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غذاهایى که به کلیه ها آسیب مى زنندآسفالت معابر، زیر ذره بین نظارت قرار مى گیرد«خندوانه» براى نوروز آماده مى شودعلت افزایش سفر آمریکایى ها به ایران بعد از سرخ میالن حاال سرخ تراکتور! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چه کسانى در معرض 
«پارکینسون»

 هستنـد؟

9 سرشبکه دالالن ارزى دستگیر شدند
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تحریم کامل تیم ایران 
در رسانه هاى امارات

مافیاى بزرگى به نام 
کتاب هاى کمک درسى

موافقت با استخدام 
معلمان حق التدریس
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سود ماه شمار 
چگونه 

محاسبه مى شود؟

بیمارى پارکینسون یک اختالل عصبى 
تدریجى است که در اثر کاهش سلول هاى 
مغزى تولیدکننده دوپامین به وجود مى آید. 

نبود این سلول ها منجر به از دست دادن 
کنترل ماهیچه هاى صاف و لرز ش هاى...

با اجراى مصوبه شــوراى پول و اعتبار مبنى بر 
تغییر پرداخت سود ســپرده هاى سرمایه گذارى 
کوتاه مدت از روزشمار به ماه شمار، در میزان سود 
پرداختى به صاحبان حســاب تغییراتى صورت 

مى گیرد.
در یکهزار و دویست و شــصت و دومین جلسه 
شــوراى پول و اعتبار که در تاریخ بیستم آذرماه 
برگزار شــد، مقرر شــد از ابتداى بهمن ماه سال 
جارى محاسبه ســود على الحساب سپرده هاى 

کوتاه مدت عادى از  ...
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نقش نمایندگان خوزستان در تعویق بررسى طرح تشکیل ستاد احیاى زاینده رود 
درگفتگو با درگفتگو با 22 نماینده اصفهان در مجلس تشریح شد نماینده اصفهان در مجلس تشریح شد
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ادامه دار شدن 
جنجال اظهارات 
لیال اوتادى 

على انصاریان، این بار در «ورزشگاه»
«علــى انصاریــان» بازهم مجرى شــد. بازیکن ســابق تیم ملى، 
پرسپولیس و استقالل سال هاست که پا در وادى بازیگرى، مجریگرى 
و تهیه کنندگى گذاشــته و در حوزه هنر، اتفاقًا هنرپیشه 
بدى هم نیســت. او که در حیطه بازیگرى اش در سینما و 
تلویزیون جنجالى نداشــت، در مجریگرى سر و صدایى به پا 

کرد  تا جایى که بر سر برنامه «زابیواکا» به گفته ...
6
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 4 بخوانید

اگر پول هایتان را در حساب کوتاه مدت
 گذاشته اید بخوانید

انتقــال 
پسماندهاى نفتى 

به اصفهان
 فرصت یا تهدیـد؟

درصددیم اختیارات مدیران کل  استان را به شهرستان ها واگذار کنیم
استاندار اصفهان:

3

منشا به درد  ذوب آهن منشا به درد  ذوب آهن 

شهردارى فالورجان بر اساس مصوبه شــماره 5/922 مورخ 97/09/17 شوراى محترم اسالمى شهر 
فالورجان در نظر دارد زمین واقع در پارکینگ ترمینال مسافربرى را جهت سکوى اتوبوسرانى با شرایط 

مشروحه ذیل به متقاضیان واجد شرایط به مدت دو سال شمسى به صورت اجاره واگذار نماید. 
1- دویست مترمربع زمین واقع در پارکینگ ترمینال مسافربرى جهت سکوى اتوبوسرانى مى باشد که 
قیمت پایه اجاره براى سال اول بر اساس قیمت کارشناسى ماهیانه مبلغ 6/050/000 ریال و براى سال دوم 

با ده درصد افزایش نسبت به سال اول مى باشد که باالترین مبلغ پیشنهادى برنده مزایده خواهد بود.
2- شرکت کنندگان باید آخرین قیمت پیشنهادى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 

97/10/23 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.
3- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

4- شرکت کنندگان مى بایست داراى مجوز از سازمان حمل و نقل و پایانه ها باشند.
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

