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جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه نوبت اول شرکت تعاونى مسکن کارکنان مخابرات استان اصفهان رأس ساعت 
16 روز یک شنبه تاریخ 1398/04/30 در محل نمازخانه ســاختمان شماره 2 شرکت مخابرات واقع در چهارباغ 

باال- شرکت مخابرات ایران منطقه اصفهان تشکیل مى گردد.
لذا از کلیه اعضاء دعوت مى شود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت رأس ساعت مقرر در محل مذکور 

حضور به هم رسانید و یا وکیل/ نماینده خود را کتباً معرفى نمائید.
ضمنًا به اطالع مى رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومى تعداد آراء وکالتى هر عضو 

حداکثر 3 راى و هر شخص غیر عضو تنها یک راى خواهد بود.
دستور جلسه:

- گزارش هیأت مدیره و بازرسان.                    - طرح و تصویب صورت هاى مالى سال 1397.
- ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت.          - انتخاب اعضاء اصلى و على البدل هیأت مدیره.

- انتخاب بازرس اصلى و على البدل.     - طرح و تصمیم گیرى در خصوص تعیین حسابرس یا بازرس قانونى.

1-شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى دو مرحله اى، به شرح جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت برگزار نماید.

2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت 
مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/4/15 مى باشد.

شهردارى کمشچه در نظر دارد باستناد مجوز شماره 45 مورخ 1398/03/30 شوراى اسالمى شهر از 
طریق برگزارى مناقصه نسبت به اجراى پروژه دیوارکشى پارکینگ عمومى شهردارى اقدام نماید.

متقاضیان واجد شرایط مى توانند حداکثر تا روز پنج شــنبه مورخ 1398/04/20 به واحد دفتر فنى 
شهردارى مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى سالیانه نوبت دوم
 شرکت تعاونى مسکن کارکنان مخابرات استان اصفهان

تاریخ انتشار آگهى 1398/04/16

آگهى مناقصهفراخوان مناقصه عمومى دو مرحله اى 

على عباسى- شهردار کمشچه 

     

امیرى به پرسپولیس بر نمى گردد استرس چه بالیى بر سر غدد بدن مى آورد؟درختان شهر تیمار مى شوندسحر قریشى هم کارگردان شد!اعتراض به واگذارى سیلوى 80 ساله سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

روغن مایع
 بدتر است یـا 
روغن جامد

افزایش 100 درصدى جرائم مجازى در اصفهان
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گرماى بیشتر در راه است

قیمت نـان به هیچ وجه 
افزایش نیافته است

 «لوزارتان»سرطان زاست؟

جمعه سیـــاه

5

مرگ روزانه
 17 نفـر 

در استان اصفهان

در سال هاى اخیر استفاده از روغن جامد کمرنگ تر شده است 
و این روغن جاى خود را به روغن هاى مایع داده است. نظرات 

ضد و نقیض درباره روغن مایع و جامد وجود دارد و 
در این بین سئواالت بسیارى مبنى بر اینکه روغن مایع 

بدتراست یا روغن جامد در بین مصرف کنندگان وجود دارد. 

مدیرعامل ســازمان آرامســتان هاى شهردارى 
اصفهان عمده دالیل فوت شهروندان اصفهانى 

را تشریح کرد.
احمدرضا مرادى در گفتگو بــا «ایمنا» در 
خصوص وضعیت آرامستان هاى اصفهان 
و آمار دفن شــدگان اظهار کرد: در ســال 
گذشــته 5226 متوفى در باغ رضوان دفن 
شدند که از این تعداد 2978 نفر مرد و 2248 نفر 

دیگر زن بوده اند. 
4

6060 درصد کنکورى هاى اصفهان دخترند  درصد کنکورى هاى اصفهان دخترند 
8383 هزار و  هزار و 207207 نفر داوطلب اصفهانى در آزمون سراسرى شرکت کردند نفر داوطلب اصفهانى در آزمون سراسرى شرکت کردند
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فرمانده انتظامى استان در جمع خبرنگاران اعالم کرد

پایان ممنوع کار بودن 
2 خواننده مشهور

شکارى، خوشحال از بند 100 هزار دالرى
رضا شکارى، بازیکن تیم امید طبق اعالمى که قبًال در این باره داشت با 

تیم پرسپولیس تمام کرده است.
همزمان با این اتفاق سعید آذرى، مدیر عامل باشگاه ذوب آهن در یادداشتى 
که در صفحه شخصى اش منتشر کرد از باشگاه پرسپولیس خواست پیش 
از جذب این بازیکن اســتعالم بگیرد تا در آینده با دردســر مواجه نشود. 

پیش تر جدایى رضا شکارى از تیم ذوب آهن و...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

قاتالن مردم اصفهان به ترتیب عبارتند از: 
بیمارى هاى سیستم گردش خون، سرطان ها، 
بیمارى سیستم تنفسى و حوادث غیرعمدى

ستادى مانند
 ستاد احیاى ارومیه 
براى زاینده رود 

تشکیل شود

معضلى به نام مراکز عرضه کننده قلیـان 
مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان مطرح کرد:

3

5
در ا

مدیرعاملس
اصفهان عم
را تشریح کر
احمدر
خصو
و آمار
گذشـ
شدند که از
دیگر زن بود

قاتالن مر
بیمارى هاى
بیمارى س

اگر ضرر مى کنید به اگر ضرر مى کنید به 
سپاهان بروم!سپاهان بروم!

م الف: 520468

هیأت مدیره شرکت تعاونى مسکن کارکنان مخابرات استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

نوبت دوم

نوبت اول

مژدهمژده جشنواره فروش استثنایى جشنواره فروش استثنایى 
فرش متحد آسیا آغاز شدفرش متحد آسیا آغاز شد

مدت زمان محدود
بدون کارمزد

بدون پیش پرداخت
اولین پرداخت از سال 1399

و شرایطى بى نظیر براى عروس و 
دامادهاى عزیز براى تهیه

شرایط ویژه جهت مدارس، مساجد، اداره جات دولتى و ...

نشانى : صارمیه - خیابان آتشگاه - بعد از سه راه حجازى- جنب دفترخانه شماره 25

تلفن: 37739035
فرصت را  براى خرید بهترین برند فرش از دست ندهیدفرصت را  براى خرید بهترین برند فرش از دست ندهید

{ }
جهیزیـــه

قریشىهمکارگردانشد! سحر

ده است 
 نظرات 

ع 
 دارد. 
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5 نفر در عرض چند ساعت در 3 حادثه جداگانه 
در استان اصفهان جان باختند

شکارى، خوشحال
ط رضا شکارى، بازیکن تیم امید
تیم پرسپولیس تمام کرده است
همزمان با این اتفاق سعید آذرى
صفحه شخصى اش منتش که در
از جذب این بازیکن اســتعالم
پیش تر جدایى رضا شکارى از ت

شماره سامانه تدارکات الکترونیکى دولت شماره مرجع موضوع ردیف
2098001434000047 98-2-108 خرید دو دستگاه تابلو راه انداز درایوى جهت شهر فوالدشهر 1
2098001434000048 98-2-109 خرید سه دستگاه تابلو راه انداز تک ضرب و کابل جهت شهر شهرضا 2

تاریخ روز ساعت عنوان
98/4/19 چهارشنبه 15:00 مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه
98/4/29 شنبه 15:00 مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
98/4/30 یکشنبه 8:00 زمان بازگشایى پاکت ها
3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گر جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف:

3-1-آدرس: اصفهــان، خیابان شــیخ کلینى، خیابــان جابرابن حیــان، دبیرخانه معامالت شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان،
 تلفن: 8-36680030-031، اتاق (292)

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
4-1- مرکز تماس: 021-41934

4-2-دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه (www.setsdiran.ir) بخش ثبت نام/پروفایل/تامین کننده/مناقصه گر موجود است.

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1398/04/16



0202جهان نماجهان نما 3527یک شنبه  16 تیر  ماه   1398 سال شانزدهم

در 285 روز ابتدایى سال آبى جارى (ابتداى مهرماه 97 تا 
عصر روز ســیزدهم تیرماه 98) در مجموع 335 میلیمتر 

بارش در ایران به ثبت رسیده است.
در این مدت، برخى استان هاى کشور بیش از این میزان و 
برخى کمتر از این رقم بارش داشته اند. بررسى آمار رسمى 
دفتر مطالعات پایه منابع آب شــرکت مدیریت منابع آب 
ایران نشــان مى دهد استان لرســتان با 1158 میلیمتر 
بارش، پربارش ترین اســتان کشور در ســال آبى جارى 
است. همچنین استان سیســتان و بلوچستان با 106/1 
میلیمتر بارش،  کم بارش ترین اســتان کشور در سال آبى 
جارى اســت. تا اواخر خرداد ماه، تنها دو استان کشور در 

ســال آبى جارى بیش از یک متر (1000 میلیمتر) بارش 
داشتند که این دو استان، استان هاى لرستان و کهگیلویه 
و بویراحمد بودند. طى روزهاى اخیر با بارش هاى جدید 
در استان گیالن، بارش هاى این استان نیز از مرز 1000 
میلیمتر عبور کرد. در حال حاضر پربارش ترین استان هاى 
کشور به ترتیب استان لرســتان با 1158 میلیمتر، استان 
گیالن با 1047/7 میلیمتر و استان کهگیلویه و بویراحمد 

با 1018/7  میلیمتر هستند.
همچنین کم بارش ترین اســتان هاى کشــور به ترتیب 
استان سیستان و بلوچستان با 106/1 میلیمتر، استان یزد 
با 119/8 میلیمتر و استان کرمان با 173/1 میلیمتر هستند.

رئیس جدید سازمان بسیج مستضعفین درباره اصلى ترین 
رویکردهاى سازمان بسیج مســتضعفین در دوره جدید 
مدیریتى اظهار کرد: اصلى ترین رویکرد بسیج سازماندهى 
مردم به  ویژه سازماندهى نوجوانان و جوانان براى حضور در 
صحنه هاى انقالب اسالمى است و این حضور باید تکامل 
یافته و در حد و اندازه ضرورت هاى نظام مقدس جمهورى 

اسالمى ایران باشد.
سردار غالمرضا سلیمانى در گفتگو با «تسنیم» در پاسخ به 
این سئوال که با توجه به تهدیدات آمریکا و استکبار جهانى 
علیه نظام مقدس جمهورى اسالمى پیام شما به نمایندگى 
از میلیون ها بسیجى چیست؟ خاطرنشان کرد: ملت بزرگ 

ایران شیطان بزرگ را در سال 57 شکست داد، زمانى که 
آمریکا 60 هزار مستشار در کشور ما داشت . پیامدهایى که 
پیروزى متفقین در جنگ جهانى دوم به دنبال داشت بیشتر 
در جهت سیاست هاى استعمارى آمریکا در منطقه غرب 
آسیا بود و پیروزى انقالب اسالمى پایان قصه قدرتى بود 
که بعد از جنگ دوم جهانى، به واســطه دخالت آمریکا و 

وقایعى مانند بمباران هیروشیما و ناکازاکى رخ داد.
فرمانده سابق سپاه اصفهان ادامه داد: با پیروزى انقالب 
اسالمى این هندسه قدرت دچار فروپاشى شد، آنها در حال 
تالش هستند که وضعیت را در خیاالت باطل و واهى خود 

ترمیم کنند و فشارها به همین دلیل است. 

3 استان بارش هایى بیش از 
یک متر داشته اند

رویکرد سازمان بسیج 
در دوره جدید 

اتمام حجت 
  باشگاه خبرنگاران جوان | رئیــس 
اداره سرمایه انسانى ســرباز ستاد کل نیرو هاى 
مسلح از طرح تشدید برخورد با مشموالن غایب 
خبر داد. ســردار کمالى با بیــان اینکه موضوع 
فروش سربازى یا همان طرح جریمه مشموالن 
غایب منتفى شده اســت، اظهار کرد: بخشش 
اضافه خدمت نیز منتفى شده است. وى با اشاره 
به معافیت سنى ســربازى افزود: در حال حاضر 
موضوع معافیت سنى نیز اجرا نمى شود و متولدین 
سال 1355 به بعد باید خود را براى انجام خدمت 

سربازى معرفى کنند. 

سال تر یا ترسالى؟!
رضا اردکانیان، وزیــر نیرو درباره    ایلنا|
اینکه گفته مى شود با توجه به سیالب هاى اتفاق 
افتاده در فصل بهار ما وارد «ترسالى» شده ایم آیا 
چنین اتفاقى در حوزه  آبى کشور رخ داده است؟ 
گفت: امسال به نسبت سال هاى اخیر  «ساِل تر» 
است اما اینکه باتوجه به این امر بگویم وارد «تر 
سالى» شــده ایم به هیچ عنوان چنین چیزى را 

نمى شود با قطعیت مطرح کرد.

دستور وزیر کشور
در مورد قطع برق 

 اعتمادآنالین| وزیر کشور  با توجه به 
اســتقرار  هواى گرم در سراسر کشور و ضرورت 
کنترل مصرف برق، کنترل جــدى مصرف در 
دســتگاه ها و مؤسســات دولتى و غیر دولتى و 
ادارات مختلف را مورد تأکیــد قرار داد. رحمانى 
فضلى گفت: براى پیشــگیرى از قطع برق و در 
راســتاى هماهنگى هاى به عمل آمده با وزارت 
نیرو دســتور داده شد، برق دســتگاه هایى که 
دماى 25 درجه ســانتیگراد را روى سامانه هاى 
سرمایشى خود تنظیم نکنند، از ساعت یک بعد 

از ظهر قطع شود.

زمان اعالم نتایج کنکور 
نتایج اولیــه آزمون    جام جم آنالین|
سراسرى سال 98 در دهه دوم مرداد به صورت 
کارنامه منتشر مى شود و داوطلبان مى توانند اقدام 
به انتخاب رشته  کنند. پس از آن نتایج نهایى نیز 

در نیمه دوم شهریور ماه 98 منتشر خواهد شد.

غرق شدگى 567 نفر 
در 107 روز!

  میزان | رئیس سازمان اورژانس کشور با 
اشاره به غرق شدگى 567 نفر در محیط هاى آبى 
از اول فروردین تا 14 تیر 1398 در سطح کشور 
گفت: 383 نفر از این افراد جان خود را از دســت 
داده اند. پیر حســین کولیوند افزود: استان هاى 
سیستان و بلوچستان، مازندران و تهران در صدر 

بیشترین حوادث ناشى از غرق شدگى هستند.

عدو شود سبب خیر...
  بهار|  به گفته معاون توسعه کتابخانه ها 
و کتابخوانى نهاد کتابخانه هاى عمومى کشور، 
یکى از دالیل افزایش قیمت کتاب، قیمت کاغذ 
اســت و البته باال رفتن قیمت کتاب باعث شده 

مراجعه به کتابخانه ها زیاد شود.

اپلیکیشنى براى 
رصد قیمت

  پانا| قائم مقــام وزیر صمــت در امور 
بازرگانى با بیان اینکه ســامانه اى الکترونیکى 
براى رصد قیمت یکصــد قلم کاالى ضرورى و 
پرمصرف مردم در حال طراحى است، مى گوید 
تالش مى  شودکه این سامانه به صورت اپلیکیشن 
در دسترس عموم مردم قرار بگیرد و قیمت عرف 
کاال را به صورت هفتگى با دامنه قیمت و مقایسه 

با قیمت عرف در اختیار مردم بگذارد.

به زنان رأى بدهید
  ایرنا | معصومه ابتکار، معاون زنان و خانواده 
ریاســت جمهورى با اشــاره به اینکه، حضور یک 
کاندیداى زن در انتخابات ریاست جمهورى مى تواند 
نقش زیادى در رونق گرفتن انتخابات داشته باشد، 
تصریح کرد:کاندیدا شدن زنان در انتخابات مجلس 
از اهمیت بیشــترى برخوردار اســت. باید از احزاب 
درخواست کرد حداقل 30 درصد از کاندیداهاى خود 

را از خانم ها انتخاب کنند.

خلق نشده ایم 
براى رها شدن 

حجــت االســالم ســید مجتبى    ایسنا|
میردامادى، امام جمعه موقت اصفهان در خطبه هاى 
نماز جمعه اصفهان اظهار کرد: ما خلق نشده ایم براى 
رها شدن. یک دانشجو اگر براى مدتى تکلیف خود 
را انجام نداد، اخراج مى شود. ما هم اگر تکلیف خود را 
در دنیا انجام ندهیم محکوم به عذاب الهى مى شویم.  
وى افزود: یکى از عوامل قدرت، عزت و بقاى ما وجود 
امامزادگان در شــهر ها و روستا هاست و اگر دعاى 

دعاکنندگان نبود دشمن پیروز شده بود .

قالیباف، رئیس بنیاد مى شود
شــنیده هاحکایت از آن   روزنامه اعتماد|
دارد که محمدباقر قالیباف باالخره تیرماه امســال 
به عنوان رئیس بنیاد مستضعفان و جایگزین محمد 
سعیدى کیا انتخاب خواهد شد... ضمن اینکه اسامى 
دیگرى نیز براى این مســئولیت مطرح است. به هر 
روى تأکید اطرافیان قالیباف بر کاندیدا نشدن او در 
انتخابات 1400 نشان مى دهد که احتماًال شنیده ها 
در مورد کوچش به بنیاد درست خواهد بود و در این 
حال اظهارات دو پهلوى نزدیکانش از جمله پیرهادى 

نشان مى دهد که آنها پایان داستان را باز گذاشته اند.

اموال نامشروع
 پس گرفته مى شود

 خانه ملت| عضو کمیسیون برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس گفت: هر مسئولى، به هر نحوى 
از انحا اگر در این 40 ســال درآمد نامشروعى از هر 
طریقى به دســت آورده باشــد، از وى پس گرفته 
مى شود. حسن ســلیمانى بیان کرد: اصل 49 قانون 
اساسى یعنى از کجا آورده اى؟ و کسب دارایى مبتنى 
بر جرم و سوء اســتفاده از جایگاه و مقام و استفاده از 
بیت المال را مورد توجه قرار داده و شیوه برخورد را نیز 
تشریح کرده است. سلیمانى اظهار کرد: در آیین نامه 
و قانون «از کجا آورده اى؟» ســاز و کار اعاده اموال 
نامشروع در مورد همه مسئوالن گذشته، حال و آینده 

دیده شده است.

ناطق نمى آید
حسین مرعشــى، سخنگوى   نامه نیوز|
حزب کارگزاران ســازندگى درباره تأثیر احســاس 
تکلیف و ورود حجت االسالم على اکبر ناطق نورى 
بر معادالت یازدهمین دوره انتخابات مجلس شوراى 
اسالمى گفت: اول باید درباره صحت اصل این خبر 
مطمئن شد. آخرین صحبتى که من دو هفته پیش با 
آقاى ناطق انجام دادم، غیــر از این بود بنابراین فکر 

نمى کنم این مطلب خیلى دقیق باشد.

