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راه اندازى اتوماسیون بار در پایانه کاوهسود کسبه از جریان زاینده رود «ماجراى نیمروز 2» قربانى جدید سانسور سینما؟احزاب براى صدا و سیما پخت و پز مى کنند! حمله گازانبرى یک پرسپولیسى به تابش استاناستانفرهنگ ورزش جهان نما

تولید کنندگان 
پوشاك در اصفهان

 با فعالیت هاى برندینگ 
آشنا نیستند

کولر نداریم، لطفًا سئوال نفرمایید!
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وضع بازار موبایل
 این هفته مشخص مى شود

ماجراى ممنوع کارى
 2 خواننده معروف

تولید رگ مصنوعى 
پلیمرى در دانشگاه آزاد 

خمینى شهر
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توسعه پایدار 
با حرکت در مسیر 
انرژى هاى سبز 
معنا پیدا مى کند

دبیر کمیسیون برنامه ریزى، هماهنگى و 
نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز اصفهان 

گفت: از مجموع 66 برند (نشان تجارى) 
پوشاك داخلى و خارجى موجود این استان 

22 برند مجوز فعالیت دارند.

ویژه برنامه و نمایشــگاه شــهر خورشــیدى به 
منظور فرهنگســازى اســتفاده از انرژى هاى 
خورشیدى و تجدیدپذیر با حضور تولیدکنندگان 
محصــوالت بــر پایه انــرژى خورشــیدى در 
شــهر اصفهان برگزار شــد. طى ایــن رویداد، 
تفاهمنامه همکارى و علمى، پژوهشى در زمینه 
انرژى خورشیدى نیز بین شــهردارى اصفهان 
و شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهان 

به امضا رسید.
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توافق  در ساعت 11 شب
گزارشى از نتیجه جلسه سوم کمیته بازگشایى آب در زاینده رود 

3

30 درصد اتوبوس هاى اصفهان بدون وسایل سرمایشى مسافر جابه جا مى کنند 

سپاهان و این همه خروجى؟
 استقالل باز هم در فصل نقل و انتقاالت رنگ ثبات را ندید و تا همین 
لحظه جدایى 9 بازیکن فصل قبل این تیم قطعى شده و عالوه بر آن 
تکلیف بازیکنانى مانند پاتوسى، چشمى، منتظرى و على کریمى هم 
مشخص نشده است. تراکتور هم دیگرى تیمى است که دستخوش 
تغییرات زیادى شــده و عالوه بر اینکه سه بازیکن ذوب آهن با 
پایان دوران خدمت  باید به تیم سابقشان برگردند، از اشکان 

دژاگه هم...
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در صفحه 7 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

ایجاد
 محور گردشگرى
 در منطقه یک 
شهردارى اصفهان

مرگ تدریجى لوکیشن «قصه هاى مجید»
پایان راه یکى از خاطره انگیزترین بناهاى تاریخى اصفهان
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راضى ات مى کنیم راضى ات مى کنیم 
ماریو!ماریو!

کارگاه آموزشى، پیشــگیرى و اطفاى حریق در جنگل ها و مراتع با همکارى آژانس 
همکارى هاى بین المللى ژاپن (Japan Jica) در ســجزى با حضور مســئوالن، 

آتش نشانان و... برگزار شد.
مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان در حاشیه این کارگاه آموزشى به 
خبرنگاران گفت: با توجه به اینکه در اســتان اصفهان حدود یک میلیون و 800 هزار 
هکتار اراضى مستعد آتش سوزى زیر پوشش ما هستند و با عنایت به اینکه آتش سوزى 
در سنوات گذشته در این نقاط شناسایى شده، ما هر ساله قبل از فصل گرما و از اواخر هر 
سال، دوره هاى آموزشى را براى همکاران برگزار مى کنیم و نسبت به کنترل تجهیزات 

آتش سوزى اقدام مى شود.
محمدحسین شــاملى اظهار کرد: هدف از انجام این کار، بسیج همه همکاران، براى 
کاهش و به حداقل رساندن آتش سوزى و کاهش خسارات احتمالى است. وى با بیان 
اینکه این سومین کارگاه آموزشى است که تاکنون برپا شــده است، افزود: این دوره 
آموزشى کار مشــترك با آژانس همکارى هاى بین المللى ژاپن (جایکا) است و امید 
است بتوانیم از تجربیات «جایکا ژاپن» بهره گیرى کنیم و در کنترل حریق در مراتع، 

بسیار مؤثر باشد.
شاملى ادامه داد: معموًال در استان اصفهان مراتع شهرســتان هاى سمیرم، فریدن، 
فریدونشهر و چادگان بیشتر مستعد آتش سوزى هستند ولى با توجه به اقدامات انجام 
شده در زمینه حریق، توانســتیم میزان حریق در این بخش ها را به یک ششم کاهش 

دهیم.
مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان عنوان کرد: در یک ماه گذشته در 
40 هکتار، 12 مورد آتش سوزى اتفاق افتاد که سعى داریم تا پایان سال جارى میزان 
آتش سوزى در مراتع را به حداقل برسانیم که البته در برخى اوقات، این آتش سوزى ها 

عمدى است.
شاملى با تأکید بر اطالع رسانى بیشتر به گردشگران داخلى گفت: برخى از گردشگران 
ته ســیگار خود را در مراتع رها مى کنند و موجب آتش سوزى مى شوند که باید به آنها 

آموزش داده شده و اطالع رسانى شود.
***

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان هم به عنوان مهمان ویژه این کارگاه 
آموزشــى به خبرنگاران گفت: از 6 میلیون هکتار مراتع اســتان اصفهان، دو میلیون 
هکتار آن مستعد حریق است و با آموزش هاى مختلف به مردم و جوامع محلى، شوراها 
و کمک ستاد بحران به منابع طبیعى، 74 پایگاه اطفاى حریق محلى در استان تشکیل 
شده تا حوادث کنترل شود. این در حالى است که سال گذشته 127 هکتار از مراتع دچار 
حریق شد که امسال 14 فقره حریق در حدود 42 هکتار اتفاق افتاد که نشان از کاهش 

40 درصدى حریق در مراتع دارد و این نقش آموزش را مى رساند.
منصور شیشه فروش اظهار کرد: امروز 95 درصد علت وقوع حریق، بى احتیاطى ساکنان 
محالت و گردشگران در مراتع است و حریق در ساعات 12 ظهر تا 6 عصر که هوا گرم 

است و همچنین بیشتر در روزهاى تعطیل و آخر هفته رخ مى دهد.
وى خاطرنشان کرد: مدیریت بحران استاندارى ســال قبل به گردشگران و ساکنان 

محالت، هشدار داده بود که از روشن کردن آتش در مراتع خوددارى کنند.
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: در دو ســال گذشته به منظور 

پیشگیرى از حریق با اعتبار یک میلیارد تومان، اداره امور عشایر 1500 پانل خورشیدى 
را در اختیار عشایر قرار داد و بدینسان آنها از استفاده از گیاه و مرتع، براى روشن کردن 

آتش خوددارى کردند که از این دست کارها باید رونق یابد.
شیشه فروش تصریح کرد: سال گذشته 28 میلیارد تومان از اعتبارات صندوق توسعه 
ملى در اختیار منابع طبیعى اســتان قرار گرفت و منجر به اجراى طرح هاى مختلف 
آبخیزدارى شد. امسال نیز 55 میلیارد تومان مصوب از صندوق توسعه ملى در اختیار 
منابع طبیعى براى اجراى طرح هاى گشت و مراقبت، احیاى مراتع و... اختصاص یافت.

وى درباره کانون هاى گرد و غبار در استان اصفهان هم گفت: ما در استان 16 کانون 
گرد و غبار را شناسایى کرده ایم ولى امسال با توجه به سیالب هاى اخیر، کانون هاى 
جدید ایجاد شده و ما نیز تیم هایى به مناطق مختلف و مرزهاى کویرى مشترك استان 
اصفهان با استان هاى یزد، سمنان و قم اعزام کرده ایم که مشخص شد کانون هاى 
جدیدى شکل گرفته و قرار شــد منابع طبیعى، محیط زیست و هواشناسى پیگیرى 
کنند تا با مشارکت این سه استان، طرح هاى عملیاتى و اضطرارى براى پیشگیرى از 

گرد و غبار اجرایى شود.
شیشه فروش گفت: سال گذشته 500 هکتار مالچ پاشى و 1000 هکتار نهالکارى در 
کانون هاى گرد و غبار استان انجام شــد و در کل در سطح استان اصفهان 307 هزار 

هکتار، اجراى طرح هاى بیابان زدایى، منابع طبیعى و آبخیزدارى انجام شد.
وى ادامه داد: 3/2 میلیون هکتار اســتان اصفهان، بیابانى است و کانون هاى بیابانى 
بحرانى یک میلیون و 90 هزار هکتار اســت که در 16 کانون شناسایى شده است و تا 
پایان سال جارى در فاز اول بخشــى از کانون هاى گرد و غبار با برنامه هاى مختلف، 
کنترل مى شــود. مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان همچنین در کارگاه 
آموزشى هم خطاب به شرکت کنندگان گفت: سه کلید طالیى در زمان بحران، آمادگى 
قبل از وقوع حادثه، انسجام و بر اساس برنامه حرکت کردن است و در مدیریت بحران 
اشخاصى که فعالیت مى کنند باید انعطاف پذیر و به روز بوده و هنر کار کردن با لوازم و 
تجهیزات را داشته باشند و داراى روحیه ایثار و شجاعت باشند که البته مستندسازى در 

زمان بحران، بسیار مهم است و باید به آن توجه شود.
شیشــه فروش اظهار امیدوارى کرد نتایج این کارگاه آموزشى، براى دست اندرکاران 

اثربخش باشد.
***

مسئول آموزش «جایکا ژاپن» در ایران هم با بیان اینکه در ژاپن 2000 حریق با وسعت 

زیر یک هکتار اتفاق مى افتد، گفت: بیشــتر این حریق ها در فصل بهار و در اســتان 
«اوکایاما» اتفاق افتاده است.

«شوییچى یاماشیتا» افزود: در ژاپن دســتورالعمل هاى حریق هرساله بازنگرى و به 
روز مى شود، این در حالى اســت که یکى از دالیل وقوع حریق آتش زدن مراتع است 
و به همین منظور معموًال گروه هاى دونفره در منطقه مراتع گشتزنى مى کنند. وى بر 
اجراى فعالیت هاى پیشــگیرانه، آگاهى بخش، اطالع رسانى و تقویت سیستم بسیج 
اعزام نیروها، تهیه و اصالح برنامه کنترل حریق در جنگل، اجراى تمرینى برنامه کنترل 

حریق در جنگل، تقویت بازرسى و... تأکید کرد.
یاماشــیتا با بیان اینکه کارکنان آتش نشانى سراســر ژاپن، آمادگى مانور در حریق را 
همواره تجربه مى کنند، گفت: در حال حاضر ما پروژه مشترك ایران و ژاپن در خصوص 
مدیریت آبخیزدارى با موضوع «مدیریت جامع حوضه هاى آبخیز» را انجام مى دهیم 

تا به بهبود زندگى مردم در مناطق جنگلى کمک شود.
وى مهمترین دشمن آبخیزدارى و جنگل را، وقوع حریق دانست و گفت: ما امروزه یک 

دوره آموزشى اطفاى حریق را برگزار کردیم که در دیگر استان ها نیز ادامه مى یابد.
***

مسئول هماهنگى ملى پروژه «جایکا ژاپن» نیز گفت: ما از سال 76 همکارى با ژاپن را 
آغاز کرده ایم و امروز در قالب پروژه مدیریت مشارکتى جنگل و مرتع در حوضه آبخیز 
کارون در مباحث توسعه اى در استان هاى اصفهان، خوزستان، فارس، چهارمحال و 

بختیارى، لرســتان و کهگیلویه و بویراحمد این پروژه فعــال بوده که هدف آن جلب 
مشارکت مردم براى مدیریت مراتع و جنگل هاست.

حسینعلى محمدى افزود: قرارداد با شرکت ژاپنى «جایکا» در سال 2017 منعقد شده 
و قرار است پروژه ظرف مدت پنج سال انجام شــود. وى توضیح داد: پروژه در استان 
اصفهان در شهر سمیرم که محدوده حوضه کارون اســت اجرا شده تا بتوانیم توسعه 

روستایى و... را تجربه کنیم.
***

در کارگاه آموزشى آشنایى، پیشگیرى و اطفاى حریق در جنگل ها و مراتع با همکارى 
آژانس همکارى هاى بین المللى ژاپن، معاون فنى منابع طبیعى و آبخیزدارى اســتان 
اصفهان هم گفت: اصوًال حریق در مراتع به دو صورت عمدى و سهل انگارانه به وقوع 

مى پیوندد که الزم است در هر دو بخش اقدامات مؤثرى صورت پذیرد.
عبدالرضا مهاجرى از رســانه ها خواســت تا مردم را بیش از پیش آگاه سازند تا شاهد 

آتش سوزى در مراتع نباشیم.
وى تأکید کرد: تلفن 1504 در اختیار مردم است  تا مسائل خود را با ما در میان بگذارند و 

در صورت بروز حریق در مراتع و... عکس العمل سریع داشته باشند.
در پایان، مانــور اطفاى حریق بــه صورت نمادین در بخشــى از اراضى ســجزى 
انجام و آتش در کوتاه ترین زمان ممکن با عکس العمل به موقع و مطلوب آتش نشانان، 

خاموش شد.

در قالب یک کارگاه آموزشى در سجزى بررسى شد

استفاده از تجربیات ژاپن براى کنترل حریق در مراتع اصفهان
ساسان اکبرزاده

سپاهان
 استقالل باز هم در فص
9لحظه جدایى9 بازیکن
تکلیف بازیکنانى مانند
مشخص نشده است
تغییرات زیادى ش
پایان دوران خ
دژاگه هم...

گرى
یک 
صفهان
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 تلویزیون خود را از تلویزیون خود را از
 امکان تبلیغ سریال هایش  امکان تبلیغ سریال هایش 
محروم کرده استمحروم کرده است

امین زندگانى:امین زندگانى:

در برنامه ویژه فرهنگسازى استفاده از انرژى هاى 
خورشیدى عنوان شد

ن

ن
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رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل گفت: طى هفته جارى 
وضع بازار موبایل مشخص مى شود.

ابراهیم درستى اظهار کرد: حدود 40 روز است که بسیارى 
از شرکت ها ثبت سفارش کردند و این درحالى است که 
باید منتظر ماند که آیا این شرکت ها مى توانند سهم بازار 
را تأمین کنند یا خیر. وى افزود: اگر شرکت ها قادر نیستند 
که کمبود بازار را تأمین کنند، اجازه دهند واردکنندگان با 

واردات کمبود و نیاز بازار را جبران کنند.
به گفته درســتى، باتوجه به آنکه نرخ ارز در بازار کاهش 
یافته است اما قیمت موبایل تغییر نکرده و باید علت این 
امر را جویا شــد. رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل در 

پاسخ به اینکه تعیین تکلیف 660 هزار گوشى به جا مانده 
در گمرك به کجا رسیده اســت، گفت: بسیارى از این 
گوشى ها روانه بازار شده  و تعداد اندکى از آنها در گمرك 

باقى مانده است. 
درستى تصریح کرد: هدف ما آن است که بتوانیم گوشى 
مورد نیاز بــازار را تأمین و رضایــت متقاضیان را جلب 
کنیم. رئیس اتحادیه فروشــندگان موبایل تأکید کرد: 
امیدواریم که بازار موبایل بتواند به یک ثبات قیمت برسد 
تا سودجویان و دالالن از این موضوع سوءاستفاده نکنند. 
وى افزود: امیدواریم همکارى دولت و اصناف بیشتر شود 

تا بازار روند مطلوب ترى به خود بگیرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته است: از زمانى 
که سدها را ساختیم مهندسى رودخانه هاى پایین دست 
را رها کردیم. وقتى رودخانه به حال خود رها شــود، پر 
مى شود و جزیره در آن به وجود مى آورد که این مسائل 

عبور آب را کم مى کند.
عیسى کالنترى در جلسه ستاد ملى مقابله با گرد و غبار در 
خوزستان عنوان کرد: ما محیط زیست را به هم ریخته ایم. 
دخل و تصرف هاى غیرپایدارى که در محیط زیســت 
انجام داده ایم موجب شده که به اینجا برسیم. با ساختن 
سدها، سیل را مهار کردیم اما آب دشت ها و تاالب ها را 

از آن پس گرفتیم.

رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: ما به 
طبیعت تجاوز مى کنیم اما حاضر نیستیم هزینه این تجاوز 

را بپردازیم بعد مدعى مى شویم که خسارت خورده ایم.
وى با اشاره به سرعت باالى تکنولوژى و افزایش سطح 
زندگى مردم تصریح کرد: محیط زیست کشور به شدت در 
معرض تهدید است. سیل ها در گذشته ریزگردها را مهار 
مى کرد اما با افزایش دام ها و چراى مراتع و تغییر خاك، 
ما دیدیم که ریزگردها افزایش پیدا کرد. رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست تأکید کرد: در 50 سال آینده تمام 
ایران به جز خوزستان و حاشیه رود ارس مشکل آب پیدا 

مى کنند.

وضع بازار موبایل
 این هفته مشخص مى شود

محیط زیست کشور به شدت 
در معرض تهدید است

بربرى 
شورترین نان است

   مهر | رئیس انســتیتو تحقیقات تغذیه اى 
و صنایع غذایى کشور با اشــاره به برنامه هاى 
کنترل و کاهش فشار خون در وزارت بهداشت، 
ادامه داد: بیشــترین مقدار نمــک دریافتى از 
طریق مواد غذایى در کشور، مربوط به نان است 
و در بین انواع نان ها، نان بربرى بیشترین مقدار 

نمک را داراست.
 هدایت حسینى ادامه داد: البته با توجه به سرانه 
مصرف باالى نان لواش در کشور و باال بودن 
مقدار نمک در تولید این نان بیشــترین مقدار 
نمک را از بین موادغذایى نان لواش به ســبد 

مصرف غذایى ایرانى ها وارد مى کند.

«شبى که ماه کامل شد» 
به سیستان هم مى رسد

   خبر آنالیــن | این روزها فیلم ســینمایى 
«شبى که ماه کامل شد» به کارگردانى نرگس 
آبیار در سینماهاى سراسر کشور روى پرده رفته 
اســت اما نکته جالب توجه دربــاره این فیلم، 
اکران نشدن آن در سیستان و بلوچستان است، 
این در حالى اســت که قصه این فیلم در این 

استان روایت مى شود. 
حال محمدحسین قاسمى، تهیه کننده «شبى 
که ماه کامل شــد»، درباره اکــران این فیلم 
در استان سیستان و بلوچســتان گفت: «این 
فیلم در سیســتان  و بلوچســتان نیز نمایش 
داده خواهد شــد. طبق برنامــه اى که داریم 
فکر مى کنــم در نهایت از هفتــه آینده روى

 پرده برود.»

تقاضا 
6 برابر تولید است

   پانا | وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر 
اینکه براى اصالح صنعت خودرو جدى است، 
مى گوید از ابتداى امسال تا کنون شش میلیون 
تقاضاى خرید خودرو وجود داشته درحالى که 
کل تولید خودرو در سال، یک میلیون دستگاه 

است.

مشاور امالك با معرفت!
   اقتصادنیوز | درشرایطى که در ماه هاى 
اخیر قیمت رهن و اجاره مسکن در بسیارى از 
شهرهاى بزرگ کشــور با رشدى غیرمنطقى 
مواجه شده، یکى از مشــاوران امالك با درك 
وضعیت ســخت مســتأجران در ایــن روزها 
حرکت جوانمردانه اى انجــام داده که بازتاب 
زیادى در رســانه ها و شــبکه هاى اجتماعى

 داشته است.
 این مشاور با نصب تابلویى اعالم کرده تمدید 
قراردادهــاى اجــاره را براى کمــک به حال 
مستأجرین به صورت رایگان انجام خواهد داد. 
مدتى پیش در شبکه هاى اجتماعى نیز پویشى 
براى متقاعد کردن صاحبخانه ها براى کمک 
به مستأجران راه افتاد که تأثیر بسزایى دراین 

خصوص داشت.