آگهى تجدید مزایده نوبت دوم

جواد نصرى- شهردار فالورجان

غالمرضا بابائیان- شهردار طرق رود

بر اساس مصوبه شماره 29 مورخ 1397/08/03 شوراى اسالمى شهر طرق رود، شهردارى در نظر دارد 4 قطعه زمین 
با کاربرى مسکونى به نشانى شهر طرق رود- محله باغستان پایین- اول ورودى شهر طرق رود- جنب بلوار اصلى 
امام على (ع) را به قیمت پایه کارشناسى از طریق مزایده عمومى موضوع ماده 13 آیین نامه مالى شهرداریها به شرح 

ذیل اقدام نماید.
1- متراژ و قیمت پایه کارشناسى زمین ها به شرح ذیل: 

الف: قطعه B 20 به متراژ 198 مترمربع به قیمت پایه کارشناسى 425/700/000 ریال
ب: قطعه B 46 به متراژ 212/50 مترمربع به قیمت پایه کارشناسى 456/875/000 ریال
ج: چ: قطعه B 22 به متراژ 198 مترمربع به قیمت پایه کارشناسى 425/700/000 ریال

ح: قطعه B 21 به متراژ 198 مترمربع به قیمت پایه کارشناسى 425/700/000 ریال
شرایط شرکت در مزایده:

1- واریز مبلغ 5٪ مبلغ پایه کارشناسى به شماره حساب 104629754001 نزد بانک صادرات بنام شهردارى طرق 
رود یا ضمانت نامه بانکى با اعتبار 3 ماه معادل مبلغ فوق به همراه مدارك که شامل (برگ آگهى مزایده مهر و امضا 
شده و فیش واریزى به مبلغ 5٪ قیمت پایه زمین موردنظر پیشنهاد دهنده وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکى و برگ 
مشخصات شرکت کننده به صورت خوانا، کامل و مهر و امضا شده و قیمت پیشنهادى مورد نظر خود را که باید بیشتر 
از نرخ کارشناسى باشد مهر و امضا نموده) در پاکت قرار داده و به دبیرخانه شهردارى تحویل و رسید دریافت نمایند.

2- به مدارك ناقص، مخدوش و ناخوانا و خالى ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- پس از اعالم پیشنهادات و تعیین برنده ســپرده اول تا سوم نگهدارى و سپرده سایر شرکت کنندگان مسترد 
مى گردد و چنانچه نفر اول ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابالغ کتبى شهردارى جهت تنظیم قرارداد فروش اقدام ننماید 
سپرده وى بدون تشریفات قانونى به نفع شهردارى ضبط خواهد شد و پس از انقضاى مهلت تعیین شده شهردارى در 
صورت ص رفه و صالح با نفرات دوم و سوم به ترتیب با توجه به مبلغ پیشنهادى قرارداد منعقد خواهد کرد و در صورت 

انصراف نفرات دوم و سوم نیز به همان ترتیب نفر اول عمل خواهد شد.
4- مزایده به صورت کتبى مى باشد و شرکت در مزایده به منزله قبول کلیه شرایط مزایده مى باشد.

5- کمیسیون در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار مى باشد.
6- شرکت کنندگان نسبت به دریافت فرم پیشنهاد قیمت و سایر اسناد مزایده از امور مالى شهردارى طرق رود تا روز 

چهارشنبه مورخ 1397/11/03 اقدام نمایند.
7- مهلت قبول پیشنهادات تا پایان وقت ادارى روز شنبه 1397/11/06 مى باشد.

8- کمیسیون روز یکشنبه مورخ 97/11/07 در محل شهردارى طرق رود با حضور اعضا کمیسیون عالى معامالت 
شهردارى تشکیل و برنده اعالم مى گردد.

9- کلیه هزینه هاى ارزیابى، کارشناسى، مالیات، بیمه و انتقال مالکیت به عهده برنده مزایده مى باشد.
10- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 54333420 داخلى 4 تماس گرفته شود.

