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آگهى تجدید مزایده
مجموعه فرهنگى ورزشى کارگران اصفهان در نظر دارد اماکن خود را با شرایط زیر به متقاضیان واجد شرایط 

واگذار نماید:

زمان تحویل پاکت ها: تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 97/09/21
زمان و محل بازگشایى پاکت ها: روز پنجشنبه مورخ 97/09/22 ساعت 10 صبح- اصفهان، چهارباغ باال روبروى بیمارستان 

دکتر شریعتى مجموعه فرهنگى ورزشى کارگران شماره 1 اصفهان    تلفن: 36611410- 031
لذا از متقاضیان دعوت مى شود به منظور دریافت فرم و شرایط شرکت در مزایده حداکثر تا پایان وقت ادارى (ساعت 13:00) 
روز پنجشنبه مورخ 97/09/08 به دبیرخانه هیئت اجرایى مجموعه هاى ورزشى و تفریحى کارگران استان اصفهان به نشانى 

چهارباغ باال روبروى بیمارستان دکتر شریعتى مراجعه نمایند.
دبیرخانه هیئت اجرایى مجموعه هاى ورزشى و تفریحى کارگران استان اصفهان در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد.

www.kargaran-s-esf.ir

دبیرخانه هیئت اج رایى مجموعه هاى ورزشى و تفریحى کارگران استان اصفهان

متراژ تقریبى موضوع مزایده
مبلغ ضمانت شرکت مدت قرارداد(مترمربع)

در مزایده (ریال)
حداقل میزان 
ودیعه (ریال)

حداقل قیمت اجاره 
ماهیانه (ریال)

اجاره یک باب مغازه واقع در خیابان 
چهارباغ باال مقابل بیمارستان دکتر 
شریعتى نبش کوچه 25 ابن سینا

37 متر به 
انضمام 16 
متر زیرپله

یک سال 
45/780/000210/000/00070/000/000کامل شمسى

     

بخش هایى از مواد غذایى که نباید دور ریخته شوندوام بالعوض به مخترعان ارائه مى شودافخمى به 2 شــــبکه «بله» گفت!چقدر سیگار قاچاق و مصرف مى شود؟ لحظات پر التهاب براى یک اصفهانى و 3 تهرانى! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

آجیل را از 
زندگیتان

حذف نکنید 

استاندار جدید در تقاطع «چپ» و «راست»
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ارسال پیامک تخلف از 
مقررات به رانندگان

«امید» باالخره آمد 

پیوندى که رسمى شد و 
انگیزه هاى جنگجویى!
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کشتى نوح
 از ایران

 ســر درآورد

به گفته محققان، مصرف مغزیجات آجیلى به عنوان 
میان وعده، عالوه بر فواید متعدد، موجب افزایش
 طول عمر مى شود.طبق مطالعه محققان، خوردن

 20 گرم مغزیجات آجیلى در روز، ریسک 
بیمارى هاى قلبى، سرطان و سایربیمارى ها را ....

خبر هم جذاب است و هم شگفت انگیز: «گروهى 
از باستان شناسان باریکه هایى از چوب را البه الى 
سنگ هایى در قله کوه تخت سلیمان کشف کردند 
که نشان مى دهد بقایاى کشتى نوح مى تواند در 

ایران باشد.»
اهمیت این خبر آنقدر زیاد هست که حتى کامران 
نجف زاده هم روز گذشــته براى خبر ســاعت 
8 صبح رادیو گزارشــى از نیویورك فرستاد و با 
آب و تاب این خبر را به اطــالع مخاطبان رادیو

 رساند. 

سهم سهم 55//99 در صدى اصفهان از چک هاى مبادله شده در کشور در صدى اصفهان از چک هاى مبادله شده در کشور
2

فصل جدید سیاست هاى استان با انتخاب عالى ترین مدیر اجرایى  چگونه رقم خواهد خورد

 ماشین سوزى!
هفته سیزدهم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، روز جمعه 2 آذرماه با برگزارى 
چهار دیدار آغاز مى شــود که در یکى از این رقابت ها، سپاهان اصفهان در 
ورزشگاه بنیاد دیزل تبریز مقابل تیم ماشین سازى به میدان خواهد رفت.

ســپاهان باید در یکى از مهمترین بازى هایش از نظــر نتیجه به مصاف 
ماشین سازى تبریز برود.
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

بعد از گمانه زنى هاى فراوان درباره جایگاه
 یک معماى قدیمى؛ 

اجراى طرح الزام 
خودروهاى دولتى

 به دریافت معاینه فنى
از امروز 

تولید ساالنه 170 میلیون مترمکعب پساب در استان
رئیس تصفیه خانه هاى آب و فاضالب اصفهان خبرداد
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خبرهم
از باست
سنگ
که نش
ایران

اهمیت
نجف

8 صبح
ت آب و
 رساند

  نامه محرمانه براى  نامه محرمانه براى
برکنارى ساکت؟برکنارى ساکت؟

«مغزهاى کوچک زنگ زده» «مغزهاى کوچک زنگ زده» 
در آستانه در آستانه 1111 میلیاردى شدن میلیاردى شدن
4

گفت! کککککککبکه«بله» ش به2 2افخم

ان 
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ب پساب در استان
3

آگهى مزایده (نوبت اول)
شهردارى ایمانشهر در نظر دارد طى تشریفات مزایده عمومى به استناد بند 9 ماده 55 قانون شهرداریها مصوب 
1334/04/11 با اصالحات و الحاقات و بند 14 ماده 71 قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراى اسالمى کشور 
بر اساس مجوز شوراى اسالمى شهر 4 قطعه پالك زمین با مشخصات  ذیل با توجه به نظریه کارشناس رسمى 
دادگسترى از طریق مزایده اعالم نماید. لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى تا روز چهارشنبه مورخ 
97/09/14 به امور قراردادها شهردارى مراجعه و اسناد شرکت در مزایده را دریافت همچنین قیمت پیشنهادى 
خود را تا روز پنج شنبه مورخ 97/09/15 به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى ارائه نمایند. الزم به ذکر است 

هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده خواهد بود. 

چاپ اول

عباس اله یارى- شهردار ایمانشهر

شماره 
قیمت هر مترمربع کاربرىوضعیت ملکمساحت (مترمربع)پالك

قیمت کل پایه ریالپایه ریال

13/200/000712/800/000تجارىزمین بایر754
12/200/000488/000/000تجارىزمین بایر1140
12/200/000488/000/000تجارىزمین بایر1240
13/900/000708/900/000تجارىزمین بایر3251

چند خبر از اردوگاه سبز

هدف زردها در تبریز براى تداوم پیروزى ها

هفته
چهار
ورزش
ســپا
ماشین
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جدیدترین میزان صــادرات، واردات، مصرف و برآورد 
قاچاق سیگار و سایر محصوالت دخانى اعم از تنباکوى 

صنعتى، معسل و توتون، اعالم شد.
مرکز نظــارت و برنامه ریزى دخانیات کشــور، برآورد 
مصرف ســیگار در شش ماهه نخست ســال جارى را 
معادل 32/5 میلیارد نخ محاسبه کرده است و این درحالى 
است که برآورد مصرف در مدت مشابه سال قبل، معادل 
27/5 میلیارد نخ بود. همچنین در حالى که برآورد مصرف 
در طول سال گذشــته، 55 میلیارد نخ سیگار اعالم شد، 
برآورد مصرف سیگار در ســال جارى معادل 65 میلیارد 

نخ محاسبه شده است.

در این شــرایط براساس گزارشــى که از سوى وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در اختیار «ایســنا»  قرار گرفته 
است؛ واردات سیگار در شش ماهه نخست سال جارى 
با کاهش 100 درصدى روبه رو شــده تا همچنان روند 
صفر شدن واردات این محصول از ابتداى سال جارى تا 
پایان شهریورماه، حفظ شود. وارداتى که طى شش ماهه 

نخست سال گذشته رقمى معادل 1/42 میلیارد نخ بود.
اما در مورد قاچاق ســیگار نیز باید اعالم کرد که برآورد 
قاچاق این محصول در شش ماهه نخست سال جارى 
معادل 13 میلیارد نخ بوده که این موضوع در مدت مشابه 

سال قبل، معادل 2/85 میلیارد نخ برآورد شده بود.

اعضاى کمیسیون شوراها و امور داخلى مجلس شوراى 
اســالمى به ارســال پیامک جریمه تخلف از مقررات 
راهنمایى و رانندگى به رانندگان خاطى رأى مثبت دادند.

اصغر سلیمى، ســخنگوى کمیسیون شــوراها و امور 
داخلى مجلس شوراى اسالمى، با اشاره به تشریح این 
طرح گفت: طبق این طــرح وزارت ارتباطات و فناورى 
اطالعات موظف است حسب اعالم پلیس راهنمایى و 
رانندگى نیروى انتظامى، اطالع رسانى جریمه تخلف از 
مقررات راهنمایى و رانندگى را به صورت پیامک به مالک 
وســیله نقلیه انجام دهد؛ هزینه پیامک به عهده مالک 

وسیله نقلیه است.

نماینده مردم سمیرم در مجلس در همین راستا تصریح 
کرد: براســاس این طرح هر زمان که دوربین و یا پلیس 
راهنمایــى و رانندگى تخلــف یک راننــده از مقررات 
راهنمایى و رانندگى را ثبت کرد این تخلف باید بالفاصله 
از طریق پیامک به راننده وسیله نقلیه ارسال شود تا فرد 

در جریان تخلف قرار گیرد.
سلیمى در تشریح فواید این طرح اظهار کرد : این طرح 
باعث مى شود فرد بالفاصله در جریان تخلف خود قرار 
گیرد و اقدام به پرداخت آن کند تا جریمه سنگین تر نشود 
و عالوه بر آن جنبه پیشــگیرى هم دارد تا راننده خاطى 

دیگر در ادامه مسیر تخلف نکند.

چقدر سیگار قاچاق و 
مصرف مى شود؟

ارسال پیامک تخلف از مقررات 
به رانندگان

آخرین بازمانده 53 نفر درگذشت
یکى از قدیمى ترین فعاالن سیاسى و    انتخاب|
عضو سابق حزب توده در سـن 102 سالگى درگذشت. 
انور خامه اى به علت نارسـایى ریه ها درگذشـت. طبق 
وصیت او جسدش به دانشـکده علوم پزشکى دانشگاه 
تهران براى انجام تحقیقات سـپرده شـد. انور خامه اى 
عضو گروه 53 نفر و از نخسـتین دانشجویان مهندسى 
شیمى بود که در دانشگاه صنعتى در این رشته تحصیل 

کرده  است.

پیشنهاد خاص پوتین
نخسـت وزیر رژیـم صهیونیسـتى در    انتخاب|
جلسه اى پشـت درهاى بسـته گفته اسـت که روسیه 
اخیراً به این رژیم و آمریکا پیشـنهاد کـرده که برخى از 
تحریم هاى واشنگتن علیه ایران در ازاى خروج نیروهاى 
ایران از سوریه لغو شود. نتانیاهو در پاسخ به این سئوال 
که آیا در مورد پیشنهاد روسیه اظهار نظر کرده یا نه گفت 

که این پیشنهاد در آن لحظه فقط در حد یک ایده بود.

انفجار مین دوباره فاجعه آفرید
انفجار مین در غرب کرخه شوش    عصر ایران|
باعث قطع پاى یک نوجوان شد. این نوجوان حدود 12 
ساله بر اثر انفجار مین باقیمانده از دوران جنگ تحمیلى 
درغرب کرخه بخش فتح المبین یک پاى خود را از دست 
داد. او از ناحیه سر، صورت و شکم نیز آسیب جدى دیده 
اسـت مین هاى برجا مانـده از دوران دفاع مقدس همه 
سـاله موجب مرگ و مصدومیت تعـدادى از هموطنان 

مناطق مرزى در شهرستان شوش مى شود.

80 میلیون بسیجى داریم
سردار غالمحسین غیب پرور، رئیس    تابناك |
سازمان بسـیج مسـتضعفین با بیان اینکه هرکسى که 
دلـداده نظـام و رهبرى باشـد، الجرم بسـیجى اسـت، 
گفت: خوشـحالیم که بگوییم 80 میلیون بسـیجى در 

کشور داریم.

هنوز نشمرده ام!
  فارس| محمد شـریعتمدارى، وزیـرکار و رفاه 
اجتماعى در پاسخ به اینکه چه تعداد از مدیران بازنشسته 
بایـد از وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعى برونـد و آیا 
لیسـت 22 نفره صحـت دارد، گفت: اینقدر مهم اسـت 
که تعدادشان را بشـماریم؟! تعداد را نمى دانم هنوز آنها 
را نشمرده ام. وى در پاسخ به اینکه چه تعداد از معاونین 
اصلى وزارتخانه باید پست هاى خود را ترك کنند، گفت: 
دو تا سه نفر بیشـتر نبوده که خودشـان استعفایشان را 
اعالم کرده اند و آنچه اهمیت دارد باید با عزت و احترام با 

این افراد برخورد شود.

بلندگوى سبزى فروشى!
فیاض زاهد، تحلیلگر مسـائل سیاسى با    ایلنا |
انتقاد از جنجال هاى به راه افتاده بعـد از اظهارنظر وزیر 
خارجه در خصـوص وجود پولشـویى در کشـور و لزوم 
پیوسـتن به FATF  گفت: آقاى ظریف فداکارى کرد و 
خودش را براى اصالح زیرساخت هاى نظام بانکى کشور 
به خطر انداخت، من معتقدم لزوماً اینکه هرکسى تندتر 
شعار بدهد و صدایش بلندتر باشـد به معناى آن نیست 
که وطن پرست تر است. وى یادآور شد: اینکه عده اى با 
بلندگوى سبزى فروشى در مقابل یک موضوع علمى سر 
و صدا کنند دلیل بر حقانیت آنها نیست، هر کسى صداى 

بلندترى دارد لزوماً  حقانیت بیشترى ندارد.

داروى چینى وارد نمى کنیم
  عصر ایران| سـخنگوى سـازمان غـذا و دارو 
مى گوید: به هیچ وجه دارو و واکسـن چینـى به عنوان 
محصول نهایى بـه ایران وارد نمى شـود. البتـه چین و 
هند، بزرگ تریـن تأمین کننده هاى مـواد اولیه دارویى 
هستند. به همین دلیل کشـور ما نیز بخش عمده اى از 
مواد اولیه مورد نیاز صنعـت دارویى کشـور را از چین و 

هند وارد مى کند.

خبرخوان
واردات 637 تن سس کچاپ 
براســاس آمار گمرك در شش    میزان |
ماهه نخست سال 97 بیش از 637 تن سس کچاپ 
گوجه فرنگى از کشور هاى مختلف جهان به ویژه 
چین وارد ایران شده است. براساس این گزارش 
سس گوجه فرنگى از کشور هاى آلمان، ایتالیا، تایلند 
و هلند وارد ایران شده است. بنا بر آمار منتشره از 
سوى گمرك بیشترین واردات سس گوجه فرنگى 
از کشور هلند به حجم بیش از 581 تن و به ارزش 

812 هزار و 250 دالر بوده است.

هزینه مهریه براى دولت
  فارس| مدیرعامل ســتاد دیــه معتقد 
اســت هرچند زندان رفتن مرد بابت مهریه براى 
زن اغلب پول نمى شــود اما با صرف درآمد ملى 
براى نگهدارى، رسیدگى هاى قضائى و صد البته 
پیگیرى هاى انتظامى طبق آمار روزى 150 هزار 

تومان هزینه روى دست دولت مى گذارد.

پزشک «ناصرى» بر مى گردد
  ایسنا| براساس تفاهمنامه  امضا شده بین 
مسئول روابط بین الملل موزه «کانفلوئنس» فرانسه 
و رئیس موزه ملى ایران، نمایشگاهى با موضوع 
فعالیت هاى پزشک فرانسوى ناصرالدین شاه در 
ایران برگزار مى شود. از مجموعه هاى مرتبط با 
ایران در موزه کانفلوئنــس مى توان به مجموعه 
مهمى از ادوات پزشکى، ظروف و اشیاى تزیینى 
دوره قاجار، یادداشــت ها و عکس هاى «حکیم 
تولوزان»، پزشک فرانسوى دربار ناصرالدین شاه 

اشاره کرد.

اپرا با حضور 
چهره هاى معروف

اپراى «هفت شهر عشق» با     ایران آرت |
حضور بازیگران و خواننده هاى مطرح در تهران اجرا 
مى شود. در اُپراى «هفت شهر عشق» که پیش تر 
قرار بود با نام اُپراى «برانگیخته»، دى امسال روى 
صحنه برود، محمدرضا فروتن، هانیه توســلى و 
ابوالفضل پورعرب به ایفاى نقش مى پردازند. این 
اُپرا به خوانندگى روزبه نعمت اللهى، ساالر عقیلى و 
روزبه بمانى، دى امسال در سالن وزارت کشور روى 

صحنه مى رود.

آن روزها و این روزها
دبیرکل نهــاد کتابخانه هاى    تسنیم|
عمومى کشور گفت تیراژ کتاب ها در ابتداى انقالب 
حدود 30 هزار نسخه بود اما االن کتاب تک نسخه 

هم داریم که وضعیت مطلوبى نیست.

 ناجى به نام «آمیتا باچان» 
«آمیتا باچان»، سوپراستار     خبر آنالین |
سینماى هندوســتان با پرداخت 600 هزار دالر 
بار بدهى هاى ســنگین را از دوش کشــاورزان 
فقیر برداشت. کشاورزى هند از چند دهه پیش با 
مشکالتى نظیر خشکسالى و بهره ورى پایین به 
دلیل کشت سنتى دست وپنجه نرم مى کند و ده ها 
هزار کشاورز زیر بار بدهى هاى سنگین هستند. این 
مشکالت و فقر ناشى از آن سبب شده که از سال 
1995 به این سو حداقل 300 هزار کشاورز هندى 

دست به خودکشى بزنند. 

حکم جالب براى یک قصاب
رئیس شبکه دامپزشکى اراك گفت:    ایرنا |
یک واحــد توزیع آالیش مواد خــام دامى در این 
شهرســتان به دلیل عرضه آالیش گوسفندى به 
صورت فله اى و فاقد هویت بهداشتى به فراگیرى 
آموزش و توزیع بروشور بهداشتى محکوم شد. این 
واحد توزیع آالیش گوسفندى فاقد هویت بهداشتى 
با دســتور مقام قضائى به توزیع پنج سال بروشور 
بهداشتى در بین واحدهاى عرضه مواد خام دامى به 

جاى شش ماه حبس تعزیرى محکوم شد.