وضعیت بارش ها  در پاییز 
   ایسنا | سرپرست پژوهشکده اقلیم شناسى 
با تأکید بر اینکه بارش فصل پاییز بدون تأخیر 
شروع مى شــود، گفت: بر اســاس مدل هاى 
اقلیمى، میــزان بارش کشــور در پاییز 98 در 

محدوده نرمال خواهد بود.
 ایمــان باباییــان تصریــح کــرد: مدل هاى 
اقلیمى نشــان مى دهد که بارش هــاى پاییز 
98 بــا تأخیر مواجــه نخواهد بــود و به موقع 
آغاز مى شــود. همچنین مدل هــاى اقلیمى 
میانگین دماى هواى کشــور را در فصل پاییز، 
در محدوده 0/5 تا یک درجــه بیش از نرمال 

پیش بینى مى کند.

اقدام هماهنگ؟ 
   ایمنــا | رئیس فراکســیون امید مجلس شوراى 
اسالمى گفت: برخوردها با اعضاى شوراهاى کالنشهرها 
نگران کننده است. محمدرضا عارف، در حساب توییترى 
خود نوشــت: برخوردهاى چندماهه اخیر با تعدادى از 
اعضاى شوراى شــهر کالنشهرها از ســوى برخى از 
محاکم نگران کننده است و شــائبه اقدامى هماهنگ 
براى ناکارآمد جلوه دادن شوراى اسالمى شهر را تقویت 

مى کند.

هواپیماها برگشتند
   ایرنا | مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبرى هوایى 
ایران از بازگشت پروازهاى عبورى به تعداد 840 پرواز در 
روز خبر داد و گفت: ایران هیچ مذاکره اى با هیچ ایرالین 
خارجى نداشــته و افزایش مجدد پروازهاى عبورى از 
آسمان ایران نتیجه پایان التهاب ها در منطقه و مطلوبیت 

کریدورهاى پروازى ایران است. 

این 4 خانواده
   خبر آنالین | رئیس فراکســیون مبارزه با مفاسد 
اقتصادى مجلس شوراى اسالمى گفت: 34 هزار خودرو 
غیرقانونى در سال هاى 96و 97 ثبت سفارش شده است 
و همچنین چهار خانواده با اســتفاده از رانت و تشکیل 
باندهاى فساد اقتصادى 125 هزار خودرو خارجى را به 
کشور وارد کردند. خجســته افزود: مطالبه مردم همین 

است که در برابر رانت و غارت آقازاده ها بایستیم.

مسدود شدن 6 میلیون حساب 
   ایســنا | رئیس ستاد مرکزى مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز اعالم کرد که از ســال گذشته تاکنون حدود شش 
میلیون حساب بانکى که به صورت غیرمجاز و غیرقانونى 
افتتاح شده بودند و در راســتاى پولشویى قاچاق کاال و 
ارز، قاچاق مواد مخدر و... فعالیت مى کردند، شناسایى و 
مسدود شده است و تعداد اندك باقیمانده این حساب ها 

نیز تا پایان امسال مسدود خواهد شد.

فعالً غیر قانونى است
   ایسنا | یک عضو کمیسیون انرژى مجلس شوراى 
اسالمى با تأکید بر اینکه بیت کوین، هم مى تواند یک 
فرصت باشــد و هم یک تهدید محســوب شود گفت: 
بیت کوین با قرار گرفتن در چارچوب قانونى مخصوص 
خود مى تواند به یک فرصت تبدیل شود و اصًال شاید در 
آینده عده اى نیروگاه براى تولید بیت کوین و صادرات ارز 
مجازى احداث کنند. اما امروز متأسفانه با برق کشاورزى 
یا صنعتى با تعرفه ارزان قیمت این ارز مجازى تولید و صادر 
مى شود و یک نوع سو ء استفاده است که غیر قانونى است.

توصیه آیت ا... جنتى 
   تابنــاك | آیــت ا... احمد جنتى بــه وجود بعضى 
مشکالت اقتصادى در کشــور که بخش ناچیزى از آن 
مربوط به تحریم هاى خارجى و بخش عمده آن نتیجه 
برخى سوء مدیریت هاى داخلى است اشاره و خاطرنشان 
کرد: مردم و به ویژه قشر آسیب پذیر از وجود گرانى و رکود 
در سختى هستند که باید با همت و جدیت مسئوالن این 

مسائل رفع شود. 

تکثیر اشکال!
   ایلنــا |   وزیر نفت دربــاره اینکه ایــن روزها در 
رســانه هاى عمومى راه هاى فروش نفــت و دور زدن 
تحریم ها مطرح مى شــود، گفت: اگر چیزهایى را که 
مى گویند درست باشد، به معنى پنبه کردن چیزى است 
که ما رشته کرده بودیم. وى در پاسخ به اینکه آیا با صدا 
و سیما و آقاى على عسگرى درباره این موضوع صحبت 
شده است، گفت: بله صحبت کرده ایم اما ایشان گفتند 
که کسانى هم قبل از صدا و سیما این کار را کرده اند و ما 

هم گفتیم تکثیر اشکال، رفع اشکال نمى کند.

خبرخوان

روزنامه «اعتماد» با فاطمه هاشمى رفسنجانى درباره 
موضوعات مختلف از جملــه دولت روحانى، اختالفات 
اصالح طلبان و... مصاحبه کرده اســت. بخشى از این 

مصاحبه را مى خوانید:
از وصیتنامه گم شده آقاى هاشمى 

چه خبر؟
هنوز پیدا نشده اســت. من مطمئنم که پدر وصیتنامه  
دیگرى داشتند. سالى که مى خواستیم به عراق برویم 
وصیتنامه نوشتند که مادر هم به وصیتنامه خود مطالبى 
اضافه کرد. یک بار دیگر هم دو سه سال قبل از فوتشان 
دیدم که پدر و مادر در مورد این موضوع حرف مى زنند که 
من خندیدم و به شوخى گفتم سهم من را بیشتر از بقیه 
بنویسید. به هر حال این وصیتنامه اى که ما دیدیم سال 
79 نوشته شده  بود. در مسائل خانوادگى من خیلى به پدر 
نزدیک تر بودم، حتى بعد از وفات ایشان محسن از من 
پرسید که مى دانى وصیتنامه پدر کجاست که من گفتم 
باید یا در گاوصندوق خانه یا گاوصندوق و چند کشویى 
که در مجمع داشتند، باشــد. در این گاوصندوق ها هم 
برخى پرونده ها و مطالب مهمى را نگهدارى مى کردند. 
اما وقتى به دفتر ایشان در مجمع مراجعه شد هیچ کدام 

از آن پرونده ها نبود.
گفته شده که مدارك و پرونده هایى 
در مــورد انتخابات ســال 88 در 
گاوصندوق مجمع داشــتند. این 

نقل قول درست است؟
مــدارك و پرونده هاى خیلى زیادى بــود، ازجمله این 
پرونده ها در مورد انتخابــات 84 بود که یکى از قضات 
نامه اى در مورد تخلفات صورت گرفته در این انتخابات 
براى آقاى هاشــمى فرســتاده  بود؛ نامه اى که آقاى 
مطهرى هــم در مورد تخلفات صــورت گرفته در این 
انتخابات به آن اشاره کرده است. مدارك و پرونده هاى 
متعددى بود که نمى توانم از جزییات آن چیزى بگویم. 
من مى خواندم و بعد در همان کشو مى گذاشتم که بعد از 

فوت ایشان ناپدید شد.

مشاور عالى سابق رئیس جمهور با عنوان 
اینکه باور و پذیــرش وجود موضوعى به 
اسم «پرستو» سخت است، گفت: براى 
من دور از ذهن نیســت که دستگاه هاى 
امنیتى بیگانه از پرســتو استفاده کنند اما 
اینکه دستگاه امنیت جمهورى اسالمى 
این کار را کند را نمى توانم قبول کنم شما 

هم نپذیرید چون به نفع کشور نیست.
اکبر ترکان، مشاور پیشین رئیس جمهور، 
در واکنش به ماجراى پیش آمده نجفى و 
برخى گمانه زنى ها درباره «پرستو» بودن 
میترا استاد گفت: آیا منظور شما از پرستو 

فرستادن برخى زنان براى مردان است؟ 
مى شود یک بچه مسلمان در دستگاه هاى 
امنیت اســالمى چنیــن کارى را بکند؟ 
وا... براى من سخت اســت باور کنم که 
بچه هاى ما در دستگاه هاى امنیتى این کار 
را که اسم خاصى در ادبیات عموم جامعه 

دارد، انجام دهند.
مشاور سابق رئیس جمهور با منکر دانستن 
این موضوع، دامن زدن به آن را نادرست 
خواند و گفت: نمى توانیم قبول کنیم که در 
جمهورى اسالمى یک فرد امنیتى این کار 
را بکند. اسرائیلى ها و دستگاه هاى امنیتى 
خارجى که مقید به دین، شــرع و اسالم 
نبــوده و اصولى ندارند ایــن کار را انجام 

مى دهند اما ما یک اصولى داریم.
ترکان با بیــان اینکــه نمى تواند وجود 
پرستو در دســتگاه هاى امنیتى کشور را 
بپذیرد، گفت: احتمالش را بســیار بسیار 
ضعیف مى دانم که در دستگاه هاى امنیتى 
جمهورى اسالمى کسانى باشند که این 

کار خالف شرع را انجام دهند.

 «کتى»، «لیلى» و «جیبسى»، این سه اسم شاید براى 
شما آشنا نباشــد اما مردم غرب کرمانشــاه خوب با این 
اسامى آشنا هســتند؛ «کتى»، «لیلى» و «جیبسى» از 
مشهورترین سگ هاى جستجو و نجات در ایران هستند، 
این سه قالده سگ توانستند در زمین لرزه 7/3 ریشترى 
21 آبان 96 در 11 کیلومترى بخش ازگله و 32 کیلومترى 
شهرستان ســرپل ذهاب در غرب کرمانشاه، شش نفر را 

زنده نجات دهند و 18 جسد را در زیر آوار شناسایى کنند.
«کتى»، «لیلى» و «جیبسى» در زمین لرزه آن سال، ابتدا 
مادر و دختر بچه اش که زیر آوار گرفتار شده بودند و سپس 

سه مرد و دو زن دیگر را شناسایى کردند.
اسماعیل اســکندرى، رئیس مرکز آموزش و نگهدارى 
سگ هاى تجسس و زنده یاب (آنَست) با بیان اینکه «حس 
بویایى سگ ها ده هزار برابر انسان است» مى گوید: «اگر 
یک ظرف قرمه سبزى داشته باشیم و آن را در ده ظرف 
مجزا بریزیم براى ســگ هر ظرف، بویى متفاوت دارد و 

سگ بو ها را از هم تفکیک مى کند.»
نکته جالب دیگرى که شــاید ندانید این است که «اگر 
کیفیت غذاى این سگ ها خوب نباشــد کارایى آن هم 
کاهش مى یابد» اسکندرى با تأیید این نکته در خصوص 
تعداد وعده هاى غذایى این سگ هاى زنده یاب مى افزاید: 
«سگ ها در موقعیت هاى سنى مختلف تعداد وعده هاى 
غذایى متفاوتى مصرف مى کنند، تعداد وعده هاى غذایى 
سگ تازه متولد شده، از یک سگ بالغ بیشتر است، یک 

سگ بالغ در روز شــاید یک وعده غذایى دریافت کند. 
عالوه بر این وزن این ســگ ها و کیفیت غــذا در تعداد 

وعده هاى غذایى آنها تأثیرگذار است.»
رئیس مرکز آموزش و نگهدارى ســگ هاى تجسس و 
زنده یاب در مورد نژاد این سگ ها مى گوید: «هرچند نژاد 
این سگ ها آلمانى است اما این سگ ها را وارد نمى کنیم 

و در ایران زاد و ولد مى کنند.»
اسکندرى در مورد آموزش این ســگ ها نیز مى افزاید: 

«توله ها از سه ماهگى توسط گروه آموزش که در آلمان 
دوره دیده اند مورد تعلیم قرار مى گیرند. سگ ها به مدت 
دو سال آموزش مى بینند و بعد از دوسال سگ هاى زنده 

یاب مى شوند.»
رئیس مرکز آموزش و نگهدارى ســگ هاى تجسس و 
زنده یاب با بیان اینکه 11 ســرمربى این مرکز در آلمان 
آمــوزش دیده انــد و تمامى تخصص هــاى الزم را در 
رشته هاى مختلف کسب کردند، مى گوید: «کشور به 9 

منطقه تقسیم شده است و در هر منطقه یک سرگروه وجود 
دارد که این ســرگروه ها نیرو هاى منطقه خود را آموزش 
مى دهند و اطالعات به روز در اختیار آنها قرار مى دهند.»

اسکندرى تأکید مى کند که برنامه آموزشى این سگ هاى 
زنده یاب ساعت مشــخصى ندارد، مى افزاید: «آموزش 
فقط منحصر به یک روز یا ســاعت مشخص نیست. در 
هواى بارانى، هواى گرم، هنگام برف، نیمه شــب، صبح 
زود آموزش انجام مى شــود، چون حادثــه هیچگاه خبر 

نمى کند.»
اسکندرى در مورد زبان آموزش این سگ ها هم مى افزاید: 
«زبان آموزش براى سگ هاى زنده یاب شرطى سازى 
اســت، اصًال ربطى به این موضوع ندارد که شما به چه 
زبانى صحبت مى کنید، مثًال نیرو هایى که به زبان کردى 
صحبت مى کنند، سگ آموزشى طبق شرطى شدن کردى 
را درك مى کنــد. یا مناطق ترك زبــان، ترکى صحبت 
مى کنند. این در اصل شرطى ســازى است هنگامى که 
ســگ فرکانس ها را براى آموزش دریافت مى کند، مهم 

نیست که از چه زبانى استفاده مى شود.»
آیا پیداکردن مواد مخدر صنعتى از مواد مخدر سنتى براى 
سگ هاى موادیاب ســخت تر است؟ پاسخ اسکندرى به 
این سئوال این بود: «این سگ ها به هر چیزى که شرطى 
شده باشند واکنش نشــان مى دهند فرقى نمى کند که 
مواد مخدر سنتى باشد یا صنعتى و هیچ محدودیتى براى 

سگ ها وجود ندارد.»

آنچه باید در مورد سگ هاى زنده یاب بدانید

«کتى»، «لیلى»، «جیبسى» و سایر رفقا!

وصیتنامه دوم هاشمى 
هنوز پیدا نشده

واکنش ترکان به پرستو بودن همسر دوم نجفى:

 وا... سخت است باور کنم!

فرمانده پلیس فرودگاه هاى کشور درباره 
اظهارات اخیرش در خصــوص اینکه آیا 
جلوگیرى از سوار شدن مسافران بدحجاب 
به هواپیما از ســوى پلیــس فرودگاه ها، 
زیربناى قانونــى دارد یا خیــر؟ گفت: بر 
اساس قانون، پلیس موظف است با جرم 
مشهود مقابله کند وکسى که کشف حجاب 
کند، پلیس حتماً با وى برخورد خواهد کرد.

سردار حسین مهرى در گفتگو با «مهر» در 
پاسخ به اینکه آیا برخورد با کشف حجاب 
در فرودگاه ها، نیاز به حکم قضایى دارد؟ 
اظهار کرد: مقامات قضایى اعالم کرده اند 
در جرائم مشهود، پشتیبان پلیس هستند و 
با این جرم بدون تعارف برخورد مى شود. 
وى یادآور شــد: پلیس در مرحله اول به 
افرادى که در فرودگاه ها کشــف حجاب 
کنند، تذکر مى دهد؛ اگــر فرد متخلف به 
تخلف خود ادامه داد، به عنوان جرم مشهود 
آن را پرونده کرده و تحویل مقام قضایى 

خواهیم داد.
سردار مهرى در پاسخ به اینکه اگر از کشف 
حجاب مسافران در داخل هواپیما گزارش 

برسد، از مسافرت فرد متخلف جلوگیرى 
مى شــود یا خیر؟ گفت: بــا هماهنگى با 
همکاران ما در سپاه حفاظت پروازها، به ما 
گزارش داده مى شود و رسیدگى مى کنیم.

فرمانده پلیس فرودگاه هاى کشور درباره 
پروازهاى خارجى نیز تصریــح کرد: اگر 
کشف حجاب مسافران پروازهاى خارجى 
در فرودگاه هاى داخل ایران باشد مشمول 
این قانون مى شود. وى افزود: این موضوع 
را با قاطعیت انجام مى دهیم و حتى از سوى 
مقامات ارشد مورد حمایت قرار گرفته ایم و 
به ما کتبًا ابالغ کرده انــد که با این موارد 

حتماً برخورد شود.

برخورد با کشف حجاب حتى داخل هواپیما

چند روز پیش شبکه 3 سیما در اقدامى 
عجیب و ســئوال برانگیز با اســتناد به 
منبعى مجعول، اقدام به پخش تصاویر 
ماهواره اى از مســیر یک کشتى کرد 
که چگونگى دور زدن تحریم ها توسط 
ایران را نشــان مى داد. در این برنامه، 
مجرى شــبکه 3 هیجــان زده تعریف 
مى کرد که با همکارى یک تیم خبرى 
توانسته نشــان دهد یک میلیون بشکه 

نفت تحویل چینى ها شده 
است!

او همچنیــن در ادامه با 
نشــان دادن تصاویرى 
هوایى از محل خرید نفت 
و همچنیــن تصویر یک 
کشــتى به نام «سالینا» 
تمام ریــز اطالعات یک 
معاملــه نفتى را افشــا 

مى کند. این اقدام در شــرایطى اتفاق 
مى افتد که مسئوالن همواره بر محرمانه 
نگهداشتن اطالعات فروش نفت تأکید 
مى کنند تا مبادا طرف آمریکایى جلوى 

راه هاى فروش نفت را بگیرند.
در حالــى کــه بســیارى از کاربــران 
شــبکه هاى مجازى این اقدام شبکه 3 
را ســئوال برانگیز قلمداد کرده اند، یک 
فعال رسانه اى اصولگرا نیز معتقد است 

که این اتفاق یک گاف رسانه اى بوده که 
رخ داده است.

محمد مهاجرى در گفتگو با «جماران» 
اظهار کرد: همانطور که همیشــه گفتم 
صداوســیما صاحب نــدارد و منظورم 
این نیســت که رئیس در اتاقش حضور 
ندارد، بلکه مى خواهــم بگویم قدرت 
در آنجا دســت رئیس، معاونان یا مدیر 

شبکه ها نیست.

مهاجرى ادامــه داد: احزابى سیاســى 
از بیــرون براى صداوســیما پخت و پز 
کرده و آنها پخش مــى کنند و مدیران 
سازمان بیشتر ناظر کیفى هستند. بدین 
معنا که تنها نــگاه مى کننــد و کیف 
مى کنند. بــه نظر مى رســد که اصًال 
نظارتى بر صداوســیما وجود ندارد که 
بخواهیم نگران باشیم آیا این کار را در 

ضدیت با دولت انجام مى دهد یا خیر.

احزاب براى صدا و سیما پخت و پز مى کنند!

فرمانــده یگان حفاظت محیط زیســت 
اســتان سیســتان و بلوچســتان گفت: 
عقرب هــاى بالدار ســیاه در گلخانه اى 

در حاشیه شــهر زاهدان، 
زنده گیرى شدند.

حمید ریگــى در این باره 
اظهار کرد: طى گزارشى از 
دوستداران محیط زیست 
در زاهدان مبنى بر مشاهده 
عقرب ســیاه بالدار، یگان 
حفاظت محیط زیســت 
استان سریعاً به محل اعزام 

و ضمن تصویربردارى از این گونه جدید، 
زنده گیرى بدون آســیب رساندن به این 
موجود زیبا انجام شد و در این مکان تعداد 
سه عدد عقرب از همین گونه زنده گیرى 
شد.  فرمانده یگان حفاظت محیط زیست 

استان افزود: قدیمى ترین و کهن ترین متن 
در آثار دانشــمندان اسالمى که از عقرب 
پرنده یا به تعبیر دیگر عقرب بالدار سخن 

به میان آمده از شــخصى به نام عمروبن 
بحر معروف به «جاحــظ» متوفاى 255 
قمرى 12 قرن پیش است. وى  گفت: این 
عقرب ها در زیستگاه مناسب رهاسازى 

شده اند.