آگهى مزایده (نوبت سوم) چاپ اول

شهردارى بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شوراى اسالمى شهر، طى تشریفات مزایده عمومى و حسب ضوابط 
و مقررات آیین نامه مالى شهرداریها، قطعه زمین شماره 8 به مساحت 198 مترمربع از مجموعه تفکیکى حاج على 
غالمى واقع در بلوار مصطفى خمینى فرعى 8 مترى احداثى را به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان، اشخاص 
حقیقى و حقوقى درخواست مى گردد از تاریخ 1397/10/08 جهت بازدید از محل موردنظر و دریافت اسناد شرکت 

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

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

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

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

نوبت دوم

مجید صفارى- شهردار بادرود

آگهى مزایده 

على انص
«علــى انصار
ا ووسپولیس و پر
ت و
بدى
تلویزیو
کرد  تا

ولیال او الایال لیالاول

این افراد با تجمع در یکى  از مناطق شهر اصفهان در زمینه خرید و فروش غیرقانونى ارز فعالیت مى کردند
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معاون گردشگرى کشــور از افزایش سفر گردشگران 
آمریکایى به ایران خبر داد.

ولى تیمورى با اشاره با اینکه در هفت ماه نخست امسال 
1665 گردشگر آمریکایى به ایران آمدند که این آمار در 
مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته 27 درصد رشده 
داشته است، اظهار کرد: فقط در ماه آبان 214 گردشگر 
آمریکایى به ایران ســفر کردند که در مجموع شــمار 
گردشگران ایاالت متحده آمریکا در ایران از ابتداى سال 

97 تا پایان ماه آبان به 1879 نفر رسیده است.
وى رشد سفر این گردشگران به ایران را با توجه به خروج 
آمریکا از برجام و تهدیدها و تحریم هاى اخیر قابل توجه 

دانست و بیان کرد: با وجود فشــارهایى که در ماه هاى 
گذشته وارد شده اما کنجکاوى گردشگران خارجى براى 

دیدن ایران و آشنایى با مردم و جامعه بیشتر شده است.
معاون گردشگرى سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى 
و گردشگرى همچنین گفت: با رایزنى هاى  صورت گرفته 
با مراجع ذیربط، فرایند صدور ویزاى اتباع آمریکایى نیز 

تسهیل مى شود.
معاون گردشگرى کشور، مهمان نوازى و تعامل ایرانى ها 
را از دالیل و ابزارهاى مؤثر در جذب گردشگر دانست و 
بیان کرد: گردشگرى عامل بسیار مهمى در معرفى و ارائه 

تصویر واقعى از ایران به مردم جهان است.

وزیر آموزش وپرورش از تهیه آیین نامه اجرایى استخدام 
معلمان حق التدریس خبر داد.

در مطلبى که سید محمد بطحایى نوشته آمده است:  «امروز 
با گردش کارى که خدمت ریاست محترم جمهورى داده 
بودم، به منظور تعیین تکلیــف معلمان حق التدریس که 
مشمول مصوبه شهریور ماه مجلس بودند با تهیه آیین نامه 
اجرایى استخدام آنها طبق ضوابط موافقت کردند.ان شاءا... 

به زودى آیین نامه را تهیه و اجرایى خواهیم کرد.»
طبق قانون مجلس تمام نیروهاى حق التدریس و پیش 
دبستانى مشمول قانون با توجه به رشته و دوره تحصیلى، 
جنسیت و ســنوات خدمت و ظرفیت استخدام اعالمى 

توسط سازمان ادارى و استخدامى کشور و براساس نیاز 
استان ها باید یک دوره آموزشى را در دانشگاه فرهنگیان 
طى کنند تا پس از شرکت در آزمون پایان دوره و اخذ نمره 

قبولى به استخدام درآیند.
مدیرکل امور ادارى و تشکیالت وزارت آموزش وپرورش 
نیز گفت: فرایند احصاى نیاز که شرط اصلى براى تحقق 
استخدام است در رشته، جنسیت و مقطع مورد نیاز توسط 
آموزش وپرورش انجام شده است و به محض اعالم سهمیه 
توسط سازمان امور ادارى و استخدامى و پیش بینى منابع 
مالى در بودجه ســنواتى، آموزش وپرورش آمادگى دارد 

مطابق آیین نامه اجرایى فرایند استخدام را شروع کند.

علت افزایش 
سفر آمریکایى ها به ایران

موافقت با استخدام معلمان 
حق التدریس

تأیید الیحه 
مبارزه با پولشویى

  ایرنا | عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
از تأیید نهایى الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویى 
در اولین جلسه مجمع به ریاست آملى الریجانى خبر 
داد و گفت: این الیحه به رئیس مجلس براى ابالغ 
ارسال مى شــود. غالمرضا مصباحى مقدم افزود: 
اصالحاتى در الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویى 
انجام شــده اســت. الیحه اصالح قانون مبارزه با 
پولشویى توسط شوراى نگهبان به مجلس اعاده شد 
اما مجلس با اصرار بر موضع خــود، آن را به مجمع 

تشخیص ارسال کرد.