خبر هم جذاب اســت و هم شــگفت انگیز: «گروهى از 
باستان شناســان باریکه هایــى از چــوب را البه الى 
سنگ هایى در قله کوه تخت ســلیمان کشف کردند که 
نشان مى دهد بقایاى کشتى نوح مى تواند در ایران باشد.»

اهمیت این خبر آنقدر زیاد هست که حتى کامران نجف 
زاده هم روز گذشته براى خبر ساعت 8 صبح رادیو گزارشى 
از نیویورك فرســتاد و با آب و تاب این خبر را به اطالع 
مخاطبان رادیو رســاند. اما البد سئوال مى کنید چرا این 
گزارش باید از نیویورك ارسال شود؟ پاسخ این است چون 
پاى آمریکایى ها در کشف بقایاى این کشتى در  تخت 

سلیمان در کار بوده است.
 آنطور کــه یکى از خبرگــزارى ها نوشــته، یک گروه 
باستان شناســى آمریکایــى که در یکى از مؤسســات 
تحقیقاتى این کشور مشــغول مطالعه بوده اند، بین تیر 
ماه 1384 تا خرداد ماه 1385 به کوه تخت سلیمان سفر 
کرده اند و در ارتفاع حدود 4500  مترى تکه هاى چوبى 
سنگ شــده را یافته و نمونه هایى از آن را براى بررسى 
کردن به آزمایشــگاه بردند؛ نمونه هایــى که حاال بعد 
از چند ســال، نتیجه تحقیقات روى آن مشــخص شده 

است.
دانشمندان این مؤسسه تحقیقاتى مدعى شده اند وجود 
این چوب ها و همچنین ردپاى یک جاندار دریایى در یک 
نمونه از سنگ هاى این کوه آن هم در حالى که این جاندار 
معموًال در اعماق اقیانوس زندگى مى کند شواهدى قوى 
دال بر یافتن بقایاى یک کشتى در تخت سلیمان است. 
نکته جالب اینکه این محققان بعد از همه تحقیقاتى که 
انجام داده انــد مى گویند ادعا نمى کنند کشــتى نوح را 
یافته اند اما بــه مردم اجازه  داده اند خودشــان در این باره 

نتیجه گیرى کنند!
منطقه تخت ســلیمان، ناحیه اى کوهســتانى است که 
در اســتان مازندران قــرار دارد. این منطقه بخشــى از 
رشته کوه البرز است که مشتمل بر 45 قله اصلى است که 
مرتفع ترین آنها با ارتفاع 4643 متر «تخت سلیمان» نام

 دارد.

همه پیش فرض ها
این فقط تخت سلیمان نیست که گفته مى شود ممکن 
است روزگارى در عهد باســتان کشتى نوح در آنجا پهلو 
گرفته باشد بلکه چندین نقطه دیگر در منطقه خاورمیانه 
هم وجود دارد که چنین احتمالى دربــاره آن مناطق نیز 
همواره مطرح بوده است. شهریور ماه امسال، نقشه اى با 
قدمت 1000 سال کشف شد که محل کشتى نوح را نشان 
مى داد. این نقشه محتوى بیش از 500 نقاشى با جوهر است 
و از نظر بسیارى از تاریخ شناسان، شاهکارى بزرگ و یکى 
از بزرگ ترین آثار هنرى بازمانده از سده هاى میانى است. 

درحال حاضر، فرضیه دیگرى مطرح مى کند که بقایاى 
کشتى افسانه اى نوح در کوه آرارات در ارمنستان واقع در 
شرق ترکیه است. کوه آرارات در ارمنستان چشم اندازى 
بسیار زیبا از مزار نوح نبى(ع) دارد و همانطور که پیش تر 
گفته شــد برپایه روایت هایى کشتى نوح بر فراز این کوه 
فرود آمده است. سال 2007 تیمى که از سوى کلیساى 
مسیحیت حمایت مى شد، تکه چوب هایى در ارتفاعات قله 
آرارات در ترکیه پیدا کرد. هرچند تیم جستجوگر مدعى شد 
اطمینان دارد کشتى نوح را یافته است اما باستان شناسان 
این ادعا را با توجه به شــواهد علمى موجود مورد تردید 

فراوان دانستند.
در جمهورى خودمختار نخجوان در کشور آذربایجان بر 
کرانه رود ارس هم مقبره اى با نــام «مزار نوح نبى(ع)» 
وجود دارد. ستونى سنگى وســط این دخمه وجود دارد 
که براســاس افســانه اى، یادگارى هــاى به جامانده از 
نوح نبى(ع) زیر آن مدفون شــده اســت.  مقبره نوح(ع) 
در کشــور اردن، حرم امــام علــى (ع) در نجف، َکرك 
نوح در لبنان و جزیــره ابن عمر در ترکیه هــم از دیگر 
مناطقى است که احتمال مى رود مدفن حضرت نوح(ع) 

باشند.  

بعد از گمانه زنى هاى فراوان درباره جایگاه یک معماى قدیمى؛  

کشتى نوح از ایران سر درآورد
سهیل سنایى 

براســاس تازه  ترین آمار بانک مرکزى بالغ بر 8/9 میلیون 
فقره چک به ارزشــى حدود 936 هزار میلیــارد ریال در 
مهرماه 1397 در کل کشــور مبادله شــده که نسبت به 
ماه قبل از نظر تعــداد 8/1 درصد کاهــش و از نظر مبلغ 
3 درصد افزایش نشــان مى دهد. همچنین 52/2 درصد 
از تعداد چک هاى مبادله اى کل کشــور در مهر امســال، 
در سه استان تهران، اصفهان و خراســان رضوى مبادله 
شــده اســت که به ترتیب با 34/9 درصــد، 9/5 درصد و 
7/8درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا
 بوده اند. از سوى دیگر 66/7 درصد از ارزش چک هاى فوق 
در سه اســتان تهران (55/3 درصد)، اصفهان و خراسان 
رضوى هر یک (5/7 درصد) مبادله شده است که بیشترین 

سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.

آمار چک هاى برگشتى
حدود 1/2میلیون فقره چک به ارزشــى بـــالغ 148 هزار 

میلیارد ریال در مهرماه 1397 در کل کشــور برگشت داده 
شده اســت که نسبت بـــه ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به 
ترتیب 14/3 درصد و 5 درصد کاهش نشان مى دهد. در ماه 
مورد گزارش، در استان تهران حدود 382 هزار فقره چک 
به ارزشى حدود 79 هزار میلیارد ریال برگشت داده شد. بر 
این اساس در کل کشور 13 درصد از کل تعداد چک هاى 
مبادله اى و 15/8 درصــد از کل مبلغ چک هاى مبادله اى 

برگشت داده شده است.
در ماه مذکور در بین سایر استان هاى کشور بیشترین نسبت 
ارزش چک هاى برگشتى بـه کل ارزش  چک هـاى مبادله 
شـده دراستان به ترتیب به استان هاى ایالم (29/4 درصد)، 
قم (23/8 درصد) و لرسـتان (22/1 درصد) اختصاص یافته 
است و استان هاى کهگیلویه و بویراحمد (9/9درصد)، البرز 
(11/3 درصد) و گیالن (11/8 درصد) کمترین نسبت ارزش 
چک هاى برگشتى به کل ارزش چک هاى مبادله شده در 

استان را به خود اختصاص داده اند.

اداره آگاهى ارمنستان بر اساس مدارك و شواهد موجود 
در نزد بازپرسان خود تصمیم گرفت در چارچوب پرونده 
کیفرى تشکیل شــده درباره تالش براى سرقت یک 
میلیون یــورو از «بانک HSBC ارمنســتان» یک 

شهروند ایرانى را جلب کند.
به گــزارش «اســپوتنیک»، این شــهروند ایرانى به 
کالهبردارى و تقلب متهم و تحت تعقیب اعالم شــده 
است. خبر تالش براى سرقت یک میلیون یورو در ماه 
ِمى 2018 از «بانک HSBC ارمنستان» دریافت شده 
است. طبق این خبر شهروند ایرانى سفته بانکى جعلى به 
مبلغ یک میلیون یورو براى گرفتن پول نقد ارائه کرده 
است. در این رابطه یک پرونده کیفرى تشکیل و اقدامات 
گسترده اى انجام شده است تا همه جزئیات قضیه معلوم 
شــده و تحقیقات قضائى کامل، مختلف االبعاد و واقع 
بینانه اى انجام شود. معلوم شده که شهروند ایرانى در ماه 

آوریل وارد ارمنستان شده است، در دیدار با افراد گوناگون 
خود را کارآفرین معرفى کرده و براى سرمایه گذارى در 

ارمنستان ابراز تمایل کرده است.
گفتنى اســت چندى پیش یک شــهروند آذربایجانى 
ســعى کرده بود 20 هزار دالر را به صورت مخفیانه با 
خود به ایران بیاورد. این شــهروند آذربایجانى پول ها 
را در لباس زیر خــود پنهان کرده بــود و هنگام عبور 
از مرز به مأمــوران گمرکى در ایــن خصوص اطالع

 نداد. 
در کنترل مرزى آســتارا منطقه جنوبى این شــهروند 
آذربایجان را متوقف کردند. او به نظر مشکوك مى آمد و 
توجه مأمورا ن گمرك را به خود جلب کرده بود. در زمان 
پرس و جو مرد بیان کرد که هیــچ چیزى با خود ندارد.  
اما در زمان جستجوى بدنى مشخص شد که او 20 هزار 

دالر را در لباس زیر خود مخفى کرده است.

از ابتداى آبان ماه همه دوستداران محیط زیست 
و تاالب فریدونکنار منتظر خبر برگشتن «امید» 
بودند. این روزها همیشه پر از بیم و امید بود و بارها 
جمله «اگر نیاید» در ذهن دوستداران امید نقش 
مى بست. امید، آخرین «درناى سیبرى» است که 
براى زمستان گذرانى به ایران مى آید. درنایى که 
در صورت مرگش، جمعیت غربى درناهاى سیبرى 
منقرض خواهند شد و دیگر ایران رنگ این درناها 

را نخواهد دید.
امید به ترتیب از سال 91 تا 95، در روزهاى نهم، 
هشتم، نهم، دوازدهم و نوزدهم آبان خود را به ایران 
رسانده بود اما سال گذشته به دلیل سرما و کاهش 
دماى هوا با تأخیر بار دیگر براى زمستان گذرانى در 
تاالب فریدونکنار استان مازندران فرود آمد. امسال 
امید در حالی ظهر دیروز در تــاالب فریدونکنار 

مشاهده شد که حامیان این پرنده زمستان گذران 
در حال انقراض، از آمدنش ناامید شده بودند.

جمعیت درناهاى سیبرى که ایران را براى زمستان 
گذرانى انتخاب مى کنند، سال 87 به یک جفت 
رسید. همان سال شکارچیان گونه ماده این پرنده 
را در آسمان زدند تا تنها امید باقى بماند. آن سال 
کسى فکر نمى کرد که امید ســال بعد به ایران 
برگردد اما امید ده ســال گذشته این مسیر 3000 
کیلومترى را تنهایى طى کرده اســت. از آنجایى 
که درناهاى گونه تک همســرى هستند، امیدى 
به اینکه امید براى خود همراهى آورده باشد، نبود.

درناهاى ســیبرى یکى از گونه ها ى در معرض 
انقراض هستند. گونه اى زیبا با پاهاى سرخرنگ 
بلند که سال هاى سال مهمان تاالب ها ى شمال 
ایران بودند. درناهاى ســیبرى به ســه جمعیت 
تقسیم مى شــوند. جمعیت مرکزى آنها منقرض 

شده، جمعیت شرقى هنوز به نزدیکى چین کوچ 
مى کند و از جمعیت غربى تنهــا امید باقى مانده 
اســت. عمر این نوع درنا به حدود 50 تا 80 سال 
مى رسد و تغذیه آن از گیاهان است. معموًال درنا 
در جاهایى حضور مى یابد که عمق کمترى داشته 

باشد. 
ظهر دیروز آن درناى سیبرى آمد و تنهاى تنها او 
در کشور ما مهمان خواهد بود. او از یک مسافرت 
3000 کیلومترى آمد و تا نیمه اول اسفند در منطقه 
مهمان اســت. ما مى دانیم که با یــک گل بهار 
نمى شود، مى دانیم که اسمش را امید گذاشتند،
 مى دانیم صیادان پشـــت آن پنـهـان اند اما اما 
دوســت داریم زنده بماند اما دوست داریم سالم 
برگردد اما دوست داریم باز هم بیاید. این یازدهمین 
سالى است که امید به تنهایى مهاجرت زمستانه 

خود را انجام مى دهد.

«امید» باالخره آمد 

سهم 9/5 در صدى اصفهان 
از چک هاى مبادله شده در کشور

تالش ناکام شهروند ایرانى 
براى سرقت یک میلیون یورو

محیا حمزه
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آلودگى شیمیایى و میکروبى 
آب آشامیدنى  محله سمندگان

آب آشامیدنى 180 خانوار محله سمندگان چادگان 
آلوده است.

على استوار، فرماندار چادگان از نبود هیچگونه نظارت 
بر حل مشکالت آب شــرب محله سمندگان انتقاد 
کرد و گفت: آب آشامیدنى 651 نفر اهالى این محله، 
آلودگى شیمیایى و میکروبى دارد که این مشکل باید 
توسط اداره آبفاى شهرى،شهردارى و شبکه بهداشت 

و درمان حل شود. 
وى با اشاره به اینکه سیســتم آبرسانى این محله به 
اداره آبفاى شــهرى تحویل داده نشده است و هنوز 
آب این محله از چاه آب تأمین مى شود، گفت: وجود 
نیترات و دیگر امالح مضر در آب شــرب این محله، 
باعث ایجاد مشــکالت عدیده اى براى اهالى شده 

است.

مرتضایى قهرودى 
فرماندار کاشان شد

وزیر کشور در حکمى على اکبر مرتضایى قهرودى 
را به سمت معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان 

کاشان منصوب کرد.

قنات هاى شهرضا
 احیا مى شود

على اصغر رفیعى نــژاد،  فرماندار شــهرضا گفت: با 
اختصاص ســه میلیارد تومــان، قنات هــاى این 
شهرستان در مدت سه ســال آینده احیا و نوسازى 

مى شود.

 
شب هاى اصفهان را 

از دست ندهید
مدیر اداره گردشگرى ســازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشى شهردارى اصفهان گفت: به مناسبت روز 
نکوداشت اصفهان، ویژه برنامه «گردشگرى اصفهان 

در شب» ویژه شهروندان اصفهانى برگزار مى شود.
علیرضا مســاح تصریــح کرد: برنامه گردشــگرى 
اصفهان در شب، شامل گردشگرى اماکن تاریخى 
اصفهان است که روز پنج شنبه یکم آذرماه ساعت 18 
از خیابان عبدالرزاق ورودى بازار نیماور آغاز و به سمت 
عصارخانه شاهى خاتمه پیدا مى کند. وى ادامه داد: در 
این برنامه تالش مى شــود که از محیط بازار نیماور، 
ساختارهاى موجود در داخل بازار مثل مدارس علمیه و 
انواع ساختارهاى بازار مثل سرا، بازارچه، تیمچه بازدید 
و در خصوص نوع معمارى، تاریخ آنها و روایات مردمى 

از بازار صحبت شود.

 
ثبت 29وقف جدید در اصفهان

معاون اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
گفت: 29 وقف جدید در هفته وقف به ارزش شــش 

میلیارد تومان در استان اصفهان به ثبت رسید.
حجت االسالم ولى ا... روان افزود: 29 وقف جدید در 
سطح استان داشتیم که بیشترین آنها در شهرستان 
فریدن و ناحیه یک اصفهان بود و ارزش کل موقوفات 
در این دهه، به صورت تقریبى شــش میلیارد تومان 

ثبت شده است.

برگزارى کنفرانس بین المللى 
مهاجرت در اصفهان 

کنفرانس بین المللى «پژوهش در زمینه مهاجرت؛ 
چالش ها و تشریح راه حل ها» آذر امسال با همکارى 

اتحادیه اروپا در دانشگاه اصفهان برگزار مى شود.
مدیر دفتر همکارى هاى علمى بین المللى دانشگاه 
اصفهان اظهارکرد: دانشــگاه اصفهان با همکارى 
اتحادیــه اروپا، دو گردهمایى علمى و پژوهشــى را 
هفته آینده برگزار مى کند که کنفرانس بین المللى 
مهاجرت در روز ششم آذر امســال یکى از آنهاست.

کمیل طیبى افزود: این کنفرانس در قالب طرح  افق 
2020 ، برنامه کارى براى تحقیق و نوآورى و با توجه 

به اهمیت موضوع مهاجرت برگزار مى شود.

خبر

مدیر امور سینمایى حوزه هنرى اســتان اصفهان گفت: 
ساخت و ساز سینماهاى جدید یا مرمت سینماهاى قدیمى 
با همکارى ســرمایه گذاران بخش خصوصــى، از جمله 
مهمترین فعالیت هاى حوزه هنرى در سال جارى است و 
سعى داریم در چشم انداز دو ساله خود به استاندارد ظرفیت 

مخاطب براى سینماهاى اصفهان برسیم.
مصطفى حسینى اظهارکرد: درآمدزایى بسیار ناچیز سینماها 
باعث شده تا سرمایه گذاران کمترى به فکر ساخت سینما 
باشند اما خوشــبختانه این موضوع شــامل حال استان 
اصفهان نمى شود. وى با اشــاره به اینکه سازمان عامل 
براى ساخت سینماهاى دولتى جدید مؤسسه بهمن سبز 

حوزه هنرى است، تصریح کرد: منعى براى فعالیت بخش 
خصوصى در زمینه ساخت و تأسیس سینماهاى جدید وجود 
ندارد. وى افزود: امروزه بسیارى از پروژه هاى سینمایى با 
مشارکت بخش خصوصى انجام مى شود و سعى مى کنیم 
تا با جلوگیرى از فعالیت انحصارى مؤسســه بهمن سبز، 
بستر مناسبى را براى فعالیت هاى بخش خصوصى فراهم 
کنیم. مدیر امور ســینمایى حوزه هنرى استان اصفهان با 
اشــاره به ارائه بســته هاى حمایتى دولت و سازمان امور 
سینمایى کشور براى سینماها، اضافه کرد: سهم زیادى از 
مساعدت هاى مالى سازمان سینمایى و بسته هاى حمایتى 

دولتى نصیب بخش خصوصى مى شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان گفت: 
خوشبختانه در مرحله تدوین و چاپ کتاب مشکل چندانى 
در اســتان نداریم اما در بخش توزیع و افزایش ســرانه 
فرهنگ کتابخوانى اقدامات زیادى براى انجام وجود دارد.