از خودم بدم آمده!
پروانه سلحشــورى، نماینده تهران در    بهار|
مجلس با ابراز تأسف از انعکاس تصویر زن در جامعه 
ایرانى اظهار کرد: چنین نگاهى به زنان خجالت آور 
اســت، به حدى که من به دلیل این گونه نگاه ها به 
زنان، بارها از خودم و زن بودنم بدم آمده است چون 
زن را شیطانى ترسیم مى کنند که در همه حال قرار 
است مرد را فریب دهد! و متأ سفانه مردان، قربانیانى 
هستند که همواره فریب زنان را مى خورند! بنابراین 
وقتى تعریف زن در جامعه در این سطح نازل است، 
چگونه انتظار داریم که دختران و زنانى داشته باشیم 

که اعتماد به نفس باالیى داشته باشند؟

خبرخوان

سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى از خارج 
کردن قطعات باقیمانده بونکر حامل بتن از باغ سفارت 

روسیه خبر داد.
سید جالل ملکى با اشاره به حادثه برخورد بونکر حامل 
بتن با دیوار یک باغ متعلق به ســفارت روسیه که روز 
جمعه اتفاق افتاده بود اظهار کرد: طى این حادثه که در 
خیابان الهیه رخ داد، بخشى از قطعات این خودرو سنگین 
از جمله مخلوط کن و مخزن آب به داخل باغ ســفارت 
افتاد که خارج کردن ایــن قطعات نیازمند یک جرثقیل 

سنگین بود.
وى با بیان اینکه وجود این جرثقیل موجب مسدود شدن 

راه مى شد حال آنکه تردد در این منطقه زیاد بود گفت: 
طى هماهنگى با پلیس راهور مقرر شــد که ادامه این 
عملیات به ساعات پایانى جمعه شب موکول شود. پس 
از هماهنگى هاى الزم ساعت 24 با حضور نیروى هاى 
آتش نشانى، نیروهاى پلیس راهور و عوامل شهردارى 
منطقه یک تهران، جرثقیل سنگین 130 تنى سازمان 
آتش نشانى به محل اعزام شــد و عملیات خارج کردن 

قطعات با احتیاط کامل انجام شد.
به گفتــه وى، این قطعات خارج شــد و به محلى براى 
نگهدارى موقت منتقل و ســاعت 3  بامداد این عملیات 

به پایان رسید.

پس از حرف و حدیث فراوان در خصوص احتمال فروش 
و واگذارى سیلوى تاریخى شــهید حجت ا... آذر پیکان 
 اهواز باالخره این سیلوى 30 هزار تنى که نمادى تاریخى 
در کالنشهر اهواز اســت به بهاى 480 میلیارد ریال به 

بخش خصوصى واگذار شد.
واگــذارى ایــن ســیلو بــه شــدت مــورد اعتراض 
میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى خوزستان 
قرار گرفته چرا که این اداره کل با ارائه اســناد و مدارك 
مدعى است که این سیلو در فهرســت آثار ملى به ثبت 
رسیده است و بر اساس قانون اشخاص حقیقى و حقوقى 

حق فروش آثار ملى بدون را ندارند. 
برخى منابع اعالم کردند که ســازمان بازرسى، دیوان 

محاســبات و دســتگاه قضایى اســتان خوزستان به 
پرونده فروش ســیلوى اهواز ورود کرده اند ولى احتمال 
بازگرداندن آن به سازمان بازرگانى دولتى ایران که مالک 

اصلى و قبلى آن بوده بسیار ضعیف است.
سیلوى تاریخى اهواز به عنوان محل صادرات گندم در 
منطقه جنوب کشور به کشورهاى همسایه حایز اهمیت 
فراوان بوده اســت و به عنوان یک نماد شهرى یکى از 

جاذبه هاى تاریخى این شهر محسوب مى شود. 
این سیلو که قدمتى بیش از 80 سال دارد در سال 1315 
شمسى طراحى و احداث ســاختمان آن در سال 1317 
شمسى آغاز شــد و عملیات اجرایى آن در سال 1319 

شمسى با هزینه 15 میلیون ریال پایان یافت.

خبرنگار «باشــگاه خبرنگاران جوان» عصر روز جمعه 
همراه با گشت سیار تعزیرات حکومتى به سراغ غرفه هاى 
یکى از بزرگ ترین شــهربازى هاى پایتخت رفت و از 
کشفیات مواد غذایى ناســالم در این شهربازى خبر داد. 
بخوانید و ببینید در وسط پایتخت چه غذاهایى به مردم 

عرضه مى کردند:
 در رستورانى که در حاشــیه این پارك مشغول فعالیت 
بود اقالمى عرضه مى شد که همگى فاقد کیفیت الزم 
بوده و از قیمه هاى یخ زده چندبار پخته شــده و فاسد تا 

گوشت چرخ کرده و مرغ هاى فاســد و غیر بهداشتى و 
سوسیس هاى فاقد تاریخ انقضا؛ در این واحد صنفى کشف 
و تمام موارد توسط مأموران تعزیرات حکومتى معدوم شد.

 در یک فست فود مشخص شد که از روغن هاى سرخ 
کردنى استفاده مى شــود که هر دو روز یک بار نسبت به 
تعویض آن اقدام و محصوالت غذایى در آن تهیه مى شد؛ 
که پس از مشاهده این مورد روغن هاى فاسد معدوم شد 
و در ادامه نیز گوشت هاى قرمز فاسدى که در این واحد 
صنفى در قالب فســت فود در حال عرضه به مشتریان 
بود معدوم شد و متصدى فروشگاه نیز به پرداخت جریمه 

نقدى محکوم شد.
 در قسمت عرضه آبمیوه و بستنى مشخص شد که در 
تهیه این محصوالت مسائل بهداشتى رعایت نشده و از 
رنگ ها و اسناس هاى غیر مجاز در تهیه آبمیوه ها استفاده 
مى شود که با دستور کارشناس ســازمان بهداشت تمام 
موارد معدوم شدند و در ادامه به دلیل فروش آبمیوه هاى 
50 هزار ریالى با قیمت 150 هزار ریال و عرضه بســتنى 
با قیمت بیــش از نرخ تعرفه، بازرس ســازمان تعزیرات 
حکومتى ضمن اعمال جریمه، تذکر کتبى را به متصدى 

فروشگاه ارائه داد. 

یک منبع آگاه،  فروش قطعى شرکت هواپیمایى «کارون» 
(نفت سابق) را تأیید کرد. این شرکت هواپیمایى که آشیانه 
اصلى آن در محدوده عملیاتى فرودگاه بین المللى اهواز 
واقع شده پس از برگزارى مزایده به بهاى 3400 میلیارد 
ریال به بخش خصوصى واگذار شده است. 35 درصد مبلغ 
مزایده به صورت نقدى و بقیه به صورت اقساط بلندمدت 

به صندوق بازنشستگى نفت پرداخت مى شود.
این منبع با اشــاره به اینکه پیش از این مالک این ایرالین، 
وزارت نفت بود که بر اساس اصل 44 قانون اساسى به صندوق 
بازنشستگى نفت واگذار شد، افزود: بر اساس توافق انجام شده 
این شرکت همچنان در خوزستان ماندگار خواهد بود و پرسنل 

این شرکت که حدود 200 نفر هستند تعدیل نخواهند شد.

شــرکت هواپیمایى «کارون» چهار فروند هواپیماى فوکر 
100 و پنج فروند فوکر 50 در اختیار دارد که گفته مى شــود 
دو فروند هواپیماى فوکر 100 آن به علت نبود قطعات مورد 
نیاز ناشى از تحریم هاى ظالمانه آمریکا، زمینگیر شده است. 
این شرکت پیش از این کارکنان شرکت نفت و مجموعه هاى 
وابسته به نفت را در مناطق مختلف عملیاتى جا به جا مى کرد 
ولى بعدها خدمت رســانى خود را به عموم مردم در خطوط 

داخلى تسرى داد.
شــرکت هواپیمایــى «کارون» (نفــت ســابق) جزو 
قدیمى ترین ایرالین هاى فعال کشور محسوب مى شود 
که در مدت فعالیت بیش از 80 ســال، سانحه هوایى در 

کارنامه عملیاتى خود ندارد.

طى چند روز گذشته خبر جمع آورى قرص «لوزارتان» 
از داروخانه هاى کشور دست به دست مى چرخد و باعث 
ایجاد مــوج نگرانى در جامعه هدف بــاالى این قرص 
در جامعه شده اســت. این اخبار علت این جمع آورى را 

سرطان زا بودن این قرص اعالم کرده اند.
لوزارتان، دارویى است که براى درمان فشار خون باال یا 
محافظت از کلیه ها در برابر آسیب هاى ناشى از دیابت به 
کار مى رود. همچنیــن از داروى لوزارتان براى کاهش 
خطر ابتال به سکته هاى مغزى در بیماران مبتال به فشار 

خون و بیمارى هاى عضالت قلبى نیز استفاده مى شود.
سرپرست روابط عمومى و سخنگوى سازمان غذا و دارو 
در گفتگو با «میزان»، دربــاره فرایند جمع آورى قرص 
لوزارتان از داروخانه ها و شــایعاتى پیرامون سرطان زا 
بودن آن گفت: فرایند جمــع آورى قرص لوزارتان را به 
معاونت هاى غذا و دارو اعالم کرده ایم و این معاونت ها 
به دانشــگاه ها اعالم مى کنند. وى در ادامه در پاسخ به 
اینکه آیا این قرص ســرطان زاســت  گفت: این قرص 

سرطان زا نیست.
شهرام شعیبى در توضیح بیشتر این امر گفت: ما فراخوان 
دادیم کــه فقط ناخالصــى NMBA در مــاده مؤثر 
لوزارتان تولیدى شرکت Hetero کشور هند سرطان 
زاست. فقط یکى از کارخانه هاى ما در داخل از این شرکت 
هندى مد نظر تولید داشته که سال گذشته تولید این دارو 
را متوقف کرده است. وى در ادامه بیان کرد: این قرص 
هم اکنون در بازار وجود ندارد. شعیبى در ادامه بیان کرد: 
ریکال این دارو دو سه هفته است که شروع شده است. 
سال گذشته تولید این دارو در شرکت تولید داخل متوقف 
شده نه به این دلیل که ماده سرطان زاست بلکه به این 

دلیل که ظرفیت تولید نداشته است.
پیش از این سرپرست اداره کل دارو و مواد تحت کنترل 
سازمان غذا و دارو از ریکال بین المللى داروى لوزارتان 
خبر داد. غالمحسین مهرعلیان اظهارکرد: پیرو دریافت 

گــزارش مراکز بین المللــى مبنى بر وجــود ناخالصى 
NMBA در ماده مؤثــر لوزارتان تولیدى شــرکت 
HETERO کشــور هند قرص لوزارتــان 50 میلى 
گرمى و قرص ترکیبى لوزارتان پتاســیم/ هیدروکلرو 

تیازید 12.5/50، 12.5/100میلى گرم، 25/100 میلى 
گرمى و 125/100 میلى گرم (تمامى سرى ساخت هاى 
با منبع فوق) یک شرکت تولیدکننده داخل جمع آورى 

مى شود. 

 «لوزارتان»سرطــان زاست؟ 

پرتاب بونکر حمل بتن به باغ سفارت روسیه!

اعتراض به واگذارى سیلوى 80 ساله

کشف قیمه هاى یخ زده چندبار پخته شده
 در بزرگ ترین شهربازى پایتخت

ایرالین 80 ساله واگذار شد

مراسم سومین سالگرد درگذشت عباس کیارستمى در 
حالى برگزار شد که در آن هیچکس سخنرانى نکرد و تنها 
صداى خودش بود که در آرامستان به گوش مى رسید. 
سومین سالگرد درگذشــت عباس کیارستمى با حضور 
هنرمندانى چون بهمن فرمان آرا، حسن فتحى، همایون 
ارشادى و... عصر جمعه 14 تیرماه در ترك مزرعه واقع در 

لواسان، آرامگاه این هنرمند فقید، برگزار شد.

از دقایقى قبل از شروع این مراســم مردم و هنرمندان 
در این مکان حاضر شــده بودند و صحبت هایى از این 
هنرمند که سال هاى قبل ضبط شده بود، پخش مى شد. 
او در بخش هایى از این مصاحبــه توضیحاتى راجع به 
عکاسى منظره یا طبیعت، جاده و راه که عالقه بسیارى 
به آنها داشت، بیان کرد. در بخشى دیگر نیز از سال هاى 
گذران عمرش گفت که 50 سالگى چقدر مى تواند براى 

یک مرد ترسناك و دلهره آور باشد و از امید به رسیدن به 
80 سالگى گفت.

امیر پوریا که اجراى این مراســم را بر عهده داشت، در 
بخشــى از این مراســم که تنها صداى زنده یاد عباس 
کیارستمى و موسیقى فیلم هایش در این آرامستان پخش 
مى شد، بیان کرد: در این مراسم هیچ سخنرانى در نظر 
نگرفته ایم و تنها کالم ایشان و بخش هایى از موسیقى 

آثارشان را خواهیم شنید.
اما درباره ســینى هایى پر از گیالس که با الهام از فیلم 
«طعم گیالس» این کارگردان فقید کنار مزار این هنرمند 
بود هم امیر پوریا اضافه کرد: «ما این گیالس ها را مهمان 
این هنرمند هستیم. نکته دیگر این است که هیچکس به 
طور مستقیم به این مراسم دعوت نشده و همه به لطف و 

عالقه خودشان حضور دارند.» 

کیارستمى، تنها سخنران مراسم سالگرد خودش بود!
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گرماى بیشتر در راه است
بعد از آنکه کالنشهر اصفهان در روز جمعه با دماى 42 
درجه سـانتیگراد، گرم ترین روز سـال جارى را تجربه 
کرد، اداره کل هواشناسـى پیش بینى کرد امروز دماى 
هوا تغییر محسوسى نسبت به روز گذشته نخواهد داشت 
و در گرم ترین ساعات به 41 درجه سانتیگراد باالى صفر 
خواهد رسید. این اداره کل همچنین اعالم کرده بررسى 
الگوهاى جوى بیانگر تقویت و حاکمیت الگوهاى گرم 
تابستانه از دهه دوم تیر ماه تا اواسط مرداد ماه سال جارى 
است که منجر به افزایش محسوس دما طى نیمه اول 
تابستان در اکثر مناطق استان مى شـود. بر این اساس 
افزایش دماى فراتر از نرمال در مناطق مرکزى، شمالى، 
شرقى و جنوبى استان بیش از 3 درجه سانتیگراد خواهد 
بود و بیشترین میزان افزایش دما، طى هفته آخر تیر ماه 

تا آخر هفته اول مرداد ماه پیش بینى مى شود.

زمینه دوچرخه سوارى بانوان 
فراهم مى شود

فرماندار آران وبیدگل با اشاره به لزوم دفاع از آزادى هاى 
مشـروع گفـت: زمینـه دوچرخه سـوارى بانـوان ایـن 
شهرسـتان در چارچوبـى منطقـى فراهم خواهد شـد. 
اسـماعیل بایبـوردى بیان کـرد: فراهم کـردن مکانى 
مشخص و سرپوشـیده براى دوچرخه سـوارى بانوان 
شهرستان از جنس ورزش، همچنین بر نشاط و تحرك 

اجتماعى این بخش از جمعیت خواهد افزود.

یک جشنواره رنگارنگ
جشنواره شربت هاى رنگارنگ در محله حسینیه مسجد 
حضرت رسول (ص) روستاى رامشه جرقویه علیا برگزار 
شـد. در این برنامه یکروزه بانوان روستاى رامشه بیش 
از 50 نوع شـربت گیاهـى و طبیعى تهیـه و در معرض 
دید و داورى قرار داده و همچنین طـرز تهیه و خواص 
شـربت ها را بـه صـورت جداگانـه در کنار شـربت ها 

قراردادند تا بازدیدکنندگان با طرز تهیه آنها آشنا شوند.

نخستین تولیدکننده عسل
رئیس جهاد کشاورزى نجف آباد با اشاره به وجود بیش 
از 350 هزار کلنى زنبور در این شهرسـتان گفت: بیش 
از نیمى از عسل اسـتان در نجف آباد تولید مى شود و به 
همین دلیل این شهرستان جایگاه نخست تولید عسل 
را به خود اختصاص داده است. همتعلى انصارى اظهار 
کرد: نجف آبـاد رتبه نخسـت تولید بادام، جایـگاه دوم 
پرورش ماهیـان زینتى و رتبه سـوم تولیـد زعفران در 

استان را به خود اختصاص داده است.

کرایه ناعادالنه
علیرضا نصراصفهانى، نایب رئیس شوراى شهر اصفهان 
گفت: سیسـتم هاى بلیت حمل و نقل باید الکترونیک 
و هوشـمند شـوند که هر فرد بـه میزانى که از وسـیله 
حمل و نقل اسـتفاده مى کند هزینه بپردازد. متأسـفانه 
سیسـتم هاى BRT اینگونه نیسـتند و همه مسـافران 
به یک میزان هزینه پرداخـت مى کنند درحالى که این 
شرایط عادالنه نیست؛ هرچند که هزینه اتوبوس هاى 
تندرو نسبت به تاکسـى بسیار کمتر اسـت اما شرکت 
اتوبوسرانى به جد پیگیر این مسئله است تا شرایط رفاه 

شهروندان را فراهم کند.

اجراى شبکه جمع آورى 
فاضالب مسکن مهر زاینده رود

در اوایل تیر ماه سال جارى واحدفنى آبفا منطقه لنجان 
نسبت به اجراى لوله گذارى شبکه جمع آورى فاضالب 
مسـکن مهر شـهر زاینده رود از محل اعتبـارات طرح 
فوالد به طول100متر از جنس لوله 200پلى اتیلن اقدام 
کرد. ایـن عملیات باعـث واگذارى 136فقره انشـعاب 
فاضالب خواهدشـد. همچنیـن در اوایل تیر ماه سـال 
جارى واحدفنى آبفا منطقه لنجان اقدام به اجراى لوله 
گذارى شـبکه جمع آورى فاضالب محله کله مسـیح 
زاینده رود ازمحل اعتبارات طرح فوالد کرد. این عملیات 
باعث سرعت در جمع آورى فاضالب آن محله در اواخر 

سال خواهد شد .

خبر

مدیرعامل سازمان آرامســتان هاى شهردارى اصفهان 
عمده دالیل فوت شهروندان اصفهانى را تشریح کرد.

احمدرضا مــرادى در گفتگو با «ایمنــا» در خصوص 
وضعیت آرامستان هاى اصفهان و آمار دفن شدگان اظهار 
کرد: در سال گذشــته 5226 متوفى در باغ رضوان دفن 
شــدند که از این تعداد 2978 نفر مرد و 2248 نفر دیگر 
زن بوده اند. وى با بیان اینکه در ســه ماهه سال 98 آمار 
دفن شدگان در باغ رضوان اصفهان 1533 نفر بوده است، 
تصریح کرد: از این تعداد 929 نفر مرد و 604 زن بوده اند.

مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان در 
خصوص باالترین دالیل فوت شهروندان اصفهانى گفت: 

به ترتیب بیمارى هاى سیستم گردش خون، سرطان ها 
و بیمارى سیستم تنفسى و پس از آن حوادث غیرعمدى 
از عمده دالیل فوت شهروندان اصفهانى است. وى آمار 
فوت شدگان سال 97 را 6437 نفر دانســت و افزود: از 
این تعداد فوت شده در شــهر اصفهان 3654 نفر مرد و 
2783 نفر زن بوده اند که باالترین میزان مرگ ومیر در 
گروه مردان و بیشتر در رده ســنى 75 سال به باال بوده 

است.
مرادى در تشریح شرایط پیش خرید قبر هم گفت: براى 
پیش خرید به افراد متقاضى با ارائه شناســنامه و کارت 

ملى صرفاً  یک حفره قبر به هر شخص واگذار مى شود.

رئیس اتاق اصناف اصفهان اظهار کرد: قیمت نان به هیچ 
وجه افزایش نیافته اســت. درحال حاضر سیاست کلى 
کشور به دلیل وجود نان در ســبد اصلى خوراك خانوار، 
افزایش قیمت نان نیســت. با وجود این، دولت در حال 
بررســى جوانب مختلف براى تصمیم گیرى پیرامون 
این موضوع است؛ هرگونه تصمیم پیرامون این موضوع 

کشورى است و در سراسر کشور اجرا مى شود.
رســول جهانگیرى افزود: بدین منظــور کلیه نظرات و 
پیشنهادات از سراسر کشور جمع آورى شده و در اختیار 
دولت قرار گرفته اســت. تصمیم دولت در این خصوص 
اعم از یکسان سازى قیمت نان یا اعالم نرخ جدید براى 

آن به زودى اعالم مى شود. وى تصریح کرد: برخى اخبار 
موجود توسط شایعه پراکنان با هدف ایجاد تنش پخش 
مى شود که در شــرایط موجود این اقدام اصًال به صالح

 نیست.
پهلوان زاده، رئیس اتحادیه نانوایان اصفهان نیز در گفتگو 
با «ایمنا» در همین پیوند ضمن تکذیب هرگونه افزایش 
قیمت در واحدهاى صنفى نانوایى استان، گفت: قیمت 
نان کشورى است و هیچ افزایشى در قیمت نان صورت 
نگرفته است. البته به دلیل تفاوت در وزن چانه ها ممکن 
است این  شبهه به وجود بیاید که واحدهاى صنفى قیمت 

نان را افزایش داده اند.

