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رایزنى با وزارت کشور براى انتخاب استاندار جدیدتولید مرغ در اصفهان مقرون به صرفه نیستوقتى آزاده نامدارى افشاگرى مى کند! در شبکه 3 واقعاً چه خبر است؟! تیم ملى را بهانه نکنید! استاناستانفرهنگ ورزش جهان نما

جزئیات مهمترین پرونده هاى تعزیراتى اصفهان 
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حدود 250 تن طال و سکه 
در اختیار مردم است

ادامه پیش بینى هاى «سیمپسون ها»؛  
این بار براى «انتقام جویان»

4400 لیتر روغن تقلبى 
از جوجه تیغى
5 تا زالو کشف شد

تاریخ ایران 
«به طور اتفاقى» 
هزاران سـال 
بیشتر شـد

2

بازار داغ کیوى مازندران

با انتشــار خبر کشــف دندان متعلق به کودك 
نئاندرتــال بــراى نخســتین بار در پناهــگاه 
صخره اى «باوه یوان» در اســتان کرمانشاه در 
29 مهر، سامان حیدرى گوران، سرپرست هیئت 
باستان شناسى محوطه  باســتانى «باوه یوان» 
و اســتاد دانشــگاه کمبریج در نشست خبرى با 

رونمایى از این دندان   ...
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حوضه زاینده رود؛ محل زایش 50 تمدن تاریخى 
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توسط مدیر کل تعزیرات حکومتى استان تشریح شد

على صادقى فوتبالیست شد 

خاطرات تلخ بال هاى 
سپاهان زدوده شد!

2 بال چپ و راست سپاهان که اولین تجربه 
حضور توأمان با یکدیگر را به صورت فیکس 

در لیگ هجدهم تجربه مى کردند، بازى خوبى در 
ورزشگاه آزادى داشتند.
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آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى

 امور پیمانهاى شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان امور پیمانهاى شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان

نوبت اول

شرکت شهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان در نظر دارد اجراى پروژه زیر را به پیمانکاران واجد شرایط از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت ( ســتاد) واگذار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشــنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشــایى پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات دولت به آدرس
 www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در 

سامانه  تاریخ 1397/08/09 مى باشد. 
آخرین مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز سه شنبه تاریخ 1397/08/15 

آخرین مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 14:30 روز یک شنبه تاریخ 1397/08/27 
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 8:30 صبح روز دوشنبه تاریخ 1397/08/28 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر 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 تماس021-41934
دفتر ثبت نام در تهــران:  88969737 و  85193768- 021  و دفتر ثبت نام در اصفهــان: 5 - 03132645870 

( داخلى 3299)
هزینه درج آگهى روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد.

موضوع مناقصه: تهیه مصالح و اجراى شبکه روشنایى فاز توسعه و شبکه برق مجموعه کارگاهى شهرك صنعتى 
سگزى

(شماره 200971281000061 در سامانه ستاد( تجدید))
مبلغ برآورد اولیه: 13,691,824,116 ریال و بر اســاس فهارس بهاى سال 1397 ســازمان برنامه و بودجه کشور 

( اعتبار طرح جارى)
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 684,592,000 ریال

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته نیرو
مدت اجرا: 8 ماه

موضوع مناقصه: تهیه و ساخت باکس هاى بتنى شهرك صنعتى ورپشت ( شماره 200971281000063 در سامانه ستاد)
مبلغ برآورد اولیه: 3,291,373,634 ریال و بر اســاس فهارس بهاى سال 1397 ســازمان برنامه و بودجه کشور 

( اعتبار طرح جارى)
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:164,569,000 ریال

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته راه و ترابرى
مدت اجرا: 3 ماه

موضوع مناقصه: عملیات اجرایى تکمیل تصفیه خانه فاضالب شهرك صنعتى مورچه خورت 
( شماره 200971281000062 در سامانه ستاد)

مبلغ برآورد اولیه: 8,542,307,860 ریال  و بر اساس فهرست خاص سازمان برنامه و بودجه کشور ( اعتبار طرح جارى)
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 427,116,000 ریال

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته تأسیسات و تجهیزات
مدت اجرا: 6 ماه

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد در راستاى دســتورالعمل ماده 27 قانون الحاق برخى از مواد به قانون 
تنظیم بخشى از مقررات مالى دولت(2) با موضوع شرایط واگذارى طرح هاى تملک دارایى هاى سرمایه اى جدید، نیمه 
تمام، تکمیل شده و آماده بهره بردارى، به بخش غیر دولتى (مصوب1394/07/04) و بند الف ماده142 قانون برنامه پنجم 
توسعه و آیین نامه اجرایى آن به شماره 48007/169/67 مورخه91/2/3،"ارزیابى و انتخاب سرمایه گذاران جهت مشارکت 
در ایجاد تأسیسات فاضالب شهر دهاقان در ازاى واگذارى پساب(به روش بیع متقابل)" به منظور کاربرى معین و با حجم 

مشخص براى دوره زمانى محدود و معین و با شرایط ذیل به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.
الف- شرح مختصرى از پروژه:

- موضوع پروژه: ارزیابى و انتخاب سرمایه گذاران جهت مشارکت در ایجاد تأسیسات فاضالب شهر دهاقان در ازاى واگذارى 
پساب(به روش بیع متقابل)

- شامل سرمایه گذارى در احداث:
* احداث شبکه جمع آورى و انتقال و نصب انشعابات مربوطه.

* ساخت تصفیه خانه فاضالب
- سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

-دوره احداث: 2 سال شمسى
- دوره بهره بردارى تجارى: بر اساس مدل مالى

- محل اجرا: استان اصفهان-شهر دهاقان
-مبلغ تضمین براساس مبلغ سرمایه گذارى و مطابق اسناد ارزیابى کیفى تعیین مى گردد.

ب- شرایط کلى براى سرمایه گذارى:
- سرمایه گذار به صورت شخص حقیقى یا حقوقى با داشتن سابقه مدیریتى قابل قبول، تامین و تخصیص سرمایه مورد 

نیاز را به عهده خواهد داشت.
-تاریخ، مهلت و نحوه دریافت اسناد مزایده: ســرمایه گذاران واجد شــرایط مى توانند جهت دریافت اسناد ارزیابى
 سرمایه گذارى در طرح به وب سایت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به آدرس www.abfaesfahan.ir مراجعه نمایند.
- محل و زمان تحویل مدارك درخواستى: مهلت تحویل اسناد ارزیابى تکمیل شــده تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 

97/08/19 و محل تحویل دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292 مى باشد.
-تاریخ بازگشایى: از ساعت 8 روز یکشنبه مورخ97/08/20

- سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد.
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.jets.mporg.ir   پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن:6-36680030-031              داخلى338-335

آگهى شناسایى سرمایه گذار
جهت مشارکت در ایجاد تأسیسات فاضالب شهر دهاقان  

در ازاى واگذارى پساب(به روش بیع متقابل)
(مزایده شماره 97-3-193)

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

نام روزنامه : نصف جهان 
تاریخ انتشار: 1397/08/09

 سرانه مصرف آب در اصفهان باید کاهش یابد

کیوى کاران مازندرانى این روزها با دیدن انبوهى از خریداران
 واقعى و دالالنى که براى خرید این میوه با هم رقابت مى کنند، 
حسابى سرحال و خوش خلق هستند و سال پردرآمدى را از قبل

 صادرات این محصول انتظار مى کشند. این نخستین بار در سال هاى
 اخیر است که خریداران و دالالن براى خرید محصول به صف مى شوند.

دى ماه
 بى بارش ترین
 ماه زمستان است

پیش بینى وضعیت آب و هوایى شهر اصفهان 
در گفتگو با معاون هواشناسى استان 

2

ریداران
 مى کنند، 
ى را از قبل

 بار در سال هاى
ل به صف مى شوند.
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اسطوره تان رااسطوره تان را
 ارزان فروختیــد! ارزان فروختیــد!
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با انتشار خبر کشــف دندان متعلق به کودك نئاندرتال 
براى نخســتین بار در پناهگاه صخــره اى «باوه یوان» 
در استان کرمانشــاه در 29 مهر، سامان حیدرى گوران، 
سرپرست هیئت باستان شناسى محوطه  باستانى «باوه 
یوان» و اســتاد دانشــگاه کمبریج در نشست خبرى با 
رونمایى از این دندان متعلق به انسان نئاندرتال ایرانى، 
آن را مهمترین نمونه اثر علمى به دســت آمده در اثبات 
کشف نشانه هایى از حضور نخستین انسان هاى نئاندرتال 

در ایران دانست.
 او با بیان اینکه کشف این دندان به صورت اتفاقى و در 
یک ترانشه در محوطه تاریخى «باوه یوآن» کرمانشاه 
در حدود یکسال گذشته کشف شــد، اظهار کرد: یکى 
از دانشــجویان هنگام کاوش در این محوطه به صورت 
اتفاقى اعالم کرد که دندان متفاوتى را در عمق 3 متر و 70 
سانتیمترى زمین پیدا کرده است. این دندان 6 میلیمتر 
عرض و 8 میلیمتر طول داشــته و متعلق به دندان نیش 
فک پایین یک کودك بوده است. در یکسال گذشته براى 
اثبات نئاندرتال بودن این دندان، در آزمایشــگاه هایى 
مانند انگلیس، فرانسه، ایتالیا و آلمان بررسى هایى انجام 

شده است.
این استاد دانشگاه کمبریج با اشاره به مطالعه جرم روى 
دندان نیز، اظهار کرد: ما میزان کمى از جرم روى دندان 
را هم مطالعه مى کنیم تا ببینیم آخرین غذایى که خورده 
چه بوده است و اینکه مادرش در شــش ماه اخیر از چه 

غذاهایى استفاده مى کرده است. 
حیدرى گوران درباره اینکه آیــا از قبل مطالعاتى درباره 
شواهد مربوط به انسان نئاندرتال در این محوطه باستانى 
وجود داشــته یا نه؟ نیز گفت: قریب به یقین بود که این 
انسان در ایران زندگى مى کرده است. در 50 کیلومترى 

مرز ایران و عراق در غار شنیدار، نمونه هایى از این انسان 
پیدا شده بود. شواهد زیست محیطى و داده هاى باستانى 
مانند ابزار سنگى، ما را به این سمت سوق داد که ممکن 
اســت در این بخش از کرمانشــاه نیز چنین یافته هایى 

پیدا شود.
سرپرست هیئت باستان شناسى محوطه  باستانى «باوه 
یوان»، تأکید کرد: این دندان ششمین دندان شیرى است 
که از انسان نئاندرتال در دنیا کشف شده است. پیش از 
این پنج دندان دیگر در کشورهاى اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، 
آلمان و بلژیک پیدا شــده بودند. او اضافه کرد: جنسیت 
کودك هنوز مشخص نیست. با وجود این مى توان گفت 

که سائیدگى میناى دندان نشــان مى دهد که او زندگى 
سختى گذرانده و بیشتر از اســتخوان و گوشت استفاده 

مى کرده است.

نخستین فصل مطالعات گروه باستان شناسى دانشگاه هنر 
اصفهان در منطقه کویر کفــرود از زیر حوضه مهیار جنوبى 
در بخش پایین دست رودخانه زاینده رود به شناسایى بقایاى 

معمارى و آثار ارزشمندى منجر شد.
على شجاعى اصفهانى، سرپرست فصل نخست مطالعات 
باستان شناختى کویر کفرود در حوضه آبریز رودخانه زاینده رود  
با اعالم خبر کشف آثار ارزشمند در این منطقه، گفت: این گروه 
تصمیم دارد مطالعات بلندمدتى را در این حوزه فرهنگى انجام 
دهد. وى فصل نخست این مطالعات را شامل بررسى منطقه با 
انجام مطالعات سنجش از دور و پیمایش گام به گام اعالم کرد 
و افزود: در این بررسى 50 محوطه از دوره هاى مختلف پیش از 

تاریخ تا اسالمى در این محدوده شناسایى و ثبت و ضبط شدند.
این باستان شــناس گفــت : در ادامه ایــن فعالیت کاوش 
باستان شناســى در دو محوطه مهم از میان محوطه هاى 
شناسایى شده صورت گرفت که موجب شناسایى بقایاى 
معمارى و آثار ارزشمندى از این دو محوطه استقرارى شد. 
سرپرست هیئت باستان شناســى اظهار کرد: متأسفانه در 
منطقه مورد مطالعه تخریب هاى گسترده اى در محوطه هاى 
باستانى متعدد کویر ورزنه، عمدتاً توسط افراد محلى و بعد از 
خشکى رودخانه، صورت گرفته که تالش مى شود با آشنا 
کردن افراد محلى به اهمیت آثار باستانى گامى براى حفاظت 

از محوطه ها برداشته شود.

رئیس کمیســیون تخصصى طال و جواهر اتاق اصناف 
ایران در خصوص چگونگى جــذب نقدینگى و فروش 
اوراق قرضه به مــردم در گفتگو بــا «اعتمادآنالین» 
گفت: امروزه طال و ســکه بســیارى که میزان آن در 
حدود 250 تن مى شود در اختیار مردم قرار دارد بر همین 
اساس در چند ســال اخیر پیشنهاد تأسیس بانک طال را 

داده ایم. 
محمد کشتى آراى در ادامه گفت: درگذشته شاهد بودیم 
بانک صادرات اقدام به دریافت سپرده هاى طال کرد اما در 
آخر به جاى پرداخت سود به صورت طال به سپرده گذاران 
پول نقد پرداخت کرد که این امر باعث شد تا در آن زمان 

نتوانند این نوع سپرده گذارى طال در بانک را به سرانجام 
برسانند.

او تأکید کرد: بانک طال باید بعد از دریافت طال به صورت 
سپرده به همان میزان رسید دریافت طال به سپرده گذار 
بدهد و در پایان ســال مثل حســاب ارزى با 1 درصد 
و یــا نهایتاً 2 درصد بــه  صورت طالى گرمــى به آنها 
ســود پرداخت کند و در نهایت هر موقع که سپرده گذار

 احساس نیاز کرد بتواند با ارائه رسید خود به همان میزان 
که سکه و یا طال سپرده گذارى کرده از بانک و یا همان 
دولتى که اوراق قرضه منتشر کرده سکه و طال دریافت 

کند. 

 حوضه زاینده رود؛ 
محل زایش 50 تمدن تاریخى

حدود 250 تن طال و سکه 
در اختیار مردم است

ان شاءا... اتفاقى نمى افتد
آیت ا... مکارم شیرازى از مراجع عظام    تسنیم|
تقلید با اشاره به دم زدن آمریکایى ها از 13 آبان و اعمال 
تحریم هاى جدید از این تاریخ گفــت: 13 آبان مى آید و 
مى گذرد و تحریمى بر آنچه هست افزوده نخواهد شد و 

ان شاءا... اتفاقى نخواهد افتاد.

افزایش زیر خط فقرى ها 
معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه   عصر ایران |
اجتماعى با بیان اینکه در دوره هاى گذشته بین 14 تا 18 
درصد مردم زیر خط فقر بودند، گفت: این میزان امروزه به 

18 تا 35 درصد رسیده است.

آخوندى شهردار مى شود؟
  فارس| یک شــنبه شــب تعدادى از اعضاى 
شوراى شهر تهران به دیدار وزیر مستعفى راه و شهرسازى 
رفتند تا در خصوص شــهردارى تهران با او رایزنى کنند. 
اصالح طلبان دیگر فرصت اشتباه ندارند و اگر مى خواهند 
سه سال باقیمانده کارشان را به سالمت به سرانجام برسانند، 
باید شهردارى را انتخاب کنند که نه مثل نجفى به بیمارى 
«مردان سیاست» مبتال شود و نه مثل افشانى بازنشسته 

باشد؛ برخى ها مى گویند، نوبت شهردارى زنان است.

تورم ایران 250 درصد است!
 رویداد24 | «استیو هنک»، استاد اقتصاد دانشگاه 
«جان هاپکینز» آمریکا به آمار تورم اعالم شده ایران از سوى 
صندوق بین المللى پول که در یکى از یادداشت هاى مجله 
«وال استریت ژورنال» به آن اشاره شده انتقاد کرد و گفت: 
این آمار خنده دار است!  بر اساس برآورد هاى من آمار تورم 

ایران براى امسال 250 درصد است.

حقوق 700میلیونى؟!
بانک تجارت در    باشگاه خبرنگاران جوان|
جوابیه اى به خبر دریافت حقوق نجومى یکى از مدیرانش 
واکنش نشان داد. امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با 
مفاسد اقتصادى مجلس در مصاحبه اى با رادیو اعالم کرد 
که مدیر یکى از بانک هاى تجارت بیش از 700 میلیون 
حقوق دریافت مى کرده اســت که ورود کردیم و دیدیم 
صحت دارد و با آن برخورد کردیــم. اما بانک تجارت در 
جوابیه اى به این اظهارات واکنش نشــان داد و از جمله 

نوشت: «این رقم فاقد مستندات موثق بوده است.»

گوشى غیر قابل شنود
  ایلنا| ســردار جاللى، رئیس ســازمان پدافند 
غیرعامل درباره تولید گوشــى هاى غیرقابل شنود براى 
مسئولین نظام گفت: پس از شنود اخیرى که از تلفن همراه 
رئیس جمهور روحانى انجام شد تصمیم گرفتیم تا گوشى 
غیر قابل شنودى از طریق تلفن هاى موجود ایجاد کنیم 

البته این اتفاق هنوز در دست اقدام است.

مشورت کنید
 ایرنا| سید محمدعلى افشانى، شــهردار  تهران 
در نامه اى خطاب به رئیس شــوراى اســالمى شهر با 
اشاره به اینکه استفساریه استثنا بودن شهردار با نزدیک 
به 140 امضا تحویل هیئت رئیســه مجلس شده است، 
نوشــت: در صورت صالحدید با هماهنگى نمایندگان 
امضاکننده استفساریه نسبت به آینده مدیریت پایتخت 

اتخاذ تصمیم کنید.

همه فیلم را منتشر نکردند
فرمانده انتظامى تهــران بزرگ   عصر ایران|
در خصوص انتشــار فیلمى مبنى بر برخورد گشت ارشاد 
با دخترى در مقابل دانشــگاه آزاد واحد تهران مرکزى 
(ســوهانک) واکنش نشان داد. ســردار حسین رحیمى 
تصریح کرد: در این فیلم یک دختر خانم جلوى ماشین 
پلیس مى آید اما به محض حرکت وى، راننده ما بر روى 
ترمز زده و مى ایستد؛ که بخشى از این فیلم منتشر نشده 

است.

خبرخوان
کشف کروکودیل در رستوران

اداره کل حفاظــت محیط    آفتاب  نیوز|
زیست استان البرز از کشــف یک کروکودیل از 
یک رســتوران در مشکین دشــت کرج خبر داد. 
این کروکودیل پس از اینکه زنده از این رستوران 
کشف شد به مرکز بازپرورى حیات وحش پارك 

پردیسان منتقل شد.

کباب با 
گوشت گوزن و آهو!

   خبر آنالین | یکــى از مراکــز تکثیر و 
پرورش وحوش در اســتان یزد عالوه بر عرضه 
چارپایان به صورت زنده و ذبح شده، رستورانى را 
براى عرضه گوشت وحوشى که پرورش مى دهد 
راه اندازى کرده اســت. در منوى این رستوران از 
غذاهاى ویژه اى نام برده شده که براى اولین بار 
در ایران عرضه مى شود. مطابق این منو، چلوکباب 
کوبیده گوزن با دورچین 40 هزارتومان، چلو برگ 
گوزن با دورچین 80 هزارتومان، چلو کوبیده آهو با 
دورچین 75 هزارتومان و چلو برگ آهو با دورچین 

صد هزار تومان عرضه مى شود.

