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کارهاى عجیبى که عمرتان را زیاد مى کنددستمزد نانواهاى اصفهان چطور محاسبه مى شود؟«فوق لیسانسه ها» فصل بعد نداردسن جوانى در ایران تغییر کرد! سالمتاستانفرهنگ پیشنهادهاى عربى، تهرانى و  تبریزى براى استنلى  ورزش جهان نما

علت سردرد 
در زمان 

روزه گرفتن 

تأسیس «اصفهان شمالى» چقدر محتمل است؟
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معماى عجیب ورود 
فالمینگوها به گاوخونى

پرشدن 90 درصدى
 86 سد کشور

مسجد تاریخى اصفهان 
در محاصره نم

5

نجات بیمارستان 
تاریخى کاشان از 

خطر تخریب

برخى افراد در زمان گرفتن روزه دچار سردرد مى شوند
اما علت سردرد در ماه رمضان چیست و چطور مى توان از آن 

پیشگیرى کرد؟ در این مطلب به این سئوال پاسخ داده مى شود.
دکتر هادى روحانى، عضو هیئت علمى و مدیر گروه فیزیولوژى 

ورزشى پژوهشگاه علوم ورزشى معتقد است:     ...

بناى تاریخى بیمارســتان اخوان متعلق به دوره 
پهلوى اول با همکارى وزارت بهداشــت و اداره 
کل راه و شهرسازى اصفهان از تخریب در امان 

ماند.
داریوش حیدرى، مرمتگر آثــار تاریخى و عضو 
هیئت علمى دانشــگاه هنر اصفهان در گفتگو با 
پایگاه اطالع رسانى «چمدان» در مورد ساختمان 
تاریخى بیمارســتان اخوان در کاشان گفت: این 
بنا 90 ســال پیش در دوره پهلوى اول ســاخته 

شده  است.
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گام جدید براى تقسیم استان اصفهان برداشته شد

«سلطان آرامش» 
در اصفهان 
آرام گرفت

کشیدن ترمز پرسپولیس از اصفهان 
شروع شــد

پرسپولیس در چند هفته گذشته، روزهاى خوبى را سپرى نمى کند، با 
اینکه آنها همواره فاصله شــان را با دیگر تیم ها حفظ کردند و در صدر 
جدول هستند ولى بازى با کیفیت و مورد پسند هواداران و کارشناسان 
ارائه نمى دهند. فینالیست دوره قبل لیگ قهرمانان آسیا در دو بازى اخیر 

خود در آسیا هیچ امتیازى کسب نکرده است. 
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در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

اداره کل راه و شهرسازى اصفهان چگونه به یارى 
حفظ میراث فرهنگى شتافته است

تــردد 
خودروهاى سنگین

 روى پــل
 امام خمینى(ره) ممنوع!

برداشت گل محمدى تا اواخر تیر در استان اصفهان
مدیر باغبانى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان خبر داد
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اینو دقیقــًا اینو دقیقــًا 
براى چى خریدى؟!براى چى خریدى؟!

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى

شرکت توزیع نیروى برق استان اصفهان- امور تدارکات و انبارها

شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را، از طریق مناقصه عمومى 
خریدارى نماید.

مدت دریافت اسناد مناقصه: از روز سه شــنبه مورخ 98/02/24 تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 
98/02/31 در قبال فیش بانکى به مبلغ یکصد هزار ریال واریز شده بحساب جارى سپهر صادرات به شماره 

0101673314007 بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان
مدت تحویل پیشنهادات از تاریخ 98/03/01 لغایت به ترتیب جدول فوق ساعت  7/30 و 8 صبح روز دوشنبه 

مورخ 98/03/20
محل تحویل پیشنهادات: اصفهان چهارباغ باال خیابان شریعتى دبیرخانه شرکت توزیع برق استان اصفهان
تضامین مورد قبول: پیشــنهاد دهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شــرکت در مناقصه را به صورت 
ضمانت نامه بانکى معتبر یا فیش واریزى به حساب جارى سپهر صادرات به شماره 0101673314007 بنام 
شرکت توزیع برق استان اصفهان ارائه دهند. به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش و سپرده هاى کمتر از 

میزان مقرر و چک شخصى ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر توضیحات: 

1- هزینه درج آگهى مناقصه در صفحات داخلى روزنامه هاى نصف جهان- اقتصاد ملى به عهده برنده مناقصه 
مى باشد.

2- مناقصه گران بایستى داراى تأییدیه فنى از توانیر باشند.
3- داوطلبان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13- 36273011 داخلى 4275 واحد 

مناقصات تماس حاصل نمایند.
4- اســناد و مدارك و اطالعات کامل ایــن مناقصه در ســایت اینترنتى معامالت توانیــر به آدرس
 http://tender.tavanir.org.ir قابل دسترسى مى باشد همچنین آگهى این مناقصات در سایت پایگاه 
ملى مناقصات ایران به آدرس http://iets.mporg.ir و سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس

 www.epedc.ir قابل دسترسى مى باشد.
5- به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الك گرفته شده 
با الك غلطگیر و یا پیشنهاداتى که پس از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شماره موضوع مناقصهردیف
مناقصه

تاریخ برگزارى 
مناقصه

ساعت برگزارى 
مناقصه

مبلغ ضمانتنامه 
(ریال)

مناقصه تعمیرات انواع 1
8/30586/000/000 صبح1678/9898/03/20ترانسفورماتور

مناقصه خرید انواع تابلو 2
9/002/011/750/000 صبح1679/9898/03/20توزیع و روشنایى
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میراث فرهنگى براى مرمت یکى از مهمترین آثار ملى 
چه کرده است؟ پ

ج

خ

ن

وع!



0202جهان نماجهان نما 3493سه شنبه  24 اردیبهشت  ماه   1398 سال شانزدهم

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از افزایش 
بازه سن جوانى به «18 تا 35» سال خبر داد.

محمد مهدى تندگویان در گفتگو با «ایسنا»، با اشاره 
به ابالغ مصوبات شوراى عالى جوانان کشور از سوى 
وزیر ورزش و جوانان از تغییر بازه سن جوانانى از 15 تا 
29 سال به 18 تا 35 سال خبر داد و گفت: درخواست 
تغییر بازه سن جوانانى ابتدا از معاونت امور جوانان به 
شوراى عالى جوانان ارسال شــد و بعد از انجام فرایند 
قانونى، این درخواســت در معاونت حقوقى ریاســت 
جمهورى بررســى و پس از موافقت از سوى شوراى 

عالى جوانان ابالغ شد.

وى با بیــان اینکه اعضاى تشــکل هایى که تا کنون 
یک بار نســبت به تمدید مجوز خود اقدام کرده اند و 
بین 29 تا 35 سال ســن دارند، با تغییر این بازه سنى 
مى توانند بار دیگر مجوز خــود را تمدید کنند، اظهار 
کرد: با وجوداین، این مصوبه شامل حال تشکل هایى 
که بیــش از دو بار مجوز خــود را تمدید کــرده اند،

 نمى شود. 
همچنین با توجه به انتخابات پیش رو مجامع استانى 
و مجمع ملى جوانان، از این پــس جوانانى که تا 35 
سال سن دارند مى توانند نسبت به کاندیداتورى خود 

اقدام کنند.

براساس آخرین آمار منتشره از سوى وزارت نیرو 86 
سد مهم کشور از بین 178 سد بزرگ بین 90 تا 100 
درصد پر شده اســت. هم اکنون 41 سد بین 70 تا 90 
درصد، 21 سد بین 50 تا 70 درصد، چهار سد بین 40 
تا 50 درصد و 26 ســد کمتر از 40 درصد آب ذخیره 

شده دارند.
از ابتداى سال آبى تاکنون ارتفاع بارش ها به حدود 322 
میلیمتر رسیده است که این رقم در مقایسه با سال آبى 
گذشته 114 درصد و در مقایسه با دراز مدت 43 درصد 
رشد داشته است. بارش هاى مناسب در سال آبى جارى 
باعث شد تا ایران در نیم قرن اخیر یکى از پربارش ترین 

بازه هاى زمانى را تجربه کند.
در این بین میزان آب ورودى به مخزن سد هاى کشور 
نیز تحت تأثیر نزوالت جوى بســیار مناسب چندماه 
اخیر قرار گرفت به طورى که میزان ورودى به سد هاى 
کشور رشد 291 درصدى نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته داشته است.
همچنین میــزان آب موجــود در مخزن ســد هاى 
کشــور نیز با رشــد 59 درصدى نســبت به ســال 
گذشــته بــه 40/44 میلیــارد مترمکعب رســیده و 
هــم اکنــون 81 درصد مخزن ســد هاى کشــور

 پر شده است. 

سن جوانى در ایران
 تغییر کرد!

پرشدن 90 درصدى
 86 سد کشور

حمایت از برخورد پلیس 
با بدحجابان

  آنــا| همواره با شــروع فصل گرما موضوع 
بدحجابــى در جامعــه تشــدید مى شــود. 
غالمحسین اسماعیلى سخنگوى قوه قضاییه 
با حمایــت از پلیس در برخورد بــا بدحجابان 
اعالم کرد که به بانوان توصیه مى کنیم حجاب 
شرعى را رعایت کنند و در این خصوص نیز در 
قانون مجازات اسالمى مطالبى بیان شده و اگر 
افراد در اماکن عمومى شئونات را رعایت نکنند 
جرم مرتکب شده اند و پلیس متولى برخورد با 

این افراد است.

چرا قیمت گوشى
 به ثبات نمى رسد؟

  ایسنا| اگر افزایش نرخ ارز را مهمترین عامل 
گرانى کاالها و از جمله گوشــى موبایل بدانیم 
که طى یکسال گذشــته عاملى اجتناب ناپذیر 
بوده اما عوامل دیگرى مانند سودجویى برخى 
فروشندگان از اسم رجیســترى و یک بام و دو 
هواى واردات گوشى و مشکالت واردکنندگان 
و اختالل هاى چندباره در سامانه همتا، افزایش 
قیمت گوشى را پررنگ تر کرده و سریال گرانى 

این کاال هنوز هم ادامه دارد.

واردات
9 ُتن چوب ماهیگیرى!

  میزان| براســاس آمار مقدماتى گمرك در 
سال 97 بیش از 9586 کیلوگرم چوب ماهیگیرى 
از پنج کشــور آلمان، ترکیه، چین، مجارستان 
و هنگ کنگ وارد ایران شــده اســت. واردات 
چوب هاى ماهیگیرى باعــث خروج بالغ بر پنج 
میلیارد و 669 میلیــون و 545 هزار و 440 ریال 
از کشور شده است. بنا بر آمار بیشترین واردات از 

کشور چین بوده است.

ما آخر نیستیم!
  چمدان| یک گروه رسانه اى رده بندى «50 
مقصد سفر اینســتاگرامى برتر اروپا 2019» را 
منتشر کرد و رتبه نخست آن را شهر دوبروونیک 
در کرواسى به  دســت آورد. این رده بندى که در 
روزهاى اخیر نتایج آن اعالم شده است براساس 
هشتگ ها و تصاویرى انجام مى شود که بیشترین 
الیک و جستجو را در شبکه  اجتماعى اینستاگرام 
کسب کرده اند. در نتایج رده بندى سال 2019، 
ایران توانست رتبه چهل  و هفتم را در رده بندى 
50 مقصد ســفر اینســتاگرامى برتــر جهان

 به دست آورد.

باترى قلب کمبود ندارد
  تابناك| رئیــس اداره نظارت بــر تأمین و 
نگهداشــت تجهیزات پزشــکى در واکنش به 
اخبارى درباره کمبود باترى قلبى گفت: از سال 
گذشته برنامه ریزى هاى الزم براى تأمین پیس 
میکر و ICD صورت گرفتــه و در حال حاضر 

کمبودى در این خصوص نداریم. 

کنکور
 14 مرداد برگزار شود

  خانه ملت| وزیر اسبق آموزش و پرورش 
با اشاره به نامه نگارى و جلسه با وزیر علوم درباره 
تعویق زمان برگزارى کنکور، مى گوید کنکور را 
به جاى 14 تیر، 14 مرداد برگزار کنند. حمیدرضا 
حاجى بابایى با اشاره به نامه برخى نمایندگان به 
رئیس جمهور درخصوص تعویق زمان برگزارى 
کنکور گفت: دانش آموزان 24 استان کشور تحت 
تأثیر وضعیت سیل قرار دارند و به هر حال براى 
آنها و  خانواده هایشان نگرانى هایى ایجاد شده که 

نمى توان نسبت به آن بى تفاوت بود.

ناراحتى از«دوستت دارم»!
  بهار| حجت االسالم مسیح مهاجرى، مدیر روزنامه 
«جمهورى اسالمى» در سرمقاله این روزنامه نوشت: یک 
جوان که در شبکه یک عهده دار یکى از برنامه هاى زنده 
است، اخیراً روحانى جوانى را با همسرش وادار کرد جلوى 
دوربین چشم در چشم همدیگر کنند و به همدیگر بگویند 
«دوستت دارم»... رسانه ملى باید ضوابطى داشته باشد 

که اجازه پخش چنین رفتارهایى را ندهد.

40 میلیون زیر خط  فقر
  بهار| نماینده پیرانشهر و عضو کمیسیون اجتماعى 
مجلس ضمن اشاره به گرانى ها و مشکالت اقتصادى 
کشور گفت: در حال حاضر به  صراحت بیش از 40 میلیون 
ایرانى زیر خط فقر هســتند. ما باید این واقعیت را قبول 

کنیم. چرا مى خواهیم در آمار هم دروغ بگوییم؟

فرماندار سابق دستگیر شد
  ایرنــا| دادســتان عمومى و انقالب زاهدان گفت: 
فرماندار سابق ســراوان عصر روز یک شــنبه به جرم 
دریافت رشوه دستگیر و بازداشت شد. حجت االسالم 
والمسلمین على موحدى راد اظهار کرد: میزان اخذ رشوه 
بر اساس گزارش اعالم شده فعًال سه میلیارد تومان است 
اما احتمال افزایش این مبلغ نیز وجود دارد. فرماندار سابق 

سراوان روز پنج شنبه گذشته در مراسمى تودیع شد.

کنایه ظریف
  جمــاران| ظریف در توییتى با ضمیمه کردن طرح 
«جان بولتون» براى خروج از برجام پیش از سمت فعلى 
او خطاب به رئیس جمهور آمریکا نوشت: «آقاى ترامپ! 
پیش از اینکه جان بولتون را به کار بگیرید، این طرحى بود 
که وى و همدستانش در "تیم بى" براى ایران داشتند. 
یک نقشه مفصل براى اطالعات جعلى، جنگ دائمى و 
حتى پیشنهادات توخالى براى مذاکره. تنها تفاوت این بود 

که در آن طرح، شماره تلفن گنجانده نشده بود.»

ماجراى آن 19 بار
  عصر ایــران| حمیدرضا جالیى پور، فعال سیاسى 
اصالح طلب در خصوص مراسم افطارى رئیس  جمهورى 
با جمعى از فعاالن سیاسى کشــور در روزنامه «ایران» 
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در چند ســال اخیر چالش هاى زیــادى در فضاى مجازى 
دیده شــد و به تازگى چندش آورتریــن چالش واکنش ها و 
حواشى زیادى در پى داشته است. در این چالش افراد با قرار 
دادن سوســک هاى زنده روى صورت خود تصاویرى را در 
شبکه هاى مجازى منتشر مى کنند که بسیار چندش آور است.

سوسک یکى از چندش آورترین حشرات محسوب مى شود و 
کاربران براى اینکه نشان دهند این موجود آزارى ندارد، این 
چالش را به راه انداختند و با این کار خواســتند ترسى را که 

ممکن است بعضى ها از این حشره دارند، از بین ببرند.
تعدادى از کاربران از این چالش استقبال کردند و سلفى هاى 
خود با سوسک را منتشــر کردند اما عده اى هم این کار را 

به شــدت مورد انتقاد قرار دادند و خواســتار توقف چنین
 سلفى اى شدند.

هندوانه فروش رباط کریمى میز عادل فردوســى پور 
را خریده اســت. پس از تعطیلى برنامــه «نود»، به نظر 

مى آید که مســئوالن صداوســیما حتى تمایل ندارند 
وســایل دکور این برنامه را هم در نزد خــود نگه دارند 
زیرا آنطور کــه روزنامــه «گل» دیروز در گزارشــى 

نوشــت، یک هندوانه فروش رباط کریمى این میز را از 
اوراقچى هاى صداوســیما خریده و بساط هندوانه خود 
را روى آن پهــن کرده اســت! میزى 
که عادل فردوســى پور سال ها پشت 
آن مى نشســت و برنامه «نــود» را

 اجرا مى کرد.
این ماجرا از چشــم ســلبریتى هایى 
چون پرویز پرســتویى، بازیگر سینما 
و تلویزیــون که فعالیت گســترده اى 
در فضــاى مجــازى دارند نیــز دور 
نماند، به گونه اى که پرســتویى صبح 
دیروز با انتشــار تصویــرى در صفحه 
شخصى اش در اینستا گرام نسبت به 
این مســئله واکنش نشان داد و ضمن 
اظهار تأسف بابت آن نوشت: «ماللى نیست چون این 
میز باز هم به دست مردم رسیده و بدون شک از آن خوب 

نگهدارى خواهد شد.»