پرواز عقرب هاى بالدار سیاه در زاهدان
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مدرسه تاریخى اصفهان که لوکیشــن سریال جذاب 
«قصه هاى مجید» بود روزگار تلخــى را مى گذراند و 

شمارش معکوس براى مرگ آن آغاز شده است.
دبیرستان متوسطه اول «شهید حلبیان» سال گذشته به 

دستور اداره کل نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس استان 
اصفهان به علت فرسودگى تعطیل شد و امسال مرگ 

تدریجى را پیش روى خود مى بیند.
آموزشگاه «شهید حلبیان» یا مدرسه «اتحاد» سابق که 

در کوچه یخچال در نزدیکى میدان تاریخى نقش جهان 
و محدوده آموزش و پرورش ناحیه 4 اصفهان قرار دارد 
همچون مدارس دیگرى که در سراسر جهان بـه وسیله 
مؤسسه خیریه «آلیانس» فرانسه شکل مى گرفت، در 

دوران پهلوى دوم در اصفهان ساخته شد.
مدرســه «اتحاد» در ســال 1330 با نام «اتحاد» به 
وسیله مؤسســه خیریه «آلیانس» فرانسه احداث شد. 
در آن زمان شــخص ثروتمندى به نام «خذوره» تمام 
ثروتش را براى ســاخت مدارســى به نــام «اتحاد» 
در سراســر دنیا به مؤسســه  «آلیانس» اهــدا مى کند 
و به این شــکل، یکــى از همیــن مــدارس خیریه، 
در محله  «جوباره» ســاخته شــد که تا زمان انقالب، 
تنها کلیمیان ســاکن اصفهان از این مدرســه استفاده 
مى کردند. به تدریج و با مهاجــرت تدریجى کلیمیان 
به خارج از کشــور، از تعداد دانش آموزان این مدرســه 
کاســته شــد تا اینکه «آلیانس» با تعیین شــرایطى

 مشخص، مدرسه را در اختیار آموزش و پرورش وقت 
قرار داد.

مدرســه «اتحاد» که به ثبت ملى رســیده، در اختیار 
انجمن کلیمیان اســت. این مدرسه به مدرسه «شهید 
حلبیان» معروف است، حلبیان دانش آموزى بود که در 
این مدرسه درس خواند و براى دفاع از وطن در دوران 

دفاع مقدس به شهادت رسید.
دبیرستان «شــهید حلبیان»  لوکیشــن اصلى سریال 
«قصه هــاى مجیــد» که بــه کارگردانــى کیومرث 
پوراحمد در اوایل دهه 70 در گــروه کودك و نوجوان 
شــبکه یک تولید شــد این روزها حال و روز خوشى 
ندارد. بــا وجود اینکه مدیریت شــهرى اصفهان بارها 
وعده مرمت ایــن بنا را داده اســت و انتظار مى رفت با 
همکارى میراث فرهنگى این بنا مرمت و مورد استفاده
 قرار گیــرد اما آنچه بــه نظر مى رســد گویاى مرگ 

تدریجى آن است.

آبرسانى به عشایر اصفهان
مدیرکل امور عشـایر اصفهان گفت: با توجـه به افزایش 
میزان دمـا روزانه 525 هـزار لیتر به عشـایر این اسـتان 
آبرسـانى مى شـود. مختار اسـفندیارى اظهار کـرد: این 
مقدار آب به وسیله تانکر در اختیار عشـایر قرار مى گیرد، 
البته حجم آبرسانى در صورت افزایش گرما، بیشتر خواهد 
شد و مشکلى از این حیث نخواهیم داشت. وى ادامه داد: 
بارش هاى مناسـب در ماه هاى گذشـته سـطح مرتع در 
منطقه را بیشتر کرد و پیش بینى مى شود میزان تولیدات 

عشایر نسبت به سال قبل 20 درصد افزایش یابد.

کشف ذرت مخلوط با ماسه 
25 ُتن ذرت مخلوط با ماسـه در نجف آباد کشف شد. در 
پى اعالم متصدى یکى از کارخانه هاى تولید خوراك دام 
مبنى بر وجـود ناخالصى داخل یکـى از خودروهاى ذرت 
ورودى بـه آن مجموعه، محمولـه ذرت بـه وزن 25 تن 
توقیف و خـودروى حامـل محموله بـه پارکینگ نیروى 
انتظامى منتقل شد. در تحقیق از راننده خودرو مشخص 
شـدوى چند تن از ذرت هاى خـودرو را خالـى و به جاى 
آن از ماسـه و خاك براى پرکردن محموله استفاده کرده 
است. در این زمینه راننده خودرو دستگیر و تحویل مراجع 

قضایى شد.

سمیرم بیشترین مدارس 
شبانه روزى را دارد

مدیـر کل آمـوزش و پـرورش اسـتان اصفهـان گفـت: 
شهرستان سمیرم با توجه به پراکندگى جغرافیایى مدارس 
و گستردگى مناطق روسـتایى بیشـترین مدارس شبانه 
روزى را در اسـتان اصفهان دارد. محمد اعتدادى با اشاره 
به فعالیت ده مدرسه شـبانه روزى در سمیرم خاطر نشان 
کرد: یکى از دالیل تعداد باالى مدارس شبانه روزى فاصله 
زیاد روستاها با یکدیگر بوده که در همین رابطه مى توان 
به فاصله 230 کیلومترى شرقى ترین روستا تا غربى ترین 

روستا اشاره کرد.

 خرید گندم توسط سازمان 
تعاون روستایى

تاکنون 17 هزار و 636 ُتن گندم به صورت تضمینى توسط 
مراکز خرید شبکه تعاونى هاى روستایى و کشاورزى تعاون 
روسـتایى اسـتان اصفهان خریدارى شده اسـت. معاون 
بازرگانى سـازمان تعاون روستایى اسـتان با اعالم خرید 
این میزان گندم گفت: 18 مرکز خرید در شهرستان هاى 
اصفهان، برخوار و شاهین شهر گندم را از گندمکاران این 
مناطق، خریدارى کرده اند. خدابخش توکلى افزود: روند 
خرید این محصول تا پایان فصل برداشت همچنان ادامه 

خواهد داشت.

حضور فعال ذوب آهن
 در نمایشگاه فارس

بیست و یکمین نمایشـگاه بین المللى صنعت ساختمان 
فارس به عنـوان بزرگ ترین نمایشـگاه تأمین کنندگان 
جنوب کشور دیروز به کار خود پایان داد. در این نمایشگاه 
150شـرکت داخلـى و خارجـى آخریـن توانمندى هـا و 
دستاوردهاى خود در حوزه صنعت ساختمان و شهرسازى را 
به نمایش گذاشتند. ذوب آهن اصفهان به عنوان تولیدکننده 
انواع فرآورده هاى فوالدى، با عرضه محصوالت تولیدى 
خود به بازدیدکنندگان در این نمایشـگاه حضورى فعال 

داشت.

کشف انبار دارو در مرغدارى
فرمانده انتظامى شهرسـتان شاهین شـهر و میمه اظهار 
کرد: مأموران پاسـگاه انتظامى مورچه خورت در راستاى 
اقدامات پلیسـى خود از دپوى مقادیر قابـل توجهى انواع 
داروهاى دامپزشکى قاچاق و فاقد مجوز بهداشتى از شبکه 
دامپزشکى کشور، در یک واحد مرغدارى مطلع و بالفاصله 
موضوع را در دستور کار خود قرار دادند. به گزارش تسنیم، 
سـرهنگ حسـین بسـاطى افزود: مأموران موفق شدند، 
محموله بزرگى از انواع داروهاى دامپزشکى خارجى قاچاق 
را از این مرغدارى کشف کنند که ارزش این محموله از نظر 

کارشناسان مربوطه یک میلیارد ریال برآورد شده است.

خبر

استاندار اصفهان گفت: جذب حداکثرى بودجه تخصیصى 
در تمام بخش ها ضرورى اســت و مدیران دســتگاه ها و 

سازمان ها در این زمینه سستى نکنند.
عباس رضایى در شــوراى برنامه ریزى اســتان در سالن 
اجتماعات اســتاندارى افزود: زیبنده نیست که بخش قابل 
توجهى از بودجه ادارات کل و سازمان هاى استان جذب نشود 
و این به طور حتم ناشى از وجود مشکلى مدیریتى در همان 
نهاد است. وى با تأکید بر ضرورت تدبیر و درایت در برنامه 
ریزى اضافه کرد: دســتگاه ها در گام نخست باید با جذب 

بودجه، طرح هاى نیمه تمام خود را تکمیل کنند.
اســتاندار اصفهان با اشــاره به وضعیت اقتصادى خاص و 

تحریم ها و اینکه براى هر ریال بودجه تخصیصى به استان ها 
تالش زیادى مى شــود، افزود: اینکه از زبان برخى مدیران 
شنیده مى شود که بودجه نیســت گفته اى نادرست است، 
بلکه موضوع اصلى سهل انگارى و عدم جذب از سوى برخى 
دستگاه هاست.  رضایى با تأکید بر اهمیت صرفه جویى در 
زمان کنونى تصریح کرد: ساده زیســتى و نظارت درست 
بر هزینه ها وظیفه تمام نهادها و سازمان هاســت. استاندار 
اصفهان بر ضرورت توجه به تبصره 19 با محوریت مشارکت 
هرچه بیشتر بخش خصوصى در اجراى طرح هاى منتخب 
جدید و نیمه تمام تأکید کرد و گفت: این امر نیازمند برنامه 

ریزى جدى تر و رایزنى است.

در نشســت کمیته راهبردى موزه هاى اســتان طرح 
مطالعاتى ایجاد سه موزه جدید در اصفهان ارائه شد.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان با اشاره به حمایت اداره کل میراث فرهنگى استان 
در راســتاى ارائه طرح هاى مبتکرانــه و خالقانه براى 
تأسیس موزه هاى جدید، گفت: در این نشست سه طرح 
جدید شامل تأسیس موزه در ایستگاه هاى مترو، تأسیس 

موزه کودك و همچنین تأسیس موزه خیابانى ارائه شد.
فریدون اللهیارى گفــت: با توجه بــه راه اندازى مترو 
در اصفهــان و با توجه بــه اینکه ایســتگاه هاى مترو 
نقش مهمى در رشــد فرهنگى جامعــه دارد، تصمیم 

گرفته شــد تا مطالعات طرح محتوایى تأسیس موزه در
 ایستگاه هاى مترو براى بهره برداران از مترو اصفهان در 
دستور کار قرار گیرد. وى افزود: با توجه به اجراى طرح 
پیاده راه سازى محور تاریخى چهارباغ عباسى، در طرح 
دوم بنا داریم تا با تأسیس موزه در این محور، مشاغل و 
هنرهاى ســنتى اصفهان را از 400 سال قبل تاکنون در 

معرض دید شهروندان و گردشگران قرار دهیم.
مدیر کل میراث فرهنگى استان گفت: با تأسیس موزه 
کودك به معرفى عالیق و سالیق کودکان ایرانى در طول 
تاریخ پرداخته مى شود و با آموزش غیر مستقیم کودکان و 

 نونهاالن آنها را با میراث فرهنگى آشنا مى کنیم.

طرح مطالعاتى 
براى ایجاد 3 موزه جدید

مدیران استان اصفهان
 در جذب بودجه سستى نکنند

مدیرمنطقه یک شهردارى اصفهان از محور گردشگرى 
پل مارنان به آرامگاه صائب تبریزى خبر داد.

مهین شــکرانى گفت: با اشــاره به اهمیت حفظ اماکن 
تاریخى و گردشگرى شهر مقبره  صائب تبریزى با فضا و 
محوطه  بسیار زیبایى در سال هاى اخیر توسط شهردارى 

مورد بازسازى قرار گرفته است. 
وى با اشــاره به اینکه متأسفانه بســیارى از شهروندان 
اصفهانى این شــاعر نامــدار را نمى شناســند گفت: از 
شهروندان اصفهانى دعوت مى کنم از این محوطه دیدن و 

از این شاعر بزرگ یادى کنند.

مدیرمنطقه یــک شــهردارى اصفهان خاطر نشــان 
کرد: در راســتاى شناســاندن این شــاعر بــزرگ به 
شــهروندان، در ایام نوروز برنامه هاى فرهنگى زیادى 
درآرامگاه صائــب تبریزى برگزار کردیم که مســافران
نــوروزى بــا ایــن شــاعر نامــدار و آرامگاه ایشــان
 آشنا شوند.   شکرانى درپایان گفت: در برنامه ریزى هاى 
پیش بینى شده، محور گردشگرى از پل مارنان به آرامگاه 
صائب تبریزى تعریف شده اســت و به دنبال آن مادى 
نیاصرم به چهار باغ متصل مى شود که یک پیوستگى بین 

این محل ها ایجاد شود.

ایجاد محور گردشگرى در منطقه یک شهردارى اصفهان علت اطاله دادرسى در اصفهان 

پارك هاى اردستان داراى امکانات رفاهى مناسب 
نیســتند به طورى که نبود روشــنایى مناسب و 
سرویس هاى بهداشــتى مجهز و کمبود وسایل 

بازى، گالیه شهروندان را در پى داشته است.
شهردار اردستان در گفتگو با «ایسنا» در این باره 
اظهار کرد: وضعیت روشنایى هاى پارك هاى سطح 
شهر به دلیل فرسودگى کابل ها و المپ هایى که 
عمدتًا به تازگى سوخته است خاموش است و این 

کاستى را قبول داریم.
محســن حیدرى با بیان اینکه عمده مشــکالت 
خاموشى پارك ها در ورودى هاى جنوب و شمال 
شهر وجود دارد گفت: به طور کلى تمامى پارك هاى 
اردستان در موضوع روشــنایى مشکل دارند. وى 
گفت: با بررسى هاى انجام شده به زودى روشنایى 
پارك هایى که بیشتر مورد استقبال شهروندان قرار 
دارد بهبود مى یابد. همچنین مقرر شده از ورودى 
جنوبى اردستان نورپردازى سطح معابر را افزایش 

دهیم.
شهردار اردســتان با بیان اینکه قطعًا اگر وضعیت 
نورپردازى پارك ها و معابر سطح شهر بهبود یابد 
مورد استقبال شهروندان قرار خواهد گرفت، افزود: 
در حال حاضر شش پارك اصلى و بزرگ در شهر 
وجود دارد که عمومیت دارد و اولویت مدیریت شهر 

براى بهبود آنهاست.
حیــدرى در خصــوص وضعیت ســرویس هاى 
بهداشتى پارك هاى اردستان گفت: مردم نیز باید 
در بحث تمیز نگهداشتن سرویس هاى بهداشتى 
سهیم باشند ولى مشکلى که تاکنون چند بار اتفاق 
افتاده سرقت شیرهاى ســرویس هاى بهداشتى 
است که باعث شــده دِر برخى از این سرویس ها 

را قفل کنیم.
وى با بیان اینکه هزینه نگهدارى برخى از وسایل 
پارك مانند آب نما زیاد اســت و نیاز به نیروى فنى 
دارد گفت: متأسفانه در شهردارى با کمبود نیروى 
فنى و تخصصى مواجه هستیم. در تالش هستیم 
مشــکالت پارك هاى اردســتان را براى فصل 

تابستان به یک مقبولیت برسانیم.

 رئیس کل دادگســترى اســتان اصفهان گفت: یکى از 
علت هاى اطاله دادرسى در اصفهان این است که شعب 

به  اندازه پرونده ها توسعه پیدا نکرده است.
محمدرضا حبیبى در گفتگو با «تســنیم» با اشــاره به 
اطاله دادرســى در اصفهان اظهار کرد: حجت االسالم 
و المســلمین رئیســى، رئیس قوه قضاییه در این باره 
انتقاد نکرده اند بلکه گفتند در ســه استان دادگاه هاى 
تجدیدنظر انباشــت پرونده دارند. وى افزود: ما به این 
موضوع اذعان داشته ایم و علت انباشته شدن پرونده ها 
نیز کمبود شعب است به عبارتى شعب به اندازه پرونده ها 

توسعه پیدا نکرده بنابراین در این زمینه به دنبال توسعه
 هستیم.

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان خاطرنشان کرد: 
موضوعى که مطرح شده انتقاد نبوده بلکه گفته شد که 
در برخى از اســتان ها و در بعضى از بخش ها، پرونده ها 
طوالنى شــده اســت و به نوعى تجدیدنظر الزم دارد. 
وى گفت: از این رو اطاله دادرســى از مشکالت مهم 
دستگاه قضایى اصفهان است و تالش ما این است که 
با افزایش نیروها و توسعه شعب مشکل اطاله دادرسى 

را برطرف کنیم.

روشنایى پارك هاى 
اردستان بهبود مى یابد

دبیر کمیسیون برنامه ریزى، هماهنگى و نظارت بر مبارزه 
با قاچــاق کاال و ارز اصفهان گفــت: از مجموع 66 برند 
(نشان تجارى) پوشاك داخلى و خارجى موجود این استان 

22 برند مجوز فعالیت دارند.
ســید مجتبى ایزدى در گفتگو با «ایرنا» افزود: 41 برند 
پوشاك ایرانى و سه برند پوشاك خارجى بدون مجوز و 
15 برند پوشاك ایرانى و هفت برند خارجى داراى مجوز 
در اصفهان وجود دارد. وى اظهار کرد: سال گذشته 123 
پرونده در حوزه نســاجى با 169 هزار و 251 ثوب لباس 
قاچاق به ارزش 36 میلیارد ریال و در یک ماهه سال جارى 
چهار پرونده با یکهزار و 6 ثوب لباس به ارزش 290 میلیون 

ریال تشکیل شد.
دبیر کمیســیون برنامه ریزى، هماهنگــى و نظارت بر 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز اصفهان تصریح کرد: باالترین 
میزان قاچاق کاال در کشور مربوط به پوشاك با ارزش 2/6 
میلیارد دالر است و 98 درصد پوشاك هاى خارجى عرضه 
شده در کشور قاچاق اســت. وى بیان کرد: ساماندهى 
نشان هاى تجارى و شناسه گذارى و رهگیرى پوشاك 
دو برنامه محورى ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان 

اصفهان در سال جارى است.
ایزدى با اشــاره به اینکه آمار دقیقى از واحدهاى تولید 
پوشاك و میزان تولید این واحدها در استان و کشور وجود 
ندارد، تصریح کرد: بر اساس آمار غیر رسمى 2300 واحد 
تولیدى در حوزه نساجى با 117 هزار نفر اشتغال در استان 
وجود دارد که بخش مهمى از آنها به صورت کارگاه هاى 
زیرزمینى فعالیت مى کنند.  وى اضافه کرد: 3100 واحد 

صنفى هم منســوجات و پوشــاك را در اصفهان توزیع 
مى کنند که 2500 واحد آن داراى پروانه کســب و 600 
واحد هم بدون پروانه کسب هســتند و هیچ مالیاتى به 

دولت پرداخت نمى کنند.
دبیر کمیســیون برنامه ریزى، هماهنگــى و نظارت بر 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان اصفهان خاطرنشان کرد: 
تولید کنندگان پوشاك این استان هیچ گونه آشنایى با کارها 
و فعالیت هاى خالقانه و تحقیق و توسعه در زمینه برندینگ 
(تجارى سازى نشان) ندارند و به همین دلیل امکان و توان 
رقابت با کاالهاى خارجى (قاچاق و غیرقاچاق) را ندارند. 
ایزدى گفت: برندســازى یک علم و هنر مدیریت ذهن 
مشترى است که با فرهنگسازى ایجاد مى شود و الزمه آن 

شناخت رفتار مصرف کننده است.

پایان راه یکى از خاطره انگیزترین بناهاى تاریخى اصفهان 

مرگ تدریجى لوکیشن «قصه هاى مجید» 

 تولید کنندگان پوشاك در اصفهان با فعالیت هاى برندینگ آشنا نیستند

اعضاى کمیته پنج نفره که قرار بود زمان بازگشایى آب در زاینده رود به منظور 
انجام کشت تابستانه را تعیین کند، باالخره شامگاه چهارشنبه هفته گذشته 
به توافق رسیدند. این کمیته تصمیم گیر متشکل از مدیر عامل آب منطقه اى 
استان، نماینده استاندار، فرماندار اصفهان، نماینده کشاورزان و نماینده جهاد 
کشاورزى استان اصفهان بعد از آنکه در جلسات روزهاى نهم و یازدهم تیرماه 
بعد از ساعت ها بحث و گفتگو به نتیجه اى نرسیده بودند، چهارشنبه شب و 
طى یک جلسه طوالنى دیگر موافقت کردند که خروجى آب از سد زاینده رود 

به طور محدود افزایش یابد.
در هفته اول تابستان و در نوزدهمین جلسه شوراى هماهنگى مدیریت به 
هم پیوسته منابع آب حوضه آبریز زاینده رود در وزارت نیرو با دستور مساعد 
وزیر نیرو مقرر شد آب مورد نیاز کشــت تابستانه کشاورزان استان اصفهان 

تأمین شود. 