ارزش مالى سواحل 
  ایسنا| رئیس اداره منابع طبیعى نوشهر 
گفت: از 50 کیلومتر طول ســاحلى شهرســتان 
نوشــهر تاکنون 25 کیلومتر آن آزادسازى شد و 
مردم مى توانند از سواحل اســتفاده کنند. بهروز 
بائى الشکى با اشــاره  به آزادسازى  12 هزار متر 
از اراضى ساحلى نوشــهر اظهار کرد: این اراضى 
از سنوات گذشته تاکنون در تصرف اشخاص بوده 
است. وى، ارزش ریالى این اراضى را حدود 300 

میلیارد ریال اعالم کرد.

الگویى به نام سنگک و 
بربرى 

 عصر ایران| تا حاال فکر کرده اید چرا نان 
ســنگک و یا بربرى این همه میان مردم طرفدار 
دارد؟ آن هم درست زمانى که نان هاى مختلف 
فانتزى از جمله انواع مختلف باگت ها وارد کشور 
شده است. ســنگک و بربرى طعم خود را حفظ 
کرده اند و مى توانند با نان هاى حجیم رقابت کنند و 
در بسیارى از مواقع پیروز این رقابت هم باشند آن 
هم در شرایطى که تقریباً قیمتشان آزاد شده است 
و مردم باید براى خرید آنها صف بایســتند. نان 
سنگک و بربرى نشــان مى دهد وقتى ما کاالى 
خوب به مردم ارائه بدهیم آنها با وجود مدل هاى 

خارجى به سراغ داخلى ها مى آیند. 

رشد 114 درصدى بارش ها 
  تسنیم| با ثبــت 18/4 میلیمتر بارش 
از ابتداى سال جارى تا عصر روز ششم آبان ماه، 
رشدى 114 درصدى در بارش هاى کشور نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته به ثبت رسیده است.

بیا داور شو!
  فارس|  ابراهیم داروغه زاده، دبیر سى و 
هفتمین جشــنواره فیلم فجر در گفتگو با مجله 
خبرى شــبکه یک ســیما،  بار دیگر از ابراهیم 
حاتمى کیا براى حضور در هیئت داوران جشنواره 
فیلم فجر دعوت به عمل آورد.  وى سال گذشته 
نیز با انتشار متنى از ابراهیم حاتمى کیا براى داورى 
فیلم هاى سى وهفتمین جشنواره ملى فیلم فجر 

دعوت کرده بود.

اشغال 100درصدى
 هتل هاى مشهد 

رئیس اتحادیه هتلداران مشــهد    ایسنا|
گفت: طبق رزروهــاى صورت گرفته، پیش بینى 
مى شود اشغال هتل هاى مشهد در روزهاى پایانى 

ماه صفر به 100 در  صد برسد.

کیــوى کاران مازندرانى این روزها بــا دیدن انبوهى از 
خریداران واقعى و دالالنى که براى خرید این میوه با هم 
رقابت مى کنند، حسابى سرحال و خوش خلق هستند و 
ســال پردرآمدى را از قبل صادرات این محصول انتظار 
مى کشــند. این نخستین بار در ســال هاى اخیر است 
که خریداران و دالالن براى خریــد محصول به صف 

مى شوند.
دستکم در چند ســال گذشــته بخت بازاردارى کیوى 
مازندران به علت کم شــدن صادرات و ورود میوه هاى 
رنگارنــگ خارجى برگشــته بود و پاییز ســال 95 هم 
برف سنگین و کم ســابقه، ته مانده خنده باغداران را از 
لب هایشان ربوده بود ولى اکنون به نظر مى رسد حتى 
روستاییانى که تنها چند درخت در حیاط خانه شان دارند 
از سوگولى شــدن کیوى در میان مشــترى ها خرسند 
هستند. برداشــت کیوى در مازندران از اواسط آبان ماه 
شــروع مى شــود و تا اواخر آذر یا اوایــل دى ماه ادامه 

مى یابد.
قیمت مناســب کیوى در بازار داخلى هم ســبب شده 
تا باغداران با انگیزه بیشــترى منتظــر دریافت بهترین 
پیشنهاد با بیشترین قیمت باشند. هم اکنون هر کیلوگرم 
کیوى مازنــدران در بازار بیــن 45 تا 60 هــزار ریال 
عرضه مى شــود که در مقایسه با ســال هاى گذشته
 قیمــت تقریبــًا بــاال و ارزنــده اى براى باغــداران

است.
در این میان مدیر باغبانى اســتان مازنــدران با اعالم 
اینکــه ارزنده بودن کیــوى مازندران در ســال جارى 
رقابت را براى خرید آن تشــدید کرده گفت: دالالن با 
شــایعه ســازى تالش دارنــد تــا دل باغــداران را
 خالــى کننــد و میــوه را بــه قیمــت ارزان بخرند.
 ایــزدى افــزود: یکــى از شــگردهاى دالالن،

  شــایع کردن فراگیرى آفت مگس مدیترانه اســت که 
صحت ندارد.

با کسب مدال طالى مسابقات قهرمانى جودو در شهر 
ابوظبى امارات متحده عربى توسط یک جودوکار رژیم 
صهیونیستى، سرود این رژیم براى نخستین بار در خاك 

یک کشور اسالمى نواخته شد.
بــه گــزارش «ایرنــا»، تلویزیــون رســمى رژیــم 
صهیونیســتى تصویر «میرى ریگــو»، وزیر فرهنگ 
و ورزش تــل آویو را نشــان مــى داد کــه در خالل
نواخته شــدن ســرود این رژیم اشــک مــى ریخت! 
همزمان با ســفر روز جمعه ریگو و شــرکت در مراسم 
مســابقه ســاالنه جــودو ابوظبــى، «بنیامیــن 
نتانیاهــو»، نخســت وزیــر ایــن رژیــم نیــز 

بــا مقــام هــاى عمــان در مســقط دیــدار و 
گفتگو کرد.

پیــش از آن نیــز هیئــت ورزشــى ژیمناســتیک 
صهیونیســت هــا بــراى شــرکت در مســابقاتى 
که از ســوم تا ششــم آبان ماه در قطر برگزار شد، وارد 

دوحه شد.
تیم والیبال زنان امارات نیز در ابتداى ســپتامبر گذشته 
(شهریور ماه گذشته) در مسابقات قهرمانى اروپا با تیم 
زنان رژیم صهیونیستى به رقابت پرداخت  و مدتى قبل 
از آن هم تل آویو میزبان دوچرخه سوارانى از کشورهاى 

امارات و بحرین بود.

مدیر بخش قاچاق اداره نظارت معاونت غذا و دارو دانشگاه 
علوم پزشکى تهران گفت: 4400 لیتر از 180 نوع روغن 
تقلبى از جمله روغن زالو، روغن جوجه تیغى، روغن هسته 
گوجه، روغن شحم گاو (چربى اطراف قلوه گاه گاو)، روغن 

االغ و روغن مورچه در جنوب تهران کشف شد.
ساســان قربانى در گفتگو با «ایرنا» افزود: مردم به ازاى 
مقادیر کمى از این روغن ها که بیشــتر مواد چرب کننده 
بودند، مبالغ زیادى مى پرداختند به طور مثال هر لیتر روغن 
زالو 280 هزار تومان و هر لیتر روغن االغ 300 هزار تومان 
فروخته مى شــد.  وى ادامه داد: در این محل روغن هایى 

مانند روغن بابونه، زالو، مورچه، جوجه تیغى و االغ داخل 
بطرى هاى بدون آرم و بدون عالمت بسته بندى و ادعا 

مى شد که این روغن ها خواص درمانى دارند.
مدیر بخــش قاچاق اداره نظــارت معاونت غــذا و دارو 
دانشــگاه علوم پزشــکى تهران اظهار کرد: روش تهیه 
این روغن ها به این شــکل اســت که گیاهان مختلف 
را داخل یــک روغــن پایه مى جوشــانند و بــا اضافه 
کردن اســانس، روغن پایه، عطــر و طعــم آن گیاه یا 
ماده خاص را مــى گیرند و بدون برنــد و عالمت توزیع 

مى شود.

در برنامه «حاال خورشید» و در اقدامى عجیب، مجرى 
اخبار شبانگاهى مورد تمسخر قرار گرفت.

یک شنبه شب گذشته بعد از آنکه خبر شبانگاهى شبکه 
3 سیما به دلیل پخش سریال جدید این شبکه دقایقى 
با تأخیر روى آنتن رفت، مجــرى این بخش خبرى به 
شدت از رفتار غیرحرفه اى پخش شبکه انتقاد و بابت این 
موضوع عذرخواهى کرد. این انتقاد روز دوشنبه در برنامه 
«حاال خورشید» مورد تمسخر رشــیدپور و همکارش 

قرار گرفت!
در همین حال رشــیدپور به انتقاد از مدیر شبکه 3 هم 
پرداخت. على فروغى، مدیر شبکه 3 صبح روز یک شنبه 
در برنامه «حاال خورشید» حاضر شد و عنوان کرد که رضا 
رشیدپور براى صحبت درباره عدم پخش برنامه «نود» 
در برنامه اش ساعت 6و30 دقیقه صبح به من زنگ زده 
و از من کسب اجازه کرده است. رشــیدپور هم در یک 

پیام اینستاگرامى نوشــت که چنین اتفاقى نیافتاده و او 
براى اعالم موضع درباره برنامه «نود» از مدیران شبکه 
«اجازه» نگرفته است. از طرف دیگر رشیدپور از عادل 
فردوســى پور هم گالیه کرد که چرا در گفتگو با او به 
اختالف ها و سوء تفاهم با مدیر جدید شبکه 3 اشاره کرده 

و اجازه نداده همه چیز به خوبى تمام شود.  
از آن طرف ناصر کریمان، مدیر گروه اجتماعى شبکه 3، 
مضمون صحبت هاى تلفنى فردوسى پور با برنامه «حاال 
خورشــید» را خالف اخالق حرفه اى دانست و گفت  
حرف هاى این مجرى محبــوب خالف رویکرد توافق 
شده با گروه اجتماعى بود و حتماً به سوابق ایشان لطمه 

زد و باعث شد حرمت خانواده صدا و سیما رعایت نشود.
خالصه که معلوم نیست این روزها در پرمخاطب ترین 
شبکه تلویزیون چه مى گذرد و چه کسى علیه چه کسى 

است!

عموزاده هایمان را 
بیشتر بشناسیم

 انسان هاى نئاندرتال از حدود 430 هزار سال پیش به 
وجود آمده اند و به سمت شرق مى رفتند. در این راستا 
مى توان در ایران شواهدى به دست آورد. نقشه هایى 
وجود دارد که نشــان مى دهد در سال 1856 میالدى 
یعنى بیش از 130 ســال پیش در دره اى نزدیک به 
«دوسلدورف»، جمجمه اى پیدا شد که باستان شناسان 
معتقد بودند، ممکن است متعلق به یک انسان بیمار 
بوده باشــد اما زمانى که نشــانه هایى از انسان هاى 
اولیه دیگر در مناطق دیگرى پیدا شد، نام آن را انسان 
نئاندرتال گذاشتند. مردان نئاندرتال معموًال داراى 165 
سانتیمتر قد و زنان 155 سانتیمتر قد بوده اند اما از لحاظ 
عضالنى، بسیار محکم بودند چون به مناطق و هواى 
سخت عادت داشتند و این مناطق کوهستانى باعث 

شده بود که عضالت آنها بسیار محکم شود.
 از 50 هزار سال قبل نئاندرتال ها دیگر در آسیا دیده 
نشدند، با وجود این، نســل آنها در اروپا در حدود 40 
هزار سال پیش منقرض شد. با توجه به اینکه انسان 
امروزى در 5000 سال پیش از انقراض آنها وارد اروپا 
شد، احتماًال این دو گروه انســانى با هم تماس هایى 

داشته اند.
 در سال 2010 بر اساس مطالعات DNA، ثابت شد 
که انسان هاى امروزى غیر از آفریقا، بین 2 تا 4 درصد 
ژن انســان نئاندرتال را دارند. این مطالعه بسیار مهم 
بود چون تا قبل از آن، همه فکر مى کردند که انســان 
امروزى با  انسان نئاندرتال هیچ اشتراکى با هم ندارند.

ششمین دندان شیرى انسان نئاندرتال در جهان در ایران رونمایى شد

تاریخ ایران«به طور اتفاقى» هزاران سال بیشتر شد

4400 لیتر روغن تقلبى از جوجه تیغى
 تا زالو کشف شد

در شبکه 3 واقعاً چه خبر است؟! 

نواخته شدن سرود رژیم صهیونیستى در یک کشور اسالمى! 

بازار داغ کیوى مازندران
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اهداى2000جلد کتاب به 
کتابخانه زندان مرکزى

معـاون اجتماعـى سـازمان فرهنگـى اجتماعـى 
شهردارى اصفهان گفت: بیش از 2000 جلد کتاب با 
موضوعات فرهنگى، اجتماعى، روان شناسى و رمان 

به کتابخانه زندان مرکزى اصفهان اهدا شد.
مرتضى رشـیدى افـزود: با توجـه به اینکـه در حال 
حاضر درحدود ده هزار نفـر زندانى در زندان مرکزى 
اصفهـان حضـور دارنـد، مدیریت شـهرى اصفهان 
تصمیـم گرفت کتابخانه ایـن زنـدان را تجهیز کند، 
از ایـن رو بیـش از 2000 جلـد کتاب بـا موضوعات 
فرهنگى، اجتماعى، روان شناسـى و رمـان را به آن

 اهدا کرد.

خشکسالى در سمیرم
فوق بحرانى است

فرماندار سـمیرم گفت: وضعیت خشکسـالى در این 
شهرسـتان به ویژه در مناطق شـرقى فوق بحرانى و 

نگران کننده است.
محمد جعفرزاده با بیان اینکه اجراى طرح هاى نیمه 
تمام انتقـال آب را بایـد پیگیرى کرد، افـزود: بخش 
عمـده اى از 8000 هکتار باغ زیر دسـت سـد بى آب 
حنا خشک شده یا با تنش شدید آبى مواجه است. وى 
گفت : در حالى که سـد مخزنى حنـا 50 میلیون متر 
مکعب گنجایش دارد، تنها دو میلیون متر مکعب آب 

پشت سد باقى مانده است. 

افزایش 100درصدى 
ابتال به سالک در آران 

سرپرست شـبکه بهداشـت و درمان آران و بیدگل از 
افزایش 100 درصدى میزان ابتال به بیمارى سـالک 
در این شهرسـتان به نسـبت سـال گذشـته خبر داد.

اعظم باقـرى گفـت: نزدیک بـه 230 نفـر از ابتداى 
سال جارى در شهرستان آران و بیدگل درگیر بیمارى 

سالک شده اند.
وى بیـان کرد: 18 کانـون بحران در این شهرسـتان 
وجود دارد که بیشتر در حاشیه شهرها و روستاهاست 
و بیشـترین آمار مبتالیان با 80 مورد، مربوط به شهر 

ابوزید آباد مى باشد.

ممنوعیت استفاده اجبارى از 
مداحان باغ رضوان

مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان 
گفت: خانواده متوفیان، اجبارى در اسـتفاده از قاریان 
و مداحان باغ رضوان ندارند.رضـا جعفریان فر اعالم 
کرد: اینکه عده اى فکر مى کنند باید براى کفن و دفن 
یک پکیچ را انتخاب کنند اشـتباه اسـت چراکه هیچ 

اجبارى وجود ندارد.

رفع نقص نیروگاه اصفهان
واحـد اول 320مگاواتى نیروگاه اصفهـان در حداقل 
زمان ممکن تعمیر اضطرارى و بار دیگر این واحد در 
مدار تولید قرار گرفت. مدیرعامل شـرکت تولید برق 
اصفهان گفت:واحد اول مولد برق بخار 320مگاواتى 
نیروگاه اصفهان که به دلیل نشتى بخار لوله سوپر هیتر 
بویلر(دیگ بخار) از مدار تولید خارج شده بود، به دست 
کارکنان بخش تعمیرات این شـرکت، رفع عیب و به 

شبکه سراسرى برق کشور متصل شد.

دستگیرى سارقان باغ ها در 
نجف آباد

سـارقان باغ ها در نجف آباد دسـتگیر شـدند.فرمانده 
انتظامى شهرسـتان نجف آباد گفت: مأموران پلیس 
آگاهى چهار نفـر از اعضـاى باند سـارقان بـاغ ها را 
شناسـایى و دسـتگیر کردند. محمد رضا خدا دوست 
افزود: سـارقان به 30فقره سـرقت اعتـراف کرده اند 
و از مخفیگاه آنهـا بیش از یـک میلیارد ریـال اموال 
مسـروقه کشـف شـد. وى از مالباختـگان خواسـت 
براى شناسـایى اموال خود به کالنترى11 نجف آباد

 مراجعه کنند.

خبر

معاون امور فرهنگى و رسانه اى اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى استان اصفهان از توزیع 1/5 میلیارد تومان بن 

تخفیف نمایشگاه کتاب اصفهان خبر داد.
اصغر مختارى گفت: این نمایشــگاه به عنوان یکى از 
مهمترین رویدادهاى فرهنگى استان به شمار مى رود و از 
اهمیت بسیارى برخوردار بوده و همواره در ایام برگزارى 
نمایشگاه کتاب، عالقه مندان فراوانى از سراسر استان و 

کشور از آن بازدید دارند.
مختارى بیان کرد: با توجه به اهمیت نمایشــگاه کتاب 
اصفهان، شاهد استقبال پرشور ناشران براى حضور در 
نمایشگاه هستیم که به دلیل محدودیت فضا، حدود 500 

ناشر براى شرکت در نمایشگاه انتخاب شدند.
معاون امــور فرهنگى و رســانه اى اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى استان اصفهان تصریح کرد: خوشبختانه 
با تمهیدات اندیشیده شده شاهد تنوع گسترده کتب ارائه 
شده در نمایشگاه خواهیم بود، به گونه اى که بیش از 40 
هزار عنوان کتاب در حوزه هاى مختلف در نمایشــگاه 

عرضه خواهند شد.
معاون امور فرهنگى و رسانه اى اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى اســتان اصفهان گفت: تمامى برنامه ریزى ها 
شکل گرفته تا شــاهد برگزارى نمایشگاهى متناسب با 

شأن و جایگاه اصفهان باشیم.

دبیر انجمــن صنفى مرغداران اســتان اصفهان گفت: 
افزایش قیمت نهاده هاى دامى و اجاره بهاى واحدهاى 
تولیدى و در نهایت افزایش قیمت مرغ، تولیدکنندگان 
این محصول خوراکى را با مشکالت زیادى مواجه کرده 
و اگر حمایتى جدى از آنها صورت نگیرد، آینده مطلوبى 

در انتظار تولیدکنندگان مرغ نخواهد بود.
بهرام پاکزاد اظهار کرد: در حــال حاضر تولیدکنندگان 
مرغ استان اصفهان در شرایط ناامن و نامطلوبى به سر 
مى برند و آینده شغلى مبهمى پیش رو دارند. وى با تأکید 
بر اینکه کمبود نهاده هاى دامى از بزرگ ترین مشکالت 
تولیدکنندگان است، افزود: نهاده هاى دامى از بندر وارد و 

در سراسر کشور توزیع مى شود و اخیراً نیز با قیمت بسیار 
باال به دست تولیدکنندگان مى رسد. وى با بیان اینکه در 
این شــرایط، تولید مقرون به صرفه نیست، تأکید کرد: 
عالوه بر افزایش قیمت نهاده ها، اجاره بهاى واحدهاى 
تولیدى افزایش زیادى داشــته است و اگر این وضعیت 
ادامه پیدا کنــد واحدهاى تولیــدى یک به یک تعطیل 

مى شود و به سمت حذف تولید مى رویم.
دبیر انجمن صنفى مرغداران استان اصفهان درباره میزان 
افزایش قیمت نهاده هاى دامى، گفت: نهاده هاى دامى 
شامل سویا و ذرت، نسبت به موقعیت مشابه سال گذشته 

100 درصد افزایش قیمت داشته است.