طرح تشکیل اســتان اصفهان شــمالى یک گام دیگر 
جلو رفت. کلیات این طرح که اســفندماه سال پیش در 
مجلس شوراى اسالمى اعالم وصول شده و با پیشنهاد 
جواد ســاداتى نژاد، نماینده کاشــان و تعدادى دیگر از 
نمایندگان به منظور بررسى جزئیات بیشتر به کمیسیون 
امور داخلى و شوراهاى مجلس ارجاع شــده بود، بعد از 
ظهر روز یک شــنبه همین هفته مورد تصویب اعضاى 
این کمیســیون قرار گرفت. مهم آنکه در جلسه تصویب 
کلیات طرح، کارشناسانى از سازمان تقسیمات کشورى، 
وزارت اطالعات، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه 
مرکز پژوهش هاى مجلس هم حضور داشــتند و بعد از  
تصویب آن مقرر شد جزییات طرح نیز در دستور رسیدگى 

قرار بگیرد.
مطابق مفاد طرح تشکیل اســتان اصفهان شمالى، قرار 
است این استان از 9 شهرســتان نایین، خور و بیابانک، 
اردستان، نطنز، گلپایگان، خوانسار، کاشان، آران و بیدگل 
و میمه تشکیل شود. یکى از کسانى که دو سال است با 
جدیت دنبال اجرایى شــدن طرح مزبور است، سید جواد 
ســاداتى نژاد، نماینده کاشــان و آران و بیدگل است که 
مى گوید طرح تقسیم استان اصفهان را به دلیل منافعش 
براى مردم 9 شهرســتان و اینکه عدالت در همه مناطق 
اســتان رعایت شــود دنبال مى کند. او که شهر محل 
نمایندگى اش احتماًال مرکز اصفهان شمالى خواهد بود 
معتقد است ساکنان آن 9 شهرســتان نباید براى انجام 
کارهاى ادارى یا هر اقدام دیگرى به مرکز استان رفت و 
آمد داشته باشند چون بُعد مسافت باعث بروز مشکالتى در 
این زمینه شده و هزینه زیادى براى آنها به همراه مى آورد 
که تشکیل استان جدید از این اتفاق جلوگیرى خواهد کرد. 
البته طرح تقسیم استان اصفهان مخالفان جدى اى هم 
دارد. آنطور که حجت االسالم سید صادق طباطبایى نژاد، 
نماینده اردستان گفته، فقط نماینده کاشان است که پیگیر 
این موضوع است و دیگر نمایندگان استان نسبت به این 
طرح یا مخالف و یا بى تفاوت هســتند. ساداتى نژاد البته 
نظرى مخالف نظر طباطبایى دارد و مى گوید نمایندگان 
استان اصفهان نگاه مثبتى به این طرح دارند و در مجموع 

فضاى خوبى در مجلس در این باره حاکم است.
اما جالب آن است که بعضى از نمایندگان مخالف این طرح 
از جمله نمایندگانى هستند که حوزه انتخابى شان در استان 
جدید التأسیس قرار دارد و همین امر این سئوال را پیش 

مى کشد که پس علت مخالفت آنها دقیقاً چه چیزى است؟ 
چون اگر قرار است استقالل پیدا کردن از استان اصفهان 
به توزیع عدالت در شهرســتان ها کمک کند که قاعدتًا  
نباید مخالفتى با طرح نماینده کاشــان حداقل از جانب 

نمایندگان 9 شهرستان وجود داشته باشد.
پاسخ حجت االسالم طباطبایى نژاد، نماینده اردستان به 
این سئوال مبین نکات ظریفى است: «موقعیت شهرستان 
اردستان از لحاظ مسافت با کاشان و اصفهان تفاوتى ندارد 
ولى از لحاظ اعتبار ملى، اصفهان براى اردستان به مراتب 
مهمتر از کاشان اســت. همچنین اقبال مردم شهرستان 
به این موضوع این اســت که اگر در این طرح اردستان 
مرکزیت و یا موضعیت نداشته باشد ترجیح مى دهند که 

تابع شهرستان اصفهان باشد.»
گام هاى بعدى چیست؟

آنچه مسلم است اینکه این روزها مراحل اجرایى طرح در 
مجلس شوراى اسالمى به تدریج در حال طى شدن است. 
حتى گفته شده دولت هم در این زمینه نظراتى دارد؛ سید 

جواد ساداتى نژاد، نماینده کاشان و آران و بیدگل: «دولت 
نظر منفى درباره  این طرح اعالم نکرده و در حال مذاکره با 
دولت هستیم تا مشکل بار مالى آن هم رفع شود و به دنبال 

آن هستیم که نظر مثبت دولت را بگیریم.»
البته هنوز کار به طور جدى به حوزه دولتیون کشیده نشده و 
فعًال مجلس باید تکلیفش را با طرح تشکیل استان اصفهان 
شمالى به طور کامل روشن کند. به همین منظور جزییات 
این طرح در جلسه بعدى کمیسیون امور داخلى و شوراها 
مورد بررسى دقیق تر قرار خواهد گرفت و پس از تصویب 
احتمالى آن در کمیسیون هاى مربوط، طرح براى تصویب 
نهایى به صحن علنى مجلس ارائه خواهد شد. گفته شده 
این بار به طور خاص نمایندگان 9 شهرستان نایین، خور و 
بیابانک، اردســتان، نطنز، گلپایگان و خوانسار، کاشان و 
آران و بیدگل و میمه  که استان اصفهان شمالى را تشکیل 

مى دهند، در جلسه هاى بررسى حضور خواهند داشت.
معموًال در کمیسیون شــوراها، طرحى که اعالم وصول 
شده باشد به رأى گیرى گذاشته مى شود و اگر کلیات آن 

رأى بیاورد، جزییاتش هم مورد بررسى قرار مى گیرد. از 
آنجا که طرحى که هم اکنون کلیات آن رأى آورده، تقسیم 
کردن چهار استان کشور است که استان اصفهان شمالى 
هم یکى از آنهاست، بنابراین مواضع نمایندگان مخالف 
طرح تقسیم اســتان اصفهان، در بررسى جزییات آن به 
شکل جدى ترى مطرح خواهد شد و اگر این مخالفت ها 
به جایى برســد که اجازه تصویب طرح داده نشود، آنگاه 
طرح تأسیس استان اصفهان شمالى به صحن علنى هم 

نخواهد رسید. 
البته طباطبایى نژاد، نماینده اردستان معتقد است حتى اگر 
این طرح در مجلس هم مطرح شود باز مخالفان زیادى به 
خصوص در میان نمایندگان استان اصفهان خواهد داشت 
که شانس رأى آوردن آن را به حداقل مى رساند. البته به 
گفته نماینده اردستان، موافقان طرح یک شانس مهم در 
به کرسى نشاندن ایده شان خواهند داشت: «اگر بتوانند 
به صورت تجمیعى و سیاسى رأى برخى از نمایندگان را 

جمع کنند.»

گام جدید براى تقسیم استان اصفهان برداشته شد

تأسیس «اصفهان شمالى» چقدر محتمل است؟
سهیل سنایى

میز عادل فردوسى پور بساط هندوانه فروشى شد! 

چالش چندش آور

حسین هدایتى که به عالیجناب پرسپولیسى ها معروف است 
در پرونده قتل وکیل معروف، حمید حاجیان از صبح دیروز 

دوشنبه تحت بازجویى ویژه قرار گرفت.
این اقدام در راســتاى قتل وکیل تهرانى صورت گرفت و از 

آنجایى که از این وکیل در محاکمه پرونده 
اقتصادى نام برده شــده بود تیم جنایى 
پلیس آگاهى تهران و بازپــرس پرونده 
پس از مظنون گیرى هاى بســیار و عدم 
شناسایى قاتل یا طراحان این ترور مرگبار 
با این فرضیه که قتل وکیل حمید حاجیان 
مى تواند توسط مافیاى اقتصادى صورت 

گرفته باشد در دستور کار قرار داده شد.
صبح روز دوشــنبه حســین هدایتى از زندان به دادسراى 
امورجنایى تهران -ناحیه 27 تهران -انتقال یافت و با دستور 
بازپرس ویژه قتل به اداره 10 پلیس آگاهى سپرده شد تا درباره 

این جنایت جنجالى تحت بازجویى قرار گیرد.
چهارشنبه شب، چهارم اردیبهشــت ماه بود که  در خیابان 
کامرانیه جنوبى در تهران حمید حاجیان، وکیل 41 ساله که 

مدیر دفتر وکالت بود همراه خانم منشى 25 ساله در پارکینگ 
دفتر کارش هدف شلیک هاى یک مرد قرار گرفت. در این 
ترور مرگبار وکیل تهرانى کشته شد و خانم منشى که گفته 
مى شــود زن صیغه اى حمید حاجیان است زخمى شد و با 
انتقال به بیمارستان از مرگ نجات یافت.  
قتل این وکیل در حالى صورت گرفت که 
تقریباً یک ماه پیش تر حســین هدایتى، 
متهم اخالل در نظام اقتصادى کشــور 
که به علت حمایت هاى مالى از برخى از 
باشگاه هاى فوتبال مشهور شده است در 
پنجمین جلسه دادگاه خود و در دفاعیات 
خود گفته بود: به سراغ حمید حاجیان که 
یک وکیل با نفوذ است و 50 میلیارد تومان پول بنده را خورده و 
برده است بروید. حاجیان به من گفت اگر اسمش را در دادگاه 
ببرم از من شکایت مى کند؛ شاید فرار آقاى یقینى نیز دست 
ایشان باشد. از این رو در حال حاضر حسین هدایتى مى تواند 
در یکى از فرضیه هاى پلیسى رازگشاى قتل این وکیل باشد 

و تحت بازجویى است.

بازجویى از حسین هدایتى در ماجراى قتل وکیل سابقش

  رویــداد24| پرونده تخلفات بانک ســرمایه در حال 
رسیدگى است؛ در میان متهمان اسامى افرادى دیده مى شود 
که شغلشان ســرمایه گذارى در سریال هاى شبکه نمایش 
خانگى بوده است. آنگونه که نماینده دادستان گفته پول هاى 
برداشت شده از بانک ســرمایه در سریال هاى خانگى خرج 
شــده اســت. ســیدهادى رضوى، یکى از تهیه کنندگان 
«سریال شهرزاد» حسن فتحى و احسان دالویز تهیه کننده  

«شاهگوش» داود میرباقرى بوده است.
آنگونه که قاضى اسدا... مسعودى مقام گفته، رضوى بیش از 
107 میلیارد تومان تسهیالت از بانک سرمایه دریافت کرده 

و اتهام او اخالل در نظام اقتصادى با اخذ تسهیالت بانکى 
از طریق نامشروع است.  پیش از این هم گفته مى شد برخى 
تهیه کنندگان آثار سینماى خانگى، براى پولشویى وارد این 
عرصه مى شوند. نخســتین بحث ورود پول هاى کثیف به 
سینما و شبکه نمایش خانگى با سریال «شهرزاد» مطرح شده 
بود اما سریال هاى شبکه نمایش خانگى هیچ کدام، گردش 
مالى شفافى ندارند. حضور پرنگ ستاره هاى سینما، نشان از 
گردش مالى این سریال هاست. مهران مدیرى، مشهورترین 
چهره این شبکه هاست که او نیز زیر بار اتهام دریافت وام از 

یکى از مؤسسات متخلف قرار داشت.

جوالنگاهى براى پولشویى
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توزیع جعبه هاى ایمن 
ویژه پسماند

نخسـتین بار جعبه هاى ایمن ویژه پسماندهاى خانگى 
در بین خانوارهاى اصفهانى توزیع مى شـود. جعبه هاى 
ایمن با الگو و طراحى مناسبى ساخته شده و به صورت 
آزمایشى در سه منطقه از شهر اصفهان و کوى استادان 
و خوابگاه هاى دانشـجویى دانشـگاه صنعتى اصفهان، 
توزیع شده است. بسته به حجم و میزان اقالم مخصوص، 
جعبه هاى ایمن در چهار تا شش ماه پر مى شود و پس از 
آن، شهروندان جعبه هاى ایمن را به ایستگاه هاى بازیافت 
سطح شهر تحویل داده و جعبه ایمن دیگرى را رایگان 

دریافت مى کنند.

اجراى طرح هاى عمرانى 
در کلیشاد

طرح هاى عمرانى و رفاهى در کلیشاد و سودرجان با بیش 
از دو میلیارد ریال آغاز شد. شهردار کلیشاد و سودرجان 
گفت: طرح نهضت پیاده روسـازى در محالت شـهر و 
بلوك فرش تقاطع ها در مجموع با وسـعت 1800 متر 
مربع و طـرح جدولگـذارى خیابان ها با وسـعت 2000 
متر طول با اعتبارى بیش از دو میلیارد ریال از اعتبارات 
عمرانى شـهردارى آغاز شده اسـت. حامد اخگر افزود: 
تاکنون بیـش از 1600 متر مربع پیاده رو سـازى شـده 
است. طرح نهضت پیاده روسازى در کلیشاد و سودرجان 

تا پایان سال ادامه دارد.

کمک نوش آبادى ها 
به سیل زدگان

مردم شـهر نوش آباد 87 میلیون تومان به سیل زدگان 
مناطق مختلف کشـور کمک کردند. محمود اشـرفى، 
شـهردار نوش آباد گفت: در مجموع 38 میلیون تومان 
از کمک هاى مردمى نوش آبـاد در قالب نقدى و مابقى 
کمک ها به صورت غیر نقـدى و در قالب محموله هاى 
ضرورى حبوبات، آب معدنى، لوازم گرمایشى و پوشاك 
توسط بسیج مردمى شـهر جمع آورى و به سیل زدگان 

مناطق مختلف ارسال شد.

حمله مگس ها به اردستان
مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان با اشاره به حمله 
مگس ها به روستاى چهارمیل اظهار کرد: حمله مگس ها 
به روستاى چهار میل ناشى از رهاسازى کودهاى حیوانى 
است. مهیار حاجى مالیان در گفتگو با «فارس» افزود: به 
گفته اهالى این روستا هرساله در فصل گرما حمله هزاران 
مگس  به این روستا مشکلساز شده است که در روزهاى 
آینده با کمک دهیارى کچورسـتاق عملیات سمپاشى 

آغاز و این مشکل برطرف خواهد شد.

راننده کامیون در آتش سوخت
سخنگوى مرکز اورژانس استان اصفهان از تصادف دو 
کامیون و مرگ یکى از راننـدگان به دلیل آتش گرفتن 
خودرویش خبر داد. عباس عابدى با اشاره به این حادثه 
رانندگى در نجف آباد اظهار کرد: این حادثه  ساعت 4 و  
32 دقیقه بامداد روز دوشنبه به دنبال برخورد دو کامیون 
در اتوبان شهید کاظمى نجف آباد اتفاق افتاده است. وى با 
بیان اینکه در این حادثه یکى از کامیون ها دچار سوختگى 
شد، افزود: راننده این خودرو در محل حادثه جان باخت 
و راننده خودروى دیگر نیز به بیمارستان شهید منتظرى 

نجف آباد منتقل شد.

نصب نیم کیلومتر 
کابل خود نگهدار

مدیر امور برق شـمال غـرب گفت: حد فاصـل ابتداى 
خیابان جابر تا خیابان رزمندگان بیش از نیم کیلومتر کابل 
خود نگهدار احداث شد. داریوش باروتى در ادامه به دیگر 
شاخصه هاى فنى این پروژه اشاره کرد و گفت: نصب 32 
اصله پایه فشار متوسط و 12 اصله فشار ضعیف عملیاتى 
شد. وى خاطر نشان کرد: فیدرگیرى از پست چمران به 
منظور افزایش قدرت شـبکه از اهداف ایـن پروژه بوده 
است. گفتنى است هزینه پروژه بالغ بر پنج میلیارد و 140 

میلیون ریال است. 

خبر

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان، گفت: در دو هفته 
گذشــته 157 مورد خودرو فقط در شــهر اصفهان در 
محدوده هاى شمال شرق، خانه اصفهان و خیابان شیخ 
صدوق توقیف شد و جمعًا بیش از 300 خودرو در تمامى 

سطح استان توقیف شده است.
رضا رضایى در گفتگو با «فارس» اظهــار کرد: پلیس 
راهور استان اصفهان در سطح استان نسبت به برخورد 
با رانندگانى که قصد ایجاد مزاحمت، بدحجابى، ســگ 
گردانى یا به  عبارتى دیگر دور دور را دارند با به کارگیرى 

تمام توان خود اقدام مى کند.
رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان با اشاره به توقیف 

خودروهایى که قصد ایجاد مزاحمت براى نوامیس دارند، 
گفت: در دو هفته گذشته 157 مورد خودرو فقط در شهر 
اصفهان در محدوده هاى شمال شــرق، خانه اصفهان 
و خیابان شیخ صدوق توقیف شــد و جمعًا بیش از 300 

خودرو در تمامى سطح استان توقیف شده است.
وى با بیان اینکه در هفته گذشــته 123 خودرو در شهر 
اصفهان توقیف شــده گفت: درصد تردد چنین افرادى 
در خیابان ها کمتر شده  است و خودروى این رانندگان با 
ارائه تعهد و در صورتى  که پرونده قضایى نداشته باشند، 
ترخیص مى شود؛ این طرح تا پایان تابستان به  صورت 

هفتگى و مستمر اجرا خواهد شد.

رئیس پلیس راه آهن استان اصفهان از دستگیرى اعضاى 
یک باند ســه نفره که اقــدام به ســرقت ریل هاى قطار 
مى کردند و کشف سه میلیارد ریال ریل مسروقه از آنان خبر 
داد.  سرهنگ منصور نیت خواه اظهار کرد: مأموران پلیس 
راه آهن استان اصفهان در پى کسب خبرى مبنى بر اینکه 
تعدادى ریل قطار در یکى از خطوط راه آهن استان توسط 
عوامل ناشناس برشکارى و مورد سرقت قرار گرفته موضوع 

را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.
وى افزود: در این رابطه با به کارگیرى تمام امکانات و انجام 
گشت هاى محسوس و نامحسوس در محل وقوع سرقت 
سرانجام اعضاى یک باند سه نفره که اقدام به برشکارى 

و ســرقت ریل هاى قطار کرده بودند مورد شناسایى قرار 
گرفتند.

رئیس پلیس راه آهن استان اصفهان با بیان اینکه سارقان به 
وسیله یک دستگاه خودروى کامیونت در حال ترك کردن 
منطقه بودند، گفت: مأمــوران بالفاصله به تعقیب خودرو 
پرداختند. سارقان که راه را بر خود بسته دیدند خودرو را رها 
کردند و به سمت کویر گریختند اما با سرعت عمل و اقدام 

به موقع مأموران دستگیر شدند.
نیت خواه اضافه کرد: در این عملیات در بازرسى از خودرو 
مقدار 6 ُتن ریل قطار کشف شده که ارزش این محموله برابر 

اعالم کارشناسان مربوطه سه  میلیارد ریال است.

باند ریل  دزدها
 متالشى شد 

توقیف123 خودرو 
در شهر اصفهان طى یک هفته

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان درباره مســائل و بحران هایى که مسجد 
امام(ره) را در سال هاى اخیر با نیاز اساسى به مرمت روبه 
رو کرده بود، اظهار کرد: مهمترین مسئله اى که این مسجد 
واقع در میدان نقش جهان را تهدید مى کرد نم و رطوبت 
گسترده اى بود که تقریباً دیواره ها و جداره هاى بخش هاى 
مهمى از مســجد را در ضلع هاى جنوبى، جنوب غرب و 
تا حدى هم جنوب شــرق را درگیر کرده بود، با توجه به 
تهدید رطوبت فراگیر در مسجد امام(ره)، تمامى سیستم 

تأسیساتى بازبینى شد.
فریدون اللهیارى در گفتگو با «مهر» افزود: تأسیســات 
فاضالبى و سرویس هاى بهداشتى بازنگرى شد و مراحل 
پایانى تعبیه سرویس هاى جدید در حال انجام شدن است. 
مدیرکل میراث فرهنگى استان اصفهان تأکید کرد: مسئله 
دیگر در مسجد امام(ره) سیستم فاضالب شهرى بود که با 
هماهنگى هاى آب و فاضالب اصفهان اشکاالت فاضالب 

میدان و محوطه هاى پیرامونى آن بازبینى و اصالح شد.

وى با بیان اینکه براى گذر از ضلع جنوبى مسجد امام(ره) 
مشکل جدى وجود داشــت، ادامه داد: ارتفاع گذر مسجد 
امام(ره) باال آمده بود و بر این اساس بخش مهمى از دیواره 
مسجد، زیر کف سازى ها گذر قرار گرفته بود؛ با اصالح کف 
گذر و آجرفرش در کنار آسفالت تا حد زیادى رطوبت موجود 
کاهش یافت و امیدواریم موضوع رطوبت و نم مســجد 
امام(ره) هرچه سریع تر برطرف شود. اللهیارى با بیان اینکه 
جمع آورى داربست هاى دور گنبد مسجد امام(ره) مطالبه 
عمومى مردمى است، افزود: کل کاشى هاى مسجد اعم از 
دیوارها، شبستان ها، زیر گنبدها به طور یکپارچه به مرمت 
نیاز داشتند چراکه در هر قسمت، وضعیت کاشى ها مناسب 

نبود و دچار ریزش مى شد.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان ابراز کرد: در این سال ها سعى بر آن بوده 
که با سرعت و دقت بازسازى گنبد مسجد امام(ره) صورت 
گیرد و تاکنون 14 ترك از 16 ترك مسجد امام(ره) مرمت و 
بازسازى شده است و دو ترك باقیمانده در حال آماده سازى 

است. وى اضافه کرد: بخش مهمى از ایوان ها، جداره ها، 
دیوارها و شبستان ها بازسازى شده و وضعیت مسجد تثبیت 
شده است؛ ادامه کار مرمت در داخل مسجد امام(ره) نیاز 
به بازبینى، تثبیت و استحکام بخشى دارد که در دستور کار 

قرار گرفته است.
اللهیارى درباره آبراهه اى که در مســجد امام(ره) در اثر 
کاوش کشــف شــده بود عنوان کرد: در زمان کشــف، 
فرضیه هاى مختلف مطرح شــد. یک فرضیــه بر گذر 
«نفررو» استوار بود و فرض دیگر «آبراهه» را گمانه زنى 
مى کرد. وى تصریح کرد: مطالعات باستان شناسى توسط 
همکاران در میراث فرهنگى اســتان اصفهان بر فرض 
دوم صحه گذاشت؛ آبراهه  کشــف شده بخشى از شبکه 
گسترده آبراهه هاست که در پیرامون میدان و در بخش 
بافت مرکزى شهر اصفهان وجود دارد و بخشى از آن به 
مادى ها و کانال ها متصل بوده اســت؛ قسمتى هم نقش 
زهکشى را داشــته که بعد از نتایج به دست آمده آبراهه 

مرمت و پوشیده شد.

