق تشکیل شود، 
لختگى به ســمت قلب حرکت کرده و در ریه ها یا قلب مستقر 

مى شود.

مصرف برخى داروها 
ورم زانوها یا پاها مى تواند از عــوارض جانبى مصرف برخى از 
داروها باشد که داروهاى ضد التهابى غیر استروئیدى، داروهاى 
فشار خون باال، داروهاى افسردگى و برخى از داروهاى دیابت 

از جمله آنها هستند.

مشکالت اندامى 
بر اثر وجود مشکل در عملکرد اندام هاى کلیدى، خون و مایعات 
در عروق و بافت ها انباشته مى شــوند. در موارد جدى تر، این 
مشکل مى تواند نشانه احتمالى نارسایى قلبى، بیمارى کلیوى 

یا کبدى باشد.

یک فلوشــیپ طب خواب دانشگاه علوم پزشــکى تهران با 
اشاره به اینکه 10 درصد افراد جامعه گرفتار بى خوابى مزمن 
هستند، گفت: درمان هاى شناختىـ  رفتارى از اثربخش ترین 

درمان هاى بى خوابى محسوب مى شود.
رامین نیافر افزود: بى خوابى ممکن است مربوط به شروع خواب 
یا تداوم آن بوده باشد و منجر به نارضایتى از خواب انجام گرفته 
مى شود و عوارض بســیارى همچون خواب آلودگى روزانه، 
کاهش تمرکز و بروز مشــکالت تحصیلى و حوادث شغلى، 
مشــکالت روانى، بیمارى هاى قلبىـ  عروقى، گوارشــى و 

پوستى پدیدار مى شوند.
این فلوشــیپ طب خــواب ادامه داد: شــکایت هاى مربوط 
بــه بى خوابى در تمام ســنین وجــود دارند؛ مثــًال در اوایل 
کودکى ممکن اســت والدیــن از اینکه فرزندشــان قبل از 
خواب بهانه تراشى مى کند شــکایت کنند. وى افزود: در دوره 
نوجوانى و با شروع فرآیند بلوغ، بى خوابى شایع تر مى شود و در 
سنین بزرگسالى انجام کارهاى شیفتى و به هم خوردن نظم 

شبانه روزى در ایجاد یا تشدید بیخوابى اثر مى گذارد. 
وى بیان کرد: ســنین ســالمندى هم با افزایش بى خوابى و 

شکایت هاى مربوط به آن همراه است. 

این متخصص روانپزشــکى بیان کرد: بى خوابى در خانم ها 
شایع تر است که علت آن را مربوط به تأثیر هورمون هاى زنانه 

ایجادکننده در دوره هاى خاصى دانسته اند.
نیافر گفت:گاهى اوقات بى خوابى همراه با یک مشکل روانى 

نظیر اضطراب و یا افســردگى اســت و مصرف برخى مواد و 
داروها نیز موجب بیخوابى مى شود. 

وى ادامه داد: همچنین گاهى هم بیمارى هاى مختلف طبى 
در بروز بیخوابى نقش دارند نظیر مشکالت دستگاه ادرارى، 

زخم معــده، کمردرد،  نارســایى قلبى و به دنبــال عمل هاى 
جراحى نیز ممکن اســت فرد به طور موقــت دچار بى خوابى 

شود.
نیافر یادآور شــد: درمان هاى شــناختىـ  رفتــارى از جمله 
اثربخش ترین درمان هــاى بى خوابى اســت و در طى دوره 
درمان، درمانگر سعى مى کند تا بى خوابى مزمن را با استفاده از 
تکنیک هایى چون بازسازى شناختى، درمان کنترل محرك، 
محدودیت خواب، آموزش آرمیدگى و آموزش بهداشت خواب 

درمان کند.
وى در مورد برخــى از نکات بهداشــتى مربــوط به خواب 
گفت:افــراد گرفتار بى خوابــى تنها زمانى که خــواب آلوده 
هســتند به رختخواب بروند؛ هر روز در زمان مشــخصى از 
خواب بیدار شــوند، از چرت زدن روزانه بپرهیزند، از مصرف 
چاى و قهوه و غذاهاى سنگین یا محرك قبل از خواب دورى

 کنند.
وى افزود: براى افــراد گرفتار بى خوابــى محیط اتاق خواب 
باید ســاکت و تاریــک باشــد ودر رختخواب از تماشــاى 
تلویزیون، مطالعه کتاب و کار کردن با تلفن همراه خوددارى

 کنند.