تولید مرغ در اصفهان 
مقرون به صرفه نیست

توزیع 1/5میلیارد تومان
 ُبن تخفیف نمایشگاه کتاب

معاون راهدارى اداره کل راهــدارى و حمل و نقل 
جاده اى استان اصفهان از اجراى طرح راه ایمن در 
محور دلیجان- اصفهــان به عنوان یکى از راه هاى 
اولویت دار اســتان اصفهان خبــر داد و افزود: این 

محور در حد فاصل سه راهى موته تا اصفهان، اولین 
مســیرى اســت که در برنامه طرح ایمن سازى در 

سال جارى اجرا مى شود.
فرزاد دادخواه اظهار کرد: براى اجراى طرح ایمن در 
این مسیر، مناقصه انتخاب پیمانکار برگزار شده و به 
احتمال زیاد تا پایان امسال این محور به طور کامل 

ایمن خواهد شد.
وى خاطرنشــان کرد: رفع همه نواقــص احتمالى 
عالیم اعم از خط کشى و...، ســاماندهى ترافیکى 
محور با تکمیل شانه سازى، اصالح شیب شیروانى 
و ســایر اقدامات مورد نیاز به تناسب اعتبارات براى 
ارتقاى ســطح ایمنى راه هاى اســتان اصفهان در 

دستور کار قرار گرفته است.

معاون شهرسازى شهردارى شهرضا گفت: اجراى 
طرح بازآفرینى در دو محله تاریخى شهرضا مربوط 

به دوران سلجوقیان آغاز شد.
غالمحســین جعفــرى با بیــان اینکــه تقویت و 
توانبخشــى دوباره محدوده هاى هــدف در طرح 
بازآفرینــى باید با کمتریــن مداخله انجام شــود، 
اظهارکرد: بازآفرینــى و توانمندســازى محالت 
شــهرى باید با حفظ هویت و اصالــت فرهنگى و 

تاریخى آنها انجام شود.
 وى اضافه کرد: دو محله «باغملى» و «برج عسگر» 
در شهر شــهرضا جزو معدود محالتى است که از 
ســوى ســتاد بازآفرینى وزارت راه و شهرسازى به 
عنوان محــالت هدف بازآفرینى شــهرى انتخاب 

شده است.
جعفرى ادامه داد: وسعت محله باغملى که در زمان 

سلجوقیان شکل گرفته، 26 هکتار است که 9 هکتار 
از آن در بافت تاریخى و در مــرز دو محله موغان و 

ُعلیا قرار دارد.
وى افزود: دومین محله هدف بازآفرینى شــهرضا، 
برج عسگر است که با مساحتى در حدود 22 هکتار 

و جمعیت 1232نفر در بافت میانى شهر قرار دارد.

بهره بردارى از هفت طرح عمرانى در مناطق عشـایرى 
استان اصفهان آغاز شد.

مدیرکل امور عشـایر اسـتان اصفهان گفـت: این طرح 
شـامل سـاخت 30 کیلومتر جاده ارتباطى، پل و مجتمع 
آبرسـانى در پادنـا، سـمیرم ، فریدونشـهر، چـادگان و 
شـهرضا و پل بـره روز در پادناى سـمیرم اسـت. مختار 
اسـفندیارى افزود: براى تکمیل این طرح ها 50میلیارد 
ریال از اعتبارات ملى امور عشـایر هزینه شـده است و با 
بهره بردارى از این طرح ها،کشاورزى، دامدارى، اشتغال، 

درآمدزایى و شاخص انسانى عشایر توسعه مى یابد.

معاون خدمات شهرى شهردارى آران و بیدگل گفت: 
تبلیغات شــهرى آران و بیدگل نیازمند ساماندهى 
اســت. على مهرآبادى اظهارکرد: در این راســتا از 
نهادها، ارگان ها و تشکل هاى مردمى که استندهاى 
شهرى را در اختیار دارند خواسته شده است که برنامه 

زمانبندى استفاده از اســتندهاى در اختیار خود را به 
شهردارى ارسال کنند. وى تصریح کرد: این استندها 
تنها براى مراسم مذهبى و ملى، طبق برنامه ارسال 
شده مورد اســتفاده قرار مى گیرد و در ایام دیگر در 

اختیار شهردارى خواهد بود.

اجراى طرح ایمن در محور دلیجان- اصفهان 

بهسازى محالت تاریخى شهرضا

بهره مندى خانوارهاى عشایرى از جاده ارتباطى

تبلیغات شهرى در آران و بیدگل، نیازمند ساماندهى

 اصفهان در مهرماه و اوایل آبــان ماه حال و هواى بارانى 
داشت. پدیده اى که در زمان مشابه در سال گذشته کمتر به 
چشم مى خورد. هواى بارانى و نزول رحمت الهى بر پیکر 
تشنه نصف جهان نشــاط و امید را به دنبال داشته است، 
اگرچه بیم زودگذر بودن و بى وفا بودن این هواى خوب و 
بارندگى هاى دوست داشتنى نیز بسیار است و امیدى هم به 
شکستن شیشه عمر دیو خشکسالى با این بارش ها نیست. 
براى کاوش در چگونگى حال و احوال آسمان و ابرهاى 
اصفهان به سراغ نوید حاجى بابایى، معاون توسعه و پیش 
بینى اداره کل هواشناسى اســتان اصفهان رفتیم به امید 
اینکه خبرهاى خوبى از برف و باران براى مردم داشته باشد.
آیا بارندگى هاى اخیر نقشى در برطرف 
شدن مشکالت آبى استان اصفهان 

داشته است؟
مهرماه بارندگى هایى را شاهد بودیم اما بارش هاى اخیر که 
در نقاط مختلف کشور داشتیم، همچنین بارش هایى که 
در ماه مهر و این روزها شاهد آن هستیم نشان دهنده پایان 
دوران خشکسالى و برطرف شدن مشکالت آبى کشور و 

استان اصفهان نیست و نمى تواند مشکالت آبى که با آن 
درگیر هســتیم را برطرف کند. همچنان مشکالت آبى و 
کمبود منابع آبى در استان وجود دارد. در اصفهان با منابع 
آبى خالى مواجه هستیم که مسئله اى مشهود و قابل لمس 
است و نباید انتظار داشته باشیم بارش هاى اخیر در کاهش 

این منابع خالى اثرگذار باشد.
آیا بارندگى ها مقطعى اســت یا ادامه 

خواهد داشت؟

با توجه به بارش هاى مهرماه، اصفهان یکى از پنج استان 
پربارش کشــور با توجه به میانگین بارش نسبت به سال 
گذشته بوده است و امیدوار هستیم که این روند ادامه پیدا 
کند و آبان ماه نیز همچنان شــاهد بارش هاى پاییزه در 

استان اصفهان باشیم.
زمستان امسال اصفهان سفیدپوش 

هم خواهد شد؟
بنابر بررسى هاى انجام شده، به احتمال قوى در ارتفاعات 

اصفهان شاهد بارش برف خواهیم بود.
به طور کلــى وضعیت بــارش ها در 

زمستان را چگونه ارزیابى مى کنید؟
بر اساس پیش بینى هاى انجام شده، دى ماه بى بارش ترین 
و آبان ماه پربارش ترین ماه در شهر اصفهان خواهد بود.  بر 
پایه پیش بینى هاى بلندمدت صورت گرفته، در فصل پاییز 
بارش ها نرمال و حتى باالتر از نرمال است ولى از نیمه دوم 
آذرماه به بعد بارش ها بسیار کم خواهند شد به نحوى که 
دى ماه را یک ماه فاقد بارندگــى پیش بینى کرده ایم اما 
در گذر از آبان ماه باید منتظر کاهش دما و ســردتر شدن 

هوا باشیم.

پیش بینى وضعیت آب و هوایى شهر اصفهان در گفتگو با معاون هواشناسى استان 

دى ماه، بى بارش ترین ماه زمستان است

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان از 
اعمال بخشودگى جرایم پرداخت نکردن بدهى واحدهاى 
صنعتى مستقر در شــهرك ها و نواحى صنعتى استان تا 

پایان آبان سال جارى خبر داد.
محمد جواد بگى بیان کرد: تعدادى از واحدهاى صنعتى، 
تولیدى و خدماتى مستقر در شهرك ها و نواحى صنعتى 
استان اصفهان، به دلیل پرداخت نشدن کامل حق انتفاع و 

بهره بردارى زمین، مشمول جریمه شده اند.
وى اضافه کرد: شــرکت شــهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان براى حمایت از تولید در اســتان، بخشــودگى 
جرایم این واحدها را تا پایان امســال در دستور کار خود 

قرار داده است.
بگى با بیان اینکه متقاضیانى که خواهان استفاده از این 
بخشودگى هســتند باید شرایطى داشــته باشند، آنها را 
داشتن مجوز بهره بردارى یا پایان کار یا جواز کسب عنوان 
کرد و گفت: اگر واحدى در حال نصب ماشین آالت خود 
و فعال است نیز مى تواند از این بخشودگى بهره مند شود.

وى درباره چگونگى اعمال بخشودگى نیز توضیح داد: اگر 
واحدى قصد تسویه حساب 100 درصد جرایم را داشته 
باشد، مشمول 80 درصد بخشــودگى و اگر قصد تسویه 
حساب 50 درصد جرایم را داشته باشد، مشمول 60 درصد 

بخشودگى مى شود.

بگى با بیان اینکه شرکت شهرك هاى صنعتى اصفهان، 
رتبه نخست کشور در تعداد قرارداد و مساحت فروش زمین 
در سال هاى گذشته را دارد، گفت: تأمین زیر ساخت هاى 
الزم براى واحدهاى صنعتى مستقر در شهرك ها و نواحى 
صنعتى استان و ارائه خدمات حمایتى به صنایع کوچک 

و متوسط، از مهمترین رسالت هاى این شرکت است. 
مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى اصفهان با بیان 
اینکه بیش از 90 درصد صنایع استان را صنایع کوچک و 
متوسط تشکیل مى دهند، افزود: در زمان حاضر بیش از 
5500 واحد صنعتى، تولیدى و خدماتى در شهرك ها و 

نواحى صنعتى استان مستقر هستند.

واحدهاى مستقر در شهرك هاى صنعتى 
مشمول بخشودگى جرایم مى شوند

نانو پوشش هاى آب گریز و خود تمیز 
شونده در دانشگاه آزاد اسالمى واحد 

خمینى شهر تولید شد.
مدیر گــروه عمران دانشــگاه آزاد 
اســالمى واحــد خمینى شــهر و 
سرپرســت ایــن گروه پژوهشــى 
گفت: این پوشش نانویى، عالوه بر 
جلوگیرى از نفوذ آلودگى به درون نماى ســاختمان، به کمک خورشید قادر است 
آلودگى هاى محیط را هم از سطح نما محو کند. محمد رئیسى این پوشش هاى 
نانویى را موسوم به پوشش هاى آسان تمیز شونده دانست و افزود: با دستیابى به 
این موفقیت، با بهره گیرى از علم نانو، عالوه بر اینکه از نفوذ آلودگى به درون نما 
جلوگیرى مى شود، به کمک اشعه UV خورشید با واکنش فوتوکاتالیستى، آلودگى 

از سطح نما محو مى شود.
وى جلوگیرى از تیره و کثیف شدن نماى ساختمان هاى بلند مرتبه را از مهمترین 
قابلیت این پوشش نانویى دانست و گفت: با پژوهش تئورى و آزمایشگاهى، در دو 
سال موفق به تولید پوششــى مبتنى بر فناورى نانو تولید شده که دو خاصیت آب 

گریزى و خود تمیز شوندگى را با هم دارد.

دستیابى به نانو پوشش
 خود تمیز شونده نماى ساختمان

امســال 30هــزار و 836نفــر 
آموزش هــاى امداد و نجــات را در 
مراکز جمعیت هالل احمر اســتان 

اصفهان فرا گرفتند.
هــالل  جمعیــت  مدیرعامــل 
احمر اســتان اصفهــان گفت:نیمه 
نخست امســال، این افراد در دوره 

آموزش هاى تخصصى، همگانى و کمک هاى اولیه این جمعیت در شهرستان هاى 
مختلف این استان شرکت کردند.

محسن مؤمنى با اشاره به اهمیت جایگاه آموزش هاى همگانى امداد و لزوم توسعه 
و نفوذپذیرى آن در بین افراد جامعه افزود: از این تعداد، حدود 21هزار نفر با شرکت 
در 770دوره، موفق بــه گذراندن دوره آموزش هاى عمومى و همگانى شــامل 

دوره هاى حضورى، نیمه حضورى و غیرحضورى امداد و کمک هاى اولیه شدند.
رئیس کارگروه امداد و نجات و آموزش همگانى اســتان اصفهان گفت: یکى از 
اساسى ترین رســالت هاى هالل احمر، ارتقاى امدادى و افزایش توان آمادگى 
عمومى مردم براى مقابله با حوادث و سوانح احتمالى و فراگیرى کمک هاى اولیه 

به واسطه رابطه نزدیکى که با جان انسان ها دارد، امرى مهم و ضرورى است.

شرکت 30هزار نفر در 
دوره هاى آموزش امداد و نجات

وزیر دادگسترى افغانســتان در دیدار با مسئوالن 
قضائى استان اصفهان در خصوص زندانیان افغان 

رایزنى کرد.
«عبدالبصیر انور»، وزیر دادگسترى افغانستان در این 

دیدار گفت: با امضاى تفاهمنامه با وزارت دادگسترى 
ایران، زمینه ارتقاى همکارى هاى قضائى بین دو 
کشــور مخصوصًا در زمینه مبادالت زندانیان ارتقا 

مى یابد.
رئیس کل دادگسترى اســتان هم در این نشست 
گفت: درحدود 600 زندانــى افغانى در زندان هاى 
این استان به سر مى برند که 37درصد آنها به دلیل 
موادمخدر، 30 درصد به دلیل سرقت و بقیه مشمول 

سایر جرائم هستند.
خســروى وفــا افــزود: در چنین نشســت هایى 
معموًال وضع اتباع افغانى زندانى بررســى و زمینه 
مبادالت، انتقال و یا استرداد قانونى زندانیان فراهم 

مى شود.

دیدار وزیر دادگسترى افغانستان با 
مسئوالن قضائى استان 

محیا حمزه
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بهروز افخمى در گفتگو با «خبرآنالین» از برنامه «هفت» 
گفت که دوباره روى آنتن مى رود. او البته از دغدغه هایش 
سخن گفت. از اینکه نمى داند دقیقاً در شرایط امروز سینما 
چه بسازد که دوباره همان میزان دو سال قبل بیننده و البته 

منتقد جدى داشته باشد.
بهروز افخمى که على فروغى خبر بازگشتش به آنتن را 
رسانه اى کرد، مى گوید: راستش تقریباً برنامه مان بازگشت 
از نیمه دى ماه است. قرار اســت چند قسمتى را قبل از 
جشنواره روى آنتن باشیم و در طول جشنواره هم بتوانیم 

با جدیت کارمان را ادامه بدهیم.
مهمترین ســئوال البته درباره «هفت» این است که آیا 
افخمى با فراستى به آنتن شــبکه 3 بر مى گردد یا نه؟ او 
مى گوید: راستش هنوز قطعى نیست. به خود مسعود هم 
گفتم. او االن دو برنامه روى آنتن دارد. من هم بیاورمش 
خود شما خبرنگارها مى گویید مگر قحط الرجال است! 
االن او در «کتاب باز» هست و در شبکه 4 هم اگر اشتباه 
نکنم «سینما شب» را دارد. به مسعود گفتم اگر مى خواهد 
باشــد، باید اقًال یکى از این برنامه ها را نرود. البته وقتى 
با هم گپ زدیم ترجیحش این بود کــه برنامه هایش را 

ادامه بدهد.
در آخرین ســرى از برنامه «هفت» که افخمى ساخت، 
ســعید قطبى زاده و صدرعاملى هم به عنوان کارشناس 
حضور داشتند، آیا باز او به سراغ این دو مى رود؟ خودش 
مى گوید: هنوز قطعى نیســت اما خیلى دوست دارم که 
قطبى زاده و فراستى کنارم باشند. زوج خوبى مى شود ولى 

صدرعاملى عزیز به گمانم در کنارمان نباشد.
آیا برنامه «هفت» ضبطى خواهد بود یا زنده؟ افخمى مى 
گوید: به من بود دوست داشتم زنده نباشد و برنامه تولیدى 
بسازم ولى ماهیت برنامه «هفت» زنده است. خودم آن 

15 قسمت تولیدى برنامه را خیلى دوست داشتم. حاال قرار 
شده براى شبکه 5 یک برنامه آموزش سینمایى بسازم. 
آن برنامه تولیدى خواهد بود، مثل همان «هفت» اولیه 

مورد عالقه خودم.
اما چه شد که افخمى رفت و حاال چرا بر مى گردد؟ خودش 
مى گوید: خودم هم آن یک ماه آخر سرى قبل «هفت» 
یعنى همان دو سال قبل خسته شده بودم. مثل فیلمى بود 
که تمام شده و داشتم الکى کش مى دادم. ماجرا این بود 
که همه حرفمان را درباره آن سبک سینمایى سیاه نما زده 
بودیم و حمالت و انتقادهاى مان را انجام داده بودیم اما 
حاال دیگر آن سبک از سینما اینقدر جایگاهش را از دست 
داده که اکران هم نمى گیرند و این فیلم هاى کمدى جاى 
شان را گرفتند. البته که این فیلم ها هم دیگر از آن طرف 

بوم افتادند و جاى نقد دارند ولــى ما آن زمان مى گفتیم 
این فیلم هاى سیاه نما دارند مردم را از سالن هاى سینما 
دور مى کنند و کلى هم با انتقــاد روبه رو بودیم. حاال آن
 آدم هــا زور مى زنند اما نوبت اکران هم به دســت نمى 
آورند. براى همین ماندم که وقتــى مى رویم روى آنتن 

دقیقاً چه باید بسازیم!
او البته پایان بامزه اى براى این گفتگو دارد. دلیلى که شاید 
باعث شود دور جدید حضورش در «هفت» با حاشیه هاى 
کمترى مواجه شود: راستش یک حقیقتى هم هست که 
نمى خواهیم همه مان باور کنیم. اینکه هم آن دوستانى 
که فیلم هاى تاریک به قول خودشــان روشــنفکرى و 
جشنواره اى مى ســازند و هم من و فراستى؛ همه ما پیر 

شده ایم! دیگر انرژى آن شکل دعواها را نداریم!

نرگس آبیار، کارگردان ســینما فرم ثبت نام در ســى و 
هفتمین جشنواره فیلم فجر را پر کرد تا این جشنواره بار 
دیگر شــاهد حضور کارگردان فیلم «شیار 143» در این 

رویداد هنرى و سینمایى باشد.
وى سى و هفتمین جشنواره فیلم فجر را با فیلم «شبى که 
ماه کامل شد» پشت سر خواهد گذاشت. آبیار در این فیلم 
براى نخستین بار همکارى با الناز شاکردوست را به عنوان 

بازیگر نقش اول فیلم خود تجربه مى کند.

«شبى که ماه کامل شــد» روایت دختر جوانى از مناطق 
جنوب شهر تهران است که درگیر عشق جوانى شهرستانى 
مى شود و این در حالى است که دختر به دالیلى مجبور به 

مهاجرت از ایران است. در این مسیر، برادرش با او همراه 
مى شود اما در میانه راه، اتفاقاتى براى آنها رقم مى خورد.

شاکردوســت که پس از مصدومیت شدید در پروژه «دو 
طبقه روى پیلوت» کمى با دنیاى بازیگرى فاصله گرفته 
بود در این فیلم به دنبال کسب سیمرغ بلورین جشنواره 
فیلم فجر است. ســیمرغى که با فیلم «خفه گى» تا مرز 

دریافت آن پیش رفت اما موفق نشد.
این فیلم چهارمین فیلم ســینمایى نرگس آبیار پس از 
آثار «اشیا از آنچه در آینه مى بینید به شما نزدیک ترند»، 
«شیار 143» و «نفس» اســت که نیمه اول سال 97 به 

تهیه کنندگى محمدحسین قاسمى جلوى دوربین رفت.