میراث فرهنگى براى مرمت یکى از مهمترین آثار ملى چه کرده است؟

مسجد تاریخى اصفهان در محاصره نم
 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان از 
کاهش 21 درصدى حوادث ناشى از کار سال 97 استان 

اصفهان در مقایسه با سال 96 خبر داد.
محسن نیرومند با بیان اینکه در سال 96 تعداد حوادث 
ناشــى از کار 1673 مورد بوده، توضیح داد: طبق آمار 
ثبت شــده، تعداد کل حوادث اتفاق افتاده در ســال 
گذشته،  1314 فقره بوده که  96 درصد حادثه دیدگان 

را مردان و 4 درصد را زنان تشکیل داده اند. 
وى در خصوص حوادث ناشــى از کار منجر به فوت 
اظهار کرد:  در ســال97 تعداد افراد فوت شــده بر اثر 
حوادث ناشى از کار  55 مورد بوده که نسبت به 84 مورد 

فوتى سال قبل از آن، 35 درصد کاهش داشته است.
نیرومند افزود:  آمــار حوادث منجر بــه نقص عضو 
از 55 مورد بــه 48 مــورد و حوادث منجــر به قطع 
عضــو از 155 مورد بــه 113 مورد کاهش داشــته

 است. 
این مقام مســئول با تأکید بر لــزوم توجه به افزایش 
ایمنى در بخش صنعت، تولید و ساختمان اعالم کرد: 
بخش صنعت و تولید با 662 مورد حادثه بیشترین تعداد 
حوادث در سال 97 را داشته که 17 مورد آن منجر به 
فوت شده  و در بخش ساختمان نیز 286 مورد حادثه 

ثبت شده که 16 مورد آن منجر به فوت شده  است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
نصب دوربین بر روى پل امام خمینى(ره) در دستور کار 
قرار گرفته تا نسبت به ثبت پالك خودروهاى سنگین 

اقدام شود.
علیرضا صلواتى در گفتگو با «ایمنا» اظهار کرد: تردد 
روى پل امام خمینى(ره) براى خودروهاى ســنگین 
ممنوع است و پلیس راهور باید نسبت به اعمال قانون 
درباره آنها جدى تر عمل کند. وى با اشــاره به خرابى 
تعدادى از پل هــاى مکانیزه شــهر، تصریح کرد: در 
گذشــته قراردادهاى طوالنى مدت براى نگهدارى 

پل هاى مکانیزه با بخش خصوصى منعقد شــده  اما 
پایبند نبودن بخش خصوصى نسبت به انجام تعهدات، 
نارضایتى شــهروندان را به همراه داشته است، از این 
رو مقرر شــد با اتمام مدت قرادادهاى منعقد شــده با 
بخش خصوصى، پل هاى مکانیزه یکى پس از دیگرى 

تحویل مدیریت شهرى شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان افزود: 
تاکنون ســه پل مکانیزه از بخش خصوصى تحویل 
گرفته شده تا از این پس شهردارى نسبت به تعمیرات و 

نگهدارى آنها اقدام کند.

در اصفهان  مزد کارگران نانوایى ها به صورت عددى 
تعیین مى شود. 

على یزدانى، رئیــس انجمن صنفــى کارگران خباز 
اصفهان ثابت ماندن دســتمزد کارگران خباز در این 
استان در ســال جدید را مشکل مهم کارگران دانسته 
و مى گوید: متأسفانه هیچ جلسه اى براى افزایش مزد 

کارگران تشکیل نشده است.
او ادامه مى دهــد: در اصفهان دســتمزد کارگران به 
صورت عددى محاسبه مى شود؛ مثًال در روز اگر حدود 

2000 نان پخت شــود، کارفرما به ازاى هر صد نان 
دستمزدى به کارگران مى دهد. 

یزدانى خاطرنشــان مى کند: شرایط عمًال به گونه اى 
اســت که کارگر در خصوص دســتمزد بــا کارفرما 
توافق مى کند. ایــن رقم تقریبًا حدود پایه دســتمزد 
در سال گذشته اســت. همین مســئ له باعث شده تا 
کارگران نتوانند به صورت جمعى منافع خود را پیش 
ببرنــد و عمًال کارگران سرنوشــت جــدا از هم پیدا 

کرده اند.

باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
دهاقان نخستین دوره مســابقات چالش جاذبه را در 
محل خوابگاه برادران این واحد دانشــگاهى برگزار 
کرد. در این دوره از مســابقات 17 تیم از دانشجویان 
رشته هاى فنى و مهندسى آمادگى خود را براى رقابت 

اعالم کردند. 
تیم هاى حاضر در این دوره از مســابقات، سازه هاى 
خود را که حامل تخم مرغ بودنــد، از ارتفاع 12 مترى 

رها کردند که با توجه به چهار مؤلفه وزن سازه، سرعت، 
دقت و خالقیت تیم ها، امتیازات جمع بندى شد.

هدف اصلــى از طراحى این مســابقات در دنیا که به 
مســابقات نجات تخم مرغ و یا چالش جاذبه مشهور 
است، کسب ایده هایى براى طراحى و ساخت سازه ها و 
مکانیزم هایى است که بتواند انسان را در ارسال و پرتاب 
کاوشگرها به سیاره هاى دیگر و همچنین به حداقل 

رساندن آسیب هاى وارد بر این کاوشگرها یارى کند.

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان از کمک 
200 میلیون تومانى خانواده سردار بسیجى شهید علیزاده 

به هموطنان سیل زده استان لرستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومى جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان، محســن مؤمنى اظهار کرد: فرزندان سردار 
بسیجى شهید على حسن علیزاده با مشارکت یکدیگر 
مبلغ 200 میلیون تومان کمک هــاى خود را به یاد پدر 
شهیدشــان به سیل زدگان لرســتان اختصاص دادند. 
 وى تصریح کرد: این کمک ها شــامل 40 تخته فرش 

12 مترى، 20 دستگاه یخچال، 20 شعله اجاق گاز، یک 
تن برنج و مقادیرى رب و روغن به ارزش 200 میلیون 
تومان است که با 12 دستگاه نیسان به مناطق سیل زده 
استان لرستان ارسال و توسط جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان بین سیل زدگان نیازمند استان لرستان توزیع 

خواهد شد.
گفتنى است شــهید على حســن علیزاده در عملیات 
کربالى 5 جانباز شیمیایى شد و در سال 1371 به درجه 

رفیع شهادت نایل آمد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست کاشان گفت: مأمور 
نیـروى انتظامى ایسـتگاه راه آهـن این شهرسـتان به 
محموله یکى از مسافران مشکوك و در بازرسى از وى 

مقدارى گوشت بز وحشى کشف شد. 

حسـین خادمى افـزود: پس از بررسـى یـگان حفاظت 
محیط زیست کاشان مشخص شد گوشت کشف شده 
از گونه بز وحشـى اسـت و پرونده متهم براى پیگیرى 

حقوقى به دستگاه قضایى شهرستان ارجاع شد.

کاهش21 درصدى تعداد حوادث ناشى از کار
 استان اصفهان

تردد خودروهاى سنگین روى پل امام خمینى(ره) 
ممنوع!

دستمزد نانواهاى اصفهان 
چطور محاسبه مى شود؟

 برگزارى مسابقات چالش جاذبه 
در دانشگاه دهاقان

کمک 200 میلیونى خانواده یک شهید 
به سیل زدگان

کشف الشه بز وحشى از یک مسافر

معماى عجیب ورود فالمینگوها به گاوخونى
به گزارش «ایســنا»، در روزهاى گذشته، رسانه ها و 
شبکه هاى اجتماعى از ورود فالمینگوها به تاالب نیمه 
جان گاوخونى خبر داده اند. این در حالى است که فصل 

ورود فالمینگو به این تاالب پاییز است. 
مریم امیدى، کارشناس حیات وحش مى گوید: «ورود 
فالمینگوها به تاالب گاوخونى بسیار محدود و در حد 
چند عدد فالمینگو خواهد بود. این در حالى اســت که 
ورود صدها و حتى هزاران فالمینگو در پاییز براى این 

تاالب در صورتى که زنده باشد، متصور است.»
وى افزود: «اکنون فصل مهاجرت پرندگان نیســت و 
ورود آنها به این تاالب نیز ارتباطى به باز بودن زاینده 
رود نــدارد. در این فصل اصًال نباید شــاهد مهاجرت 

پرندگان بــه تاالب هاى ایران باشــیم. در این فصل 
باید تنها پرندگان بومى و مهاجر جوجه آور را در برخى 
نقاط مشاهده کنیم که این دسته از پرندگان، مهاجران 

خشک زى هستند.»
امیرافسر داستان سرا، کارشناس محیط زیست هم در 
همین رابطه به «ایسنا» مى گوید: «اگر این مسئله اتفاق 
افتاده و بیش از تعداد انگشــتان یک دست فالمینگو 
به گاوخونى آمده باشــد، باید علت این رفتار توســط 
کارشناسان به دقت بررسى شــود. این سئوال در این 
زمینه مطرح اســت که آیا تغییــرات اقلیمى به حدى 
رسیده که رفتار میلیون ســاله پرندگان مهاجر را تغییر 

داده است؟» 

مدیرعامل سازمان زیباسازى شهر اصفهان با اشاره به 
آغاز به کار شوراى محیط زیست شــهردارى اصفهان 
گفت: تمام پروژه هاى نورپردازى در شــهر اصفهان با 

رویکرد علمى اجرا مى شود.
حسن مؤذنى در گفتگو با «ایمنا» اظهار کرد: سال گذشته 
چندین مورد نورپردازى در ســطح شهر انجام شد که از 
جمله آنها مى توان به نورپردازى پل شــهید شاهمرادى 
در ورودى شــهر اصفهان، نورپردازى ساختمان قدیمى 
ســیلو واقع در خیابان مصال، نورپردازى مجسمه کاوه 
آهنگر و قســمت مرکزى میــدان آزادى، نورپردازى 
ضلع شمال شــرقى میدان الله و همچنین نورپردازى 
خیابان هاى کمال اسماعیل و مطهرى در حاشیه زاینده 

رود اشاره کرد.
وى افزود: نورپردازى پل هاى قرار گرفته بر روى رودخانه 
زاینده رود، نورپردازى ســه بُعدى میادین اصلى شهر و 
نورپردازى ســاختمان ها و نقاط ویژه شهرى از اهداف و 

سیاست هاى این سازمان در سال 98 است.
مدیرعامل سازمان زیباسازى شــهر اصفهان گفت: به 
منظور بررســى چگونگى نورپردازى هاى انجام شده بر 
تعدادى از درختان شهر، همکارى هایى را با یک گروه از 
استادان  دانشگاه انجام داده و فضایى از شهر را در اختیار 
آنها قرار دادیم تا بررســى هاى الزم در این باره را انجام 
دهند. از طرف دیگر نورپردازى هاى قبلى انجام شده بر 
روى درختان شهر نیز به مرور زمان اصالح خواهد شد تا 

مشکل خاصى نداشته باشد.
مؤذنى گفت: تهیه طرح و نظــارت بر اجراى نورپردازى 
درختان ســطح منطقه 2، تهیه طرح و نظارت بر اجراى 
نورپردازى درختان و فضاى ســبز اطــراف ارگ عظیم 
جهان نما و تهیــه طرح و نظارت بر اجــراى نورپردازى 
پاتوق شهیدان عاملى منطقه 11 از جمله اقدامات انجام 

شده سازمان زیباسازى شهردارى اصفهان بوده است.

کارشــناس پیش بینى هواشناســى اســتان اصفهان 
گفت: تا پایان هفته در بیشــتر مناطق اســتان آسمان 
تا قســمتى ابرى، افزایش ابر، وزش باد تقریبًا شدید تا 
شدید و در ســاعات عصر و شــب رگبار بهارى گاهى 
همراه با رعــد و بــرق و احتمال تگــرگ پیش بینى 

مى شود.
رضا کریمیان گفت: این ناپایدارى ها به شکل ابر، وزش 
باد شدید تا تقریباً  شدید، گاهى بارش هاى رگبارى و رعد 
و برق به ویژه در مناطق غرب، شــمال و جنوب استان 

خواهد بود.

سامانه ناپایدار جوى روى استان اصفهان 

نورپردازى هاى شهر 
رویکرد علمى دارد
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دستگاه مناقصه گزار، اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان

(http://setadiran.ir) 1- محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکى دولت
زمان انتشار فراخوان ارزیابى کیفى در سامانه ستاد: ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1398/02/23 مى باشد.

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابى کیفى: تا ساعت 19 روز پنج شنبه مورخ 1398/02/26
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابى کیفى: تا ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1398/03/04

(http://setadiran.ir) 2- محل تحویل اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به نشانى
3- مشاوران واجد شرایط: کلیه اشخاص حقوقى واجد شرایط و تایید صالحیت شده توسط نظام فنى و اجرائى کشور

4- صالحیت کلیه اشخاص حقوقى مى بایست در سامانه اطالعات عوامل نظام فنى و اجرائى کشور (http://sajar.mporg.ir) به ثبت رسیده 
باشد. در غیر این صورت پیشنهاد مناقصه گر مردود اعالم خواهد شد.

5- هزینه آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.

فراخوان ارزیابى کیفى جهت برگزارى
QCBS مناقصه عمومى به روش 

م الف:  464317اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان- امور پیمانها

نوبت دوم

مدت انجام محل انجام کارموضوع مناقصهردیف
حداقل رتبه موردنیازمبلغ برآورد (ریال)مبناى برآوردکار (ماه)

1
نقشه بردارى، اصالح هندسى و حدنگارى (کاداستر) 

نقشه هاى اجراى قانون و رفع تداخالت مقررات موازى 
در سطح 269786 هکتار (شماره نیاز در سامانه ستاد: 

(2098003457000015

شهرستان هاى 
سمیرم، دهاقان، 

شهرضا
برآورد 8

پایه 1 نقشه بردارى 13/270/000/000کارشناسى
GIS 3 زمینى و پایه

2
نقشه بردارى، اصالح هندسى و حدنگارى (کاداستر) نقشه هاى 
اجراى قانون و رفع تداخالت مقررات موازى در سطح 76442 
هکتار (شماره نیاز در سامانه ستاد: 2098003457000016)

شهرستان هاى 
چادگان، 
فریدونشهر

برآورد 8
پایه 3 نقشه بردارى 3/730/000/000کارشناسى

GIS 3 زمینى و پایه

سرانجام یکسال بعد از تولید فیلم «ما همه با هم هستیم» 
این فیلم قرار است عید فطر رونمایى شود. 

«ما همه با هم هســتیم» بدون شک پربازیگرترین فیلم
 سال هاى اخیر و البته پرحاشیه ترین فیلم امسال سینماى 
ایران است. در کمتر فیلمى این تعداد چهره سرشناس از 
مهران مدیرى و محمدرضا گلزار تا پژمان جمشیدى و جواد 
عزتى و لیال حاتمى کنار هم حضور داشته اند و براى کمتر 

فیلمى این حجم از خبر و شایعه منتشر شده است.
یکسالى است سئواالت و بحث هاى زیادى درباره منابع 
مالى و دستمزدهاى فیلم کمال تبریزى مطرح شده. گروهى 
از تهیه کنندگان این فیلم را عامل افزایش دستمزد بازیگران 
در سینماى ایران مى دانند و در مقابل سازندگان فیلم این 
ارقام را خیال پردازانه دانستند و اعالم کردند با ارقام دروغین 
اعالم شده تقریباً سه بار مى توان «ما همه با هم هستیم» 

را از ابتدا ساخت!
رضا میرکریمى در جشــنواره فجر حواشــى «ما همه با 
هستیم» را از سوى مافیاى سینما دانست و گفت: «یک 
جمع محدود ده پانزده سال است چرخه سینماى ایران را 
به دست گرفته اند و با تولید شوخى هاى کثیف و مستهجن 
مشغول کاسبى هستند و این شایعه را در مورد فیلم تبریزى 
درست کرده اند تا کسى وارد دایره خودشان نشود چون با 

ورود آدم هاى جدید کسب و کارشان به خطر مى افتد.»
سرمایه گذار «ما همه با هم هســتیم» سجاد علیجانى 
سرمایه گذار برنامه «برنده باش» است که همکاریش با رضا 
میرکریمى باعث شد حدس و گمان هایى درباره اسپانسرى 
او در جشنواره جهانى منتشر شود اما رضا میرکریمى در پاسخ 

به این حواشى از اسپانسرینگ این سرمایه گذار در جشنواره 
ملى فجر به دبیرى ابراهیم داروغه زاده پرده برداشــت. 
همچنین جایزه بهترین کارگردانى جشنواره جهانى به فیلم 

«جهان با من برقص» با سرمایه گذار او رسید.
در میان این حواشى هنوز درباره کیفیت این فیلم اطالعى 
در دست نیست. اینکه با این گروه از بازیگران یک کمدى 
موفق ساخته شده یا تنها از آنها به عنوان ویترین استفاده 
شده. فیلم پربازیگر کمال تبریزى تا کنون هیچ نمایشى 
حتى به طور محدود نداشــته و در تنها نمایشش در بازار 
جشــنواره جهانى تنها اجازه حضور مهمانان خارجى داده 
شد. همچنین چند بازیگر سرشــناس فیلم قراردادهاى 
کوتاه مدتى داشته اند و باید دید تا چه میزان حضور مؤثرى 

در فیلم دارند.
بدون توجه به موفقیت یا ناکامى این فیلم در گیشه پیش 
بینى مى شود بعد از یکسال اکران این فیلم فرصت مناسبى 
براى پاسخ به برخى ســئواالت اســت از ارقام دستمزد 
بازیگران تا بودجه فیلم و شــفاف سازى رضا میرکریمى 
از مافیایى که معتقد اســت براى این فیلم حاشیه ایجاد 

کرده اند. 

مجموعــه تلویزیونــى «محکومیــن 2» در ادامــه 
تصویربــردارى در اپیــزود 30 ارژنــگ امیرفضلــى 
را همراه خود کرد. «کرنر» نام اپیزود ســى ام ســریال 
«محکومین2»  است و ارژنگ امیرفضلى در این قسمت 
ایفاگر نقش اصلى اســت. هم اکنون گروه در لوکیشن 
خارجى و در محله هاى غرب تهران مشغول فیلمبردارى 
هستند. مجازات جایگزین زندان، بحران خانواده و طالق 
از موضوعات اصلى این ســریال است که به قلم مجید 
اسماعیلى پارســا و امیرمحمد عبدى به نگارش درآمده 
اســت. مجموعه تلویزیونى «محکومیــن 2» به تهیه 
کنندگى بهروز مفید وکارگردانى سیدجمال سیدحاتمى 
کارى از گــروه فیلم و 
ســریال شبکه یک 
ســیما کــه از 40 
اپیزود 50 دقیقه اى 
تشکیل شده است.