قیمت نان به هیچ وجه افزایش 
نیافته است

مرگ روزانه 17 نفر در
 استان اصفهان

«تصادفاتى که خسارت آنها تا 9 میلیون تومان باشد مشروط 
بر اینکه اختالفى بین رانندگان آنها وجود نداشته باشند و 
یک طرف خود را مقصر بدانــد نیاز به کروکى پلیس ندارد 
و مى توانند به شرکت هاى بیمه مراجعه و خسارت وارده به 

خودرو را دریافت کنند.»
فرمانده انتظامى استان اصفهان در نشست خبرى تیر ماه 
ســال 98 با بیان این مطلب گفت: برابر تبصره ذیل ماده 
8 قانون رســیدگى به تخلفات، تاکنون نسبت به توقیف 
خودروهایى که بیشتر از یک میلیون تومان جریمه داشتند 
اقدام مى شــد و پس از پرداخت کامل جریمه، خودرو رفع 
توقیف مى شــد. اما نیروى انتظامى در راستاى ترخیص 
خودروهــاى داراى بیش از یک میلیــون تومان جریمه، 
دستورالعملى صادر کرد که بر اســاس آن این خودروها، 
مى توانند با اقساط نمودن جریمه و پرداخت آن طى یکسال، 
از خودرو رفع توقیف کرده و خودرو را ترخیص و اســتفاده 
کنند و این کمکى است که براى رفاه بیشتر مردم مدنظر 

قرار گرفته است.
ســردار مهدى معصوم بیگى البته خاطرنشــان کرد: این 
دستورالعمل شامل خودروهایى که دستور قضایى دارند، 
رانندگانى که به علت مســتى یا مصرف مــواد مخدر و 
روانگردان جریمه شده اند و رانندگانى که داراى نمره منفى 

در راهنمایى و رانندگى هستند، نمى شود.
وى با ارائه گزارشــى از فعالیت هاى سه ماهه سال جارى 
گفت: سرقت از دغدغه ها و از اولویت هاى نیروى انتظامى 
استان اصفهان بوده و متأسفانه در برخى از سرقت هاى خرد 
که مردم این فرصت را در اختیار مجرمین قرار مى دهند با 
افزایش مواجه بوده ایم اما در سرقت هاى مسلحانه، سرقت 

به عنف و... کاهش داشته ایم.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان از شناسایى و برخورد با 
28 باند سرقت در سه ماهه ســال جارى خبر داد و افزود: 
به ترتیب 29 درصد باندهاى ســرقت از منازل، 15 درصد 
سرقت داخل خودرو و 14 درصد باند سارقان اماکن منهدم 
شده و در سال جارى 36 درصد افزایش دستگیرى متهمین 
سرقت را داشته ایم و ارزش اموال مکشوفه نیز 160 میلیارد 

ریال بوده است.
سردار معصوم بیگى با بیان اینکه تمرکز ما بر مبارزه با قاچاق 
کاالست، گفت: حدود 600 پرونده در نیروى انتظامى استان 
اصفهان تشکیل شده و 700 نفر قاچاقچى کاال بازداشت و 

300 وسیله نقلیه توقیف شد که ارزش ریالى آنها در سه ماهه 
سال جارى بالغ بر 384 میلیارد ریال بوده است. همچنین 
طرح کنترل انبارها و اماکن که ممکــن بود قاچاق کرده 
باشند انجام شد و در نتیجه 170 انبار مظنون به نگهدارى 

کاال بازرسى شد که در این راستا توفیقاتى به دست آمد.
وى اجراى چهار مرحله طرح سراسر مبارزه با قاچاق کاال 
در استان و تمرکز بر روى قاچاق سوخت را از دیگر اقدامات 
برشمرد و افزود: از جمله محموله 30 هزار لیترى سوخت 

در خروج از استان شناسایى و عامالن آن دستگیر شدند.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان اظهار کرد: در سه ماهه 
سال جارى 155 مرحله ایست و بازرسى موقت در محورهاى 
آلوده به قاچاق انجام شــد و ما در انهدام باندهاى جعل و 
کالهبردارى در سه ماهه سال جارى نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته 22 درصد افزایش داشته ایم. این در حالى است 

که ارزش جرائم اقتصادى نســبت به مدت مشــابه سال 
گذشته 300 درصد رشد نشان مى دهد.

سردار معصوم بیگى با بیان اینکه طرح ظفر 5 از سوى پلیس 
راهور در حال اجراســت، گفت: در اجراى این طرح 2000 
خودرو به دالیل متعدد از جملــه دور دور و ایجاد مزاحمت 

براى شهروندان توقیف شدند.
وى ادامه داد: طرح تابســتانه پلیس نیــز با هدف کاهش 
تصادفات درون و برون شهرى از اول تیرماه سال جارى در 
قالب 180 تیم فعالیت خود را آغاز کرده که البته مردم نیز 
مى توانند با رعایت قوانین ما را در کاهش تصادفات یارى 
دهند ضمن اینکه پلیس نیز با تخلفات حادثه ســاز با قوت 

برخورد خواهد کرد.
فرمانده نیروى انتظامى اســتان اصفهان ادامه داد: در سه 
ماه سال جارى در تصادفات درون شهرى 9 درصد کاهش 

جان باختگان را داشتیم که البته ســهم موتورسیکلت در 
تصادفات منجر به فوت 32 درصــد، عابر پیاده 49 درصد 
و سایرین 19 درصد است. همچنین در تعداد جان باختگان 
راکبین موتورسوار 26 درصد کاهش را شاهد بوده ایم ولى 
در بخش جان باختگان عابر پیاده 22 درصد افزایش داشتیم.

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان افزود: در بخش درون 
شهرى پرحادثه ترین زمان حادثه ساعات 20 تا 22 به علت 
بى توجهى به جلو بوده است و در حوزه تصادفات جرحى نیز 
کاهش نیم درصدى داشته ایم ولى در تصادفات همراه با 

خسارت با افزایش مواجه بوده ایم.
سردار معصوم بیگى بیشــترین تصادفات در جاده ها را از 
ســاعت 16 تا 20 اعالم کرد و گفت: 27 درصد تصادفات 
در طول شــبانه روز در این ســاعات به ترتیب به علت بى 
توجهى به جلو با 47 درصد، ناتوانى در کنترل وسیله نقلیه با 

19 درصد و عدم رعایت حق تقدم با 8 درصد، رخ داده است 
که پرمحورترین تصادفات ما آزادراه اصفهان به کاشــان، 
سمیرم به یاسوج و دامنه به الیگودرز مى باشد که 61 درصد 

تصادفات در روز و 39 درصد در شب اتفاق افتاده است.
وى ادامه داد: در سه ماه سال جارى 12 هزار کیلو مواد مخدر 
کشف شده و 36 باند شناسایى و منهدم شدند و 335 طرح 
پاکسازى در نقاط آلوده در استان اجرا شد و دستگیرشدگان 
مواد مخدر، معتادان و... در سال جارى نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته، 27 درصد افزایش داشته است.
فرمانده انتظامى استان اصفهان با اشاره به جرائم فضاى 
مجازى هم گفت: در حوزه فضاى مجازى با افزایش 100 
درصدى جرم مواجه بوده ایم که برداشــت از حساب هاى 
بانکى، کالهبردارى رایانــه اى و مزاحمت هاى اینترنتى 
به ترتیــب جرم هاى اول تا ســوم را به خــود اختصاص

 داده اند.
وى به مردم توصیه کرد: فریب کالهبرداران اینترنتى براى 
ثبت نام در کالس هاى تابستانى را نخورند، حتى المقدور 
از دستگاه هاى کارتخوان دستفروش ها استفاده نکنند و با 
پول نقد خرید کنند یا از کارت هاى شتاب که داراى مانده 
اندك است براى خرید استفاده کنند و همچنین فریب آگهى 
جعلى در فضاى مجازى را نخورند و همواره براى انجام کار 

با کارتخوان هوشیار باشند.
فرمانده انتظامى استان اصفهان گفت: در سه ماه سال جارى 
800 هزار امدادخواهى از پلیس 110 انجام شد که به ترتیب 
تصادفات راهنمایى با 27 درصد، نزاع و درگیرى با 21 درصد 
و سرقت با 10 درصد بیشترین امدادخواهى بوده و به طور 
میانگین در هر ساعت 364 تماس و هر روز 8700 تماس با 
پلیس 110 برقرار شده که عملیاتى و پاسخ داده شده است.

سردار معصوم بیگى معتقد اســت: موبایل قاپى در استان 
اصفهان قابل توجه نبوده و البته نیازمد هوشیارى و دقت 
بیشتر از سوى مردم است، تا از وقوع آن جلوگیرى شود و 
در حقیقت موبایل قاپى، بحث جدى در اســتان نبوده و در 

حال کاهش است. 
وى در خصوص استخراج بیت  کوین اینطور پاسخ داد که 
بیت کوین داراى سه بخش بوده که میانبرها  قاچاق بوده و 
ما با آن برخورد مى کنیم، از سوى دیگر استفاده غیرمجاز از 
برق هم در استخراج این ارز دیجیتالى مطرح است. همچنین 
درباره خرید و فروش ارز دیجیتالى هم باید بانک مرکزى 

تصمیم گیرى کند و شفاف سازى شود.

نماینده مردم فالورجان در مجلس گفت: مصوبه تشکیل 
ســتاد احیاى زاینده رود کارایى مناســب را ندارد و باید 
ستادى مانند ستاد احیاى ارومیه براى زاینده رود تشکیل 
شود. سیدناصر موسوى الرگانى با انتقاد از اینکه علیرغم 
استعفاى نمایندگان اصفهان در اواخر سال 97 هنوز شاهد 
اقدام خاصى براى بهبود وضعیت زاینده رود نیســتیم، 
گفت: هر چند دولت تشکیل ســتاد احیاى زاینده رود را 
تصویب کرد اما متأسفانه هنوز تشکیل نشده است در واقع 
نمایندگان و مسئوالن استان اصفهان انتظار دارند این 

ستاد همانند ستادى باشد که براى احیاى دریاچه ارومیه 
تشکیل شده اســت. نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شوراى اسالمى افزود: در دولت یازدهم موضوع احیاى 
دریاچه ارومیه در دستور کار قرار گرفت و ستادى تشکیل 
شد که در رأس آن جهانگیرى و پنج وزیر وجود داشتند 
اما مصوبه اى که براى زاینده رود ارائه شده بر این اساس 
است که ستادى زیر مجموعه شوراى عالى آب قرار است  
تشکیل شود و به طور قطع این مصوبه کارایى مناسب را 

براى زاینده رود ندارد.

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان گفت: 
تعداد مراکز عرضه قلیان و فروش مواد دخانى و سیگار روند 

رو به رشد دارد و مانند قارچ سبز مى شوند.
حسین صفارى در گفتگو با «ایرنا» افزود: تعداد این واحدها 
در سال 91 کمتر از 200 بود و پس از اقدامات جدى وزارت 
بهداشت و مرکز بهداشــت اصفهان، مراکز عرضه قلیان 
تعطیل شد.  به گفته وى، ممنوعیت عرضه قلیان در اماکن 
عمومى از سال 94 ابالغ شــد و طرح جمع آورى قلیان از 
چایخانه ها از مرداد سال 95 توسط مرکز بهداشت اصفهان 
و با همکارى قوه قضاییه و نیروى انتظامى در اصفهان به 
اجرا در آمد و به دنبال آن تعدادى از چایخانه ها به دلیل اصرار 
بر عرضه قلیان، پلمب شدند اما در سال 96 به دلیل اتفاقاتى 
که افتاد و مصوبه جدید مجلس، ایــن مراکز مجدد فعال 
شدند و اکنون حدود 1000 چایخانه در کالنشهر اصفهان، 

قلیان عرضه مى کنند.
صفارى با بیان اینکه فقط 200 چایخانه از میان آنها و به 
زعم خودشان داراى پروانه کســب هستند، تصریح کرد: 
از دید مرکز بهداشــت این مراکز مورد تأیید نیســت زیرا 
صالحیت بهداشتى ندارند. وى با اشاره به اینکه مجموع 
مراکز عرضه کننده قلیان در استان اصفهان حدود 1400 

واحد تخمین زده مى شود، گفت: بیشتر مراجعه کنندگان به 
آنها افراد 13 سال تا جوانان هستند و در برخى موارد بانوان 

مراجعه مى کنند که تبدیل به معضل شده است.
صفارى با بیان اینکه در بســیارى از چایخانه ها، تنباکوى 
مجاز استفاده نمى شود، ادامه داد: بسیارى از آنها در شرایط 
بهداشتى تولید نشده، داراى کپک و اسانس ها و رنگ هاى 
شیمیایى و مصنوعى هستند و حتى از فضوالت حیوانات 

براى دودزا شدن آنها استفاده مى شود.

مدیر دفتر تخصصى بانوان آفتاب، «زاویه دید» و «روزهاى 
طالیى» را از جمله برنامه هاى این مرکز در فصل تابستان 
دانست. لیال لندى اصفهانى درباره برنامه هاى دفتر تخصصى 
بانوان آفتاب در تابستان 98 اظهار کرد: این مرکز برنامه هاى 
متنوعى براى فصل تابستان تدارك دیده است که در مناطق 

پانزده گانه شهر اصفهان برگزار مى شود. 
مدیر دفتر تخصصى بانوان آفتاب سازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشى شهردارى اصفهان به برگزارى برنامه »زاویه دید» 
در مرکز تخصصى بانوان آفتاب از دو هفته آینده اشــاره و 
تصریح کرد: در هر نشست از این برنامه یک فیلم که مسائل 
حوزه زنان در آن مطرح شده به نمایش درمى آید و سپس با 

حضور کارشناسان این حوزه مورد تحلیل و نقد و بررسى قرار 
مى گیرد. لندى اصفهانى بیان کرد: برنامه «روزهاى طالیى» 
نیز با هدف پر کردن اوقات فراغت با مشارکت اداره تفریحى 
سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان در 
محالت و خیابان هایى که به بوستان دسترسى ندارند و از 
نظر زیرساخت و امکانات تفریحى در مضیقه هستند برگزار 
مى شود و خدمات بانوسراى آفتاب به شهروندان این مناطق 

ارائه خواهد شد. 
 وى خاطرنشان کرد: دوره ها و کالس هاى آموزشى گوناگون 
ویژه بانوان و مادران در فصل تابستان نیز در دفتر تخصصى 

بانوان آفتاب برگزار مى شود.

ستادى مانند ستاد احیاى ارومیه 
براى زاینده رود تشکیل شود

معضلى به نام مراکز عرضه کننده قلیان 
همراه با برنامه هاى دفتر تخصصى بانوان آفتاب 

رئیس کمیســیون فرهنگى ورزشى شــوراى اسالمى از 
پیگیرى هاى شورا براى جابه جایى جمعه بازار کتاب خبر داد.
فریده روشن در گفتگو با «ایمنا» اظهار کرد: از سال گذشته 
مناسب نبودن جایگاه جمعه بازار کتاب هم از لحاظ آلودگى 
محیطى و هم از لحاظ نکات ایمنى و بهداشتى مطرح بود. 
وى ادامه داد: پیگیر بودیم که جاى مناسبى براى جمعه بازار 
پیدا کنیم و پس از اینکه مکان هایى چون زیر گذر میدان امام 

على(ع)، پردیس هنر و مکان هاى دیگر را ارزیابى کردیم 
به این نتیجه رسیدیم که بهترین مکان براى برگزارى این 
بازار طبقه زیرین ارگ جهان نما ســت. رئیس کمیسیون 
فرهنگى ورزشى شوراى اسالمى با بیان اینکه در حال برنامه 
ریزى هاى الزم براى این جابه جایى هستیم، گفت: مقدمات 
این جابه جایى در حال فراهم شدن است و در ماه آینده جمعه 

بازار کتاب در ارگ جهان نما برپا خواهد شد.

جمعه بازار کتاب به ارگ جهان نما منتقل مى شود

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان در جلسه 
بررسى تقویت ایمنی شــهرك ها و تصفیه خانه هاي 
شهرك ها و نواحى صنعتى اســتان با تأکید بر ضرورت 
توجه به امنیت نیروهاى انسانى مستقر در شهرك هاى 
صنعتى و همچنین نگهدارى مناسب امکانات و تجهیزات 
موجود، ایجاد مدیریت  HSEE  در شهرك ها و نواحى 

صنعتى استان را ضرورى دانست.  
محمدجواد بگى در این جلسه با ابراز تأسف از درگذشت 
ساالنه تعدادى از نیروهاى انسانى شهرك هاى صنعتى 
استان و کشور در حوادث ناشى از کار یا سوانح ایجاد شده 
در شهرك ها؛ کاهش حداکثرى و تالش براى به صفر 
رساندن این سوانح و اتفاقات ناگوار را ضرورى دانست و 
تصریح کرد: با تقویت امکانات ایمنى واحد هاي صنعتی 
و شهرك ها و همچنین ارائه آموزش هاى الزم به نیروى 
انسانى به همراه تقویت نظارت بر فعالیت هاى در زمینه 
HSEE  مى توانیم شاهد کاهش چشمگیر این حوادث در 

سطح شهرك ها و نواحى صنعتى استان باشیم.
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
با پیشنهاد تغییر عنوان همه ایستگاه هاى آتش نشانى 
به مدیریت HSEE  شهرك هاى صنعتى اظهار کرد: با 
توجه به وجود ساختمان ادارى در مجاورت ایستگاه هاى 
آتش نشانى، شــرکت هاى خدماتى و هیئت مدیره این 
شهرك ها مى توانند با قرار دادن کارشناس هاى ایمنى و 
محیط زیست در این مراکز به ایجاد یک مدیریت توانمند 
در زمینه HSEE  و تقویت ایمنى شهرك هاى صنعتى 
استان کمک کنند.  وى با اشاره بر اهمیت ایمنى تصفیه 
خانه هاى صنعتى شــهرك هاى صنعتى؛ بر پوشــش 
کامل دوربین هاى مدار بســته بر همه بخش هاى این 
تصفیه خانه ها و همچنین امکان مشاهده این تصاویر در 
مدیریت  HSEE  شهرك هاى صنعتى و ایستگاه هاى 
آتش نشــانى و همچنین نصب آژیر هاى هشدار در این 

مکان ها تأکید کرد.