دندان درد یکى از عارضه هاى شایع و طاقت فرسا است که همه افراد 
در طول عمرشان آن را تجربه مى کنند.گاهى دندان درد به قدرى شدید 
مى شود که تحمل آن ممکن نبوده و دسترسى به پزشک نیز امکان پذیر 
نیست. مصرف مسکن  هاى شیمیایى نیز عوارض خاص خود را دارد و 

گاهى درد به قدرى زیاد است که مسکن ها موثر نیستند.

معجزه درمان دندان درد با آب نمک
آب نمک در دندان درد موثر است و خط اول درمان محسوب مى شود، 
چرا که آب نمک یک محلول ضد عفونى کننده است و مى تواند به نرم 
کردن ذرات غذا که ممکن است در بین دندان ها گیر کنند، کمک کند. 
همچنین مى تواند به کاهش التهاب و التیام دهان و دندان کمک کند.

درمان دندان درد با کمپرس سرد
کمپرس سرد به تسکین دندان درد کمک مى کند، به ویژه اگر درد دندان 

به دلیل تروما (هر نوع آسیب دیدگى، ضربه، جراحت، شوك،آسیب و 
حادثه وارد شده به بدن) به وجود آمده باشد.

 کمپرس سرد با انقباض رگ هاى خونى در منطقه درد باعث مى شود 
دندان درد را کمتــر حس کنید. همچنین کمپرس ســرد مى تواند به 

کاهش تورم و التهاب کمک کند.

تسکین دندان درد با کیسه هاى چاى نعناع
کیسه هاى چاى نعناع را مى توان براى بى حس کردن درد و تسکین لثه 
حساس مورد استفاده قرار داد. براى استفاده از این روش، چاى کیسه اى 
را قبل از استفاده در فریزر قرار دهید تا سرد شود و بعد آن را روى منطقه 

آسیب دیده قرار دهید. این روش به تسکین دندان درد کمک مى کند.

معجزه درمان دندان درد با سیر
«ســیر» به عنوان یک ماده درمانى از هزاران سال پیش به رسمیت 

شناخته شده است و مورد استفاده قرار مى گیرد. این گیاه نه تنها خواص 
دارویى دارد، بلکه مى تواند باکترى هاى مضر را که باعث پالك دندانى 
مى شوند، از بین ببرد. همچنین مى تواند به عنوان یک مسکن ضد درد 

استفاده شود.
براى اســتفاده از این روش درمانى طبیعى دندان مى توانید سیر را با 
میخک له کنید و آن را به منطقه آســیب دیده بچســبانید. همچنین 
مى توان به این ترکیب نمک اضافه کرد. روش دیگر تســکین دندان 
درد با سیر این است که مى توانید به آرامى ترکیب میخک و سیر تازه را

 بجوید.

با وانیل از شر دندان درد رها شوید  
عصاره وانیل مى تواند به بى حس کردن دندان کمک کند، همچنین 
به دلیل خــواص آنتى اکســیدانى نیز یک شــفا دهنده محســوب

 مى شود.

درمان فورى دنـدان درد 

با داشتن بیمارى پر فشارى خون، از سوسیس، کالباس، کنسرو گوشت، 
برگر ها و سایر فرآورده هاى گوشتى به علت دارا بودن مقادیر باالى سدیم 

باید پرهیز کرد.
 سبزى هاى کنسروشده در آب نمک، زیتون شور، چیپس و سایر تنقالت 
شور نیز نباید مصرف شوند. از مصرف مقادیر زیاد برخى سبزیجات که 
بطور طبیعى حاوى سدیم باالیى هستند نظیر چغندر، ریواس، کلم پیچ، 

اسفناج، کرفس، شلغم و انواع کلم ها پرهیز کنید.
همچنین انواع نان ها، کیک ها و بیســکویت هاى تهیه شده با بکینگ 
پودر، جوش شیرین، نمک، انواع غالت، سیب زمینى، ماکارونى، برنج که 

با نمک تهیه مى شوند باید خوددارى کرد.

مادرانى که دچار کمبود ویتامین D هستند از درد زایمان بیشترى رنج 
مى برند.