موزیک ویدیوى «دلبر بى نشــان» با صداى رضا 
ملک زاده، خواننده جوان کشــورمان و حضور زیبا 

بروفه روانه بازار موسیقى شد.
بعد از حضور شهرزاد کمال زاده در موزیک ویدیوى 
حامد همایون، مهتاب کرامتى در موزیک ویدیوى 
همایون شــجریان، ترالن پروانه و یکتا ناصر در 
موزیک ویدیوى فرزاد فرزیــن و... حاال نوبت به 
حضور زیبا بروفه در موزیــک ویدیوى رضا ملک 

زاده رسید.
رضا ملک زاده با انتشار پستى خبر از انتشار موزیک 
ویدیوى جدیدش با نام «دلبر بى نشــان» داد و با 
انتشار این موزیک ویدیو نوشت: «آهنگ و موزیک 
ویدیوى «دلبر بى نشــان» از تمامى رسانه هاى 
معتبر منتشر شد این اثر رو تقدیم مى کنم به روح 
تازه پرکشیده مادربزرگم و همه دلبرهاى بى نشان 
زندگى مون... صمیمانه از حضور هنرمندانه بانو زیبا 

بروفه عزیز دراین اثر سپاسگزارم...»
موزیک ویدیوى «دلبر بى نشــان» اثرى غمگین 
است که با حال و هواى این روزها زیبا بروفه بعد از 

درگذشت همسرش همخوانى دارد.
حضور زنــان هنرمنــد در موزیــک ویدیوهایى 
کــه توســط خواننــده هــا منتشــر مى شــود 
مدتى اســت که در دنیاى هنر باب شــده اســت 
و تجربه اى متفــاوت براى بازیگران محســوب 

مى شود.

خواننده پاپ که مدت زیادى با بیمارى دست به گریبان 
بود درگذشت.

رضا فؤادیان، مدیر برنامه هاى بهنام صفوى حدود ساعت  
ده و سى دقیقه صبح دیروز با انتشــار پستى در صفحه 
اینستاگرامش از درگذشــت این خواننده پاپ خبر داد و 
نوشت: «پسر مؤدب موســیقى ایران، خالق آلبوم هاى 
«عشق من باش»، «آرامش»، «فوق العاده» و «معجزه» 
دقایقى پیش و در نهایت آرامش در اصفهان براى همیشه 
آرام گرفت.» این خبــر بالفاصله در خبرگــزارى ها و 

پایگاه هاى اطالع رسانى باز نشر داده شد.
اواســط هفته پیش بــود کــه فؤادیــان در گفتگو با 
خبرگزارى ها از بسترى شدن این ستاره عرصه پاپ در 
اصفهان به دلیل وخامت حالش خبر داده بود. شــرایط 
آب و هواى تهران و همچنین حضــور پدر و مادر بهنام 
صفوى در شــاهین شــهر از جمله دالیل انتقال وى به 
اصفهان و بسترى شــدنش در بیمارســتان میالد این 
شهر بود. این خواننده عرصه موسیقى پاپ شش سال با 
بیمارى ضایعه مغزى دست و پنجه نرم کرد و سرانجام 
صبح دیروز در سن 35  سالگى تسلیم این بیمارى شد و 

دار فانى را وداع گفت. 
بهنام صفوى در سال 1392 به تومور مغزى مبتال شد و 
به همین علت دو سال به دارو درمانى پرداخت. او در سال 
1394 به دلیل پیشرفت بیمارى اش تحت عمل جراحى 
قرار گرفت و مدتى با طى کردن دوره هاى پرتودرمانى 
و شــیمى درمانى حالش رو به بهبود بود و در این مدت، 
هم آلبوم منتشر کرد و هم به دفعات به اجراى کنسرت 
پرداخت تا اینکه دو سال بعد پزشکان تشخیص دادند به 
علت پیشرفت تومور و بدخیم بودن آن، باید دوباره جراحى 
شــود. خواننده خوش صداى ایران این بار براى درمان 
راهى آلمان شد و توسط پرفسور سمیعى در بیمارستان 
INI هانوفر آلمان تحت عمل جراحى قرار گرفت. بهنام 

صفوى پس از این عمل موفقیت آمیز روند درمانى خود 
را در ایران ادامه داد و همه چیز خوب به نظر مى رســید 
اما از آبان ماه سال پیش دوباره حال وى نامساعد شد تا 
اینکه اوایل زمستان سال گذشته خبر بسترى شدن وى 
در بخش سى سى یو بیمارستانى در تهران موجب نگرانى 

عالقه مندانش شد.
 «پسر مؤدب موســیقى ایران» از دى ماه سال گذشته 
تا کنون شرایط جســمانى پرفراز و نشیبى را پشت سر 
گذاشــت. او پس از اینکه در اســفند ماه از بیمارستان 
مرخص شد با همان شــرایط آى سى یو در منزل تحت 
مراقبت قرار داشت و به روند درمانى خود ادامه مى داد تا 
اینکه هفته پیش مدیر برنامه هاى بهنام صفوى عنوان 
کرد که این خواننده سرشناس بعد از مدت ها که وضعیت 
جسمانى پایدار داشــته به دلیل کاهش اکسیژن خون و 
همچنین ضعف جسمانى و کســالت به اصفهان منتقل 
و در بیمارستان میالد بسترى شده است. فؤادیان درباره 
زمان مرخص شدن این خواننده جوان از بیمارستان اظهار 
بى اطالعى کرده بود. او ابــراز امیدوارى کرده بود که با 
پایدار شدن وضعیت جســمانى بهنام صفوى به زودى 
وى از بیمارستان مرخص شود و بار دیگر براى مراقبت و 

نگهدارى به تهران منتقل شود. اما دست اجل سرنوشت 
دیگرى را براى «ســلطان آرامش» رقم زد و وى که در 
یک روز گرم تابستانى؛ 15 تیرماه 1362 در شیراز چشم به 
جهان گشوده بود، در بیست و سومین روز از اردیبهشت 
ماه ســال 1398 و در اصفهان چشم از جهان فرو بست. 
قرار است هواداران بهنام صفوى در شاهین شهر، پیکر 
این خواننده فقیــد را تا آرامگاه ابدى اش در این شــهر 

بدرقه کنند. 

پس از 6 سال مبارزه بهنام صفوى با بیمارى؛

«سلطان آرامش» 
شکوه شاکرى            در اصفهان آرام گرفت

فرهنگفرهنگ

سرنوشت 
وى که در 
ز چشم به 
دیبهشت 
فرو بست. 
شهر، پیکر 
ن شــهر 

ش» 
رام گرفت

همکارى زیبا بروفه 
 با خواننده جوان 

در آستانه  اکران
 فیلم گرانقیمت 

پربازیگر و پرحاشیه!

پوالد کیمیایى که کمتر در عرصه  تئاتر در این سال ها فعال بوده است خبر داد که قصد دارد به زودى با یک تئاتر 
روى صحنه برود.

این بازیگر افزود: یکى از ُحسن هاى تئاتر این است که بازیگر را از تنبلى بیرون مى آورد، دستاوردهاى کمترى 

دارد و ریاضت بیشترى اما در لحظه بودنش لذتى به بازیگر مى دهد که بى همتاست. وقتى قرار است در یک زمان 

محدود نقشى را بازى کنى و همان وقت مخاطب تو روبه روى تو است و واکنشش را همان لحظه مى بینى، این 

جسارت مى طلبد و روتوش شده نیست، مونتاژى در کار نیست که برداشت موفق تو بیرون بیاید و ضعف هایت 
پنهان شود. ضعفى هم اگر باشد، معلوم مى شود و همین جالب است.

این بازیگر در بخش دیگرى از صحبت هایش گفت: اگر بخواهم دروغ نگویم از ســینما دلزده هســتم. چون 

چیزى به نام ارزش ســینمایى باقى نمانده. فیلم ها فقط گیشــه شده اند و گیشه شــان خیلى هم ارزان است! 

مى خواهند مخاطب را به هر قیمتى بخندانند. یا ســینماى غرغروى سیاه نماى جشــنواره پسند مى بینیم یا 

خوشى هاى دروغینى که در جامعه نیست را مى بینیم و با رؤیافروشى مواجهیم. یک زمان بزرگ  ترهایى در سینما 

وجود داشتند اما االن خیلى چیزها از بین رفته. نمى خواهم بگویم در تئاتر نیست، یا در جامعه نیست. در همه جاى 

جامعه همین زوال را شاهدیم. آن خودخواهى اى که در رانندگى ما هست، در بقیه سطوح زندگى هم هست. امروز 

دیگر دغدغه اى که 20 سال پیش براى سینما داشتم را ندارم. حتى فکر مى کنم شاید اگر راه دیگرى مى رفتم بد 
نبود. امیدوارم تئاتر، کمى قلقلکم بدهد و از آن لذت ببرم.

به زودى با تئاتر روى صحنه مى روم
پوالد کیمیایى: 

ارژنگ امیرفضلى به 
«محکومین2» پیوست

تهیه کننده مجموعه تلویزیونى «فوق لیسانســه ها» 
درباره مراحل تولید این سریال گفت: در حال حاضر گروه 
تولید در محدوده غرب تهران و در لوکیشن هاى داخلى و 
خارجى مشغول به تصویربردارى هستند و در این مدت 

بازیگر جدیدى به پروژه اضافه نشده است.
 رضا جودى با اشــاره به زمان پایان تصویربردارى این 
سریال نیز گفت: همه اینها به سرعت تولید ما بستگى 
دارد و اگر سرعتمان باال باشــد بالطبع زودتر به پخش 
مى رسیم اما سرعت تولیدمان با توجه به شرایط موجود 
و حساسیت و محدودیت هایى که وجود دارد، باال نیست. 
وى درباره تولید ادامه این سریال در فصل هاى بعدى نیز 
بیان کرد: قصه این سریال پتانسیل ادامه دادن دارد اما 
بعید مى دانم ادامه آن را بسازیم. تعدادى از بازیگرانمان 

درگیر فیلم هاى سینمایى هســتند و از طرفى سروش 
صحت بالفاصله بعد از پایان تولید «فوق لیسانسه ها» 

مشغول کارگردانى فیلم سینمایى اش مى شود. 
«فوق لیسانسه ها» به نویسندگى سروش صحت و ایمان 
صفایى و کارگردانى سروش صحت، اواخر فروردین ماه 
در دانشگاه خوارزمى واقع در خیابان مفتح کلید خورد تا 

براى پخش از شبکه 3 سیما آماده شود. 
هوتن شــکیبا، امیر کاظمى، امیرحســین رســتمى، 
عرفــان برزین، بهنــام تشــکر، بیژن بنفشــه خواه، 
مهــران رجبــى، متیــن ســتوده، رؤیــا میرعلمى، 
کاظــم ســیاحى و عــزت ا... مهــرآوران از بازیگران 
مشــترك در دو فصــل قبلــى این ســریال بــه نام 

«لیسانسه ها»  هستند.

«فوق لیسانسه ها» فصل بعد ندارد
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پرسپولیس در چند هفته گذشته، روزهاى خوبى را سپرى 
نمى کند، با اینکه آنها همواره فاصله شان را با دیگر تیم ها 
حفظ کردند و در صدر جدول هستند ولى بازى با کیفیت 
و مورد پســند هواداران و کارشناســان ارائه نمى دهند. 
فینالیست دوره قبل لیگ قهرمانان آسیا در دو بازى اخیر 
خود در آسیا هیچ امتیازى کسب نکرده است. سرخپوشان 
پایتخت در مقابــل االهلى على رغم برتــرى تاکتیکى، 
موقعیت هاى خود را به آســانى از دست دادند و 2 بر یک 
مغلوب شدند. در مصاف با پاختاکور که شدیداً به برد نیاز 
داشتند، بى انگیزه به میدان آمدند و  یک گل دریافت کردند 

تا عدم صعودشان در گروه قطعى شود.
سرخ پوشان در چهار بازى اخیر خود در لیگ فقط 4 امتیاز 
کســب کردند که این آمارى بى ســابقه و عجیب براى 
پرسپولیس برانکو است. آنها در نیم فصل دوم، اگرچه 3 
امتیاز بازى هاى خانگى خود را اغلب کسب مى کردند ولى 
کماکان از روزهاى اوج خود فاصله داشتند. با اینکه پنجره 
نقل و انتقاالت پرسپولیس بعد از دو فصل محرومیت، باز 
شده بود و سرخپوشان بازیکنان جدیدى همچون بودیمیر 
کروات، سروش رفیعى، مهدى ترابى و شریفى را در اختیار 
گرفتند اما هماهنگ شــدن این بازیکنــان جدید براى 

پرسپولیس خود به زمان زیادى نیاز داشت تا سرخپوشان 
را به تیم همیشگى خود نزدیک کند. بعد از برد دربى با تک 
گل احمد نوراللهى، آنها با گرفتن انگیزه مضاعف توانستند 
دو بازى بعدى خود مقابل پیکان و سایپا نیز به برد برسند 
اما دیرى نپایید که روند مساوى هاى پرسپولیس در لیگ 
شروع شد و به نوعى در اصفهان کشیدن ترمز آنها استارت 
خورد. پرسپولیســى که آمارى درخشــان در بازى هاى 
خانگى دارد، حاال در آزادى هــم نمى تواند حریفان خود 

را شکست دهد! 
پرسپولیس در هفته بیست و ششم در اصفهان مقابل تیم 
یکدست و آماده ذوب آهن به میدان رفت و على رغم چند 
موقعیتى که ایجاد کرد، نتوانســت به گل برسد و به یک 
امتیاز رضایت داد. اما با تساوى بعدى در یک بازى خانگى 
مقابل سپاهان، نگرانى هاى هواداران سرخپوش جدى تر 
شد. آنها در مقابل تراکتورسازى در تبریز نیز در شرایطى 
که نیمه اول با تک گل کمال کامیابى نیا جلو افتادند اما در 
نیمه دوم، با برترى نسبى تراکتورسازى در مالکیت توپ و 
موقعیت گل، به تساوى رضایت دادند. پرسپولیسى ها که 
در دو ســال اخیر به قهرمانى مقتدرانه و چند هفته جلوتر 
از پایان فصل عادت داشــتند، بدموقعى دچار افت شدند. 

سرخپوشان در هفته یکى مانده به آخر در صورت شکست 
ماشین سازى تبریز، مى توانستند سرنوشت قهرمان لیگ 
را یک هفته زودتر مشــخص کنند امــا در همان دقایق 
ابتدایى بازى، با دریافــت گل از تیم مهمان عقب افتادند 
و در نیمه دوم بــا گل علیپور از روى نقطــه پنالتى بازى 
را مســاوى کردند. آنها على رغم موقعیت هایى که ایجاد 
کردند، با نمایش نه چندان دلچســب، این بازى را هم به 

پایان رساندند.
فشردگى بازى هاى پرسپولیس در چند ماه گذشته هم در 
لیگ برتر و هم در آسیا، مسافرت هاى پیاپى آنها به داخل 
و خارج ایران و خستگى مفرط بازیکنان در افت این تیم 
بى  اثر نبوده. آنها بعد از برد دربــى و باتوجه به فاصله زیاد 
امتیازشان با دیگر مدعى هاى لیگ، تمام تمرکز خود را بر 
بازى هاى آسیایى و صعود گذاشــتند که در دو بازى آخر 
آسیایى خود که شــدیداً به برد نیاز داشتند، نمایش خوبى 
ارائه نکردند و حذف شدند.  همچنین پرسپولیس برعکس 
اســتقالل، همواره یک ترکیب ثابت داشــته و کمتر به 
بازیکنان ذخیره خود فرصت بازى داده، این امر از جهاتى 
خوب است ولى موجب خستگى بیش از اندازه بازیکنان 
ثابت و پایین آمدن کارایى شان مى شود. برانکو ایوانکووییچ 

همواره به دو مهاجم  
خود، علیپور بخاطر سرعتش و 

بودیمیر به دلیل موقعیت سازى اش، اعتقاد 
زیادى دارد، حتى در زمانى که به نظر مى رســید، 

آنها افت کردند و آماه نیستند، در ترکیب اصلى وجود 
داشتند. سرخپوشان نیز همچون آبى پوشان پایتخت 
فاقد یک مهاجم ششدانگ هستند، علیپور، آقاى گل 
پرسپولیسى ها  هفته هاى خوبى را سپرى نمى کند 

و از موقعیت هایش بهــره اى نمى برد. همین 
امر باعث شده انگشــت انتقاد به سمت 
برانکو دراز شود  که چرا به دیگر مهاجم 
خود، مهدى شریفى بازى نمى دهد. دیگر 

از انگیزه و جنگندگى ســابق پرســپولیس 
برانکو خبرى نیســت و به نظر مى رسد بحران 
و افت این تیم جدى اســت. با این حال فاصله 
آنها با سومین قهرمانى متوالى در لیگ برتر،  
فقط گرفتن یک امتیاز از پارس جنوبى جم

 است.

 به آخر در صورت شکست 
ند سرنوشت قهرمان لیگ 
 کنند امــا در همان دقایق

 از تیم مهمان عقب افتادند 
ز روى نقطــه پنالتى بازى 
غم موقعیت هایى که ایجاد 
ســب، این بازى را هم به

س در چند ماه گذشته هم در 
ت هاى پیاپى آنها به داخل 
 بازیکنان در افت این تیم 
ـى و باتوجه به فاصله زیاد 
یگ، تمام تمرکز خود را بر 
شــتند که در دو بازى آخر 
 نیاز داشتند، نمایش خوبى 
چنین پرسپولیس برعکس 
ب ثابت داشــته و کمتر به 
زى داده، این امر از جهاتى 
ى بیش از اندازه بازیکنان 
مى شود. برانکو ایوانکووییچ 

همواره به دو مهاجم  
خود، علیپور بخاطر سرعتش و 

بودیمیر به دلیل موقعیت سازى اش، اعتقاد 
زیادى دارد، حتى در زمانى که به نظر مى رســید، 

آنها افت کردند و آماه نیستند، در ترکیب اصلى وجود 
داشتند. سرخپوشان نیز همچون آبى پوشان پایتخت 
آقاى گل فاقد یکمهاجم ششدانگ هستند، علیپور،

را سپرىنمى کند  پرسپولیسى ها  هفته هاى خوبى
و از موقعیت هایش بهــره اى نمى برد. همین 

امر باعث شده انگشــت انتقاد به سمت 
برانکو دراز شود  که چرا به دیگر مهاجم 
خود، مهدى شریفى بازى نمى دهد. دیگر 

از انگیزه و جنگندگى ســابق پرســپولیس 
برانکو خبرى نیســت و به نظر مى رسد بحران 
و افت این تیم جدى اســت. با این حال فاصله 
آنها با سومین قهرمانى متوالى در لیگ برتر،  
فقط گرفتن یک امتیاز از پارس جنوبى جم

 است.