نامه تند مجرى جنجالى
 به مدیر شبکه 3

وقتى آزاده نامدارى 
افشاگرى مى کند! 

آزاده نامدارى، مجرى تلویزیون که چند سالى 
است در این رسانه ممنوع الفعالیت است، درباره 

چگونگى این اتفاق توضیحاتى را ارائه داد.
نامــدارى بــا انتشــار پســتى در صفحــه 
اینســتاگرامش توضیحاتى درباره ممنوعیت 
حضورش در صدا و ســیما داد. وى خطاب به 
على فروغى، مدیر شــبکه 3 نوشت: «جناب 
فروغى سالم! برنامتون رو در "حاال خورشید" 
دیدم، نمى تونید بگین منو یادتون نمیاد چون 
الاقل یه مکالمه تلفنى باهم داشتیم، سال 91 
من به همراه جناب علیخانــى برنامه تحویل 
سال رو اجرا کردیم، توى اردیبهشت، سازمان 
مراســمى ترتیب داد و از ما به عنوان بهترین 
برنامه، نویســنده و طراح و مجرى تقدیر کرد؛ 

شخص آقاى دارابى.
چند وقت بعد آقــاى علیخانى بــا من تماس 
گرفت و گفت "رجانیوز" تیتــر زده ما ممنوع 
کاریم! بهــش خندیدم و گفتــم از ما یه هفته 
پیش تقدیر شده شــوخیه حتمًا. اما روزى که 
هردوى ما پشت در ســازمان یه نامه بهمون 
نشــون دادن وگفتن اجازه ورود به کلیه نقاط 
ســازمان رو ندارید فهمیدم کــى و کجا براى 
ســازمان تصمیم مى گیره، همون روزا شما به 
من، به آقاى علیخانى و یک مجرى دیگه زنگ 
زدید و گفتید من فروغى هســتم تهیه کننده 
رادیو از دانشگاه امام صادق(ع) و مى خوام یه 
مستند بسازم و از شما مجریا دفاع کنم، شماکه 
کارى نکردید که ممنوع شید، هدف مستند من 
مدیران تلویزیون هســتند ما مى خوایم اونا رو 
بکوبیم باعرض معذرت هیچ کدوممون شــما 
رو تحویل نگرفتیم و گفتیــم ما به مدیرانمون 

خیانت نمى کنیم، هرگز.
...بگذریم روزگار عوض شد، شما به جاى آقاى 
پورمحمدى مدیر شــبکه 3 شــدید و امروز با 
لحنى که انگار اینجا حکومــت نظامیه یا مثًال 
دبیرستان، از "تخته گاز" BBC حرف زدید و 
به عادل فردوسى پور فهموندین که بابا هرکى 
با مانسازه باى، مگه همین BBC نبود مجرى 
تخته گازشو اخراج کرد. کشش نمى دم چون 
خیلى طوالنیه وقتى همین آقاى رشیدپور که 
زمانى مى گفت من بمیرمم "جام جم" نمیرم 
دست به سینه جلوى شما نشسته بود یعنى دور 

دور شماست. مبارکتون باشه.
فقط و فقط خواستم بگم ما به مدیرانمون خیانت 
نکردیم و در مســتند یه جــوون متولد نهایت 
شصت و هفت هشت شــرکت نکردیم و االن 
تو خونمونیم و شما که روزى دشمن تلویزیون 
بودید حــاال مدیر جایى هســتید که مجریان 
باســابقه تلویزیون رو تهدید مى کنید باهمون 
ادبیات تهدیدآمیز و ترسناکتون، امیدوارم مراقب 
باشید تهیه کننده اى از رادیو علیه شما مستند 

نسازه، موفق باشید.»

جزئیات فصل جدید برنامه «هفت» 

افخمى با فراستى بر مى گردد؟

پس از کناره گیــرى یا کنار گذاشــتن امیر جدیدى 
از پروژه «غالمرضا تختى» بســیارى از رســانه ها 
گمانه هایــى را در مورد این عــدم همکارى مطرح 
کردند. چند روز پیش امیر جدیدى با انتشار تصویرى 
از خود در «خانه کشــتى منصور برزگر» و شــعرى 
کنایه آمیز به قطع همکارى خود با پروژه «غالمرضا 
تختى» واکنش نشان داد. اما به تازگى مصاحبه اى 
از منصور برزگر، مربى با سابقه کشتى منتشر شده که 
به تمرینات طاقت فرساى امیر جدیدى براى بازى در 

نقش غالمرضا تختى اشاره دارد.
منصور برزگر از مربیان نامدار کشتى ایران با بیان اینکه 
امیر جدیدى براى بازى در فیلــم «غالمرضا تختى» 
تمرینات طاقت فرســایى را پشــت ســر گذاشت، به 
«جام جم» گفت: «ایشان بســیار بچه خوب و مؤدب 
و دوســت داشــتنى بود و هر چه ما گفتیم انجام داد.» 
دارنده مدال نقــره المپیــک 1976 مونتــرال درباره 
شخصیت امیر جدیدى گفت: «جدیدى بسیار باهوش 
و مستعد بود و خیلى ســریع همه چیز را یاد مى گرفت 
به خصوص که آدم با احساســى هم بود و خیلى زود با

 بچه هاى کشتى صمیمى شد.»
منصور برزگر همچنین دربــاره نحوه یادگیرى فنون 
کشتى توسط امیر جدیدى توضیح داد: «امیر جدیدى 
چیزى از کشتى نمى دانست اما چون سابقه ورزشى 
داشت شــش ماه تمام براى یادگیرى وقت و انرژى 
گذاشت. هم نرمش هاى کشتى را بلد شد و هم برخى 
فنونى که تختى در آن خبره بود نظیر ســگک ها و 
دست در مخالف را یاد گرفت.» او که از دالیل حذف 
جدیدى از پروژه «غالمرضا تختى» ابراز بى اطالعى 
مى کنــد، در پایان تأکید کــرد: «از جزئیات حذفش 
اطالعى ندارم اما ایشان از نظر بازیگرى هیچ مشکلى 

نداشت.»

فنونى که امیر جدیدى براى نقش تختى یاد گرفت 

داریوش باباییان، تهیه کننده فیلم ســینمایى «واى 
آمپول» بــه کارگردانى علیرضا 

محمــودزاده دربــاره زمان 
اکران این اثــر گفت: طبق 
قراردادى که بسته ایم قرار 
است این فیلم از 23 آبان ماه 
به سرگروهى سینما ماندانا 

با 30 ســالن در 
تهران و چند 

ى  ســینما
دیگر در 

شهرستان ها به نمایش دربیاید.
على صادقى، رضا شفیعى جم، هوشنگ حریرچیان، 
حدیث فوالدوند، شهرام قائدى، شادى محمدپور، 
سارا روستاپور، ندا رضوى، على رفیعى، عبدالرضا 
شاه ســنایى، عبدا... موقرى، مسعود غزنچاى، 
محسن توکلى، سوگل گلشن، اعظم شیروانیان 
و هنرمندان جوان ژیــار محمدزاده، 
پارسیا شــکورى و نوید میرزایى 
بازیگران فیلم ســینمایى «واى 
آمپــول» بــه کارگردانــى علیرضا 

محمودزاده هستند.
در خالصه داستان این اثر آمده است: 
«خانواده آمپول چى کــه تولیدکننده 
آمپول هستند با وحشــت فرزندانشان 
از آمپول مواجه مى شــوند ولــى در نهایت 
ورزش فوتبال و انتخاب براى رده هاى قهرمانى 

به کمک فرزندانشان مى آید.»

على صادقى فوتبالیست شد 

بازگشت دوباره الناز 
شاکردوست به سینماها 

نخستین تصاویر از حضور «کلینت ایستوود» در فیلم 
سینمایى «ستیزه جو» که نویسندگى و کارگردانى آن 
را نیز خودش بر عهده دارد توسط کمپانى سازنده اثر 

منتشر شد.
ایستوود که سال گذشته تجربه شکست خورده «قطار 
15:17 به مقصــد پاریس» را در ســینماهاى جهان 
داشت امسال بار دیگر به سراغ داستانى متفاوت رفته 

است تا بتواند دل مخاطبانش را به دست آورد.
کلینت ایستوود که بیشــتر افتخارات دوران زندگى 
خود را مدیون بازیگرى اســت تالش فراوانى براى 
کارگردانى داشــته اما تنها یک بار براى فیلم «عزیز 
میلیون دالرى» مورد تشویق اهالى سینما قرار گرفته 
است. آثار ایستوود به شدت درگیر میهن پرستى است. 
اتفاقى که اکثر منتقدان آن را بى دلیل و بسیار سطحى 

مى دانند.
از نکات جالب این حضور ایســتوود به عنوان بازیگر 
نقش اول فیلم است. در کنار ایستوود «بردلى کوپر» 

نیز حضــور دارد. بازیگرى که تجربــه موفق «تک 
تیرانداز» را با ایستوود در کارنامه دارد.

آقاى «ایستوود» ول نمى کند!

ى ب ى ز ب ن ش و ى
از منصور برزگر، مربى با سابقه کشتى منتشر شده که 
به تمرینات طاقت فرساى امیر جدیدى براى بازى در 

تختى اشاره دارد. نقش غالمرضا
منصور برزگر از مربیان نامدار کشتى ایران با بیان اینکه 
امیر جدیدى براى بازى در فیلــم «غالمرضا تختى» 
را پشــت ســر گذاشت، به تمرینات طاقت فرســایى
«جام جم» گفت: «ایشان بســیار بچه خوب و مؤدب

و دوســت داشــتنى بود و هر چه ما گفتیم انجام داد.» 
6دارنده مدال نقــره المپیــک 1976 مونتــرال درباره 
شخصیت امیر جدیدى گفت: «جدیدى بسیار باهوش 
و مستعد بود و خیلى ســریع همه چیز را یاد مى گرفت 
به خصوص که آدم با احساســى هم بود و خیلى زود با

و یر بو بر ن ر ى ى و
دست در مخالف را یاد گرفت.» او که از دالیل حذف 
جدیدى از پروژه «غالمرضا تختى» ابراز بى اطالعى

مى کنــد، در پایان تأکید کــرد: «از جزئیات حذفش 
اطالعى ندارم اما ایشان از نظر بازیگرى هیچ مشکلى 

نداشت.»

داریوش باباییان، تهیه کننده فیلم ســینمایى «واى
آمپول» بــه کارگردانى علیرضا 

محمــودزاده دربــاره زمان 
اکران این اثــر گفت: طبق 
قراردادى که بسته ایم قرار 
3است این فیلم از 23 آبان ماه 
به سرگروهى سینما ماندانا 

با 30 ســالن در
تهران و چند 

ى ســینما
دیگر در 

شهرستان ها به نمایش دربیاید.
على صادقى، رضا شفیعى جم، هو
حدیث فوالدوند، شهرام قائدى،
سارا روستاپور، ندا رضوى، على
شاه ســنایى، عبدا... موقرى،
محسن توکلى، سوگل گلشن
ژ و هنرمندان جوان
پارسیا شــکورى
بازیگران فیلم س
آمپــول» بــه کارگ
محمودزاده هستند.
ا در خالصه داستان
«خانواده آمپول چى
آمپول هستند با وحش
از آمپول مواجه مى شــوند
ورزش فوتبال و انتخاب براى
به کمک فرزندانشانمى آید.»

ی ب و ى ى
سریال انیمیشن «سیمپسون ها»ى شبکه فاکس همچنان 
به پیش بینى هایش از آینده ادامه مى دهد. اگرچه بیشتر این 
پیشگویى ها به مسائل سیاسى مربوط مى شود اما سریال 
این بار بخشى از فیلم «جنگ بى نهایت» را از 16 سال قبل 
پیش بینى کرده است. «سیمپســون ها» پیش بینى ها یا 

پیشگویى هاى زیادى درباره آینده داشته است.
 17 سال پیش در یکى از قسمت هاى آن، ترامپ به عنوان 
رئیس جمهور آمریکا نشان داده شد! سال گذشته و بعد از 
انتخاب وى، چندین مرتبه ایــن کارتون محبوب مرور و 
مشخص شــد برخى از حوادث رخ داده در آن، در جهانى 
واقعى نیز اتفاق افتاده اند. کارتون «سیمپسون ها» حدود 
27 سال است که پخش مى شود، پس بعید نیست برخى 
از حوادث رخ داده در آن، به طور اتفاقى در دنیاى واقعى نیز 
رؤیت شوند اما برخى از داستان هاى آن، کامًال به حوادث 
خاص دنیاى واقعى شباهت دارند، به طورى که مى توان 
گفت در این کارتون اتفاق افتادن آنها پیش بینى شده است.

برخى از  پیشگویى هاى جالب «سیمپسون ها» را مرور مى 
کنیم. «ویروس ابوال»: در سال 1997 در قسمتى از کارتون 

«سیمپسون ها» گسترش ویروس ابوال پیشگویى شده بود. 
در این قسمت یکى از شــخصیت هاى کارتونى مشغول 
خواندن کتابى با عنوان «جورج کنجکاو و ویروس ابوال» 
است. در سال 2014 ویروس ابوال در غرب آفریقا گسترش 
یافت و باعث مرگ افراد زیادى شــد. «فروش گوشــت 
اسب»: در سال 2013 مشخص شد که در قسمت هایى از 
اروپا گوشت اسب آلوده به فروش مى رسیده است. در واقع 
20 سال قبل در قسمتى از کارتون «سیمپسون ها» این 
اتفاق پیش بینى شده بود. در این قسمت «لیدى دوریس»، 
یکى از شخصیت هاى کارتون، مشغول تهیه غذا از یک 
بشکه بزرگ است که روى آن نوشته شده: قطعات گوشت 
اســب. «برنده جایزه صلح نوبل»: در قســمتى از برنامه 
«سیمپسون ها» مربوط به ســال 2011، «لیزا»، یکى از 
شخصیت هاى این کارتون و دوستانش در انتظار شنیدن 
نام برنده جایزه صلح نوبل هســتند. در این برنامه «بنیت 
هولمستروم»، اقتصاددان فنالندى برنده جایزه مى شود. 
در سال 2016، بنیت هولمستروم در واقعیت این جایزه را 
از آن خود مى کند. «انتشار تصاویر بر روى کیک تولد»:  
در بخشــى از کارتون «سیمپســون ها» در سال 2005، 

تصویرى از یــک کیک تولد با عکس بــارت و لیزا روى 
آن دیده مى شــود. هم اکنون انتشار عکس افراد بر روى 
کیک ها امکانپذیر است. «ســاعت هاى هوشمند»: در 
قسمتى از کارتون«سیمپسون ها»به نام «عروسى لیزا»، 
که در ســال 1995 پخش شــد، یکى از شخصیت هاى 
کارتون به وسیله ساعت خود که شبیه به تلفن همراه است، 
با شخصى گفتگو مى کند. دقیقًا 20 ســال بعد یعنى در 
آوریل سال 2015، شرکت اپل از تولید «آى واچ» یا همان 
ساعت هاى هوشــمند خبر داد. اما اخبار کذبى هم درباره 
پیشگویى هاى «سیمپســون ها» در سال گذشته منتشر 
شد. به دنبال ســفر دونالد ترامپ به عربستان سعودى، 
تصویرى کارتونى از اتحاد آمریکا و عربســتان سعودى 
منتشر شد که گفته شده بود «سیمپسون ها» 15 سال پیش 
آن را پیشگویى کرده بودند. اما پس از آن مشخص شد که 
این تصویر مربوط به یکى از قسمت هاى جدید کارتون 

«سیمپسون ها» است و این پیشگویى صحت ندارد.
با این همه در تــازه تریــن بازآفرینى 16 ســال پیش 
«سیمپسون ها» بخشــى از «انتقام جویان» پیش بینى 

شده است.

ادامه پیش بینى هاى«سیمپسون ها»؛ این بار براى «انتقام جویان»
محیا حمزه
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2 بال چپ و راســت ســپاهان که اولین تجربه حضور 
توأمان با یکدیگر را به صورت فیکس در لیگ هجدهم 
تجربه مى کردند، بازى خوبى در ورزشگاه آزادى داشتند.
حسن جعفرى فصل گذشته مدافع راست ثابت طالیى 
پوشــان بود ولى در این فصل با نمایش هاى خوبى که 
ایرانپوریان ارائه داده، فرصت حضور در زمین مسابقه را 
تا پیش از دیدار برابر نســاجى مازندران به صورت ثابت 
پیدا نکرده بود و تنها دقایقى در برابر پارس جنوبى جم 
به میدان رفت اما مصدومیت ایرانپوریان این فرصت را 
براى جعفرى به وجود آورد تا پس از مدت ها در ترکیب 

سپاهان وارد زمین شود.

سعید آقایى هم پیش از آغاز دیدار استقالل، ابهاماتى در 
مورد حضورش در ترکیب وجود داشــت و شاید اینطور 
تصور مى شد که دوباره امیرقلعه نویى مانند دیدار برابر 
نساجى از مهرداد محمدى در پست مدافع چپ استفاده 
کند که البته اینگونه نشــد و نتیجه بازى هم درســتى 

تصمیم قلعه نویى را تأیید کرد.
سعید آقایى و حســن جعفرى فصل گذشته بازى هاى 
زیادى به عنوان دو مدافع سپاهان به میدان رفتند ولى 
در مقابل استقالل در فصل جدید اولین حضور توأمان 
آنها در ترکیب ابتدایى رقم خورد که با 3 امتیاز ارزشمند 
هم همراه شد؛ این پیروزى وقتى براى این دو بازیکن و 
سپاهانى ها ارزشمند تر مى شــود که بدانیم آنها فصل 

گذشته با دو شکســت 2 بر صفر و 3 بر صفر به ترتیب 
برابر پرسپولیس و استقالل ورزشــگاه آزادى را ترك 

کرده بودند.
 عالوه بــر این هــر دو بازیکن به خوبى توانســتند به 
وظایف تدافعى خود عمل کنند و در حمالت گاه و بیگاه 
سپاهانى ها نیز حضور پررنگى داشتند و تنها گل بازى 
هم روى یکى از همین ارسال ها توسط سعید آقایى از 
سمت راست خط دفاعى استقالل، براى «استنلى کى 
روش» فراهم شد تا پس از فصل ناخوشایندى که سعید 
آقایى و حســن جعفرى در لیگ هفدهم سپرى کردند، 
یک مسابقه شیرین را کنار هم به عنوان دو مدافع قدیمى 

تیم تجربه کرده باشند.

خاطرات تلخ بال هاى سپاهان 
زدوده شد!

پیدا نکرده بود و تنها دقایقى در برابر پارس جنوبى جم 
به میدان رفت اما مصدومیت ایرانپوریان این فرصت را 
مدت ها در ترکیب براىجعفرى به وجود آورد تا پس از

سپاهان وارد زمینشود.

در مقابل استقالل در فصل جدید اولین حضور توأمان 
3آنها در ترکیب ابتدایى رقم خورد که با 3 امتیاز ارزشمند 
هم همراه شد؛ این پیروزى وقتى براىایندو بازیکن و
فصل مى شــود که بدانیم آنها سپاهانى ها ارزشمند تر

روش» فراهم شد تا پس از فصل ناخوشایندى که سعید 
آقایى و حســن جعفرى در لیگ هفدهم سپرى کردند، 
کنار همبه عنوان دومدافع قدیمى یکمسابقه شیرین را

تیم تجربه کرده باشند.