حجت االسالم محمدعلى انصارى اظهار کرد: در توزیع 
کتاب و رساندن آن به مخاطبان اصلى مشکالتى داریم 
و یکى از مهمترین دالیل بى توجهى مردم به کتابخوانى 

نیز همین موضوع توزیع است.
وى با اشــاره به وجود انتشــارات متعدد، چاپخانه هاى 
مجهز و امکانــات فنى خوب در این عرصــه افزود: در 
بعضى شهرها کتابفروشــى و کتابخانه نداریم و اگر هم 

وجود دارد تعداد آنها بسیار پایین بوده که این خود معضل 
بزرگى است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان با اشاره به قیمت 
کتاب نیز گفت: با وجود اهمیت کار فرهنگى بیشتر براى 
ارتقاى سهم این تولید فرهنگى در سبد خانوار، همه باید 
به گونه اى عمل کنیم که قیمت نهایى کتاب پایین باشد.

وى اضافه کرد: سرانه مطالعه ما در شأن ایران اسالمى 
نیست و نباید هیچ رقیبى بتواند این موضوع را تحت تأثیر 
خود قرار دهد، مردم به راحتى در بخش نیازهاى جسمانى 
هزینه مى کنند اما هنوز براى خــرج در بخش کتاب و 

کتابخوانى چندان عالقه مند نیستند.

مشکلى در چاپ کتاب 
نداریم

ساخت سینما از
اولویت هاى حوزه هنرى است

رئیس تصفیه  خانه هاى آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: در اســتان 25 تصفیه خانه وجود دارد که ساالنه 
170 میلیون مترمکعب پساب تصفیه شده فاضالب در 

آنها تولید مى شود.
محمد موسوى با بیان اینکه شرکت آب و فاضالب استان 
در جانمایى تصفیه خانه شــهرضا نقش زیادى نداشته 

است، تأکید کرد: در جانمایى این تصفیه خانه دقت نشده 
و به همین دلیل مشکالت براى ساکنان مناطق اطراف 

ایجاد کرده است.
رئیس تصفیه  خانه هاى آب و فاضالب استان اصفهان 
با بیان اینکــه اقدامات زیادى براى حل مشــکل بوى 
نامطبوع این تصفیه خانه انجام شده است، خاطرنشان 

کرد: تاکنون 25 دستگاه هوادهى با اختصاص اعتبارى 
بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون تومان خریدارى و در 

این محل نصب شده است.
موســوى اضافه کــرد: با تخلیــه لجن هــا و نصب 
دستگاه هاى الزم، مشکل انتشــار بوى نامطبوع از این 
تصفیه خانه بــه طور کامل برطرف مى شــود، هرچند 

در حال حاضر هم مشــکل قابل توجهى در این زمینه 
وجود ندارد و وضعیت نسبت به سال گذشته بسیار بهتر 

شده است.
وى با بیان اینکه تاکنون چهــار میلیارد و 500 میلیون 
تومان براى اصالح تصفیه خانه شــهرضا هزینه شده 
است، اظهار کرد: الزم است دستگاه هاى مسئول براى 
استفاده از پساب تصفیه شــده از این محل، همکارى 

بیشترى داشته باشند.
رئیس تصفیه  خانه هاى آب و فاضالب استان اصفهان 
با بیان اینکــه در حال حاضر ظرفیــت حوضچه هاى 
نگهــدارى پســاب تصفیه خانــه شــهرضا تکمیل

 شــده اســت، تأکید کرد: امــکان نگهدارى پســاب 
بیشــترى در این حوضچه ها وجود ندارد، این در حالى

 اســت که در صورت بارندگى شــدید، وضعیت بدتر 
مى شود.

***
موسوى ادامه داد: مصرف پساب تصفیه شده در بخش 
صنعت، بهترین شیوه مصرف آن است اما در شهرضا تا 
آن زمان فاصله زمانى زیــادى وجود دارد؛ این در حالى 
است که براى حل این مشکل تصفیه خانه، باید تدابیر 

فورى در نظر گرفته شود.
وى گفت: در حال حاضر 90 لیتر بر ثانیه پساب تصفیه 
شده در شهرضا تولید مى شود، این در حالى است که با 
تکمیل پروژه فاضالب شهرى در ســالیان آینده، این 

میزان تا حد قابل توجهى افزایش مى یابد.
رئیس تصفیه  خانه هاى آب و فاضالب استان اصفهان 
تأکید کرد: الزم است روشى براى مصرف پساب تصفیه 
شده پیدا شود اما باید به این نکته هم توجه شود که براى 
استفاده از پساب تصفیه شــده فاضالب، رعایت قواعد 

علمى و بهداشتى ضرورى است.

همایش شهرداران استان و فرصت هاى سرمایه گذارى در 
شهر باغبادران برگزار شد.

مدیرکل دفتر امور شهرى و شوراهاى استاندارى اصفهان 
در همایش شهرداران و فرصت هاى سرمایه گذارى با بیان 
اینکه به زودى درگاه سرمایه گذارى شهردارى ها به درگاه 
سرمایه گذارى استان متصل خواهد شد، گفت: 306طرح 

آماده لینک شدن با درگاه ســرمایه گذارى استان است تا 
ســرمایه گذاران داخلى و خارجى با مراجعه به این درگاه، 
طرح هاى مورد نظر خود را براى سرمایه گذارى انتخاب 
نکنند.  على اصغر ذاکرى هرندى با اشاره به لزوم برندسازى

در شــهرها بــراى جذب ســرمایه گــذار و گردشــگر  
افزود: بروکراســى ادارى در اســتان اصفهــان بیش از 

150درصد بود که این میزان در استان به پایین ترین میزان 
خود در چند ماه گذشته رسیده است.

وى از درگاه سرمایه گذارى استان به عنوان پایلوت در کشور 
یاد کرد و گفت: سرمایه گذارانى که از طریق درگاه سرمایه 
گذارى وارد شوند، در کمترین مدت زمان مجوز اجراى طرح 

براى آنها صادر خواهد شد. 

از اول آذر با خودروهاى دولتى بدون معاینه فنى، برابر 
قانون برخورد مى شود.

رئیس پلیس راهنمایــى و رانندگى فرماندهى انتظامى 
استان با اشــاره به الزام خودروهاى دولتى به دریافت 
معاینه فنى گفت: با شــروع آلودگی هوا، پلیس راهور 
اســتان اصفهان بــه منظــور کاهش آلودگــی هوا با 
خودروهاى فاقــد معاینه فنــى و دودزا برخورد قانونى 

مى کند.
رضا رضائى با بیان تردد تعداد زیادى از خودروهاى دولتى 
و سازمانى در شهر افزود: با اجراى این طرح، تعداد قابل 
توجهى از خودروهاى سازمان ها و ارگان هاي دولتی، 

عمومی و نظامی و به ویژه سازمان هاي خدمات رسان 
براى دریافت گواهی معاینه فنــی در مرکز معاینه فنی 

سبک و سنگین حاضر شدند.
وى با بیــان اینکه پلیــس راهور در ایــن طرح پیش 
قدم شــده و خودروهاى خود را بــراى دریافت معاینه 
فنى به این مرکز اعزام کرده، گفــت: تمامى خودروها 
اگر دودزا و داراى نقــص فنى باشــند، در مرحله اول 
فک پــالك ، اعمال قانــون و اعــزام بــه تعمیرگاه 
صــورت مى گیــرد و در مرحلــه بعد خــودرو توقیف 
و از تــردد آنهــا در ســطح معابر شــهرى جلوگیرى 

مى شود.

هوشــنگ نوابــى، فرمانده ناحیــه مقاومت بســیج 
دهاقــان گفــت: ایســتگاه ســالمت، اکــران 
فیلم هایــى بــا موضــوع انقــالب و دفــاع مقدس، 

ویزیــت رایــگان در درمانــگاه دهاقــان و اعــزام 
اردوى راهیــان نــور در هفتــه بســیج اجرایــى 

مى شوند.

تولید ساالنه 170 میلیون مترمکعب پساب در استان 

اجراى طرح الزام خودروهاى دولتى
 به دریافت معاینه فنى از امروز

306طرح آماده لینک شدن با درگاه سرمایه گذارى استان

ویزیت رایگان بیماران دهاقانى در هفته بسیج

مدت سرپرستى «محمد على شــجاعى»، در استاندارى 
اصفهان تنها پنج روز به طول انجامید و صندلى کلیددارى 

استاندارى اصفهان از زیر پاى او کشیده شد.
پس از خداحافظى «محســن مهرعلیزاده» از استاندارى 
اصفهان، شجاعى، در سمت معاونت او از 26 آبان ماه سال 
جارى به عنوان سرپرست استاندارى اصفهان منصوب شد.

وزارت کشور به استناد ماده اى از قانون مدیریت خدمات 
کشورى تا چهار ماه مى تواند اســتاندارى هر استان را با  
سرپرســت اداره کند و با توجه به سبقه تاریخى اصفهان 
در انتخاب استاندار که ماه ها به طول مى انجامید، دیروز 
که «عباس رضایى»، اســتاندار جدید در جلســه هیئت 
دولت معرفى شــد، اصفهانى ها شگفت زده شدند، چون 
تصورشان این بود تا رسیدن ایام  نوروز از استاندار جدید 

رونمایى نخواهد شد!
با توجــه به گمانه زنى هایــى که طرفــداران نامزدهاى 
استاندارى شــجاعى در فضاى مجازى طرح مى کردند، 
همه منتظر اعالم نام او به عنوان استاندار جدید اصفهان 
بودند، به خصوص که سرپرســت فرمانــدارى اصفهان 
را نیز منصوب کرده بود و همه چشــم هــا و گوش ها به 

سوى او بود.
البته اصالح طلبان اصفهان مى توانند از انتخاب رضایى 
بسیار خوشــحال باشــند چون مدیرانى با «کمترین ُدز 

اصالح طلبى» از همکاران استاندار قبلى اصفهان بودند. 
این همه در حالى است که بعد از تغییر دولت احمدى نژاد 
و روى کار آمدن روحانى، برخــى گمان مى کردند بعد از 
دویدن ها و تالش هاى اصالح طلبان و تأخیر چند ماهه 
دولت در انتخاب «رســول زرگرپور»، اســتاندار اسبق 
اصفهان، باالخــره اصالح طلبان به ســر منزل مقصود 
رسیده و سیاست هاى اســتانى چرخشى جانانه به سمت 
اصالح طلبى داشته باشد، اما نه در آن دوران و نه در دوران 
استاندارى مهرعلیزاده،  با باال و پایین شدن لیست مدیران 
پیشنهادى، این امید نقش برآب شد و مدیرانى کامًال همسو 
با استاندار در استان انتخاب نشدند و همیشه استاندار در 

برنامه هایى از عده اى دلخور بود و...
گویا مهرعلیزاده چندان تمایل نداشت که درصد باالیى 
از مردان مدیریت اســتان را با یارگیرى از اصالح طلبان 
انتخــاب کند و ترجیح داد تــا مردان اعتدالــى را با خود 

همراه کند.
اما در این میان، این ســئوال مطرح مى شــود که این بار 
استاندار جدید اصفهان آیا اصالح طلبان را براى یارگیرى 
انتخاب خواهد کرد یا همگام و هم قدم با مهرعلیزاده قدم 
برداشته و اصالح طلبان اســتان را همچنان چشم انتظار 

نگه مى دارد.
البته رضایى باید بداند که انتخاب دولت یازدهم و دوازدهم 
روحانى از جهاتى مدیون اصالح طلبان اصفهان اســت، 

چرا که جریان اصالحــات اصفهان در روزهاى انتخابات 
براى روحانى سنگ تمام گذاشتند اما این در حالى است 
که اصالح طلبان از یارگیرى استاندار قبلى در مدیریت ها 

نگران بودند و رادارهایشان امواج مثبتى دریافت نکرد. 
مردان مهرعلیزاده هر چقدر موجبات ناراحتى و دلخورى 
اصالح طلبان را در استان فراهم کرده بودند، در آن سوى 
میدان توانسته بودند لبخند رضایت اصولگراها، اعتدالیون 

و حتى کارگزاران را در یک تصویر قاب کنند.
کارگزاران در دوران مهرعلیزاده ســهم خوبى به دست 
آورده بودند و حال نیز اســتاندار جدیــد اصفهان با توجه 
به ســوابق مدیریتى اش به نظر مى رســد از دوستداران 
کارگزارانى هاست و  باز هم خیال کارگزارانى ها از ارتباط 

و سطح حضورشان در استان راحت است.
اصالح طلبان  هم با وجود تمــام اعتراض ها به رحمانى 
فضلى در وزارت کشور، باز هم از اینکه چهره نزدیک به 
«جهانگیرى» بر عالى ترین صندلى اجرایى استان جاى 
گرفته، ابراز خشــنودى مى کنند چون بــه هر حال او در 
دوران حاکمیت دولت اصالحات از جمله مسئوالن ارشد 

اصفهان بود.
اما اعتدالیون بدون شــک این روزها رضایتمند نیستند؛ 
آن هم با اینکه سکاندارى اکثریت وزارتخانه هاى حسن 
روحانى به آنها ســپرده شده اســت اما در استان در صدر 

قرار ندارند.

با رأى هیئت وزیران، «عباس رضایى» به عنوان استاندار 
جدید اصفهان انتخاب شد.

عباس رضایى متولد شهرســتان خوانسار و از چهره هاى 
اصالح طلب اصفهان است. وى در سال 1368 در دوران 
ریاست جمهورى هاشمى رفسنجانى به مدت یکسال و 
دو ماه استاندارى چهارمحال و بختیارى را برعهده داشته 
است. در سوابق اجرایى وى ریاست دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان به مدت هشت سال در دولت هاى هفتم و هشتم 

دیده مى شود.
وى که دکتراى ایمنى شناسى از انگلستان را دارد، اکنون 

با رتبه علمى اســتاد، مدیر گروه ایمنى شناسى دانشکده 
پزشکى دانشگاه اصفهان را بر عهده دارد.

در سوابق استاندار جدید اصفهان مسئولیت هاى زیر دیده 
مى شود:

*مدیر گروه ایمنى شناســى، دبیر و عضو بُرد ایمنولوژى 
کشــور *عضو هیئت ممیزه دانشــگاه علوم پزشــکى 
اصفهان*نایب رئیس انجمن ایمنولوژى و آلرژى کشور

*عضو جامعه علمى علوم آزمایشــگاهى کشور*عضو 
مجمع اســتانداران کشور * عضو شــوراى تدبیر استان 

اصفهان* عضو کمیته ارتقاى دانشکده دندانپزشکى

در جلســه دیروز(چهارشــنبه) هیئت وزیران که «عباس 
رضایى» به عنوان استاندار اصفهان انتخاب شد، رئیس جمهور 
از اصفهان به عنوان استانى مهم با ویژگى هاى خاص و قرار 
گرفتن در قلب کشور، با مردمانى انقالبى، پرشور، متدین و 
عالقه مند به ایران یاد کرد که سهم باالیى در شکل گیرى 
و پیروزى انقالب اسالمى و مقاومت تاریخى مردم ایران در 
جنگ تحمیلى داشته است. روحانى، استاندار را به رعایت 
اعتدال و میانه روى توصیه کرده و همه جناح هاى فعال در 

عرصه سیاسى را فرزندان انقالب و ایران دانست.
رئیس جمهور، اســتان اصفهان را به دلیل برخوردارى از 
حوزه علمیه مهم، علماى بزرگ و با عظمت، ستود و وجود 

شخصیت بزرگى چون آیت ا... مظاهرى از اساتید بزرگ فقه 
و اصول و استاد واالى اخالق را براى استان مغتنم شمرد و 

استاندار را به رعایت رهنمودهاى ایشان توصیه کرد.
روحانــى از زاینده رود بــه عنوان یکــى از مظاهر مهم 
زیبایى هاى اســتان و جذب گردشگر و توسعه کشاورزى 
یاد کرد و مســئله حفظ و احیاى این رودخانه در چارچوب 
سیاست هاى آبى کشور را از مأموریت هاى وزارت نیرو و 
استاندار برشمرد. وى همچنین پیگیرى موضوع تنش آبى 
و اتخاذ تدابیر مناســب براى بهبود وضعیت آبى استان را 
مورد تأکید جدى قرار داد و همه دستگاه هاى مسئول را به 

همکارى در این باره دعوت کرد.

زهرا زرفشانى

 توصیه هاى رئیس جمهور به استاندار جدید

با استاندار جدید اصفهان بیشتر آشنا شوید 

مســئول ســازمان بســیج علمى، پژوهشــى و 
فناورى اســتان اصفهان گفت: ســازمان بسیج 
علمى، پژوهشى و فناورى به دنبال سهم خواهى 
از اختراع حمایت شــده نیســت و تمام مالکیت 
حقوق مادى و معنوى اختراع مختص خود مخترع

است.
خالد گمار با بیان اینکه ســازمان بســیج علمى، 
پژوهشــى و فناورى اســتان اصفهان در راستاى 
حمایت و شناسایى نخبگان و نخبه پرورى از سال 
1387 و همزمان با ســال «نوآورى و شکوفایى» 
فعالیت خــود را آغاز کــرد، گفت: این ســازمان 
چندین مرکز و معاونت از جملــه مرکز حمایت از 
مبتکران، مخترعان و محققان را در زیرمجموعه 

خود دارد.
مسئول سازمان بسیج علمى، پژوهشى و فناورى 
استان اصفهان خاطرنشان کرد: در ابتداى شروع 
فعالیت این سازمان، فقط به نخبگان بسیجى ارائه 
خدمات مى شــد ولى در ادامه با توجه به منویات 
مقام معظم رهبرى مبنى بــر حمایت از نخبگان، 
حمایت هاى این سازمان، آحاد مردم و مخترعانى 
که ایده و نوآورى هایى در جهت حل مشــکالت 

جامعه داشتند را دربرگرفت.
وى با اشاره به بالعوض بودن تسهیالت ارائه شده 
از سوى سازمان بسیج علمى، پژوهشى و فناورى 
اســتان اصفهان به مخترعان، خاطرنشان کرد: 
هدف این است که مخترع، صرفًا دغدغه اجرایى 
شدن طرح را داشته باشــد و بابت مخارج اختراع 
خود نگران نباشد. باید تأکید کرد که سازمان بسیج 
علمى، پژوهشى و فناورى به دنبال سهم خواهى 
از اختراع حمایت شــده نیســت و تمام مالکیت 
حقوق مادى و معنوى اختراع مختص خود مخترع 

است.