کشیدن ترمز پرسپولیس از اصفهان شروع شد

هدى ترابى و شریفى را در اختیار 
دن این بازیکنــان جدید براى 

در دو ســال اخیر به قهرمانى مقتدرانه و چند هفته جلوتر 
پایان فصل عادت داشــتند، بدموقعى دچار افت شدند.  از

خوب است ولى
ثابت و پایین آم

 مهدى شــریفى، مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس بعد از یک فصل 
حضور در این تیم نتوانســت خودش را در این تیم جــا بیاندازد. 
شــریفى که جزو اولین خرید هاى فصل جدید پرسپولیس بود، به 
علت محرومیت نقل  و انتقاالتى سرخپوشــان تا نیم فصل اجازه 
بازى نداشــت و یعنى یک نیم فصل کامل فرصت داشت خودش 
را با تفکرات برانکو و تاکتیک هاى پرسپولیس هماهنگ کند، اما 
این اتفاق رخ نداد. با شروع نیم فصل دوم و در همان چند بازى که 
شریفى به زمین رفت نشان داد کیفیت حضور در پرسپولیس را ندارد 

و برانکو هم این موضوع را به خوبى متوجه شد.
شریفى در شرایطى نتوانست این فصل کمکى به پرسپولیس کند 
که على علیپور چند هفته اى اســت که از دوران اوجش فاصله 
گرفته و بودیمیر هم چند هفته اى مصدوم شــد. یعنى در این 
وضعیت هم شریفى نتوانســت به کمک سرخپوشان بیاید و 

گره اى از کار برانکو در بخش هجومى باز کند.
هرچند در نوع پیوستن شریفى به پرسپولیس هم حرف و 
حدیث هاى فراوانى وجود دارد اما این بازیکن که شماره 
10 سرخپوشان را هم به تن مى کند به هیچ عنوان در 
حد و اندازه هاى این تیم نشان نداد تا حدى که برانکو در 
بازى هاى متعدد به سعید کریمى و محمدامین اسدى 
جوان میدان داد  اما به شــریفى خیر. به نظر مى رسد 

مهدى شریفى اولین خروجى فهرست پرسپولیس براى 
فصل آینده است.

اینو دقیقاً براى چى خریدى؟!

کى روش اســتنلى، مهاجم برزیلى ســپاهان با چند پیشنهاد 
وسوسه انگیز مواجه شده اما قلعه نویى نیز به دنبال نگهداشتن 
او در سپاهان است. امیر قلعه نویى که هنوز یک فصل دیگر از 
قراردادش با سپاهان باقى مانده، تأکید ویژه اى روى نگهداشتن 
کى روش استنلى دارد. قرارداد استنلى با سپاهان در پایان فصل 
به اتمام مى رسد و این در حالى است که این بازیکن یک پیشنهاد 
از لیگ برتر ایران و یک پیشــنهاد از کشور هاى عربى حاشیه 
خلیج فارس دارد. در این شرایط، قلعه نویى هم در مذاکرات خود 
با مسئوالن باشگاه ســپاهان، از آنها خواسته به هر نحو ممکن 
کى روش را در اصفهان نگه دارند. این در حالى است که چندى 
پیش تابش، مدیرعامل باشگاه ســپاهان در مصاحبه اى اعالم 
کرده بود هیچ نگرانى در مورد کى روش استنلى وجود ندارد چون 
این بازیکن یک فصل دیگر با ســپاهان قرارداد دارد اما ظاهراً  
اینچنین نیست و او به تازگى گفته که قرارداد کى روش در پایان 
فصل به اتمام مى رسد. غیر از یک پیشنهاد عربى، کى روش از 
تهران و تبریز هم پیشــنهادات خوبى دارد و این موضوع براى 

سپاهان خطرناك است.

 پیشنهادهاى عربى، تهرانى و
  تبریزى براى استنلى 

سعید نظرى

ذوب آهن در ادامه روند رو به رشد فوق العاده اش، با 
مقابل فوالد خوزستان 39 برترى3  بر یک 

و به رده ششم امتیازى شد 
جدول صعود 
 . د کــر
شاگردان منصوریان 
در آسیا هم تنها نماینده باقیمانده 
ایران هستند که با نمایش هاى خوب خود و البته 
کمى هم خوش شانسى در قرعه کشى، این شانس 
را دارند که حداقل تا مرحله یک چهارم نهایى لیگ 

قهرمانان آسیا پیش بروند.
اما نکته مهم در روند رو به  رشد ذوب آهن، پیشرفت 
200 درصدى امتیازات این تیم به نسبت نیم فصل 
اول و صعــود 9 پله اى در جــدول رده بندى لیگ 

برتر اســت. ذوب آهن در پایان نیم فصل اول 13 
امتیاز داشت و در رده چهاردهم جدول قرار گرفته 
بود اما حاال و در فاصله یــک هفته به پایان لیگ، 
39 امتیازى است و در رده ششــم ایستاده است! 
شــاگردان منصوریان در نیم فصل دوم 26 امتیاز 
یعنى دو برابــر امتیازات خود در نیــم فصل اول 
کسب کرده اند و البته هنوز این فرصت را دارند که 
با گرفتن امتیاز در بازى آخر خود، این آمار را بهبود 
ببخشند. با چنین آمارى، شــاید اگر منصوریان از 
ابتداى فصل هدایت ذوب آهن را بر عهده داشت، 
این تیم هم امروز شانس قهرمانى یا گرفتن سهمیه 
آســیا را داشــت. باید دید او براى فصل آینده چه 
نقشــه هایى بــراى ذوب آهــن دارد. چیزى که 
مشخص است اینکه علی منصور باید حاال حاالها 

سبز بماند و ذوبى ها نباید او را از دست بدهند.

ذوب آهن در ادامه روند رو به رشد فوق العاده اش، با 
9مقابل فوالد خوزستان 39برترى3  بر یک 

ششمامتیازى شد  و به رده
جدول صعود

 . د کــر
شاگردان منصوریان 
در آسیا هم تنها نماینده باقیمانده 
ایران هستند که با نمایش هاى خوب خود و البته 
کمى هم خوش شانسى در قرعه کشى، این شانس 
را دارند که حداقل تا مرحله یک چهارم نهایى لیگ 

قهرمانان آسیا پیش بروند.
اما نکته مهم در روند رو به  رشد ذوب آهن، پیشرفت 
200 درصدى امتیازات این تیم به نسبت نیم فصل 
9اول و صعــود 9 پله اى در جــدول رده بندى لیگ 

برتر اســت. ذوب
امتیاز داشت و در
بود اما حاال و در

39 امتیازى است
شــاگردانمنص
یعنى دو برابــر
کسب کرده اند و
با گرفتن امتیاز د
ببخشند. با چنین
ابتداى فصل هد
این تیم هم امروز
آســیا را داشــت
نقشــه هایى بــ
مشخص است ای
سبز بماند و ذوبى

حاال حاالها سبز بمان

سود و ضرر از داورى ها براى همه بوده است

محمد احمدى

در اواخر بازى سپاهان و پدیده در مشهد، یک باره بخش 
بزرگى از ورزشگاه امام رضا(ع) فریاد شادى سر داد؛ نه 
از گلزنى تیم پدیده بلکه از گلزنى تیم اصلى شــان، 

پرسپولیس صدها کیلومتر آن طرف تر!
آن لحظه، اوج کار عجیب این قشر هوادار را به تصویر 
کشید، بخش قابل توجهى از طرفداران فوتبال ایران 
«موقتى» و «سینه چاك سرخابى» هستند و برایشان 
تیم پدیده یا تیم هاى دیگر یک نردبان موقتى هستند 

و بس!
این نوع طرفــدارى در هیچ جاى فوتبــال دنیا دیده 
نمى شــود؛ مثل این مى ماند که طرفــدار هامبورگ 

بگوید: من بایرنى هستم اما تیم شهرم را هم دوست 
دارم! خنده دار نیست؟

اینها حاصل ســال ها انحصار رســانه اى و تبلیغات 
همه جانبه براى سرخابى هاست. شکى نیست اگر تیم 
پدیده دچار افت شود، این طرفداران موقتى ورزشگاه 
را خالى خواهند کرد چون تیم اصلیشان جاى دیگرى  
است. عاشقان واقعى پدیده که هیچ  تعلق خاطرى به 
سرخابى ها ندارند هر چند کم تعداد هستند اما شایسته 

احترامند و مخاطب این مطلب نیستند.
جا دارد در اینجا از تیم هاى ریشه دار و هواداران اصیل 
آنان یاد کنیم؛ کسانى که  هیچگاه اسیر تبلیغات گسترده 
رسانه ها نشدند و در هر شــرایطى تیم خود را دوست 

داشتند و تا امروز هم عاشــق تیمشان هستند؛ چه در 
باالى جدول، چه در پایین جــدول، چه در لیگ هاى 

پایین تر.  
در رأس آنهــا هــواداران و طالیى دالن  بى شــمار 
ســپاهانى در جاى جاى ایران، عاشــقان قوى سپید 
انزلى، شاهینى هاى خونگرم، تراکتورى هاى پرشور، 
طرفداران پرتعداد نساجى، داماشى ها و سپیدرودى ها، 
آبادانى هــاى برزیلى، ذوب آهنى هــا و فوالدى هاى 
اصیل، ابومســلمى هاى دوست داشــتنى، آن دسته 
از شــیرازى هایى که هیــچ وقت ســرخابى نبودند، 
مسجدسلیمانى ها و...؛ به احترام همه شما باید کاله 

از سر برداشت... درود بر شرفتان. 

در نکوهش طرفداران موقتى

این نوع هوادارى خنده دار نیست؟!
علیرضا هوایى

بعد از اشتباهات مکررى که از سوى داوران در لیگ برتر 
فوتبال ایران صورت گرفت مدیران سازمان لیگ و کمیته  
داوران فدراسیون فوتبال به این نتیجه رسیدند براى کاهش 
اشتباهات داورى از دو داور دیگر به عنوان داور پشت دروازه 
هم استفاده شود تا شــاید مناطقى که از میدان دید داور 
مسابقه و کمک هاى آن دور مى ماند به وسیله  این داوران 
پشت دروازه پوشش داده شود. خواه ناخواه اضافه کردن این 

داوران به جمع داوران دیگر باعث به وجود آمدن هزینه هاى 
زیادى هم شــده و این یعنى باید این داوران جورى عمل 
کنند که حداقل هزینه اى که بابت آنان مى شود با عملکرد 
خوب و مثبت در لحظات حساس پاسخ داده شود که بودن 
این داوران به هزینه کرد آن چربش داشته باشد. اما در طول 
این مدت که این داوران اضافه شدند عملکرد مثبتى از این 
عزیزان ندیدیم. حضور منفعل و البته بحث برانگیز این دو 
داور که بارها حتى مورد سئوال گزارشگران مسابقات هم 

قرار گرفت که واقعاً داور پشــت دروازه چرا به داور کمک 
نمى کند؟ تا اینکه اوج شــاهکار و انفعــال این داوران در 
مسابقه  تیم هاى نفت آبادان و استقالل به نمایش گذاشته 
شــد. در بازى نفت آبادان و استقالل که در دقیقه 76 گل 
استقالل به ثمر رسید نقش آن داور عزیز پشت دروازه براى 
اعالم نظر به داور مسابقه چیست؟ در تصاویر تلویزیونى 
به صورت واضح داور مربوطه همه چیز را زیر نظر دارد اما 
به راحتى تسلیم تصمیم کمک داورى مى شود که حداقل 

10 متر و شاید هم بیشتر با آن محل فاصله دارد. چرا بعد از 
گل به کمک داور نگاه مى کند؟ غیر از آن است مى خواهد 
از آفساید نبودن گل مطمئن شود چون او به صورت واضح 
دیده توپ از خط نگذشته است اما به یک باره از اعالم نظر 
باز مى ماند و نقش کمک  داور مسابقه پررنگ جلوه داده 
مى شود. البته جناب رفعتى، رئیس دپارتمان کمیته  داوران 
فدراسیون فوتبال هم با دفاع غلط خود از تصمیمات داوران 
مسابقه نفت آبادان و استقالل بر این نکته صحه نهادند که 

آب از سرچشمه گل آلود است و این مسئله به این سادگى ها 
قابل حل شدن نیست مطمئن باشید حتى با این دیدگاه 
دفاع از غلط و دفاع غلط از تصمیمات درست  وجود سیستم 
VAR هم نمى تواند  کمک چندانــى به حل معضالت 
داورى در فوتبال ایران کند. اینجا شــجاعت اعتراف به 
اشتباه وجود ندارد تا حداقل دل اهالى فوتبال و تیم هاى 
مختلف خوش باشد که اشــتباهات داورى در فوتبال ما 

جزیى از داورى است نه مسائل دیگر.

داور 
پشت دروازه تان را 
هم دیدیم

سعید سرافراز

 در هفتــه اى که همــه نگاه ها بــه بازى 
پرســپولیس بوده و نیم نگاه هــا هم به 
مهاجمان ســپاهان تعلق داشته، نیازمند 
همه توجهات را به خــودش جلب کرده 
است. طبق آمار «متریکا»، نیازمند در تقابل 
با پدیده به طــور طعنه آمیزى لمس توپ 
بیشترى از همه بازیکنان خط حمله سپاهان 
(به جز کى روش استنلى) داشته که نقش 
پررنگ او را در این مسابقه نشان مى دهد. 
سنگربان سپاهان در این بازى هشت مهار 
ثبت کرده اســت. ضمن اینکه سه خروج 
موفق هم داشته که با این عملکرد بى نظیر، 
امیدهاى سپاهان را براى هفته پایانى لیگ 

زنده نگهداشته است.
پدیده در این بازى 20 شــوت به سمت 
دروازه ســپاهان زده که 9 تــا از آنها در 
چهارچوب بود. نیازمند هــم به جز ضربه 
پنالتى امین قاسمى نژاد، همه شوت هاى 
حریف را مهار کرده است. شوت بازیکنان 
پدیــده از فاصله اى تقریبــاً نزدیک زده 
مى شــد.  شــاگردان گل محمدى براى 
بازکــردن دروازه نیازمند، 12 شــوت از 
درون محوطه جریمه زده انــد اما نیازمند 
تسلیم شوت آنها نمى شد. حتى شوت هاى 
بازیکنان پدیــده از بیرون محوطه جریمه 
هم خطرناك بود و نیازمند را وادار به واکنش 
مى کرد که او دو مرتبه به کمک تیر دروازه 
موفق به مهار شــوت هاى حریف شــد. 
ســوپرواکنش هاى نیازمند مقابل پدیده، 
نمره فوق العاده یک را در نمرات ســایت 
«نود»  براى او به همراه داشته که براى یک 

دروازه بان لیگ در نمره اى بى نظیر است.

دستان سحر آمیز
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دروازه بان لیگ در نمره اى بى نظیر است.

این روزهــا اتفاقاتــى در فوتبال ایــران رخ مى دهد و 
صحبت هایى مطرح مى شود که جاى تأمل دارد.

به گزارش «تسنیم»، این داستان مربوط به امروز و دیروز 
نیست، سال هاست که این ماجرا را مى  شنویم و مى بینیم. 
سال هاست گوشــمان عادت کرده به شــنیدن اینکه 
«دست هاى پشــت پرده نمى خواهند قهرمان شویم»، 
«مى خواهند فــالن تیم را قهرمان کننــد»، «اراده اى 
هســت که جام را به ما ندهند» و... چقدر این جمالت 
آشناست. از  پانزده شانزده سال پیش که لیگ برتر تازه 
راه افتاده بود از این حرف ها مى زدند و اکنون با گسترده 
شدن شــبکه هاى اجتماعى راحت تر این صحبت ها را 

انجام مى دهند.
حکایت فوتبال ایران این روزها حکایت عجیبى است، 
همه از همه چیز ناراضى هستند و همه مى گویند که همه 
چیز علیه آنهاست. هر 16 تیم لیگ برترى مى گویند از 
داورى ضربه خورده اند و اگر اشتباهات داورى نبود اآلن 

جایگاه بهترى داشتند. مشخص نیست چگونه هر 16 
تیم ضرر دیده اند و هیچ تیمى هم سود نکرده است!

لیگ برتر که به هفته هاى پایانى اش مى رســد بیشتر 
شاهد چنین مســائلى هســتیم. اعتراض، داد و فریاد، 
صحبت از دست هاى پشت پرده، صحبت از پرسپولیسى 
و اســتقاللى بودن فالن مســئول، صحبــت از اینکه 
مى خواهند یک تیم خاص قهرمان شــود، صحبت از 
شــرط بندى هاى میلیون  دالرى. دیگــر حالمان را بد 
کرده اند با این حرف ها! وقتى پیروز مى شــوند حتمًا بر 
اساس شایستگى هاى فنى شان بوده و ارتباطى هم به 
مسائل داورى و پشــت پرده ندارد اما کافى است که در 
یک بازى بازنده باشند، آن وقت است که زمین و زمان 

را به هم مى دوزند.
در اینکه اشــتباهات داورى در فوتبال ایران وجود دارد، 
شکى نیست، در اینکه در فوتبال ایران فساد وجود دارد و 
مسائلى مانند تبانى و شرط بندى هم هست شکى وجود 
ندارد اما چگونه است که وقتى پیروز مى شویم و اتفاقًا در 
آن بازى اشتباه داورى به سودمان است هیچ کدام از این 
مسائل مطرح نمى شود؟ چطور وقتى مى بریم و از داورى 
سود مى کنیم، حرفى از شرط بندى و پشت پرده و داورى 
نیست اما به محض اینکه مى بازیم پاى همه این موارد 

به میان کشیده مى شود؟
واقعیت این اســت که تمام تیم ها، هم از داورى ســود 
کرده اند و هم ضرر دیده اند که البته مقدار آن کم و زیاد 
است و ممکن است ضررها بیشتر باشد یا بالعکس، آن 
چیزى که اهمیت دارد نحوه برخــورد ما با این اتفاقات 
است. شرایط طورى شده که فوتبال پاك است به شرط 

اینکه ما موفق و قهرمان شویم. 
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مزایده اموال منقول
اجراى احکام حقوقى شــعبه یازده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص 
پرونده کالســه 962858 ج/11 له خانم زهرا آخوندى اشنى علیه آقاى بهنام عابدى 
مبنى بر مطالبه مبلغ 20/740/653 ریال وجه نقد و 300 عدد سکه بهار آزادى و 70 
مثقال طال که در روز مزایده ارزیابى مى گردد بابــت محکوم به در تاریخ 98/3/20 
ساعت 9/30 صبح در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 
18 جهت فروش یکدستگاه پراید به شماره انتظامى 558 ل 265 ایران 53 که توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض 
طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه 
مزایده به نشــانى اصفهان- پارکینگ صداقت اصفهان مراجعه و از اموال بازدید و در 
روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى 
در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد 
و مابقى ثمن ظــرف حداکثر یکماه پرداخت و اال ده درصد واریــز  به نفع دولت ضبط 
خواهد شد. لیست اموال مورد مزایده: یکدستگاه سوارى پراید به شماره انتظامى 558 
ل 265 ایران 53 برنگ دودى به مدل 79 و به شماره موتور 20429 و شماره شاسى 
s 14122796772213 بازدید نمودم بر حسب ظاهر موتور سالم است رنگ اتومبیل 
بعلت تابش آفتاب از بین رفته و تغییر رنگ داده است که احتیاج به نقاشى کامل دارد 
به علت توقف طوالنى باطرى از بین رفته و فاقد بیمه نامه میباشــد که اعالم میشود 
اتومبیل مدت دو سال است که متوقف است الستیکهاى اتومبیل حدود پنجاه درصد 
سالمت میباشــند و به علت تابش آفتاب بمدت طوالنى باید تعویض شوند تودوزى 
اتاق کامًال مستعمل و نیاز به سراجى اطاق دارد زه هاى روى درب کنده شده اند پوسته 
سپر عقب شکسته شده چراغهاى جلو و عقب به علت سوختگى در آفتاب تغییر رنگ 
داده اند لذا ارزش و پایه آن بمنظور فروش به صــورت مزایده مبلغى در حدود تقریبى 
شش میلیون و پانصد هزار تومان برآورد میشود. م الف: 413379 دادورز اجراى احکام 