ضرورت ایجاد ایمنى 
هرچه بیشتر در شهرك ها 

و نواحى صنعتى

فرمانده انتظامى استان در جمع خبرنگاران اعالم کرد

افزایش 100 درصدى جرائم مجازى در اصفهان

آیین تجلیل از بازنشستگان شرکت ذوب آهن (به تعداد 
450 خانواده، 1600 نفر) با حضور بهرامى، معاون منابع 
انسانى و امور اجتماعى؛ ســعید ظفرمند، سرپرست امور 
شهدا، جانبازان و ایثارگران و علیرضا امیرى، مدیر روابط 

عمومى این شرکت در تاالر آهن برگزار شد.
مدیــر روابط عمومــى شــرکت ذوب آهــن تجلیل از 
بازنشســتگان را قدردانى از 30 ســال خدمت صادقانه 
دانست و گفت: این فوالدمردان با تالش و کوشش خود 
چرخ صنعت کشور را به چرخش در مى آوردند و این جشن 
تجلیل از زحمات این افراد است که به فیض بازنشستگى 

نایل آمدند.
علیرضــا امیرى اظهار کــرد: دســتاوردهاى ذوب آهن 

اصفهان در زمینه هاى مختلف حاصل دســترنج تمامى 
کارکنان اســت. وى افزود: هم اکنون فرصت مناســبى 
براى بازنشســتگان شرکت است که ســال هایى که در 
کنار خانواده نبودند را جبران کنند و از این فرصت بهترین 

بهره را ببرند.
امیرى، ذوب آهن اصفهان را مادر صنعت فوالد کشــور 
دانست و گفت: از دیگر دستاوردهاى این شرکت تربیت 
و آموزش نیروهاى متخصص و انتقال آن به دیگر صنایع 
فوالدى است. وى افزود: معادل 25 درصد فضاى تولید 
هر مجتمع تولیدى باید فضاى سبز باشد که این مقدار در 
ذوب آهن اصفهان 16 هزار و 500 هکتار معادل 84 برابر 

استانداردهاى زیست محیطى است .

تجلیل از بازنشستگان ذوب آهن

ساسان اکبرزاده
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با اعالم رســمى کمپانى «ســونى پیکچرز» فیلم سینمایى 
«شــرلوك هولمز 3» اکران بین المللى خود در سینما هاى 
جهان را از بیست و دوم ماه دســامبر سال 2021 آغاز خواهد 

کرد.
این فیلم سینمایى که در دو نسخه قبلى مخاطبان بسیارى را 
به سینما ها کشانده بود، نسخه سوم خود را سال گذشته به طور 
رسمى وارد مرحله پیش تولید کرد، فاصله زمانى ساخت نسخه 
دوم و سوم این فیلم زمان زیادى را به خود اختصاص داد، اتفاقى 

که سازندگان دلیل اصلى آن را مشغله فراوان دو بازیگر اصلى 
اثر اعالم کردند. 

در حال حاضر حضور سه بازیگر اصلى دو نسخه قبلى فیلم یعنى 
«رابرت داونى جونیور»، «جود الو» و «ریچل مک آدامز» در 
این فیلم قطعى شده است و بنابر اخبار سایر بازیگران این فیلم 

سینمایى از هفته آینده با کمپانى وارد مذاکره مى شوند. 
تا مدت ها نام رسمى کارگردان نسخه سوم این فیلم اعالم نشد 
اما در نهایت و بر اساس پیش  بینى ها «گاى ریچى» همچون 

دو نسخه قبلى کارگردانى سومین اثر را نیز بر عهده گرفت، 
کارگردانى که رابطه بسیار خوبى با رابرت داونى جونیور داشته 
و از این حیث همواره همکارى هاى موفقى با وى داشته است. 
گاى ریچى به تازگى با فیلم «عالءالدین» به سینماى هالیوود 
بازگشته اســت. این فیلم به با بازى «ویل اسمیت» توانست 
اســتقبال بى نظیرى را از خود به ثبت رسانده و هم اکنون در 
جدول فروش سینماى جهان رتبه سوم را به خود اختصاص 

دهد. 

  فیلمبردارى تازه ترین اثر پیمان قاسمخانى 
توســط حســین جلیلى از نیمه گذشت. 
تا به امــروز اکثر بازیگــران این پروژه 
در لوکیشــن اصلى آن جلوى دوربین 

رفته اند.
 تهیه کنندگى این اثر بر عهده محسن 
چگینى است و ســام درخشانى، 
پژمان جمشیدى، حامد کمیلى، 
گوهرخیراندیش، ستاره پسیانى، 
ریحانه پارسا، امیرمهدى ژوله، 
مارال فرجاد، علــى اوجى، 
شکیب شجره، الهام شعبانى 
و فرهاد آئیــش در آن به 

ایفاى نقش مى پردازند.
عکسى را که مشاهده 
مى کنید جدیدترین 
شده  منتشر  عکس 
از این اثــر در حال 

ساخت است.

بازیگر سریال «پدر» مى گوید هنوز در تلویزیون یک نقش چالش برانگیز به او پیشنهاد نشده است. او تأکید 
مى کند به لحاظ تصویرى سینما و تلویزیون فرقى ندارند و مهم نقش و اتفاقاتى است که در مسیر بازیگرى 

رخ مى دهد.
ریحانه پارسا که با بازى در نقش «لیال» در ســریال «پدر» به کارگردانى بهرنگ توفیقى مورد توجه قرار 
گرفت، این روزها مشغول بازى در فیلم سینمایى «خوب، بد، جلف؛ ارتش سرى» به کارگردانى پیمان 
قاسمخانى اســت. او درباره این فیلم و دیگر فعالیت هاى خود، گفت: نقش من در «خوب، بد، 
جلف؛ ارتش سرى» خیلى کمدى نیست اما خود فیلم حال و هواى کمدى دارد. همچنین 
کارهاى نهایى فیلم کوتاه خودم را انجام مى دهم که تا آخر تیرماه به پایان مى رسد و 

آماده نمایش مى شود.
پارسا که نامش در میان نامزدهاى بهترین بازیگر زن سریال هاى درام نوزدهمین 
جشن حافظ دیده مى شود، اظهار کرد: به خاطر اتفاقاتى که در زمان پخش سریال 
«پدر» افتاد و میزان استقبال از آن نامزدى در جوایز حافظ، قابل پیش بینى بود. 
خوشحالم که بازیگران این سریال نامشان در میان نامزدها دیده مى شود.  این 
بازیگر در ادامه افزود: به قسمت بسیار اعتقاد دارم و به نظرم هر کسى که در 
این رقابت حقش باشــد، این جایزه را دریافت مى کند. ضمن اینکه جایزه خیلى 
مهم نیست. تا همینجا که کار دیده شده است و در اولین حضورم به اینجا رسیدم باعث 
خوشحالى است. کسانى که کنار من هستند کلى سابقه دارند و هرکدام این جایزه را 

از آن خود کنند، حقشان است.
پارســا همچنین درباره حضورش در تلویزیون نیز عنوان کرد: به لحاظ تصویرى 
ســینما و تلویزیون فرقى ندارند و مهم نقش و اتفاقاتى است که در آن مسیر رخ 
مى دهد. قطعاً اگر نقشى باشد که من را یک قدم رو به جلو ببرد و چالشى براى من به 
همراه داشته باشد تا به خودم کمک کند، آن را انتخاب مى کنم اما هنوز در تلویزیون 

چنین نقشى به من پیشنهاد نشده است.

2 خواننده مشهور پاپ بعد از مدتى ممنوع کار بودن دوباره اجراهاى خود را از سر گرفته اند.
بنابر این گزارش در حالى که اعالم شده بود پخش صداى حامد همایون در صداوسیما ممنوع 
است پنج شنبه شب گذشته صداى او از «رادیو ورزش» شــنیده شد. نکته عجیب این اتفاق 
بر مى گردد به این مسئله که پیش از این حامد همایون از ســوى صداوسیما ممنوع الفعالیت 

شده بود.
حامد همایون دو ماه پیش براى برگزارى چند کنسرت به کشور آمریکا سفر کرد و اجراهایى 
را در شهرهاى مختلف این کشور از جمله شهر لس آنجلس روى صحنه برد. این خواننده پاپ 
در کنســرت لس آنجلس میزبان بهروز وثوقى بود و این بازیگر قدیمى را اســطوره سینماى 
ایران نامید و چند روز پیش از آن هم تصویرى از حامد همایون بر سر مزار یکى از خوانندگان 
زن قدیمى منتشر شد که بنابر اعالم محسن  رج پور، مدیر برنامه هاى همایون، تلویزیون این 

خواننده را به همین دو دلیل ممنوع التصویر و ممنوع الصدا کرد. 
همان زمان حامد همایون پستى را منتشر کرد و به ممنوع شدنش در تلویزیون واکنش نشان 

داد. 

یراحى هم مى آید
در همین حال مهدى یراحى، خواننده موسیقى پاپ که با پوشیدن لباس کارگران فوالد اهواز 
روى استیج کنسرت رفت و با انتشار کلیپ جنجالى «پاره سنگ» از آلبوم «سه گانه اجتماعى» 

از برگزارى کنسرت و انتشار آلبوم منع شده بود، به صحنه بازمى گردد.
کلیپ «پاره سنگ» که از آلبوم «ســه گانه اجتماعى» این خواننده است، محتوایى ضدجنگ 
داشت و بعدها گفته شد کلیپ منتشر شده با کلیپى که مجوز گرفته بود تفاوت داشته، با انتقاد 

برخى سایت ها و رسانه ها روبه رو شد. 
حاال ممنوعیت کار او به پایان رســیده و این خواننده خوزســتانى بــراى اجراى جدیدترین 
کنسرتش به زودى به روى صحنه برمى گردد. کنسرتى که در تیزر آن نوشته شده آلبوم پربحث 

«سه گانه» اجتماعى هم در آن اجرا خواهد شد.

پایان ممنوع کار بودن 
2 خواننده مشهور

بازیگر «گاندو» 
جلوى دوربین 

«زنبور کارگر» رفت

سحر قریشى هم 
کارگردان شد!

مجید نوروزى، بازیگر نقش رسول در سریال «گاندو» 
که این شب ها از شــبکه 3 مهمان خانه هاى مردم 
است به تازگى به جمع بازیگران فیلم سینمایى «زنبور 

کارگر» پیوست.
فیلمبــردارى فیلم ســینمایى «زنبــور کارگر» به 
نویســندگى ســعید نعمت ا... و تهیــه کنندگى و 
کارگردانى افشین صادقى چندى پیش در تهران آغاز 
شده و همچنان در حال انجام است. حسین مهرى، 
ستایش موســوى و مجید نوروزى به تازگى جلوى 
دوربین رفته اند. مهري پیش از این در سریال «زیر 
هشت» و  نوروزى نیز در سریال «لبخند رخساره» از 
نوشته هاى سعید نعمت ا... بازى داشته اند. خشایار 
موحدیان نیز تدوین همزمان فیلم را آغاز کرده است.

حمید فرخ نژاد، شبنم مقدمى، سعید آقاخانى، حسین 
مهرى، علیرضــا آرا، مارال فرجــاد، مجید نوروزى، 
ستایش موســوى و پگاه آهنگرانى گروه بازیگران 

متفاوت این درام اجتماعى را تشکیل مى دهند.
در خالصه قصه این فیلم آمده اســت: «"بیوك" که 
سال ها پیش زنش را به دلیل اهمال پزشکى از دست 
داده، در نزاعى کشته مى شود. حاال دختر او درصدد 
قصاص قاتل است. در این میان تنها شاهد، دوست 

دختر قاتل است...»
«زنبور کارگر» بعد از «حوالــی اتوبان» و «طاووس 
هاي بی پر»، سومین فیلم سینمایى سعید نعمت ا... در 
مقام سناریست به شمار مى رود. افشین صادقى نیز دو 
فیلم سینمایى «داشتن و نداشتن» و «مقلد شیطان» 
و بیش از 30 فیلم تلویزیونى را در جایگاه کارگردان 
در کارنامه خود دارد. «مقلد شیطان» در زمان اکران 

در سال 89 نقدهاى مثبتى از سوى منتقدان گرفت.

سحر قریشــى شــایعه ممنوع التصویر شدنش در 
تلویزیون را رد و اعالم کرد قصد دارد براى اولین بار 
فیلم بسازد. این بازیگر تلویزیون و سینماگفت: طى 
شش ماه دوم امسال، پشــت دوربین نخستین فیلم  

خود که یک ملودرام اجتماعى است، مى روم.
پیش تر شــایعه اى مبنى بر ممنوع التصویرى سحر 
قریشى به وجود آمده بود، که او با تکذیب این موضوع 
اعالم کرد: قرار بود در سریال «برادرجان» بازى کنم. 
جلسه هم گذاشتیم اما به دلیل طول کشیدن پروسه 
فیلمبردارى و تداخل آن با سفرى  که پیش رو داشتم، 

نتوانستم در این سریال زیبا بازى کنم.
او در مورد «رقص روى شیشــه» و همکارى خود با 
این سریال نمایش خانگى گفت: شــش ماه با این 
پروژه قرارداد داشــتم اما تنها چند روز بیشتر از من 
استفاده نشد؛ از نقشم زدند.  قریشى ادامه داد: چندین  
پیشنهاد بازى را در این مدت از دست دادم. 28 میلیارد 
هم در این پروژه گم شده و چک هاى من و بسیارى 

از بازیگران هنوز پاس نشده و برگشت خورده است.

تاریخ اکران «شرلوك هولمز 3» مشخص شد

جدیدترین تصویر از 
«خوب، بد، جلف؛ 

ارتش سرى»
تازه ترین اثر پیمان قاسمخانى 
ــین جلیلى از نیمه گذشت. 
 اکثر بازیگــران این پروژه 
اصلى آن جلوى دوربین  ن

 این اثر بر عهده محسن 
 و ســام درخشانى، 
حامد کمیلى،  یدى،
ش، ستاره پسیانى،
 امیرمهدى ژوله، 
علــى اوجى،  ،
ه، الهام شعبانى
ـش در آن به 

ى پردازند.
ه مشاهده 
دیدترین 
شده  ر
حال  ر

بازیگر سریال«پدر» مى گوید هنوز
مى کند به لحاظ تصویرى سینما و تل

رخ مى دهد.
ریحانه پارسا که با بازى در نقش «

گرفت، این روزها مشغول بازى
قاسمخانى اســت. او
جلف؛ ارتش سرى
کارهاى نهایى
آماده نمایش
پارسا که
جشن ح
«پدر»
خوشح
بازیگر
این رقابت

مهم نیست.
خوشحالى
از آن خود
پارســا ه
و ســینما
مى دهد. قط
همراه داشت
چنین نقشى

ترین تصویر از 
وب، بد، جلف؛ 

تش سرى»

ریحانه پارسا: 
منتظر نقشى هستم که من را یک قدم به جلو ببرد

براســاس اعالم شــوراى پروانه نمایش فیلم سینمایى 
«مسخره باز» نخستین تجربه همایون غنى زاده در عرصه 
کارگردانى ســینما توانســت مجوز الزم براى اکران در 

سینماهاى کشور را به دست آورد.
همایون غنى زاده را همه بخاطر کارگردانى تئاتر و اجراى 
آثار به یادماندنى همچون «آنتیگون»، «کالیگوال»، «مى 
سى سى پى نشسته مى  میرد»، «در انتظار گودو» و «ملکه 
زیباى لنین» مى شناسند. کارگردانى که در عرصه هنرهاى 
نمایشى به قطبى مؤلف بدل شده و حاال در سى و هفتمین 
جشنواره فیلم فجر با فیلم «مسخره باز» نخستین تجربه 

کارگردانى خود را پشت سر مى گذارد.
وى درباره احتمال استقبال عموم از «مسخره باز» گفت: 

«هر فیلمسازى یک انگیزه براى ساخت فیلم دارد و آن این 
است که بداند فیلم را براى مردم مى سازد. البته ادعاى این 
را ندارم که در ساخت فیلمى مخاطب پسند موفق شده ام.»

از جمله نکات بسیار جذابى که تماشــاى «مسخره باز» 
غنى زاده را جذاب مى نماید بدون شک حضور سه نسل از 
بهترین بازیگران سینماى ایران در کنار یکدیگر است. على 
نصیریان، بازیگر پیشکسوت سینما؛ رضا کیانیان، بازیگر 
صاحب ســبک و همچنین بابک حمیدیان و صابر ابر سه 

نسلى هستند که در «مسخره باز» همبازى شده اند.
فیلم سینمایى «مسخره باز» در جشنواره فیلم فجر توانست 
به عنوان یکى از بدیع ترین آثار سال جارى سینما شناخته 
شود. این فیلم توانسته نوع تازه اى از ســینما که البته در 

ســینماى اروپا بارها تجربه شــده را در سینماى محدود 
امروز که بیشــتر به ســمت آثار کمدى و اجتماعى رفته 

معرفى نماید.
در خالصه  داستان «مسخره باز» آمده است: «تو پرورشگاه 
صدام مى کردند مسخره باز! اما من مشت محکمى حواله 
صورت یکیشون کردم تا داستان رو شروع کنم. "دانش" 
شیفته سینما و عاشق"هما" هنرپیشه محبوب شهر است. 
"کاظم خان" شــیفته "کازابالنکا" و جواز کسبش است. 
"شاپور" شیفته تن ماهى و مصفاى ممنوع التصویر است. 
شهر پر از گدا شده و منتظر زلزله قریب الوقوعى است. هر 
چند وقت یکبار هم جنازه زنى با سر تراشیده کنار ساحل 

پیدا مى شود. به قول بازپرس "کیانى": اوضاع خیته!» 

اثرى متفاوت در انتظار اکران

«مسخره باز» روایتى تازه در سینماى ایران است
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آگهى مزایده نوبت اولآگهى مزایده

حسین ناظم الرعایا- شهردار سده لنجان مجید صفارى- شهردار بادرود

شهردارى بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شوراى اسالمى شهر، طى تشریفات مزایده عمومى و حسب ضوابط 
و مقررات آیین نامه مالى شهرداریها، قطعه زمین شماره 16 از مجموعه واگذارى یاسرى (به مساحت 189 مترمربع) 
واقع در بلوار مصطفى خمینى را به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان، اشخاص حقیقى و حقوقى درخواست 
مى گردد از تاریخ 98/04/16 جهت بازدید از محل هاى موردنظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به شهردارى 

مراجعه نمایند.
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.

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

3- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 
4- پیشنهاد دهندگان مى بایست 5 درصد مبلغ پایه زمین موردنظر را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به 
صورت ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شماره 106682190001 نزد بانک ملى بادرود 

واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

م الف: 522659 

چاپ دومنوبت اول

رضا شکارى، بازیکن تیم امید طبق اعالمى که قبًال در این باره داشت با تیم پرسپولیس تمام کرده 
است.

همزمان با این اتفاق ســعید آذرى، مدیــر عامل باشــگاه ذوب آهن در یادداشــتى که در صفحه 
شخصى اش منتشر کرد از باشگاه پرسپولیس خواست پیش از جذب این بازیکن استعالم بگیرد تا در 

آینده با دردسر مواجه نشود. پیش تر جدایى رضا شکارى از تیم ذوب آهن و پیوستن به تیم روبین 
با حاشیه هاى زیادى همراه بود و کار به شکایت و کمیته انضباطى کشید اما تا به امروز نه کمیته 

انضباطى فدراسیون فوتبال رأیى در این باره صادر کرده است و نه کمیته انضباطى فیفا.
رضا شکارى طى دو فصل گذشته بازیکن تیم روبین بود که پنج بازى براى این تیم انجام 

داد. این بازیکن براى تمرینات تابســتانى روبین به اردوى تیم دعوت نشده است از 
این رو به دنبال جدایى از تیم روسى و تالش براى حضور در جمع اردوى سرخپوشان 

پایتخت است.
آیا حضور رضا شکارى در تیم پرسپولیس براى این بازیکن و این تیم دردسر ساز خواهد شد؟ 

قرارداد رضا شکارى در فضاى مجازى منتشر شده است که در این قرارداد آمده رضا شکارى با پرداخت 
صد هزار دالر مى تواند به یک تیم خارجى ملحق شود و زمانى که قصد پیوستن به تیم روبین را داشته 
است براى پرداخت این پول به باشگاه ذوب آهن اعالم آمادگى کرده اما ظاهراً باشگاه ذوب آهن از 
دریافت این پول امتناع کرده است. در نتیجه رضا شکارى قرارداد خود با باشگاه ذوب آهن را یکطرفه 
فسخ کرد و راهى تیم روبین شد و فدراسیون فوتبال ایران هم رضایتنامه بین المللى او را براى حضور 

در اردوى تیم روبین صادر کرد.
هیچ بعید نیست اشاره سعید آذرى، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن به مفادى باشد که در خارج از این 
قرارداد وجود دارد که در فضاى مجازى منتشر شــده و در این صورت حتمًا خواست باشگاه ذوب 
آهن از سوى شوراى حل اختالف فیفا مورد بررسى قرار خواهد گرفت. این پرونده اگر از نگاه کمیته 
انضباطى با چالشى مواجه بود رأى را به سود باشگاه ذوب آهن صادر مى کرد. البته سازمان لیگ برتر 

فسخ قراردادهاى یکطرفه را ثبت مى کند و کمیته تعیین وضعیت اگر حقى از بازیکن و باشگاه ضایع 
شده باشد رأى صادر مى کند که این اتفاق فعًال رخ نداده است. سعید آذرى مى گوید رأى علیه رضا 

شکارى از سوى شوراى حل اختالف فیفا و در هشت ماه آینده صادر خواهد شد.
رضا شــکارى اما خیلى نگران مصاحبه هاى ســعید آذرى نیست و معتقد اســت با توجه به مفادى 
که در قرارداد او وجود داشته، مى توانســته با پرداخت صد هزار دالر به باشگاه ذوب آهن راهى تیم 
روبین شــود و زمانى که مى خواســته به تیم روبین برود این پول را براى پرداخت به باشگاه ذوب 
آهن آماده کرده بود و در این باره با فدراســیون فوتبال ایران هم نامه نگارى داشــته اســت. وکیل 

حقوقى باشــگاه ذوب آهن ترجیح داد در این باره  صحبتى نداشــته 
باشد.