آشیخ اکبر 
هنوز زنده است

روزنامه «جمهورى اسالمى»   آفتاب نیوز|
با عفت مرعشى همسر آیت ا... هاشمى رفسنجانى 
مصاحبه اى انجام داده اســت. او در این مصاحبه در 
پاسخ به این سئوال که جاى خالى هاشمى را تا چه 
حد احساس مى کند گفت: من به جاى خالى ایشان 
در زندگى و در دوران هاى مختلف عادت کرده بودم. 
هر پنج شنبه که ســر مزار ایشان مى روم و با ایشان 
درددل مى کنم. با توجه به فیلم ها و کتاب ها و مطالبى 
که هنوز هم براى تخریب ایشــان ساخته یا نوشته 
مى شوند، هنوز هم احساس مى کنم آشیخ اکبر زنده و 

تأثیرگذار است که این براى من مهم است.

هم آوایى احمدى نژاد و 
روحانى! 

صبح دیــروز اولین جلســه مجمع   انتخاب|
تشخیص مصلحت نظام به ریاســت آیت ا... آملى 
الریجانى برگزار شد. حجت االسالم حسن روحانى 
و محمود احمدى نژاد از غایبان این جلسه معارفه که 

اکثریت اعضاى مجمع در آن حضور داشتند، بودند.

بچه ها و شماها!
 میزان| ســید عباس صالحى، وزیر ارشــاد 
در توییتى بــه کاهش نرده هاى حفاظتــى در نماز 
جمعه تهــران واکنش نشــان داد. در نمــاز جمعه 
هفته پیش تهران دو ردیف از نــرده هاى حفاظتى 
برداشته شــد. ســید عباس صالحى در واکنش به 
این اقدام نوشــت: خبر خوبى بود. جامعه به همین 
خبرهاى ســاده هم امیدوار مى شــود. قرار نبود در 
جمهورى اسالمى طبقه جدیدى شکل بگیرد. دیروز
 شــوخى_جدى به همراهان حفاظتى ام مى گفتم 
ما مســئوالن کشــور را دو چیز کم اعتبــار کرده: 

فرزندانمان وشماها.

تلگرام
 تهدید امنیتى بود

 خانه ملت|  نماینده اردستان در مجلس در 
پاسخ به این سئوال که آیا فقط فیلتر راهکار مواجهه 
حاکمیت بــا تلگرام بود، گفت: تلگــرام تهدیدهاى 
امنیتــى، اجتماعى، اقتصــادى ایجاد کــرده بود؛ 
اتفاقاتى که در دى ماه ســال گذشــته در کشــور 
افتاد، نمونه آن اســت. حجت االسالم سیدصادق 
طباطبایى نژاد افزود: البتــه مذاکراتى هم با مدیران 
آن انجام شــد؛ هم قبل از آن و هــم در حین و بعد 
از فیلترینــگ، مذاکراتى داشــتند که ســرورهاى
 تلگرام را در اختیــار ایران قرار بدهیــد اما این کار 

صورت نگرفت.

اقلیت فاسد تأ ثیرگذار
مســئول نمایندگى ولــى فقیه در    ایسنا|
سازمان بسیج مستضعفین خاطرنشــان کرد: اکثر 
مدیران کشورمان صالح هســتند، مدیران فاسد در 
اقلیت هســتند، ولى این مدیران فاســد در جامعه 
اثرگذار هستند، هر کســى که به خون شهدا خیانت 
کند، بر اســاس وعده خداوند در دنیا و آخرت ذلیل 

خواهد شد.