 طبق مطالعات ارائه شــده، زنان باردار با ســطح پایین ویتامین D درد 
بسیارى در حین زایمان متحمل مى شوند. تاکنون کمبود ویتامین D را 
عاملى در بروز افسردگى و درد مى دانستند. کمبود ویتامین D در دوران 
باردارى به خصوص در میان گروه هاى مستعد نظیر گیاهخواران، زنانى 
که کمتر در معرض تابش نور خورشــید قرار مى گیرند، غالبًا مشــاهده 

مى شود.
 مقادیر زیادى از ویتامین D از طریق مصرف شیر و آب میوه هاى غنى 

شده، روغن ماهى و مکمل هاى غذایى تأمین مى شود.

بهترین زمان استفاده از لوسیون هاى بدن براى آبرسانى و مرطوب کردن 
پوست، پس از خشک کردن بدن است، درســت زمانى که هنوز کمى 

رطوبت روى پوست وجود دارد.
 از گرمــاى محیط حمــام و رطوبت موجــود در فضا اســتفاده کنید و 
ســپس بعد از کمى خشک شدن پوست، لوســیون را روى بدن بمالید. 
زمانى که پوســت کمى مرطوب باشــد، جذب لوســیون بهتر انجام 

مى شود.
 براى خشک کردن پوست کافى اســت به آرامى حوله را روى پوست 
قرار دهید و ســپس بردارید، لزومى ندارد حوله را محکم روى پوســت

 بکشید.

پایین بــودن طوالنــى مدت ســر باعث ایجــاد «هرنى دیســک» 
و گرفتگــى عضــالت مى شــود، پــس بهتــر اســت کار هایى که 
نیاز بــه پایین بــودن ســر را دارند بــه طور مــداوم انجــام ندهید 
و در بیــن انجــام آنهــا وقفه هایــى بــراى اســتراحت داشــته 

باشید.
 در این وقفه ها، گردن خود را به سمت باال خم کنید و یا دقایقى بر روى 
زمین دراز بکشــید اما اگر مجبور هســتید به مدت طوالنى رانندگى یا 
مطالعه کنید و یا پشــت میز بنشــینید و به مانیتور نگاه کنید، پیش از 
شروع کار شرایط مناســب براى قرارگیرى بهتر ســر و گردن را ایجاد

 کنید.

 با داشتن فشار خون باال 
از چه غذا هایى باید پرهیز کرد؟

 در حمام از لوسیون بدن 
استفاده نکنید

 علل افزایش درد زایمان در 
برخى زنان باردار

 پیشگیرى از 
گردن درد

 سردردها را جدى بگیرید

 راه هایى براى داشتن خواب آسوده

شناسایى علت احتمالى ورم پاها
ج ورم پاها از
نگران کنند

نمىشود.
پزشــکان
ادامه یافتن
پاها با درد
 کند.

ازج
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اگر از بنده اى از بندگان خدا بیمناك باشد، ترس خود بر او عرضه 
دارد، در حالى که با خدا چنین نکند، یعنى ترس از بنده خدا به نقد است 
و ترس از خدا در عهده وعده و تعویق. چنین اســت کسى که دنیا در 
نظرش   بزرگ آید و در دلش مقام و موقعیتى رفیع یابد، ســپس، دنیا 
را بر خداى تعالى برگزیند و همواره به دنیا پردازد و بنده آن شود.

موال على (ع)

شهردارى  رضوانشهر به استناد مصوبه شماره 575 و 658-5-ش-97 شوراى 
محترم اسالمى شهر رضوانشهر در نظر دارد تعداد 9 پالك مسکونى واقع در 
رضوانشهر بلوار امام على(ع) شمال مسکن مهر طبق نقشه تفکیکى با قیمت 
پایه کارشناسى رسمى دادگسترى بصورت 50 درصد نقد و 50 درصد اقساط 
چهار ماهه موضوع ماده 13 آئین نامه ى مالى شــهرداریها، از طریق مزایده 
عمومى به فروش رساند. از عموم مردم دعوت مى شود جهت کسب اطالعات 
بیشتر و آگاهى از شرایط شرکت در مزایده و اخذ اوراق، حداکثر تا پایان وقت 
ادارى مورخ 97/12/25 به واحد امور قراردادها این شهردارى مراجعه نمایند. 
این شهردارى در رد یا قبول پیشنهاد مختار است و شرکت کنندگان باید نیم 

درصد مبلغ پایه را جهت شرکت در مزایده سپرده نمایند.