باره داشت با تیم پرسپولیس تمام کرده قبًال در این

ل باشــگاه ذوب آهن در یادداشــتى که در صفحه 
است پیش از جذب این بازیکن استعالم بگیرد تا در 

 شکارى از تیم ذوب آهن و پیوستن به تیم روبین 
کمیته انضباطى کشید اما تا به امروز نه کمیته

است و نه کمیته انضباطى فیفا. ر کرده
ین بود که پنجبازى براى این تیم انجام
ن به اردوى تیم دعوت نشده است از 
ى حضور در جمع اردوى سرخپوشان 

ن بازیکن و اینتیم دردسر ساز خواهد شد؟ 
ه است که در این قرارداد آمده رضاشکارى با پرداخت 
شود و زمانى که قصد پیوستن به تیم روبین را داشته 
ن اعالم آمادگى کرده اما ظاهراً باشگاه ذوب آهن از 
 شکارى قرارداد خود با باشگاه ذوب آهن را یکطرفه 
ل ایرانهم رضایتنامه بین المللىاو را براى حضور

شگاه ذوب آهنبه مفادى باشد که در خارج از این 
ــده و در این صورت حتمًا خواست باشگاه ذوب 
ى قرار خواهد گرفت. این پرونده اگر از نگاه کمیته 
ه ذوب آهن صادر مى کرد. البته سازمان لیگ برتر 

ه تعیین وضعیت اگر حقى از بازیکن و باشگاه ضایع 
رضا رخ نداده است. سعید آذرى مى گوید رأى علیه

شت ماه آینده صادر خواهد شد.
ـعید آذرى نیست و معتقد اســت با توجه به مفادى 
داخت صد هزار دالر به باشگاه ذوب آهن راهى تیم 
وبین برود این پول را براى پرداخت به باشگاه ذوب 
وتبال ایران هم نامه نگارى داشــته اســت. وکیل 

ره  صحبتى نداشــته 

شکارى، خوشحال از 
بند 100 هزار دالرى

 باشگاه الرائد عربستان، درصدد جذب کریستین 
اوساگوآنا، مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن است.

کریستین اوساگوآنا، مهاجم 28 ساله نیجریه اى 
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهــان که در فصل 
نقل و انتقاالت نیم فصل به این تیم پیوســت 
و عملکرد خیلــى خوبى در لیگ برتر و آســیا 
داشــت، به دلیل اختالف مالى کــه با مدیران 
تیم سبزپوشــان اصفهانى داشت، قرارداد خود 
را تمدید نکرد و اخیراً، الریاضیه عربســتان با 
انتشار گزارشى نوشت که باشگاه الرائد به دنبال 

اوساگوآناست.
 رسانه مطرح سعودى در این باره نوشت: قرارداد 
اوساگوآنا با باشگاه ذوب آهن به پایان رسید و 
توافقات اولیه براى حضور این بازیکن در الرائد 
عربستان صورت گرفته و مهاجم نیجریه اى در 

آستانه حضور در لیگ این کشور قرار دارد.
اوســاگوآنا ســابقه حضور در ترکیب تیم ملى 
نیجریه و همچنین لیگ بلژیک را دارد و گفته 
مى شود در مسابقه ذوب آهن و النصر عربستان 

مورد توجه باشگاه الرائد قرار گرفته است.
البته تیم هاى ایرانى هم درصدد جذب اوساگوآنا 
هســتند و باید دید این بازیکن بــه چه تیمى 

مى رود؟
الزم به ذکر اســت، مدیران باشگاه ذوب آهن 
در این باره جلســه اى را با علیرضا منصوریان 
تشکیل دادند و قرار است مربى این تیم نام سه 
چهار بازیکن خارجى را اعالم کند تا با جذب یک 

مهاجم، جاى اوساگوآنا را پرکنند.
سبزپوشان اصفهانى در فصل نقل و انتقاالت 
بازیکنان زیادى را جذب کردند و تنها دو بازیکن 
به نام هاى محمد مشــایخ و یوسف بهزادى را 
به خدمــت گرفتند و امیدوار هســتند با اضافه 
شــدن بازیکنان ســرباز که در تراکتورسازى 
حضور داشتند (دانیال اســماعیلى فر، مهدى 
مهدى پور، احســان پهلوان) آماده حضور در 

فصل جدید فوتبال ایران شوند.

مهاجم خارجى و جدیــد تیم فوتبال ذوب آهن 
قرار است به اصفهان برود.

 پس از اینکه بازگشت کریستین اوساگوآنا به 
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان به دلیل تمدید 
نشــدن قرارداد و اختالفات شدید مالى منتفى 
شــد، مســئوالن و کادرفنى این تیم تصمیم 

گرفتند تا مهاجم دیگرى را جایگزین او کنند.
همانطور که پیش از این هم اعالم شــده بود، 
مهاجم جدید ذوبى ها قطعًا خارجى اســت. در 
صورتى که اتفاق خاصى رخ ندهد، قرار است 
طى یکى دو روز آینده مهاجم مدنظر منصوریان 
وارد اصفهان شــود تا پس از مذاکرات نهایى 
و تأیید کادرفنى رســماً  قــراردادش را امضا 

کند.
گفتنى است که ســوابق این مهاجم خارجى 
بررسى شــده و منصوریان باید پس از حضور 
این بازیکن در اصفهان نظر نهایى خود را درباره 

عقد قرارداد با او به مدیران باشگاه اعالم کند.

این عربستانى مزاحم

یک مهاجم در راه است

باشگاه پرسپولیس قصد جذب وحید امیرى، هافبک 
تیم ملى فوتبال کشورمان را ندارد.

 وحید امیرى با وجود اینکه یک فصل دیگر با باشگاه 
ترابزون اســپور قرارداد دارد، جدایى اش از این تیم 
قطعى است و باشــگاهى توان جذب این بازیکن را 
خواهد داشت که بتواند مبلغى را بابت رضایتنامه او 

به باشگاه ترابزون اسپور پرداخت کند.
در این بین باشگاه تراکتورسازى 
از طریق مالک خود براى جذب 
وحید امیرى با باشگاه ترابزون 

وارد مذاکره شده و به نتایج 
مثبتــى هم رســیده 

از  اســت. 

طرفى یک باشــگاه قطرى هم حاضر است براى 
رضایتنامه امیرى پول خوبى به باشــگاه ترکیه اى 

بدهد.
از آنجا که وحید امیرى از باشگاه پرسپولیس راهى 
ترابزون شد طبیعى است که هواداران این تیم انتظار 
داشته باشند که او مجدداً به جمع سرخپوشان برگردد 

اما این اتفاق حداقل در شرایط فعلى شدنى نیست.
پرســپولیس در پســت امیرى مهدى ترابى، 
سیامک نعمتى و امید عالیشاه را در اختیار دارد 
و طبیعى است که نیازى به بازیکن جدید 
در این پست نداشــته باشد، به ویژه اینکه 
لیست سرخپوشــان هم پر است و گابریل 
کالدرون حتى براى جذب بازیکن خارجى در 

پست هاى مورد نیازش با مشکل مواجه است.
مهمتر از موارد یادشده اینکه باشگاه پرسپولیس 
توان پرداخت پول رضایتنامه امیرى را ندارد و قطعًا 
نمى تواند در این مورد با باشــگاه تراکتورسازى یا 
باشگاه قطرى خواهان امیرى رقابت کند. به علت 
 همین مسائل مدیریت باشگاه پرسپولیس پیشنهادى 
براى جذب امیرى نداده اســت. البته در این بین از 
ذوب آهن و ســپاهان هم به عنوان سایر مشتریان 

امیرى نام برده مى شود.

فرشــاد احمدزاده، هافبک سابق پرسپولیس هفته 
قبل به این تیم بازگشت و با این باشگاه قراردادى 
جدید امضا کرد. این قرارداد البته هنوز ثبت نشده 
اســت. احمدزاده هر چند با پرســپولیس کارش را 
شروع کرده ولى شایعاتى درباره جدایى دوباره این 
بازیکن از جمع قرمز ها شــنیده مى شود. نزدیکان 
فرشــاد مى گویند هجمه ها علیه ایــن بازیکن و 

فشارى که روى او وجود دارد باعث شده تا حتى 
به مسئوالن باشــگاه بگوید اگر فکر مى کند 

ماندنش به ضــرر تیم اســت، مى تواند به 
باشگاه دیگرى مثل سپاهان ملحق شود. 
احمدزاده دو فصل قبل از پرسپولیس جدا 
و به باشگاه اسالسک لهستان ملحق شد. 
انتقال او به این باشگاه با موفقیت همراه 

نشــد. احمدزاده  جایگاه ثابتى در ترکیب 
نداشت و نتوانســت آن گونه که باید خوش 

بدرخشد. به همین دلیل تصمیم گرفت دوباره 
به ایران بازگردد.

او با پیشــنهاداتى از تراکتور و ســپاهان هم رو به 
رو شــد اما دوست داشت براى پرســپولیس بازى 
کند. به همین دلیل با مدیران این باشگاه پاى میز 
مذاکره نشست و به توافق رسید. حاال، اما اتفاقات 
طورى رقم خــورده که این بازیکن هم ترســیده 
در پرســپولیس بماند. بعضى از هواداران گویا این 
بازیکن را تهدید هم کرده اند. احمدزاده به این نتیجه 
رســیده که اگر فصل بعد دو بازى بد کند، ســریعًا 
روى ســکو ها جو علیه اش خواهد بــود. احمدزاده 
مى ترسد چنین جوى باعث شود نتواند خواسته ها 
را برآورده کند و خیلى زود مجبور به جدایى دوباره 
از این باشگاه شــود. او صحبت هایى در این باره با 

مسئوالن پرسپولیس داشــته ولى وضعیتش هنوز 
مشخص نیســت. اگر در روز هاى آینده دیدید این 
بحث جدى تر شد، تعجب نکنید. احمدزاده منتظر 
اســت ببیند جو چطور خواهد شد 
و آیا همه چیــز تغییر مى کند یا 
اینکه تهدید ها و جــو بدى که 
وجود دارد، ادامه دار مى شود. 
همین حاال باشــگاه تراکتور 
همچنان خواهــان جذب این 

بازیکن است.

امیر قلعه نویــى در جدیدترین    آى اسپورت |
اظهاراتش از پیشنهاد 900 هزار دالرى یک تیم داخلى 
به کى روش استنلى خبر داده و از سازمان لیگ خواسته 
قراردادها را منتشــر کند. ســواى اینکه ما هم از انتشار 
قراردادها استقبال مى کنیم تا ببینیم محمدرضا حسینى 
با چه مبلغى و چه آپشن هایى قید بازى در تهران را زده 
و به سپاهان پیوســته، این مصاحبه امیرخان همه را یاد 
روزهایى انداخت که او به دلیل قانون ســقف قرارداد با 
سازمان لیگ در کشــمکش بود؛ آن روزها که سپاهان 
امیرخان تقریبًا هر ســتاره اى را که مى خواســت جذب 
مى کرد و با ریخت و پاش زیاد پشــت هم قهرمانى به 
دست آورد، دخالت ســازمان لیگ در قراردادها یک کار 
اشتباه بود ولى حاال که یک تیم دیگر روى دست سپاهان 
بلند شده و پیشنهاد بهترى به مهاجم تیمش مى دهد، به 
زعم امیرخان وظیفه سازمان لیگ است که ورود کند. اگر 
ادعاى قلعه نویى صحت داشته باشد، احتماًال تیم تراکتور 
به استنلى چنین پیشنهادى داده، تیمى که از سال گذشته 
خصوصى شده و برخالف سپاهان از بودجه دولت تغذیه 
نمى کند و در واقع میزان پرداختى هاى این تیم خصوصى 

به کسى ارتباطى ندارد.
ادعاى قلعه نویى در زمانى که استقالل و پرسپولیس هم 
از گرفتن پول از سازمان لیگ محروم هستند و خودش 

مربى تیمى است که با استفاده از بودجه دولت در بازار نقل 
و انتقاالت جوالن مى دهد، کمى خنده دار است؛ عجیب تر 
اینکه کسى این حرف را زده که روزگارى خودش مخالف 
دخالت سازمان لیگ بود! از این دست تناقض هاى آشکار 
در رفتار قلعه نویى کم ندیده ایم، او همان کسى است که 
براى تقابل با کارلوس کى روش وارد جبهه برانکو شد و 
با او دست دوستى داد ولى پس از جدایى کى روش از تیم 
ملى، شدیدترین تهمت ها را به برانکو و تیمش وارد کرد و 
آن فضاى عجیب را در دو بازى آخر فصل سپاهان مقابل 
پرســپولیس به وجود آورد. قلعه نویى که با اظهاراتش 

درباره مهندسى لیگ خشم پرسپولیسى ها را برانگیخته 
بود، قرار بود درباره این ادعاى عجیبش بیشــتر توضیح 
دهد ولى انگار هنوز زمان مناسب براى این کار نرسیده و 

شاید هرگز هم نرسد.
البته قلعه نویى در ســال هاى اخیر به قدرى حرف هاى 
عجیب و غریب زده که دیگر این اظهاراتش براى کسى 
تعجب آور نیست، فقط امیدواریم اگر کى روش استنلى در 
سپاهان ماندنى شد، امیرخان خودش صادقانه قرارداد این 
بازیکن را منتشر کند تا ببینیم این ستاره برزیلى چگونه 
راضى شده قید یک پیشنهاد 900 هزار دالرى را بزند و 

در سپاهان بماند.
جالب اینکه این مدل مظلوم نمایى ها در سپاهان تبدیل به 
یک اپیدمى شده است و اخیراً تابش که تمام هزینه هاى 
تیمش از جیب دولت بوده، بــه حواله 500 هزار دالرى 
وزارت ورزش به اســتقالل و پرسپولیس معترض شده 
است! در روزهایى که استقالل و پرسپولیس درگیر طلب 
بازیکنان قدیمى خود هستند و استقالل در آستانه کسر 
6  امتیاز و محرومیت از نقل و انتقاالت اســت، این همه 
مظلوم نمایى از سمت تیمى که در تمام این سال ها حتى 
یک طلبکار هم نداشته و حتى یک مصاحبه از بازیکنان 
این تیم درباره مشکالت مالى دیده نشده، کمى وقیحانه 

به نظر مى رسد.

انتقاد سایت «آى اسپورت» از قلعه نویى

تو که مخالف دخالت سازمان لیگ بودى

شهردارى سده لنجان به اســتناد مجوزهاى شــماره 137/ش/98 مورخ 1398/03/01 و 108/ش/98 مورخ 1398/02/23 و 84/ش/98 مورخ 
1398/02/16 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد زمین هاى ذیل را طبق مشخصات اعالم شده در جدول زیر را از طریق مزایده به متقاضیان 

واجد شرایط واگذار نماید.

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 98/04/23 مهلت دارند جهت اخذ اسناد مزایده به ساختمان شهردارى و نیز 
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى به نشانى www.sh-sedehlenjan.ir مراجعه نمایند.

م الف: 514483

قیمت پایه کل (ریال)قیمت پایه هر مترمربعکاربرىمساحتشماره پالكردیف
3/300/000660/000/000مسکونى- شهرك نگین129200
3/300/000660/000/000مسکونى- شهرك نگین230200
3/300/000660/000/000مسکونى- شهرك نگین331200
3/000/000594/000/000مسکونى- شهرك نگین432198
2/900/000377/000/000مسکونى- شهرك نگین533130
1/400/0002/449/160/000کارگاهى- منطقه کارگاهى61511749/4
1/400/0002/445/954/000کارگاهى- منطقه کارگاهى71521747/11
1/400/0002/748/200/000کارگاهى- منطقه کارگاهى81531963
1/400/0002/462/180/000کارگاهى- منطقه کارگاهى91661758/7

1/400/0002/465/400/000کارگاهى- منطقه کارگاهى101671761
1/400/0002/468/620/000کارگاهى- منطقه کارگاهى111681763/3

امیرى به پرسپولیس بر نمى گردد

اگر ضرر مى کنید به سپاهان بروم!

سعید نظرى

محمد مؤمنى

ک
ت

د
ت

ت
ع

د
ت

ه هنوز ثبت نشده 
ــپولیس کارش را 
این  جدایى دوباره

نزدیکان  مى شود.
ه ایــن بازیکن و 

عث شده تا حتى 
ر فکر مى کند 

مى تواند به 
حق شود. 
یسجدا
حق شد. 
ت همراه 

ر ترکیب 
 باید خوش 

گرفت دوباره

ــپاهان هم رو به 
رســپولیس بازى 
ن باشگاه پاى میز 
 حاال، اما اتفاقات 
کنهم ترســیده

هواداران گویا این 
دزاده به این نتیجه 
ى بد کند، ســریعًا 
د بــود. احمدزاده 
 نتواند خواسته ها 
ر به جدایى دوباره 
باره با این هایى در

اســت ببیند جو چطور خواهد شد 
و آیا همه چیــز تغییر مى کند یا 
جــو بدى که  اینکه تهدید ها و
دارد، ادامه دار مى شود. وجود

همین حاال باشــگاه تراکتور 
همچنان خواهــان جذب این 

بازیکن است.
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مدیر عامل ســازمان پارك ها و فضاى ســبز شهردارى 
اصفهان گفت: امسال منابع آبى براى آبیارى درختان شهر 
وضعیت بهترى دارد و تغذیه مناسب درختان به دو روش 

ویژه انجام مى شود.
فروغ مرتضایى نژاد در گفتگو با «ایمنا» اظهار کرد: با توجه 
به وضعیت مناسب منابع آبى در سال جارى، آبرسانى به 
درختان و تغذیه آنها بهتر انجام و تدابیر ویژه اى نیز براى 
انتقال مناســب مواد غذایى و کود به درختان پیش بینى 

شده است. 
وى تصریح کرد: تدابیرى بــراى درختانى که دچار خزان 
زودرس مى شــوند از جمله درختان ضعیف چناِر ناژوان و 

سایر درختان در مکان هاى مختلف شهر در نظر گرفته شده 
است. مدیر عامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان خاطرنشان کرد: تغذیه درخت به دو روش تزریق 
به تنه درخت یا خاك مجاور آن امســال بر روى درختان 
ضعیف چنار ناژوان انجام شد، در این روش تغذیه درخت 
به صورت مستقیم و با انتقال مناسب مواد غذایى و کود به 
خاك مجاور درخت یا تنه آن انجام شده تا محافظت بهترى 

از درختان صورت بگیرد.
مدیر عامل ســازمان پارك ها و فضاى ســبز شهردارى 
اصفهان تأ کید کرد: این سازمان تا پایان سال جارى همه 

درختان سطح شهر را با این روش ها، تیمار مى کند.