خبرخوان
عدد نجومى 

درآمد دانشگاه آزاد 
 بهار| رئیــس کمیســیون امنیت ملى 
و سیاســت خارجــى مجلــس تأکیــد کرد: 
دانشــگاه آزاد براى هــر دانشــجوى دکترا 
به صورت میانگیــن در هر تــرم 15 میلیون 
تومان، دانشجوى ارشد هشت میلیون تومان 
و لیســانس دو میلیون تومان دریافت مى کند 
اما ما شاهد هســتیم که اتوبوسى در آنجا بوده 
که پنج ســال معاینه فنى نشــده و معناى آن 
این است که سوء استفاده صورت گرفته است. 
حشمت ا... فالحت پیشه گفت: در جاهایى که 
درآمدزایى کالن دارند مثل دانشــگاه آزاد که 
مجموع در آمد آن به هزار هزار میلیارد تومان یا 
یک تریلیون مى رســد، این مسائل قابل قبول 

نیست. 

سرمایه گذارى طالیى 
اما نامناسب

رئیس اتحادیــه تولیدکنندگان   آفتاب نیوز|
و صادرکننــدگان طــال و جواهــر بــا بیان 
اینکــه ذائقــه مــردم در خرید طــال تغییر 
کرده اســت، گفت: ســرمایه گــذارى روى 
ارز و ســکه طال مناسب نیســت. سیدحجت 
شــفایى اظهــار کــرد: مــردم مى توانند به 
جــاى خریــد ارز و ســکه کــه قیمــت آن 
در نوســان اســت، طــالى ســاخته شــده 
بخرند که هــم قابلیت اســتفاده زینتى دارد 
و هم مى توان بــر روى آن ســرمایه گذارى 

کرد.

اوباما هم خواننده شد!
 ایران آرت| رئیس جمهور سابق آمریکا با 
اجراى یک قطعه موسیقى همه را شگفت زده 
کرده اســت. این ترانــه  با صــداى «باراك 
اوباما»، 9000 نسخه اش فروش رفته و بیش 
از 300هزار پخش دیجیتال داشــته اســت. 
متن این ترانه بخشــى از نامــه خداحافظى 
«جرج واشنگتن»، نخســتین رئیس جمهور 
ایاالت متحده آمریکاســت کــه در موزیکال 
مشــهور و پرفروش «همیلتون» به کار رفته 

است.

بد و بى راه دوطرفه!
على طادى، کارگردان مستند    فارس|
«هاشمى زنده اســت» در نشست خبرى این 
اثر در جشنواره عمار گفت: این مستند را یکى 
از کسانى که اعتقاد دارد مرحوم هاشمى با قصد 
و غرض وارد جریان انقالب شده است، دید و 
به ما گفت با دیدن کار شما هاشمى براى من 
تطهیر شد. ما براى ساخت این مستند از هر دو 
طیف بد و بى راه مى شنویم. خودى ها مى گویند 
او را تطهیر کــرده اى و آن طرفى ها مى گویند 

سیاه نمایى کرده اى.

چالش
 قبض به دست ها

رئـیـس مـرکـز مـشارکت هاى    میزان |
مـردمـى و توانمندسازى سازمان بهزیستى با 
بیان اینکه در حال حاضر یکى از چالش هایى 
که سازمان بهزیستى کشور با آن روبه رو است 
فعالیت مؤسســات خیریه اى است که مجوز 
فعالیت خــود را از ارگانى به غیر از ســازمان 
بهزیســتى کشــور گرفته اند افزود: متأسفانه 
گزارش هــاى زیــادى از مردم به دســتمان 
رســید که افرادى قبض به دســت در خیابان 
جلوى آنهــا را  مى گیرنــد و بــا معرفى خود
 به عنوان کارمند یک مؤسســه خیریه طلب 
پول براى کمــک مى کنــد. ایــن در حالى 
است که هیچ کدام از مؤسســاتى که زیرنظر
 بهزیســتى هســتند اجــازه ندارنــد بــه
 صورت قبضــى از مردم کمک هــاى نقدى 

دریافت کنند.

در روزهاى گذشته، پخش فیلم صحنه دار «جکى چان» 
از شبکه  کیش، با حاشیه هاى فراوان و جابه جایى مدیر این 
شبکه روبه رو شد. حاال همسر مدیر برکنار شده متنى در 
اینستاگرامش منتشر کرد و پخش این فیلم را یک توطئه 