مطابق این تصمیم قرار شد تا عالوه بر رعایت تخصیص هاى مربوط به بخش 
شرب، صنعت و... حدود 350 تا 370 میلیون مترمکعب براى کشت صیفى 
کشاورزان در تابستان آن هم بعد از ده سال در نظر گرفته شود، همچنین باید 
حداقل 450 میلیون مترمکعب آب در پایان سال آبى جارى به منظور کشت 
پاییزه در سد زاینده رود باقى بماند. البته در همان جلسه تأکید شد که نحوه و 
زمان توزیع آب زاینده رود در کمیته اى متشکل از نمایندگان صنف کشاورزى، 
آب منطقه اى و جهاد کشاورزى مشخص شود و به گفته خامسى، معاون وزیر 
نیرو، این کمیته باید به گونه اى برنامه ریزى کند که در تابستان نیز همچنان 

آب در زاینده رود جارى بماند و موجب نشاط شهروندان و گردشگران شود.
این در حالى بود که برگزارى بى نتیجه جلسات این کمیته در روزهاى نهم 
و یازدهم تیرماه موجى از ناامیدى را در بین کشــاورزان و مردم اصفهان که 
خودشان را آماده کرده بودند تابستان گرم امسال را همراه با جریان یافتن آب 
در رودخانه استانشان بگذرانند به وجود آورده بود. جلسه چهارشنبه شب اما 

این وضع را کمى تغییر داد. آنطور که از گزارش ها بر مى آید، در این جلسه 
که حدود پنج ساعت به طول انجامیده اســت در نهایت اعضاى کمیته در 
ساعت 11 شب براى رهاسازى آب سد زاینده رود با حجم و مدت محدود به 
توافق رسیدند. ظاهراً علت توافق در جلسه سوم کمیته پنج نفره آن بوده که 
بر خالف دو جلسه قبل،  نظر کشاورزان غرب اصفهان براى نحوه توزیع آب 

نیز تأمین شده است.
 به این ترتیب و بنابر تصمیم اتخاذ شــده در جلسه شــامگاه چهارشنبه با 
کشاورزان، خروجى سد زاینده رود از ساعت 24 همان روز افزایش یافته و این 
افزایش به اندازه اى خواهد بود که در شــبکه هاى آب غرب و شرق به مدت 
20 روز آب حداقلى براى درختان، باغات کشت هاى چندساله و کشت هاى 

انجام شده تأمین شود.
آنطور که حسن ساسانى، معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى 
استان اصفهان گفته است، توزیع آب کشت تابستانه به صورت سهمیه بندى 
خواهد بود به طورى که چون میزان حجم خروجى سد زاینده رود  نسبت به 
فروردین و اردیبهشت ماه کمتر است، کشاورزان باید بین خود آب را سهمیه 

بندى کنند تا توزیع آن به صورت پیوسته جریان داشته باشد.

گزارشى از نتیجه جلسه سوم کمیته بازگشایى آب در زاینده رود 

توافق  در ساعت 11 شـب
سهیل سنایى
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مجید واشقانى، بازیگر ســینما و تلویزیون کشورمان 
همبازى شبنم قلى خانى در فیلم سینمایى «بزرگراه» 
شد. مجید واشــقانى و شــبنم قلى خانى که تجربه 
همبازى شدن با هم را در ســریال «آنام» داشتند بار 

دیگر در فیلم «بزرگراه» با هم همبازى شدند.
فیلم «بزرگراه» بــه کارگردانى فرنــاز امینى و تهیه 
کنندگى محمد شماعیان و علیرضا مهرام در سکوت 
خبرى جلوى دوربین رفت و تصویربردارى آن از نیمه 
گذشت. این فیلم که هشتمین ساخته بلند فرناز امینى 
است با حضور بازیگران شناخته شده دنیاى هنر جلوى 

دوربین رفت.
مجید واشقانى بازیگر کشورمان اولین عکس از فیلم 
«بزرگراه» در کنار شبنم قلى خانى را با همراهانش در 

اینستاگرام به اشتراك گذاشت.
در خالصه داســتان فیلم بزرگراه آمده است: «وجب 

کردم بزرگراه زندگى را تا به آسمان رسیدم...»
بازیگران فیلم «بزرگراه» عبارت اند از: شــبنم قلى 
خانى، مجید واشقانى، محمد شماعیان و مه لقا باقرى.

پیش تولید فیلم سینمایى «کاغذ شطرنجى» به 
کارگردانى و تهیه کنندگى بهروز افخمى آغاز شد.

بهروز افخمى پس از پنج ســال دورى از سینما، 
فیلم سینمایى خود را کلید مى زند.

مجموعه فیلم سینمایى «کاغذ شطرنجى» شامل 
چند فیلم پلیســى اســت که فیلمبردارى اولین 
قســمت آن در مرداد ماه آغاز مى شود. مهدى 
زمین پرداز، بازیگر نقش اصلى فیلم اســت؛ او 

نقش یک بازپرس جنایى را بازى مى کند.
قصه  این فیلم سینمایى در سال 1360 در تهران 
روایت مى شود. بهروز افخمى فیلمنامه  این اثر را 
بر اســاس قصه هاى واقعى به نگارش درآورده 
اســت. او قصه  ایــن فیلم هاى ســینمایى را از 
خاطرات یک بازپرس دادگســترى به نام ناصر 
بیگدلى برگرفته است. این بازپرس دایره  جنایى 
پس از بازنشستگى قصد چاپ خاطراتش را دارد و 
افخمى ویراستار یکى از داستان هایش بوده است، 
این سینماگر اجازه  ساخت یکى از داستان ها را به 
همراه موافقت ضمنى براى ساخت چند داستان 
دیگر از این بازپرس گرفته اســت. گفتنى است 
این داستان ها در قالب رمان با مقدمه اى از بهروز 

افخمى به زودى منتشر مى شود.

على انصاریان، مجرى و بازیگر سینما و تلویزیون 
در برنامه تلویزیونى «شوتبال» به عنوان مجرى 

جایگزین امیرحسین رستمى شد.
این فوتبالیست ســابق تیم ملى ایران، پیش تر به 
عنوان مجرى برنامه «ورزشــگاه»، ویژه برنامه 
جام ملت هاى آسیا، در شبکه 5 فعالیت کرده است.

بازیکن ســابق تیم هاى پرســپولیس و استقالل 
همچنین به عنوان بازیگر در فیلم داستانى «کاپیتان 
امیر»، که روایتى مستند از زندگى «شهید رضایى 
مجد» است، ایفاى نقش کرده است. پخش فصل 
اول برنامه «شوتبال» پیش از ایام نوروز آغاز شد که 

از شبکه نسیم روى آنتن رفت.

در حالى که سازمان ســینمایى وزارت ارشاد از صدور 
پروانه نمایش فیلم «ماجــراى نیمروز: رد خون» خبر 
داده اســت، تهیه کننده این فیلم مى گوید پروانه اى 
صادر نشــده و مجوز نمایش این فیلم مشــروط به 
برخى «اصالحات» است. کارگردان فیلم هم نوشته 

که اصالحات مورد نظر وزارت ارشــاد 
«استحاله» است.

محمدحســین مهدویــان، کارگردان 
«ماجراى نیمروز 2» با انتشــار متنى 
طعنه آمیز درباره اکران نشدن فیلم خبر 
داد که مجوز نمایش ایــن فیلم صادر 
نشده است. آنچه ماجرا را پیچیده کرد، 
دو توییت محمود رضوى، تهیه کننده 
فیلم بود. او نوشــت: «ما هنوز پروانه 
نمایش "ماجراى نیمروز: ردخون" را 
ندیدیم اما در جلســه اى آقاى  داروغه 

زاده [معاون نظارت ســازمان ســینمایى] گفتند اگر 
اصالحات مدنظر شــورا انجام بشــود پروانه صادر 
مى شود.»  او در ادامه تأکید کرد که مجوز نمایش این 

فیلم هنوز صادر نشده است.
ســاعتى بعد مهدویان با انتشــار تصویــر توییت هاى 
رضوى نوشــت: «اول اینکه فقط بــراى توضیح عرض 
کنم پروانه نمایش نام یک مجوز رســمى  اســت که به 
تهیه کننده مى دهند تا فیلــم اش را اکران کنــد و باز تا 

جایى کــه من مى دانم بــا خبر صدور پروانه نمى شــود 
فیلــم را اکــران کــرد. دوم هــم اینکه مــواردى که 
فرموده اند دیگر اسمش اصالحات نیست. استحاله  است.»
مجموعه اظهار نظرهاى کارگردان و تهیه کننده «رد 
خون» نشان مى دهد این فیلم که روایتى از عملیات 

مرصاد است، با مشکالت جدى براى نمایش عمومى 
مواجه شده است.

بعد از نمایش این فیلم در جشنواره فجر سال گذشته 
برخى اشخاص منتسب به جریان اصولگرایى از پایان 
بندى آن انتقاد کردند و در تلویزیون هم به شدت فیلم 
را زیر سئوال بردند. به نظر مى رسد آن انتقادها تبدیل به 
فشارهاى جانبى شده و وزارت ارشاد مثل موارد گذشته 

عالقه یا توان ایستادگى در برابر این فشارها را ندارد.

تلویزیون چندى است از تولیدات اســتان ها بهره مى برد. رویکرد صداوسیماى استان ها نیز 
معرفى قهرمانان ملى، مشــاهیر و مفاخر تاریخى و دینى است. از مهمترین آنها مى توان به 
ماجراى حاج نورا... در روایت داستانى «روایت هاى ناتمام» بهروز شعیبى، «بانوى سردار» 
پرویز شیخ طادى و «مادر سوجان» فریدون حسن پور معروف به «اوشین ایرانى»، اشاره کرد.

مدیرکل طرح و هماهنگى تولید مرکز سیماى استان ها در مورد این سریال ها و زمان پخش 
آنها از رسانه ملى گفت: سریال «بانوى سردار» پرویز شیخ طادى آماده پخش است و هنوز 

معلوم نیست از کدام شبکه روى آنتن برود. احتمال زیاد این سریال تلویزیونى در ایام محرم 
پخش خواهد شد. مجموعه 13 قســمتى که به زندگى «بى بى مریم»، سردار بختیارى و 
«علیمردان خان بختیارى» مى پردازد. بانویى که نخســتین بانوى سردار ایرانى بود که به 
مبارزه با استکبار انگلیس و حکومت رضاشاه برخاســت. تربیت فرزندان دلیر وطن پرست 
«شیرعلیمردان خان»، ایجاد وحدت بین اقوام ترك تبار و لر تبار، تأثیرگذارى «بى بى مریم» 
بر قوم بختیارى و استقالل و اتکا به خود از مضامینى است که در این سریال به آن پرداخته 

شده است.
محمدرضا شریفى در ادامه اظهار کرد: «روایت ناتمام» یک مجموعه 40 قسمتى خواهد 
بود که به زندگى آیت ا... نورا... نجف آبادى اصفهانى مى پردازد. عالم جلیل القدرى که 150 
سال پیش بر اقتصاد مقاومتى و حمایت از تولید ملى تأکید مى کرد. این پروژه ملى به زودى 
با تأمین بودجه مالى جلوى دوربین خواهد رفت. وى درباره ساخت «مادر سوجان» یا همان 
«اوشین ایرانى» نیز گفت: نگارش 63 قســمت سریال «مادر سوجان» فریدون حسن پور 
به پایان رسیده است. این سریال 300 قسمتى تمام ویژگى هاى یک زن ایرانى شمالى را به 
تصویر مى کشد. نکته شاخص و ویژه اى که در این سریال وجود دارد این است که عالوه بر 
طوالنى بودن «مادر سوجان»، داستان هیچ کدام از اپیزودهاى این سریال تکرارى نیست 
و در واقع هر بار، موضوعات جدیدى مخاطب را درگیر مى کند. منتظریم اســتان مشارکت 

خودش را انجام دهد و کار هرچه زودتر جلوى دوربین برود.
شریفى همچنین از آماده شدن آخرین ساخته مرحوم پیام صابرى خبر داد و افزود: سریال 
«کوله پشتى» آخرین ساخته مرحوم پیام صابرى آماده شــده و از اسفندماه مى تواند روانه 

آنتن شود. 

در سال گذشــته، برخى اتفاقات براى مهدى یراحى و 
مسعود صابرى دو خواننده کشورمان حاشیه درست کرد.

زمستان سال 97 موزیک ویدیویى با نام «پاره سنگ»، 
مهدى یراحى خواننده این اثر را پس از چند سال فعالیت 
مداوم در عرصه موســیقى پاپ، ممنوع کار کرد. طبق 
آنچه در آن زمان وزارت ارشاد اعالم کرد این موزیک 
ویدیو حاوى تصاویرى بوده که هیچگاه از دفتر موسیقى 
وزارت ارشــاد، مجوزى دریافت نکرده بود. پس از این 
اتفاق یراحى در گفتگویى رسمًا عذرخواهى و تغییر در 

بخش هایى از موزیک ویدیو را تأیید کرد.
پس از چند هفته از آن ماجرا، على ترابى، مدیر سابق 
دفتر موســیقى وزارت ارشــاد، در گفتگو با «باشگاه 
خبرنگاران جوان»، درباره ادامه فعالیت هاى مهدى 
یراحى گفت: «اگر تقاضاى مجوز از سوى او به دست 
ما برســد، ما آن را بررســى مى کنیم. من هیچ وقت 
کلمه غیر مجــاز را براى این خواننده بــه کار نبردم. 
به هیچ وجه ما برخورد سر سختانه اى با خوانندگان و 
گروه هاى موسیقى نداریم. بلکه همیشه سعى مى کنیم 
با مذاکره و گفتمــان موضوع را حــل کنیم. آخرین 
تصمیم و آخرین مرحله براى ما محدودیت اجراست. 
امیدوارم با هماهنگى و همکارى خود هنرمندان کارى 
کنیم که بهانه به دست کسانى که با کلیت موسیقى 

مشکل دارند، ندهیم.»
چندى پس از اجراى پرحاشــیه مهدى یراحى، نوبت 
به مسعود صابرى، خواننده پاپ رســید. ویدیویى از 
کنســرت این خواننده منتشر شــد که نشان مى داد، 
صابرى در بخشى از کنسرتش پلى بک اجرا مى کند. 
همین موضوع باعث شــد که رامبــد جوان، مجرى 
برنامه «خندوانه» پستى اینســتاگرامى بگذارد و از 

مردم ایران بــراى دعوت از صابــرى در برنامه اش 
عذرخواهى کند. البته جوان پس از دقایقى این پست 

خود را حذف کرد.
ویدیوى پلى بک صابرى بار هــا در فضاى مجازى 
بازنشر شــد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى اعالم 
کرد که این موضوع را بررســى خواهد کرد. انتقادات 
فراوان از این خواننده باعث شــد کــه وى واکنش 

نشان دهد.
صابرى در این باره گفته اســت: «من تمام فیلم هاى 
این دو کنســرت را دارم و هر جا و هر کس بخواهد، 
مى تــوان از روى  آنها ثابت کرد که در آن کنســرت 
پلى بک نخوانده ام. اصًال بازرسان ارشاد نمى گذارند 
کسى در کنسرت پلى بک بخواند و ندانستن این  قضیه 
از سوى رسانه ها عجیب است. باید بگویم این چیز ها 
رابطه خوب من را با رامبد جوان و دیگر ســلبریتى ها 
 مخدوش نمى کند. مــن پلى بک نخوانــده ام و این 
تبلیغات و انتقادات کار مافیاى کثیف موسیقى است.»

اما حاال، گوى آبادى، مدیربرنامه مسعود صابرى که 
پیش از این مدیر برنامه مهدى یراحى هم بود، درباره 
آخرین وضعیت فعالیت هنرى صابرى مى گوید: «این 
خواننده مشــکلى براى ادامه فعالیتش ندارد. ظاهراً 
انتشار آن کلیپ یک شــیطنت بوده و وزارت ارشاد 
پس از بررسى این موضوع متوجه ماجرا شده است.»

همچنین مهــدى یراحى همچنــان نمى تواند براى 
ادامه فعالیت هنرى اش مجوز بگیرد. نکته جالب این 
است که هر دو اتفاق ذکر شده در این گزارش از سوى 
وزارت ارشاد مسکوت مانده اســت. به نظر مى رسد 
این سکوت خبرى براى دور کردن این وزارتخانه از 

حاشیه ها و انتقادات رسانه هاست.

بازیگر ســریال «خانواده دکتر ماهان» معتقد اســت، 
تلویزیون ایران بر خالف همتایانش در دنیا، براى آشنایى 
مردم با برنامه ها و سریال هایى که مى سازد، چندان تبلیغ 
نمى کند و این رویه نیازمند یک بررسى تخصصى است.

سریال «خانواده دکتر ماهان» که این روزها ساعت 21 
و30 دقیقه از شبکه 2 روى آنتن مى رود داستانى است از 
ستایش زندگى، خوشبختى خانوادگى و روایتگر نگاه تازه 
و الهام بخش براى تشویق، تغییر و شکستن عادت هایى 
که انسان امروز را تنهاتر از همیشه، خسته و ملول کرده 

است.
امین زندگانى، بازیگر ســینما و تلویزیون و نقش اصلى 
سریال تلویزیونى «خانواده دکتر ماهان» درباره موضوع 
این سریال گفت: این ســریال موضوعى علمى دارد که 
کمتر در آثار سینمایى و تولیدات تصویرى به آن پرداخته 

شده است. حیات وحش که تحت تأثیر اشتباهات انسانى 
قرار گرفته اســت، کمبود منابع مالى بــراى حمایت از 
طبیعت و حیوانات و اشتباهات مدیران موضوعاتى است 

که در این سریال نمایش داده مى شود.
وى درباره نقــش خود توضیح داد: «امیــر ماهان» نام 
شخصیت نقشى است که در این سریال بازى مى کنم. 
آقاى «ماهان» دامپزشک است و نقش مقابل او را الله 
اسکندرى در نقش همسرش بازى مى کند. این سریال 
به یک موضوع مهم و حیاتى این ســرزمین مى پردازد و 

براى مخاطبان جذابیت خواهد داشت.
این بازیگر درباره دالیل انتخــاب نقش «امیر ماهان» 
گفت: به نظرم هر آدمى وظیفه اى در قبال محیط زیست 
دارد و هیچکسى نیســت که به آن عالقه نداشته باشد. 
ارتباط با حیوانات را بســیار دوست دارم متأسفانه زمانى 

که تحصیل مى کردم امــکان درس خوانــدن در این 
زمینه وجود نداشت وگرنه االن مســیر زندگى ام کامًال 

متفاوت بود.
زندگانى درباره تأثیرات ســاخت سریا ل هایى با موضوع 
حیات وحش از طرف صدا و ســیما گفت: ســاخت این 
سریال ها بى تأثیر نخواهد بود اما فکر مى کنم در رسانه اى 
کار مى کنیم که چندان مبلغ برنامه ها و ســریال هایش 

نیست.
وى افــزود: در همه جاى دنیــا از مدت هــا قبل تبلیغ 
سریال هایى که پخش خواهند شد شروع مى شود اما در 
ایران تلویزیون یک هفته مانده به پخش سریال شروع 
به تبلیغ مى کند. هرگز نمى توان تأثیر رســانه در جذب 
تماشــاگر را تکذیب کرد اما تلویزیون ایــن امکان را از 

خود گرفته است.

شمسى فضل اللهى، بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون 
در خصوص تیتراژ پایانى سریال «بوى باران» گفت: 
پس از اینکه چند قسمت از مجموعه تلویزیونى «بوى 
باران» روى آنتن رفت متوجه شــدم نام من در تیتراژ 
پایانى این مجموعه در آخرین بخش هاى تیتراژ درج 
شده و از این بابت دلخور شدم و این موضوع را پیگیرى 
کردم اما فایده اى نداشــت و نتوانســتم جــواب قانع 

کننده اى بگیرم.
وى در خصوص مدت زمانى که براى بازى در ســریال 
«بوى باران» صرف کرده اســت، بیان کرد: مجموعه 
تلویزیونى «بوى باران» در ابتداى سال 96 کلید خورد و 
تا پایان خرداد ماه سال 98 ضبط آن ادامه داشت، در طول 
این دو سال من و دیگر اعضاى گروه درگیر ساخت این 
مجموعه تلویزیونى بودیم. من به علت اینکه انتخاب آثار 
برایم از اهمیت باالیى برخوردار است، پس از بررسى 

عوامل و شناخت بازیگرانى که قرار بود در سریال 
«بوى باران» با آنها همبازى شوم، حضور در 

این مجموعه را پذیرفتــم، به همین 
دلیل نتوانســتم در این مدت دو 

ساله در کار دیگرى حضور پیدا کنم.
فضل  اللهى اظهار کرد: در ابتداى 

کار من و نرگس محمدى براى 
ایفاى نقش در این مجموعه 
تلویزیونى انتخاب شــدیم 
و به دلیــل اینکــه ما دو 
نفــر وقت آزاد بیشــترى 
نسبت به دیگر بازیگران 

مجموعــه داشــتیم 

سکانس هاى ارائه شــده از ما در سریال زودتر از 
بقیه بازیگران ضبط شد.