اســتاندار اصفهان گفت: اســتاندارى اصفهــان براى 
برگزارى جشــنواره بین المللى فیلم کودکان و نوجوانان 
همراهى و همیارى کاملى خواهد داشت زیرا اعتقاد داریم 
ســرمایه گذاري در حوزه کــودکان و نوجوانــان و تولید 
محتواي ارزشمند، بهداشت روانى آینده جامعه را تضمین 
خواهد کرد.    عباس رضایى در دیدار با شهردار اصفهان و 
مدیران و دست اندرکاران سی و دومین جشنواره بین المللى 
فیلم هــاى کــودکان و نوجوانان اصفهــان اظهار کرد: 
سرمایه گذارى در حوزه کودکان چندان زیاد نیست. از این 
رو سرمایه گذارى شهردارى اصفهان در حوزه کودکان، با 
برگزاري این جشنواره و سایر اقدامات براي حرکت به سمت 

شهر دوستدار کودك بســیار مایه خرسندى و قابل تقدیر 
است.  قدرت اله نوروزى، شهردار اصفهان نیز در این جلسه 
گفت: جشــنواره فیلم کودك و نوجوان اصفهان فرصت 
خوبی براي گفتگو با نسل جدید کشور است که این نسل 

براي برنامه ریزي فرهنگی در اولویت قرار دارد. 
نوروزى با بیان اینکه طى دوسال گذشته در شهر اصفهان 
اتفاقات بســیار خوبى در حوزه فرهنگــى رخ داد، افزود: 
دائمى شــدن میزبانى جشــنواره در اصفهان یکى از این 
اتفاقات اســت.  وى تأکید کرد: امیدواریــم برگزارى این 
جشنواره، رشد و شکوفایى در ابعاد مختلف را براى اصفهان 

به ارمغان داشته باشد. 

درختان شهر 
تیمار مى شوند

همراهى استاندارى براى 
برگزارى جشنواره فیلم کودك 

اجراى طرح حمل ونقل پاك 
شهردار کلیشادوسودرجان با بیان اینکه توسعه پیاده روها 
امکان ارائه خدمات مناسب شـهرى را فراهم مى کند، 
گفت: اجراى پروژه هاى پیاده راه سـازى، زمینه اجراى 
طرح حمل ونقـل پـاك را فراهم مى کنـد. حامد اخگر 
اظهار کرد: حمل ونقل پاك به عنوان یک پدیده سیاسى 
و اجتماعى، نقش بسـیار مهم و حساسـى در کیفیت و 
ساختار اجتماعى و اقتصادى جامعه دارد. وى با اشاره به 
اجراى طرح حمل ونقل پاك در این شهر، خاطرنشان 
کرد: این شـهردارى با اجـراى طرح هـاى عمرانى در 
جهت توسعه و سـاماندهى اصولى پیاده روها و اصالح 
مسیرهاى شهرى قصد دارد زمینه اجراى طرح پویش 

حمل ونقل پاك را فراهم کند.

الیروبى زاینده رود
مدیرعامل سازمان خدمات موتورى شهردارى اصفهان 
گفت: با توجه به بازگشایى زاینده رود الیروبى رودخانه 
حدفاصل ناژوان تا پل شهرستان آغاز شده است. حسن 
نظام زاده افزود: پاکسازى، الیروبى و نظافت زاینده رود 
همه روزه از ساعت 4 بامداد با فعالیت 20 نفر از نیروهاى 
سـازمان خدمـات موتورى شـهردارى اصفهـان آغاز 
مى شود. وى تصریح کرد: وقتى از جریان آب در رودخانه 
جلوگیرى و دوباره مسیر بازگشایى مى شود، زباله هاى 
زیادى در بسـتر رودخانه جمع مى شـود کـه نظافت و 

الیروبى بستر رودخانه را دشوار مى کند.

افزایش سقف پرداخت 
تسهیالت 

میزان تسـهیالت پرداختـى صندوق قرض الحسـنه 
امداد والیت کمیتـه امداد به بیـش از 20 میلیارد ریال 
رسیده اسـت. رئیس کمیته امداد شهرستان نجف آباد 
گفت: صندوق قرض الحسنه امداد والیت کمیته امداد 
مى تواند تا 20 درصد از تسهیالت خود را طبق قوانین و 
شرایط خاص در اختیار افراد غیر تحت پوشش قرار دهد.

آتش سوزى در مراتع تیران
در پى گرماى شـدید هـوا یک هکتـار مراتع زیسـت 
محیطى منطقـه داالنکوه شهرسـتان تیـران وکرون 
طعمه حریق شد. مدیرکل مدیریت بحران استاندارى 
اصفهان گفت: روز جمعه این وسعت از مراتع این منطقه 
با وزش باد در گرماى شدید تابستان دچار آتش سوزى 
شـد که با تالش گروه هاى امدادى و محلى حفاظت 
منابع طبیعـى، حریق اطفا و از گسـتردگى و خسـارت 
به مراتع اطراف جلوگیرى شـد. منصور شیشه فروش 
افزود: خشکى پوشـش هاى گیاهى مرتعى و گرماى 
هوا، وزش بادهاى گرم و بى احتیاطى ناشـى از حضور 
افراد در عرصه هاى طبیعى از عوامل وقوع آتش سوزى 

در عرصه هاى طبیعى است. 

خبر

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

نظر به صــدور آراء صادره هیــات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
1- راى 139860302210000532 مورخ 1398/02/25 هیات اقاى حسام زارعى به شماره 
شناسنامه 3692 ملى 1289204071 صادره از اصفهان فرزند مرتضى بر سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان بصورت رستوران به مساحت 475 مترمربع مفروزى از پالك 
شماره 2248/1056 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال 

عادى مع الواسطه از طرف آقاى جهانگیر فداکار.
2- راى 139860302210000533 مورخ 1398/02/25 هیات اقاى محمودرضا الیقى به 
شماره شناسنامه 743 ملى 1289431825 صادره از اصفهان فرزند مظفر بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب ساختمان بصورت رستوران به مساحت 475 مترمربع مفروزى از پالك 
شماره 2248/1056 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال 

عادى مع الواسطه از طرف آقاى جهانگیر فداکار.
3- راى 139860302210000522 مــورخ 1398/02/24 هیات اقــاى دالور حلوانى به 
شماره شناسنامه 8567 ملى 5409664851 صادره از خور فرزند على اصغر بر ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 237 مترمربع مفروزى از پالك شماره 99 اصلى واقع در بخش شش 
حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى منوچهر خاکى 

احدى از ورثه یوسف خاکى.
4- راى 139860302210000542 مورخ 1398/02/29 هیات اقاى مرتضى مظفرى به 

شماره شناسنامه 694 ملى 1287644597 صادره از اصفهان فرزند فضل اله از ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 566/39 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2194 اصلى واقع در بخش 
شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى حسین 

حیدرى موضوع سند شماره 17754 مورخ 52/2/15 دفتر 44 اصفهان.
5- راى 139860302210000461 مورخ 1398/02/12 هیات اقاى محســن شــیروانى 
فارسانى به شــماره شناســنامه 769 ملى 1284887480 صادره از اصفهان فرزند آیت اله از 
ششدانگ یکدرب خانه باغ به مساحت 584/41 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2248/1368 

اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. (مالکیت متقاضى)
6- راى 139860302210000458 مــورخ 1398/02/12 هیات اقاى ایرج یوســفى به 
شماره شناســنامه 1 ملى 6329877637 صادره از لردگان فرزند عوض بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه مسکونى به مساحت 193/27 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
2248/1186 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى 
مع الواسطه از طرف خانم بتول آقا شهرت مصطفوى فرزند سید حسین احدى از ورثه مونس 

چم انگیز.
7- راى 139860302210000457 مــورخ 1398/02/12 هیات اقاى احمد یوســفى به 
شماره شناسنامه 941 ملى 1289516030 صادره از اصفهان فرزند ایرج بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه مسکونى به مساحت 193/27 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
2248/1186 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى 
مع الواسطه از طرف خانم بتول آقا شهرت مصطفوى فرزند سید حسین احدى از ورثه مونس 

چم انگیز.
8- راى 139860302210000459 مــورخ 1398/02/12 هیات خانم کفایت طاهرى به 
شماره شناسنامه 10 ملى 6299758457 صادره از بلداجى فرزند یوسف سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 203/40 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2248/1186 
اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از 

طرف آقاى سید على اکبر مصطفوى آفارانى احدى از ورثه مونس چم انگیز.

9- راى 139860302210000460 مــورخ 1398/02/12 هیات خانم مریم قاســمى به 
شماره شناسنامه 484 ملى 1289575797 صادره از اصفهان فرزند احمد سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 203/40 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2248/1186 
اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از 

طرف آقاى سید على اکبر مصطفوى آفارانى احدى از ورثه مونس چم انگیز.
10- راى 139860302210000531 مورخ 1398/02/24 هیات خانم پرى سیفى پور به 
شماره شناسنامه 1729 ملى 1284714871 صادره از اصفهان فرزند حسن از ششدانگ یک 
باب ساختمان مسکونى به مساحت 274/31 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2248/1186 
اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از 

طرف خانم عذرا مصطفوى فرزند سید حسین احدى از ورثه مونس چم انگیز.
11- راى 139860302210000520 مــورخ 1398/02/24 هیات اقاى مســلم عابدى 
اشکاوندى به شماره شناســنامه 4 ملى 1291780246 صادره از اصفهان فرزند حسین از 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 134/30 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1146 
اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از 

طرف عبدالرحیم به هویت 140.
12- راى 139860302210000553 مورخ 1398/03/02 هیات بهرام عابدى به شــماره 
شناســنامه 1 ملى 1291841482 صادره از اصفهان فرزند حسن از ششدانگ گاودارى به 
مساحت 2400 مترمربع مفروزى از پالك شماره 118 اصلى واقع در بخش بیست حوزه ثبت 
ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف رضوان عابدى احدى از ورثه 
حسن عابدى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/04/01 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/04/16 م 
الف: 496922 میرمحمد ى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /3/337

 ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به خواهان آقاى / خانم جمیله ولى پور با وکالت خانم 
معطرى دادخواستى به خواســته اعتراض ثالث  به طرفیت 1- منصور صیفورى 2 – عقیل 
محمود صالحى 3 – نادعلى قربانى به این شــورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 62 ش 5 ح 

ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 23 / 5/ 98 ســاعت 45 / 4 عصر تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل 
از وقت رسیدگى جهت دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید 
درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شــد . 518568 /م الف مدیر دفتر 

شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 4/228 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به مجتبى یوسفى دادخواســتى به خواسته مطالبه به 
طرفیت آقاى حمید رضا رضائى به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 86 ش 4 ح ثبت 
و وقت رسیدگى به تاریخ 16 / 5 / 98 ســاعت 30 / 16 عصر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از 
وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر 
اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شــد 521766 /م الف. مدیر دفتر شعبه 4 

حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر  4/229 
قرارتامین خواسته

کالسه پرونده :98/ 113ش 4 ح شماره قرار: 116- 8 / 3 / 98 در خصوص درخواست اقاى 
/ خانم مجتبى یوســفى فرزند رستم بنشانى شاهین شــهر خ عطار بین فرعى 1 و 2 شرقى 
ساختمان تک ســتاره خوانده آقا / خانم حمید رضا رضائى بنشانى شاهین شهر خ عطار ف 
13 شرقى پ 12 واحد 3 دائر بر صدور قرار تامین خواسته 000 / 000 / 10 ده میلیون ریال 
از توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه متقاضى حســب قبض سپرده 
شماره 835559 نسبت به تودیع خسارات احتمالى معینه اقدام نموده است و اینکه شرایط و 
ارکان اجابت خواسته فوق فراهم مى باشد لذا مستندا به بند د ماده 108 قانون آیین دادرسى 
مدنى مبادرت به صدور قرار تامین خواسته مبنى بر توقیف اموال خوانده مى نماید قرار صادره 
بالفاصله پس از ابالغ قابل اجرا بوده و قرار صادره ظرف مدت ده روز از ابالغ قابل اعتراض 
در این شعبه مى باشد521730/م الف سعید مهدى پور– قاضى شعبه چهارم حقوقى شوراى 

حل اختالف شاهین شهر 4/230 

وقوع سه حادثه غرق شــدگى و تصادف در روز جمعه 
باعث کشته شدن پنج نفر و مصدوم شدن پنج نفر دیگر 

در استان اصفهان شد. 
در تأسفبارترین حوادث این روز که بعد از ظهرجمعه به 
وقوع پیوست، سه عضو یک خانواده به دلیل غرق شدگى 
در استخر ذخیره آب کشاورزى روستاى کهنگ از توابع 

شهرستان اردستان جان باختند. 
بر اساس گزارش آتش نشــانى و جمعیت هالل احمر، 
خانواده اى بــراى تفریح به اطراف اســتخر ذخیره آب 
کشاورزى در روســتاى کهنگ که نزدیک به 20 متر 
عمق دارد رفته بودند که در نهایت ســه نفر شامل پدر 
41 ســاله به همراه پسر 9 ســاله و دختر 13 ساله دچار 
حادثه شــدند. در این حادثه ابتدا پسر بچه به درون آب 
کشیده شد و ســپس خواهر وى که 13 ساله بوده براى 
نجات او وارد استخر مى شــود که به همان سرنوشت 
مبتال مى شــود.  تالش پدر هم براى نجات وى نتیجه 
نداد و در نهایت هر سه عضو این خانواده جان باختند. با 
توجه به فقدان غواص ماهر در شهرستان اردستان براى 
خارج کردن پیکرها، از شــاهین شهر درخواست کمک 

شد.
پنج نفر در چند سال گذشته به دلیل غرق شدگى در این 
سد جان خود را از دست داده بودند که با این سه نفر آمار 
آن به هشت نفر افزایش یافت. علت عمده غرق شدگى 

افراد در این مکان به ارتفاع باالى 1500 مترى منطقه 
از سطح دریا و شیرین بودن و سنگینى آب این استخر 
مربوط است که شــنا را در آن بسیار سخت و خطرناك 

کرده است.
اما در حادثه دوم، پســر بچه پنج ساله اى جمعه شب در 
کانال آب نوربخش واقــع در زیرگذر دوم منطقه حصه 
شــهر اصفهان غرق شــد. آنطور که مدیریت حوادث 
و فوریت هاى پزشــکى اســتان اصفهان اعالم کرده 
است، این حادثه ســاعت 20 و 24 دقیقه روز جمعه رخ 
داد که یک واحد امدادى اورژانس پیش بیمارســتانى 
به محل اعزام شــد. این کودك پس از اینکه از داخل 
کانال خارج شــد توســط آمبوالنس به بیمارســتان 
حضرت زهرا (س) منتقل شــد اما جان خود را از دست

 داد.
در حادثه سوم هم برخورد دو خودروى سوارى تیبا و پژو 
405 جمعه شب در اتوبان آزادگان شاهین شهر به مرگ 
یک تبعه پاکستانى و مصدومیت پنج تن دیگر منجر شد. 
مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان 
درباره تصادف در اتوبان شاهین شهر هم اعالم کرد که 
این حادثه ساعت 22 و هشت دقیقه جمعه شب رخ داد 
و به دنبال اعالم آن به اتاق فرمــان اورژانس، دو واحد 
آمبوالنس از 115 به محل ســانحه اعزام شدند. در این 
سانحه رانندگى یک مرد 55 ساله از اتباع پاکستانى در 
دم جان باخت و پنج مرد 24، 27، 46، 51 و 60 ساله دیگر 

که تعدادى از آنها تبعه پاکســتان بودند در این سانحه 
مصدوم شدند که سه نفر از آنها پس از دریافت خدمات 
درمانى در محل به بیمارســتان گلدیس شاهین شهر 
منتقل شــدند و دو نفر از مصدومان نیز براى اعزام به 

بیمارستان رضایت ندادند.

نجات یک جوان از خطر مرگ
اما در میان این اخبار ناامید کننده روز جمعه، هالل احمر 
استان کهگیلویه و بویراحمد خبر از نجات جوان 28 ساله 
اصفهانى در ارتفاعات آبشار تنگ تامرادى بویراحمد در 
همین روز داد. خبرگیر افتادن این جوان  ســاعت 11 و 
15 دقیقه جمعه به هالل احمر کهگیلویه اعالم شــد و 
بالفاصله تیم واکنش سریع و تیم کوهستان شهرستان 
بویراحمد در قالب دو تیم چهار نفره به همراه دو ســت 

لوازم صخره نوردى و نجات کوهستان اعزام شدند.
همچنین تیم سه نفره شهرستان دنا با یک ست پشتیبان 
به تنگ تامرادى اعزام شد ه و پس از صعود از ارتفاعات 
و صخره هــاى بلند ضلع جنوبى تنــگ تامرادى جوان 
28 ســاله اصفهانى را با موفقیت و سالمت رهاسازى و 

تحویل خانواده اش دادند.
این عملیــات نجات طى ســه و نیم ســاعت صورت 
گرفت که خطرات ناشــى از ســقوط و ریزش سنگ 
زمان رهاسازى را به درازا کشــاند اما با تالش و تجربه 

امدادگران بدون خطر به پایان رسید.

5 نفر در عرض چند ساعت در 3 حادثه جداگانه در استان اصفهان جان باختند

جـمعه  سیـاه

مانى مهدوى

شهردار اردســتان با دریافت کارت زرد اعضاى شوراى 
شهر، از سمتش کناره گیرى کرده است. محسن حیدرى 
که پیش تر به عنوان شــهردار سفیدشهر آران وبیدگل 
و برزك کاشان فعالیت داشــت، از مهر 1396 به سمت 

شهردارى اردستان انتخاب شده بود.
نایب رئیس شوراى اسالمى شهر اردستان در گفتگو با 
«ایرنا» بیان کرد: درپى طرح پرسش هایى از شهردار در 
نشست 12 تیرماه و قانع نشدن برخى اعضا از پاسخ هاى 
ارائه شده، محسن حیدرى پنج شنبه از سمتش استعفا 
کرد. نادر یزدانبخش تشریح کرد: در رأى گیرى مخفى 
سه نفر از اعضاى شوراى شهر از پاسخ ها قانع نشدند، یک 

نفر رأى ممتنع داد و تنها یک نفر قانع شد که در نهایت 
شــهردار کارت زرد گرفت. به گفته وى، نحوه اجراى 
طرح بازآفرینى اطراف مســجد جامع، روش مدیریتى، 
نظارت بر کارهاى عمرانى، خدمات شــهرى، فضاى 
سبز، موارد قانونى پرسنل شــهردارى و امور محوله از 
جمله موضوع هاى مطرح شده در نشست پرسش و پاسخ 

اعضاى شورا و شهردار اردستان بوده است.
نایب رئیس شوراى اسالمى شهر اردستان افزود: شورا 
در نتیجه این شرایط،  نشستى فوق العاده تشکیل داد و با 
چهار رأى موافق و یک رأى مخالف استعفاى شهردار را 
پذیرفت و داود احمدى نیز به عنوان سرپرست تعیین شد.