مدنى اصفهان /2/136
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139885602015000392 تاریخ ارســال نامه: 1398/02/15 نظر به 
اینکه آقاى مهدى براتى ریزى فرزند على به اســتناد 2 برگ استشــهادیه محلى که 
هویت و امضاء شهود رسمًا گواهى شده، مدعى است که سند مالکیت ششدانگ یک 
باب آپارتمان پالك 5598 فرعى از 658- اصلى واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت 
اصفهان که در صفحه 232 دفتر 60- امالك این اداره ذیل شماره 6097 به نام آقاى 
مهدى براتى ریزى فرزند على ثبت و ســند مالکیت به شماره چاپى 373629 سرى 
الف ســال 90- با قید اینکه منافع مورد مصالحه مادام الحیــات متعلق به مصالح و 
بعد از فوت تابع عین اســت- صادر و تسلیم گردیده و ســپس به موجب سند شماره 
72497 مورخ 1395/03/04 دفترخانه 37 زرین شــهر دو دانگ مشاع از ششدانگ 
پالك مزبور به آقاى على براتى انتقال اجرایى گردیده، به علت جابجایى مفقود شده 
است؛ لذا چون نامبرده درخواست صدور ســند مالکیت المثنى نموده، طبق ماده 120 
اصالحى آئین نامه قانون ثبت، مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله 
نسبت به ملک موصوف یا وجود ســند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى تا 10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارك مثبت 
تســلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد و یا در صورت اعتراض،

 اصل سند یا سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثناى سند مالکیت را طبق مقررات 
صادر و به متقاضى تســلیم خواهد کرد. م الف: 461973 اداره ثبت اســناد و امالك 

لنجان (زرین شهر ) /2/416
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002003000206/1 شماره بایگانى پرونده: 9800332/1 
شماره آگهى ابالغیه: 139803802003000056 تاریخ صدور: 1398/02/16 ابالغ 
اجرائیه چک- بدین وسیله به آقاى عباس احمدى شاپورآبادى فرزند: سیف اله متولد 
1339/01/03، شماره شناسنامه 1818 شماره ملى 1286587727 ساکن اصفهان، 
ملک شهر رباط 3 کوچه 25 پالك 73 کدپســتى 8196733871 ابالغ مى شود که 

اقا مجتبى شامحمدى قهساره فرزند محمود به شــماره ملى 1287196551 شماره 
شناســنامه 2890، جهت وصول مبلغ 1200000000 ریال به اســتناد چک شماره 
222097 مورخه 95/08/20 عهده بانک کشاورزى شعبه چهارراه رزمندگان اصفهان 
علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالســه 9800332 در این اداره 
تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 98/02/05 مامور، محل اقامت شما به شرح متن 
سند شناخته نشده، لذا بنا تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه 
فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شــود و طبق تبصره دوم ماده 113 
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى 
ایران ظرف مدت بیســت روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محســوب مى گردد، 
نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م 
الف: 462422 اسدى- مسئول شعبه اول اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان  /2/417

فقدان سند مالکیت
خانم عصمت توکلى دهقى فرزند هاجى آقا باستناد دو برگ استشهاد محلى که تحت 
شــماره 16981-98/02/02  به تایید دفترخانه 182 علویجه رســیده است ، مدعى 
است که سند مالکیت  ششدانگ یکبابخانه پالك شماره 4209 فرعى واقع در دهق 4 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که درصفحه 329 دفتر 95 امالك ذیل ثبت 1875 بنام 
نامبرده فرزند  صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم 
شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى .چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت 
نامبرده را نمــوده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آییــن نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1398/02/24، 

464424/م الف ابوالفضل ریحانى- کفیل ثبت اسناد و امالك مهردشت /2/418
 ابالغ وقت رسیدگى

وقت رسیدگى: شوراى حل اختالف مهردشت. یک نوبت تا تاریخ 98/2/25 دریکى 
از روزنامه ها کثیراالنتشــار درج و یک نســخه از آن جهت بهره بــردارى درپرونده 
کالسه 972042 به این شورا ارسال گردد. وقت رسیدگى 98/03/27 ساعت 11صبح 
خواهان: آقاى محمد رضا باقرى خوانده: 1- شــرکت گلخانه ســازان سبز وجین به 
شــماره ثبت 667  نشــانى مجهول المکان محل حضور: دادگاه عمومى مهردشت. 
خواســته: الزام خوانده به پرداخت خســارت وانجام تعهد موضوع قرار داد 44 مورخه 
96/3/30 وبدوا اعسار از پرداخت هزینه دادرســى  بدین وسیله به شما ابالغ میگردد 
آقاى محمد رضا باقرى دادخواستى به طرفیت شــما مبنى بر الزام خوانده به پرداخت 
خســارت و انجام تعهد موضوع قرار داد 44 مورخه 96/03/30  وبدوا اعسار از هزینه 
دادرسى مطرح نمودند که در شــعبه دادگاه بخش مهردشت تحت کالسه 972042 
تحت رسیدگى مى باشد بنا به اعالم و درخواست خواهان و به لحاظ مجهول المکان 
بودن شما به استناد  ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج مى گردد تا ضمن اطالع از دادخواست مطرح شده  
جهت رسیدگى به خواسته در مورخه 98/3/27 ساعت 11 صبح  در این دادگاه حاضر 
شــوید در غیر اینصورت غیابى به پرونده رسیدگى خواهد شد. 462296/م الف، مدیر 

دفتر دادگاه بخش مهردشت/ 2/420
 حصروراثت 

عزت رضائیان نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 760 به شرح دادخواست به کالسه 
255/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان صدیقه آیتى نجف آبادى بشناسنامه 55 در تاریخ 95/11/6 اقامتگاه دائمى 
خود را بــدرود زندگى گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. اکبر 
رضائیان نجف آبادى ش ش 210 ، 2. عصمت رضائیان نجف آبادى ش ش 93 ، 3. 
عزت رضائیان نجف آبادى ش ش 760 ، 4. محبوبــه رضائیان نجف آبادى ش ش 
530 ، 5. افسانه رضائیان نجف آبادى ش ش 290 (فرزندان متوفى) ، متوفى به غیر 

از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 
460815/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /2/421

ابالغ اجرائیه
شماره پرونده: 139704002133000434/1 شــماره بایگانى پرونده: 9700546 
شــماره آگهى ابالغیه: 139803802133000008 بدین وســیله بــه آقاى حیدر 
على مداحیان نجف آبادى فرزند حســینعلى که آدرس شــما در متن ســند ناقص و 
تعیین نگردیده و برابر گواهــى مأمور مربوطه ابالغ واقعــى اجرائیه در آدرس:نجف 
آباد ویالشــهر بلــوار خیابان پاســداران خیابان ایثــار پالك 42 ( اعالمــى متعهد 
له) به شــما نیز امــکان پذیر نگردیــده ابالغ مى گــردد که مدیریت شــعبه بانک 
ملت اســتان اصفهان با  اســتناد به ســند رهنى  شــماره 12716 مــورخ 94/6/1 
تنظیمى در دفتر اســناد رســمى شــماره 395 نجف آباد براى  وصــول مبلغ پانصد 
و ســه میلیون و دویســت و نود و نه هزار و یکصد و ســى و پنج ریــال بابت اصل 
طلب، ســود و جریمه تاخیر تادیه تا تاریــخ 96/12/21 و از ان تاریــخ به بعد روزانه 
مبلغ چهار صد و پنجاه هزار و چهار صد و بیســت و پنج ریال تا روز تســویه حساب 
درخواســت صدور اجرائیه علیه شــما را نموده اســت که اجرائیه صادر و به کالسه 
9700546در این واحد مطرح اســت لــذا طبق مــاده 18 آئین نامه اجــراى مفاد 
اسنادرســمى الزم االجرا مراتب فقط یک نوبت در این روزنامه جهت اطالع شــما 
درج و منتشر تا نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام نمائید و از تاریخ درج و انتشار در 
روزنامه مزبور که تاریخ ابالغ محســوب مى گردد ظرف مدت ده روز باید نســبت به 
پرداخت بدهى خودبه بســتانکار اقدام نمائیــد و درغیر اینصــورت عملیات اجرایى 
علیه شــما جریان خواهد یافت و غیراز آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشــر نخواهد 

شد.461854 /م الف- فاتحى مسئول واحد اجراى اسنادرسمى نجف آباد/ 2/422
 اخطار اجرایى

شماره 744/97 به موجب راى شماره 1099 تاریخ 97/9/13 حوزه یازدهم شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه اسکندر حاجى عرب 
به نشــانى مجهول المکان محکوم اســت به خوانده محکوم به پرداخت مبلغ یکصد 
میلیون ریال معادل ده میلیون تومان بابت اصل خواســته پرداخت مبلغ دو میلیون و 
سیصدوچهل و پنج هزار ریال 2345000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر 
از باب تســبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت  خسارت تاخیردرتادیه از 
تاریخ سررسید 97/2/5 پنجم اردیبهشت نودوهفت لغایت اجراى حکم در حق محکوم 
له و پرداخت نیم عشر دولتى.محکوم له: داود ملکى با وکالت مریم صادقى به نشانى: 
نجف آباد-خ شریعتى شرقى مقابل ســازمان آب مجتمع تجارى ادارى نیایش طبقه 
سوم ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم 

نماید. 443720/م الف-شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد /2/424
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالسه پرونده 1208/97 دادنامه 1540-
97/11/24 مرجع رسیدگى شعبه هشــتم شــوراى حل اختالف نجف آبادخواهان: 
ســید محمد میر باقرى نشــانى: نجف آباد –پلیس راه –خیابان تفتان38 سنگبرى 
یزدان- کد پســتى 8519116681 خوانده: على اصغر دهشــت نیا نشانى: مجهول 
المــکان موضوع: مطالبه وجــه یک فقره چک به شــماره 876449 جمعــا به مبلغ 
150/000/000 ریال گردشــکار: خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت 
خوانده باال تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالسه فوق و طى 
تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و 
باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى ســید محمد میر باقرى به طرفیت على اصغر 

دهشت نیا به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک 
محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى 
اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى 
مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 
و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون 
تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 2/850/000 ریال به 
عنوان هزینه هاى دادرســى و ابطال تمبر از باب تســبیب و نیز پرداخت حق الوکاله 
وکیل و پرداخت خســارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 96/12/20 لغایت اجراى 
حکم که توســط اجراى احکام محاســبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و 
اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد.445390/م الف، 

قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه هشتم /2/426
حصروراثت 

اکبر زمانیان نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 673 به شرح دادخواست به کالسه 
254/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمد على زمانیان نجف آبادى  بشناسنامه 720 در تاریخ 97/12/2 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگــى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. 
مجتبى زمانیان نجف آبــادى ش ش 309 ، 2. اکبر زمانیان نجف آبادى ش ش 673 
، 3. اصغر زمانیان نجف آبــادى ش ش 677 ، 4. محمود زمانیان نجف آبادى ش ش 
1229 ، 5. کیاندخت زمانیان نجف آبادى ش ش 2683 ،6.مهدى زمانیان نجف آبادى 
ش ش 952(فرزندان متوفى)، 7. عزت بیگم مهدیه نجف آبادى ش ش 847 (همسر 
متوفى)، متوفى به غیر از نامبــردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 460750/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى 

حل اختالف نجف آباد /2/423
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شــماره پرونده : 97/ 806شــماره دادنامه 941–: 25 / 97/12 
درخصوص دادخواســت دعوى خواهان : ســید نعیم حسینى عاشــق آبادى  فرزند 
نصراله به نشانى  اصفهان – گزوبرخوار خ ش اســدى پورك سحرپ 21 به طرفیت 
خواندگان 1- امیددهقانى فرزندعلى اصغر2-  حســعنلى دهقان  خان بابا به خواسته 
صدورحکم مبنى بر الــزام  خواندگان بــه حضوردردفترخانه اسنادرســمى وانتقال 
سندیکدستگاه موتورسیکلت به شــماره انتظامى ایران 623- 85569مقوم به چهل 
میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسى .شورابابررسى اوراق پرونده مالحظه مدرکیه 
پیوست (قولنامه ) که حاکى ازوقوع بیع وانتقال فوق االشاره به خواهان است وپاسخ 
استعالم اداره راهوربه شــماره 1452/13/12/11/2109مورخ 97/11/9که مالکیت 
موردمعامله رابه نــام خوانده ردیف دوم اعــالم نموده خوانــدگان على رغم وصف 
ابالغ درجلســه حضورپیدانکرده وهیچ گونه الیحه ى دفاعیه اى نیزارائه ننموده اند 
لذاشورادعوى خواهان رامحکول برصحت دانسته وبه استناد مواد 220- 362قانون 
مدنى خوانده ردیف دوم رامکوم به حضوردریکى از دفاتراسنادرســمى وانجام مراحل 
قانونى وانتقال یکدستگاه موتورسیکلت به شماره انتظامى ایران 623  85569به نام 
خواهان وپرداخت مبلغ پانصدونودهزارریال هزینه دادرســى درحق خواهان راصادر 
واعالم مى دارد ضمنا به استناد بند4ماده 84ق آدم به لحاظ عدم توجه دعوانسبت به 
خوانده ردیف اول چون طرف حساب نموده اســت لذا قراررددعوى صادرواعالم مى 
گردد .راى صادره غیابى وظرف بیســت روزپس ازابالغ قابل واخواهى دراین شورا و
سپس ظرف بیست روزقابل تجدیدنظر درمحاکم حقوقى شاهین شهر مى باشد . – م 
الف 459364 غالمرضاشکوهى – قاضى شعبه ششــم شوراى حل اختالف شاهین 

شهر/ 2/430 

رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان گفت: رشته هایى 
کــه متقاضى و یا بــازارکار بــراى دانشــجویان پس از 
فارغ التحصیلى ندارد از لیست رشته هاى دانشگاه ها حذف 
و در مناطق دیگر و داراى قابلیت ارائه مى شــود. مهدى 
یوســفى در آیین تودیع و معارفه رئیس دانشگاه پیام نور 
تیران با بیان اینکه بعضى از رشته هاى دانشگاهى متقاضى 
ندارد و یا دانشجویان آن بازار کارى ندارند، اظهار کرد: باید 
نیازهاى هر منطقه و آمایش سرزمینى در توزیع رشته هاى 
دانشگاهى مورد توجه قرار گیرد. وى افزود: توزیع رشته هاى 
دانشگاهى پیام نور متناسب با نیاز و ظرفیت هاى هر منطقه 
انجام مى شود و رشته هایى که متقاضى و یا بازارکار براى 

دانشجویان پس از فارغ التحصیلى ندارد از لیست رشته هاى 
دانشــگاه ها حذف و در مناطق دیگر و داراى قابلیت ارائه 
مى شود. رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان ادامه داد: 
ارائه هدفمند رشته هاى تحصیلى دانشجویان در دانشگاه ها 
به تقویت بازار کار و تأمین نیروى انســانى در هر رشــته 
کمک مى کند و تحصیل علمى افراد بر اساس نیاز جامعه 
خواهد بود. یوســفى با اشــاره به اینکه باید ظرفیت هاى 
علمى و دانشــگاهى در ارتباط با اقتصــاد و صنعت قرار 
گیرد، تصریح کرد: این ارتبــاط دو طرفه به تقویت اقتصاد 
و همچنین ارتقاى جایگاه علمى در فعالیت هاى تولیدى 

کمک مى کند. 

رئیــس اداره زکات کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان 
اصفهان با بیان اینکه 29 میلیارد تومان زکات در اصفهان 
جمع آورى شــد گفت: با توجه به بارش هاى الهى و بهبود 
کشت و کار در اســتان پیش بینى مى کنیم میزان زکات 

امسال رشد 30 درصدى داشته باشد.
حجت االسالم غالمحسین رنجبر در گفتگو با «تسنیم» 
ادامه داد: سال گذشته کمیته امداد امام خمینى(ره) استان 
اصفهان 29 میلیارد تومان زکات دریافت کرد که 13 میلیارد 
تومان آن زکات فطره، 14 میلیارد تومان زکات گندم و جو 

و مابقى آن زکات هاى مستحبى بود.
وى با اشــاره به موارد مصرف 29 میلیــارد تومان زکات 

اظهار کرد : 85 درصد آن در زمینه زندگى فقرا اعم از بخش 
مسکن، درمان، تحصیل و کمک هاى موردى فقرا هزینه 
شد. رئیس اداره زکات کمیته امداد امام خمینى(ره) استان 
اصفهان افــزود: 15 درصد باقیمانده صــرف پروژه هاى 
عمرانى شامل تعمیر و ساخت مساجد در درجه اول، نماز 
خانه مدارس، خانه هاى عالم روستاها و کارهاى عام المنفعه 

که عموم مردم بهره مند شوند، شد.
وى خاطرنشان کرد: از آنجایى که میزان زکات پایان هر 
فصل ارائه مى شــود، با توجه به بارش هاى الهى و بهبود 
کشت و کار در اســتان، پیش بینى مى کنیم میزان زکات 

امسال رشد 30 درصدى داشته باشد.

بعضى رشته هاى تحصیلى 
پیام نور حذف مى شود

29 میلیارد تومان زکات 
در اصفهان جمع آورى شد

طالى موته در مسیر توسعه
سـال گذشـته تولیـد 401 کیلوگرم طـال در مجتمع 

طالى موته  اصفهان ثبت شد. 
علیرضا طـاالرى،  مدیر مجتمع طـالى موته گفت: 
این درحالى اسـت که پارسـال برنامـه تولید طال در 
این مجتمع 305 کیلوگـرم پیش بینى شـده بود که 
ایـن موفقیت نشـان از دسـتیابى به رکـورد در تولید 

طالست. 

افزایش زندانیان جرائم مالى
مدیـرکل زندان هاى اصفهـان از افزایـش زندانیان 
جرائم مالى در زندان هاى اسـتان طى یکسـال اخیر 
خبر داد و گفت: زندانى شـدن به جرم سـرقت، مواد 
مخدر و مسـائل مالى در صـدر جرائـم زندانیان قرار 

دارد.
 اسـدا... گرجى زاده اضافه کرد: همچنین 59 درصد 
از زندانیان استان اصفهان متأهل و 41 درصد مجرد 
هسـتند و 74 درصد از زندانیان نیز کمتر از 47 سـال 

سن دارند.

کشف کاغذ A4 احتکار شده 
مدیر بازرسى ونظارت اصناف استان اصفهان گفت: 
یک انبار احتکار 2000 بسـته کاغـذ A4 در اصفهان 

کشف شد. 
جـواد محمـدى فشـارکى ارزش ایـن محمولـه 

احتکارشده را 900 میلیون ریال برآورد کرد.