از پیش طراحى شده علیه شوهرش دانسته است! 
او از جمله نوشته: «...  چند سئوال اساسى؛ چرا کسى پى 
جوى فیلمبردار آماده به ضبط فیلم نیست؟ چرا در کل دنیا 
فقط یک فیلم از یک زاویه مشــخص پخش شده؟ چرا 
هیچ تماس اعتراضى ازسوى کیشوندان به صداوسیما 
اتفاق نیافتاده؟ چرا اگر فیلم بازپخش است لوگو ندارد؟ 
چرا تدوینگر قسمت سانسورى را جدا نکرده؟ چرا بازبین 
پخش ُمهر تأیید پخش داده؟ چرا على رغم تأکید مدیرکل 
مبنى بر دانلود نکردن فیلم و اســتفاده از آرشــیو مورد 
تأیید سازمان، فیلم دانلود شــده؟ چرا على رغم برخورد 
با متخلفین و معرفى آنها بــه مراجع ذیصالح با توجه به 
عدم حضور قانونى مدیرکل و سرپرستى معاونت ادارى و 
مالى، شدیدترین موضع و برخورد را باید علیرضا نجابت 
ببیند و خیلى چراهاى دیگر که حاکى از برنامه اى از پیش 
تعیین شده است که امیدواریم مراجع ذیصالح مجدانه 

پیگیر آن باشند...»

سخنگوى کمیسیون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى 
تأکید کرد کتــاب هاى کمک درســى و محصوالت 
مؤسسه هاى آموزشى به یک دکان کاسبى و مافیاى 
بزرگ تبدیل شده و ساعت هاى پرمخاطب تلویزیون 

به تبلیغات آن اختصاص یافته است.
زهرا ساعى در گفتگو با «ایرنا» اضافه کرد: کتاب هاى 
کمک درسى باید به ندرت و محدود باشد و فقط براى 
برخى مقاطع تحصیلى منتشر شــود؛ همانگونه که در 

گذشته کتاب هاى کمک درســى مربوط به سال آخر 
دبیرستان بود و روى مهارت تست زنى تمرکز بیشترى 
داشــت. اما اکنون کتاب هاى کمک درسى به مقطع 
دبستان رسیده و استرس، نگرانى و دلهره به سنین پایین 
منتقل شده است.  وى ادامه داد: تبلیغات صداوسیما در 
این زمینه حتى خانواده هایى که از نظر مالى مشــکل 
ندارند را دچار مشکل کرده است؛ زیرا نمى دانند فرزندان 
خود را به کدام کالس بفرستند و از کدام کتاب کمک 

درسى استفاده کنند.
ساعى با گالیه از عملکرد صدا و سیما تصریح کرد: در 
برنامه ششم توسعه، به صدا و سیما تکلیف شده است 
که در برخى مسائل مانند اعتیاد، برنامه هاى آموزشى و 
تبلیغاتى داشته باشد و براى آن مدت زمان تعیین شده 
است اما صدا و سیما به بهانه هایى مانند نداشتن بودجه 
به این تکلیف خود عمل نمى کند اما تبلیغات سودآور 

را انجام مى دهد.

رضا کیانیان در گفتگویى با روزنامه «جام جم»، از بازى در 
نقش یک روحانى در برابر ناظر سازمان صداوسیما سخن 
گفته است. این بازیگر سینما درباره ایفاى   نقش   روحانى«کیف 
انگلیسى» به «جام جم» گفته:  «یادم   مى آید   تلویزیون   فردى  
 را به   عنوان   ناظر  فرستاده   بود   که   مراقب   همه   چیز   باشد.   وقتى  
 اولین   پالن   را   بازى   کردم   همان   آقا   درگوش   ضیاءالدین   درى  
 حرفى   زد   و   به   او   گفته   بود   که   به   من   بگوید   لحنم   شبیه   امام(ره)  
 است   و   باید   عوض   کنم.  من   هم   گفتم   باشد.  بعد   دوباره   بازى  
 کردم   و   همان   آقا   گفت   لحنم   شبیه   آقاى   مطهرى   است.   من  

 هم   گفتم   باشد. بعد   دوباره   گفت   که   لحنم   شبیه   آقاى   فلسفى  
 است  . من   هم   به   آقاى   درى   گفتم   باشد   این   آقا   درست   مى گوید  
 و   بعد   عمامه   و   لباسم   را   درآوردم   و   گفتم   از   این   به   بعد   این   نقش  
 را   همین   آقا   بازى   کند. درى   ناراحت   شــد   و   گفت   چرا   بازى  
 نمى کنم! من   هم   گفتم   مرد   حسابى   روحانیت   سنتى   سه   لحن  
 بیشتر   ندارد   و   اگر   بخواهم   با   لحن   دیگرى   صحبت   کنم   که  
 روحانیت   سنتى   نیست .  بعد   هم   به   او   گفتم   لحن   دیگرى   هم  
 هست   که   مختص   روحانیون   آذرى   است.  بعد   از   کلى   سعى   و  