رئیس ستاد آزمون هاى سراسرى استان اصفهان گفت: 
امسال 83 هزار و 207 نفر داوطلب اصفهانى متقاضى 
شرکت در کنکور سراسرى را داشتیم که 50 هزار و 255 
نفر از داوطلبان معادل 60/4 درصد زن و 32 هزار و 952 
نفر  معادل 39/6 درصد داوطلب مرد بودند. محمدرضا 
ایروانى با اشاره به رشــد 11 درصدى حضور داوطلبان 
اصفهانى نسبت به سال گذشته اضافه کرد: 8837 نفر 

امسال نسبت به سال گذشته افزایش داشتیم.
ایروانى تصریح کرد: 13 هزار و 240 نفر در رشته علوم 
ریاضى و 16 هزار و 539 نفر در رشــته علوم انسانى و 
9367 داوطلب در رشــته هنر به رقابت پرداختند. وى 
ادامه داد: 32 هزار و 272 داوطلب هم در رشــته علوم 
تجربى و ده  هزار و 789 داوطلب در رشــته زبان در این 

آزمون شرکت کردند.

معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه  اى 
اصفهان گفت: خروجى سد زاینده رود از روز پنج شنبه به 
مدت 20 روز براى کشت بهاره کشاورزان شرق و غرب 
اصفهان افزایش یافته است. حسن ساسانى افزود: در ماه 
مرداد نیز در یک نوبت دیگر آب مورد نیاز براى کشاورزان 

از زاینده رود تأمین خواهد شد.
در همین حال اســتاندار اصفهان هم ضمن تأیید اینکه 
پس از جلسه هماهنگى بین کشاورزان، آب منطقه اى 
و مســئوالن قرار شــد آب مورد نیاز باغ ها، درختان و 
زمین هاى کشاورزى شرق و غرب استان به مدت 20 
روز تأمین شــود، تأکید کرد که این آب ممکن اســت 
نزدیک 22 روز جارى باشــد و بعد از آن ممکن است به 
مدت ده روز جریان آب باز ایســتد و دوباره در یک دوره 

دیگر آب به مدت 20 روز جریان یابد.
عباس رضایى با بیان اینکه حجم آب که براى کشــت 

بهاره امسال در نظر گرفته شده 350 میلیون مترمکعب 
است، تصریح کرد: نزدیک 450 میلیون مترمکعب نیز 
براى بخش شرب، کشت پاییزه و صنعت استان از مهر 
امسال در نظر گرفته شده است و متناوب بودن جریان 
زاینده رود در تابستان به دلیل مدیریت هرچه بهتر آب 

موردنظر براى پاییز است.
وى با اشاره به اینکه احتمال دارد پیگیرى هاى صورت 
گرفته به مصوبــه اى براى تخصیــص 350 میلیون 
مترمکعب آب به عنوان کشت بهاره منجر شود، گفت: در 
این موضوع دو خط قرمز اصلى داریم که آب آشامیدنى و 

کشت پاییزه کشاورزان است.
اســتاندار اصفهان، تعهد وزارت نیرو بــراى مصارف 
آشامیدنى، کشــاورزى پاییزه و صنعت را 450 میلیون 
مترمکعب اعالم و اضافه کرد: این آب باید در پشت سد 

تا اول مهر باقى بماند.

شهردار اردستان استعفا کرد

60 درصد کنکورى هاى اصفهان دخترند 

کشاورزان اصفهان 20 روز از آب زاینده رود 
بهره مند مى شوند
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مفاد آرا
برابرآراءصادره هیئتهاى اول ودوم موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقردرواحدثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه وبالمعارض 
متقاضیان محرزگردیده است. لذا مشخصات متقاضیان وامالك موردتقاضا به شرح زیربه 
منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود درصورتى که اشــخاص 
نسبت به صدور ســندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانندازتاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خودرادراداره ثبت اســنادوامالك محل تسلیم وپس 
ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع قضایى 

تقدیم نمایند
1- رأى شماره 11318 مورخه 1397/12/5 خانم مهناز فاضل نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 3604 کدملى 1091349940 صادره نجف آباد فرزند محمد قلى در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 174/64 مترمربع قسمتى از پالك 949 قطعه 7 بخش 

11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
2- رأى شــماره 11316 مورخه 1397/12/5 آقاى داود عبدالعظیمى به شناسنامه شماره 
9 کدملى 1091543275 صادره نجف آباد فرزند حســین در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 174/64 مترمربع قسمتى از پالك 949 قطعه 7 بخش 11 ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
3- رأى شماره 1719 مورخه 1398/2/22 خانم سهیال نجفى پور نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 120 کدملى 1091570108 صادره نجف آباد فرزند محمود در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 143/67 مترمربع قسمتى از پالك ثبتى 301 واقع در 

قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
4- رأى شــماره 1718 مورخه 1398/2/22 آقــاى حمیدرضا پزشــکى نجف آبادى به 
شناســنامه شــماره 521 کدملى 1091108102 صادره نجف آباد فرزند محمد على در 
چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 143/67 مترمربع قسمتى از پالك 
ثبتى 301 واقع در قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رســمى مشاعى مى 

باشد 
5- رأى شــماره 2550 مورخه 1398/3/7 آقاى مجید لطفى به شناسنامه شماره 1702 
کدملى 1091409668 صادره نجف آباد فرزند غالمحســین در ششــدانگ یکباب خانه 
به مســاحت 113/15 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 6 اصلى واقع در بخش 12 ثبت 
اصفهان – متقاضى نســبت به ملک مورد تقاضا داشته و طبق قولنامه عادى از طرف رضا 

عرب احدى از وراث محترم عرب به متقاضى منتقل شده 
6- رأى اصالحى شــماره 1715 مورخــه 2/22/ 1398پیرو رأى شــماره  749 مورخه 
1397/2/2 آقاى محمدرضــا نصیران نجف آبادى به شناســنامه شــماره 785 کدملى 
1091121818 صادره نجف آباد فرزند رجبعلى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 186/75 مترمربع قسمتى از پالك شماره 942 اصلى واقع در قطعه 3 بخش 11 

ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
7- رأى شماره 10644 مورخه 1397/11/16 خانم اعظم ایوبى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 2428 کدملى 1091286310 صادره نجف آباد فرزند علیرضا در ششدانگ یکباب 
مغازه به مســاحت 27/10 مترمربع که قســمتى از پالك ثبتى 998 به مساحت 23/10 
مترمربع و قسمتى از پالك 999/1 به مساحت 4 مترمربع واقع در در قطعه 10 بخش 11 

ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
8- رأى شماره 2533 مورخه 1398/3/7 آقاى محمد حسن علیان نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 154 کدملى 1091456909 صادره نجف آباد فرزند یداله در ششدانگ یک باب 
مجتمع مسکونى وتجارى به مساحت 70/10 مترمربع قسمتى از پالك 151 قطعه 1 بخش 

11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
9- رأى شــماره 1928 مورخــه 1398/2/26 خانم طاهره حبیب الهــى نجف آبادى به 
شناســنامه شــماره 1372 کدملى 1090979657 صادره نجف آباد فرزند ابوالقاسم در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 239/40 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1376 واقع در 

قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
10- رأى شــماره 17 مورخه 1398/1/7 آقاى مظاهر آرحیمى به شناسنامه شماره 1256 
کدملى 1091199159 صادره نجف آباد فرزند مجید در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 

296/60  مترمربع قســمتى از پالك 1432 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 
مالک رسمى مشاعى مى باشد 

11- رأى شماره 10973 مورخه 1397/11/25 آقاى محمد على کرباسى نجف آبادى به 
شناسنامه شماره 891 کدملى 1091014396 صادره نجف آباد فرزند ابوالقاسم درسه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 288/64 مترمربع قسمتى از پالك 448 قطعه 

5 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
12- رأى شــماره 11292 مورخه 1397/12/4 خانم فاطمه غالمى قراتپه به شناسنامه 
شــماره 361 کدملى 1091067392 صادره نجف آباد فرزند حسین در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 288/64 مترمربع قسمتى از پالك 448 قطعه 5 بخش 
11 ثبت اصفهان –مالکیت  متقاضى طبق قولنامه عادى از طرف مالک رسمى آقاى محمد 

على کرباسى به متقاضى منتقل شده است  
13- رأى شماره 10645 مورخه 1397/11/16 آقاى احسان کرباسى به شناسنامه شماره 
13695 کدملى 1092221336 صادره نجف آباد فرزند محمد على در ســه دانگ مشاع 
ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 287/30 مترمربع قســمتى از پالك 448 قطعه 5 

بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
14- رأى شــماره 10646مورخه 11/16//1397 خانم نســرین فاضــل نجف آبادى به 
شناسنامه شماره 1080076557 کدملى 1080076557 صادره نجف آباد فرزند مرتضى 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 287/30 مترمربع قسمتى از پالك 

448 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
15- رأى شــماره 1397 مورخه 1398/2/11 آقاى ابراهیم کافیان موسوى به شناسنامه 
شــماره 441کدملى 1091490813 صادره نجف آباد فرزند محمد در ششدانگ یک باب  
خانه به مساحت 89/93 مترمربع قسمتى از پالك 948 قطعه 7بخش 11 ثبت اصفهان – 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
16- رأى شماره 91 مورخه 1398/1/7 خانم الهه قدوسى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
26097 کدملى 1090258917 صادره نجف آباد فرزند باقر در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 205/52 مترمربع قسمتى از پالك 472 قطعه 6 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
17- رأى شماره 74 مورخه 1398/1/7 آقاى على قاسمى  به شناسنامه شماره 6 کدملى 
5499772101 صادره تیران وکرون  فرزند محمود  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مســاحت 205/52 مترمربع قســمتى از پالك 472 قطعه 6 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
18- رأى شــماره 10559 مورخه 1397/11/13 آقاى مرتضــى ابراهیم نجف آبادى به 
شناســنامه شــماره 1075 کدملى 1090893191 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 122/63 مترمربع قسمتى از پالك 90 قطعه 6 بخش 11 

ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
19- رأى شماره 1436 مورخه 1398/2/14 آقاى نعمت اله صفرنوراله به شناسنامه شماره 
16 کدملى 1090922310 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى در ششدانگ یکباب کارگاه 
به مساحت 4844/33 مترمربع قسمتى از پالك 6 اصلى واقع در بخش 12 ثبت اصفهان 

- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
20- رأى شماره 1396 مورخه 1398/2/11 آقاى احمدرضا محمودى به شناسنامه شماره 
1080084061 کدملى 1080084061 صادره نجف آباد فرزند غالمحسین در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 147/50 مترمربع قسمتى از پالك ثبتى 152/1 واقع در قطعه 11 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
21- رأى اصالحى شــماره 21 مورخــه 1398/1/7 پیرو رأى شــماره 10508 مورخه 
1397/11/10 آقاى نصراله بهنامى به شناســنامه شــماره 491 کدملى 1090999781 
صادره نجف آباد فرزند حسین در ششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 46/25 مترمربع 
قســمتى از پالك 3/6 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
22- رأى شماره 10577 مورخه 1397/11/14 آقاى حمیدرضا محمد باقرى به شناسنامه 
شــماره 10348 کدملى 4172789455 صادره الیگودرز فرزند علیرضا در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 200 مترمربع قســمتى از پالك 1531/1 قطعه 10 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
23- رأى شماره 6290 مورخه 1397/6/22 خانم مهین شریعتى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 743 کدملى 1090340397 صادره نجف آباد فرزند سید محمد در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 125/62 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1164/12 واقع در قطعه 10 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
24- رأى شماره 10436 مورخه 1397/11/9 آقاى عبدالکریم لسانى به شناسنامه شماره 
521 کدملى 1090927363 صادره نجف آباد فرزند محمد على در ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 112 متر مربع قسمتى از پالك 683 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
25- رأى شماره 2676 مورخه 1398/3/11 خانم الهه سرمدى نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 1055 کدملى 1091272611 صادره نجف آباد فرزند اصغردر دودانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 175 مترمربع قسمتى از پالك 409 قطعه 6 بخش 11 

ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
26- رأى شماره 2419مورخه 1398/3/4 آقاى مجید سرمدى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 392 کدملى 1091137676 صادره نجف آباد فرزند خسرو در چهاردانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 175 مترمربع قسمتى از پالك 409 قطعه 6 بخش 11 

ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
27- رأى شــماره 2515 مورخه 1398/3/7 آقاى غالمحسین وســائلى نجف آبادى به 
شناسنامه شماره 724 کدملى 1091041180 صادره نجف آباد فرزند رحیم در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 187/45 مترمربع قســمتى از پالك شماره 229 واقع در قطعه 4 

بخش 11 ثبت اصفهان -  متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
28- رأى شماره 9496 مورخه 1397/10/17 آقاى مهدى عمو على اکبرى به شناسنامه 
شماره 107 کدملى 1091006555 صادره نجف آباد فرزند على محمد در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 140/75 مترمربع قسمتى از پالك 471/1 واقع درقطعه 

6 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
29- رأى شماره 9498 مورخه 1397/10/17 خانم اشرف مرتضوى کاونانى به شناسنامه 
شــماره 6 کدملى 1111408971 صادره فالورجان فرزند عباسعلى در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 140/75 مترمربع قســمتى از پالك 471/1 واقع در 

قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
30- رأى شماره 2584 مورخه 1398/3/8 آقاى محمد انتشارى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 682 کدملى 1091157103 صادره نجف آباد فرزند مصطفى در ششدانگ قسمتى 
از یک باب خانه به مساحت 21/20 مترمربع قسمتى از پالك 152/13 قطعه 3 بخش 11 
ثبت اصفهان که با پالك 152/1 توام و تشــکیل یک باب خانه را داده اســت – متقاضى 
طبق قولنامه عادى با واسطه از مالک رسمى آقاى محمود شفیعى نجف آبادى خریدارى 

نموده است 
31- رأى شماره 2539 مورخه 1398/3/7  آقاى على طاهرى به شناسنامه شماره 9057 
کدملى 1092175148 صادره نجف آباد فرزند فتح اهللا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 167/41 مترمربع قســمتى از پالك 471/1 قطعه 6 بخش 11 ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
32- رأى شــماره 2541 مورخه 1398/3/7 خانم ســمیرا کاظمى به شناسنامه  شماره 
1080300732 کدملى 1080300732 صادره نجف آباد فرزند محمد حسن در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 167/41 مترمربع قسمتى از پالك 471/1 
قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد. تاریخ انتشارنوبت 
اول :1398/4/16 تاریخ انتشارنوبت دوم :1398/4/31 م الف: 520446 ابوالفضل ریحانى- 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد /4/223 
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- آقاى عین اله باقرى دادخواستى به مبلغ 
150/000/000 ریال بابت چک 897766- 97/8/5 بطرفیت آقاى حســین حسینى که 
اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 451/97  در شعبه هفتم حقوقى شوراى 
حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى 
دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 

یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز شنبه 
مورخ 98/5/26 ساعت 3/30 بعدازظهر در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه 
به دفتر شورا نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت 
رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 520430 

شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /4/227
حصروراثت 

مهدى صفرى داراى شناســنامه شماره 360 به شرح دادخواســت به کالسه 570/98 از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهرى 
پورپونیه نجف آبادى بشناســنامه 984 در تاریخ 95/4/12 اقامتــگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. مهدى صفرى  ش ش 360 ، 
2. حسن صفرى ش ش 2671 ، 3. محمد صفرى ش ش 241 ، 4. حسین صفرى ش ش 
414 ، 5. اسماعیل صفرى ش ش 22 (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 519318/م الف رئیس شعبه 10 

حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /4/222
مزایده

در پرونده کالســه 971587 م 2 اجرایى محکوم علیه اجرایــى مصطفى ایران نژاد نجف 
آبادى محکوم است به پرداخت 120عدد ســکه تمام بهارآزادى و 34/246 مثقال طالى 
ساخته شده 18 عیار در حق محکوم له ریحانه لطفى و پرداخت مبلغ 400/000 ریال بابت 
نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد 
اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگســترى منتخب آقاى مجید کیان ارثى 
به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: یک دستگاه پراید به شماره انتظامى 43-237 م 96 به 
رنگ سفید روغنى – مدل 1384- دو گانه با توجه به زمان طوالنى توقیف باطرى خوابیده 
–الستیکها فرسوده-شیشه ها سالم ، و با در نظر گرفتن نو و مدل و وضعیت موجود ارزش 
آن 130/000/000 ریال برآورد و اعالم 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 98/04/30 ســاعت 9 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده 
مزایده شخصى است که از قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى ٪10 
آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر 
نسبت 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 موردنظــر بازدید به عمل آورد. 520146/م الــف مدیراجراى احکام حقوقى 
دادگسترى نجف آباد /4/225

 ابالغ وقت رسیدگى
وقت رسیدگى: احترامًا مقرر است متن ذیل یک نوبت تا تاریخ 98/04/13 دریکى از روزنامه 
ها کثیراالنتشار محلى درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى درپرونده کالسه 980077 
به این شورا ارسال گردد. موضوع وقت رسیدگى 98/05/15 ساعت 9 صبح خواهان: آقاى 
على باقرى خوانده: آقاى حسن رضایى فرزند محسن به نشــانى مجهول المکان، محل 
حضور:دادگاه عمومى بخش مهردشت. خواسته: الزام خوانده به پرداخت یک فقره چک به 
شماره 161995 مورخه 98/01/03 به مبلغ هفتصد و شصت و پنج میلیون ریال با احتساب 
هزینه دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه بدین وسیله به شما ابالغ میگردد آقاى على باقرى 
حسین آبادى دادخواستى به طرفیت شما مبنى بر الزام خوانده به پرداخت یک فقره چک به 
شماره 161995 مورخه 98/01/03 به مبلغ هفتصد و شصت و پنج میلیون ریال با احتساب 
هزینه دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه مطرح نمودند که در شعبه دادگاه بخش مهردشت 
تحت کالسه 980077 تحت رســیدگى مى باشــد بنا به اعالم و درخواست خواهان و به 
لحاظ مجهول المکان بودن شما به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک 
نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا جهت رسیدگى به خواسته در 
مورخه 98/05/15 ساعت 9 صبح در این دادگاه حاضر شــوید در غیراینصورت به پرونده 
غیابى رسیدگى خواهد شــد. 520801/م الف، مدیر دفتر دادگاه عمومى بخش مهردشت 

4/226/

نتایج یک نظرسنجى نشــان مى دهد به رغم ارتباط 
آشکار میان استعمال ســیگار و کاهش قدرت بینایى 
تنها یک پنجم از افراد از این موضوع آگاهى دارند که 

استعمال سیگار مى تواند به نابینایى منجر شود.
نتایج مطالعات نشان مى دهد افراد سیگارى در مقایسه 
با افراد غیرسیگارى دو برابر بیشتر احتمال دارد بینایى 
خود را از دســت بدهند چرا کــه دود دخانیات موجب 
بروز چندین نوع بیمارى چشمى و تشدید آن مى شود. 
همچنین دود سیگار حاوى ترکیب هاى شیمیایى سمى 
است که چشــم ها را تحریک کرده و به سالمت آنها 

آسیب مى زند.
کارشناسان اظهار کردند فلزات سنگین موجود در دود 
سیگار از قبیل سرب و مس مى توانند در عدسى جمع 

و به آب مروارید منجر شوند. همچنین استعمال سیگار 
مى تواند مشکالت بینایى ناشــى از دیابت را از طریق 

آسیب رساندن به عروق خونى شبکیه تشدید کند.
به گفته کارشناســان خوددارى از مصرف سیگار یکى 
از بهترین اقدامات براى حفظ ســالمت چشم در کنار 

چکاپ هاى  مرتب است.