محسن کدخدایى

علیرغم اینکه برخى معتقدند که اردوهاى تیم 
ملى و تعداد بازیکنان زیاد استقالل در اردوى تیم 
ملى به ضرر باشگاه استقالل است اما آمار و ارقام 

بیانگر چیز دیگرى است!
نگاهى اجمالى به آنچه بعد از اردوهاى «کارلوس 

کى روش» بر تیم «وینفرد شفر» گذشته:
اردوى نخســت 10 تــا 20 شــهریور درحالى 
برگزار شــد که اســتقالل در روز 5 شهریور در 
ورزشگاه آزادى مقابل الســد با نتیجه 3 بر یک 
شکست خورد و بســیارى بر این باور بودند که 
بازیکنان باید در اختیار شــفر باشــند تا آنها را 
براى بازى برگشــت آماده کند اما با پافشارى 
فدراســیون بازیکنان اســتقالل به اردوى تیم 
ملى رفتنــد و در پایان اردو همراه با اســتقالل 
به قطر ســفر کردند و درحالى که دقایق زیادى 
ده نفره بودند ســرانجام با نتیجه 2 - 2 متوقف 

شدند.
اردوى دوم از تاریــخ 10 مهــر آغــاز شــد و
 اســتقاللى ها بعد از بازى 15 مهر مقابل نفت 
مسجد سلیمان به اردوى تیم ملى اضافه شدند 
و 25 مهر دو روز قبل از بازى با سایپا به تمرینات 
استقالل بازگشتند و توانستند در روز 27 مهر در 
یکى از زیباترین بازى هاى هفته نهم با نتیجه 2 

بر یک از سد سایپا بگذرند.
مطمئناً بازیکنان زیر نظر شفر کنار هم مى توانند 
هماهنگ تر شــوند اما به نظر مى رسد حضور 
جوان تر هاى استقالل در اردوى تیم ملى از نظر 

اعتماد به نفــس تأثیر خو بى 
روى آنها داشته است و از این 
نظر آنها باید بابت داشتن این 

ملى پوشان خوشحال باشند.
گفتنى است اردوى بعدى تیم ملى از 15 الى 27 

آبان برگزار مى شود.

با وجود گذشــت مدت زمان طوالنى از امضاى 
قرارداد با باشگاه اصفهانى، مهاجم جدید ذوبى ها
اجازه همراهى ایــن تیم در لیــگ هجدهم را 
نداشــت.  ارســالن مطهرى، پدیده چند فصل 
قبل نفت تهران بعــد از دوران پر افت و خیزى 
که در لیگ برتر با پیراهن باشــگاه هاى پارس 
جنوبى، تراکتورسازى و... پشت سر گذاشت در 
تصمیم عجیب ابتداى این فصل راهى عمان شد 
تا فوتبالش را در این کشور حاشیه خلیج فارس 

پیگیرى کند.
اما این انتقال زیاد طول نکشــید چون ارسالن 
بعد از دو ماه قراردادش را با عمانى ها فسخ کرد 
و به ایران بازگشت تا این دفعه سر از ذوب آهن 
در نصف جهان در بیاورد. بیش از یک ماه از این 
انتقال و امضاى قرارداد مى گذشت اما امید نمازى 

بنا به دالیلى اجازه استفاده از ارسالن مطهرى را 
نداشت تا اینکه باشگاه اصفهانى با تالش فراوان 
روز دوشنبه موفق به اخذ مجوز بازى خرید جدید 

خود شد.
با صــدور کارت بازى ارســالن مطهرى براى 
ذوب آهن حاال این بازیکن مى تواند از این هفته 
بدون دغدغه به خط حمله سبزپوشــان نصف 
جهان اضافه شــود بلکه با حضور او امید نمازى 
با مشکالت کمترى در راه گلزنى روبه رو شود. با 
توجه به لغو بازى با پرسپولیس در هفته یازدهم به 
علت  حضور سرخپوشان در فینال لیگ قهرمانان 
حاال ارســالن مطهرى باید از هفته دوازدهم و 
جدال با تراکتورســازى در تبریز استارت رسمى 
خود را بزند، تقابلى که حساســیت هاى زیادى 

براى او مقابل تیم سابقش در پى خواهد داشت.

قبل از صعود پرسپولیس به فینال زمزمه هایى 
درباره مشــکالت آزادى براى فینال به گوش 
مى رسید و همان زمان نیز اقدامات اولیه آغاز 
شد؛ اقداماتى که با فینالیســت شدن قرمزها 
حاال بر اساس اعالم نیکوخصال در سه شیفت 
ادامه پیدا مى کند تا این ورزشگاه قدیمى بعد از 

مدت ها یک فینال بین المللى را تجربه کند.
این بازى سازى البته حاشیه هاى زیادى دارد 
که مهمترین آن به موضــوع میزبانى از دیدار 
استقالل و ســایپا در جام حذفى باز مى شود. 
این دیدار البته تنها مسابقه دردسرساز در مسیر 
ترمیم آزادى نیست و دیدار استقالل و پدیده نیز 
مى تواند این موضوع را حاشیه هایى همراهى 
کند. استقاللى ها نمى خواهند امتیاز میزبانى در 
آزادى را از دســت بدهند، سازمان لیگ زمانى 
براى تغییر برنامه ندارد و ورزشــگاه آزادى نیز 
نمى تواند میزبان دیدار استقالل باشد تا تقریبًا 

همه چیز در این بخش به هم ریخته باشد.
جایگاه وى آى پى ورزشــگاه تغییر مى کند؛ 
این یکى از اولین تغییراتى است که از مدت ها 
قبل استارت خورده و این روزها در حال انجام 
اســت. این جایگاه که احتماًال بازار ســیاه آن 
رکوردشــکنى مى کند، تغییرات زیادى نسبت 

به گذشته خواهد داشت.
چمن ورزشــگاه جزو معدود نقاطى است که 

خیال همه از آن آسوده است. آزادى همچنان 
چمن بســیار خوبى دارد و مســئوالن نگرانى 
بابت این قسمت از مجموعه در دیدار 19 آبان 

ماه ندارند.
 وضعیت راهروها و تونل هاى ورزشــگاه خیلى 
مناسب نیست؛ در کنار مشکالت امنیتى، ورود و 
خروج و البته ســاختارهاى قدیمى، این بخش از 
ورزشگاه حتى زیبا هم نیست و یکى از قسمت هاى 

مجموعه است که باید ترمیم شود.
راهروهاى ورزشــگاه؛ اینجا منطقه نشستن 
ممنوع است اما مطمئنًا روز فینال هیچ گوشى 
به این هشدار بدهکار نیست که نشستن روى 

این قسمت از ورزشگاه، براى قرمزها جریمه 
سنگینى به همراه خواهد داشت.

ابزار و نیروى کار در کنار انگیزه و انرژى فراهم 
است و کارگران سه شیفت مشغول کار هستند 
اما همه نگران وقت هســتند؛ کمتر از 9 روز تا 
بازدید نماینده فدراسیون فوتبال آسیا باقى مانده 
است و شاید نماینده فدراسیون فوتبال آسیا با 
این ورزشگاه موافقت نکند. اتفاقى که مى تواند 

ضربه مهلکى به اعتبار فینالیست آسیا باشد.
آزادى تغییــر مى کند؛ به اندازه اى که شــاید 
قدیمى ترین ورزشــگاه بروها و قدیمى ترین 
خبرنگاران نیز نتوانند روز مسابقه با تغییرات آن 
کنار بیایند. ورزشگاه قدیمى تهران، براى فینال 

آسیا نو نوار مى شود.

تیم ملى را بهانه نکنید!

ارسالن به داد امید مى رسد؟

سه شیفت تا «فینال»

مهدى غیاثى

بازى اســتقالل و سپاهان پر 
بــود از نکته هاى حاشــیه اى 
که خودش مى تواند ســرآغاز 
مسائل مختلفى باشد. آنجایى 
کــه رحمتــى روى نیمکت 
مى نشــیند اما ســعى مى کند 
در کنار مربیان تیم مربیگرى 
هم بکند، خودش گویاى خیلى 
از مسائل اســت. رحمتى به لطف 
حضور چند ساله در این فوتبال و سرد 
و گرم کشیدن ها اصًال شبیه حسینى 
جوان موضع نمى گیرد و نوع نگاه او به 
مسائلى که پیش مى آید کامًال متفاوت 
است. افق دید کاپیتان استقالل خیلى 

وسیع تر از آن است که صداى اعتراضش با یک 
نیمکت نشینى بلند شــود. مگر قرار است تا چند 
ســال دیگر بازى کند، قرار داد سه ساله او هم در 
این فصل تمام مى شــود. پس او براى سال هایى 
که کفش هاى خود را آویزان مى کند و در کسوت 
مربى باید در این فوتبال حضور داشته باشد، برنامه 

ریزى مى کند.
رحمتى که در هفته هاى ابتدایــى کاپیتان و نفر 
اول تیم شــفر در زمین بود، حاال نقش جدیدى 
روى نیمکت دارد و شــاید خود را براى آینده اى 
نزدیک گــرم مى کند. کاپیتان اســتقاللى ها در 
دیدار با ســایپا و به ویژه در نیمه دوم در کنار خط 
مانند دستیار شفر بود و مرتب با بازیکنان صحبت 
مى کرد؛ صحبت با بازیکنــان یکى از آیتم هایى 
بود که شفر پیش از این نیز آن را از رحمتى درون 

ترکیب درخواســت کرده بود و حاال رحمتى در 
خارج از زمین نیز درخواست شفر را انجام مى دهد. 
سرمربى آلمانى استقالل هم به خوبى این فضا را 
در اختیار رحمتى قرار داد تا او بتواند از همین حاال 

در نقش یک مربى به تیمش کمک کند.
مى توان تصور کرد که به زودى کاپیتان استقالل 
در قامت مربى روزهاى خود را در باشگاه استقالل 
ســپرى مى کند، پیش بینى که براى آینده خسرو 
حیدرى هم مى شــود. البته رحمتــى خودش در 
مصاحبــه اى اعالم کرد که تا 40 ســالگى بازى 
مى کنــد. باید دیــد در نهایت تکلیــف کاپیتان 
استقالل چه مى شــود. چیزى که مشخص است 
این ا ســت که مربیگرى به وى مى آید و باید از 
حضــور او در جرگه مربیان آینــده فوتبال ایران 

استقبال کرد.

مربیگرى بهت میاد!
على رضایى

وقتى ورزشى نویسان پرسپولیسى تا دیروز 
با افتخــارات ملى على دایــى فخر براى 
استقاللى ها مى فروختند، برایمان غیر قابل 
باور است که بیایند حاال در «آى اسپورت» 
و کانال هاى پرسپولیسى نام او را از شهریار 

به شر یار تغییر دهند.
وقتى على دایى آقاى گل جهان و مرد سال 
آسیا مى شد و به عنوان سفیر فوتبال ایران 
و آسیا مدام به همایش هاى جهانى دعوت 
مى شد، پرسپولیسى ها این افتخار را براى 
خود قبضه مى کردند و مدام از آن همچون 
پتکى بر ســر هواداران اســتقالل استفاده 
مى کردند، حاال که مــى خواهد از اعضاى 
تیمش دفاع کند، از شهریار به شر یار تغییر 
نام داده است!  پرسپولیسى ها یادشان رفته 
در ســال هایى که در اوج مشکالت بودند 
همین على دایى دو جــام قهرمانى حذفى 
را بــراى آنها به ارمغــان آورد؟ چقدر مفت 
و ارزان اســطوره خود را فروختید دوستان 

 قدرنشناس!

على اکبر استاد اسدى، مدافع شوخ طبع اسبق 
تیم ملى بار دیگر به فوتبال برگشته است. این 

بار در قامت مربى تیم شهردارى تبریز.
 این خبر طبیعتًا خوشــحال کننده اســت. 
دورى چهره هــاى بااخالقــى چون على 
اکبر استاد اســدى از فوتبال موجب حضور 
کسانى در فوتبال مى شود که خاك فوتبال را 
نخورده اند و البته ادعاى دانایى آنها در فوتبال 

گوش فلک را کر مى کند.
این مربى به همراه تیمش پیروزى در برابر 
ملوان را جشــن گرفت! هــر چند خبرهاى 
خوبى از این تیم به گوش نمى رسد. زمزمه 
مشکالت مالى و حتى کناره گیرى شهردارى 
تبریز از بازى هــاى لیگ یک مى تواند خبر 

ناراحت کننده اى باشد.
اســتاد اســدى البته متأثر از واکنش ملوان 
در برابر پنالتى اى بود که از ســوى داور به 
سود شهردارى تبریز اعالم شده بود. پنالتى 
که موجب شــد تا براى نزدیک به یک ربع 
بازى از تب و تاب بیافتد و در نهایت تعطیل 
شود. شهردارى تبریز در نهایت با شکست 
ملوان شــرایط بهترى در جدول رده بندى 
رقابت هــاى فوتبال قهرمانى دســته اول 

باشگاه هاى کشور پیدا کرد.
شــهردارى تبریز با وجود در اختیار داشتن 
چهره هایى چون اســتاد اســدى در کادر 
فنى البته نمى تواند به دنبــال بلندپروازى 
یا رؤیاپردازى باشــد. همانطور که اشــاره 
شــد مشــکالت مالى چنین اجازه اى را به 
شــهردارى تبریز نمى دهد. شاید حضور دو 
تیم از این شــهر در لیگ برت ر فوتبال تبریز 
را از تالش براى صعود به لیگ برتر اشــباع 

کرده باشد.
این قامت و این چهره مــا را به یاد روزهاى 
خوب على اکبر اســتاد اســدى در فوتبال 
انداخت. بازیکنى از دیار آذربایجان که ساده 
و سختکوش بود. او حد فاصل سال 74 تا 77 
براى تیم ملى 51 بازى انجــام داد که البته 
موفق نشد گلى براى تیم ملى به ثمر برساند 
اما یک بار به اشتباه دروازه خودى را باز کرد 
کــه داور آن گل را نپذیرفت! حضور در جام 
جهانى 1998 فرانسه هم در کارنامه دوران 

بازى على اکبر استاد اسدى دیده مى شود.

شهریار حاال شد شر یار؟!

اسطوره تان را ارزان 
فروختید!

بازگشت استاد!

سعید نظرى

شجاع خلیل زاده تصویر جالبى در اینستاگرام خودش منتشر کرده است.
بعد از درگیرى هاى پایان بازى سایپا و پرسپولیس، على دایى سرمربى سایپا 
درباره شجاع خلیل زاده صحبت هایى انجام داد که به نظر واکنش شجاع را به 
همراه داشته است. دایى درباره تکرارى بودن این سبک بازى خلیل زاده حرف 
زد و مدافع پرسپولیس هرچند در مصاحبه هاى خود سعى کرده احترام دایى 
را نگه دارد اما در صفحه اینستاگرام خودش پست معنادارى گذاشته است.  
شجاع در پستى که منتشر کرده در حال تماشاى على کریمى است 
و این مى تواند یک جواب به على دایى باشد! با توجه به سابقه دایى 

و کریمى که همه از آن باخبر هستند.

پاسخ نامحسوس خلیل زاده به على دایى

على، فقط کریمى!

آنطور که در خبرها آمده بــود مهاجم نیجریه اى تیم 
فوتبال اســتقالل نیم فصل از این تیــم جدا خواهد

 شد.
در روزهاى گذشته اشــاره کرده بودیم که استقالل 
به الحاجى گرو تا نیم فصــل مهلت داده بود تا بتواند 
عملکرد بهترى از خودش به نمایش بگذارد اما این 
اتفاق نیافتاده و صداى تماشاگران هم در آمده است.

 از باشگاه استقالل خبر مى رسد که گرو هم به ماندن 
در اســتقالل راضى نیســت و دو طرف آماده فسخ 

قرارداد در نیم فصل هستند.
 قرار نیست خیلى به این موضوع دامن زده شود تا تیم بدون آرامش کارش را پیش ببرد اما 

جدایى گرو با توجه به عملکردى که داشته، قطعى است.
 در مــورد «نیومایر» هم صحبت هاى ضد و نقیض زیاد اســت اما «وینفرد شــفر»  هیچ 
صحبتى نکرده است. اگر چه مدیران اســتقالل از عملکرد هافبک آلمانى خیلى رضایت 

ندارند. والن نگرانى 
9یدار 19 آبان

شــگاه خیلى 
منیتى، ورود و

، این بخش از 
ز قسمت هاى 

طقه نشستن 
ل هیچ گوشى
شستن روى 

زها جریمه 

رژى فراهم 
ل کار هستند 
9متر از 9 روز تا 
سیا باقى مانده 
وتبال آسیا با 
ى که مى تواند 

سیا باشد.
ى که شــاید 
 قدیمى ترین 
با تغییرات آن 
ن، براى فینال 

بازى اســتقالل و سپاهان پر 
بــود از نکته هاى حاشــیه اى 
که خودش مى تواند ســرآغاز 
مسائل مختلفى باشد. آنجایى 
کــه رحمتــى روى نیمکت 
مى نشــیند اما ســعى مى کند 
در کنار مربیان تیم مربیگرى 
هم بکند، خودش گویاى خیلى 
از مسائل اســت. رحمتى به لطف 
حضور چند ساله در این فوتبال و سرد 
و گرم کشیدن ها اصًال شبیه حسینى 
جوان موضع نمى گیرد و نوع نگاه او به 
مسائلى که پیش مى آید کامًال متفاوت 
استقالل خیلى دید کاپیتان است. افق

از آن است که صداى اعتراضش با یک وسیع تر
نیمکت نشینى بلند شــود. مگر قرار است تا چند
ســال دیگر بازى کند، قرار داد سه ساله او هم در
این فصل تمام مى شــود. پس او براى سال هایى
که کفش هاى خود را آویزان مى کند و در کسوت
مربى باید در این فوتبالحضور داشته باشد، برنامه

ریزى مى کند.
رحمتى که در هفته هاى ابتدایــى کاپیتان و نفر
اول تیم شــفر در زمین بود، حاال نقش جدیدى
روى نیمکت دارد و شــاید خود را براى آینده اى
نزدیک گــرم مى کند. کاپیتان اســتقاللى ها در
دیدار با ســایپا و به ویژه در نیمه دوم در کنار خط
مانند دستیار شفر بود و مرتب با بازیکنان صحبت
مى کرد؛ صحبت با بازیکنــان یکى از آیتم هایى
ک ک کهد که شفر پیش از این نیز آن را از رحمتى درون بو

مربیگرى بهت می
على رضایى

یلز ع ج ر رب
همراه داشته است. د

مدافع پرسپولیس زد و
را نگه دارد اما در ص
پ شجاع در
و این مى ت
و کریمى که هم

ندارند.