وام بالعوض به مخترعان 
ارائه مى شود

استاندار جدید در تقاطع «چپ» و «راست»

آگهى مزایده عمومى
شهردارى نطنز در نظر دارد با توجه به مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر نطنز نسبت به اجاره 4 واحد تجارى در طبقه اول و همکف و زیرزمین از مجموعه تجارى پاساژ 

واقع در خیابان امام خمینى (ره) متعلق به شهردارى نطنز از طریق برگزارى مزایده عمومى به صورت تک تک اقدام نماید.
اجاره بهاى ماهیانه شامل: واحد شماره 8 طبقه اول مبلغ 500/000 ریال، واحد شماره 4 طبقه همکف مبلغ 3/000/000 ریال، واحد شماره 2 طبقه زیرزمین مبلغ 1/000/000 
ریال، واحد شماره 21 طبقه زیرزمین مبلغ 900/000 ریال مى باشد. سپرده شرکت در مزایده شامل فیش واریزى به مبلغ 1/800/000 ریال به شماره حساب 0107157166009 
بانک ملى بنام سپرده شهردارى نطنز (به پیشنهاداتى که فاقد سپرده، سپرده کمتر، چک یا نظایر آنها مى باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.) سایر اطالعات، جزئیات و 
شرایط مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج شده است. در صورتى که برندگان اول و دوم و سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع 
شهردارى نطنز ضبط خواهد شد. شهردارى در رد و قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات به استثناء ایام تعطیل تا پایان 

وقت ادارى یک شنبه 97/09/11 و در محل دبیرخانه محرمانه شهردارى نطنز واقع در بلوار شهید مصطفى خمینى (ره) مى باشد.
تلفن تماس: 54222119- 031

على پیراینده- شهردار نطنز

نوبت دوم
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 فیلم سینمایى کمدى «مارموز» با بازى حامد بهداد و  به کارگردانى کمال تبریزى از نیمه آذرماه در سینماهاى سراسر کشور اکران خواهد شد.
جواد نوروزبیگى، تهیه کننده فیلم سینمایى «مارموز» با اشاره به اکران این فیلم گفت: طبق برنامه ریزى هاى صورت گرفته، فیلم سینمایى «مارموز» 

از نیمه آذرماه به سرگروهى پردیس سینمایى «باغ کتاب» اکران مى شود.
قرار داد اکران فیلم در کارگروه اکران ثبت شده و هم اکنون گروه تبلیغات و روابط عمومى فیلم درحال آماده سازى و برنامه ریزى براى تبلیغات و 

اطالع رسانى فیلم هستند و به زودى تبلیغات گسترده فیلم آغاز مى شود.
در آستانه اکران این فیلم لوگو و اولین پوستر رسمى فیلم که توسط امین شفیعى طراحى شده رونمایى و منتشر شد.

 فیلم کمدى «مارموز» تازه ترین ساخته کمال تبریزى است و داســتان فردى را روایت مى کند که على رغم سوابق نامناسب خود سوداى 
نمایندگى مجلس را دارد، این فیلم در ایران و ترکیه فیلمبردارى شده است.

در فیلم سینمایى «مارموز» بازیگرانى همچون حامد بهداد، ویشکا آسایش، آزاده صمدى، مانى حقیقى، سیاوش چراغى پور، محمد بحرانى، 
بهزاد قدیانلو، عیسى یوسفى پور، عباس احمدى مطلق، سید جواد یحیوى، رضا ناجى، فرهان معین زاده ، شیرین آقا کاشى و بهروز قادرى 

حضور دارند.

هدایت هاشمى، بازیگر نقش «اوس موسى» در سریال «پایتخت» عکسى از خودش 
در کنار حسین محب اهرى منتشر کرد.

هدایت هاشمى بازیگر سینما و تلویزیون با انتشار عکسى تازه صفحه اینستاگرامش را به 
روز کرد. او در این عکس که کنار حسین محب اهرى گرفته خبر از سالمتى این بازیگر 
داد و نوشت: «حسین محب اهرى سرشــار از زندگى است حسین محب اهرى سالم و 

سرحال کنار ماست حسین محب اهرى عشق است استاد است، سرش سالمت.»
گفتنى است حسین محب اهرى، بازیگر تئاتر، ســینما و تلویزیون چند سالى است که 
با بیمارى سرطان دســت و پنجه نرم مى کند و همچنان روند درمانى خود را زیر نظر 

پزشکان طى مى کند.

اولین تیزر فیلم سینمایى «بى نامى» به کارگردانى علیرضا صمدى رونمایى مى شود.
همزمان با قطعى شدن اکران فیلم سینمایى «بى نامى» به کارگردانى علیرضا صمدى 
و تهیه کنندگى مجید رضاباال در سرگروه «ایران»، اولین تیزر این فیلم سینمایى توسط 

بهزاد طهماسبى ساخته و رونمایى شد.
«بى نامى» که پخش آن را مؤسسه سینمایى «راه عرفان» با مدیریت محسن مسافرچى 
بر عهده دارد، اولین اثر بلند ســینمایى علیرضا صمدى به عنوان کارگردان محسوب 

مى شود که در فضاى اجتماعى ساخته شده است.
این اثر  از 20 آذر جایگزین «خانم یایا» ساخته عبدالرضا کاهانى مى شود و در سینماهاى 

تهران و شهرستان ها روى پرده مى رود.
باران کوثرى، حسن معجونى، پوریا رحیمى سام، هوشــنگ قوانلو، شهروز دل افکار، 
مهتاب ثروتى، على باقرى، رضا افشار و محمود نظرعلیان در این فیلم به ایفاى نقش 

پرداخته اند.
در خالصه داستان «بى نامى» آمده است: «چند روز مانده به تولد 40 سالگى امیر اتفاقاتى 

او را وارد بحران بزرگى مى کند؛ بحرانى که او را به جستجو وا مى دارد.» 

صدیقه کیانفر، بازیگر پیشکسوت سینما وتلویزیون از حضور خود در نمایش «دارى دارى 
دارى دارى یا ندارى» خبر داد.

کیانفر در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص حال این روز هاى خود اظهار 
کرد: خدا را شکر این روز ها در نمایش «دارى دارى دارى دارى یا ندارى» به نویسندگى 
و کارگردانى سوسن پرور حضور دارم. وى ادامه داد: از نظر جسمانى درد بسیارى دارم 
اما زمانى که مشغول کار مى شوم، درد را فراموش مى کنم. از سوسن پرور بابت اینکه با 

ناتوانى که دارم من را به نمایش دعوت کرده است، تشکر مى کنم.
کیانفر عنوان کرد: به دلیل منع حضور بازنشسته ها در رادیو حضور ندارم. به نظرم هنر 
ربطى به بازنشســتگى ندارد. پس جوانان چگونه باید از تجربه پیشکسوتان بهره مند 

شوند؟!

فیلم ســینمایى «بى حســاب» به کارگردانى مصطفى احمدى به 
«میلیونر میامى» تغییر نام داد. این فیلم کمدى از اوایل آذرماه در گروه 

زندگى توسط مؤسسه «سیماى مهر» اکران مى شود.
حمید فرخ نژاد، علــى قربان زاده، طنــاز طباطبایى و صابــر ابر، با 
هنرمندى افسانه بایگان و با حضور آتیال پسیانى بازیگران این فیلم 

سینمایى کمدى هستند.

داســتان «میلیونر میامى» درباره چهار نفر اســت که می خواهند 
از راهی یک میلیون دالر را به جیب بزنند اما همیشــه یکی از آنها 

خراب کاري می کند.
به نظر مى رسد با وجود ترکیب بازیگران این فیلم سینمایى و حال 
و هواى کمدى آن، این فیلم یکى از فیلم هاى پرفروش ســینماى 

ایران باشد.

باران کوثرى و حســن معجونى به جمع بازیگران فیلم ســینمایى 
«بى حسى موضعى» پیوستند.

پیش تولید فیلم ســینمایى «بى حســى موضعى» بــه کارگردانى 
حســین مهکام در حالى بــه روزهــاى پایانى نزدیک مى شــود 
که پس از پارســا پیروزفر و ســهیل مســتجابیان به تازگى باران 
کوثرى و حســن معجونى هم بــه ترکیب بازیگــران فیلم اضافه

 شده اند.
«بى حسى موضعى» سومین همکارى مشترك کوثرى و معجونى 
بعد از فیلم هاى «قصه ها» و «بى نامى» محســوب مى شود. این 

فیلم یک بازیگر مطرح دیگر نیز دارد که طى روزهاى آینده انتخاب 
و معرفى مى شود. این فیلم قرار است براى نمایش در سى و هفتمین 

جشنواره فیلم فجر آماده شود.
حبیب رضایى پس از سال ها حضور در سینما به عنوان بازیگر، براى 
نخستین بار تهیه کنندگى یک فیلم سینمایى را برعهده گرفته است. 
همچنین محمد صادق رنجکشان به عنوان سرمایه گذار و مجرى 

طرح در این پروژه سینمایى حضور دارد. 
«بى حسى موضعى» نام موقت سومین ساخته حسین مهکام بعد از 

فیلم هاى «آزادى مشروط» و «آندرانیک» است.

مهدى مقدم در برنامه اى رادیویى حاضر شد و درباره شرایطى گفت 
که طى هشت سال ممنوع الفعالیتى گذرانده است.

به گزارش «ایسنا»، مقدم در پاسخ به این پرسش که چطور مى شود 
خواننده اى ممنوع الفعالیت شــود، گفت: ممنوع الفعالیتى براى هر 
خواننده اى تعریف خاص خودش را دارد. من زمانى که کار مى کردم، 
جزو اولین کسانى بودم که خیلى از کلیپ استفاده کردم. چارچوبى 
را زیرپا نگذاشــتم، کارها و کلیپ هاى من مجوز داشتند. چون تعدد 
کلیپ هایم خیلى زیاد بود به لطــف خدا هر کارى که انجام مى دادم 
مى گرفت، این باعث شد همه روى من حساس شوند حتى همکاران 
و دوستان، بعد از آن، پخش کلیپ در شبکه هاى ماهواره اى ممنوع شد 
و مجوزها کنسل شد. من تایم کوتاهى ممنوع الفعالیت شدم اما تعهد 
گرفتند که کلیپ پخش نکنیم. در همین حین من که مجوز آلبومم 
را گرفته بودم با شرکتى قرارداد بسته بودم که حقوق مادى و معنوى 
آلبوم براى شرکت بود و من طبق قرارداد کار را خواندم و دستمزدم را 
گرفتم. شرکت کار را پخش کرد، آلبوم براى خودش بود البته مجوز 
ارشاد هم داشت. همه گفتند مهدى مقدم ارشاد را دور زده، مجوزش 
را گرفته و کلیپ هایش را دوباره پخش کرده است. این باعث هشت 
سال بالتکلیفى براى من شد؛ البته اعالم نکرده بودند که هشت سال 

ممنوع کارى. من معلق بودم؛ سال اول گذشت، هر بار مى گفتند برو 
بعداً بیا، بعد از ماه رمضان، بعد از تابستان و...؛ من پرت مى شدم به 

آینده نزدیک و امیدوار.
وى ادامه مى دهد: در این میان هر کسى مى آمد و مى گفت ما مجوز 
مى گیریم، هر کسى آمد و یک آسیب زد و رفت. هشت سال ناقابل 
از عمر و جوانى من گذشــت. شرایط ســختى به من گذشت و این 

باعث شد که من به فکر مهاجرت بیافتم و این کار را هم کردم، من 
دو بار مهاجرت کردم و به دلیل دلبستگى به خانواده، دوستان، شهر 
و کشورم دچار افسردگى شده بودم و برگشــتم. به لطف خدا همه 

برگشته  اســت، اوضاع بهتر چیز به حالت عادى 
ایده آل شده است.کارم را شــده و شرایط 

دارم اگر امکانش باشد مى کنم، مجوز 
کنسرت مى گذارم.به امیــد خدا 

این روزها براى تولید و ساخت «هفت» جدید با دو 
تیم تهیه و تولید مذاکراتى صورت مى گیرد تا در 
نهایت این برنامه سینمایى در روند تولید قرار گیرد.
على فروغى مدیر شبکه 3 سیما روى آنتن زنده و 
در برنامه «حاال خورشید» از چند برنامه جدید در 
این شبکه خبر داد که یکى از آنها برنامه سینمایى 
«هفت» بود که به عنوان یک برنامه جنجالى در 
شبکه 3 شــناخته مى شــود. برنامه «هفت» که 
همیشه یکى از برنامه هاى روتین و هفتگى شبکه 
3 بوده با تغییر در هر فصل و بــا حضور مجریان 
جدید، مدتى در پخش دچار توقف شــده و بعد از 
حرف و حدیث هاى فراوان دوباره کار خود را ادامه 

داده است.
این برنامه بعد از بهروز افخمى و کش و قوس هاى 
فراوان براى انتخاب مجرى جدید، ســال گذشته 
تنها به صورت یک ویژه برنامه و با اجراى موقتى 
رضا رشــیدپور در ایام ده روزه جشنواره ملى فیلم 
فجر روى آنتن شبکه 3 رفت که همزمانى اجراى 
اختتامیه جشــنواره با اجــراى برنامه «هفت» در 

تلویزیون براى رشیدپور حاشیه ساز شد به ویژه که 
ابراهیم حاتمى کیا او را خطاب قرار داد و انتقادهاى 

تندى به تلویزیون مطرح کرد.
با پایان جشــنواره ملــى فیلم فجر در ســال 96 
حاشیه هاى «هفت» پایان نیافت و گمانه زنى ها 
براى شروع «هفت جدید» و مجرى دیگرى غیر 
از رشیدپور ادامه پیدا کرد؛ گمانه زنى هایى که هر 
بار تولید و پخش «هفت» را به زمانى چون پس از 
نوروز 97، پیش از ماه رمضان، پس از ماه رمضان 
و... موکول کرد و باالخره چندى پیش از ســوى 
فروغى، مدیر جدید شــبکه 3 اعالم شــد که این 
برنامه به ســى و هفتمین جشنواره ملى فیلم فجر 
مى رسد و دوباره بهروز افخمى آن را اجرا مى کند.

هرچند هنوز جزئیات این برنامه مشخص نیست و 
معلوم نیست جز حضور افخمى، «هفت» جدید چه 
ویژگى هایى خواهد داشت، با این حال براى تولید 
این برنامه ســینمایى با سعید پروینى، تهیه کننده 
سابق آن و یک گروه دیگر مذاکره شده و مى شود 
تا پس از مذاکرات نهایى یک گروه تهیه کنندگى 

این برنامه را انجام دهد.
همچنین در حالــى از بهروز افخمــى به عنوان 
مجرى برنامه «هفت» نام برده شد که این روزها 
براى همکارى با یک برنامه ســینمایى دیگر نیز 
نامش مطرح شده که قرار است در شبکه 5 سیما 

روى آنتن برود.
توجیــه حضــور افخمــى در برنامــه «هفت»

 مى تواند این باشــد که حداقل یک بار ســکان 
اجراى این برنامه را برعهده گرفته است اما حضور 
همزمان یک مجرى در دو شــبکه و در ســاختار 
برنامه هایى مشــابه چه توجیهى مى تواند داشته

 باشد؟
از دیگر نقدهایــى که به برنامه ریــزى تولید این 
برنامه وارد است اینکه هر سال و در آستانه جشنواره 
ملــى فیلم فجر، «هفــت» در چرخــه تولید قرار

 مى گیرد و اینطور شده که حیات این برنامه وابسته 
به جشنواره اســت در حالى  که قرار بود «هفت» 
برنامه اى براى سینماى ایران باشد نه صرفاً وابسته 

به یک جشنواره.

رایزنى با 2 تیم تولید براى «هفت»

افخمى به 2 شبکه «بله» گفت!
چهره تکیده حسین محب اهرى 

کنار بازیگر «پایتخت»

«بى نامى» 
جایگزین «خانم یایا» مى شود

صدیقه کیانفر: 
هنر ربطى به بازنشستگى ندارد 

جدیدترین خبر از اکران فیلم کمال تبریزى با بازى حامد بهداد

جدیدترین فیلم هومن سیدى با عنوان «مغزهاى کوچک زنگ زده» که برنده چهار سیمرغ بلورین از سى و ششمین 
جشنواره فیلم فجر است در صدر جدول فروش اکران قرار گرفت.

اکران «مغزهاى کوچک زنگ زده» از چهار مهرماه با 126 سالن آغاز شده و در این مدت با فروش هفتگى 4/5 میلیارد 
به فروش باالى ده میلیارد رسیده است.

این فیلم نگاهى انتقادى به وضعیت محله هاى فقیرنشین و حاشیه اى شهر دارد که تولید و توزیع مواد مخدر در آن 
گسترده است و کودکان این محله ها  به دلیل فقر با انواع بزهکارى آشنا شده و درگیر آن مى شوند.

«مغزهاى کوچک زنگ زده» فیلمى به کارگردانى و نویسندگى هومن سیدى و تهیه کنندگى سعید سعدى با بازى نوید 
محمدزاده، فرهاد اصالنى، فرید سجادى حسینى، نوید پورفرج، مرجان اتفاقیان و الدن ژاوه وند است که اکران آن از 

مهرماه امسال آغاز شده و رکورد فروش قابل توجهى را براى یک فیلم اجتماعى ثبت کرده است.

«مغزهاى کوچک زنگ زده» 
در آستانه

 11 میلیاردى شدن

اکران «میلیونرمیامى» با حضور فرخ نژاد از اوایل آذر ماه

باران کوثرى و حسن معجونى همبازى شدند

ناگفته هاى خواننده پاپ از دوران ممنوع  کارى 
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هفته ســیزدهم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، روز جمعــه 2 آذرماه با 
برگزارى چهار دیدار آغاز مى شود که در یکى از این رقابت ها، سپاهان 
اصفهان در ورزشگاه بنیاد دیزل تبریز مقابل تیم ماشین سازى به میدان 

خواهد رفت.
ســپاهان باید در یکى از مهمترین بازى هایش از نظر نتیجه به مصاف 
ماشین سازى تبریز برود. کسب امتیاز کامل این دیدار براى سپاهانى ها از 
اهمیت باالیى برخوردار است و مى تواند زردپوشان اصفهانى را با توجه 

به نتیجه دیدار پدیده و سایپا، راهى صدر جدول کند.
شاگردان قلعه نویى در حالى راهى تبریز مى شوند که به دنبال رسیدن 
به صدر جدول و کســب عنوان قهرمانى نیم فصل هستند و از طرف 
دیگر، فاصله یک امتیازى آنها با پدیده، صدرنشین فعلى جدول رقابت 
تنگاتنگ و جذابى را بین این دو تیم به وجود آورده و بازى هاى باقیمانده 
آنها را تبدیل به چهار فینال حساس و سرنوشت ساز کرده است. بازگشت 
پرسپولیس به لیگ و اوج گیرى تراکتورسازى، رقابت باالى جدول را به 
اوج خود رســانده و جاى کوچک ترین اشتباهى براى سپاهانى ها باقى 

نمانده است.
در آن سو، بازیکنان ماشین سازى در شرایطى آماده میزبانى از سپاهان 
مى شوند که رکورددار تساوى در لیگ هستند. شاگردان مهاجرى از 12 

بازى خود، یک برد، دو شکست و 9 تساوى به دست آورده و با 12 امتیاز 
در رده نهم جدول قرار گرفته اند.