در سال هاى اخیر استفاده از روغن جامد کمرنگ تر شده 
است و این روغن جاى خود را به روغن هاى مایع داده 
اســت. نظرات ضد و نقیض درباره روغن مایع و جامد 
وجود دارد و در این بین سئواالت بسیارى مبنى بر اینکه 
روغن مایع بدتراســت یا روغن جامــد در بین مصرف 

کنندگان وجود دارد. 
در گذشــته نه چندان دور کسى از مضرات روغن جامد 
مطلع نبود اما اکنون نسل روغن هاى پرطرفدار جامد در 
حال انقراض است و بخش اعظم روغن هاى مصرفى، 
روغن مایــع گیاهى اســت. در این بیــن روغن هاى

 مخصوص سرخ کردن نیز با ورودشان به بازار صنایع 
غذایى، به ما یادآورى کردند که روغن هاى مایع معمولى 
هم براى ســرخ کردن و حرارت باال تولید نشده اند. با 
وجود آنکه هنوز هم خیلى ها اعتقاد دارند روغن نباتى 
مزه غذا را بهتر مى کند اما دیگر کمتر کســى است که 

براى سرخ کردن از روغن هاى معمولى استفاده کند.
فرهنگ غذایى کشورهاى دیگر این است که موادغذایى 
را فقط کمى تفت مــى دهند. مســلمًا چنین فرهنگ 
غذایى نیازى به اســتفاده از روغن سرخ کردنى ندارد. 
این صحبت ها بــه این معنى نیســت کــه در دیگر 
کشورها روغن سرخ کردنى وجود ندارد اما مردم عمدتًا 
روغن هاى خالــص مثل روغن کنجد، زیتون، ســویا 
و... را انتخاب مى کنند. در کشــورهاى خارجى براى 

مصــارف خانگــى از روغن ســرخ کردنى اســتفاده 
نمى کنند زیرا اساســًا چندان غذاهاى ســرخ کردنى 
آن هم با ســرخ کردن هاى طوالنى مــدت مصرف 
نمى کنند. درحقیقت فقط براى مصارف صنعتى و برخى 
رستوران ها مثل مک دونالد روغن سرخ کردنى مصرف 

مى کنند که پایه آن پالم و مشتقات پالم است.
تحقیقات نشــان مى دهد چربى هــاى ترانس، میزان 
کلســترول بد خون را افزایش داده و کلســترول خوب 
را کاهش مى دهند. ایــن امر ســبب افزایش احتمال 
بیمارى هاى قلبى عروقى مى شــود. بیشتر چربى هاى 
ترانس در غذاهاى سرخ شده، ساندویچ ها و روغن هاى  
نباتى وجود دارد. با توجه به اینکه طبق آمار موجود، سرانه 
مصرف روغن جامد براى هر ایرانى حدود 14 کیلوگرم 
و روغن مایع حدود 40 گرم اســت باید صنایع کشــور 
استراتژى خود را براى کاهش اسیدهاى چرب اشباع شده 
و ایزومر ترانس، طورى تنظیم کنند که مصارف خوراکى 

مناسب تر و از زیان کمترى برخوردار باشند.
براى ســرخ کردن مواد غذایى، هیچ وقــت از روغن 
مایع اســتفاده نکنید زیرا سریعًا اکســیده شده و تولید 
مواد سرطان زا مى کنند. براى ســرخ کردن از روغن 
مخصوص سرخ کردنى و در صورت نداشتن، از روغن 

جامد استفاده کنید.
چربى غیر اشباع در روغن زیتون، گردو، آجیل، غذاهاى 

دریایى و تخم مرغ یافت مى شود. این چربى برعکس 
چربى اشباع، باعث کاهش ترى گلیسیریدها (اسیدهاى 
چرب) و افزایش کلسترول خوب و کاهش کلسترول بد 
مى شود و به این طریق کلســترول وارد کبد مى شود. 
چربى غیراشباع براى ساخت سلول هاى مغز، سالمت 

قلب و نیز براى اعصاب چشم خوب است.
در حــدود 20 ســال پیش، محققــان یکــى از انواع 
چربى هاى غیراشــباع را یافتند و آن را امگا 3 نامیدند 
و چون این چربى در بدن ســاخته نمى شود، به همین 
دلیل یکى از چربى هاى ضرورى براى بدن است. امگا 
3 موجب کاهش چربى و فشار خون مى شود و جلوى 

ضربان نامنظم قلب را مى گیرد.
اخیراً تحقیقات نشــان داده است که روغن آفتابگردان 
صنعتى و روغن هاى حاوى اســید آراشیدونیک مانند 
روغن جوانه ذرت، به علت ایجاد التهاب موجب افزایش 
درد و رنج افراد مبتال به التهاب مفاصل و همچنین تولید 

رادیکال هاى آزادى است که براى بدن مضر است.
بررســى هاى جدید دانشــمندان نشــان مى دهند، 
روغن هاى مایع آفتابگردان چون به صورت مایع هستند 
زیاد مورد استفاده قرار مى گیرند و گاهى عوارض آنها 
در میان غذاها نســبت به روغن هاى جامد دو چندان
 مى شود از این رو بهتر اســت مصرف آنها را به حداقل 

رساند و یا روغن هاى دیگرى را جایگزین آنها کرد.

روغن مایع بدتر است یا روغن جامد

پزشــک فوق تخصص غــدد و عضــو هیئت علمى 
دانشگاه علوم پزشکى خراسان شمالى گفت: استرس، 
بیمارى هاى غدد را که به دلیل اختالل سیستم ایمنى 

ایجاد مى شود، شعله ور مى کند.
دکتر حبیبه سادات شــاکرى افزود: غدد اندوکرین یا 
درون ریز بدن هورمون هایى ترشح مى کند که باعث 
تنظیم و تعادل متابولیسم بدن مى شــود. وى با بیان 
اینکه هر هورمونى روى یک قســمت یا قسمت هایى 
از بدن مؤثر اســت، افزود: هورمون ها روى میزان آب، 
قند، چربى، کلسیم، منیزیم، فسفر و تنظیم متابولیسم 

استخوان تأثیر بسزایى دارند.
شــاکرى تصریح کــرد: برخــى هورمون هــا روى 
اســتخوان ها و برخى روى رفتار و متابولیسم کلسیم 
و امالح بدن اثر مى گذارند و برخى با اثر بر جدار عروق 

مى توانند فشار خون فرد را تحت تأثیر قرار دهند. وى 
با بیان اینکــه بیمارى هاى غــدد درون ریز مى تواند 
خوش خیم یا بدخیم باشد، اظهار کرد: افزایش ترشح 
هورمون ها ممکن است به شکل آدنوم خوش خیم باشد 

و در موارد نادر احتمال ابتال به بدخیمى ها وجود دارد.
این متخصص غدد اضافه کرد: کاهش ترشح هورمون 
یا نقص در ترشــح آن ممکن است، اختالل مادرزادى 
باشــد و گاهى به دلیل ایجاد بیمارى هاى اکتســابى، 
ترشح هورمون ها کاهش مى یابد. وى به تأثیر مستقیم 
هورمون هایى نظیر هورمون هاى جنسى، استروئیدى، 
پاراتیروئید و تیروئید بر روى استخوان ها اشاره و تأکید 
کرد: با انجام آزمایش و مراجعه به موقع به پزشــک از 
وضعیت سالمت خود آگاه شــوید تا با عواقب جبران 

ناپذیر بیمارى ها مواجه نشوید.

 استرس چه بالیى بر سر غدد بدن مى آورد؟

طبق یک تحقیق اخیر، بر خالف کفش ها، 
پا برهنه بودن، بدون آســیب رساندن به 
حساســیت هاى موجود، از پاها محافظت 
مى کنند. در مقابل، کفش ها حساسیت را 
در پاها کاهش مى دهند و شــیوه اى را که 
نیروهاى ضربه از پا به مفاصل باالتر است 

را، تغییر مى دهند.
پابرهنه راه رفتن مى تواند برخى مزایاى 
بهداشتى بلند مدت و پیامدهاى بهداشتى 
داشته باشــد، که البته باید مورد مطالعه 
قرار بگیرد. در میان پابرهنه ها، ضخامت 
کولوس حساسیت لمســى و یا توانایى پا 
براى احساس کردن زمین در حین راه رفتن 
را کاهش نمى دهد. اما پوشیدن کفش، این 

حساسیت را به وضوح خاموش مى کند.
با این حال، کولوس هاى بســیار ضخیم 
به عنوان کفى هاى کفش عمل نمى کنند. 
ضخامت کولوس مى تواند در مقابل گرما یا 
اجسام تیز محافظت کننده باشد و راحتى و 
ایمنى را مانند کفش براى پاها تأمین کند. 
اما گیرنده هاى حسى در پا که تفاوت هاى 
سطح زمین را تشــخیص مى دهند، هنوز 

سیگنال هاى مغز را منتقل مى کنند.
این سیگنال هاى مهارناپذیر ممکن است 
به واسطه برهنگى پاها کمک کنند تا تعادل، 
تقویت عضالت و ایجاد ارتباط قوى عصبى 

بین پا و مغز ایجاد شود.
هنگامى که پابرهنه راه مى رویم، آگاهى ما 
از فضا تقویت مى شود. کفش ها مى توانند 

بسیارى از این بازخورد ها را از بین ببرند.

 مزایاى
 پابرهنه راه رفتن 

 سیگار به چشم ها آسیب مى زند



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

 کسى که جامه تقوا بر قلبش بپوشاند، کارهاى نیکوى او آشکار شود و 
در کارش پیروز شــود. پس در به دست آوردن بهره هاى تقوا فرصت 
غنیمت شمارید و براى رسیدن به بهشــت جاویدان رفتارى متناسب با 
آن انجام دهید، زیرا دنیا براى زندگى همیشــگى شــما آفریده نشده، 
گذرگاهى است تا در آن زاد و توشه آخرت بردارید، پس با شتاب، آماده 

کوچ کردن باشید و مرکب هاى راهوار براى حرکت مهیا دارید.
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تابستان 1398

با تشکر فراوان از زحمات جبران ناپذیر مدیریت محترم دبستان: جناب آقاى اکبر دهقانى، معاون آموزشى: آقاى فصیحى، معاون پرورشى: خانم قادرى، 
آموزگاران پایه چهارم، خانم ها: میرزایى- آزادى، آموزگاران پایه پنجم، خانم ها: برادران- قاسمى، آموزگاران پایه ششم، خانم ها: حسینى- نیکبخت- موسوى 

آینده سازان و دانشمندان فرداى ایران اسالمى از دبستان نیلى پور

کاشــان و آران و بیدگل عالوه بر داشتن جاذبه هاي 
گردشگري و تفریحی طبیعی، یکی از مراکز برجسته 
تولید فرش در ایران و جهان محســوب می شود به 
نحوي که توانســته ســهم قابل توجهی از صادرات 
فرش کشور را به خود اختصاص دهد. این مهم باعث 
شــد، گروهی با عنوان خوشــه فرش ماشینی آران و 
بیدگل ، از سال 1387، فعالیت خود را در عرصه معرفی 
و توسعه بیشتر این محصول در دنیا آغاز کنند. ما نیز 
به منظور آشنایی بیشتر عالقمندان به صنعت فرش 
با محمود برادران، عامل توسعه خوشه فرش ماشینی 
آران و بیدگل گفتگویی اختصاصی انجام داده ایم. او 
معتقد است هدف از شــکل گیري خوشه، هم افزایی 
و اســتفاده از فرصت ها بوده اســت. اظهارات عامل 
توسعه خوشه فرش ماشــینی فرش آران و بیدگل را 

بخوانید:
در منطقه کاشان حدود 700 واحد در زمینه تولید فرش 
ماشینی مشغول فعالیت هســتند که زمینه مساعدي 
براي پیاده سازي این خوشــه فراهم و خوشه فرش 
ماشینی فرش آران و بیدگل از ســال 1387فعالیت 
خود را شروع کرد و تا سال 1391، کارهاي مقدماتی 
فعالیت خود را به اتمام رســاند. الزم به ذکر اســت 
که خوشــه هاي صنعتی،  چهار دهه است که در دنیا 
اجرا می شــود. فعالیت تعدادي از تولیدکننده ها کنار 
یکدیگر و در یک محــدوده جغرافیاي محدود، باعث 
تجربه مزیت هــا، فرصت و دغدغه هاي یکســانی 
می شود. این موضوع سبب می شود که تولیدکنندگان 
براي اســتفاده از مزیت هاي مختلف هــم افزایی و 
به توان تولید خود اضافه کنند. بر اســاس این طرح 
واحدهاي تولیدي کاشــان، زمینه مساعدي را براي 
پیاده ســازي این خوشــه فراهم کردند. راه اندازي 
خوشــه ها نیــاز بــه مطالعــات چنــد ســاله در 
زمینــه حســاس ســازي، اعتمــاد ســازي و 
پیــاده ســازي داشــت و بــا توجــه بــه اینکــه 
تولید کننده ها کمتر با بحث حســاس ســازي آشنا 
بودند همــکاران بنده زمــان زیــادي را صرف این 
مرحله کردنــد. اشــتباهی کــه مــردم در ترجمه 

کردن کلمه خوشــه دارند این اســت که  یک سري 
صنایع ادامه و پیوســته هم قــرار گرفتنــد و نهایتا 
یک خوشــه، مثل خوشــه انگور ایجاد مــی کنند.

در صورتی که خوشه فرش ماشــینی آران و بیدگل، 
به دلیل اینکه همــه تولید کننده ها هم ســطح هم 
قرار گرفته و یک محصول را تولیــد می کنند به این 
شــکل خوشــه انگور فعالیت نمی کند کــه توضیح 
این مفهوم براي تولید کننــدگان کار زمانبري بود و 
باالخره بعد از چند مدت توانســتیم ایــن مرحله را با 
موفقیت پشت ســر بگذاریم. موضوع دیگري که در 
بحث خوشــه مطرح می شــود مربوط به 700 واحد 
تولیدي فرش در کاشان است که در رده هاي مختلف 
فعالیت می کننــد. برخی از این مراکــز تولیدي جزو 
تولید کننده هاي با درجه باالي کیفیت بودند و اکثرا 
شرکت هاي تک دستگاهی تشکیل می دادند که در 
این نوع از شرکت ها، سیستم مدیریتی وجود نداشت 
و بیشــتر بحث کارگاهی بود تا کارخانه اي. سئوالی 
که اکثر تولیدکنندگان از ما در مرحله اعتمادســازي

 می پرســیدند، مســائل مالی بود چراکــه فکر می 
کردنــد این کار بــراي ما ســود و منفعــت مالی به 
همــراه دارد در حالی کــه این طور نبــود و مباحث 
مالی خوشه را شــرکت هاي عامل تأمین می کردند. 
هدف ما فقط به عنــوان یک عامــل، کمک به باال 
بردن سطح این شــرکت ها به یک درجه باالتر بود. 
یکی از برنامه هاي مــا در این مــورد، آموزش بود. 
در خوشــه صنعتی فرش ماشینی کاشــان و آران و 
بیدگل بالغ بر 4هزار ســاعت کار آموزشی در سطوح 
مختلف مدیــران، مدیران میانــی و کارگرانی که در 
آن شــرکت ها مشــغول به کار بودند انجام دادیم تا 
اینکه توانســتیم همه افــراد را با فراینــد علمی کار
 در همه ســطوح آشــنا کنیم. بعد از این مرحله، وارد 
مرحله توســعه بازار شــدیم. وقتی در ایــن مرحله
 مطالعه اســتراتژي توســعه صادرات و بــازار را در 
راس فعالیــت هاي خود قــرار دادیم. بــه این معنی 
که برنامــه اصلی تیــم را بر توســعه بــازار فرش 
آران و بیدگل گذاشــتیم. در زمان شروع فعالیت، بالغ 

بر 74میلیون دالر در ســال فرش ماشینی صادرات 
می کردیم که این رقم نســبت به کل تولیدات، رقم 
کمی بــود و باید بــراي افزایش آن بیشــتر تالش 
می کردیــم. براي دســتیابی بــه این مهــم، یک 
استراتژي رشد 300 درصدي مدنظر قرار دادیم. طبق 
این استراتژي هدف خود را بر افزایش 300 درصدي 
صادرات در سال گذاشتیم و تمام برنامه ها و کارهاي 
عملیاتی را بر پایه صادرات قرار دادیم. سپس از سال 
1389، اولین دوره جشــنواره فرش کاشان را برگزار 
کردیم. مزیت هاي این فســتیوال، عــالوه بر جلب 
توجه تجار و خریداران به سمت این صنعت، دلگرمی

ذي نفعــان بــود. در بخــش توســعه بــازار 
بین المللی نیــز، اقدام به شناســایی و شــرکت در

 نمایشــگاه هــاي خارجــی کردیــم کــه از جمله 
ایــن نمایشــگاه هــا می تــوان بــه فســتیوال 
«دموتکس آلمان» اشاره کرد که به عنوان بزرگترین 
نمایشگاه فرش در جهان شناخته می شود. ما با شرکت
 در نمایشــگاه مذکور، توانســتیم به پیشرفت قابل 

توجهی در عرصــه صنعت فرش دســت پیدا کنیم. 
دلیل این موضوع شــناخت تولیدکنندگان از رقباي 
خود بود. نمایشــگاه دموتکس چین، دبــی، قطر و 
سلیمانیه نیز از نمایشــگاه هاي دیگري بود که در آن 

شرکت کردیم.
یکی دیگر از کارهایی که در ســال هاي اولیه فعالیت 
گروه خوشه فرش آران و بیدگل و کاشان انجام شد، 
نوسازي صنعت فرش ماشینی آران و بیدگل و کاشان 
بود. هم اکنون به جرأت می توانیم بگوییم به روزترین 
و پیشرفته ترین دستگاه هاي صنعت فرش ماشینی 
در آران و بیدگل وجود دارد. یکی از برنامه هاي جنبی 
شرکت در نمایشگاه بین المللی، برگزاري همایش بود 
که برپایی هر ساله این همایش، باعث دلگرمی شرکت 
کنندگان می شد. در بحث خوشه، وقتی تولیدکنندگان 
کنار هم قرار می گیرند، مثل ورزش دو ماراتون عمل 
می کننــد و در هــر مرحله اي یک تعدادي پیشــرو
 می شــوند و پرچم را همراه خود می برند. امروزه ما 
شــاهد فعالیت 100 برند اصلی در منطقه هستیم. در 
طی چهار سال فعالیت خوشــه فرش صنعتی آران و 
بیدگل برنامه هــاي عملیاتی مختلفی انجام شــد و 
ما سعی کردیم به اســتراتژي مدنظر برسیم. در بدو 
ورود به این عرصــه، رقم صادرات فرش ماشــینی 
آران وبیدگل بالغ بــر74 میلیون دالر در ســال بود 
که در پایان ســال 1395، این رقم بــه 350 میلیون 
دالر رســید. از آن ســال به بعد نیز این رقم صادرات 
را حفظ کردیم. در بحث تولیــد، نیز باید بگویم، تولید 
ســاالنه فرش ماشــینی آران و بیدگل، 70 میلیون 
متر مربع اســت که قریب بر 70درصد ســهم تولید

 فرش ماشینی کشــور را به خود اختصاص می دهد. 
امروزه 85درصد ســهم صادرات فرش ماشــینی به 
کشــورهاي حــوزه خلیج فــارس و اروپــا از جمله 
افغانستان، عراق و 52 کشــور دیگر مربوط به آران و 
بیدگل اســت. ما امروزه با تغییر قیمت دالر توانستیم 
رقباي دیگر مثل ترکیه را کنار بگذاریم. بدیهی است 
با کمک دولت در زمینه تسهیل ارسال کاال، برگشت 
پول و حمایت هاي حقوقی این رقم را به یک میلیارد 

دالر در سال خواهیم رساند.

هدف خوشه، هم افزایی و استفاده از فرصت هاست
بهاره رازپوش بقایى

عامل توسعه خوشه فرش ماشینی آران و بیدگل:

,,

در منطقه کاشان 
حدود 700 واحد در 
زمینه تولید فرش 
ماشینی مشغول 
فعالیت هستند که 
زمینه مساعدي 
براي پیاده سازي 
این خوشه فراهم و 
خوشه 
فرش ماشینی 
فرش آران و بیدگل 
از سال 1387 فعالیت 
خود را شروع کرد و 
تا سال 1391، کارهاي 
مقدماتی فعالیت 
خود را به 
اتمام رساند