خبر

بناى تاریخى بیمارستان اخوان متعلق به دوره پهلوى اول با 
همکارى وزارت بهداشت و اداره کل راه و شهرسازى اصفهان 

از تخریب در امان ماند.
داریوش حیدرى، مرمتگر آثار تاریخى و عضو هیئت علمى 
دانشــگاه هنر اصفهان در گفتگو با پایگاه اطالع رســانى 
«چمدان» در مورد ساختمان تاریخى بیمارستان اخوان در 
کاشان گفت: این بنا 90 سال پیش در دوره پهلوى اول ساخته 
شده  اســت. در آن دوره تعدادى بیمارستان توسط طراحان 
اروپایى به ویژه طراحان آلمانى با ســبک و سیاق معمارى 

ایرانى ساخته شد که بیمارستان اخوان هم از جمله آنهاست.
وى در مورد ویژگى هاى این بنا توضیح داد: این بنا سقف ها و 
ستون هاى بلندى دارد و نماى آن از آجرکارى نفیسى برخوردار 
است. در سال هاى پیش از این بنا به عنوان مرکز اعصاب و 
روان استفاده مى شد اما پس از آنکه  حدود هشت سال به علت 
آسیب هایى که بنا دیده بود، متروکه شده بود تصمیم بر خراب 
کردن آن گرفته  شد. این مرمتگر آثار تاریخى اظهار کرد: در 
نهایت دانشگاه علوم پزشکى کاشان تصمیم به مرمت و مقاوم 
سازى بنا کرد تا به عنوان سالمتکده طب سنتى استفاده شود.

مشاور پروژه بیمارســتان اخوان ادامه داد: هزینه هاى الزم 
پرداخت و فرایند مرمت بنا آغاز شد اما به دلیل اتمام بودجه، 
پروژه در شرف تعطیلى قرار گرفت اما اداره کل راه و شهرسازى 
اصفهان باقى هزینه مرمت پروژه را متقبل شد و یک میلیارد 
تومان پرداخــت کرد تا این بناى تاریخــى نجات پیدا کند. 
امیر زاغیان، رئیس ستاد بازآفرینى شهرى اداره کل میراث 
راه و شهرسازى استان اصفهان نیز در مورد مرمت و احیاى 
بیمارســتان اخوان گفت: پروژه بیمارستان اخوان متعلق به 
وزارت بهداشت است که متأسفانه براى تکمیل مرمت و احیاى 

این بناى تاریخى با کمبود بودجه مواجه شده  بودند. از آنجا 
که رسالت و سیاست ما ارائه خدمات روبنایى و زیربنایى در 
بافت هاى فرسوده و تاریخى است به این پروژه کمک کردیم. 
او ادامه داد: بر اساس ماده 16 قانون ساماندهى و حمایت از 
تولید و عرضه مسکن و ماده 46 آیین نامه اجرایى این قانون، 

توانستیم به احیاى این بناى تاریخى کاشان کمک کنیم تا 
عالوه بر حفظ بنا، یک سالمتکده طب سنتى هم در بافت 
تاریخى کاشان ایجاد شود، بر  اساس این قانون شهردارى در 
صدور پروانه در بافت هاى فرسوده به مالکان تخفیف مى دهد 
و دولت این تخفیف را به صورت یارانه براى ما جبران مى کند، 

بنابراین از محل این تخفیفات مى توانیم به مرمت و احیاى 
بناهاى تاریخى در مالکیت دولت کمک کنیم. زاغیان اظهار 
کرد: در همین راســتا در پروژه هاى دیگرى در حوزه میراث 
فرهنگى کشور همانند مرمت مسجد جامع اردستان، بهسازى 

معابر پیرامونى نایین و... هم مشارکت کردیم.

اداره کل راه و شهرسازى اصفهان چگونه به یارى حفظ میراث فرهنگى شتافته است

مدیر باغبانى ســازمان جهاد کشاورزى استان نجات بیمارستان تاریخى کاشان از خطر تخریب
اصفهان گفت: برداشــت گل محمدى از نیمه 
اول اردیبهشت ماه درگلستان هاى نواحى گرم 
وخشک استان آغازشــده و تا اواخر تیرماه در 

شهرستان هاى سردسیر ادامه دارد.
احمدرضا رئیس زاده گفت: استان اصفهان با دارا 
بودن 3250 هکتار سطح گل محمدى درحال 
حاضر مقام سوم کشت این محصول با ارزش را 
در کشور پس از استان هاى فارس وکرمان به 

خود اختصاص داده است.
وى با بیان اینکه پیش بینى مى شــود امســال 
حدود 8850 تن گل محمدى از گلســتان هاى 
بارور اســتان برداشــت و در واحدهاى صنعتى 
وسنتى گالب گیرى که تعداد آنها به 1500 واحد 
مى رسد به گالب، اسانس وســایر فرآورده ها 

تبدیل شود.
مدیر باغبانى ســازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان افزود: بیشــترین ســطح کاشت گل 
محمدى و واحدهاى فرآورى این محصول در 
شهرستان کاشان اســت و در شهرستان هاى 
شاهین شهر و گلپایگان و برخى شهرستان هاى 
دیگر استان نیز با میزان کمتر، مزارع پرورش 

گل محمدى وجود دارد.
محصول عمده گل محمدى گالب است و از 
هر تن گل محمدى یک تن گالب به دســت 
مى آید، بخش کمترى از محصول نیز به تولید 

اسانس گل اختصاص داده مى شود .

برداشت گل محمدى تا
 اواخر تیر در استان اصفهان
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شما انگیزه  هاى زیادى دارید که بخاطرشان زندگى کنید. 
هدف هاى زندگى شما چه شخصى باشند و چه حرفه اى یا 
معنوى، طبیعتاً دوست دارید تا جایى که ممکن است عمر 
طوالنى ترى داشته باشید تا به آنها برسید. البته «رسیدن 
به نهایت آرزوها» یک تخیل است و چیزى است که هیچ 
انسانى واقعًا به آن نمى رســد. اما راه هایى وجود دارد که 
مى توانند احتمال عمر طوالنى تان را بیشتر کنند تا پروسه  

سالخورده شدنتان مطبوع تر بشود.
دیگر همه مى دانیم که غذاى ســالم خوردن، ســیگار 
نکشیدن، میوه و سبزى بیشــتر خوردن، ورزش کردن، 
چربى هاى ناســالم کمتــر خوردن و کنترل اســترس، 
مهمترین فاکتور هاى یک زندگى سالم با طول عمر زیاد 
است اما شاید ندانید دیگر چه چیز هایى عمرتان را بیشتر 
مى کنند. راز طول عمر چیزى فراتر از مسائل جسمى است 

که باید به آنها اهمیت بدهید.
ذهنتان را به چالش بکشید

این فقط بدنتان نیست که نیاز به ورزش دارد، مغزتان هم 
ورزش الزم دارد. به چالش کشیدن فکر و ذهنتان براى یاد 
گرفتن مهارت هاى جدید، از ریسک آلزایمر و زوال عقل 
کم مى کند و البته از شما آدم جذاب ترى مى سازد. فعال 
نگهداشــتن مغز، عملکرد ادراکى تان را بهبود مى دهد و 
کمکتان مى کند در هر ســنى که هستید بیشتر احساس 

جوانى و نشاط کنید.
بازى هاى فکرى بسیار عالى شامل جدول کلمات متقاطع، 
سودوکو و حل کردن معما و مســابقات پرسش و پاسخ 

مى شود. مطالعه نیز عالى است و مى توانید براى نقد کردن 
چیزى که خوانده اید وقت بگذاریــد و به آن فکر کنید. با 
افزایش ســن، یاد گرفتن موضوعات جدید کار سختى 
مى شود و دقیقاً به همین علت است که باید درگیر عادت ها 

و روتین ها نشوید و ذهنتان را مدام به چالش بکشید.
ارتباطات دوستانه محکمى برقرار کنید

احساس تنهایى و انزوا شما را مستعد بیمارى قلبى مى کند. 
این احساس منفى موجب التهاب مى شود که برانگیزاننده 
عوارض ناخوشایندى مانند سندرم التهابى روده، سرطان، 

دیابت، چاقى و ناهنجارى هاى قلبى و عروقى است.
به نظر مى رسد افراد سالمند به دلیل تنها بودن بیشتر در 
معرض بیمارى اند اما فرقى نمى کند، هر کســى باید از 
این احساس پرهیز کند. شــاید در ابتدا فکر کنید تنهایى 
اذیت تان نمى کند و با آن راحتید اما به مرور زمان شرایط 
سخت تر خواهد شد و این استرس بر جسم و روحتان اثر 

خواهد گذاشت.
به بهداشت دهان و دندانتان بسیار توجه 

کنید
سالمتى از دهان شروع مى شــود! وضعیت دندان هاى 
شما بازتابى از تندرستى عمومى تان است. مطالعات نشان 
مى دهند میان ســالمت ناکافى دهان و دندان و ریسک 
مرگ ارتباط وجود دارد اما این ارتباط بســیار پیچیده و 
ناشناخته اســت. بیمارى لثه نیز منجر به سرطان دهان، 
دیابت و بیمارى قلبى مى شــود. هــر روز دندان ها را نخ 
بکشید و مسواك بزنید و سالى دو بار براى بررسى وضعیت 

دندان هاى تان به دندانپزشک مراجعه کنید. اجازه ندهید 
دندان دردناکتان آنقدر در همین حالت بماند که به بیمارى 

تبدیل شود و عاملى براى کاهش طول عمرتان باشد.
آنقدر نخورید که دیگر نتوانید بخورید

ژاپنى ها تکنیکى دارند که توصیه مى کند تا جایى بخورید 
که 80 درصد سیر شــوید نه 100 در صد. همین تکنیک 
باعث شده در تمام دنیا بیشترین طول عمر را داشته باشند. 
علتش مى تواند این باشد که محدود کردن مصرف کالرى، 
تولید هورمون تیروئیــد را کاهش مى دهد. این هورمون 
سوخت و ساز را ُکند مى کند و پروســه  پیرى را سرعت 
مى دهد. دانشمندان از دهه  1930 دریافته اند که محدود 
کردن مصرف کالرى، طول عمــر را افزایش مى دهد و 
البته انسان، زمانى سالم تر است که بدنش چربى کمترى 
داشته باشد. به جاى اینکه همیشه نگران هر چه مى خورید 
باشید، سعى کنید تا جایى نخورید که کامًال سیر شوید و 

حساب کالرى هاى دریافتى تان را داشته باشید.
کمتر تلویزیون تماشا کنید

آمار تماشاى تلویزیون اصًال جالب نیست. مطالعه اى در 
سال 2010 نشان داده افرادى که چهار ساعت یا بیشتر 
در روز تلویزیون تماشا مى کنند، 46 درصد بیشتر ممکن 
اســت زودتر بمیرند. هر یک ساعت بیشــتر تلویزیون 
تماشا کردن، ریســک مرگ زود هنگام 11 درصد باالتر 
مى برد. دانشمندان هنوز نمى دانند علت دقیق این تأثیر 
تلویزیون تماشا کردن چیست اما به احتمال زیاد موضوع 
یکجانشینى و بى تحرکى مطرح اســت. ضمنًا نشستن 

پاى تلویزیون معموًال با خوردن اســنک هاى ناســالم 
همراه است.

قهوه بنوشید
اگر جزو آنهایى هستید که بدون قهوه نمى توانید به کارتان 
برسید پس خوشــحال مى شــوید اگر بدانید باید به این 
عادت تان ادامه دهید تا بیشــتر عمر کنید. قهوه مى تواند 
ریســک دیابت نوع دوم، بیمارى قلبــى و زوال عقل را 
کاهش بدهد. افرادى که معموًال بــه طور همزمان چند 
کار انجام مى دهند مى توانند با نوشیدن قهوه، سوخت و 
ساز را افزایش دهند و اکسیداسیون اسید هاى چرب را نیز 
بیشتر کنند که همه  اینها به معنى کاهش وزن است. قهوه 
را غذایى رژیمى بدانید! اما شیرینیش نکنید و خامه هم به 
آن اضافه نکنید تا بتوانید همچنان به عنوان یک غذاى 

رژیمى روى آن حساب کنید.
خوشبین باشید

حتى اگر زندگى سخت مى گذرد و شرایط بر وفق مرادتان 
نیست خوشبین باشید تا طول عمرتان بیشتر شود. دانشگاه 
هاروارد، تأثیر خوشبینى بر کیفیت زندگى افراد را مطالعه 
کرده اســت و دریافته افرادى که خوشبین تر و شادترند، 
16 درصد کمتر مستعد مرگ در اثر سرطان هستند و 38 
درصد کمتر ممکن اســت در اثر بیمارى قلبى یا تنفسى 
فوت کنند. ضمنًا این افراد 39 درصــد کمتر در معرض 
مرگ در اثر سکته مغزى اند. به نظر خنده دار مى رسد که 
صرفاً باور اینکه همه چیز درســت خواهد شد، سالمت و 

سرحالتان کند اما واقعیت دارد.

بسیارى از والدین دوست دارند هنگام پیاده روى، خرید 
یا گردش در پارك، نوزاد خود را در کالسکه قرار دهند و 
از دیدن وى لذت ببرند. یافته هاى جدید پژوهشگران 
نشــان مى دهد که باید در ایــن موضوع تجدیدنظر 
کرده و از قرار دادن کودکان و نوزادان در کالســکه 

خوددارى کنید.
بر اســاس نتایج یک پژوهش مشخص شد که قرار 
دادن کودکان در کالسکه سبب مى شود آنها به میزان 

60 درصد بیشتر در معرض آلودگى هوا قرار بگیرند.
در این مطالعات اعالم شده است که معموًال نوزادان در 

کالسکه هاى خود در ارتفاعى بین 55 تا 58 سانتیمتر از 
سطح زمین قرار داشته و لوله هاى اگزوز خودروها نیز 
معموًال در همین ارتفاع و حداکثر تا فاصله یک مترى 
از سطح جاده تعبیه مى شوند. این امر موجب افزایش 
آسیب پذیرى نوزادان شده و آنها را در معرض آلودگى 

بیشتر نسبت به بزرگساالن قرار مى دهد.
وقتى نوزادان در کالسکه خود در ارتفاع موازى با اگزوز 
خودروها قرار مى گیرنــد، تأثیرات منفى آلودگى هوا 
روى آنها بیشتر است. از سوى دیگر بافت هاى بدن 
نوزادان بسیار حساس تر از سایر افراد بوده و سیستم 

ایمنى بدن آنها نیز هنوز به اندازه کافى قدرتمند نیست. 
عالوه بر همه این موارد، مغز آنها نیز در مراحل نخست 
تکامل خود به ســر برده و مجموع این عوامل نشان 
مى دهد که خطر مواجه شدن آنها با هواى آلوده بسیار 

بیشتر از سایرین است.
عالوه بر این، پژوهشگران دالیل دیگرى را نیز براى 
استفاده نکردن از کالسکه ذکر مى کنند که مهمترین 

آنها عبارت اند از: 
بدنه کالسکه ها عمومًا از پالستیک و فلز ساخته شده 
و قرار گرفتن آنها در معرض نور خورشــید سبب داغ 

شدنشان مى شود. بهتر است اگر براى مدتى طوالنى با 
کالسکه زیر آفتاب حرکت مى کنید، این موضوع را در 
نظر داشته باشید. پیش از قرار دادن نوزاد در کالسکه 

نیز حتماً درجه حرارت سطح آن را آزمایش کنید.
از حرکت دادن کالسکه در خیابان خوددارى کنید. به 
ویژه در مناطق داراى دســت انداز و نامسطح مراقب 
باشید که نوزاد از کالســکه بیرون نیافتاده و مجروح 
نشود. حتماً نوزاد خود را با استفاده از کمربندهاى داخل 
کالسکه، مهار کرده و از سقوط وى جلوگیرى کنید. 
بیشترین آمار آسیب هاى واردشــده به سروصورت 

نوزادان بر اثر سقوط از کالســکه بوده و در این میان 
یک ســوم این موارد منجر به ضایعات جدى مغزى 
شده اند. نتایج برخى مطالعات نشان مى دهد استفاده 
زیاد از کالســکه موجب به تأخیر افتادن بروز برخى 

مهارت هاى نوزاد از جمله خزیدن و راه 
رفتن مى شود.

نتایج یک مطالعه انجام شده توسط 
محققان بیمارســتان کودکان تورنتو 

نشان مى دهد استفاده از کالسکه مى تواند 
موجب بى ثباتى رفتار کودکان شود.

کارھای عجیبی که عمرتان را زیاد می کند

کالسکه براى نوزادان خطرناك است

 برخى افراد در زمان گرفتن روزه دچار سردرد مى شوند اما علت سردرد در ماه رمضان چیست و چطور مى توان از آن 
پیشگیرى کرد؟ در این مطلب به این سئوال پاسخ داده مى شود.

دکتر هادى روحانى، عضو هیئت علمى و مدیر گروه فیزیولوژى ورزشى پژوهشگاه علوم ورزشى معتقد است: در ایام 
ماه مبارك رمضان براى جلوگیرى از سردرد ناشى از افت قند خون، با انجام فعالیت ورزشى مى توانید بر سردرد خود 
غلبه کنید. مهمترین عامل ایجاد سردرد در طول روز براى افراد روزه دار، افت قند خون است که به دلیل غذا نخوردن 
روزه دار پس از وعده سحر رخ مى دهد. این سردرد به طور معمول اندکى پس از ساعت ظهر بروز مى کند و به همراه 
خود، بوى بد دهان را نیز به دنبال دارد که عالمت کاهش قند خون و استفاده بدن از مواد جایگزین قند مانند کتون 
بادى هاست. البته این مسئله به این معنا نیست که در بدن شما هیچ قندى وجود ندارد بلکه قند در مخازن ویژه مثل 

عضالت و کبد به صورت گلیکوژن ذخیره مى شود اما در دسترس سلول هاى مغزى قرار ندارد.
 از آنجایى که ســلول هاى عصبى و مغز فقط مى توانند قند مصرف کنند بنابراین، کمبود قند منجر به ســردرد و 
عصبانیت شما مى شود. پس براى این که بتوانید در ایام ماه مبارك رمضان بر سردرد و بى حالى خود غلبه کنید، بهتر 

است با یک ترفند علمى و با انجام یک حرکت ورزشى قندها را از مخازن 
بدن رها کرده و به ســمت خون و مغز هدایت کنیــد.  زمانى که 
احساس سردرد در این ایام دارید، در همان لحظه از روى صندلى 
خود بلند شوید و شروع کنید تعداد 20 پله را با سرعت باال بروید، 

یا یک مسیر 30 مترى را با سرعت بدوید. یا در جا، چند 
بار با سرعت باال و پایین بپرید. با این کار به مغز پیغامى 
ارسال مى کنید مبنى بر اینکه مى خواهید یک فعالیت 

بدنى انجام دهید و بدن شما نیز شروع به خروج 
انرژى از منابع خود به ویژه رهاسازى قند 

از کبد مى کند. با این ترفند علمى 
به راحتى مى توانید قند را 

در اختیار مغز خود قرار 
دهید و سردرد را از 

خود دور کنید.