سپاهان هجومى ترین تیم لیگ هجدهم است و با به ثمر رساندن 24 گل 
در 11 بازى، خطرناك ترین خط حمله لیگ را در اختیار دارد. شاگردان 
قلعه نویى در فاز تهاجمــى با وجود آنکه تنوع برنامــه اى زیادى براى 
ایجاد موقعیت گلزنى ندارند اما آمادگى باالى بازیکنان و فرصت طلبى 
مهاجمان سپاهان موجب شده اســت تا به راحتى قفل هر دروازه اى را 
باز کنند. خط میانى سپاهان نقش بســزایى در موفقیت هاى این تیم 
ایفا مى کند. هافبک هاى سپاهان با درك درســتى که از وظایف خود 
داشــته و با دوندگى باال حضور مؤثرى در حمالت دارند. عالوه بر آن 
هافبک هاى سپاهان با ایجاد پرس سنگین روى بازیکنان حریف، مانع 
از ایجاد فشار بر دروازه خودى مى شــوند. سپاهانى ها در فاز دفاعى نیز 
عملکرد مثبتى داشته و دروازه بان و مدافعان این تیم به هماهنگى الزم 

دست پیدا کرده اند.
با وجود این، سپاهان در مقابل ماشین سازى روز سختى را در پیش دارد. 
ماشین سازى پس از حضور مهاجرى در رأس کادر فنى این تیم، تا کنون 
در هیچ بازى شکست نخورده و نتایج خوبى را مقابل تیم هاى بزرگ به 
دست آورده است. سپاهان مقابل تیم هاى دفاعى مشکل دارد و شاگردان 

مهاجرى در بازى دفاعى تبحر دارند و از خط دفاعى خوبى بهره مى برند. 
آنها با استفاده از بازى تخریبى، مانع از ایجاد موقعیت حریف مى شوند و 
همین امر مى تواند کار را براى مهاجمان سپاهان سخت کند. از طرف 
دیگر بازى در زمین خــودى و انگیزه باالى بازیکنان ماشین ســازى 

مى تواند چالش جدى براى ژنرال و شاگردانش باشد.
باشگاه ماشین سازى اعالم کرد تماشاى دیدار دو تیم ماشین سازى و 
سپاهان رایگان خواهد بود. تیم فوتبال سپاهان روز جمعه از ساعت 15 
در ورزشگاه بنیان دیزل به مصاف ماشین سازى خواهد رفت تا تالش 
خود را براى ادامه باالنشینى ادامه دهد اما کار آسانى پیش روى این تیم 

وجود ندارد.
ماشین سازى با مهاجرى تیمى سختکوش نشان داده است که توانسته 

در آخرین دیدار، استقالل را در خانه متوقف کند.
اما نکته آخر در مورد این دیدار اینکه باشگاه ماشین سازى براى حضور 
پرتعدادتر هواداران این بازى را رایگان اعالم کرده و امیدوار است با اتکا 
به هوادارانش بتواند برنده این دیدار باشد یا حداقل دست خالى از زمین 
خارج نشود؛ اتفاقى که با اصول اقتصادى فوتبال همخوانى ندارد ولى 
بى شک حضور هواداران مى تواند، محرك بسیار خوبى براى بازیکنان 

باشد.

هدف زردها در تبریز براى تداوم پیروزى ها

 ماشین سوزى!

   خبر آنالین | در روزهایى که فدراســیون و پارلمان 
ایران در تقابل با قانون بازنشستگى رودرروى یکدیگر قرار 
گرفتند به نظر مى رسد حمایت فیفا و فشارى که از سوى 
این مرجع بین المللى روى سیاسیون و قانون بازنشستگى 
پارلمان وجود دارد، مهدى تاج بتواند همچنان ریاســت 
فدراسیون فوتبال را برعهده داشته باشد اما وزارت ورزش 
و مراجع باالدستى به دنبال زدن شاخه هاى قدرت مهدى 
تاج براى تحت فشار قرار دادن او نیز هستند. یک ماه پیش 
نامه اى محرمانه به فدراســیون فوتبال و وزارت ورزش 
ارسال شــده که محتواى آن عدم صالحیت محمدرضا 
ساکت دبیرکل فدراسیون فوتبال و یکى از اصفهانى هاى 
بسیار نزدیک به تاج را اعالم کرده است. این نامه که در 

وزارت ورزش هم وجود دارد، در ابتدا شبیه به یک شایعه 
به نظر مى رسید اما یک منبع آگاه، ارسال چنین نامه اى 
به فدراســیون فوتبال را تأیید مى کند، هرچند که هنوز 
هم به دلیل رؤیت نشدن این نامه محرمانه نمى توان به 
قطعیت گفت که ساکت براى ادامه کارش جدا از قانون 

بازنشستگى، عدم صالحیت را هم نیز دارد.
طى روزهاى اخیر در راهروهاى فدراسیون و کمیته هاى 
مختلف شایعه رفتن ســاکت از فدراســیون یا به قول 
کارمندان ساختمان پنج طبقه سئول، جدایى کد 0913 
مطرح و زبان به زبان مى چرخد. اهالى فدراســیون بین 
خودشــان مى گویند با رفتن ســاکت، کد 0913 هم از 
فوتبال مــى رود. در همین زمینه گفته مى شــود هیئت 

رئیسه فدراسیون در جلســه اى که چندى قبل با 
محوریت ماندن یا رفتــن تاج و اعضاى هیئت 

رئیســه برگزار شــد، به نامه محرمانه عزل 
ساکت هم پرداخته شده و قرار بر این شده 
که طى چند هفته آینده جانشین ساکت 
اعالم شود. حاال باید دید اگر وجود این 
نامه واقعیت داشته باشد، یار غار مهدى 
تاج اولین قربانى دعواهاى اخیر میان 
مجلس و فدراســیون خواهد بود یا 
چنین نامه اى وجود ندارد و ساکت 
به کارش تا زمانى که تاج هســت، 

ادامه مى دهد.
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ى که چندى قبل با
 و اعضاى هیئت 

محرمانه عزل 
 بر این شده 
ین ساکت 
جود این 
 مهدى
ر میان 
بود یا

اکت 
ــت، 

  نامه محرمانه براى برکنارى ساکت؟
رابطه مهدى رحمتى و امیر قلعه نویى این روزها در 
حد یک سالم و علیک ابتداى بازى و عکس یادگارى 
نیست و به صراحت مى توان گفت این دو اختالفات 

را کنار گذاشته اند و مثل دو دوست با هم هستند.
رابطه مهدى رحمتى و امیر قلعه نویى در گذشته اى 
نزدیک چنان تیر و تار شده بود که سنگربان استقالل 

در جریان بازى با تراکتورسازى 
و جلوى دوربین هاى تلویزیونى 
و هزاران تماشــاگر به امیر قلعه 
نویى تاخت! خوشبختانه هر چه 
بود گذشت و شاگرد و استاد این 
روزها اگر با هم گرم و صمیمى هم 
نباشند به خوبى احترام یکدیگر را 
دارند در حالى که مهدى رحمتى 
دراســتقالل بــراى قهرمانــى 
مى جنگد و امیــر قلعه نویى هم 
در دیار نصف جهان همه تالش 

خودرا به کار گرفته تا سپاهان چهاردهم را قهرمان 
لیگ برتر کند. این رفتار به خوبى نشان مى دهد که 
در اوج رقابت مى شــود رفاقت ها را هم حفظ کرد و 

رقابت در تضاد با رفاقت نیست.
اما مهدى رحمتــى در تازه تریــن مصاحبه اى که 
در مورد وضعیت اســتقالل داشــته در بخشى از 
مصاحبــه اش از امیر قلعه نویى بــه عنوان یکى از 
پیشکسوتان افتخارآفرین استقالل یاد کرده و اشاره 
داشته او هم براى اعتالى استقالل خون دل خورده 
است. در بخشى از مصاحبه مهدى رحمتى اینچنین 
مى خوانیم: پیشکسوتان استقالل هم مثل هواداران 
هســتند.آنها زمانى در این تیم بــازى کرده و من 

مى دانم در شرایط سخت پرچم این تیم را باال نگه 
داشته اند. استقالل 2 ستاره اى که روى پیراهنش 
دارد را مدیون همین پیشکســوتان است. استقالل 
بزرگانى داشته و دارد که هواداران با شنیدن اسم آنها 
به خود افتخار مى کنند، افرادى که اگر بخواهم اسم 
ببرم شاید در قالب یک مصاحبه نگنجد. اسم استقالل 

با حجازى، پورحیدرى،روشن، على جبارى، قراب، 
قلعه نویى و خیلى ها که براى موفقیت این تیم خون 
دل خورده اند عجین شده ولى یک عده هم هستند 
که مثًال استقاللى هستند ولى بدون تعارف بگویم 

باخت استقالل آرزوى آنهاست!  
البته در فوتبال حرفه اى هم اینچنین نیست که همه 
بازیکنان و مربیان با هم خوب باشند. به هر صورت 
اختالف فکرى در فوتبال وجــود دارد همانطور که 
در دیگر جاها هم هســت اما آنچه آزار دهنده است 
جنگ هاى فوتبالى است. جنگ هایى که هیچگاه 
آورده اى براى فوتبال نخواهد داشت و تنها خاطره ها 

را مکدر خواهد کرد.

تعریفى فراتر از عکس یادگارى!

 طبق روال هر سال مراسم قرعه کشى فصل جدید 
رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا روز اول آذرماه (22 
نوامبر 2018) به میزبانى کوآالالمپور در مقّر اصلى 
کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار مى شود تا 32 تیم 
از غرب و شرق قاره در گروه هاى هشت گانه رقباى 

خود را بشناسند.
کمیته اجرایى لیــگ قهرمانان آســیا در حالى 

این مراســم را با حضور نمایندگان
 باشگاه ها برگزار مى کند که از دو 

روز قبل از قرعه کشى اجالس 
بررســى آیین و قوانین جدید 
مســابقات همینطور بحث و 

تبادل نظر در خصوص راهکارها 
در پیشبرد اهداف فوتبالى 
نیز برگزار مى شود که در 
این اجالس مســئوالن 

تصمیم گیرنــده پیرامون 
سهمیه ها همینطور تیم هاى حاضر 

در پلى آف نیز تصمیم گیرى مى کنند.
در شرایطى که سهمیه ایران در فصل پیش رو 2+2 
اعالم شد و هنوز مشخص نیســت مثل سال قبل 
یکى از سهمیه هاى صعود مستقیم کشورهایى که 
استانداردهاى AFC را کسب نکرده اند، به ایران 
مى رسد یا قطر، التهاب براى چهار نماینده حاضر در 

این فصل به اوج خود رسیده است به خصوص براى 
دو سهمیه صعود مستقیم که باید منتظر قرعه مرگ و 
زندگى خود در گروه هاى چهارگانه غرب قاره باشند.

اســتقالل و پرســپولیس در شــرایطى به عنوان 
تیم هاى حاضر در ســید یک و 2 در قرعه کشــى 
گنجانده خواهند شد که هر کدام از آنها باید منتظر 
رویارویى با نماینده هاى سرشــناس از کشورهاى 
عربســتان، قطر و امارات باشــند. از این 
جمع مســلمًا ســعودى ها با این 
هجم از ســرمایه گذارى و خرید 
ستاره هاى سرشناس همینطور 
پابرجا ماندن بازى در کشور ثالث 
قطعًا دشــوارترین رقیبان براى 

سرخابى ها خواهند بود.
ذوب آهن علــى منصوریان 
و سایپا على دایى هم تا به 
این لحظه بایــد از پلى آف 
کار خود را آغاز کنند، جایى که 
با عبور از سد حریف آسان تر در پلى آف 
اول رقباى سرشناس قطرى همچون الغرافه و الریان 
انتظار این دو نماینده ایران را مى کشند تا خان بزرگ 
در راه آسیایى شدن این دو تیم لقب بگیرند. از همین 
رو  دقایقى پرالتهاب در انتظار چهار نماینده ایران در 
مرحله گروهى و پلى آف است تا رقباى خود در گروه 

هاى مرگ و زندگى را بشناسند.

لحظات پر التهاب براى یک اصفهانى و 3 تهرانى!

همانطور کــه در خبرها خواندیــد علیرضا 
منصوریان قرارداد خود با ذوب آهن اصفهان 
را در هیئت فوتبال این اســتان ثبت کرد تا 
مشــکلى براى حضور روى نیمکت نداشته 
باشد. سرمربى جدید تیم ذوب آهن با حضور 
در هیئت فوتبال استان اصفهان قرارداد خود با 
باشگاه جدیدش را ثبت کرد تا رسماً به عنوان 
سرمربى سبزپوشان دیار زاینده رود شناخته 

شود و پیوندش با ذوبى ها رسمى شود.
قرارداد علیمنصــور تا پایان ایــن فصل از 
مســابقات لیگ برتر اعتبار دارد و در صورت 
کسب نتایج درخشــان براى فصل نوزدهم 
هم تمدید خواهد شــد. ذوبى هــا عالوه بر 
اینکه دنبال حضــور موفق در نیم فصل دوم 
رقابت هاى داخلى هســتند، نیم نگاهى به 
کسب نتایج درخشان در لیگ قهرمانان آسیا 

دارند و کار ســختى در ادامه فصل خواهند 
داشت.

اما نگاهى بیاندازیم به دیدارهاى حســاس 
و سرنوشت ساز ســبزها تا پایان نیم فصل، 
ذوب آهن اصفهان تا پایــان نیم فصل اول 
مسابقات لیگ برتر چهار مسابقه پیش رو دارد؛ 

مسابقاتى حساس که سرنوشت 
حضور بازیکنــان در این تیم را 
به همراه خواهد داشــت. مدت 
کوتاهى اســت کــه علیرضا 
منصوریان به عنوان ســرمربى 
ذوب آهن اصفهــان انتخاب و 
جایگزین امید نمازى شده است. 
حاال این تیم چهار بازى تا پایان 
نیم فصل دارد کــه دو بازى آن 
داخــل خانه برگزار مى شــود. 

ذوبى ها ایــن هفته از پــارس جنوبى جم در 
ورزشگاه فوالدشهر میزبانى مى کنند و بعد از 
دو بازى خارج از خانه در تهران و اهواز خواهند 
داشت. آنها ابتدا بازى معوقه خود با پرسپولیس 
را در ورزشگاه آزادى برگزار مى کنند و سپس 
در اهواز مهمان فوالد خوزستان خواهند بود. 
آخرین دیدار سبزپوشان دیار زاینده رود هم 
مقابل نفت مسجدســلیمان در فوالدشــهر 

اســت. چهار دیدار حساسى که کسب امتیاز 
در آن، نایب قهرمان فصل قبل را دوباره در 
جریان مسابقات قرار مى دهد و یک نیم فصل 
جذاب را رو به روى بازیکنان قرار مى دهد. اما 
طبق گفته کادرفنى جدید ذوب آهن سرنوشت 
بازیکنان براى حضور در این تیم بســتگى 

به نمایش آنها تا پایان نیــم فصل اول دارد. 
به نوعى بازیکنــان باید تمام تــوان خود را 
گذاشته و با ارائه نمایش درخشان کارشان را 

در فوالدشهر ادامه دهند.
اما با توجه به شناختى که از منصوریان موجود 
است، او در نقل و انتقاالت نیم فصل نهایت 
دو یا سه تغییر در ترکیب خود خواهد داشت و 
انتظار زیر و رو شدن لیست ذوب آهن تا پایان 

نیم فصل نمى رود. آنچه در روزهاى اخیر در 
تمرینات ذوب آهن مشاهده شده این است که 
انگیزه هاى بازیکنان سپاهان براى مبارزه و 
جنگجویى با وجود علیمنصور بسیار بیشتر و 

بیشتر شده است.
 اما خبــر دیگــر از اردوگاه ســبز اصفهان 
اینکه پــس از انتخاب 
علیرضــا منصوریــان 
به عنــوان ســرمربى 
جدید تیــم ذوب آهن 
گمانه زنى هاى مختلفى 
در خصــوص کــوچ 
دستیاران همیشگى او 
به اصفهان زده شد. اما 
منصوریان تنها خرمگاه 
را همراه با خود آورد تا از 
دستیاران نمازى استفاده کند. دیروز خبرى 
منتشر شد که مهدى رجب زاده و وحید رضایى 
دو دستیار نمازى در این تیم بعد از برکنارى 
او دیگر بر سر تمرینات حاضر نشدند و همین 
مسئله باعث شد سرمربى جدید ذوب آهن در 

فکر انتخاب دستیار جدید باشد.
منصوریان پس از مشــورت با سعید آذرى، 
حســن اســتکى، ســرمربى تیم امیدهاى 

ذوب آهن و همچنین علــى دهقان مهاجم 
سابق این تیم را به عنوان دستیاران خود در 
کنار محمد خرمگاه انتخــاب کرد تا اینگونه 

کادرفنى جدیدى روى کار آید.
اما خبــر آخر را به غایبــان ذوب آهن مقابل 
پارس جنوبى اختصاص مى دهیم. علیرضا 
منصوریان در نخســتین تجربــه مربیگرى 
خود با تیم ذوب آهن باید روز شنبه 3 آذرماه و 
در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال به مصاف 
پارس جنوبى جم بــرود، منصوریان در این 
دیدار دو سه بازیکن خود را به دلیل مصدومیت 

و محرومیت در اختیار ندارد.
آنطور که دیروز خبرگزارى ها نوشتند، عارف 
غالمى و مسعود ابراهیم زاده دو بازیکن تیم 
ذوب آهن هستند که هفته هاى گذشته دچار 
مصدومیت شده بوند که ظاهراً عارف غالمى 
تا حدودى بهبــود یافته و با نظــر کادر فنى 
مى تواند ذوب آهــن را در این دیدار همراهى 
کند. اما ابراهیم زاده هنوز مصدوم و دستش 
در گچ است و تمرین هاى هوازى و انفرادى 
انجام مى دهد و به طــور قطع ابراهیم زاده به 
دیدار برابر پارس جنوبى نمى رسد. البته عالوه 
بر ابراهیم زاده، هادى محمــدى نیز در این 

دیدار محروم است.