« الحاجى گرو» مى رود

احمد خلیلى
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مزایده اموال منقول
اجراى احکام حقوقى شعبه هفتم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى درخصوص پرونده اجرایى کالسه 
970134 ج/7 له آقاى ابوذر محمدزاده و علیه آقاى سعیدرضا هژبرى مبنى بر مطالبه مبلغ  40/339/000 
ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 97/09/06 ســاعت 8:30 صبح 
در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 خیابان شــهید نیکبخت جهت فروش 
اموال توقیفى که توســط کارشناس رسمى دادگســترى به شرح ذیل ارزیابى شــده نظریه وى مصون از 
تعرض طرفین واقع گردیــده برگزار نماید. طالبین خرید مــى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به 
نشانى اصفهان- خیابان کهندژ- بلوار اشــرفى اصفهانى- ابتداى کوچه 31- پالك 10 مراجعه و از اموال 
بازدید و با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام 
حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشــنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم مال 
مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه 
مى باشد. لیســت اموال مورد مزایده: احتراما بازگشت به ابالغ شــماره 3704- 20- 97 مورخ 97/6/01 
مرکز کارشناسان رسمى دادگســترى درخصوص پرونده اجرایى شــماره 7/970134 ج موضوع ارزیابى 
یک دســتگاه جوش اینورترى 660 آمیر (SA 660 A)، باســتحضار میرســاند در معیت خواهان پرونده 
جناب آقاى ابوذر محمدزاده، از این دســتگاه جوش که در کارگاه خوانده قرار داشت بازدید به عمل آمد. این 
دستگاه جوش یک دســتگاه جوش از نوع اینورترى (رکتیفایر) مى باشد که ورودى آن با تغذیه سه فاز 380 
ولت متناوب تغذیه میشود و خروجى آن تا 660 آمپر بوده که قابل تنظیم میباشد. این دستگاه قابلیت جوش 
معمولى و آرگون را دارا میباشد. بر روى این دســتگاه، دو عدد ولوم قرار دارد که یکى مربوط به تنظیم آمپر 
خروجى در حالت جوشــکارى معمولى و یکى مربوط به تنظیم آمپر در حالت جوشکارى با آرگون میباشد. 
مارك این دستگاه سنا الکتریک بوده و سیســتم خنک کننده روى آن قرار دارد. قیمت این دستگاه با توجه 
به اینکه حدود 7 سال از سال ســاخت آن مى گذرد و دست دوم محســوب میگردد حدوداً 45 (چهل و پنج 
میلیون ریال برآورد مى گردد. این دســتگاه، بدون ســایر متعلقات مانند کابل هــاى خروجى و انبر و تورج 
جوشکارى قیمت گذارى گردیده است. م الف: 262573 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /7/541 

فقدان سند مالکیت
شماره 1397/08/528850 – تاریخ 1397/08/02 – آقاى آقاى على نوروزى قلعه مهرنجانى ارامنه فرزند 
عبداله  به  استناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاى شهود رسما گواهى شده است  مدعى است که 
یک جلد سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه به پالك ثبتى 397/131  واقع در مهرنجان فالورجان بخش 9 
ثبت اصفهان به سریال 925206-85/الف  در صفحه 47 دفتر 343 امالك به نام نامبرده ثبت و سپس مفقود 
شده است بنابراین چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120 آیین قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که  هرکس مدعى انجام معامله نسبت به ملک مزبور و یا وجود 
سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت جلسه و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد . و در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند 
مالکیت المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد .  م/الف: 276435 رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك فالورجان – اکبرپورمقدم 8/184 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9710460353500015 شماره پرونده: 9609983651200851 شماره بایگانى شعبه: 
970636 در پرونده کالســه 970636 درخصوص متهم الهام داورى به اتهام رابطه نامشروع شکایت اقاى 
فائزه رضائى تقاضاى کیفر نموده که رســیدگى به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى مورخه 
1397/09/21 ساعت 8:30 صبح تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به 
متهم و در اجراى مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى 
مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى است 
در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 3- اتاق شماره 321. م الف: 277328 شعبه 109 

دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (109 جزایى سابق)  /8/190
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100354009662 شــماره پرونده: 9709980365500386 شماره بایگانى شعبه: 
971170 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به محمدرضا رفیعى- خواهان مژگان کریمى دادخواستى 
به طرفیت خوانده محمدرضا رفیعى به خواســته ســرقت- ضرب و جرح مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9709980365500386 شــعبه 114 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (مجتمع شهید 
بهشتى) ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1397/09/28 ساعت 11:30 تعیین که حســب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خیابان جى- چهارراه مسجد على- خ شهداى 
ستار- مجتمع قضائى شهید بهشتى- واحد 107. م الف: 277021 شعبه 114 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان 

(مجتمع شهید بهشتى ) /8/191
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100353407989 شــماره پرونده: 9709980358100336 شماره بایگانى شعبه: 
974489 درخصوص گزارش ضابطین درخصوص متهم آقاى خانم روح اله حیدرى به اتهام رانندگى بدون 
گواینامه که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 974489 شعبه 108 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان 
(108 جزایى سابق) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/09/19 ساعت 10:30 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن متهم مراتب یک نوبت در یکى 
از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خ چهارباغ 
باال- خ  شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 205. م الف: 277073 

شعبه 108 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (108 جزایى سابق) /8/192

اخطاریه
نظر به اینکه در پرونده کالسه 970210 بنا به درخواست آقاى رضاعلى شفیعى به طرفیت آقاى مجید کریمیان 
با موضوع مطالبه خسارت  با توجه به ارجاع امر به کارشناســى و وصول نظریه کارشناسى، لذا بدینوسیله به 
خواندگان فوق الذکر که مجهول المکان مى باشند اخطار مى گردد. ظرف یک هفته جهت رؤیت نظریه ى 
کارشناسى و اعالم نظر، به آدرس ذیل مراجعه نمایید. اصفهان- خیابان حاج رحیم ارباب- مجتمع شماره1 
شوراهاى حل اختالف اصفهان. م الف: 277081 شعبه نهم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو) /8/193
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710106795002447 شــماره پرونده: 9709986795000586 شــماره بایگانى 
شعبه: 970625 مشخصات ابالغ شــونده حقیقى: عقیل احمدزاده نشــانى: مجهول المکان تاریخ حضور: 
1397/10/09 یکشنبه ســاعت: 16:00 محل حضور: اصفهان- خیابان ســجاد- خیابان آیت اله ارباب- 
روبروى مدرســه نیلى پور- جنب ســاختمان صبا- پالك 57. درخصوص دعــوى عبدالحمید کالنى به 
طرفیت شــما مبنى بر مطالبه وجه چک در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در این شــعبه حاضر شــوید. 

م الف: 277026 شعبه 20 حقوقى شوراى  حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /8/194
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9710460350900134 شماره پرونده: 9709980350900630 شماره بایگانى شعبه: 
970700درخصوص دعوى خواهان مسکن فرهنگیان ناحیه 5 آموزش و پرورش اصفهان با وکالت محمود 
رضا حمیدیا بطرفیت خوانده جمال على عسگرى بخواســته استرداد الشه چک دادخواستى را به شعبه نهم 
حقوقى اصفهان ارائه نموده است که دادخواست مذکور در این شــعبه ثبت و به تاریخ 1397/09/17 راس 
ساعت: 10/30 داراى وقت رسیدگى مى باشــد. نظر به مجهول المکان بودن احدى از خواندگان به جمال 
على عسگرى فرزند محمد و بنا به درخواست خواهان با عنایت به ماده 73 قانون ائین دادرسى مدنى مراتب 
یک نوبت در جراید کثیراالنتشــار چاپ تا خوانده ضمن اطالع از دادخواست مطرح شده در جلسه رسیدگى 
حاضر گردد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 

سوم- اتاق شماره 352. م الف: 277032 شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان  /8/195
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106795502886 شــماره پرونده: 9609986795500726 شماره بایگانى شعبه: 
960726 آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به اقایان فرزاد دادخواه تهرانى فرزند پرویز/ على 
صالحى/ سید ناصر سهرابى سده- خواهان آقاى محمودرضا روح پرور زمین دادخواستى به طرفیت خواندگان 
آقایان فرزاد دادخواه تهرانى فرزند پرویز/ على صالحى/ سید ناصر سهرابى سده به خواسته الزام به انتقال سند 
یکدستگاه اتومبیل پژو 405 به شــماره انتظامى 49 م 865 مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609986795500726 شعبه 25 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 
1397/09/19 ساعت 15:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق  موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر 
گردد. اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شــهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف.

 م الف: 277038 شعبه 25 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /8/196
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023000512 مورخ 97/06/31 آقاى محمدعلى اعتمادى فر به 
شماره شناســنامه 386 کدملى 1285418115 صادره از اصفهان فرزند حسن نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 28/16 مترمربع مفروزى از پالك شماره 168- اصلى واقع در بخش 

2 ثبت اصفهان که از طرف شهردارى به نامبرده واگذار گردیده است.
ردیف 2- برابر رأى شماره 139760302023000505 مورخ 97/06/31 آقاى عبدالحمید اعتمادى فر به 
شماره شناســنامه 128 کدملى 1285501136 صادره از اصفهان فرزند حسن نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 28/16 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 168- اصلى واقع در 
بخش 2 ثبت اصفهان که از طرف شهردارى به نامبرده واگذار گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
97/8/9 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 97/8/24  م الف: 277513 صفائى- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك 

مرکزى اصفهان /8/197
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9710460350700071 شماره پرونده: 9609980350701163 شماره بایگانى شعبه: 
961387 خواهان مرتضى هادى زاده فرزند اصغر با وکالت آقایان شمس دادخواستى به طرفیت خوانده ولى 
محمد جعفرى قمرى فرزند جعفر به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311 ارجاع و به 
کالسه 961287 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 97/10/11 و ساعت 9 صبح تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود 
تا خواندگان پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 277218 شعبه 
7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان  /8/200

ابالغ رأى
شــماره ابالغنامه: 9710100361709740 شــماره دادنامه: 9709970361701224 شــماره پرونده: 
9709980361700049 شماره بایگانى شــعبه: 970049 خواهان: احسان جلوانى فرزند اسمعیل با وکالت 
آقاى محمدعلى شمس فرزند حسین به نشانى استان اصفهان- شهرســتان اصفهان- شهر اصفهان- خ 
جى- خ خواجه عمید گلستان 1 پ 129 و امیرمحمد شمس فرزند حسین به نشانى استان اصفهان- شهرستان 
اصفهان- شــهر اصفهان- چهارباغ باال- مجتمع پارك- ورودى 2- طبقه ســوم- واحد 606 خواندگان: 
1- مجید شب انگیز فرزند غالمحسین به نشانى اســتان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خ 
هشت بهشت شرقى- جنب باغ کاشفى پ 17، 2- فرزاد ناظمى کلمنجانى فرزند رضا به نشانى اصفهان- خ 
بزرگمهر- خ بالل- خ شیخ صفى- پ 1/210 کدپســتى 8156774381 خواسته ها: 1- مطالبه خسارت 
دادرسى 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه وجه چک راى دادگاه: درخصوص دعوى آقاى محمدعلى 
شمس و آقاى امیرمحمد شــمس به وکالت از اقاى احســان جلوانى به طرفیت 1- اقاى مجید شب انگیز 
2- آقاى فرزاد ناظمى کلمنجانى به خواسته مطالبه مبلغ 1150000000 ریال به استناد هشت فقره چک به 
شماره هاى 676629- 96/12/30 به مبلغ 150000000 ریال و 676630- 97/2/15 به مبلغ 150000000 
و 676623- 96/7/30 به مبلغ 100000000 ریــال و 676624- 96/8/25 به مبلغ 150000000 ریال و 
676625- 96/9/25 به مبلغ 150000000 ریــال و 676626- 96/10/25 به مبلغ 150000000 ریال و 
676627- 96/11/25 به مبلغ 150000000 ریال و 676628- 96/12/15 به مبلغ 150000000 ریال و 
گواهینامه هاى عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه به انضمام خسارات دادرسى و تاخیر تادیه دادگاه با 
توجه به دادخواست تقدیمى و تصویر مصدق مستندات ابرازى که داللت بر اشتغال ذمه خواندگان نسبت به 
خواهان مى نماید و نظر به اینکه خواندگان با وصف ابالغ در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعى در قبال 
دعوى مطروحه به عمل نیاورده اند فلذا با استصحاب بقاء دین دعوى خواهان را به نظر ثابت دانسته مستنداً 
به مواد 198، 519، 515 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 310 و 
313 و 249 و 314 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت تضامنى 
خواندگان به پرداخت مبلغ 1150000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 69562000 ریال به عنوان خسارات 
دادرسى شامل هزینه هاى دادرســى، تعرفه دفتر خدمات قضایى و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوى طبق 
تعرفه و همچنین خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى از سوى بانک مرکزى از تاریخ سررسید هر یک 
از چکها لغایت هنگام پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره نسبت به خوانده ردیف اول 
حضورى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر استان اصفهان و نسبت به خوانده  ردیف دوم غیابى 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر 
در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشــد. اصفهان- خیابان جى- چهارراه مسجد على- خ شهداى 
ستار- مجتمع قضائى شهید بهشتى- واحد 201. م الف: 277217 حاجیلو- رئیس شعبه 28 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان (مجتمع شهید بهشتى) /8/201
حصر وراثت

آقاى / خانم طیبه جعفرزاده قهدریجانى بشناسنامه شماره  5  به شرح دادخواســت کالسه      از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشــعار داشته که شادروان محســن محمدى قهدریجانى 
بشناسنامه شــماره 1883  در تاریخ 21/ 1397/07  درگذشــته و ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند از : 
1- طیبه جعفرزاده قهدریجانى شماره شناسنامه 5 نسبت مادر  ، پس از تشریفات قانونى درخواست مزبور را 
یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد م الف: 278909  

دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان8/213 
ابالغ

آقاى علیباز جمال مطلق فرزند خضر بموجب دادنامه شماره 9709973653400288 مورخه 1397/03/02 
و تاریخ قطعیت 1397/07/10 دادگاه خانواده شهرستان فالورجان همســر شما تقاضاى اجراى دادنامه و 
ثبت طالق خود را دارد . الزم اســت جنابعالى ظــرف مدت یک هفته به این دفترخانــه واقع در فالورجان 
بلوار بسیج خیابان شــهداى نیکان جنب دفتر حج و زیارت با در دست داشتن شناسنامه و کارت ملى حضور
 بهم رســانید . م الف: 277016 ســازمان ثبت اســناد و امالك کشــور دفتــر ازدواج 163 و طالق 110 

فالورجان 8/214 
حصر وراثت

آقاى / خانم ابراهیم محمدى بشناســنامه شماره  8  به شرح دادخواست کالســه 97/1453  از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشــعار داشته که شــادروان رجب على محمدى فرتخونى 
بشناسنامه شــماره 288  در تاریخ 01/ 1397/07  درگذشــته و ورثه وى درهنگام درگذشــت عبارتند از : 
1- ابراهیم محمدى شماره شناسنامه 8 نســبت فرزند 2- اصغر محمدى فرتخونى شماره شناسنامه 532 
نسبت فرزند 3- نصرت محمدى فرتخونى شماره شناسنامه 220 نسبت فرزند 4- زهرا محمدى فرتخونى 
شماره شناسنامه 246 نسبت فرزند 5- عزت محمدى فرتخونى شماره شناسنامه 808 نسبت فرزند 6- سکینه 
محمدى شماره شناسنامه 7 نسبت همسر  ، پس از تشریفات قانونى درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى 
نماید تا هرکســى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد م الف: 278913  دبیرخانه شوراى 

حل اختالف شعبه اول فالورجان 8/215 
 ابالغ وقت دادرسى

 خواهان عصمت کاظمى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ:105/000/000ریال   به طرفیت 
خوانده سمیه خانیان به شوراى حل اختالف شعبه یازدهم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره 775/97ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 1397/09/12ساعت 08/30تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به 
خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم 

حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد 
آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف : 277503 شعبه 11شوراى حل اختالف نجف آباد 8/216

 ابالغ  رأى
شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 374/97 دادنامه 97/07/24-585/97 مرجع 
رسیدگى شــعبه ششم شوراى حل اختالف ویالشــهر خواهان: مهدى توکلى نشــانى: نجف اباد-خ شیخ 
بهایى-کوى ش اصغر سلطانیان پ 128- وکیل در توکیل خواهان:امین سبحانى  نشانى: نجف اباد-خ 17 
شهریور-نبش تقاطع خ 22 بهمن خوانده: مهدى پیرعلى نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک 
فقره چک به شماره 773202- 96/02/15 جمعا به مبلغ 25000000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستى 
به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى 
تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شــورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى 
مهدى توکلى با وکالت توکیل امین سبحانى به طرفیت مهدى پیرعلى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى 
خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر اســتقرار دین به میزان خواســته در عهده 
خوانده داشته و بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر 
برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مســتنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى 
مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 25000000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 430000 ریال به عنوان هزینه 
هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه 
از تاریخ سررسید 96/02/25 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
همین شــورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد 
محاکم عمومى دادگســترى نجف آباد مى باشد م الف: 277505 قاضى شــوراى حل اختالف شهرستان

 نجف آباد شعبه 8/217/6
 ابالغ  وقت رسیدگى

شماره ابالغ نامه:9710103731106021 شماره پرونده:9509983733000225 شماره بایگانى:971244-
اگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست ضمائم به آقاى: فرهاد گودرزى- خواهان اداره اوقاف خمینى شهر 
دادخواستى بطرفیت خوانده آقاى فرهاد گودرزى به خواســته جعل و کالهبردارى مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9509983733000225 شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر نجف آباد (102 
جزایى سابق) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/09/20ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود، در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر 
گردد م الف:277510 منشى شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر نجف آباد (102 جزایى سابق) – حسینعلى 

اکبرى 8/218
ابالغ  وقت رسیدگى

شماره ابالغ نامه:9710103732401094 شماره پرونده:9109983733100242 شماره بایگانى:970693-
اگهى وقت رسیدگى وشــکایت به خانم :فاطمه علیخانى فرزند:سلطانمراد شاکى آقاى محمد رضاصالحى 
فرزندغالمحسین شکایتى علیه فاطمه علیخانى دائر بر استفاده از مال مسروقه(موبایل مسروقه) مطرحکه 
به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه9109983733100242 شــعبه پنجم دادیارى دادسراى 
عمومى وانقالب شهرســتان نجف آبادثبت ووقت رســیدگى مورخ 1397/09/28ساعت09:00تعیین که 
حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 115قانون آیین دادرســى کیفرى به علت مجهول المکان بودن 
خوانده ودرخواست شــاکى مراتب یک نوبت دریکى ازجراید کثیراالنتشــار اگهى میگردد تاخوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشــانى کامل خود، نســخه ثانى 
دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگى در دادگاه حاضــر 
گردد. م الف: 277532مدیردفترشعبه پنجم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان نجف آباد-عصمت 

صالحى 8/219
 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

قضایى تقدیم نمایند.                                                                                                                           
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139760302023000507 مورخ 97/06/31 خانم بتول عشــقى به شماره 
شناســنامه 151 کدملى 1111178488 صادره از فالورجان فرزند مصطفى  نســبت به 3 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 124/73 مترمربع مفروزى از پالك شماره 25 فرعى از 2703- اصلى 
واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است.                                            
ردیف 2- برابر رأى شــماره  139760302023000508 مورخ 97/06/31 آقــاى بهروز مرادى قهفرخى  
به شــماره شناســنامه 1659 کد ملى 1284734129 صادره از اصفهان فرزند جعفرقلى نسبت به 3 دانگ 
مشاع از شش دانگ یکباب ساختمان به مســاحت 124/73 مترمربع مفروزى از پالك شماره 25 فرعى از 
2703 – اصلى واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول : 97/8/9 تاریخ انتشــار نوبت دوم : 97/8/24 م الف: 277547 صفائى – رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /8/220

آگهى مناقصه 

هومن شیروانیان- شهردار رضوانشهرهومن شیروانیان- شهردار رضوانشهر

نوبت دوم

شهردارى رضوانشهر به استناد مصوبه شماره 337- 5- ش- 97 مورخ 1397/06/15 
شوراى محترم اسالمى شهر رضوانشــهر در نظر دارد مقدار 60/720 تن قیر در اختیار 
خود در انبار کارخانه آسفالت واقع در مبارکه پشت کارخانه پلى اکریل کارخانه آسفالت 
شرکت شهیر بناى ایرانیان را تبدیل به آسفالت 19- 0 نموده و در پروژه هاى عمرانى سطح 
شهر استفاده نماید مقتضى است قیمت انجام عملیات یاد شده را به ازاى هر تن آسفالت 
تحویل درب کارخانه از طریق مناقصه عمومى موضوع ماده 13 آئین نامه مالى شهرداریها، 
با شرایط ذیل اقدام نماید. از کارخانه هاى آسفالت و شرکت هاى داراى صالحیت دعوت 
مى گردد جهت شــرکت در مناقصه، حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 1397/08/19 
به واحد امور قراردادهاى این شــهردارى مراجعه نمایند. شــهردارى در رد و یا قبول 

پیشنهادات مختار است.