آگهى تجدید مزایده

هومن شیروانیان- شهردار رضوانشهر

نوبت دوم

شهردارى انارك بر اساس مصوبه شماره 539 مورخ 97/11/14 
شوراى اسالمى شــهر انارك در نظر دارد تعداد 8 قطعه زمین 
مسکونى خود را واقع در کوى ناروسینه با قیمت پایه (بر اساس 
کارشناس رسمى دادگســترى) به فروش برساند. عالقمندان 
جهت دریافت اســناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز شــنبه 

97/12/18 به شهردارى انارك مراجعه نمایند.

آگهى مزایده- نوبت دوم

حسین سبحانى نسب- شهردار انارك 

دفتر ســرمایه گذارى و مشــارکت هاى شــهردارى منظریه در نظر دارد باستناد مصوبه 2 
صورتجلسه شماره 72 مورخ 97/11/08 شوراى اسالمى شــهر منظریه، احداث و راه اندازى 
مجتمع خدمات رفاهى بین جاده اى شهر منظریه را با شرایط ذیل انجام دهد. لذا متقاضیان 
مى توانند همه روزه جهت اخذ مدارك شرکت در فراخوان و بازدید از محل، تا پایان وقت ادارى 
روز شنبه مورخ 97/12/25 به دفتر امور ســرمایه گذارى و مشارکت هاى شهردارى مراجعه 

نمایند.
شرایط مزایده: 

1- روش اول: واگذارى قطعى زمین و کلیه مجوزات (موافقت نامه اصولى از سازمان راهدارى و 
حمل و نقل جاده اى، بر مبناى قیمت هیئت کارشناس رسمى).

2- روش دوم: مشارکت مدنى با بخش خصوصى و شرکت بر اساس آورده طرفین و تعیین سهم 
تراکه.

www.manzarie.ir
03153282131 -03153282028

آگهى فراخوان مرحله اول

سید على مرتضوى- شهردار منظریه

نوبت دوم

معاون بهره بردارى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: در چند سال اخیر، با اصالح و بازسازى خطوط اصلى 
انتقال آب، از هدر رفت بیش از 700 لیترآب در چرخه توزیع 

جلوگیرى شد.
ناصر اکبرى با بیان اینکه شناسایى و مهار نشتى خطوط 
انتقال و شبکه هاى آبرسانى نقش موثرى در تامین پایدار 
آب شرب مشــترکین دارد، اعالم کرد: در سال 95 نشتى  
بیش از 12 هزار و400 انشعاب، در سال96 بیش از 16 هزار 
و 100 انشعاب و در 9 ماهه سال جارى بیش از شش هزار 
و 100 انشعاب آب در سطح استان شناسایى و مهار شدند.

وى به نشت یابى شــبکه هاى توزیع آب در سطح استان 
اشاره و اظهار کرد: در ســال 95 بیش از  109 مورد نشتى 
شبکه، در ســال 96 بیش از 198 مورد نشتى و در 9 ماهه 
سال جارى نشتى بیش از 136 شبکه توزیع آب، شناسایى 

و از هدر رفت آب در این شبکه ها  جلوگیرى شد.
معاون بهره بردارى شــرکت آبفاى اســتان اصفهان با 
بیان  اینکه به منظور کاهش هدر رفت آب، نشــت یابى 
شبکه هاى آبرسانى شهرهاى برف انبار، مهاباد، تودشک، 
منظریه، فوالدشــهر، باغ بهادران و منطقه 3 اصفهان در 
دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: در سال 95 هدر رفت آب 
در شهر تودشک درحدود 35 درصد بوده است، در حالیکه 
این رقم درپایان بهمن ماه سال جارى به کمتراز 16 درصد 

رسیده است.
■■■

اکبرى در مدار قرار دادن 10 کیلومتر شبکه آبرسانى جدید 
در شهر تودشک را، یکى از عوامل موثر درکاهش پرت آب 
در این شهر عنوان کرد و گفت: در سال گذشته 10 کیلومتر 
شبکه آبرسانى جدید در شهر تودشک در مدار بهره بردارى 

قرار گرفت که این امر، منجر به کاهش حوادث ناشــى از  
فرسودگى شبکه آبرسانى شد.