کارلوس کى روش تغییرات زیادى در سبک بازى 
ایران ایجاد کرده است. او طبق قولش فوتبال مالکانه 
را که منتقدان دوست دارند بعد از سال ها در دستور 

کار تیم ملى قرار داد.
بزرگ ترین دغدغه ســرمربى تیم ملى ایران براى 
تغییر سبک بازى تیمش، مالکیت توپ بود. بسیارى 
معتقدند با وجود بازیکنان شایسته تیم ملى ایران در 
فاز هجومى، نیازى به سپردن توپ به حریف نیست 
و ایران باید با مالکیت توپ، به حریف خود فشــار 
بیاورد. سیســتمى که کارلوس کى روش از بازى 
مقابل ازبکســتان به کار گرفــت و در بازى مقابل 
ونزوئال بــه اوج خود رســید. مالکیت 58 درصدى 
ایران در مقابل ونزوئال بیانگر تغییر سیســتم بازى 

تیم ملى ایران است.
در مقام مقایسه، تیم ملى ایران در سه جام جهانى 
مجموعاً 100 درصد مالکیت توپ نداشت. در جریان 

پیروزى مقابل مراکش، با 32/2 درصد زمین بازى 
را ترك کردیم. مالکیــت 22/3 درصدى مقابل 
اســپانیا، دلیل موجه اى براى شکســت ایران 
بود و تســاوى مقابل پرتغال با مالکیت 26/7 
درصدى حاصل شد. اما تغییر سبک بازى تیم 
ملى ایران در آســتانه جام ملت هاى آسیا، تا چه 

میزان مطمئن است؟
ایــران فرصت دارد 

در بــازى هاى 
جام  گروهى 
ملــت هاى 

آسیا و مقابل حریفانى که تقریبًا تدارکاتى محسوب 
مى شوند، این سیستم را آزمایش کند. چیدمانى که 
در مقایسه با سبک سابق بازى تیم ملى ایران، انرژى 
کمترى از بچه هاى ایرانى مى گیــرد. با این حال 
نباید فراموش کرد که ایران با در اختیار دادن توپ 
به حریفانش هم عملکرد فوق العاده اى داشته است. 
از صعود آسان به جام جهانى، عملکرد قابل قبول در 
آن و البته رتبه نخست آسیا اما باید صبر کرد تا سبک 

جدید بازى تیم ملى پخته شود.
حال باید دید این تغییر شــکل بازى آن هم بدون 
تمرین درست و حسابى و تاکتیکى در جام ملت ها 

براى یاران کى روش کارساز مى افتد؟
به خصوص که بعد از بازى ونزوئــال خود او هم از 
بى دقتــى مهاجمان در از دســت دادن 9 موقعیت 
شاکى بود و لب به گالیه 
از مهاجمانش گشوده 
بود. او البته ازچالش 
هفت آســیب دیده 
اسم برده در فاصله 
کمتــر از 40 روز تا 
جام ملت هاى آسیا 
که مى تواند براى تیم 

ملى کابوس وار شود.

فرصت ایران در بازى هاى مقدماتى

چند خبر از اردوگاه سبز

پیوندى که رسمى 
شد و انگیزه هاى 

جنگجویى!

سسسه، تیم ملى ایران در سه جام جهانى 
 دددرصد مالکیتتوپ نداشت. در جریان
2لل مراکش، با 32/2 درصد زمین بازى 
3ممم. مالکیــت 22/3 درصدى مقابل 
للل موجه اى براى شکســت ایران 
26/7 7ىىى مقابل پرتغال با مالکیت
تیم صصصل شد. اما تغییر سبک بازى
آآآسسســتانه جامملت هاى آسیا، تا چه

نناست؟
تتت دارد

ىىى

شاکى بود و لب به گالیه 
از مهاجمانش گشوده 
بود. او البته ازچالش 
هفت آســیب دیده 
اسم برده در فاصله 
40 روز تا  کمتــر از
جام ملت هاى آسیا 
که مى تواند براىتیم

ملى کابوس وارشود.

احمد خلیلى

 سعید نظرى

گ قهرمانان آســیا در حالى 
ضور نمایندگان
ى کند که از دو

ى اجالس 
نین جدید 
ر بحث و

ص راهکارها 
تبالى 
که در 
الن

رامون 
 تیم هاى حاضر

ر ى رویى رو
عربســتان، قطر و ام
جمع مســلمًا
هجماز ســ
ستاره هاى
پابرجا ماندن
قطعًا دشــو
سرخابى ها خ
ذوب آهن
و سایپا
این لح
کار خودر
با عبور از سد حریف
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آگهی نوبتی سه ماهه دوم 1397 مربوط به قسمتی از امالك نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که بموجب ماده 11 قانون ثبت و ماده 59 اصالحی آئین نامه 
مربوط به امالکی است که در سه ماهه دوم امســال تقاضاي ثبت آن پذیرفته 
شده و یا قبًال از قلم افتاده و یا طبق آراء هیئت نظارت ثبت اصفهان باید آگهی 

آن تجدید شود و در ردیف الف 90 روز و ردیف ب 30 روز مهلت اعتراض دارد .
آگهی نوبتی ردیف الف :
بخش 11 ثبت اصفهان

قطعه 2 نجف آباد
پالك 828-  حمید قنبریان نجف آبادى فرزند قنبر على نسبت به هفت سهم 
مشاع از هشت سهم ششــدانگ و وجیهه قنبریان نجف آبادى فرزند قنبرعلى 
نسبت به یک سهم مشاع از هشت سهم ششــدانگ  یکبابخانه قدیمى و مغازه 

متصله بمساحت 174/57 متر مربع .  
قطعه 3 نجف آباد

پالك 785/5-  مهدى بدیهى نجف آبادى فرزند عباس  ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 109 متر مربع .  

پالك 1163/1 – الهام مصطفائى نجف آبادى فرزند اسداله  ششدانگ یکدرب 
باغچه بمساحت 160/85 متر مربع . 

پالك 1190– سعید مختارى فرزند حسین و نفیســه السادات هاشمى فرزند 
سید محمد بالسویه ششدانگ کوچه متروکه بمساحت 36/35  متر مربع که با 

پالکهاى 39/1 و40/3 و 41/7 توام و تشکیل یکباخانه را داده است  . 
قطعه 4 نجف آباد 

پالك 20/9– حسن مشاورى نجف آبادى فرزند مصطفى ششدانگ یکبابخانه  
به مساحت 124/19 متر مربع .

پالك 288/17– مرتضى چترایى فرزند نعمت اله و فرزانه رستمى نجف آبادى 
فرزند محمد بالسویه  ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 209 متر  مربع .

پالك 915/216- غالمحسین رحیمى فرزند حسن و صدیقه بهارلویى فرزند 
علیقلى بالسویه ششدانگ یک بابخانه بمساحت 300 متر مربع.

قطعه 6 نجف آباد 
پالك 417- مصطفى ملکى فرزند حشمت اله تمامت بیست و پنج سهم مشاع 

از بیست و نه سهم ششدانگ یک قطعه ملک .

پالك 789/13- نفیسه محمدى نجف آبادى فرزند رسول  ششدانگ یکبابخانه  
بمساحت 84 متر مربع.

پالك 1014/730- سید احمد حسینى کاکلکى فرزند سید محمد ششدانگ یک 
قطعه ملک مشجر و محصور  بمساحت 2311/10 متر مربع.

پالك 1014/862- محمد نوروزى فروشــانى فرزند سیف اله   ششدانگ یک 
واحد تولیدى   بمساحت 1926 متر مربع.

پالك 1014/865- رســول ایوبى فرزند حســنعلى و مصطفى کریمى فرزند 
عبدالحسین بالسویه ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 542/40 متر مربع.

پالك 1014/886- محمود امینى نجف آبادى فرزند فتح اله  ششدانگ یکدرب 
باغ محصور بمساحت 1508/10 متر مربع.

قطعه 7 نجف آباد
پالك 433- امیر ملکى فرزند محمد حسن و فاطمه عبدالعظیمى فرزند مرتضى 

بالسویه دو و دو نهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکدرب باغ .
پالك 2637- مهدى سرمدى نجف آبادى فرزند حسینعلى  ششدانگ یک درب 

باغ مشجر و محصور  بمساحت 3316/10 متر مربع.
پالك 2643- محمود مردانى نجف آبادى فرزند قربانعلى  و اعظم مردانى نجف 
آبادى فرزند محمود و صدیقه ابراهیم نجف آبادى فرزند حسن بالسویه ششدانگ 

یکبابخانه  بمساحت 195/35 متر مربع.
پالك 2645- حســین خدادادى نجف آبادى فرزند سبزعلى و فاطمه جوالیى 
نجف آبادى فرزند عبدالکریم بالسویه  ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 189/56 

متر مربع.
پالك 2671- صادق نوروزى فر فرزند حسین و طیبه لطفى جالل آبادى فرزند 
حسین بالسویه ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى بمساحت 2388/50 متر 

مربع.
پالك 2672- علیرضا و عبدالرســول و ملیحه و زکیه و فرشته همگى هادى 
نجف آبادى فرزندان محمد اسماعیل به نسبت پسران یک و پنج هفتم دانگ و 
دختران شش – هفتم دانگ  از ششدانگ یک قطعه  زمین محصور بمساحت 

439 متر مربع.
قطعه 8 نجف آباد

پالك 491/52- مجید مختارى فرزند عبداله ششدانگ یک درب قطعه زمین  

بمساحت 153 متر مربع.
پالك 721/8- احمد معین نجف آبادى فرزند ابوالقاسم  و زهرا نادى نجف آبادى 
فرزند عباسعلى بالسویه ششــدانگ یک درب باغ مشجر و محصور  بمساحت 

1828 متر مربع.
پالك 1073- اســداله رحیمى حاجى آبادى فرزند على و صدیقه ایزدى خواه 
نجف آبادى فرزند قربانعلى بالسویه ششدانگ یک درب باغ   بمساحت 3100 

متر مربع.
قطعه 10 نجف آباد

پالك 28/7 – حسنعلى شفیعیان نجف آبادى  فرزند رجبعلى و اکرم ضیایى نجف 
آبادى فرزند على بالسویه ششدانگ  یکبابخانه بمساحت 161/70 متر مربع .

پالك 45/4 – مریم حجتى نجف آبادى فرزند غالمرضا به نســبت یکدانگ و 
نیم مشاع و مهدى حاجى على عسگرى نجف آبادى فرزند محمد على به نسبت 
یکدانگ و نیم مشاع و محمد حاجى على عسگرى نجف آبادى فرزند محمد على 

به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 84/5 متر مربع 
پالك 1482/25 – مهدى رجبى فرزند ذبیع اله  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

120/5 متر مربع .
پالك 1482/26 – على دهباشــى فرزند رضا ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 

201/60 متر مربع .
پالك 1482/27 – حسنقلى  صابرى جمالوئى فرزند امیرقلى ششدانگ یکبابخانه 

بمساحت 160/50 متر مربع .
پالك 1482/28 – محمد ســنایى فرزند تاراج بالسویه  ششــدانگ یکبابخانه 

بمساحت 205/80 متر مربع.
پالك 1482/29 – قباد صابــرى جمالوئى فرزند محمد ششــدانگ یکباخانه 

بمساحت 163/70 متر مربع  
پالك 1482/30 – حسنقلى صابرى جمالویى فرزند امیرقلى ششدانگ یکبابخانه 

بمساحت 227/2 متر مربع 
پالك 1482/31 – کبرى احمدى فرزند على ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 

204 متر مربع   
پالك 1482/32 – جمعه صابرى فرزند غفور ششــدانگ یکبابخانه  بمساحت 

200/20 متر مربع.

پالك 1482/33 – کرم ســوارى فرزند على ششــدانگ یکبابخانه  بمساحت 
200/7 متر مربع.

پالك 1482/34 – ابراهیم ســوارى فرزند على ششــدانگ یکبابخانه و مغازه  
بمساحت 209/20 متر مربع. 

پالك 1482/35 – اسماعیل سوارى فرزند ابراهیم  ششدانگ یکبابخانه  و مغازه 
متصله بمساحت 159/20 متر مربع.

پالك 2000– احمد کاظمى نجف آباید فرزند على ششدانگ یکدرب باغ مشجر 
و محصور   بمساحت 3555/50 متر مربع.

پالك 2003 – سردار عباس داودى جمالوئى فرزند امان اله  ششدانگ یکبابخانه  
بمساحت 161/30 متر مربع.

پالك 2004 – اقدس رحمانى فرزند عزیزاله ششــدانگ یکدرب باغ مشجر و 
محصور بمساحت 2627/71 متر مربع.

پالك 2005– اقدس رحمانى فرزند عزیزاله ششــدانگ یکدرب باغ مشــجر و 
محصور بمساحت 1174/38 متر مربع.

پالك 2011 – جهانگیر مرادى فرزند رضا ششــدانگ یکبابخانه  بمســاحت 
138/50 متر مربع.

پالك 2012 – عباسعلى قاسمى نافچى فرزند اســماعیل ششدانگ یکبابخانه  
بمساحت 302/10 متر مربع.

  بموجب ماده 16- قانون ثبت اســناد و امالك ثبت اسناد و امالك و ماده واحد 
مصوب 1373 چنانچه کسی نسبت به امالك ثبت شده ردیف الف از تاریخ اولین 
انتشار ظرف مدت 90 روز و همچنین نسبت به امالك ثبت شده ردیف ب سی روز 
گواهی اعتراض از مراجع صالحه اخذ و تسلیم نماید اعتراضات و یا گواهی طرح 
دعوي مطابق قســمت اخیر ماده 16- و تبصره ذیل ماده 17 – قانون ثبت رفتار 
خواهد شد این اگهی نسبت به ردیف الف در دونوبت به فاصله سی روز و نسبت به 

ردیف ب فقط یک نوبت در روزنامه منتشر خواهد شد  .
تاریخ انتشار نوبت اول:97/8/1
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/9/1

شماره  م . الف : 274049
 حسین زمانى - ریئس ثبت اسناد و امالك نجف آباد

7/720/ 

آگهی نوبتی سه ماهه دوم 1397 مربوط به قسمتی از امالك نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان

بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 59 اصالحی آیین 
نامه مربوط به امالك که در سه ماهه دوم سال 1397  تقاضاي ثبت 
آنها پذیرفته شده و همچنین شماره هایی که از قلم افتاده و آگهی نوبتی 
آنها منتشر نشده  و یا طبق آراء هیات نظارت ثبت  اصفهان آگهی آنها 

باید تجدید شود به شرح ذیل آگهی می گردد :

ردیف الف)
-امالك و مستغالت واقع در بخش سه ثبت اصفهان:

5943/1-شهردارى اصفهان نســبت به پنجاه و دو حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ خلوت پالك شــماره 5943/1 واقع در بخش سه ثبت 

اصفهان.
9512- خانم عذرا فقیه ایمانى فرزند مهدى به شماره شناسنامه1997 
وکد ملى 1286568285 نسبت به هفت حبه مشاع وآقاى سید حسن 
موحد ابطحى فرزند سید مرتضى به شماره شناسنامه 523  وکد ملى 
1286480620نسبت به شصت وپنج حبه مشاع از 72 ششدانگ قطعه 
زمینى به مساحت 22/95 مترمربع که ضمیمه پالك 5524/1 واقع در 

بخش سه ثبت اصفهان .

-امالك و مستغالت واقع در بخش چهار ثبت اصفهان:
5151- حمید جعفرى نژاد فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 1105 

نسبت به ششدانگ یکباب انبارى به مساحت 16/37 متر مربع .
5610- خانم عذرا فقیه ایمانى فرزند مهدى به شماره شناسنامه1997 
وکد ملى 1286568285نسبت به هفت حبه مشاع وآقاى سید حسن 
موحد ابطحى فرزند سید مرتضى به شــماره شناسنامه 523 وکد ملى 
1286480620نسبت به شصت وپنج حبه مشاع از 72 ششدانگ قطعه 
زمینى به مساحت 10/06 متر مربع که ضمیمه پالك 3169/1 واقع در 

بخش چهار ثبت اصفهان .

ردیف ج  ) :
امالك و مستغالت واقع در بخش سه ثبت اصفهان:

4541/5- محســن فوالدى فرزند حســین به شــماره شناســنامه 
1159 نسبت به پنجاه وهشــت حبه وده- یازدهم حبه مشاع از هفتاد 
ودوحبه ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 219/60 مترمربع 
مفروزى از پالك 4541 اصلى واقع در بخش 3ثبت اصفهان با حدود 
شــماال": درب ودیواریســت به کوچه بطول 12/80 متر شــرقا": 

دیواریســت به پالك 4541/3 بطول 20/90 متر جنوبا": در ســه 
قسمت که دوم غربى است بطولهاى 7/35 متر و 5/75 متر و4/35 متر 
دیواریســت به پالك 4535 . غربا": در سه قسمت اول بطول 9/55 
متر دیواریســت به پالك 4515 دوم که جنوبى اســت دیواریست به 
دیوار پالك مذکور بطول 1/30 متر سوم دیوارى است به دیوار پالك 
4542بطول 5/40 متر که قبال" 33 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ 
پالك 4541 اصلى بــوده (27 حبه مجهول و6 حبــه در جریان ثبت 
) که طبق آراء شــماره 139630302023001354- 96/11/30 و 
139760302023000195-97/3/13 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف ساختمانهاى فاقد سند رســمى بصورت ششدانگ در آمده و  

پالك 4541/5 جهت آن منظور شده است .   
بموجب مــاده 16 قانون ثبت و مــاده 86 آیین نامه چنانچه کســی  
نســبت به امالك مندرج در این آگهی اعتراضی دارد از تاریخ اولین 
روز انتشــار به شــرح ردیف (الف )نود روز و نســبت به ردیف ( ب) 
ســی روز اعتراض خود را کتبًا به این واحد ثبتی ارســال و ظرف یک 
ماه دادخواســت واخواهی تقدیم دادگاه صالحــه نماید و در صورتی 
که قبــل از انتشــار این آگهــی دعوي اقامه شــده باشــد معترض 

باید گواهی دادگاه را مشــعر بــه جریان دعوي ظــرف مدت مرقوم 
تســلیم نماید و اعتراضات و گواهی هاي دعوي مطروحه بعد از وقت 
مرقوم بال اثر و مطابق ماده 16 و تبصره ذیل ماده 17 قانون ثبت عمل 
خواهد شــد ضمنًا طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی 
در موقع تحدید حدود تعیین می گردد و در صــورت مجلس قید می 
گردد .همچنین نســبت به ردیف (ج)اشــخاصى که به ماهیت ملک 
معترضندظرف مدت نود روز واشخاصى که به حدود وحقوق ارتفاقى 
معترضند ظرف مدت 30روز ازتاریخ انتشار آگهى مطابق ماده 86 آئین 
نامه قانون ثبت اعتراض خودرا کتبا به این واحد ثبتى تســلیم نمایند. 
این آگهی نسبت به ردیف (( الف))و((ج)) در دو نوبت به فاصله سی روز 
و نســبت به ردیف ((ب)) در یک نوبت در روزنامه نصف جهان درج و 

منتشر می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/08/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/09/1

م الف:272716
 امیر حسین صفائى نائینى- رئیس منطقه ثبت اسناد 

وامالك  مرکزى اصفهان/ 7/716 

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1397

بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 59 اصالحى آئین نامه 
مربوطه امالکى که در سه ماهه دوم سال 1397  تقاضاى ثبت آنها پذیرفته 
شده و همچنین شماره هاى از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیأت نظارت 

ثبت آگهى آنها باید تجدید شود مربوط به بخش نه را آگهى مى نماید : 
الف ) شماره پالك و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکى 
که اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهى در 

ردیف منظور گردیده اند: 
اول : ابنیه و امالك واقع در فالورجان 15 اصلى و فرعى زیر :

142 فرعى : آقاى على بابائى بندارتى  فرزند کریم ششدانگ یک بابخانه  

بمساحت 259/2 متر مربع 
دوم: ابنیه و امالك واقع در  افجد 36 اصلى و فرعى زیر :

332 فرعى : خانم خدیجه قاسمى آغچه بدى فرزند غالمحسین ششدانگ 
یک باب خانه  بمساحت 108/72 متر مربع 

بموجب ماده 16 قانون ثبت امالك چنانچه کسى نسبت به امالك مندرج 
در این آگهى واخواهى داشته باشــد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت  شنبه 
نسبت به آنهائى که تقاضاى ثبت شــده  ظرف مدت 90 روز دادخواست 
واخواهى خود را به این اداره تســلیم و طبق تبصره دو ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده هاى معترضــى ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از 

تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایســتى با تقدیم دادخواست بمرجع 
ذیصالح قضائى گواهى تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید 
و در صورتیکه قبل از انتشار این آگهى دعوائى اقامه شده باشد طرف دعوى 
باید گواهى دادگاه را مشعر بر جریان دعوى ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید 
. اعتراضات یا گواهى طرع دعوى که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شود 
بالاثر است و مطابق قســمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت 

رفتار خواهد شد . 