این بازیگر پیشکسوت با اشاره به نام سریال 
«بوى باران» افزود: پیشنهاد من براى نام 
این سریال «عروس» بود و بر آن تأکید 
کردم، زیرا نام «عروس تاریکى» که 
درابتدا انتخاب شد براى مردم جذاب 
نبود و وقتى سریال را با نام «عروس 
تاریکى» معرفى مى کردم بازخورد 
خوبى دریافــت نمى کردم اما 
در نهایت نــام مجموعه 
کامــًال تغییر کرد و 
«بوى بــاران» 
نامگذارى شد.

تصویربردارى مجموعه تلویزیونى «محکومین 2» 
به کارگردانى سیدجمال سیدحاتمى به پایان رسید. 

آخرین اپیزود این مجموعه تلویزیونى «به من میگن 
عباس» نام دارد که در جنت آباد تهران با ضبط آخرین 

سکانس هاى خیابانى به پایان تولید خود رسید.
این اپیزود، ســى و پنجمین و آخرین اپیزود سریال 
«محکومین» است که کمند امیر سلیمانى، حسین 

سلیمانى و صفا آقاجانى در آن ایفاى نقش کردند.
به گفته تهیه کننده این ســریال هفته گذشته ناصر 
هاشــمى و تعدادى دیگر از بازیگــران هم مقابل 
دوربین رفتند تا سکانس هاى باقیمانده اپیزودهاى 

قبلى تکمیل شود.
بهروز مفید اظهار کرد: همزمــان با تصویربردارى، 
تدوین این پروژه نیز انجام مى شــود و تاکنون 60 
درصد از آن تدوین نهایى شده است. این تهیه کننده 
درباره این سریال یادآور شد: در «محکومین 2» در 
مجمــوع 243 بازیگر مقابل دوربیــن رفتند که 83 
بازیگر آن اصلى و 160 بازیگر فرعى بودند و جالب 

اینکه 1828 هنرور هم در آن حضور داشتند.

امین زندگانى:

 تلویزیون خود را از امکان تبلیغ 
سریال هایش محروم کرده است

و بهروز افخمى
 وارد مى شود...

على انصاریان مجرى 
جدید «شوتبال» شد

ماجراى ممنوع کارى 2 خواننده معروف

گالیه شمسى فضل  اللهى از عوامل یک مجموعه تلویزیونى:

نام من در قسمت نامناسبى از تیتراژ «بوى باران» نوشته شد
«ماجراى نیمروز 2»

 قربانى جدید سانسور سینما؟

بازى شبنم قلى خانى و مجید واشقانى
 در «بزرگراه»

وافخمى به زودى منتشر مى شود. ى ر و ى

پایان فیلمبردارى 
«محکومین 2» با بازى 

243 بازیگر
ى، بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون 
 پایانى سریال «بوى باران» گفت: 
سمت از مجموعه تلویزیونى «بوى 
فت متوجه شــدم نام من در تیتراژ

ه در آخرین بخش هاى تیتراژ درج 
لخور شدم و این موضوع را پیگیرى 
داشــت و نتوانســتم جــواب قانع 

ت زمانى که براى بازى در ســریال 
ف کرده اســت، بیان کرد: مجموعه 
6ران» در ابتداى سال 96 کلید خورد و 
8ال98 ضبط آن ادامه داشت، در طول

یگر اعضاى گروه درگیر ساخت این 
 بودیم. من به علت اینکه انتخاب آثار 
یى برخوردار است، پساز بررسى

زیگرانى که قرار بود در سریال 
ا همبازى شوم، حضور در 

یرفتــم، به همین 
 این مدت دو 

ساله در کار دیگرى حضور پیدا کنم.
فضل  اللهى اظهار کرد: در ابتداى 

کار من و نرگس محمدى براى 
ایفاى نقش در این مجموعه
تلویزیونى انتخاب شــدیم 
و به دلیــل اینکــه ما دو 
نفــر وقت آزاد بیشــترى 
نسبت به دیگر بازیگران 

مجموعــه داشــتیم 

سکانس هاى ارائه شــده از ما در سریال زودتر از
بقیه بازیگران ضبط شد.

این بازیگر پیشکسوت با اشاره به نام سریال
پیشنهادمن براىنام «بوى باران» افزود:
این سریال «عروس» بود و بر آن تأکید
کردم، زیرا نام «عروس تاریکى» که
درابتدا انتخاب شد براى مردم جذاب
نبود و وقتى سریال را با نام «عروس
تاریکى» معرفى مى کردم بازخورد
خوبى دریافــت نمى کردم اما
در نهایت نــام مجموعه
کامــًال تغییر کرد و
«بوى بــاران»
نامگذارى شد.

 در قسمت نامناسبى از تیتراژ «بوى باران» نوشته شد

تازه ترین خبرها از «کوله پشتى» پیام صابرى
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شهردارى گز برخوار در نظر دارد، نسبت به واگذارى امور تنظیف، رفت و روب و جمع آورى و حمل پسماند شهر گز برخوار و نگهدارى و حفاظت فیزیکى و پشتیبانى 
اماکن متعلق به شهردارى براى سال هاى 1399- 1398 از طریق مناقصه عمومى اقدام نماید.

بنابراین از کلیه شرکت هاى داراى رزومه کارى مرتبط و سابقه همکارى در زمینه یاد شده به منظور شرکت در مناقصه دعوت به عمل مى آید.
تذکرات:

1- مدت انجام کار: از تاریخ 1398/05/01 به مدت 12 ماه شمسى (یک سال کارى) مى باشد.
2- سپرده شرکت در مناقصه به دو روش:

الف) ضمانت نامه بانکى با اعتبار حداقل 3 ماهه
ب) فیش واریز نقدى به حساب سپرده شهردارى به شماره 0104516404008 نزد بانک ملى ایران شعبه گز برخوار

3- دریافت اسناد مناقصه: واریز مبلغ یک میلیون ریال به حساب شماره 0104516396002 براى دریافت اسناد مناقصه الزامى است.
4- شرایط متقاضیان:

الف) فقط اشخاص حقوقى واجد شرایط مى توانند در این مناقصه شرکت نمایند.
ب) حداقل انجام یک قرارداد با موضوع مشابه در یک شهردارى واقع در کشور الزامى است.

5- مهلت دریافت اسناد: واجدین شرایط مى توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از روز یکشنبه 1398/04/09 تا روز شنبه 1398/04/15 به دبیرخانه شهردارى گز 
برخوار مراجعه نمایند.

آخرین مهلت تحویل پیشنهاد قیمت: پایان وقت ادارى روز سه شنبه به تاریخ 1398/04/25 مى باشد.
6- محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادها: استان اصفهان- شهر گز برخوار ابتداى بلوار معلم- ساختمان شهردارى- دبیرخانه شهردارى مى باشد.

الف) تحویل اسناد فقط در قبال ارائه فیش واریزى به حساب فوق الذکر انجام مى گیرد.
ب) شرکت در مناقصه و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شرایط و کلیه تکالیف مقرر در اسناد مناقصه مى باشد.

شهردارى گز برخوار در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است.
ج) سایر اطالعات و جزئیات در اسناد ذکر شده و مشروح شرایط توسط اداره خدمات و ایمنى شهرى شهردارى گز برخوار ارایه مى گردد.

شرکت کنندگان باید کلیه مدارك را پس از امضاء صاحبان امضاء شرکت و مهر مربوطه در پاکت هایى که از واحد دبیرخانه شهردارى دریافت نموده اند گذاشته و به 
صورت الك و مهر شده تحویل دبیرخانه شهردارى داده و رسید دریافت نمایند.

آگهى تجدید مناقصه عمومى واگذارى امور تنظیف، رفت و روب و 
جمع آورى پسماند شهر گز برخوار و نگهدارى و حفاظت فیزیکى و 

پشتیبانى اماکن متعلق به شهردارى

نوبت  دوم

م الف: 514094روابط عمومى شهردارى گز برخوار

 استقالل باز هم در فصل نقل و انتقاالت رنگ ثبات را 
ندید و تا همین لحظه جدایى 9 بازیکن فصل قبل این 
تیم قطعى شده و عالوه بر آن تکلیف بازیکنانى مانند 
پاتوسى، چشمى، منتظرى و على کریمى هم مشخص 
نشده است. تراکتور هم دیگر تیمى است که دستخوش 
تغییرات زیادى شــده و عالوه بر اینکه ســه بازیکن 
ذوب آهن با پایان دوران خدمت  باید به تیم سابقشان 
برگردند، از اشکان دژاگه هم خبرى نیست و استوکس 

نیز با این تیم خداحافظى کرد.
مربیانى مانند امیر قلعه نویى و فراز کمالوند هم راه هر 
ساله را در پیش گرفتند و حسابى در بازار نقل وانتقاالت 
سبدخریدشــان را پر کردنــد. کمالونــد در اقدامى 
عجیب حتى با چنــد بازیکن تأثیرگــذار فصل قبل 
پارس جنوبى جم هم خداحافظــى کرد تا بازیکنان مد 

نظر خودش را به این تیم بیاورد.
تا همین حاال هم جدایى 9 بازیکن از استقالل قطعى 
شده است. خسرو حیدرى از فوتبال خداحافظى کرده، 
قرارداد قرضى شش ماهه امید نورافکن به پایان رسیده، 
منشا و ایســما ایران را ترك کردند، مهدى رحمتى و 

فرشــاد محمدى مهر به پدیده رفتند و میثم تیمورى 
تراکتورى شــد. هنوز تمدید قرارداد پاتوسى، چشمى، 

کریمى، منتظرى و دانشگر هم قطعى نشده است.
اما بریم سراغ تراکتورسازى، محســن فروزان براى 
فصل جدید جایــى در تراکتور ندارد و با خرید رشــید 
مظاهرى، احتمــال جدایى محمدرضــا اخبارى هم 
زیاد شده است. همچنین کنستانت، طاهران، طیبى، 
استوکس و نقى زاده هم به طور قطعى از این باشگاه جدا 
شدند. سه سرباز ذوب آهن هم با پایان دوران خدمت، 
به تیم سابقشان برمى گردند و با خرید میثم تیمورى، 
احتمال جدایى رضا شربتى هم زیاد شده است. اشکان 
دژاگه هم دیگر ستاره اى است که هنوز جواب قطعى به 

مدیران این باشگاه نداده است.
و اما اوضاع پر خروجى ســپاهان، امیر قلعه نویى هم 
طبق معمول حضور پررنگى در بــازار نقل و انتقاالت 
داشت. تا این لحظه تعداد بازیکنانى که از سپاهان جدا 
شدند، دو رقمى شده اســت. مهرداد محمدى، محمد 
ابراهیمى، سیاوش یزدانى، محمد مسلمى پور، حسن 
جعفرى، بختیار رحمانى، خالد شفیعى، جالل الدین على 

محمدى، میالد سرلک، مهدى امینى و رضا دهقانى  
این تیم را ترك کردند و قلعه نویى هشت بازیکن جدید 

خریده است.
فراز کمالونــد هم ماننــد همه تیم هــاى قبلى اش، 
بازیکنانى نزدیک به تفکرات خودش را وارد تیم کرد. 
کمالوند براى خرید ایــن بازیکن ها، تا این لحظه با ده 
بازیکن فصل قبل پارس جنوبى جم خداحافظى کرد. 
بازیکنانى که در بین آنها چند ستاره هم دیده مى شد؛ 
ولى کمالوند براى ورود بازیکنان مد نظر خودش، قید 
آنها را زد. احمد گوهرى، روح ا... سیف اللهى، ابراهیم 
صالحى، مجید علیارى، حســین پورامینى، ســعید 
محمدى فر، مجتبى لطفى، على عبــدا...  زاده، حامد 
نوراللهى و محمد ستارى بازیکنانى بودند که این فصل 

از پارس جنوبى جدا شدند.
و دیگر اینکه عبدا... حســینى به سایپا رفت، مرتضى 
منصورى شاگرد قلعه نویى شــد، قاسمى نژاد به اهواز 
رفت، برزاى و فراهانى به گلگهر ســیرجان پیوستند، 
مسعود ریگى اســتقاللى شد و یوســف بهزادى در 

ذوب آهن جانشین مظاهرى شد.

ورزشورزش

سپاهان و این همه خروجى؟

علیرضا منصوریان به دنبال این است با جذب یک مدافع 
و همچنین مهاجم خارجى پرونده حضور ذوب آهن در 

نقل و انتقاالت تابستانى را جمع کند.
ذوب آهن تا به اینجا به جز تمدید قرارداد بازیکنان ثابت 
فعالیت آنچنانى در بازار تابستانى نداشته و تنها به جذب 
محمد مشایخ و یوسف بهزادى اکتفا کرده است. در این 
بین سیدمحمد حسینى و رشید مظاهرى از جمع شاگردان 
منصوریان جدا شده اند و جدایى کریستین اوساگوآنا نیز 

با توجه به قیمت پیشنهادى او قطعى به نظر مى رسد.
با این حال هنوز جایگزین خوبى براى این ســه بازیکن 
ثابت پیدا نشده و ذوبى ها به دنبال جذب بازیکنان خوب 
خارجى هستند. با توجه به شنیده ها، منصوریان براى خط 
حمله و جایگزینى بازیکــن نیجریه اى خود یک مهاجم 
خارجى در نظر گرفته و به دنبال این است با قیمت معقول 

و خوبى آن را راضى به حضور در ایران کند.

همچنین این مربى براى تقویت خط دفاع ذوبى ها  یک 
مدافع وسط خارجى زیر ذره بین خود قرار داده و مى خواهد 
براى حضور موفق در جام باشــگاه هاى آسیا و جدال با 

االتحاد عربستان این بازیکن را به ترکیب اضافه کرده 
و نقاط ضعف دفاعى تیمش را به این وســیله پوشــش 

دهد.

 ماریو بودیمیر توســط برانکو به پرسپولیس 
معرفى شد و یکى از خرید هاى زمستانى بود که 
از دیناموزاگرب به جمع سرخپوشان اضافه شد 
ولى نتوانست موفقیتى داشته باشد. او البته گل 
قهرمانى تیم را به ثمر رساند ولى شرایط فنى 
این بازیکن به شــکلى نبود که مورد حمایت و 
توجه ویژه هواداران به عنوان یک خرید فوق 
العاده قرار بگیرد. او یک بازیکن کامًال معمولى 
بود که در هر بازى (طبق آمار ارائه شده توسط 
نرم افزار هاى آنالیز فوتبال) کمتر از 4 کیلومتر 
دوندگى داشت و تأثیر زیادى روى دیدار هاى 
تیم نمى گذاشــت. البته عالقه برانکو به این 
بازیکن باعث شــد او به پرسپولیس بیاید و با 
بدترین شرایط فنى و دورى از آمادگى بدنى، به 

میدان رفته و براى تیم بازى کند.
براى لیگ نوزدهم، باشگاه نمى خواهد به کار با 
این بازیکن ادامه دهد اما مشکل به همینجا ختم 
نمى شود. در حال حاضر و طبق ادعایى که مطرح 
شده، بودیمیر از باشــگاه پرسپولیس بیش 
از 150 هزار دالر طلــب دارد و اگر فصل آینده 
نیز در جمع سرخپوشــان مى ماند، قراردادى 
250 هزار دالرى داشــت. بودیمیر مى گوید 
هیچ پولى از باشگاه دریافت نکرده و هر پولى 
گرفته بابت پاداش و اجاره منزل و اتومبیلش 
بوده که باید باشگاه پرداخت مى کرد. او مدتى 
قبل به «خبرورزشى» گفته بود: «هیچ پولى از 
قراردادش نگرفته در حالى که قرار بود حداقل 

120 هزار دالر بگیرد.»
بودیمیر همچنین با ارســال نامه به باشگاه، 
پرسپولیســى ها را تهدید به شکایت کرد. او 
مدعى بود مى تواند به فیفا شــکایت کرده و 
پولش را به عالوه غرامــت دیرکرد، دریافت 
کند، اما مدیران باشگاه به دنبال آن هستند تا با 
توافق، او را از شکایت منصرف کنند. شنیدیم 
مدیران باشگاه نمى خواهند این بازیکن را در 
تیم نگه دارند  اما اصــرار مى کنند تا با توافق 
مالى و اقساطى کردن طلب این بازیکن، او را از 
شکایت دور کنند. در صورتى که ماریو از باشگاه 
شکایت کند، فیفا مثل باقى پرونده ها، حق را به 
طرف دعوى پرسپولیس مى دهد و مشکالت 

باشگاه چند برابر مى شود.
 ســعید 
ده، حامد 
ین فصل 

 مرتضى 
 به اهواز

پیوستند، 
زادى در 

ضافه کرده
ه پوشــش 

راضى ات مى کنیم 
ماریو!

محمد مؤمنى

سردبیر سابق روزنامه «پیروزى» در مقاله اى نسبت به 
مصاحبه هفته پیش تابش مدیرعامل سپاهان واکنش 

نشان داده و نوشته:
مسعود تابش، مدیر عامل سپاهان گفته: وزارت ورزش 
به ما هم مثل استقالل و پرســپولیس 500 هزار یورو 

بدهد!
1- آقاى مدیرعامــل؛ اوًال وزارت ورزش طبق مصوبه 
مجلس هشت سال است ریالى به سرخابى ها پرداخت 
نکرده چون بر اساس مصوبه و منطق مجلس نشین ها 
هرگونه پرداخــت از بودجه دولتى به این دو باشــگاه 
مردمى ممنوع (شــما بخوانید حرام) اســت و پرداخت 
از کیسه بیت المال به باشــگاه هاى صنعتى به ظاهر و 
با یکســرى کاغذ بازى خصوصى امــا در باطن دولتى 
همچون سپاهان، ذوب آهن، مس کرمان، سایپا، پیکان 

و... و ذلک مجاز و حالل اندر حالل است. 
2- آقــاى تابش بس کنیــد. یکى از دالیــل ترجیح 
دادن برانکوها به فرار بر قــرار و ماندن در ایران همین 
حرف هاى پــوچ امثال زنوزى هــا و قلعه نویى ها مبنى 
بر مهندسى نتایج و اعمال فشــار 17 نماینده مجلس 
آذرى زبــان و اصفهانى به وزیــر ورزش در پى ناکامى 
تراکتور و ســپاهان و نزدیک شدن پرسپولیس به 
سومین قهرمانى متوالى و آن همه کارشکنى 
و بیم از تکــرار این مســائل از ابتداى لیگ 
نوزدهم اســت و آنطور که پیداست حاال 
کالدرون ها نیامده باید قربانى این بساط 
شــوند تا مبادا تیمى در رقابتى عادالنه 
براى چهارمین بــار متوالى قهرمان 

لیگ شود.
3- تماشــاگران شــما زدند چشم و 
چار بچه هاى مردم را در نقش جهان 
درآوردنــد، کک هیچکــس نگزید. با 
زنجیر و چاقــو به جان تماشــاگران افتادند و 
اتومبیل خبرنگاران را خرد و خمیر کردند، شما و دیگر 
مسئوالن اصفهانى هیئت فوتبال استان پا روى وجدان 
خود گذاشته و در حال نقض آمارهاى اورژانس تهران 
بودید و کى بــود کى بود من نبــودم و هیچى نبود راه 
انداختید. تماشاگران شما در تهران مأموران را به پایین 

پرت کردند و در تبریز مأموران را گروهى ســنگباران 
کردند و زنوزى شان در تبریز و قلعه نویى شان در اصفهان 
اتهام پوچ اندر پوچ مهندسى نتایج را به ارکان فوتبال و 
ورزش ایران وارد کردند بعد به جاى برخورد قاطع وزیر 
ورزش با زنوزى جلسه گذاشت و نتیجه اش شد اینکه 17 
مجلسى آذرى و اصفهانى طبق افشاگرى بنده استیضاح 
وزیر را کلید زدند و یک چیزى هم از عالم و آدم طلبکار 
شدند و مجلسى هاى تهران هم بر و بر نگاه شان کردند 

و حاال شما...
4- آقاى تابش، تا جایى کــه ما مى دانیم وزارت ورزش 
فقط در امور ســرخابى ها دخالت معنــوى دارد و هیچ 
کمکى طبق مصوبه مجلس به این دو باشگاه نمى کند 
و این 500 هزار یورو هم امضاى نامه براى دریافت ارز 
ده هــزار تومانى نیمایى بوده نه کمــک دولتى. کمک 
دولتى چند ده میلیارد تومانى را شــما باشــگاه هاى به 
ظاهر خصوصى دریافت مى کنید، طــورى که به قول 
خودتان چند ده تیم حرفه اى دارید و در اغلب لیگ هاى 
ورزشى تیمدارى مى کنید و در قبال هر گونه تخلفى به 
جاى محرومیت و برخورد از همه طلبکار هم مى شوید و 
هر اتهامى هم مى زنید و هیچکس بخاطر اعمال فشار 
مجلسى هاى تان جرأت ندارد به زنوزى و امیر قلعه تان که 

اتهام مهندسى نتایج زدند نازك تر از گل بگوید.
5- بس کنید آقاى تابش؛ لطمه اى که شماها و دو باشگاه 
سپاهان و تراکتور و مجلسى هاى آذرى زبان و اصفهانى 
به سیســتم ورزش و فوتبال کشــور زده اید در تاریخ 
بى سابقه است. شما طاقت نداشتید یک تیم در قهرمانى 
که با دست خالى فینالیست آسیا شد و شیخ سلمانش هم 
قرمز یا آبى یا زرد نبود، در لیگ ایران هت تریک کند و با 
اتهام زدن ها سیاست را در ورزش دخالت دادید و امثال 
زنوزى و قلعه نویى تان با خروار خروار ادعاى ورزشــى 
پشت سیاسیون و مجلسى ها سنگر گرفتند و هر حرف و 

اتهام کذبى را به زبان آوردند.
6 - شــاهینى و اخالق مدار بودن را از کارنامه تان پاك 
کنید و بس کنید آقاى تابش و به وزارت صنعت بگویید 
باشگاه هاى مردمى پرسپولیس و استقالل به بودجه هاى 
کالنى که ســپاهان ها دریافت مى کنند سخت محتاج 

هستند.