مناقصه عمومى یک مرحله اى
شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان

شماره: 55/33/97/1342/5 تاریخ: 97/08/06

شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان وابسته به وزارت جهاد کشاورزى در نظر دارد واگذارى امور خدماتى و پشتیبانى (نظافت، آبدارخانه و ادارى) خود را از طریق 
برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى به پیمانکاران واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) واگذار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از "دریافت 
اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد" از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 

عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى (توکن) را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
- شماره فراخوان و تاریخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه: 200971553000003، روز دوشنبه مورخ 97/08/07

2- نام و نشانى مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان به آدرس: اصفهان شهرك امیریه روبروى خیابان پنجم
3- هزینه خرید اسناد مناقصه: مبلغ 500/000 ریال مى باشد که از درگاه بانکى موجود در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت انجام مى گیرد.

4- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از روز دوشنبه مورخ 97/08/07 الى ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 97/08/15 
5- آخرین مهلت ارائه پاکت هاى پیشنهاد، بارگزارى در سامانه به صورت pdf تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 97/08/26
* الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالى باید حداقل 30 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.

6- تاریخ گشایش پیشنهادها روز یکشنبه مورخ 97/08/27 ساعت 9 صبح در سالن جلسات استان مى باشد.
7- مبلغ و نوع تضمین شــرکت در فرآیند ارجــاع کار: مبلغ 190/750/000 ریال اســت که به دو صورت ضمانتنامه بانکى و یا فیش واریزى به شــماره حســاب شــباى 
IR 250100004001039704005791 نزد بانک مرکزى از طریق دستور پرداخت ساتنا با شناسه واریز 30 کاراکترى واریز 301039761263500650000000000006 قابل ارائه مى باشد.
8- آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع (الف) عالوه بر بارگزارى در سامانه، مى بایستى به صورت فیزیکى و در 

پاکت دربسته و ممهور، حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/08/26 به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.
ضمناً جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانید ضمن تماس با شماره تلفن 37811070- 031 به آدرس اینترنتى شرکت www.asse.ir و آدرس پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات 

http://iets/mporg.ir نیز مراجعه فرمائید.  
- شماره تماس پشتیبانى سامانه: 41934- 021 (تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، به شماره 09162998433)

نوبت دوم
شرکت خدمات حمایتى کشاورزى وزارت جهاد کشاورزى

شرکت گسترش خدمات رایانه اى اطالعات 
گستر نائین ســهامى خاص به شماره ثبت 
226 و شناســه ملى 10260055580 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى 
مورخ 1397/07/15 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : - امیرحسین بنده على نائینى به شماره 
ملى 1249497930 ، نســترن هومن به 
شماره ملى 0056536161 و رضا توسلى 
نائینى به شــماره ملــى 1249204917 
بســمت اعضاء هیئت مدیــره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. - عبدالرسول 
فردوســى زاده نائینــى به شــماره ملى 
1249484812 بســمت بــازرس اصلى 
و ابوالفضل پورمحمدى نائینى به شــماره 
ملى 1249479703 بسمت بازرس على 
البدل براى یکسال مالى انتخاب گردیدند. 
- روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان اصفهان 
جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین شد. 
- ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالى 
منتهى به 96/12/29 تصویب شد. اداره کل 
ثبت اســناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نایین

(277186) 

شــرکت آریا ترابر لنجان شــرکت ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 2926 و شناســه ملى 
14006217787 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1397/04/16 و به اســتناد نامه 
شماره 21/39624 مورخ 1397/07/03 اداره 
کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقاى حسن فتاحیان 
کلیشادرخى به شماره ملى 6209686338 به 
سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه فتاحیان 
کلیشادرخى به شــماره ملى 1160134596به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مریم 
یزدانى به شمارملى 6200056366 به سمت 
عضو هیئت مدیره و آقاى محمدعلى جعفرپور به 
شماره ملى 1290503826 به سمت مدیرعامل

( خارج از هیئت مدیره ) براى مدت دوسال انتخاب 
شدند. تمامى اوراق واسناد مالى وبهاداروتعهدات 
ازقبیــل چــک ،ســفته،بروات،قراردادهاى 
تعهدآورواستفاده از حســاب هاى جارى وثابت 
دربانک ها باامضــاى مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره ودرغیاب رئیس باامضاء نایب رئیس هیئت 
مدیره متفقا همراه با مهرشرکت معتبر مى باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى لنجان 

(277342)

شــرکت رایان ارتباطات ســایه افراز ســهامى 
خاص به شــماره ثبــت 58503 و شناســه ملى 
14006786488 به اســتناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مــورخ1397/05/09 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و 
اوراق عادى و ادارى بــا امضاى رئیس هیئت مدیره 
منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً در سمت 
اعضاى هیئت مدیره تغییرى حاصل نشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان  (279505)

شرکت رایان ارتباطات ســایه افراز سهامى خاص به 
شماره ثبت 58503 و شناسه ملى 14006786488 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1397/05/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به 
موضوع فعالیت شرکت ماده 2 اساسنامه الحاق گردید: 
انجام کلیــه فعالیت هاى بازرگانــى و تجارى بصورت 
الکترونیک، بازاریابى غیرهرمى و غیر شبکه اى، فروش 
کارت تخفیف. ثبت موضوع فعالیت به شــرح مذکور به 
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد و در صورت 
لزوم پس از کســب مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح 
امکانپذیر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (279507)

شــرکت آریا ترابر لنجان شــرکت ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 2926 و شناســه ملى 
14006217787 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى ســالیانه مورخ 1397/04/16 
و به اســتناد نامه شــماره 21/39624مورخ 
1397/07/03 اداره کل راهــدارى و حمــل و 
نقل جاده اى اســتان اصفهان تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : اعضــاى هیات مدیــره عبارتند 
ازآقاى حسن فتاحیان کلیشــادرخى به شماره 
ملــى 6209686338 خانم فاطمــه فتاحیان 
کلیشادرخى به شماره ملى 1160134596خانم 
مریم یزدانى به شــماره ملى 6200056366 
که براى مدت دو ســال انتخاب شــدند. آقاى 
محمدفتاحیان کلیشــادرخى به شــماره ملى 
6209978551 بــه ســمت بــازرس اصلى 
خانم آمنه فتحــى باغبادرانى به شــماره ملى 
4723811974 به ســمت بازرس على البدل 
براى مدت یک سال مالى انتخاب شدند. روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى لنجان (277343)

شــرکت خدماتى جاوید ســپاهان اسپادان 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 29364 و 
شناســه ملــى 10260499860 بــه 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى 
مــورخ 1397/07/15 تصمیمــات ذیــل 
اتخاذ شــد: - آقاى مســعود تاج الدین به 
شــماره ملــى 1289061289، خانــم 
سمیه نورانى حســین آبادى به شماره ملى 
1289166102 و آقاى مصطفى تاج الدین 
به شــماره ملى 1292764740 به عنوان 
اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
شد. - آقاى سیدجواد موسویان خولنجانى به 
شماره ملى 1289300811 به عنوان بازرس 
اصلى و خانم سمیراالسادات بنى هاشمى به 
شماره ملى 1130159396 به عنوان بازرس 
على البدل بــراى مدت یک ســال انتخاب 
گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (277362)

شــرکت خدماتى جاوید ســپاهان اسپادان 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 29364 و 
شناســه ملى 10260499860 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ1397/07/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - آقاى مصطفى 
تاج الدین به شــماره ملى 1292764740 
بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقاى مسعود تاج 
الدین به شماره ملى 1289061289 بعنوان 
مدیرعامل و خانم سمیه نورانى حسین آبادى 
به شماره ملى 1289166102 بعنوان نایب 
رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، 
عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاى 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و با مهر 
شرکت معتبر است. - ضمنا مدیرعامل مجرى 
مصوبات هیئت مدیره خواهــد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(277364)

آگهى تغییرات آگهى تغییرات آگهى تغییرات آگهى تغییرات آگهى تغییرات آگهى تغییرات

آگهى تغییرات 



استاناستان 07073354 سال پانزدهمچهارشنبه  9 آبان  ماه   1397

ارائه نشدن گزارشى از مرگ 
زائران اصفهانى در عراق

غالمعلـى زاهـدى، مدیـرکل حـج و زیـارت 
اسـتان اصفهـان گفـت: گزارشـى از مـرگ زائـران 
اصفهانى حاضـر در راهپیمایـى بزرگ اربعیـن ارائه

 نشده است.

از امروز؛ آغاز ثبت نام 
جشنواره ملى حرکت

مســئول دبیرخانــه یازدهمین جشــنواره ملى 
حرکت گفت: ثبت نام براى حضور دانشــجویان 
و کارشناســان انجمن هاى علمى دانشگاه ها در 
این جشنواره از صبح چهارشنبه نهم آبان(امروز) 

آغاز مى شود.
فهمیــه جوانى اظهــار کــرد: دانشــجویان و 
کارشناســان انجمن هاى علمى دانشگاه هایى 
که اقدام به ارسال آثار به دبیرخانه کرده اند، از روز 
چهارشــنبه(امروز) مى توانند با مراجعه به سامانه 
اینترنتى harekatfest.ir بــراى ثبت نام به 

منظور حضور در جشنواره اقدام کنند. 
وى با اشاره به ارســال 1355 اثر از 106 دانشگاه 
به دبیرخانــه یازدهمین جشــنواره ملى حرکت، 
تصریح کرد: دانشگاه هایى که اقدام به ارسال آثار

 کرده اند، مى توانند براى حضور در جشنواره ثبت 
نام کنند و براى هر یک از آنها با توجه به تعداد آثار، 

سهمیه اى در نظر گرفته شده است. 

فراخوان فیلم تخت فوالد 
فراخوان ارسـال فیلـم به جشـنواره تخت فـوالد در 

اصفهان منتشر شد.
مدیر مجموعه تاریخى فرهنگى تخـت فوالد اظهار 
کـرد: هنرمنـدان اصفهانى مـى توانند آثار خـود را با 
موضوع تخت فوالد در بخش هاى داستانى، مستند، 

پویانمایى و تله تئاتر تا 20 آبان ارسال کنند. 
علـى معرك نـژاد، یکـى از اهـداف مهـم مجموعه 
تخت فـوالد را، فعالیـت در زمینه تصویـرى و تولید 
فیلـم در بخش هاى داسـتانى، مسـتند، پویـا نمایى 
و تلـه تئاتـر بیـان کـرد و افـزود: مهمتریـن هـدف 
برگـزارى فراخـوان فیلـم تخت فـوالد، شناسـایى 
و حمایـت از آثـار برگزیـده تولید شـده در خصوص

 تخت فوالد است.

سمیرم واحد پرداخت خسارت 
بیمه در صحنه تصادف ندارد

فرمانده پلیس راهنمایى و رانندگى سمیرم گفت: این 
شهرسـتان از داشتن واحد پرداخت خسـارت بیمه در 

صحنه تصادف بى بهره است.
مهدى بهى روز اظهارکرد: هیچ کدام از شـرکت ها و 
نمایندگى هـاى بیمه هاى دولتـى و خصوصى واحد 
پرداخـت خسـارت در صحنـه در این منطقـه ندارند 
و این موضوع مشـکالت زیـادى براى مـردم ایجاد 

کرده است. 
به گفته وى، زمانى که تصادفى در سمیرم رخ مى دهد، 
فرد باید براى دریافت خسارت بیمه ، دستگاه جرثقیلى 
کرایه کرده و خـودرو را به شـهرضا منتقل کند که به 
دلیل صرفه اقتصادى نداشـتن، مجبور هستند از این 

کار خوددارى کنند. 

لزوم همکارى دانشجویان در 
امور فرهنگى، علمى و هنرى

معـاون فرهنگـى دانشـجویى دانشـگاه آزاد 
اسـالمى واحـد فالورجـان خواسـتار همـکارى 
دانشـجویان در امـور فرهنگـى، علمـى، هنرى و 

ورزشى شد.
شهناز شوشترى زاده خواستار همکارى دانشجویان 
در امـور فرهنگى، علمى، هنرى و ورزشـى شـد و 
خاطرنشان کرد: دانشگاه از انجام فعالیت هاى فوق 
برنامه براى ایجاد نشـاط، تقویت بنیه علمى و رفع 
نیازهاى فرهنگى دانشـجویان اسـتقبال مى کند و 
الزم است دانشجویان در کنار تحصیل علم در این 

زمینه ها نیز فعالیت کنند.

خبر

مدیرکل راهدارى وحمل ونقل جاده اى استان اصفهان 
گفت: از 20 مهر ماه تا 5 آبان ماه ســال جارى بیش از 
70 هزار مسافر  اصفهانى به وسیله حمل ونقل عمومى 
براى شرکت در مراسم اربعین حسینى جابه جا شده اند.
مهدى خضرى اظهار کــرد: بر اســاس آخرین آمار 
ارســال شده از ســوى شــرکت هاى مســافربرى 
همانطور کــه پیش بینى مى شــد، بیشــترین زوار 
اصفهانــى، مرز مهران را براى ســفر خــود انتخاب

 کرده اند. 
وى افزود: 49 هزار و 92 نفر ازمســافران اصفهانى از 
مرز مهران، 12هزار و 723مسافر از مرز چذابه و 6775 

مسافر از مرز شلمچه به کربال سفرکرده اند. 
مدیرکل راهدارى و حمل ونقل جاده اى استان اصفهان 
تعداد مسافرى را که به طور مستقیم و با شرکت هاى 
حمل ونقل بین المللى از اصفهان به کربال سفر کرده اند 
درحدود 1450مســافر اعالم کرد و گفت: 60 ســفر 
دربستى نیز از اصفهان به مقصد کربال و نجف انجام 

شده است. 
خضرى تعداد کل ســفرهاى ثبت شــده از اصفهان 
را 2135 ســفر اعالم کرد و افزود:  1457سفر از مرز 
مهران، 430 سفر از چذابه و 248 سفر از مرز شلمچه 

انجام شده است. 

ارزش صادرات کاال از اســتان اصفهان به خارج از کشور 
39درصد افزایش یافت.

مدیرکل گمرك اصفهان گفت: در هفت ماهه امسال، سه 
میلیون و 47هزار تن کاال به ارزش یک میلیارد و 235میلیون 

دالر از اصفهان خارج شده است.
اسدا... احمدي ونهري، ارزش محصوالت صادر شده را 30 
و وزن آن را هم 15درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال بیان 
کرد و افزود: در این مدت، 1022 قلم کاال از این استان به 

مقصد 96کشور جهان صادر شده است.
وي، آهن و فــوالد، محصــوالت پتروشــیمى،فرش و 
محصوالت شــیمی آلی را عمده کاالهاي صادراتی این 

استان برشمرد و گفت: مهمترین کشورهاي مقصد کاالهاي 
صادراتی استان اصفهان، عراق، افغانستان، امارات متحده 

عربی، عمان و پاکستان  است.
مدیرکل گمرك اصفهان افزود: همچنین در این مدت بیش 
از 47هزار  تن کاال به ارزش 192میلیون و 486هزار دالر 
به گمرك اصفهان وارد شده که وزن آن 21 و ارزش آن هم 

19درصد کمتر از مدت مشابه پارسال است.
احمدي ونهري گفت: در زمینه برنامه هاى اقتصادمقاومتى 
با استفاده از  ســامانه هاي امور گمرکی و  پنجره تجارت 
فرامــرزى ایــن اداره کل، در این مدت بیــش از هزار و 

262میلیارد ریال درآمد کسب و به خزانه واریز شده است.

افزایش 39درصدى صادرات 
کاال از اصفهان 

جابه جایى70هزار مسافر براى 
شرکت در مراسم اربعین

رئیس مجمــع نمایندگان اســتان اصفهان آخرین 
پیگیرى ها براى انتخاب اســتاندار جدید اصفهان را 
تشریح کرد و گفت:  وزارت کشور هنوز گزینه قطعى 

براى اصفهان در نظر نگرفته است.
حجت االسالم و المســلمین  ناصر موسوى الرگانى 
اظهارکرد: مجمع نمایندگان استان اصفهان تاکنون 
جلســه اى ویژه انتخاب اســتاندار برگزار نکرده اما 

نمایندگان در این زمینه رایزنى هایى را داشته اند.
وى با اشــاره به رایزنى هاى نمایندگان اصفهان در 
مجلس با وزارت کشور افزود: هنوز درحدود 15 روز 
تا پایان مهلت حضور بازنشستگان در محل کارشان 
باقى است و در این راستا صحبت هایى را با مسئوالن 
وزارت کشــور داشــته ایم که بر این اساس، معاون 
پارلمانى وزیر کشور معتقد اســت ابتدا استان هاى 
کوچک تر تعیین تکلیف شــوند و ســپس به سراغ 
انتخاب استاندار براى اســتان هاى بزرگ ترى مانند 

اصفهان مى آیند.
رئیس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان با اشاره به 
درخواست نمایندگان براى برگزارى جلسه اى با وزیر 
کشور پیرامون انتخاب اســتاندار گفت: هنوز زمان 
برگزارى این جلسه را به ما اعالم نکرده اند، عالوه بر 
این، درخواست جلسه اى با رئیس دفتر رئیس جمهور 
در این زمینه داشته ایم که زمان آن را نیز هنوز اعالم 

نکرده اند.
وى در پاسخ به این سئوال که در صورت طوالنى 
شدن روند انتخاب اســتاندار اصفهان و گذر از 
تاریخ 24 آبان، چه تصمیمى براى مدیریت استان 
گرفته مى شود، خاطرنشان کرد: قطعاً باقى ماندن 
بر سر کار بعد از تاریخ 24 آبان تخلف محسوب 
مى شــود و اســتاندار اصفهان نیز نمى تواند کار 
خود را ادامه دهد، بنابراین اگر وضعیت استاندار 
جدید تعیین تکلیف نشــود، سرپرست انتخاب 
مى شــود اما احتمال تعیین تکلیف در این مدت

 وجود دارد.
حجت االسالم و المسلمین   موسوى الرگانى درباره 
معیارهاى انتخاب استاندار گفت: اولویت نمایندگان 
انتخاب استاندار بومى است اما وزارت کشور همچون 
دوره قبل انتخاب استانداران، براستاندار غیربومى نظر 
دارد، هرچند که هنوز در این زمینه به نتیجه کاملى 
نرسیده ایم و وزارت کشور هم هنوز گزینه قطعى براى 

اصفهان در نظرنگرفته است.

رایزنى با وزارت کشور براى انتخاب استاندار جدید

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان گفت: سرانه مصرف آب آشامیدنى در این 
استان 154 لیتر بر ثانیه است که این رقم با توجه به ادامه 

مشکالت کم آبى باید به عدد 110 کاهش یابد.
رضا رضایى افزود: این در حالى اســت که سرانه مصرف 

مردم استان در سال 88 در شبانه روز 198 لیتر بر ثانیه بود.
وى بر ضرورت آموزش راهکارهاى مصرف بهینه آب تأکید 
و گفت: در این راستا یکى از اقدامات این شرکت، شناسایى 

مشترکین پرمصرف بود که این کار از پنج سال پیش شروع 
شد و بر این اساس، جمعیت پرمصرف در 53 شهر و 3300 

روستاى شرق استان شناسایى شدند. 
وى خاطرنشــان کرد: در پنج ســاله اخیر به80 هزار نفر 
مشترك پر مصرف در مجتمع هاى مسکونى و 40 هزار نفر 
در ادارات آموزش هاى الزم در ارتباط با مصرف بهینه آب 

و صرفه جویى در این زمینه داده شده است.
اصفهان بر اجبارى کردن اســتفاده از لوازم کاهنده آب از 

سوى مشترکین تأکید کرد و گفت: این اقدام تأثیر بسزایى 
در کاهش مصرف آب در استان خواهد داشت. 

وى تصریح کرد: قرار بــود در اجراى هدفمندى یارانه ها، 
بهاى یک متر مکعب آب به طور متوسط 4500 ریال باشد 
و طى پنج سال به سمت و سوى قیمت تمام شده برویم که 
متأسفانه تنها شرکت خدماتى که شیب افزایشى قیمتى آن 
در مدت اجراى این برنامه خیلى مالیم بود، آب بود که این 

زیان آور است. 