ضمنًا طبق ماده 56 آئین نامه قانون ثبت حقــوق ارتفاقى در موقع تعیین 

حدود در صورتمجلس قید و واخواهى صاحبان امالك و مجاورین نسبت 
به حدود و حقوق ارتفاقى مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده 

قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت پذیرفته خواهد شد . 
این آگهى   در دو نوبت بفاصله 30 روز از تاریخ انتشار نوبت اول در روزنامه 

نصف جهان  چاپ اصفهان درج و منتشر میگردد . 
تاریخ انتشار نوبت اول سه شنبه 1397/8/1 

تاریخ انتشار نوبت دوم پنجشنبه 1397/9/1   
م الف:271640 

 اکبر پورمقدم-  رئیس اداره ثبت فالورجان /7/717

آگهى نوبتى سه ماهه دوم سال 1397 قسمتى از امالك بخش نه ثبت اصفهان شهرستان فالورجان 

آگهی نوبتی ســه ماهه دوم ســال 1397 مربــوط به قســمتی از امالك 
مهردشــت بخش 15 ثبت اصفهان ،  علویجه 1 اصلــی ،دهق 4 اصلى که 
به موجب مــاده 11 قانون ثبت و مــاده 59 اصالحی آئیــن نامه مربوط به 
امالکی است که در ســه ماهه دوم ســال 1397 تقاضاي ثبت آن پذیرفته 
شده و یا قبًال از قلم افتاده و یا طبق آراء هیئت نظارت ثبت اصفهان باید آگهی 
آن تجدید شــود و در ردیف الف 90 روز و ردیف ب 30 روز مهلت اعتراض 

دارد .

آگهی نوبتی ردیف الف :
بخش 15 ثبت اصفهان

علویجه یک اصلى
پالك 128 فرعى- آقاى سید احسان رفیعى علوى علویجه فرزند سید حسین 
و سعیده السادات رفیعى على علویجه فرزند سید حسین چهار دانگ مشاع از 

ششدانگ یک باب خانه .
پالك 1/ 783  حفرعى – آقاى عباس شــفیعى علویجه فرزند حسن و آقاى 

حسین شــفیعى علویجه فرزند عباس ششدانگ یک قطعه زمین محصور به 
مساحت 1351/40 متر مربع.

بموجب ماده 16- قانون ثبت اسناد و امالك ثبت اسناد و امالك و ماده واحد 
مصوب 1373 چنانچه کسی نســبت به امالك ثبت شده ردیف الف از تاریخ 
اولین انتشار ظرف مدت 90 روز و همچنین نسبت به امالك ثبت شده ردیف 
ب سی روز گواهی اعتراض از مراجع صالحه اخذ و تسلیم نماید اعتراضات و 
یا گواهی طرح دعوي مطابق قسمت اخیر ماده 16- و تبصره ذیل ماده 17 – 

قانون ثبت رفتار خواهد شد این آگهی نسبت به ردیف الف در دو نوبت به فاصله 
سی روز و نسبت به ردیف ب فقط یک نوبت در روزنامه منتشر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول:  سه شنبه 1397/08/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه 1397/09/01

م الف:272714
 ابوالفضل ریحانى- کفیل اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت/ 

 7/718

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1397 مربوط به قسمتی از امالك مهردشت بخش 15 ثبت اصفهان



سالمتسالمت 07073371 سال پانزدهمپنج شنبه  1 آذر  ماه   1397

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

اسناد و امالك مهردشت )) 
1- برابر راى شــماره ى 139760302177000598 مورخه 1397/06/15 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى حســین ابراهیمى فرزند قاسم به شــماره شناســنامه 145 نجف آباد و شماره ملى 
1091865825 درششدانگ یکدرب باغ ششدانگ پالك 1587 فرعى واقع در علویجه 1 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 445/95 مترمربع انتقالى از مالک رسمى ورثه 

قاسم ابراهیمى محرز گردیده است. 
2- برابر راى شــماره ى 139760302177000570 مورخه 1397/06/06 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
خانم ناهید رفیعى نیا فرزند عباســعلى به شــماره شناســنامه 63 نجف آباد و شماره ملى 
1091998426 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 
4745 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 157/67 مترمربع 

انتقالى از مالک رسمى آقاى  عبداله قندهارى محرز گردیده است.
3- برابر راى شــماره ى 139760302177000569 مورخه 1397/06/06 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
مجید زمانى علویجه فرزند کیخســرو به شــماره شناســنامه 5189 تهران و شماره ملى 
0055987818 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 
4745 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 157/67 مترمربع 

انتقالى از مالک رسمى آقاى  عبداله قندهارى محرز گردیده است.
4- برابر راى شــماره ى 139760302177000568 مورخه 1397/06/06 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
على قندهارى علویجه فرزند زین العابدین به شماره شناسنامه 131 نجف آباد و شماره ملى 
1091910804 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 

4745 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 175/95 مترمربع 
انتقالى از مالک رسمى آقاى  زین العابدین قندهارى محرز گردیده است.

5- برابر راى شــماره ى 139760302177000567 مورخه 1397/06/06 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم 
معصومه زمانى علویجه فرزند محمد به شــماره شناســنامه 83 نجف آباد و شــماره ملى 
1091967156 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 
4745 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 175/95 مترمربع 

انتقالى از مالک رسمى آقاى  على قندهارى محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و برحســب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و 
یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود تا 
شخص یا اشــخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى 
اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت 
انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســندمالکیت صادر خواهد شد و صدور 
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.  - تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 
1397/08/15 - تاریخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 1397/09/01م الف: 268801 ابوالفضل 

ریحانى- کفیل اداره ثبت اسناد امالك مهردشت/ 8/105

ابالغ
شماره درخواست: 9710460364900069 شماره پرونده: 9609980364901292 شماره 
بایگانى شــعبه: 961323 آگهى ابالغ به متهم آقاى کورش بهداد فرزند سهراب به اتهام 
مشــارکت در کالهبردارى به مبلغ 82 میلیون ریال از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 
961323 د 30 تحت تعقیب اســت و ابالغ احضاریه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت 

آنان ممکن نگردیده بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب به 
نامبردگان ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ اتشار آگهى در شعبه 30 دادیارى دادسراى عمو مى 
اصفهان جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شوند در صورت عدم حضور پس از یک 
ماه از تاریخ اتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد. در ضمن هزینه نشر آگهى از طرف 
دادگسترى پرداخت میگردد. اصفهان- بلوار آتشگاه- روبروى پمپ بنزین بهار- نبش کوچه 
برلیان- ساختمان برلیان. م الف: 295362 طاهرى بنى- دادیار شعبه 30 دادیارى دادسراى 

عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 2) /8/544

ابالغ 
شماره درخواست: 9710460359400029 شماره پرونده: 9609980359400788 شماره 
بایگانى شعبه: 960815 ابالغ به آقاى بهروز سلطانى ف محمدعلى- نامبرده به اتهام جعل، 
استفاده از سند مجعول و معرفى خود به هویت غیر در پرونده کالسه 960815 ب 15 تحت 
تعقیب است و ابالغ احضاریه به وى به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
است. بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا 
ظرف مدت یکماه از تاریخ انت شار آگهى در شــعبه 15 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب 
اصفهان جهت پاســخگویى به اتهام خویش حاضر گردند. در صــورت عدم حضور پس از 
یکماه از تاریخ نشر آگهى مطابق قانون اتخاذ تصمیم خواهد شد. م الف: 295319 شعبه 15 

بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 1) /8/545

احضار
شماره درخواست: 9710460359500141 شماره پرونده: 9609980359500742 شماره 
بایگانى شعبه: 940786 آگهى احضار متهمین 1- آقاى سعید گلنارى فرزند نصرا... 2- خانم 
محبوبه جعفرى فرزند حسین در پرونده شماره 940786 ب 16 این شعبه به اتهام مشارکت 
در کالهبردارى تحت تعقیب قرار دارید. بدین وسیله بر اساس ماده 174 قانون آیین دادرسى 
کیفرى به شما ابالغ مى شــود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر ش وید. 

در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رســیدگى و اظهار نظر مى شود. م 
الف: 295623 سلطانیان- بازپرس شعبه 16 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 

اصفهان (مجتمع 2) /8/547

احضار 
شماره درخواســت: 9710460359500140 شــماره پرونده: 9509980359501829 
شماره بایگانى شعبه: 951968 آگهى احضار متهمین 1- خانم لیال عیوضى زاده 2- آقاى 
مسعود حقى زرکاســى فرزند قربانعلى در پرونده شماره 951968 ب 16 این شعبه به اتهام 
کالهبرد ارى تحت تعقیب قرار دارید. بدین وسیله بر اساس ماده 174 قانون آیین دادرسى 
کیفرى به شما ابالغ مى شــود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر شوید. 
در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رســیدگى و اظهار نظر مى شود. م 
الف: 295624 سلطانیان- بازپرس شعبه 16 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 

اصفهان (مجتمع 2) /8/548

احضار
شــماره نامه: 9710110359700766 شــماره پرونده: 9609980359701512 شماره 
بایگانى شعبه: 961603 در پرونده کالسه 961603 شعبه 18 بازپرسى دادسراى عمومى و 
انقالب اصفهان صفرعلى احمدى قوهکى شکایتى علیه متهمان رضا دهقانى قهجاورستانى 
فرزند اسماعیل و اشرف زکى زاده دایر انتقال مال غیرمطرح است که در جهت رسیدگى به 
این شعبه ارجاع گردیده نظ ر به اینکه متهمان مجهول المکان مى باشد حسب ماده 73 قانون 
ائین دادرسى مدنى مراتب در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا متهم از تاریخ نشر 
آگهى ظرف مدت یک ماه مراجعه تا ضمن اعالم نشانى جهت پاسخگویى به اتهام وارده و 
دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضى اتخاذه خواهد نمود. 
اصفهان- خیابان 22 بهمن- مجتمع ادارى امیرکبیر. م الف: 295635 بقائى- بازپرس شعبه 

18 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 1) /8/552

بموجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و امالك و ماده 59 - اصالحی آئین 
نامه مربوطه امالکی که در ســه ماهه دوم سال 1397 تقاضاي ثبت آنها 
پذیرفته شده و همچنین شــماره هاي از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء 
هیئت نظارت ثبت آگهی آنها باید تجدید شــود مربوط به بخش 9 ثبت 

اصفهان را به شرح زیر آگهی می نماید :
الف ) شماره پالك و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکی 
که اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهی در 

ردیف منظور گردیده اند .

بخش 9  ثبت اصفهان
1 - ابنیه و امالك واقع در ســده لنجان به شــماره 73 - اصلی و فرعی 

هاى ذیل :
2192 فرعى -  منصور احمدى فرزند عبداله نسبت به ششدانگ یکباب 

خانه به مساحت 201,80 مترمربع .
2200 فرعى – مهدى معتمدى ســده فرزند رحیم نسبت به ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 214,57 مترمربع .
2201 فرعى – فتاح قربانى فرزند کیامرث نســبت به ششدانگ یکباب 

خانه به مساحت 240,23 مترمربع .
2202 فرعى – بى بــى ناز سلحشــور فرزند مصطفى قلى نســبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 205,64 مترمربع .
2 - ابنیه و امالك واقع در قلعه قاسم به شماره 121- اصلی و فرعی ذیل :

681 فرعى – رضا عباسى قلعه قاسمى فرزند مرتضى نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه بــه مســاحت 178,24 مترمربع مجزى شــده از 34 فرعى 

باقیمانده.
3 - ابنیه و امالك واقع در باغبهادران به شــماره 131- اصلی و فرعی 

هاى ذیل :
327 فرعى – مهرداد پوالدى فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه 

مخروبه به مساحت 222,26 مترمربع .
332 فرعى – مهین نورى دورباطى فرزند حســن نســبت به ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 117,20 مترمربع .
2552 فرعى – داود مازندرانى فرزند براتعلى نسبت به ششدانگ یکباب 

ساختمان به مساحت 131,09 مترمربع مجزى شده از 537 فرعى .
4- ابنیه و امالك واقع در جعفرآباد به شماره 143- اصلی و فرعى ذیل :

39 فرعى – ابوالقاسم اکبرى فرزند بهروز نسبت به ششدانگ یک بابخانه 

به مساحت 233,04 مترمربع .
5- ابنیه و امالك واقع در همام به شماره 158- اصلی و فرعى ذیل :

541 فرعى – عزیزالــه رفیعى طاقانکى فرزند غریب و شــهین عزیزى 
حاجت آقایى فرزند صفرعلى (بالســویه) از ششــدانگ یــک بابخانه به 

مساحت 320,27 مترمربع مجزى شده از 86 فرعى .
7-  امالك واقع در برنجگان به شماره 268- اصلی و فرعى هاى ذیل :

129 فرعى – آرش شفیعى برنجگانى فرزند ابوالفتح نسبت به ششدانگ 
یک بابخانه به مساحت 206,88 مترمربع.

220 فرعى – کورش شفیعى برنجگانى فرزند ابوالفتح نسبت به ششدانگ 
یک بابخانه به مساحت 333,25 مترمربع.

بموجب ماده 16 قانون ثبت امالك چنانچه کسی نسبت به امالك مندرج 
در این آگهی اعتراض داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت نسبت 
به آنهایی که تقاضاي ثبت شده به شــرح ردیف الف ظرف مدت 90 روز 
و نســبت به ردیف ب در مدت 30 روز دادخواست اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم نماید و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
هاي معترضی ثبت ، معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی 

تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در صورتی که قبل از 
انتشار این آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوي باید گواهی دادگاه 
را مشــعر بر جریان دعوي ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید . اعتراضات یا 
گواهی طرح دعوي که بعد از انقضاي مدت مرقوم واصل شود بال اثر است 
و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد 
شد . ضمنًا طبق ماده 56 - آیین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع 
تعیین حدود در صورت مجلس قید و اعتراض صاحبان امالك و مجاورین 
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد. 
این آگهی نسبت به ردیف( الف )در دو نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به 
ردیف ( ب ) فقط یک نوبت از تاریخ انتشــار نوبت اول در روزنامه نصف 

جهان چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد .
تاریخ انتشار نوبت اول : روز  سه شنبه   مورخ 1397/08/1
تاریخ انتشار نوبت دوم : روز پنجشنبه  مورخ 1397/09/1

م الف: 271566
محمد رضا رئیسى زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك لنجان 

 7/719/

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1397 مربوط به ابنیه و امالك واقعات در حوزه ثبتی شهرستان لنجان قسمتی از بخش  9  ثبت اصفهان

بسیارى از ما پس از مصرف گوشت یا پالپ میوه بخش هاى دیگر آن را 
روانه سطل زباله مى کنیم. اما این کار مى تواند دسترسى به برخى منابع 
غذایى ارزشمند را از بین ببرد. بخش هاى دیگر میوه ها، به ویژه پوست 
آنها نیز مى توانند منابع خوبى براى مواد مغذى مورد نیاز بدن انسان باشند.

پوست موز
بیشتر ما بدون اینکه توجهى به پوســت نرم موز داشته باشیم، تنها از 
بخش داخلى این میوه اســتفاده مى کنیم. موز حاوى «تریپتوفان» 
است که ترشح سروتونین و هورمون شادى را بهبود مى بخشد، از این 
رو به بهبود خلق و خو و محرك هاى عصبى کمک مى کند. به منظور 
استفاده از پوست موز، میوه هاى رســیده را انتخاب کنید. پوست موز 

رسیده نرم تر، نازك تر و خوشمزه تر است. 
ساقه هاى بروکلى

ساقه هاى بروکلى حاوى «سولفورافان» است که یک ماده شیمیایى 
گیاهى آنتى اکسیدان با ویژگى هاى ضد التهابى است. از سلول ها در 
برابر آســیب DNA محافظت مى کند، مواد سرطان زا را غیر فعال 

مى کند و تشکیل رگ هاى خونى تومور را مهار مى کند. 
مغز آناناس

از مغز آناناس مى توان در دســتورالعمل هاى مختلف استفاده کرد، زیرا 
مقدار فراوانى از ویتامین ها و مواد معدنى در آن پنهان شــده اند. آناناس 
حاوى «بروملین» اســت که یک آنزیم گوارشــى پروتئینى محسوب 

مى شود. آناناس از ویژگى هاى ضد التهابى سود مى برد و مى تواند التهاب 
ســینوس و بینى را کاهش دهد و به کاهش درد عضالنى و ورم مفاصل 

کمک کند. همچنین، آناناس داراى ویژگى هاى ضد انعقادى است. 
پوست پیاز

پوست پیاز از محتواى باالى «کوئرســتین» سود مى برد که این ماده 
مغذى گیاهى در مبارزه با التهاب، کاهش فشــار خون، پیشــگیرى از 
تشکیل پالك در شریان ها و حفظ سالمت قلب مؤثر است. پیازهاى 

قرمز حاوى کوئرستین بیشترى نسبت به نمونه هاى زرد هستند. 
پوست مرکبات

بسیارى از ما پس از گرفتن آب لیمو پوســت آن را دور مى اندازیم. 