علت سردرد در زمان روزه گرفتن 

ــک
 به
تن
 تأخ
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ت ه
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 ابالغ وقت دادرسى
خواهان محسن بهارلو دادخواستى به خواسته به خواسته الزام خوانده مطالبه سفته به 
طرفیت خوانده 1- شهرام ناصرى شبانکارى 2- سرور دریس به شوراى حل اختالف 
شعبه 11 شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 156/98 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/3/28 ساعت 11 صبح تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان 
به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با 
نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرســى تعیین شده حضور یابد بدیهى 
است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رســیدگى نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد 

شد. 464135/ م الف شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 2/419
 اخطار اجرایى

شماره 841/97 به موجب راى شــماره 1198 تاریخ97/9/7 حوزه سوم شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه سید تقى هاشمى 
نام پدر ســید رحمت اله به نشــانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
40/000/000 ریال بابت اصل خواســته  و مبلغ 2/790/000 ریال به عنوان هزینه 
هاى دادرســى و ابطال تمبر و حق الوکالــه وکیل وخســارت تاخیردرتادیه از تاریخ  
سررســید95/8/15  لغایت اجراى حکم و همچنین پرداخت  نیم عشردولتى .محکوم 
له: میالد صدرى نام پدر امیر على به نشــانى: اصفهان-خ سپاهانشهر-بلوارغدیر خ 
الوند-کوچه کاشــف پالك 43 . ماده 34قانون اجراى احکام: همیــن که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یــا مالى معرفى کند که اجراى 

حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید.444032/م الف-شــعبه سوم شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 2/425
ابالغ رأى

 آگهى راى شــورا - شــماره پرونده :  97 / 470ش 4 ح  - درخصوص دادخواســت  
خواهان  پریوش البرزى فرزند امیرقلى به نشــانى بهارســتان فاز2خ پرند پ 69به 
طرفیت خواندگان 1- بهجت خشنودى 2- ســتاره صفرزاده (به عنوان وارث مرحوم 
باقرصفرزاده ) به خواســته مطالبه مبلغ 25000000ریال بابت مابقــى ثمن مبایعه 
نامه مــورخ 83/2/26به انضمام خســارت تاخیرتادیه وهزینه دادرســى بابررســى 
محتویات پرونده وشرح دادخواست خواهان ومالحظه پرونده کالسه 970150شعبه 
سوم دادگاه حقوقى شــاهین شــهر ونظربه این که خواهان درجلسه دادرسى مورخ 
97/11/13شورااظهارداشــته که درســال 1383یــک باب منزل مســکونى واقع 
درگلدیس شــاهین شــهر رابه مرحوم باقرصفرزاده طبق مبایعه نامه مذکورفروخته 
ومبلغ 25/000/000ریال ازثمن معاملــه رادریافت نکرده ونظربــه این که خریدار 
(باقرصفرزاده ) درتاریخ 92/11/24فوت نموده وطبق گواهى حصروراثت پیوســت 
دادخواست خواندگان وراث آن مرحو م مى باشند وتاکنون ازپرداخت دین امتناع نموده 
اند وباعنایت به اینکه على رغم ابالغ قانونى ازطریق نشــرآگهى خواندگان درجلسه 
مزبور حاضرنشده ونسبت به دعوى مروحه ازناحیه خواهان دفاعى رابه به عمل نیاورده 
ودلیلى بربرائت  ذمه خودارائه نکرده اند لذاباتوجه به جمیع جهات بخشــى ازخواسته 
خواهان رامحمول برصحت دانســته ومســتندابه مواد 198-519- 522قانون آیین 
دادرســى مدنى حکم به محکومیت خواندگان به نسبت سهم االرث آنان به پرداخت 
مبلغ 15/000/000ریــال بابت اصل خواســته ومبلغ 222/500ریــال بابت هزینه 
دادرسى متعلقه والصاق تمبربه اوراق پیوست دادخواست به انضمام هزینه نشرآگهى 

وپرداخت خسارت تاخیرتادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى 
ایران بامحاسبه دایره اجرا ازتاریخ تقدیم دادخواست (97/7/30) لغایت زمان وصول 
محکوم به ازمحل ماتــرك مرحوم باقر باقرصفرزاده ( همزمان با انتقال سندرســمى 
ملک موردمعامله به نام خواندگان وفق شرط قراردادى مذکوردرمبایعه نامه ) درحق 
خواهان را صادرواعالم مى دارد ونسبت به مابقى خواسته خواهان نظربه اینکه مطابق 
بامندرجات مبایعه نامه استنادى خواهان مابقى مابقى ثمن معادل 10/000/000ریال 
برذمه شــخص دیگرى به هویت (محمدامیرى ) قرارگرفتــه وبااین وصف هرگونه 
ادعا دراین خصوص مســتلزم طرح دعوى به طرفیت نامبرده مى باشــد ، مستندابه 
ماده 89قانون آیین دادرســى مدنى ناظربربند4مــاده 84آن قانون قراررداین بخش 
ازدعوى خواهان صادرواعالم مى گردد .صدرراى صادره غیابى اســت وظرف بیست 
روز پس ازابالغ قابل واخواهى دراین شــورا وســپس ظرف 20روزقابل تجدیدنظر 
درمحاکم حقوقى شاهین شهر مى باشــد وذیل آن حضورى محسوب وظرف 20روز 
پس ازابالغ قابــل تجدیدنظر درمحاکم حقوقى شــاهین شــهر خواهدبود – م الف 
456462 – سعید مهدى پور قاضى شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین 

شهر/ 2/427 
فقدان سندمالکیت

آقاى /خانم  میناخاکى زمانى فرزنداکبربا ستناد دو برگ استشهادیه محلى که هویت و 
امضاء شهود رسما گواهى شده است مدعى است سند مالکیت خود به شماره 336806 
ب /96را  که به میزان شش دانگ به شماره پالك ثبتى 406/24360واقع دربخش 
16حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که در ص - دفتر - ذیل  بنام مالک فوق  ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده و  بموجب  سندقطعى  21880 مورخ 5 / 4 / 97دفترخانه 325 
شــاهین شــهر به او انتقال قطعى یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشده  و  طبق 
تبصره 5ماده  120آق ث نحوه گم شدن جابجائى اعالم شده ، چون درخواست صدور 
سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى 

گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شــد . 459310 /م الف ناصر صیادى  صومعه – رییس اداره ثبت اسناد 

و امالك شاهین شهر / 2/428 
اخطار اجرایى

محکوم علیه افشــین مظاهرى فرزند محمود به نشــانى شاهین  شــهر مخابرات  به 
نشانى مجهول المکان محکوم له  : ابوالقاســم ترابى فرزند حسین به نشانى اصفهان 
خانه اصفهان  کوى الله پ 1 به موجب راى شماره 659 تاریخ 17 / 10 / 97 حوزه یاز 
دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شــاهین شهر محکوم علیه محکوم است 
به پرداخت مبلغ 22/000/000ریال بابت اصل خواســته ومبلغ 275/000ریال بابت 
هزینه دادرســى ومبلغ 125/000ریال بابت هزینه الصاق نمبروخســارت تاخیرتادیه 
ازتاریخ سررســید چک 87/11/20لغایت زمــان پرداخت درحق محکــوم له ، ضمنا 
پرداخت نیم عشــردولتى به عهده محکوم علیه مى باشد . وحیدهادى – قاضى شعبه 
یازدهم شوراى حل اختالف شاهین شــهر - ماده 34 قانون اجراى احکام همین که 
اجراییه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجراییه نداند بایــد ظرف مهلت مزبور صــورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا 
تســلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید. ضمنامحکــوم علیه مى تواند ظرف 
30روزازتاریخ ابالغ اجراییه دادخواســت اعســارخودرااقامه نماید تابازداشــت شود
  /م الف456322  قاضى شــعبه یازدهم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان

 شاهین شهر/ 2/429 

یک متخصص نان هاى سنتى گفت: دو پوسته شدن 
نان نه  تنها ایراد محسوب نمى شــود بلکه یک حسن 
بزرگ است که نشــان مى دهد خمیر مصرفى به اندازه 
کافى خوابیده، ورآمده و النه زنبورى و پفکى شده است.

محمدرضا خواجه درباره علت دوپوسته (دوالیه) شدن 
برخى نان ها، اظهار کرد: گاهى اوقات مصرف کنندگان 
از بروز این حالت شــکایت مى کنند و آن را یک ایراد 
مى دانند در صورتى که نه تنها ایراد محسوب نمى شود 

بلکه یک حسن بزرگ است.

خواجه با بیان علل دوپوسته شدن برخى از نان ها افزود: 
نخستین علت این است که خمیر مصرفى به اندازه کافى 
خوابیده، ورآمده و النه زنبورى و پفکى شده است. دومین 
دلیل وجود مخمر به اندازه کافى در خمیر است که یک 

حسن بزرگ محسوب مى شود.
سومین دلیل دوپوسته شــدن نان، اندازه بودن میزان 
خمیر ترش در خمیر نان است، عالوه بر این باال بودن 
درصد گلوتــن طبیعى آرد نیز علت دیگرى اســت که 

موجب دوپوسته شدن نان مى شود.
الزم به ذکر است که اگر چسبندگى خمیر زیاد باشد مانع 
فرار زودهنگام گازهاى ناشى از تخمیر شده و داخل بافت 

نان را اسفنجى مى کند.
این متخصص نان هاى سنتى در پایان اضافه کرد: اگر 
زمان پخت نان به جاى 20 ثانیه به 60 یا 120 یا بیشتر 
افزایش یابد باعث ژالتینه شدن نشاسته آرد و اسفنجى 

شدن بافت نان و بروز این حالت زیبا مى شود.

نان هایى که دوالیه مى شوند، سالمند؟



ستایش خدایى را سزاست که با آفرینش مخلوقات، بر انسان ها تجلى صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان
کرد و با برهان و دلیل، خود را بر قلب هایشان آشکار کرد. مخلوقات 
را بدون نیاز به فکر و اندیشــه آفرید، که فکر و اندیشــه مخصوص 
کسانى است که دلى درون سینه داشته باشند و او چنین نیست، که علم 
خداوندى ژرفاى پرده هاى غیب را شکافته است و به افکار و عقاید پنهان

موال على (ع) احاطه دارد.

صورت وضعیت بودجه و هزینه هاى  
شوراى اسالمى شهر مبارکه در سال1397

شوراى اسالمى شهر مبارکه

بودجه و بستانکاران  هزینه ها
مبلغ ( ریال) عنوان ردیف مبلغ( ریال)  عنوان ردیف

2/609/300/000 بودجه دریافتى از 
شهردارى  1 2/313/961/270 هزینه هاى ادارى و 

حق الجلسات  1

83/541/030 مانده از سال قبل  2 41/355/940 سایر هزینه هاى مالى 
و ادارى و حسابرسى  2

427/497 بستانکاران  3 __ ملزومات 3
49/225/764 مالیات بهمن و اسفندماه  4 450/000 تعمیرات 4

2/742/494/291
جمع 386/727/081 مانده بانک ملى 5

__ تنخواه گردان 6
2/742/494/291 جمع

آگهى مناقصه عمومى- شماره مجوز (1398،880)

روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان

شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه اى با موضوع و شرایط زیر برگزار نماید:
موضوع مناقصه: اجراى عملیات ساخت و نصب 1500 مورد انشعاب فوالدى و 300 انشعاب پلى فوالدى به صورت تکى و جمع آورى 240 مورد و جابجایى 150 

مورد انشعاب فوالدى و جمع آورى 50 عدد شیر پیاده رو و ترمیم ترانشه انشعابات در سطح شهرستان نجف آباد 
میزان تضمین: 849/000/000 ریال (هشتصد و چهل و نه میلیون ریال)

کد فراخوان: 3200311
نام و نشانى دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت گاز استان اصفهان

مهلت اعالم آمادگى: حداکثر تا تاریخ 98/03/01
مناقصه گــران مى تواننــد جهت کســب اطالعات بیشــتر بــه پایــگاه اطالع رســانى الکترونیکى شــرکت گاز اســتان اصفهان بــه آدرس

                                                                       ، www.iets.mporg.ir  با شماره تلفن 38132- 031 داخلى 2584 تماس حاصل فرمایند.

نوبت دوم آگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران 
واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت، اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 1398/03/04
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 10 صبح روز سه شنبه به تاریخ 1398/03/07

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031

نام روزنامه: نصف جهان(داخلى 384)
تاریخ انتشار: 1398/02/24

محل تأمین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمین (ریال)مبلغ برآورد (ریال)اعتبار

98 -1 -46
عملیات نصب انشعابات 
آب و فاضالب در منطقه 

5 اصفهان
2/537/405/291126/870/000جارى

دعاى روز هشتم ماه مبارك رمضان:
الِم،  عاِم، َواِْفشــآَء السَّ ْیتاِم، َواِْطعاَم الطَّ اَللّـــُهمَّ اْرُزْقنى فیِه َرْحَمه اْالَ

َوُصْحَبه الِْکراِم، بَِطْولَِک یا َمْلَجاَ اْالِملیَن.
خدایا روزیم گردان در این روز مهرورزى نسبت به یتیمان و خوراندن 
طعام و به آشکار کردن سالم و هم نشینى با کریمان به فضل و کرمت 

اى پناه آرزومندان.

www.nigc-isfahan.ir

به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارك رمضان و به منظور انس هر چه بیشتر با کالم وحى و همچنین گسترش 
فرهنگ قرآنى بین کارکنان، بیستمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه کارکنان مخابرات منطقه اصفهان 

و خانواده هاى آنها برگزار مى شود.
به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، این مسابقات ویژه کلیه کارکنان (رسمى، قراردادى، 

شرکتى و بازنشسته) بوده و به صورت غیرحضورى برگزار مى شود.
عالقه مندان به شــرکت در این دوره از مســابقات مى توانند از تاریخ 21 اردیبهشــت ماه 98 به مدت 
ده روز با مراجعه به ســایت www.tce.ir یــا از طریق لینک ثبت نام در ســایت روابط عمومى اقدام 

به ثبت نام کنند.
گفتنى اســت این مســابقات در رشــته هــاى حفظ،قرائــت، مفاهیــم و حکمت هاى نهــج البالغه 
ویژه گروه هاى سنى مختلف برگزار شــده و هر داوطلب فقط مى تواند در یکى از رشته هاى فوق الذکر 

شرکت کند .
الزم به ذکر است مراسم اختتامیه مسابقات پس از ماه مبارك رمضان همراه با تجلیل از برگزیدگان برگزار 

خواهد شد.

دکتر محمدرضا رضایى، رئیس کمیسیون عمران 
مجلس ضمن حضور در فوالد مبارکه از نزدیک با 

توانمندى هاى این بنگاه صنعتى آشنا شد.
وى ضمن تشــکر از تالش ها و زحمات صادقانه 
مدیرعامل فــوالد مبارکه خاطرنشــان کرد: این 
شرکت یکى از واحدهاى تولیدى بزرگ اقتصادى 
کشور اســت که هم براى کشور مفید واقع شده و 

هم در منطقه منشأ اثر بوده است.
رئیس کمیســیون عمران مجلس بــا بیان اینکه 
خوشــبختانه مهنــدس عظیمیــان، مدیرعامل 
فوالد مبارکه پیش از این معاون وزیر و شــهردار 
بوده اند و با محدودیت منابع دولتى آشنایى دارند 
ابراز امیــدوارى کرد در این شــرایط، بنگاه هاى 
اقتصادى بزرگى مانند فوالد مبارکــه بتوانند در 
حل مشکالت مردم، خصوصًا مساعدت در حوزه

 عمران و راه ها بیشتر از گذشته یارى رسان دولت 
باشند.

رضایى ضمــن قدردانــى از تعامالت ســازنده 
فوالد مبارکه با نماینده مردم شهرستان مبارکه در 
مجلس شوراى اسالمى گفت: به سبب حضور در 
کمیسیون عمرانى مجلس در جریان امور عمرانى 
کشــور و به  ویژه حوزه  حمل بار در شهرســتان 
مبارکه، در همین راســتا با توافــق دکتر خادمى 
معاون وزیر راه و شهرســازى حل مشکالت این 

حوزه در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی و آموزش آب و فاضالب منطقه یک اصفهان، عملیات سمپاشی شبکه هاي فاضالب 
منطقه یک به منظور از بین بردن و جلوگیري از ازدیاد حشــرات و جانوران موذي در مسیرهاي فاضالب، از 
فروردین ماه سال جاري آغاز شده و تا پایان اردیبهشت ماه ادامه دارد. همچنین عملیات شستشو و الیه روبی 
شبکه فاضالب خیابان حکیم از ابتداي اردیبهشت ماه سال جاري آغاز شده است. با توجه به اینکه شبکه فاضالب 
این خیابان تاکنون شستشو نشده و بار ترافیکی بازار بســیار زیاد است، این عملیات هرشب از ساعت 21 شب  

الی 6 بامداد ادامه دارد.

رئیس اتاق بازرگانى اصفهان گفت: شاخص مدارى و 
شاخص پذیرى به عنوان اصل مهم هر فعالیت تشکلى 
است. به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان، 
مسعود گلشیرازى در دیدار با هیئت مدیره انجمن صنایع 
پلیمر و پالستیک استان اصفهان تصریح کرد: متأسفانه 
در عرصه هــاى گوناگون از جمله بخــش اقتصادى 
شاخص گذارى و شاخص پذیرى مورد توجه قرار نگرفته 
و از این رو تصمیمات و فعالیت ها در راستاى یک هدف 
مشخص و معین سازمان دهى نشده است. وى اظهار 
کرد: رویکرد هیئت نمایندگان دوره نهم اتاق بازرگانى 
اصفهان تمرکز بر شاخص هاى کسب و کار و تالش 

براى بهبود آن در استان است.
گلشیرازى خاطر نشان کرد: براى بهبود شاخص هاى 
کسب و کار استان تمامى ظرفیت هاى بخش خصوصى 
و دولتى در یک راستا باید متمرکز شود تا فضاى کسب و 

کار براى فعاالن اقتصادى مساعد شود.  
***

نوارچیان، معاون دانشکده صنایع دانشگاه اصفهان هم 
در این دیدار از برگزارى همایــش ملى پلیمر ایران در 
اصفهان خبر داد و گفت: این همایش به همت انجمن 
صنایع پلیمر ایران و شعبه استان اصفهان و با همکارى 
اتاق بازرگانى اصفهان برگزار مى شــود. وى برگزارى 

نشست هاى تخصصى با حضور فعاالن صنعت پلیمر و 
پالستیک و اعضاى هیئت علمى دانشگاه ها را بخشى 
از این همایش عنوان کرد و گفت: برپایى نمایشگاه و فن 

بازار و ایده بازار از دیگر بخش هاى این همایش است.
اصغر اخوان مقدم، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانى 
اصفهان در این دیدار، تشکیل کلینیک صنعت پلیمر در 
دانشگاه اصفهان را گامى ارزشمند از سوى این دانشگاه 
براى نزدیک شدن صنعت و دانشگاه برشمرد و گفت: 
 سایر بخش هاى صنعتى مى توانند از این تجربه براى 
برقرارى ارتباط دو طرفه بین صنعت و دانشگاه استفاده 

کنند.

رئیس اتاق بازرگانى در دیدار هیئت مدیره انجمن صنایع پلیمر و پالستیک استان اصفهان:

شاخص مدارى و شاخص پذیــرى 
اصل مهم فعالیت تشکلى است

 اقدامات فوالد مبارکه
 در حوزه عمران

 یک مزیت براى منطقه و کشور است

رئیس کمیسیون عمران مجلس:

بیستمین دوره مسابقات قرآن کریم
سمپاشى  مخابرات منطقه اصفهان برگزار مى شود

شبکه هاى 
فاضالب

 منطقه یک

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

شــهردارى نجف آباد اعالم کرد از تاریخ دهم تا 
نوزدهم اردیبهشت ماه 98  خیابان قدس حدفاصل 
رسالت تا شــیخ بهایى در نجف آباد آسفالت شد. 
شــایان ذکر اســت خیابان قدس حد فاصل بلوار 
طالقانى تا رسالت در انتهاى سال 97 آسفالت شد 
و هم اکنون نیز خیابان بهداشت حدفاصل خیابان 
امام(ره) تا دلگشا شــاهد عملیات روکش آسفالت 

است. 

روکش آسفالت
 در خیابان قدس نجف آباد