با 2 خارجى ذوب آهن 
جمع و جور مى شود

شاگردان منصوریان به دلیل شرکت در مرحله یک هشتم 
نهایى مسابقات لیگ قهرمانان آسیا غایب بزرگ دو هفته 

ابتدایى لیگ برتر نوزدهم خواهند بود.
ذوبى هاى اصفهــان که به عنوان تنهــا نماینده ایران در 
لیگ قهرمانان آسیا حضور دارند، مرحله یک هشتم نهایى 
این دوره از مســابقات را برابر االتحاد عربستان پشت سر 
مى گذارند. شــاگردان علیرضا منصوریان ابتــدا در روز 
چهاردهم مرداد در امارات مهمان حریف خود خواهند بود و 
هفته بعد یعنى در روز 21 مرداد نماینده ایران در قطر میزبان 
زردپوشان شهر جده است. در این بین و طبق برنامه قبلى 
از روز پنجم مرداد لیگ برتر نوزدهم استارت مى خورد که 
همین موضوع باعث تداخل مسابقات آسیایى ذوب آهن و 
لیگ برتر آنها خواهد شد. به همین دلیل در تماسى که با 

سرمربى سبزپوشان اصفهانى داشتیم او در این مورد گفت: 
«شما اگر چیزى در این مورد مى دانستید به ما هم بگویید 
تا بفهمیم. اما بنده با سعید فتاحى صحبت کردم و ایشان به 
ما گفت که اولویت براى تیم شما مسابقات آسیایى است. 
به همین دلیل فکر مى کنم که در همان تاریخ غایب لیگ 

باشیم و مسابقات ما به آینده موکول شود.»
با توجه به سخنان علیرضا منصوریان باید ذوب آهن را به 
احتمال فراوان غایب هفته دوم و سوم لیگ برتر نوزدهم 
بدانیم تا آن ها آمــاده حضور در لیگ قهرمانــان و بازى با 

االتحاد شوند.

ذوب آهن یکى دو هفته نیست

حمله گازانبرى یک پرسپولیسى به تابش

  در میان 209 کشــور عضو فیفا، احتماًال ایران تنها کشــورى است که هنوز کسى 
نمى داند باالترین ســطح فوتبال باشــگاهى آن دقیقًا چه روزى آغاز مى شود. فعًال 

«بالتکلیفى» کلیدواژه این روزهاى لیگ برتر ایران است. 
تقویم مى گوید چهار هفته به آغاز لیگ نوزدهم باقى مانده اما فدراســیون فوتبال و 
سازمان لیگ همچنان از موضع قبلى خود دفاع مى کنند؛ «تعویق لیگ تا برطرف شدن 
کامل همه مشکالت ». فدراســیون از جنجال هاى فصل گذشته لیگ و فشارهایى 
که تحمل کرده، برآشفته شــده و با لحنى توأم با تهدید اعالم مى کند که از موضع 
خود کوتاه نمى آید. به همین دلیل بود که مراســم قرعه کشى لیگ که قرار بود روز 
دهم تیرماه برگزار شود، به زمانى نامشخص موکول شد تا نخستین اقدام عملى براى 

تعویق لیگ کلید بخورد. 
مدیران ســازمان لیگ که این روزها به شهرهاى مختلف ســفر مى کنند و نواقص 
استادیوم هاى میزبان لیگ را یادداشــت مى کنند خود بهتر از هر کسى مى دانند که 
نه چهار هفته، که تــا 40 هفته دیگر هم بعضى از این عیــب و ایرادها قابل برطرف 
شدن نیست. شاید در این فرصت کوتاه بشود ورزشــگاه ها را به دوربین مدار بسته 
و بعضى از آنها را به شــماره صندلى مجهز کرد و مواردى جزیى مثل ســاماندهى 
پارکینگ ها را انجام داد ولى وقتى ورزشگاهى هنوز نیمى از آن سکوى سیمانى است
 و به اندازه کافى در ورودى ندارد، چطور مى شــود در این مــدت کوتاه نقص هاى
 بنیادین آن را رفع و رجوع کرد؟ طعنه آمیز اینجاســت که فهرست بلندباالى عیب 
و ایرادهایى که ســازمان لیگ در نظر گرفته، فقط مختص به ورزشگاه هاى قدیمى 

نظیر شــهید وطنى قائمشــهر و تختى آبادان نیست و حتى ورزشــگاه هاى تقریبًا 
نوسازى مثل یادگار امام(ره) تبریز و نقش جهان اصفهان هم خالى از این اشکاالت

 نیست. 
فدراسیون و ســازمان لیگ اصرار فراوانى دارند که لیگ نوزدهم فقط در شرایطى 
قابل برگزارى است که بلیت فروشــى به صورت اینترنتى انجام شود، گیت ورودى 
الکترونیکى در ورزشگاه ها نصب شود، همه صندلى ها شماره گذارى شود و ورزشگاه ها 
همگى داراى دوربین مداربســته باشــند اما این همه ماجرا نیست. حاال فدراسیون 
سختگیرانه بر مطالبات خود پافشارى مى کند، خوب است موارد دیگرى هم فهرست 

شوند و قبل از آغاز لیگ، تکلیف آنها روشن شود. 
 اول از همه موضوع «حق پخش تلویزیونى» است که مسکوت مانده و کمتر کسى 
حاضر است ســراغ آن را بگیرد. بى تردید این مهمترین مطالبه باشگاه ها از مدیران 
فدراسیون اســت و اگر روزى تحقق یابد، بخش بزرگى از مشکالت مالى باشگاه ها 
حل مى شود. مسئله بعدى، روشن شدن موضوع «تبلیغات محیطى» است و باشگاه ها 
مى خواهند بدانند باالخره از این ظرفیت مهم درآمدزایى، ســهمى دارند یا نه؟ و اگر 
سهمى دارند، چقدر؟ موضوع دیگر، مسئله ورود زنان به ورزشگاه هاست که فیفا به 
اجراى آن تأ کید دارد. آیا تکلیف این موضوع تا آغاز لیگ روشــن مى شــود یا اینکه 
همچنان صندلى هاى استادیوم فقط ســهم مردان خواهد بود؟ اینها همه مطالبات 
خاك خورده اى هستند که اهمیت بعضى از آنها اگر بیشتر از شماره گذارى صندلى ها 

نباشد، کمتر هم نیست.

4 هفته؟ بگو 40 هفته!
على مغانى
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سرپرســت دبیر شــوراى هماهنگــى مبارزه بــا مواد 
مخدر اســتان اصفهان گفت: نرخ شــیوع بــه اعتیاد 
در بانــوان 9/3 اســت که متأســفانه روند افزایشــى

 داشته است.
به گزارش «باشــگاه خبرنگاران جــوان»، خرمیان در 
خصوص تعــداد معتادان اســتان طبق آخرین شــیوع 
شناسى سال گذشته عنوان کرد: نرخ شیوع به مواد مخدر 
در کشور 5/4 و در استان 2/4 است و حدود صد تا 120 
هزار نفر از جمعیت 15 تا 64 سال اســتان را در بر دارد. 
وى با بیــان اینکــه 10 درصــد از جمعیــت معتادان 
را بانوان تشــکیل مى دهند، اظهار کرد: نرخ شــیوع به 

اعتیاد در بانوان 9/3 است که متأســفانه روند افزایشى 
داشته است.

خرمیان با اشــاره به افزایش گرایش مصرف از ســنتى 
به صنعتى بیان کــرد: از بیــن مواد مخدر، شیشــه و
 گل به دلیل مطرح شــدن تأثیر الغرى بر افراد بیشتر 
مورد توجه قرار گرفته و فرهنگــى در جامعه رواج یافته 
که قبح استفاده از مواد مخدر را در بین زنان از بین برده

 است. 
وى با اشاره به دالیل افزایش مصرف مواد مخدر اضافه 
کرد: البته دسترســى به این مواد و کاهش قیمت نیز در 

افزایش نرخ شیوع بى تأ ثیر نبوده است.

رئیس اتاق اصنــاف اصفهان با بیــان اینکه زنده بودن 
اصفهان به زاینده رود بســتگى دارد مى گوید: در نتیجه 
جارى بودن زاینده رود 50 درصد و در مواقعى حتى 100 
درصد بر روى نشــاط اجتماعى و همچنین کسب و کار 
مغازه هاى جبهه اول، دوم و سوم زاینده رود اثرگذار است. 
رسول جهانگیرى توجه به بازارهاى قدیمى اصفهان را 
از جمله تأثیرات جریان آب زاینده رود مى داند و اضافه 
مى کند: گردشــگرى داخلى که به دلیــل جارى بودن 
رودخانه توسعه مى یابد، در رونق اقتصاد داخلى تأثیرگذار 
است، زیرا یکى از علت هاى اصلى سفر مسافران داخلى 
به اصفهان همین زاینده رود اســت. وى با بیان اینکه 

اصناف توزیعى کــه کاال و خدمات را ارائــه مى کنند، 
رونق بیشــترى در کســب و کار دارند، تصریح مى کند: 
رستوران ها، هتل ها و مهمانپذیر ها، تولیدکنندگان صنایع 
دستى، تولیدکنندگان نبات و پولکى و گز، بازار پوشاك و 
اماکنى که خدمات ارائه مى کنند،  از جمله اصنافى هستند 
که از جریان زاینده رود تأثیر مى گیرند.  جهانگیرى رونق 
صنایع دســتى و کاالهاى مختص اصفهان را از نتیجه 
جریان زاینده رود مى داند و مى گوید: کلیت بازار اصفهان 
تحت تأثیــر جریان آب بوده و شــامل اصناف خدماتى 
همچون کافى شاپ ها و بســتنى فروش ها و همچنین 

خدمات فنى تعمیر وسایل نقلیه  مسافران است.

افزایش نرخ شیوع اعتیاد
 در بانوان

سود کسبه از جریان 
زاینده رود 

کشف انشعاب غیر مجاز
طی تماس تلفنی یکی از مشـترکان آبفـا منطقه نایین با 
سامانه 112مبنی بر  بررسی و رفع مشکل افت فشار واحد 
مسـکونی که اخیراً خریداري کرده، گروه امداد و حوادث 
آبفا منطقه نایین به محل اعزام و پس از بررسی هاي الزم 
متوجه اتصال غیرمجاز به صورت سـه راه قبـل از کنتور 
شـدند که به دلیل جرم انگاري  امر و طی مراحل قانونی، 
مراتب با هماهنگی و همکاري دستگاه انتظامی شهرستان 

صورتجلسه شد.

ایجاد بازار آب در کاشان
طرح ایجـاد بـازار آب به صـورت پایلوت در کاشـان اجرا
 مى شود. نماینده کاشان و آران و بیدگل در مجلس گفت: 
این بازار رقابتـى مى تواند بـازده برنامه اى کشـاورزان را 
افزایش بدهد، رفاه کشاورزان را حداکثرى کند و تخصیص 
مجدد آب مطابق با ارزش گـذارى در چارچـوب بازار آب 

انجام شود و در نتیجه مدیریت تأمین آب بهبود یابد. 

ساماندهى سکونتگاه ها
اسـماعیل بایبوردى، فرمانـدار آران و بیدگل با اشـاره به 
ضـرورت خدمت رسـانى متـوازن گفت: 31 سـکونتگاه 
فاقد دهیارى در این شهرسـتان داریم که ضرورت تأمین 
خدمات و نیازهاى اساسى مانند آب آشامیدنى و بهداشت 
براى ساکنان آنها احساس مى شـود و درصدد هستیم تا 
طرح هایى مشـابه طرح هاى هادى روسـتایى براى آنها 

تعریف کنیم.

خبر

اتوبوس هاى گرم و بدون سیستم هاى سرمایشى در این 
روزهاى گرم و طاقت فرســاى سال انتقاداتى را از سوى 

شهروندان اصفهانى به همراه داشته است.
به گزارش «تسنیم»، بســیارى از اتوبوس هاى خطوط 
سازمان اتوبوســرانى اصفهان فاقد سیستم سرمایشى 
مناسب است و از این رو شهروندان انتقاداتى نسبت به این 
مسئله دارند.  این در حالى است که مدیرعامل سازمان 
اتوبوسرانى اصفهان از آمار 30 درصدى اتوبوس هاى فاقد 
کولر سخن مى گوید و تأکید مى کند که دلیل عدم تأمین 

تجهیزات، شرایط اقتصادى بوده است. 
قدرت  افتخارى با اشاره به خاموش بودن برخى کولرهاى 
اتوبوس هاى فعال در خطوط اتوبوسرانى شهر اصفهان، 
مى گوید: 30 درصد اتوبوس ها بــه علت تجهیز نبودن، 
فاقد کولر هســتند. وى ادامه مى دهد: 70 درصد مابقى 
اتوبوس هاى کولردار بخش خصوصى به صورت کامل 
کولر دارند و مشغول فعالیت هستند و در حال حاضر حدود 
صد دستگاه اتوبوس کولردار هستند که به علت مشکل 
تأمین قطعات و مواد مصرفى براى کولر مثل گاز کولر، 

قطعات و تجهیزات هنوز آماده سازى نشدند.
مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوســرانى اصفهان با بیان 
اینکه برخى از همشهریان اظهار مى دارند که راننده کولر 
اتوبوس را روشن نمى کند، مى گوید: اصًال اینطور نیست 
بلکه اتوبوس هاى کولردارى که کولر آنها روشن نیست به 
علت آماده نشدن تجهیزات و قطعات آنهاست. وى بیان 
مى کند: تجهیز نشدن هم به دلیل مسائل مالى، اقتصادى، 
تغییر اساسى و شــدید قیمت ها و عدم پاسخ استعالم ها 

توسط تأمین کنندگان، افزایش چند درصدى قیمت ها 
و محدودیت هاى قانونى براى خرید به واســطه تغییر 
قیمت هاست که نمى توانیم هر قیمتى را در بازار خریدارى 

کنیم به همین علت این تأمین به تأخیر افتاده است.

افتخارى ادامه مى دهد: از اسفند ماه سال گذشته بحث 
تجهیز کولر اتوبوس ها آغاز شده بود و این اقدام را به زمان 
حال موکول نکرده بودیم ولى متأسفانه به علت مشکالت 

اقتصادى این موضوع پیش آمده است.

پژوهشــگران دانشگاه آزاد اســالمى واحد خمینى 
شهر رگ مصنوعى پلیمرى با اســتفاده از نانو ذرات 

ساختند.
طراح و ســازنده رگ هاى خونــى نانوکامپوزیتى با 
تشریح دستاورد جدید پژوهشگران در حوزه مهندسى 
پزشکى دانشــگاه آزاد اســالمى واحد خمینى شهر 
گفت: رگ هاى خونى در عملکرد جریان خون از قلب 
به سمت اندام هاى بدن نقش اساسى دارند، بنابراین 
با تخریب رگ ها در اثر حوادث یا بیمارى ها، پزشکان 
مجبورند از بدن بیمار، رگى را جــدا کنند و به محل 
آسیب دیده پیوند بزنند که این عمل جراحى سخت و 
پیچیده به لحاظ محدود بودن رگ هاى مناسب پیوند 

در بدن انسان با مشکالت زیادى رو به رو است.

متین کرباسیان افزود: با تولید این نوع رگ که براى 
نخستین بار به روش نانوکامپوزیتى در دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد خمینى شهر ســاخته شده، پزشکان 
قــادر خواهند بــود، رگ هاى خونــى مصنوعى در 
اندازه مورد نظر خود را بر اســاس خواص مکانیکى 
و بیوشــیمیایى آن در قســمت هاى مختلف بدن 

جایگزین کنند.
وى همچنین به تنوع ساختارى رگ هاى مصنوعى 
تولید شده اشــاره کرد و گفت: به کارگیرى این نوع 
رگ مصنوعى مى تواند در صورت وجود سلول  هاى 
ســرطانى در بیمار، به دلیل مواد مگنتى به کار رفته 
در ســاختار این نوع رگ ها، به روش هایپر ترمیا آن 

را دفع کند.

اتوماســیون بار در پایانه مســافربرى کاوه با هدف 
جلوگیــرى از قاچاق کاال به وســیله اتوبوس ها راه 

اندازى شده است.
مدیرعامل سازمان پایانه هاى مسافربرى شهردارى 
اصفهان گفت: اتوماســیون بار در پایانه کاوه با پنج 
میلیارد ریال هزینه پس از 20 ســال با هدف تجمیع 
بارها و نظارت دقیق بر بارهایی که اتوبوس ها جابه جا 

می  کنند راه اندازى شده است.
عباس محبوبــى افزود: مجوز هــاى الزم براى راه 
اندازى اتوماســیون بار به منظور نظارت بر حمل بار 
اتوبوس ها براى جلوگیري از بارگیري بارهاي ُپرخطر 
هم در پایانه صفه دریافت شــده و امسال راه اندازي 
می شــود. وى ویژگى هاى بارز این اتوماســیون را 
جلوگیري از قاچاق کاال و مواد مخدر، تجمیع دفاتر 

خارج از پایانه، نظارت بر حمل بار با اتوبوس ها براى  
جلوگیــري از بارگیري بارهاي پرخطــر و بیمه نامه 
اطمینان شهروندان نســبت به جابه جایی ایمن بار 

بیان کرد.

 30 درصد اتوبوس هاى اصفهان بدون وسایل سرمایشى مسافر جابه جا مى کنند 

کولر نداریم، لطفًا سئوال نفرماییـد!

تولید رگ مصنوعى پلیمرى در دانشگاه آزاد خمینى شهر

راه اندازى اتوماسیون بار در پایانه کاوه

مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان از برنامه ریزى براى اجرا و 
برگزارى 55 عنوان نمایشگاهى طى سال 98 در این کالنشهر خبر داد.