اما پژوهش هاى صورت گرفته موارد استفاده جالب توجهى را براى 
پوست لیمو نشان داده اند. همچنین برخى فواید تغذیه اى چشمگیر 
در پوست لیمو پنهان شــده اند. دو قاشــق غذاخورى پوست لیمو 
مى تواند حاوى 3 گرم فیبر باشد، پنج برابر ویتامین C بیشتر نسبت 
به پالپ این میوه داشته باشــد و منبع خوبى براى ویتامین ها و مواد 
معدنى اساسى دیگر از جمله ریبوفالوین، تیامین، نیاسین، فوالت، 
ویتامین B6، ویتامین B5، ویتامین A، کلسیم، آهن، پتاسیم، رویو 

منیزیم باشد.
برگ هاى کرفس

در کنار ساقه هاى کرفس، از برگ هاى این گیاه نیز مى توانید در پخت 

و پز استفاده کنید. برگ هاى کرفس سرشار از منیزیم، کلسیم و ویتامین 
C هستند و شما مى توانید از آنها در ســاالدها به عنوان یکى از مواد 

تشکیل دهنده گیاهى استفاده کنید.
ساقه چغندر 

ســاقه هاى چغندر نیز به انــدازه برگ هاى آن مهم هســتند، زیرا 
از محتــواى مواد مغذى باالیى ســود مى برند. ســاقه هاى چغندر 
از محتواى بــاالى «گلوتامین» برخوردار هســتند و مــى توانند 
سیســتم ایمنى بدن انســان را تقویت کنند. همچنیــن به عنوان 
یک ســبزى برگدار، آنها منبــع خوبى براى آهن و فیبر محســوب 

مى شوند.

یخته شوند بخش ھایی از مواد غذایی که نباید دور ر

حیدر عظمایى، محقق و پژوهشگر طب سنتى درباره 
مهمترین خواص شربت زیره اظهار کرد: این شربت 
تأثیر چشمگیرى در کنترل اشــتها و چربى سوزى، 
تقویت دستگاه گوارش، بهبود عملکرد روده ها و الغر 
شدن افراد دارد و این شربت ضد نفخ و بادشکن است 

و به هضم غذا کمک مى کند.
وى افزود: شربت زیره نقش مؤثرى در تصفیه 

خون، پاکسازى کبد و کلیه ها و دفع سنگ 
کلیه دارد؛ همچنین موجب کاهش چربى 

خون و کبد (کلسترول و ترى گلیسیرید) 
مى شود.

 عظمایى درباره خواص دیگر شــربت 
زیره بیان کرد: این شــربت موجب تقویت 

سیستم ایمنى بدن، تقویت بینایى، جوانسازى پوست 
و مو، استحکام اســتخوان ها، کمک به درمان درد و 
التهاب مفاصل(آرتریت)، رماتیســم مفصل(آرتریت 
رماتوئید) و پیشگیرى از ناراحتى هاى قلبى و عروقى 

مى شود.

پاى مرغ یکــى از خوراکى هایى اســت که اگرچه بســیارى از جوانان و کم ســن و ســال ها بخاطر 
ظاهرش دوســت ندارند امــا خواصى بى نظیــر بــراى ســالمتى دارد. در ادامه از خــواص بى نظیر

 پاى مرغ مى گوییم.
  پاى مرغ خواص ضدسرطانى دارد.

  پاى مرغ کلسیم باالیى دارد و در نتیجه براى درمان شکستگى استخوان ها و حفظ بافت هاى عضالنى 
نقشى پررنگ ایفا مى کند.

  پاى مرغ سرشار از مواد مفید براى حفظ سالمت و ایمنى بدن است و در نتیجه مى تواند در پیشگیرى از 
انواع بیمارى ها مفید واقع شود.

  پاى مرغ حاوى مقادیر زیادى کالژن است و در نتیجه سالمت پوست و موى شما را تنظیم مى کند.
  پاى مرغ را مى توان منبعى مناسب از پروتئین حیوانى دانست.

  با مصرف مداوم پاى مرغ با مشکالت هورمونى خداحافظى کنید.
  پاى مرغ کمک مى کند پوستى شفاف تر داشته باشید.

  افرادى که به طور منظم در رژیم ماهانه خود پاى مرغ را مى گنجانند، دیرتر پیر مى شوند.

به گفته محققان، مصرف مغزیجات آجیلى به عنوان 
میان وعده، عالوه بر فواید متعــدد، موجب افزایش 

طول عمر مى شود.
طبق مطالعه محققان، خــوردن 20 گرم مغزیجات 
آجیلى در روز، ریسک بیمارى هاى قلبى، سرطان و 

سایر بیمارى ها را کاهش مى دهد.
خوردن روزانه مغزیجاتى نظیر بــادام زمینى، فندق، 
گردو و بادام مى تواند ریســک بیمــارى هاى قلبى 

عروقى را تا حدود 30 درصد، ریســک ســرطان را تا 
15 درصد و ریســک مرگ زودهنگام را تا 22 درصد 

کاهش دهد.
نتایج همچنین ارتباط خــوردن مغزیجات آجیلى را با 
کاهش ریسک مرگ ناشى از بیمارى تنفسى و دیابت 

نشان داده اند.

آجیل را از زندگیتان حذف نکنید پاى مرغ چه خواصى دارد؟شربتى براى دفع سنگ کلیه
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رماتوئید) و پیشگیرى از ناراحتى هاى قلبى و عروقى 
ومى شود. ن ر بى ى رى بی ری روز ر ى جی

سایر بیمارى ها را کاهش مى دهد.
خوردن روزانه مغزیجاتى نظیر بــادام زمینى، فندق، 
بادام مى تواند ریســک بیمــارى هاى قلبى گردو و

ب ی ىو رى بی ز ى ر شری
نشان داده اند.
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

خداوند در اشیاء حلول نکرده، که توان گفت در درون آنهاست و از آنها دور 
نیست، که توان گفت جدا از آنهاست. تدبیر کارها و آفریدن موجوداتى که 
در آغاز آفریده، او را خســته و مانده نکرده اســت  و هرگز در آفرینش 
ناتوان نشــده که از آن بــاز ایســتد. در آنچه قضــا رانده و مقــدر کرده، 
شــبهه اى در او راه نیافته، بلکه همواره قضائى بوده است استوار و علمى 

موال على (ع)محکم و فرمانى ثابت و برقرار. 

آگهى مناقصه نوبت سوم
شهردارى فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 5/408 مورخ 97/04/30 شوراى اسالمى شهر 

فالورجان نسبت به اجراى پروژه زیر از طریق برگزارى مناقصه انتخاب پیمانکار نماید.

 - آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 97/09/18 مى باشد.
- جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

چاپ اول

جواد نصرى- شهردار فالورجان

پروژه ساماندهى و مرمت پوشش انهار و دفع آب هاى سطحى محله گارماسه فالورجان

مبلغ اعتبار پیش بینى شده: مدت پروژه: یک ماه
محل پروژه: محله گارماسه فالورجان4/000/000/000 ریال

نوع فهرست بها: راه و باند 
محل تأمین اعتبار: شهردارى فالورجانتعدیل و مابه التفاوت مصالح: نداردسال 1397

کلیات عملیات اجرایى شامل: 
1- عملیات تخریب.                      2- خاکبردارى با دست و ماشین.

3- تهیه و نصب لوله بتنى.                  4- تهیه و اجراى باالست کوهى.
5- تهیه و اجراى بتن.          6- موارد پیش بینى نشده مطابق دستور کارهاى ابالغى.

آگهى مزایده عمومى (نوبت دوم)
شهردارى گز برخوار بر اساس مجوز شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد 
تعداد 6 قطعه زمین با کاربرى مســکونى را از طریق مزایده عمومى به فروش 
برساند. متقاضیان مى توانند جهت بازدید از زمین هاى مزبور، واریز سپرده و 
تسلیم پیشنهاد تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه 1397/09/18 به دبیرخانه 
شــهردارى گز برخوار مراجعه نمایند. ضمنًا اطالعات تکمیلى مزایده فوق از 
طریق وب سایت شهردارى به نشانى www.gazborkhar.ir در دسترس 
مى باشد. همچنین امور مالى (آقاى شفیعى) با شماره تلفن 45721961- 031 

داخلى 118 در ساعات ادارى آماده پاسخ گویى به سواالت احتمالى مى باشد.

چاپ اول

روابط عمومى شهردارى گز برخوار

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزى 
اصفهان گفت: ملت ایران با تکیه بر توانمندي هاي 
خود و با اســتفاده از توان نخبگان و اندیشمندان از 

بحران ها به سالمت عبور خواهند کرد. 
مصطفی رناســی افزود:در دوران 40 ســال پس از 
انقالب، می تــوان گفت که اقتصاد ایــران با فراز و 
نشیب هاي بسیاري همراه بوده و در بیشتر اوقات نیز از 
وضعیت پایداري برخوردار نبوده است؛ حتی در طول 
سال هایی که شاهد رشــد مثبت اقتصادي بوده ایم، 
این رشد تداوم زیادي نداشته، اما در 10 سال گذشته 
ناپایداري شرایط اقتصادي، به ویژه در بخش صنعت 
افزایش یافته است و از تجربیات این سال ها می توان 
راهکارهاي مناسبی براي گذر از شرایط تحریم فعلی 

نیز به دست آورد. 
وى افــزود: کاهــش واردات کاال، افزایش قیمت 

کاالهاي وارداتی، توجه بیشــتر به صنایع داخلی به 
علت دسترســی کمتر به بازارهاي جهانی، کاهش 
قاچاق کاال به علت افزایش ارزهاي خارجی، افزایش 
روحیه ملی گرایی و توجه به توانمندي هاي داخلی از 

جمله این برنامه ها است.
وى ادامه داد: در این راستا، سیاست گذاري هاي دولت 
براي تبدیل تهدیدها به فرصت ها می تواند بسیار مؤثر 
باشد و دولت و سیاست گذاران نظام جمهوري اسالمی 
ایران می توانند با اتخاذ سیاست هاي مدبرانه، حمایت 
از تولیدکنندگان داخلی و حمایت از تولید ایرانی، در 
مقابل کاالهاي وارداتی و هدایت سرمایه هاي ملی به 
سمت تقویت زیرساخت هاي اقتصادي، این تهدیدها 

را به فرصت تبدیل کنند.
رناســى اظهارکرد: برخی از اقدامات پیشنهادي که 
در این شــرایط می توان انجام داد ایجاد شفافیت در 

اداره کشــور با حذف رانت ها و یارانه  ها و مبارزه با 
فساد از طریق ایجاد شرایط مساعد براي مطبوعات و 
رســانه هاي ملی به عنوان بهترین چشــم و گوش 
دولت براي مبارزه با هرگونه رانت و فساد و همچنین 
تک نرخی نمــودن ارز به منظور اســتفاده بهینه از 
ســرمایه هاي ملی، تســهیل صــادرات، کاهش 
رانت هاي ارزي و حمایت از دهک هاي آسیب پذیر، 

صرفاً با بن کاالهاي ضروري هستند.
وى افزود:آزادســازي هرچه بیشتر اقتصاد و کاهش 
نقش دولت در اقتصاد، واگــذاري  بنگاه هاي دولتی 
به بخــش خصوصی توانمند با شــرایط آســان تر 
براي افزایــش درآمدهاي دولــت و کاهش هزینه 
بنگاه هاي دولتی وکوچک ســازي دولت به منظور 
کاهش هزینه هاي دولت و کاهش بروکراسی اداري 

از دیگر اقدامات است.
رناسى بیان کرد: مشــارکت با بخش خصوصی در 
چارچوب قراردادهاي EPCF، BOT  و امتیازاتی 
نظیر استفاده از زیربناهاي حمل و نقل ریلی و امکان 
حق دسترسی به آن تا زمان استهالك کامل سرمایه 
با سود مورد توافق و شبکه سازي واحدهاي کوچک 
با شــرکت هاي بزرگ پیمانکاري بــراي افزایش 
بازدهی پیمانکاران، افزایش خوشــه هاي تولیدي و 
صادراتی و نیز برنامه ریزي درجهــت ایجاد پیوند با 
زنجیره هاي  ارزش جهانی، انعقاد موافقت نامه هاي 
دوجانبه ســرمایه گذاري و حذف مالیات مضاعف با 
کشورهاي مبداء سرمایه گذاري؛ به ویژه همسایگان 
با هــدف تســهیل ورود ســرمایه خارجــی و ارائه 
ضمانت نامه هاي کافی مرتبط از دیگر برنامه هاى 

الزم االجرا است.

مدیرعامل شرکت فوالد ســنگان از سرمایه گذارى 
فوالد مبارکه در احداث هفت مدرســۀ شش کالسه 
در منطقۀ محروم شهرستان خواف استان خراسان 

رضوى خبر داد.
در این آئین که بــا حضور نمایندة مــردم خواف و 
رشتخوار در مجلس شوراى اســالمى، امام جمعه، 
دادستان، سرپرست فرماندارى، ناظران و مشاوران 
مدیــرکل توســعه، تجهیــز و نوســازى مدارس 
خراســان رضوى و جمعى از اعضاى شــوراهاى 
اسالمى و مســئوالن محلى روستاهاى عباس آباد،

 قلعه نــو، بیاس آبــاد، حســین آباد، بهدادیــن و 
شــهرهاى قاســم آباد و نشــتیفان برگزار شــد، 
«محســن میرمحمــدى» مدیرعامــل فــوالد 
ســنگان تصریح کــرد: توجه به مســئولیت هاى 
اجتماعى و توســعۀ منطقه ســنگان از برنامه هاى 

فوالد مبارکه است و سرمایه گذارى بالغ بر 25هزار 
میلیارد ریال از ســوى فوالد مبارکه در حوزة صنایع 
معدنى این منطقه، مصــداق عینى عمل به منویات 
مقام معظم رهبرى و منشــأ خیروبرکت براى مردم 

منطقه است.
وى تســریع در اجــراى پروژه هاى توســعه اى و 
اســتفادة حداکثرى از ظرفیت هاى ایجادشــده در 
شــرکت صنایع معدنى فوالد ســنگان و همچنین 
یفــاى نقــش مســئولیت هاى اجتماعــى در  ا
منطقه خواف را از برنامه هاى مدیریت فوالد مبارکه 

برشمرد.
میرمحمــدى با اشــاره بــه نزدیک شــدن زمان 
بهره بردارى از پروژه هاى توســعه منطقه سنگان، 
بر اهمیت اهتمام هرچه بیشــتر مدیران اســتانى و 
شهرستانى به همکارى و رفع تنگناهاى زیرساختى 

صنایع تأکید و ابراز امیدوارى کرد: به زودى شــاهد 
بهره بــردارى از یکــى از بزرگ تریــن پروژه هاى 
کنستانتره ســازى در ســطح کشــور به ظرفیت 5 
میلیون تن با ســرمایه گذارى فوالد مبارکه خواهیم 

بود.
مدیرعامل فوالد ســنگان در بخش پایانى سخنان 
خود با اشــاره به این که در شهرســتان خواف که 
در 270 کیلومترى جنوب شرق مشــهد قرار دارد،

بیــش از 30 هــزار دانش آمــوز دچــار کمبــود 
امکانات تحصیلى هســتند، گفت: بنابــر برنامه ها 
و پیش بینى هــاى صورت گرفتــه، مقــرر اســت 
با ســرمایه گذارى فوالد مبارکه، مــدارس مذکور 
طى 12 ماه ســاخته شــوند تا دانش آموزان بتوانند
 در محیطى شایســته تر به تحصیــل علم و دانش 

بپردازند.

بهره بردارى از 
بزرگترین پروژه 
کنستانتره سازى 
کشور با 
سرمایه گذارى 
فوالد مبارکه 

به زودى
نایب رئیس اتاق بازرگانى اصفهان:

با تجربیات سال هاى پیشین می توان
 از تحریم هاى  فعلی عبور کرد

آگهى تجدید مزایده
سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در نظر دارد نسبت به فروش امالك و اجاره محل تعمیرگاه 
خود مطابق لیســت زیر از طریق تجدید مزایده اقدام نماید. متقاضیان جهت بازدید و دریافت اسناد 
مى توانند از تاریخ نشر آگهى به سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان واقع در زرین شهر- بلوار 
جانبازان- جنب مرکز معاینه فنى خودرو مراجعه و پیشــنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى 
مورخ 97/09/18 به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند. الزم به ذکر است سایر اطالعات و جزئیات مربوط  

به معامله در اسناد مزایده مندرج است.
1- یک قطعه زمین با کاربرى تجارى، کارگاهى واقع در زرین شهر بلوار خلیج فارس- سایت مشاغل 

مزاحم شهرى به شماره L 76 به مساحت حدود 90 مترمربع
2- یک قطعه زمین مســکونى واقع در باغبهادران- طرح تفکیکى کوه آب به مساحت 180 مترمربع 

پالك 1265
3- واگذارى محل تعمیرگاه واقع در سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در قالب قرارداد اجاره

4- یک قطعه زمین با کاربرى مسکونى واقع در ورنامخواست- بلوار شهید شاهمرادى کوچه اقبال

نوبت اول

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان

آگهى مزایده (نوبت دوم)
شــهردارى تودشــک در نظر دارد باســتناد مصوبه شــماره
 5/39/ش- ت مورخ 1397/06/17 شــوراى اســالمى شــهر 
تودشک، نســبت به فروش 8 قطعه زمین مسکونى اقدام نماید. 
متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و مدارك مزایده از تاریخ 

1397/08/24 لغایت 07/ 1397/09 به شهردارى مراجعه نمایند.
* الزم به ذکر است هزینه هاى انتشار آگهى، کارشناسى و... به عهده 

برندگان مزایده مى باشد.

چاپ  دوم

محمدرضا مجلسى- شهردار تودشک