■■■
وى پروژه هوشمند ســازى تاسیسات آبرسانى را موثر در 
کاهش هدر رفت آب دانست و خاطر نشان کرد: شرکت 
آب و فاضالب در راســتاى هوشمند ســازى تاسیسات 

آبرسانى، توسعه سامانه پایش فشــار تا 472 ایستگاه در 
کل استان،تکمیل ســامانه تله مترى خطوط انتقال آب 
استان، توسعه تله مترى شبکه توزیع آب 10 شهر بزرگ 
استان، تهیه نرم افزار تصمیم یار جهت مدیریت هوشمند 
شبکه و ایجاد زیرســاخت مخابراتى پایدار براى استقرار 
و توسعه شبکه هوشمند در سطح استان را در دستور کار 

قرار داده است.
وى کنترل فشار شبکه آبرســانى را یکى از مزیت هاى 
هوشمند سازى تاسیسات آبرسانى عنوان کرد و افزود: با 
کمک مدل هیدرولیکى شبکه توزیع آب  مى توان وضعیت 
فشار شبکه آب  شهر اصفهان را در پیک مصرف روزانه در 

ساعات مختلف شبانه روز بررسى و کنترل نمود. 

معاون بهره بردارى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اعالم کرد:

جلوگیرى از هدر رفت 700 لیتر آب در ثانیه
 در چرخه توزیع

آیین نکوداشــت «حســین رضازاده» از خیرین 
باســابقه اســتان اصفهان با حضور رئیس خانه 
صنعت،معدن و تجارت ایران، روساي سازمان ها 
و نهادهاي دولتی، روحانیون و ائمه جمعه و جمع 
کثیري از مردم اصفهان در ســالن همایش هاي 

اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد. 
عبدالوهاب ســهل آبادى، رئیس اتاق بازرگانى، 
صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان گفت: استان 
اصفهان با داشتن بیشترین شهید و جانباز در طول 
دفاع مقدس، همواره از ذره ذره خاك کشور دفاع 
کرده است و حق مردم این استان نیست که از حق 
طبیعى جارى بودن دائمى زاینده رود محروم شوند.

وى تاکید کرد: مگر نه اینکــه در جنگ تحمیلى 
خرازى ها، همت ها و ردانــی پورها براى دفاع از 
کشــور از جان خود گذشــتند و مردم اصفهان از 
مهاجرین جنگ به خوبى پذیرایى کردند، پس چرا 
همیشه این استان مورد بی عدالتی قرار می گیرد؟

وى خطاب به روحانیون و ائمه جماعات اســتان 
گفت: از روحانیون تقاضــا داریم در دفاع از حقوق 
مردم اصفهان تالش مجدانه کنند و نســبت به 
برخوردهاى ناجوانمردانه با مردم اصفهان واکنش 

نشان دهند.   
سهل آبادى خاطر نشان کرد:مردم در طول چهار 
دهه پس از انقالب اسالمى نشــان دادند که در 
کنار روحانیــون  به دفاع از آرمــان هاى انقالب 

مى پردازند.  
رئیس خانــه صنعت، معــدن و تجــارت ایران 
گفت:جنگ امروز جنگ اقتصادى اســت و مردم 
براى حضــور در این جنگ باید آمادگى داشــته 

باشند.
وي افزود: اتاق بازرگانی امروز متعلق به همه مردم 
و فعاالن اقتصادي اســت و خداوند را شاکریم که 
توفیق قدردانی از کارآفرینان و خیرین را در مقاطع 

مختلف زمانی داشته ایم. 

رئیس اتاق بازرگانى اصفهان:

 اتاق بازرگانی متعلق به همه 
فعاالن اقتصادي است

شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خرید را مطابق جدول زیر  از فروشندگان ذیصالح 
انجام دهد.
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مبلغ تضمین (ریال) نوع بودجه موضوع مناقصه شماره مناقصه

232,000,000 اعتبارات تملک دارایى 
سرمایه اى

خرید دریچه منهول فاضالبى  چدنى لوالدار کالس C 250 90 کیلوئى
149/10-4-97 و کالس   D 400 100 کیلوئى جهت جهت مناطق پنجگانه شهر اصفهان

250,000,000 جارى خرید 2 دستگاه الکترو پمپ جهت ایستگاه پمپاژ مبارکه 97-4-282/3

408,000,000 اعتبارات تملک دارایى 
سرمایه اى خرید لوله پلى اتیلن آب شرب در اقطار 90 و 110 میلیمتر جهت مناطق مختلف 97-4-296/2

750,000,000 جارى خرید 30 تن پلى الکترولیت کاتیونى به منظور آبگیرى لجن تصفیه خانه هاى فاضالب شمال 
و جنوب شهر اصفهان 97-4-297/2

441,000,000 جارى چاپ و توزیع بسته هاى قبوض آب بها و اخطاریه هاى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 97-4-324

نوبت اول