به گزارش اداره رسانه شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان، على یارمحمدیان 
با اشاره به اینکه نمایشــگاه نقش تاثیرگذارى در خروج بنگاه هاى اقتصادى و کسب و 
کارهاى مختلف از رکود دارد، گفت: در طول فعالیت 26 ســاله شرکت نمایشگاه هاى 
بین المللى اســتان اصفهان، هیچ گاه تعداد رویدادهاى نمایشگاهى این شرکت از تعداد 
مشخصى فراتر نرفته بود اما طى دو سال اخیر با برنامه ریزى هاى منسجم، موفق شدیم 

بر تعداد رویدادهاى نمایشگاهى اصفهان بیفزاییم.
وى افزود: با تمامى تالش ها و برنامه ریزى هاى انجام شده، در سال گذشته 49 عنوان 
نمایشگاهى و در سال جارى 55 عنوان نمایشگاهى پیش بینى و اجرا شد که توانست نقش 

تاثیرگذارى در رونق تولید و توسعه فروش کسب و کارها داشته باشد.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان با تاکید بر اینکه نمونه مشابه 
برخى نمایشگاه هایى که براى سال 98 در اصفهان برنامه ریزى شده اند، در دیگر استان ها 
و حتى نمایشگاه بین المللى تهران نیز لغو و منتفى شده اند، تصریح کرد: وضعیت پرنوسان 
اقتصادى، تمایل شرکت ها و کسب  و کارها براى حفظ وضعیت موجود و همچنین انصراف 
بنگاه هاى اقتصادى از اجراى برنامه هاى توسعه در فعالیت هاى خود سبب شده تا تمایل 
کمترى به حضور در نمایشگاه ها داشته باشند؛ بنابراین، بسیارى از عناوین نمایشگاهى 
در استان هاى دیگر پیش از برگزارى لغو و منتفى شده اند اما نمایشگاه اصفهان تالش 
کرده شرایطى براى فعاالن اقتصادى فراهم کند که بتوانند با هر وضعیتى در نمایشگاه 

حاضر شوند و محصوالت و خدمات خود را به نمایش بگذارند.

وى تأکید کرد: با جدیت اعتقاد داریم که حضور در نمایشــگاه ها، مى تواند به توسعه و 
رونق کســب و کارها منجر شود و بر همین اســاس تالش مى کنیم نمایشگاه ها را به 
بهترین شکل ممکن و با حضور همه جانبه صاحبان کسب و کار از استان اصفهان و دیگر 

استان هاى کشور برگزار کنیم.
یارمحمدیان با اشــاره به برگزارى موفقیت آمیز 13 عنوان نمایشگاهى از ابتداى سال 
98 تاکنون در اصفهان، یادآور شــد: هفدهمین نمایشگاه بین المللى صنعت دام، طیور، 
دامپزشکى و آبزیان، پانزدهمین نمایشــگاه بین المللى سنگ، معادن و صنایع وابسته، 
پانزدهمین نمایشــگاه بین المللى قطعات خــودرو، یازدهمین نمایشــگاه بین المللى 
گردشگرى و صنایع دســتى و هفدهمین نمایشــگاه بین المللى صنایع چوب از جمله 
نمایشگاه هایى بوده اند که از ابتداى امسال در اصفهان برگزار شده اند و با برخوردارى از 
کیفیت بسیار مطلوب، توانسته اند نیازهاى مخاطبان این رویدادها را به خوبى پاسخ گویند.

وى در بخش دیگرى از صحبت هاى خود درباره تاثیر حضور شرکت ها در رویدادهاى 
نمایشگاهى بر روند فروش محصوالت و یا انعقاد قرارداد با شرکت هاى داخلى و خارجى 
گفت: حضور در رویدادهاى نمایشگاهى همواره با اثرات درخور توجهى همراه بوده است؛ 
البته به شرط آنکه شرکت ها بتوانند از موقعیت هاى ایجاد شده در این رویدادها به نحو 

احسن استفاده کنند.
مدیرعامل شرکت نمایشــگاه هاى بین المللى اســتان اصفهان افزود: حضور در یک 
نمایشگاه تنها به انعقاد قرارداد و یا فروش محصوالت محدود نمى شود، بلکه برقرارى 
یک ارتباط کارى و یــا رونمایى از یک محصــول مى تواند با نتایــج فراوانى از حیث 

همکارى هاى آتى همراه باشد.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان خبر داد

پیش بینى 55 عنوان نمایشگاهــى 
در اصفهان طى سال 98

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامى است:
1- برگزارى مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده پرداخت 

تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر مى باشد.
2- کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومى سامانه مزایده قابل مشاهده بررسى و انتخاب مى باشد.

3- عالقه مندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره 41934- 021 مرکز پشتیبانى و راهبرى 
سامانه تماس حاصل نمایند.

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان  ها در سای ت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/ پروفایل مزایده گر موجود است.

آگهى مزایده اجاره نوبت دوم

اداره کل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان در نظر دارد اجاره فضاهاى بالاستفاده خود را از طریق مزایده عمومى و با جزئیات 
مندرج در اسناد مزایده با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (setadiran.ir) به شرح ذیل واگذار نماید.

تاریخ دریافت تاریخ انتشارنام مزایده
اسناد

تاریخ بازدید از 
سامانه

پایان زمان ارسال 
پیشنهاد قیمت

تاریخ 
شماره مزایده در سامانهبازگشایى

واگذارى کارگاه آموزشى 
98/04/1498/04/1498/04/141398/04/2498/04/255098003343000024مرکز خواهران مبارکه

واگذارى کارگاه آموزشى 
98/04/1498/04/1498/04/141398/04/2498/04/255098003343000025مرکز شهید بهشتى

واگذارى زمین تنیس مرکز 
98/04/1498/04/1498/04/141398/04/2498/04/255098003343000026شهید رجائى

واگذارى کارگاه آموزشى 
98/04/1498/04/1498/04/141398/04/2498/04/255098003343000027مرکز خوانسار

واگذارى کارگاه آموزشى 
98/04/1498/04/1498/04/141398/04/2498/04/255098003343000028مرکز فناورى اصفهان

واگذارى 4 کارگاه آموزشى 
98/04/1498/04/1498/04/141398/04/2498/04/255098003343000029مرکز شهرضا

واگذارى سوله کارگاهى 
98/04/1498/04/1498/04/141398/04/2498/04/255098003343000030مرکز شهرضا

واگذارى مکان ارائه خدمات 
98/04/1498/04/1498/04/141398/04/2498/04/255098003343000031مشاوره در مرکز شهید رجائى

واگذار ى مکان ارائه خدمات 
98/04/1498/04/1498/04/141398/04/2498/04/255098003343000032چاپ و تکثیر در اداره کل

واگذارى کارگاه آموزشى 
دپارتمان عمران مرکز 

فناورى اصفهان
98/04/1498/04/1498/04/141398/04/2498/04/255098003343000033

واگذارى ساختمان دو طبقه 
98/04/1498/04/1498/04/141398/04/2498/04/255098003343000034اصفهان جهت کارگاه آموزشى

واگذارى زمین ورزشى 
98/04/1498/04/1498/04/141398/04/2498/04/255098003343000035(فوتبال) مرکز شهید رجائى

واگذارى سالن على ابن 
98/04/1498/04/1498/04/141398/04/2498/04/255098003343000036ابى طالب جهت ارائه آموزش

در صورتى که شرکت کنندگان داراى صالحیت تعیین شده در اسناد نباشند و یا مدارك خواسته شده در زمان انعقاد قرارداد کامل نباشد
 در صورت برنده شدن حذف خواهند شد.

م الف: 519645اداره کل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان
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ابالغ اجراییه
نظر به اینکه در پرونده کالسه 1250/97 اجراى احکام شوراهاى حل اختالف شهرستان 
لنجان حسب مفاد دادنامه شماره 1394- 97/12/26 صادره از شعبه چهارم حقوقى محکوم 
علیه جالل اسحاقى- میرشاد قصاب محکوم به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت 
مبلغ 85/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت تأخیر تأدیه از زمان سررسید چک 
(97/10/25) لغایت زمان وصول محکوم به و پرداخت 1/937/500 ریال بابت خســارت 
دادرسى در حق محکوم له ســجاد عطایى گردیده است و حسب محتویات پرونده محکوم 
علیه مذکور مجهول المکان مى باشد علیهذا مراتب یک نوبت آگهى میگردد تا نامبرده ظرف 
مهلت ده روز پس از انتشار آگهى نســبت به اجراء مفاد حکم اقدام نماید و اال وفق مقررات 
اقدام میگردد. م الف: 515025 قاضى اجراى احکام شوراهاى  حل اختالف لنجان /4/213

اخطار اجرایى
محکوم علیه حمید بیــدرام گرگابى مجهول المکان و محکوم لــه منوچهر عرفانى فرزند 
یادعلى بنشانى شاهین شهر خ طالقانى فرع 3 پالك 107 به موجب راى شماره 534 تاریخ 
26 / 8 / 97 حوزه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم علیه 
محکوم است به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 10 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000 / 125 
/ 1 ریال هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى 
با محاسبه دایره اجراى احکام از تاریخ دادخواست 31/ 5 / 95 لغایت زمان پرداخت در حق 
محکوم له و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له و پرداخت هزینه دادرســى و 
هزینه عملیات اجرایى نیز به عهده محکوم علیه است ماده 34 قانون اجراى احکام همین که 
اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى 
ندارد صریحا اعالم نماید   515020/م الف.  مجتبى رضوانى  -  قاضى شعبه پنجم  حقوقى 

شوراى حل اختالف شاهین شهر/  4/208 
فقدان سندمالکیت

آقاى حسن گلسرخى فرزند دادعلى  با ستناد دو برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء 
شهود رسما گواهى شده است مدعى است سند مالکیت خود به شماره چاپى 213476 الف 
را که به میزان ششدانگ  به شماره پالك ثبتى 61286 / 301واقع در بخش 16 حوزه ثبتى  
اصفهان ( شاهین شهر ) به شــماره صفحه 502 دفتر 643 بنام مالک فوق ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده که  بموجب  شماره ســند 5921مورخ 20/ 4/ 1388 دفترخانه 203 شاهین 
شــهر به او انتقال قطعى یافته  نیز بموجب سندرهنى شــماره 5923مورخ 20 / 4/ 1388 
دفترخانه 203شاهین شهر  به نفع بانک مسکن  عطار شــاهین شهر در رهن قرارگرفته و 
معامله ى دیگرى هم انجام نشده  و  طبق تبصره 5ماده  120آق ثنحوه گم شدن جابجائى 
اعالم شده ، چون درخواست صدور ســند 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 انتشــار 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 نرســد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و 
به متقاضى تسلیم خواهد شــد . 515373/م الف ناصر صیادى – رییس اداره ثبت اسناد و 

امالك شاهین شهر/4/209 
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 97 / 716ش5 ح   شــماره دادنامه 137 – 29 / 3 / 98 
درخصوص دادخواست اسداله حیدریان قلعه  فرزند نواله بنشــانى شاهین شهر ردانى پور 
بلوار نبوت خ همت فرعى 4 غربى پ 129 به طرفیت آقاى داریوش ایاز فرزند محمد على 
بنشانى مجهول المکان  به خواسته اعسار از هزینه دادرسى و مطالبه مبلغ 000 / 000 / 100 
ریال به اســتناد یک فقره چک به عهده بانک ملى ایران به شماره 19437 – 1 / 12 / 97 

مطالبه مطلق هزینه هاى دادرسى و تاخیر تادیه ، خوانده با وجود ابالغ نشر آگهى در جلسه 
مقرر حاضر نگردیده و دلیلى بر پرداخت دین یا برائت ذمه خویش ارائه ننموده . شــورا پس 
از بررسى پرونده و مستندات ارائه شده با عنایت به گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه با 
استصحاب بقاى دین استحقاق خواهان  بابت اصل خواسته ثابت تشخیص داده و مستندا به 
مواد 198 و 519 و 522 و 515 قانون ایین دادرسى مدنى و مواد 313 و 314  ناظر به ماده 249 
قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک  و ماده واحده استفساریه تبصره 
مذکور مصوب سال 77 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارت دیرکرد حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت  مبلغ 000 /000 / 100 ریال بابت اصل خواسته  و مبلغ 000 
/ 250 / 1 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 1 / 12 / 
97 لغایت زمان پرداخت وفق شــاخص اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران که 
حین اجراى حکم محاسبه خواهد شد و هزینه نشر آگهى برابر با تعرفه در حق خواهان صادرو 
اعالم  مى دارد راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
همین مرجع و سپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه محترم تجدید 
نظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى دادگسترى شاهین شهر مى باشد. 515381 /م الف 

مجتبى رضوانى - قاضى شعبه پنجم شوراى حل اختالف شاهین شهر / 4/210 
اصالحیه ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى علیرضا فراهانى  آقاى هادى صفى نژاد – مجید 
معتمدى سده – ناصر ذاکرى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه چک  به طرفیت شما به 
این شورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 582 ش 3 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 30/ 5 
/ 98 ساعت 5 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد 
ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شــود ، قبل از وقت رسدگى جهت دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم 
غیابى صادر خواهد شــد .  505457/ م الف مدیر دفتر شعبه 3 حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر / 4/211
ابالغ اخطاریه ماده 101

شماره پرونده: 139704002133000736/1 شــماره بایگانى پرونده: 9700959 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802133000014- بدین وســیله به خانمها الهام معین و اسماء 
معین فرزندان محمود هردو مقیم: نجف آباد خیابان گلبهار شرقى کوچه شهید یزدانى بن 
بست محمد شریعتى کد پســتى 8517745411 وارث مرحوم محمود معین نجف آبادى 
بدهکار پرونده اجرائى کالسه 9700959 ابالغ مى گردد که در ادامه عملیات اجرائى طبق 
گزارش ارزیابى مورخ 98/03/31 کارشناس رسمى دادگسترى تمامت هفت و یک – سوم 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك ثبتى 884 واقع درقطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان ملکى مورث شما که قبال به نفع بســتانکار توقیف گردیده به مبلغ هشتصد و ده 
میلیون ریال ارزیابى گردیده است. لذا مراتب برابر ماده 101 آیین نامه مزبور به شما ابالغ 
میگردد و از تاریخ انتشار این آگهى در روزنامه که تاریخ ابالغ محسوب مى گردد به مدت پنج 
روز فرصت دارید چنانچه نسبت به ارزیابى فوق اعتراض دارید اعتراض خود را با پرداخت 
مبلغ 3/000/000 ریال على الحساب بابت دستمزد تجدید ارزیابى بطور کتبى اعالم نمایید 
تا برابر مقررات اقدام گردد درغیر اینصورت ارزیابى انجام شــده قطعى اســت و به همان 
قیمت آگهى مزایده منتشر خواهد شد. الزم به ذکر است به اعتراض خارج از مهلت مقرر و 
یا اعتراضى که فاقد پیوست فیش تجدید دستمزد ارزیابى باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

518928/م الف- فاتحى مدیر واحد اجراى اسنادرسمى نجف آباد /4/212 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 

در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139860302023000294 مورخ 98/04/03 خانم ســمانه 
حضرتى به شماره شناسنامه 321 کدملى 1286096367 صادره از اصفهان فرزند عباس 
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 16/14 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1 
فرعى از 4058- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى 
اولیه محرز  گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1398/4/15 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1398/4/30 م الف: 517697 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

مرکزى اصفهان /4/214
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139860302023000279 مورخ 98/04/01 آقاى مهدى 
نقشین به شماره شناســنامه 42305 کدملى 1281520012 صادره از اصفهان فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 216/07 مترمربع مفروزى از پالك 
شماره 1001 و 1002- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان باستثناء بهاء ثمنیه اعیانى 
مقدار شانزده ســهم و پنجاه و دو هفتاد و هفتم از 72 سهم ششدانگ طبق سند شماره 
23- 72/03/67470 دفترخانه 9 اصفهان مالکیت خریدارى و سهم االرث نامبرده احراز 
گردیده است.  بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/4/15 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1398/4/30 م الف: 520161 صفائى- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك 

مرکزى اصفهان /4/216
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139860302023000274 مورخ 98/04/01 آقاى عباس 
پهلوان صادق به شماره شناسنامه 28 کدملى 1290027439 صادره از اصفهان فرزند 
حسن نسبت به پنج دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 237 مترمربع 
مفروزى از پالك شماره 2845- اصلى واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت 

رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 2- برابر رأى شــماره 139860302023000275 مورخ 98/04/01 خانم زهرا 
نایب عبدالرحیم به شماره شناسنامه 27881 کدملى 1280276932 صادره از اصفهان 
فرزند على نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 237 مترمربع 
مفروزى از پالك شماره 2845- اصلى واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت 
رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1398/4/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 4/30 /1398 م الف: 519047 صفائى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /4/218
مزایده نوبت اول

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالسه 970782 جلسه 
مزایده اى در روز دوشنبه مورخ 98/5/7 از ساعت 9 لغایت 10:30 صبح و به منظور وصول 
محکوم به در حق محکوم له و به جهت فروش تعداد 270 شاخه بوشفیت 125 سه مترى 
تولیدى کارخانه نیوفلکس به مبلغ 409/483/134 ریال و تعداد 200 شاخه لوله بوشفیت 
160 سه مترى تولیدى کارخانه نیو فلکس به مبلغ 467/553/320 ریال که کلیه اقالم 
فوق توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 881/036/454 ریال ارزیابى گردیده 
است در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان برگزار نماید طالبین خرید مى توانند 
به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از اقالم مورد نظر واقع در فوالدشهر محله ى سى 8 
شرکت راهسر ایران دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
مزایده از قیمت کارشناسى شــروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 10 درصد 
قیمت کارشناســى را نقدا پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 20 روز 

پرداخت نمایند. م الف: 520120 اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان  /4/220
مزایده

در پرونــده کالســه 972395 دوم مدنــى اجرایــى و بــه موجــب دادنامــه 
9709973730301146 صادره از شــعبه دوم عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى 
عبداله ســانحى نجف آبادى در حق محکوم له  لیال یزدانى نجف آبادى محکوم است 
به پرداخت 150 عدد ســکه تمام بهار آزادى طرح جدید ، 53 مثقال طالى ساخته شده 
و 4,000,000 ریال حــق الوکاله وکیل و مبلغ 400,000 ریال بابت نیم عشــر درحق 
صندوق دولت که از طریق اجراى احکام ملک ذیل جهت استیفاء مبلغ محکوم به توقیف 
فیزیکى شده و توسط کارشناس رسمى دادگســترى آقاى محمد على معین به شرح 
ذیل ارزیابى گردیده است: یک قطعه زمین تمامت 13 سهم مشاع از 14 سهم دو دانگ 
مشاع از شش دانگ پالك ثبتى شــماره 1/86 – قطعه 10 نجف آباد- بخش 11 ثبت 
اصفهان معادل 602 مترمربع مى باشد که قرار هر متر مربع 7,500,000 ریال جمعًا به 
مبلغ 4,515,000,000 ریال برآورد مى گردد و زمین واقع در نجف آباد – خ شهداء – بعد 
از مسجد و حسینیه قبا ،کوچه غالمى ، بن بست یکتا مى باشد که معادل 100 متر مربع 
آن به مبلغ 500/437/658 به نسبت ســهم االرث محکوم علیه به مزایده گذاشته مى 
گردد.که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال 
توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1398/04/25 ساعت 10 
صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت 
کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 
2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نســبت به واریز مابقى آن اقدام 
ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى 
گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر 
بازدید به عمل آورد. 517743/م الف مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد 

4/221/

ویژه برنامه و نمایشــگاه شهر خورشــیدى به منظور 
فرهنگســازى اســتفاده از انرژى هاى خورشــیدى و 
تجدیدپذیر با حضور تولیدکنندگان محصوالت بر پایه 
انرژى خورشیدى در شهر اصفهان برگزار شد. طى این 
رویداد، تفاهمنامه همکارى و علمى، پژوهشى در زمینه 
انرژى خورشیدى نیز بین شهردارى اصفهان و شرکت 

توزیع برق شهرستان اصفهان به امضا رسید.
شهردار اصفهان در همایش شــهر خورشیدى با بیان 
اینکه اگر در مسیر انرژى هاى سبز گام برداریم توسعه 
پایدار معنا پیدا خواهد کرد، گفت: اگر بر پشت بام هر خانه 
اى پنل خورشیدى نصب شود، هر خانوار تأمین کننده 

20 درصد انرژى برق شهر خواهد بود.
قدرت ا... نــوروزى با تقدیــر از شــرکت توزیع برق 
شهرستان، ســازمان نظام مهندســى و تولیدکنندگان 
برق، اظهار کرد: امروزه در دنیــا به دلیل گرمایش کره 
زمین، افزایش گازهاى گلخانه اى و کاهش ســوخت 
هاى فسیلى نگاه اندیشمندان به راهکارى دیگر براى 
تولید انرژى است و در کشورهاى اروپایى، آمریکا، هند 
و چین به این مهم توجه ویژه اى شده است. وى افزود: 
براساس آمار و با توجه به شــرایط اقلیمى، کشور ما با 
داشــتن 280 روز آفتابى مى تواند جایگاه بسیار مهمى 
براى انرژى هاى خورشیدى باشد در حالى که چندان از 
این پتانسیل استفاده نشده است. شهردار اصفهان ادامه 
داد: بدیهى است که وقتى ســوخت هاى فسیلى ارزان 
قیمت در دسترس باشد چندان به آلودگى هوا و تخریب 
محیط زیست توجهى نمى شود و نگاه مهربانانه اى به 

انرژى هاى سبز وجود ندارد.
نوروزى با اشاره به اینکه در قوانین برنامه چهارم، پنجم 
و ششم توسعه، توجه ویژه اى به انرژى هاى تجدیدپذیر 
شده است، تصریح کرد: به رغم وجود زیرساخت هاى 
طبیعى و قانونى از نظر تولید و توسعه انرژى خورشیدى 
شرایط مناســبى در کشــور نداریم. وى با بیان اینکه 
اصفهان به عنوان شهر خورشیدى معروف است، افزود: 
در  مدیریت شــهرى کنونى اصفهان توجه ویژه اى به 
انرژى خورشیدى شده است اما با وجود همه تالش ها 
تنها 300 کیلو وات انرژى خورشیدى تولید مى شود که 
109 کیلووات در سالن اجالس و بقیه در نقاط مختلف از 

جمله مناطق 8، 6 و  13 است.
شــهردار اصفهان ادامه داد: بر اساس قرارداد جدید و با 
مشارکت بخش خصوصى و شرکت هاى دانش بنیان 

500 کیلو وات برق خورشیدى تولید مى شود.