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب استان:

 سرانه مصرف آب در اصفهان
 باید کاهش یابد

«ســازمان تعزیرات حکومتى پناهگاه و مرجع هرگونه 
اجحافى که متوجه مصرف کننده شود بوده که از طریق 
اقدامات باز دارنده، پیشگیرى و ســلبى، فعالیت خود را 

انجام مى دهد.» 
مدیر کل تعزیــرات حکومتى اســتان اصفهان در جمع 
خبرنگاران با بیان این مطلب گفت: ســازمان تعزیرات 
حکومتى به عنوان مرجع و پناهگاه مردم در بحث حقوق 
مصرف کننده و کسانى که در عرصه اقتصاد فعالیت دارند 
ایفاى نقش مى کند و ازسوى دیگر فعاالن اقتصادى هم 
که از ناحیه شوم قاچاق، روند فعالیتشان دچار مشکل شود، 
تعزیرات حکومتى ورود مى کنــد و اجازه نمى دهد فعال 
اقتصادى، میدان رقابت و تجارت را در این میدان نابرابر 

از دست بدهد. 
غالمرضا صالحــى اظهار کرد: در مرداد و شــهریور ماه 
سال جارى در اثر نوســانات نرخ ارز در بحث احتکار 57 
فقره پرونده احتکار و 13 پرونــده اختفا از عرضه کاال به 
ارزش ریالى نزدیک به 770 میلیــارد تومان در تعزیرات 
حکومتى استان اصفهان تشکیل شد که این کاالها شامل 
آهن و میلگرد، الستیک کامیون، لوازم خانگى، حبوبات، 
برنج، پوشک بچه و الیاف نخى بوده که تاکنون نیمى از 
این پرونده ها منجر به صدور حکم شده و نیمى دیگر در 
شرف صدور حکم است. وى افزود: از ابتداى سال جارى 
تا پایان مهرماه، 16 هــزار و 253 فقره پرونده تخلف در 
شعب تعزیرات حکومتى استان اصفهان مورد رسیدگى 
قرار گرفته اســت که از این تعداد 11هزار و 909 پرونده 
مربوط به کاال و خدمات شــامل عرضه خارج از شبکه، 
تقلب، احتکار، کم فروشــى و... بوده، 1834 فقره پرونده 
مربوط به قاچاق ارز و کاال بوده و 2510 فقره پرونده هم 

مربوط به بهداشت، دارو و درمان است. 
صالحى با بیان اینکــه پرونده هــاى وارده به تعزیرات 
حکومتى استان اصفهان در هفت ماه سال جارى نسبت 
به مدت مشابه سال قبل در حوزه کاال و خدمات 10 درصد 
افزایش، در حوزه مبارزه بــا کاالهاى قاچاق یک درصد 
افزایش داشته و در حوزه بهداشــت، دارو و درمان یک 
درصد کاهش داشته است، گفت: از ابتداى سال جارى تا 

پایان مهرماه 97 مهمترین پرونده هاى رسیدگى شده که 
منجر به صدور حکم در تعزیرات حکومتى استان اصفهان 
شد شامل پرونده هاى متعددى بود که از جمله محکومیت 
یک قاچاقچى طال که حــدود 5 کیلوگرم طالى قاچاق 
از وى کشــف شــد که عالوه بر ضبط کاال به پرداخت

 532 میلیون تومان به نفع صندوق دولت محکوم شــد، 
یکى از این پرونده ها بــود. همچنین در پرونده دیگرى، 
یک قاچاقچى طال، 285 میلیون تومان جریمه شــد و 

طالهاى مکشوفه از او ضبط شد. 
مدیر کل تعزیرات حکومتى استان اصفهان به دو پرونده 
تخلف تلفن همراه و پتو نیز اشاره کرد و افزود: در این دو 
پرونده کاالها ضبط و متخلفین به پرداخت 216 میلیون 
تومان جریمه در حق صندوق دولت، محکوم شدند. وى 
ادامه داد: در رسیدگى به پرونده 187 کارتن سیگار قاچاق 
هم متخلف به پرداخت 587 میلیون تومان جریمه محکوم 
شد.صالحى از کشف دو پرونده شامل 30 دستگاه کامیون 
حامل برنج قاچاق در استان اصفهان خبر داد و گفت: در  
یکى از این پرونده ها، هشــت دستگاه کامیون، 184 تن 
برنج حمل مى کردند که 730 میلیون تومان جریمه شد و 
در دیگر پرونده، 22 دستگاه کامیون، 484 تن برنج قاچاق 
حمل مى کردند که عالوه برضبط برنج مکشوفه، متخلف 

به پرداخت دو میلیارد و 530 میلیــون تومان جریمه به 
صندوق دولت محکوم شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتى استان اصفهان خاطر نشان 
کرد: پرونده افرادى که تسهیالت ارزى از بانک دریافت 
کرده ولى به تعهد خود عمل نکرده بودند که در واقع عدم 
ایفاى تعهد ارزى است هم در تعزیرات حکومتى استان 
اصفهان رسیدگى شد. براین اساس یک شرکت خصوصى 
به اعاده عینى میزان ارز دریافتى، معادل چهار میلیارد و 
200 میلیون تومان محکوم شد. همچنین در شش پرونده 
مشابه دیگر نیز متخلفان در مجموع به بیش از 21 میلیارد 

تومان جریمه محکوم شدند.
صالحى گفت: در بخش بهداشت، دارو و درمان هم از اول 
سال جارى تا پایان مهر ماه در استان یک داروخانه به علت 
نداشتن مسئول فنى تعطیل شد و سه پزشک  متخصص 
به علت دریافت زیر میزى جریمه شدند. این در حالى است 
که در این مدت با صدور حکم تعزیرات حکومتى استان 
اصفهان یک مرکز شنوایى ســنجى به علت عدم ارائه 
خدمات استاندارد و نداشتن مجوز تعطیل شد و سه شرکت 
پخش دارویى تعطیل شدند. وى افزود: یک فروشگاه لوازم 
خانگى هم در اصفهان به علت گرانفروشى، به پرداخت 60 

میلیون تومان جریمه محکوم شد. 

توسط مدیر کل تعزیرات حکومتى استان تشریح شد

جزئیات مهمترین پرونده هاى تعزیراتى اصفهان
ساسان اکبرزاده

مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان با اشــاره به 
اینکه روند رشد جمعیت اســتان مناسب و مطلوب 
نیســت، گفــت: در صورتى کــه برنامــه ریزى 
مناســبى صورت نگیرد، بین ســال 1420تا1430 
جمعیت اســتان با مشــکل پیرى جمعیت مواجه 

خواهد شد.
غفرانى با بیان اینکه چنانچه جمعیت پیر استان از 7 
درصد به مرز 10تا12درصد برسد، وارد مرحله پیرى 
جمعیت شده ایم، افزود: رشد جمعیت استان با روند 
کنونى اگر ادامه یابد، در خــوش بینانه ترین حالت 

تا 30ســال آینده، 27تا40 درصد آن را ســالمندان 
تشکیل خواهند داد.

وى با بیان اینکه این موضــوع تحت تأثیر تصمیم 
گیرى شتاب زده متولدان دهه 70قرار گرفته، گفت: 
بیش از 70درصد جمعیت اســتان در پنجره طالیى 

جمعیت (بین 15تا65 سال) قرار دارند. 
مدیرکل ثبت احوال استان افزود: هر چقدر از ورودى 
جمعیت سنین صفر تا 15سال کاهش یابد، به همان 
میزان جمعیت میانى اســتان به جمعیت سالمند و 

سالخورده تبدیل خواهند شد.

تا30 سال آینده، کمتر از نیمى از جمعیت استان را 
سالمندان تشکیل مى دهند

رئیس مرکز حوادث و فوریت هاى پزشــکى استان 
اصفهان گفت: طى شــش ماه نخست سال جارى، 
پرسنل اورژانس پیش بیمارســتانى استان اصفهان 
به 12 مادر باردار در زایمان اضطرارى امداد رســانى 

کردند.
غفور راستین اظهار کرد: از مجموع این مأموریت ها، 
سه مورد مربوط به شهر اصفهان و دو مورد مربوط به 
نایین بوده و شهرستان هاى خمینى شهر، فریدونشهر، 
فالورجان، چادگان، گلپایگان، بویین میاندشــت و 

شهرضا هرکدام یک مورد بوده است.

وى تصریح کرد: از مجموع این مــادران باردار، 50 
درصد در رده سنى 20 تا 30 سال، 42 درصد 31 تا 40 

سال و 8 درصد 41 تا 45 سال بودند.
وى با بیان اینکه پرســنل فوریت هاى پزشــکى به 
صورت 24 ســاعته براى امدادرســانى به حوادث 
اورژانســى در حال آماده باش هســتند، گفت: بهتر 
است شخص تماس گیرنده با شماره 115 در صحنه 
حادثه حضور داشته باشد تا بتواند شرح حال درست 
و دقیقى از وضعیت مصدوم یا بیمار به پرســنل اتاق 

فرمان ارائه دهد.

نجات 12 مادر باردار در زایمان اضطرارى 

شهردار اردستان گفت: پارك تفریحى بانوان و پارك 
خانوادگى در زمینى به مساحت50 هزار مترمربع در 

حال ساخت است.
محســن حیدرى اظهار کرد: پــارك بانوان و پارك 
خانوادگى در زمینى به مســاحت 50 هزار متر مربع 

در حال ساخت است که شامل بخش هاى تفریحى، 
ورزشى و جاذبه هاى گردشگرى طبیعى است.

وى افــزود: 10هزار متر این پــارك را معابر اطراف 
فراگرفته و فاز اول این پــروژه، با هزینه یک میلیارد 
ریال آغاز شــده و فازهاى بعــدى 20 میلیارد ریال 
هزینــه الزم دارد که حمایت بخــش خصوصى را 

طلب مى کند.
وى تأکید کرد: شــهردارى تمام تالش خود را باید 
براى به بهره بردارى رسیدن هرچه زودتر این پروژه 
انجام دهد تا هر چه سریع تر بانوان این شهر بتوانند در 
امنیت کامل به تفریح  و ورزش در این پارك بپردازند.

حیدرى گفت: در صورتى که شــرایط مهیا باشد، فاز 
اول پارك بانوان طى سه ماه آینده آماده خواهد شد و 

در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.

احداث نخستین پارك تفریحى ورزشى بانوان
 در اردستان
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ســفارش مى کنم شــما بندگان خدا را به تقواى الهــى، که براى 
بیدارى شما َمَثل هاى پندآموز آورده اســت و سرآمد زندگانى 
شما را معین فرموده و لباس هاى رنگارنگ بر شما پوشانده است 
و زندگى پروسعت به شما بخشیده و با حسابگرى دقیق خود بر 

موال على (ع)شما مسلط است.

آگهى مزایده نوبت اول

حسین ناظم الرعایا - شهردار سده لنجانحسین ناظم الرعایا - شهردار سده لنجان

چاپ اول

شهردارى سده لنجان باستناد مصوبه شماره 564/ش/97 مورخ 97/07/30 در ن ظر دارد 
جایگاه CNG شهردارى را از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط بصورت اجاره پایه 

ماهیانه 35/000/000 ریال واگذار نماید.
لذا کلیه متقاضیــان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز دوشــنبه مــورخ 97/08/21 
مهلت دارند جهت اخذ اسناد مزایده به ساختمان شهردارى و نیز جهت کسب اطالعات 

بیشتر به سایت شهردارى  به نشانى  www.sh-sedehlenjan.ir مراجعه نمایند.

آگهى فراخوان عمومى

پیمان شکرزاده - شهردار تیرانپیمان شکرزاده - شهردار تیران

نوبت دوم

احترامــًا شــهردارى تیــران در نظــر دارد بــه اســتناد موافقت نامه شــماره 
97/100/3271- 97/06/06 شــوراى اســالمى شــهر تیران نســبت بــه احداث 
و بهره بــردارى پروژه میــدان میوه و تــره بار واقــع در غرب تیران به مســاحت
 36000 مترمربع (مجاور بازار بزرگ فدك) اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت 
کسب اطالعات بیشتر وتحویل فرم شرکت در فراخوان تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه 

97/08/15 به دبیرخانه سرمایه گذارى شهردارى تیران مراجعه نمایند.

تمدید آگهى فراخوان سرمایه گذارى در پروژه

مهدى غالمى - شهردار گلدشتمهدى غالمى - شهردار گلدشت

امور سرمایه گذارى و مشارکتهاى شهردارى گلدشت به استناد مصوبه هیأت عالى سرمایه گذارى مورخ 
97/06/24 در نظر دارد نسبت به احداث مجموعه خدمات رفاهى بین راهى واقع در شهر گلدشت خیابان 
معلم، کمربندى خمینى شهر، نجف آباد جنب باب الرحمه را از طریق جذب سرمایه گذار به روش ساخت، 
بهره بردارى و انتقال به روش (BOT ) به بخش خصوصى واگذار نماید. بدینوســیله از کلیه اشخاص 
حقیقى و حقوقى عالقمند دعوت به عمل مى آید جهت دریافت اسناد فراخوان از تاریخ نشر این آگهى 
به دفتر امور سرمایه گذارى و مشارکتهاى مردمى واقع در شهردارى گلدشت مراجعه و پیشنهادات خود 
را تا پایان وقت ادارى مورخ سه شنبه 97/08/29 به دبیرخانه محرمانه شهردارى گلدشت تحویل نمایند. 
ضمناً بازگشایى پاکتهاى پیشنهادى مورخ 97/08/30 خواهد بود. به درخواست هایى که از طریق دیگر 
یا پس از مهلت مقرر و یا مخدوش باشــد ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر اطالعات و جزئیات مربوط 
به مشارکت در اسناد فراخوان مندرج مى باشد. هیأت عالى سرمایه گذارى در رد یا قبول پیشنهادات 

مختار است.
تلفن تماس: 7- 42232006

آگهى مزایده عمومى

محسن علیخانى - شهردار کوهپایهمحسن علیخانى - شهردار کوهپایه

نوبت اول

شهردارى کوهپایه در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 30 مورخ 1397/07/15 شوراى محترم اسالمى 
شهر کوهپایه نسبت به فروش تعدادى از مستغالت خود از طریق انتشار آگهى مزایده عمومى و بر اساس 

نرخ کارشناس رسمى دادگسترى به شرح زیر اقدام نماید.
1- تعداد سیزده پالك با کاربرى مسکونى واقع در مجموعه مسکونى فرهنگیان

2 - یک واحد مسکونى مخروبه واقع در بافت قدیم شهر کوهپایه – کوچه شهید على یاریان
3 - تعداد یازده پالك با کاربرى تجارى واقع در بر بلوار امام رضا(ع) جنب رستوران مروجى

4- یک واحد کارگاهى با کاربرى کارگاهى واقع در بلوار امام رضا(ع)
متقاضیــان میتوانند جهت بازدید از محل و دریافت اســناد مزایده از تاریــخ 1397/08/09 لغایت 

23 /1397/08 به شهردارى کوهپایه مراجعه نمایند.
((الزم به ذکر است کلیه هزینه هاى آگهى ، مالیات ،عوارض، بیمه ، کارشناسى و .....به عهده برنده 

مزایده مى باشد))

آگهى مناقصه عمومى مرحله اول- نوبت دوم

سبحان نظرى- شهردار نیاسرسبحان نظرى- شهردار نیاسر

با توجه به اینکه شهردارى نیاسر در نظر دارد نسبت به واگذارى قسمت هاى مختلف شهردارى اعم از (خدمات 
شهرى، فضاى سبز و باغ تاریخى تاالر نیاسر) به پیمانکاران و شرکت هاى واجد صالحیت زیر نظر دستگاه نظارت به 
مدت یکسال با اعتبارى بالغ بر 4/500/000/000 ریال اقدام نماید لذا متقاضیان و شرکت هاى واجد شرایط مى توانند 
از تاریخ انتشار آگهى ظرف مدت 3 روز جهت دریافت اسناد و مدارك به شهردارى (امور پیمان ها) مراجعه نمایند.

هزینه آگهى به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
تاریخ چاپ نوبت اول آگهى: 97/08/02
آخرین مهلت تحویل اسناد: 97/08/15

محل تحویل اسناد: دبیرخانه محرمانه شهردارى

آگهى مزایده

محسن علیخانى- شهردار کوهپایهمحسن علیخانى- شهردار کوهپایه

نوبت دوم

شهردارى کوهپایه در نظر دارد نسبت به واگذارى بهره بردارى جایگاه CNG شهر کوهپایه 
از طریق آگهى مزایده به شرکت هاى واجد شرایط به مدت دو سال شمسى اقدام نماید. 
کلیه شرکت کنندگان باید داراى صالحیت، دانش فنى، تجربه و داراى تاییدیه از شرکت 
پاالیش و پخش مواد نفتى ایران در رابطه با موضوع فعالیت «صنایع نفت و گاز، سازنده 
تجهیزات CNG، قرارداد نگهدارى و تعمیرات و یا نمایندگى مجاز از ســازندگان مجاز 
CNG» بوده و همچنین داراى توان مالى و ظرفیت مناسب جهت اجراى موضوع قرارداد 

باشند.
متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده و دریافت مشخصات فنى پروژه از تاریخ 

1397/08/02 لغایت 1397/08/19 به شهردارى کوهپایه مراجعه نمایند.
«الزم به ذکر است کلیه هزینه هاى آگهى، کارشناسى و... به عهده برنده مزایده مى باشد»

آگهى مزایده عمومى – نوبت اول

 روابط عمومى سازمان فرهنگى ، اجتماعى و ورزشى شهردارى شاهین شهر روابط عمومى سازمان فرهنگى ، اجتماعى و ورزشى شهردارى شاهین شهر

چاپ اول

سازمان فرهنگى ، اجتماعى  ورزشى شــهردارى شاهین شهر با استناد مصوبه شــماره 3572/ش  مورخ 
96/12/27  شوراى محترم اســالمى شــهر در نظر دارد اجاره ماهانه واحد ادارىـ  تجارى در طبقه همکف 
نگارستان شهردارى را از طریق مزایده عمومى به صورت  اجاره به اشخاص حقیقى یا حقوقى به مدت سه سال 

واگذار نماید(شرط تمدید ساالنه رضایت سازمان از نحوه عملکرد بهره بردار مى باشد). 

افراد حقیقى و حقوقى مى توانند براى دریافت شرایط تا روز  شنبه مورخ 97/08/26 به امورقراردادهاى سازمان 
مراجعه و حداکثر تا روز یکشنبه مورخ 97/08/27 نسبت به تحویل پیشنهاد خود به دبیرخانه سازمان واقع 

در شاهین شهرـ  میدان فاطمیه ساختمان نگارستان شهردارىـ  طبقه چهارم اقدام نمایند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت   shaahinshahr.ir مراجعه فرمایید.

مساحت تقریبىموقعیت فراگیرى واحدطبقهردیف
(متر مربع)

مبلغ پایه اجاره بهاى ماهانه 
(ریال)

سپرده شرکت در مزایده
(ریال)

758/500/0005/100/000ضلع جنوبىهمکف1

آگهى مزایده زمین 
شماره 3829-97 مورخه 97/8/1

احسان کوزه گرآرانى- شهردار مشکاتاحسان کوزه گرآرانى- شهردار مشکات

نوبت دوم

شهردارى مشکات در نظر دارد بر اساس دفترچه بودجه سال1397 شهردارى  تعداد4 قطعه از پالکهاى مسکونى ، تأسیسات 
شهرى و تجارى تحت تملک خود واقع درشهرمشکات را طى تشریفات مزایده عمومى به فروش برساند .لذا از متقاضیان 
درخواست مى گردد از تاریخ نشراولین آگهى جهت دریافت اسناد شرکت درمزایده به دبیرخانه شهردارى مشکات مراجعه 

نمایند.
الزم بذکر است :

1- مدت قبول پیشنهاد ها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.
2- هزینه کارشناسى اراضى و آگهى بر عهده برندگان مزایده مى باشد.

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

5- شماره هاى تماس : 031-55683737