نوروزى تصریح کرد: به طور یقین و با توجه به انرژى که 
شهردارى مصرف مى کند، مى توان تحولى ایجاد کرد 

اما این مهم نیازمند همکارى مردم است.

 افزایــش نرخ خریــد پایــه انرژى 
خورشیدى 

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با بیان 
اینکه نرخ خرید انرژى با نــرخ پایه بازار تغییر مى کند و 
در سال جارى 50 درصد نرخ خرید پایه انرژى الکتریکى 
افزایش یافت، گفت: کمتــر از یک درصد تولید برق در 
اصفهان از منابع انرژى خورشیدى تأمین مى شود که در 

مقیاس جهانى رقم بسیار کمى است.
حمیدرضا پیرپیران هم در همایش شــهر خورشیدى با 
اشــاره به اهمیت تولید برق از منابع تجدیدپذیر، اظهار 
کرد: جهان سه رویکرد مهم در راســتاى تولید برق با 
کربن کم، توزیع برق و تأمین برق براى جامعه دیجیتال 
در نظر دارد، در زمینه توزیع برق، همه مردم اصفهان از 
نعمت برق برخوردارند و همه تالش مــا براى تولید و 

تأمین برق در حوزه دیجیتال است.
وى به منشأ تولیدات کربن در جهان اشاره کرد و افزود: 
براساس آمار جهانى ساالنه، 29 میلیارد تن کربن تولید 
مى شــود که 6 درصد در بخش خانگى، 23 درصد در 
حمل و نقل، 25 درصد صنایــع و 41 درصد در بخش 
تولید انرژى برق و گرماســت، بنابراین بیشترین سهم 

انتشــار کربن به بخش تولید انرژى و گرما اختصاص 
دارد در حالى که در ســایر مصارف 5 درصد تولید کربن 

گزارش شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان اظهار 
کرد: براساس پیش بینى ها تا سال 2050 میالدى تولید 
کربن جهان با روند کنونى به 50 میلیارد تن در ســال 
خواهد رسید بر این اســاس کاهش تولید کربن یکى از 

شاخص هاى صنعت برق جهان است .
پیرپیران با بیان اینکه اصفهان براى توســعه پنل هاى 
خورشــیدى با هدف تولیــد گرما و انــرژى الکتریکى 
شرایط بســیار خوبى از نظر اقلیمى دارد، افزود: شدت 
تابش نور خورشید در کالنشــهر اصفهان 5/8 است در 
حالى که میانگین کشورى 5/1 و میانگین جهانى 3/9 
برآورد مى شود (تخمین تولید انرژى خورشیدى توسط 
متغیر «PSH» سنجیده مى شــود که میانگین تابش 
خورشیدى به یک مکان اســت به خصوص میزانى که 
در طول روز دریافت مى کند و واحد آن کیلووات ساعت 

بر مترمربع است).
مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با اشاره 
به اینکه روند توسعه صنعت انرژى هاى تجدیدپذیر در 
کشور بسیار کند بوده است، گفت: در سال 2007، جهان 
40 هزار مگاوات تولید انرژى خورشیدى داشته است و 
در سال 2015 با 25 درصد پیشرفت در دنیا، تولید به 50 
هزار مگاوات رسید و در سال گذشته 100 هزار مگاوات 

گزارش شد. وى افزود: این آمار حاکى است که دنیا به 
ســرعت روند توسعه اســتفاده از این منبع خدادادى را 

دنبال مى کند.
پیرپیران با اشــاره به ایجاد مشــوق ها از سوى وزارت 
نیرو براى توســعه تولید انرژى هاى خورشیدى اظهار 
کرد: وجود مشوق ها در سال 1396 روند خوبى را براى 
گسترش پنل هاى خورشــیدى ایجاد کرد اما از ابتداى 
سال 1397 با تغییر اقتصادى در حوزه نصب سلول ها، 

روند توسعه کندتر شد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با اشاره 
به نصب تجهیزات و خرید تضمینى انرژى خورشیدى 
گفت: نرخ خرید انرژى با نرخ پایه بازار  تغییر مى کند و 
در سال جارى 50 درصد نرخ خرید پایه انرژى الکتریکى 
افزایش یافت. وى افــزود: یک منزل با انشــعاب 25 
کیلووات مى تواند 5 کیلو وات معادل انشعاب خود نصب 
کند، درآمد ماهیانه تولید انرژى خورشیدى 700 تومان 
بود و در سال جارى به یک میلیون تومان رسیده است 
که اگر تولید برق یک سلول 5 کیلووات را با سود بانکى 

تطبیق دهیم بیش از 22 درصد سود داشته است.
وى ضمن تقدیر از شــهردار اصفهان، افزود: در شرایط 
ســختى که دوران پیک مصرف 98 را سپرى مى کنیم 
همه تالش ما این است که خاموشــى نداشته باشیم؛ 
بنابراین حرکت در مســیر انرژى هــاى تجدیدپذیر و 
خورشیدى براى مدیریت مصرف و کاهش خاموشى ها 

در حوزه تأمین انرژى الکتریکى کمک کننده خواهد بود.

 هــر آبگرمکن خورشــیدى معادل 62 
درخت کربن هوا را کاهش مى دهد 

رئیس مرکز پژوهش هاى شوراى اسالمى شهر اصفهان 
هم گفت: فرهنگسازى و الزام نصب پنل هاى خورشیدى 
براى صدور پروانه هاى ساختمانى از جمله تالش هاى 
مدیریت شــهرى اســت که اصفهان به عنوان شهرى 
خورشیدى با آالیندگى کمتر و منابع انرژى ارزان تر باشد.
کورش خسروى ضمن تقدیر از معاونت خدمات شهرى 
شهردارى اصفهان براى برگزارى نمایشگاه تجهیزات 
تولید انرژى هاى خورشــیدى، اظهار کرد: اوج آلودگى 
هواى شهرها و کالنشهر در فصل زمستان به ویژه در دى 
ماه است و به اشــتباه خودروها عامل اصلى آلودگى هوا 
عنوان مى شود در حالى که  40 درصد آلودگى شهرها در 
آن فصل سرد سال ناشى از سیستم گرمایش منازل است.
رئیس مرکز پژوهش هاى شوراى اسالمى شهر اصفهان 
ادامه داد: در شوراى شهر و به ویژه در مرکز پژوهش هاى 
شورا محاسباتى  انجام شده که نشان مى دهد هر کدام از 
آبگرمکن هاى خورشیدى کوچک معادل 62 درخت در 

کاهش انتشار کربن در سال تأثیرگذار است.
وى با بیان اینکه شهردارى براى توسعه فضاى سبز به 
دلیل کم آبى با چالش مواجه اســت، اظهار کرد: اما این 
امکان وجود دارد که پشت بام منازل به آبگرمکن هاى 

خورشیدى مجهز شود.
خســروى با بیان اینکه اصفهان نخســتین شــهر در 
ایران اســت که نصب سیستم هاى خورشــیدى را در 
ســاختمان هاى (ج و د) الزامى کرد، گفــت: برگزارى 
نمایشگاه هاى تجهیزات در دل محله هاى شهر براى 
فرهنگسازى ضرورى است و امیدوارم پس از این رویداد 
نیز با همکارى معاونت شهردارى برگزارى نمایشگاه ها 
در دل محله هاى اصفهان و فرهنگســراها ادامه یابد تا 

مردم از نزدیک با تکنولوژى هاى سبز آشنا شوند.

در برنامه ویژه فرهنگسازى استفاده از انرژى هاى خورشیدى عنوان شد

توسعه پایدار با حرکت در مسیر انرژى هاى سبز معنا پیدا مى کند

,,

در  مدیریت شهرى 
کنونى اصفهان توجه 
ویژه اى به انرژى 
خورشیدى شده 
است اما با وجود 
همه تالش ها تنها 
300 کیلو وات 
انرژى خورشیدى 
تولید مى شود که 
109 کیلووات در 
سالن اجالس و بقیه 
در نقاط مختلف از 
جمله مناطق 8، 6 و  
13 است
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گوشــه اى از فعالیــت هــاى عمرانى 
شهرسازى و خدمات شهرى

  زیرسازى ترمیم ترانشــه لکه گیرى و آسفالت به 
متراژ 10 هزار متر معابر سطح شهر

  زیرســازى اجراى بلوار و آسفالت ورودى صنایع 
کارگاهى و معابر صنایع کارگاهى به طول 5 هزار متر

   اجــراى بلوار ورودى شــهر به همراه سیســتم 
روشنایى به طول 2000 متر

  تکمیل میدان ورودى شــهر شامل بلوك فرش 
جدول گذارى و نصب پایه هاى روشنایى 

  ساخت و نصب تابلو ورودى شهر
  اجراى پروژه دفع آبهاى سطحى به طول 315 متر 
  ساخت منبع ذخیره آب فضاى سبز شهرى در محل 
پارك خانواده به همراه اتاقک منبع جهت تامین آب 

آبنما با حجم 250 متر مکعب
  نصب و راه اندازى عابر بانک ملى در مدخل ورودى 

شهردارى
  نصب و راه اندازى سیستم پایش تصویرى دوربین هاى 

سطح شهر، ساختمان شهردارى و آتش نشانى
  ســاخت و نصب المانهاى نماد عشــایرى و مرد 

کشاورز شهر نصرآباد در میدان هاى شهر
  خرید و تجهیز خودرو مخصوص حمل زباله 

  ساماندهى و واکسیناسیون سگهاى نگهبان، گله 
و ولگرد شهر

  اجراى قطعه دوم آرامستان شهر
  جدول گــذارى و رنگ آمیزى جــداول خیابان 

کشاورز
  جدول گذارى به طول 1649 متر در سطح شهر

  اجراى بلوك فرش به طــول 1102 متر مربع در 
سطح شهر

  پیگیرى ثبت نــام و واگذارى زمیــن هاى بنیاد 
مسکن به مردم شهر

  تسطیح و آماده سازى محل جدید چهارشنبه بازار
  اجراى سرعت گیر در معابر سطح شهر با هماهنگى 

شوراى ترافیک
  نصب سیستم تقویت ذخیره آب شرب شهردارى

  نصب پایه هاى روشنایى و تجهیز سالن اجتماعات 
آرامستان شهر

  رنگ آمیزى کلیه جداول سطح شهر
  ساماندهى و زیباسازى بلوار ورودى شهر

  ساماندهى و زیباسازى گلزار شهدا
  کوددهى و هــرس درختان و کاشــت درخت و 

گلهاى فصلى
  برگزارى سلسله نشست ها و جلسات در راستاى 
آگاه سازى مردم پیرامون جلوگیرى از ساخت و ساز 

بدون مجوز و نظارت مهندسین مشاور و ناظر
  تشکیل ستاد مدیریت بحران در شهردارى

گوشه اى از فعالیت هاى فرهنگى و روابط 
عمومى

  برگزارى جشن بزرگ انقالب با حضور حداکثرى 
مردم در سالن ورزشى توحید شهر و اجراى برنامه هاى 

شاد به همراه اهداى جوایز نفیس

  برپایى جشنواره بزرگ عشایرى نوروزى در ورودى 
شهر با حضور مدیران کل و مسئولین کشورى، استانى 

و شهرستانى و حضور پر شور مسافرین نوروزى
  دیدار با خانواده هاى معظم شهدا در طول چندین 

نوبت در سال
  راه اندازى و به روز رسانى سایت شهردارى و کانال 

تلگرامى شهردارى
  حضور مستمر و فعال در ســتاد برگزارى مراسم 
راهپیمایى روز ســیزدهم آبان ماه، روز بیست و دوم 
بهمن، روز نهم دى ماه و ستاد دهه فجر و راهپیمایى 

عظیم و جهانى روز قدس
  حضور در مدارس و دیدار و گفت و گو با معلمان و 

مدیران مدارس 
  شرکت در مراسم زنگ مهر

  برگزارى نشست هم اندیشى و تبادل تجربیات و 
نظرات و پیشنهادات اعضاى محترم شوراى اسالمى 

شهر نصرآباد از ابتدا تاکنون و تقدیر از کلیه شوراها
  برگزارى باشکوه مراسم روز درختکارى با عنوان 

هر نهال یک شهید 
  غبار روبى و عطر افشانى به مناسبت هاى مختلف 

در سطح شهر
   حضور اکیپ صدا در شهر و ضبط زنده دو برنامه 
سفر با رادیو و پخش از صداى اصفهان در سه نوبت در 

راستاى معرفى پتانسیل هاى شهر 
  تجلیل از مقام شــامخ فرهنگیان به مناســبت 

فرارسیدن روز معلم

  تقدیر از ریاست و اعضاى شوراى اسالمى شهر به 
مناسبت فرا رسیدن روز شوراها

  تجلیل از کارگران شــهردارى به مناســبت فرا 
رسیدن روز کارگر

  برپایى نماز جماعت، ســخنرانى و جزء خوانى در 
محل نمازخانه شهردارى در ایام ماه مبارك رمضان

  اســتقبال از کاروان پیاده انصارالحسین و کاروان 
حرم تا حرم

  حضور خادمیاران رضوى به همراه پرچم متبرك 
گنبد نورانى حضرت امیرالمومنیــن على(ع) در ایام 

لیالى قدر در کلیه مساجد سطح شهر
  همکارى و تامین مواد مورد نیاز مساجد در برگزارى 

ایام لیالى قدر و ایام اعتکاف 
  زیباسازى و نقاشى دیوار هاى فرسوده سطح شهر

  تجلیل از مدیر برتر کانال تلگرامى نصرآبادى ها در 
حوزه بخش جرقویه سفلى 

  برگزارى دوره هاى آموزشــى آتش نشانى ویژه 
مدارس و مساجد سطح شهر

  برگزارى سلسله نشست هاى معرفتى در مساجد 
و کانون بانوان با حضور ســخنرانان مطرح استانى 

و کشورى
  تجلیل از اعضاى ستاد نماز جمعه در محل نماز جمعه
  برگزارى روز ملى عشایر در محل پارك خانواده

  برگزارى سلســله آموزش هاى پخت نان محلى 
عشایر در سطح شهر با حضور اساتید برجسته استانى 

در راستاى برندسازى نان عشایر

گزیده اى از فعالیت ها و اقدامات  انجام گرفته شهردارى و 
شوراى اسالمى شهر نصر آباد در سال 1397

               شهردارى نصرآباد در یک نگاه
در آستانه 14 تیر ماه که به نام روز «شــهردارى و دهدارى» به 
ثبت رسیده است، بهترین فرصت به وجود آمده تا با ویژگى هاى 
پروژه هاى متعددى که توسط شهردارى نصرآباد و با مدیریت رضا 
غالمرضایى، شهردار نصرآباد در این شهر به مرحله اجرا درآمده 
و همچنین برنامه ها و پروژه هاى در دست اجراى این شهردارى 
بیشتر آشنا شــویم.  آنچه در ادامه مى آید گذرى کوتاه است بر 

همین اقدامات.
مهمترین پروژه هاى اجرا شــده در طول یکســال 

گذشته
1- پروژه عابر بانک پس از 13 سال با اعتبارات داخلى شهردارى 

اقدام گردید.
2- تکمیل میدان ورودى شهر شامل بلوك فرش ، جدول گذارى  

و نصب پایه هاى روشنایى 
3- اجراى بلوارورودى شــهر  به همراه سیستم روشنایى بطول 

2000 متر 
4- ساخت و نصب تمثال مبارك شهداى شهر در ورودى شهر 

5- اجراى پروژه دفع آبهاى سطحى بطول 315 متر 
6- ساخت منبع ذخیره آب فضاى سبز شهرى جهت تامین آب فضاى سبز 
7- نصب و راه اندازى سیســتم پایش تصویرى ( دوربین هاى 

پالك خوان داخل شهر و دوربین هاى ساختمان شهردارى )
8- ســاخت و نصب المان هاى با نماد مرد  وزن عشــایر و مرد 

کشاورز در میدان هاى شهر 
9- خرید و تجهیز خودروى حمل زباله 

10- جدول گذارى بطول 1649 متر در سطح شهر 
11- اجراى بلوك فرش به طول 1200 متر مربع 

12- زیرسازى ، ترمیم ترانشه ، لکه گیرى و آسفالت معابر شهر 
به متراژ 1200 متر 

مهمترین پروژه هاى در دست اجرا
1- تکمیل بلوار ورودى شهر شــامل زیر سازى ، بلوك فرش و 

اجراى فضاى سبز بلوار 
2- زیر سازى معابر و کوچه ها و آســفالت فاز اول معبر ورودى 

صنایع کارگاهى 
3- پیگیرى و واگذارى زمین و احداث تاالر با مشارکت خصوصى 

4- زیبا سازى و روشنایى گلزار شهداى شهر و شهداى گمنام 
ظرفیت ها و فرصت هاى سرمایه گذارى توسعه شهر

1- در خصوص گردشگرى پتانسیل عشــایرى ، صنایع دستى 
منحصر به فرد و محصوالت لبنى ارگانیک

2- احداث جایگاه سوخت CNG با توجه به قرار گرفتن شهر در 

مسیر ترانزیتى  مشهد مقدس 
3- جذب سرمایه گذار در خصوص ساخت استراحتگاه بین راهى 
با توجه به پتانسیل دوبانده شده جاده شهرضا - نصرآباد و رفت و 

آمد مسافرین شیراز - مشهد از این مسیر 
مهمترین نیازها و مطالبات شهروندان

1- راه اندازى مجتمع دامپرورى با توجه به پتانسیل باالى عشایر 
و نداشــتن  مرتع و آب کافى ضمن تقدیر و تشکر از نمایندگان 

جهت پیگیرى 
2- احداث و راه اندازى مجموعه چند منظوره شامل استخر ، تاالر 

پذیرایى و سالن اجتماعات 
3- با توجه به پتانســیل عشــایر و کشاورزان شــهر راه اندازى 
نمایشگاه دائمى ارائه محصوالت لبنى و کشاورزى شامل هندوانه، 

خربزه، طالبى و نان عشایر 

4- کمبود ناوگان حمل و نقل عمومى خصوصا انتقال شهروندان 
از نصرآباد به اصفهان

5- کمبود پزشــک متخصص  مســتقر در شــهر و مجموعه 
درمانگاهى 

تعامل مجموعه شوراى اسالمى شهر با شهردارى
 از زمان ورود رضا غالمرضایى، شــهردار نصرآباد به این شــهر  
جلسات متعددى با حضور اعضاى محترم شوراى اسالمى شهر 
برگزار شده و  همکارى و تعامل خوب و شایسته اى که بین شوراى 
اسالمى و شهردارى وجود داشته  باعث رضایتمندى مردم گردیده 
و نیز تعامالت مناسبى با سایر ادارات بخش را ایجاد کرده تا جایى 
که این شهردار بعنوان شهردار نمونه برتر در سطح شهرستان در 
سال 97 انتخاب و نیز این شهردارى بعنوان شهردارى برتر استان 

در صنعت گردشگرى  در سال 98 انتخاب گردیده است . 

نصرآباد، مهد فرآورده هاى لبنى، صنایع، گردشگرى، کشاورزى و دیار غیرت و قناعت