 تالش   و   مشورت   با   لهجه   آذرى   بازى   کردم.                                                                                                                                                              »

گمانــه زنى درباره منشــأ بــوى عجیبى کــه هفته 
گذشته در تهران منتشــر شــد همچنان ادامه دارد.
 در جدیدترین ایــن گمانه زنى ها، دکتر اســماعیل 
کهرم طبیعت شــناس معروف در گفتگو بــا پایگاه 
اطالع رســانى «انتخاب»، ترکیدگى لوله فاضالب را 
محتمل ترین منشأ براى این بوى مرموز دانست. این 
در حالى است که دکتر پرویز کردوانى که او نیز از جمله 
معروف ترین اساتید فعال در حوزه محیط زیست است 
مى گویــد اینکه فاضــالب تهران باعث انتشــار بو 

شــده باشــد وجود ندارد. او که با روزنامه «آرمان» 
گفتگو کــرده، حتــى از تعمدى بودن انتشــار این بو 
هم ســخن گفته اســت: «همه فاضالب تهران در 
نهایت به جنوب تهران مى رود و وزش باد از ســمت 
جنوب به شــمال نیست و برعکس اســت... احتمال 
تعمدى بودن این مســئله نیــز وجــود دارد. برخى 
مقامات در این زمینــه با بنده تمــاس مى گیرند که 
آیا احتمال اینکه کشــورهایى مانند آمریــکا بتوانند
 در اکوسیســتم ایران تأثیــر منفــى بگذارند وجود 

دارد یا خیــر؟ به نظر مى رســد در ایــن زمینه چنین
 اتفاقى رخ نداده و این مســئله ریشــه داخلى دارد و 
باید پاســخ آن را در محیط پیرامون خــود پیدا کرد. 
حتى برخى از مقامات از بنده ســئوال مى کردند که آیا 
احتمال اینکه زلزله توسط آمریکا در ایران اتفاق بیا فتد 
وجــود دارد که بنده پاســخ منفى مــى دادم و عنوان 
مى کردم زلزله ریشه در محیط طبیعى ایران و مناطق 
زلزله زده دارد و نمى تواند عامل بیرونى در آن دخالت 

داشته باشد.

بعد از اعالم اسامى فیلم هاى «ســوداى سیمرغ» سى و 
هفتمین جشنواره فیلم فجر، نکته اى شاید سئوال بسیارى 
باشــد و آن اینکه چقدر نیامدن یا نرسیدن یکسرى آثار 
تحت الشعاع صحبت هاى کمال تبریزى کارگردان سینما 
بود که در جریان اکران فیلم «مارموز» مطرح کرد. روزى 
که خودش فیلمش را روى پرده برد گفت توصیه اى دارم 
فیلم هایتان را فارغ از جشــنواره،  اکران کنید. یکسرى از 
هجمه ها و انصراف ها شــاید یکى از دالیل عمده اش به 

همین اظهارنظر برگردد.

احمد امینى، کارگردان سینما و تلویزیون یکى از اعضاى 
هیئت انتخاب جشنواره فیلم فجر در گفتگو با «تسنیم»،  
اینگونه پاســخ داد: «من فکر مى کنم فیلم هاى امسال 
جشــنواره هم مخاطب عام یعنى مــردم و هم مخاطب 
خاص یعنى منتقدین و رسانه اى ها را راضى مى کند. در دو 
بخش حداقل 15 فیلم شاخص وجود دارد. اینکه برخى فرم 
پرنکردند و ترجیح دادند در زمانى غیر از جشنواره اکران 
بشوند نظر خودشان بوده است ولى اعتقاد دارم واقعاً هم به 

درد جشنواره نمى خورند و فقط باید اکران بشوند.» 

بنا بر اعالم فرماندهــان نیروى دریایى ارتــش، یکى از 
ناوگروه هاى این نیــرو به زودى راهــى اقیانوس اطلس 
مى شود. طرح برنامه این سفر به تأیید سلسله مراتب رسیده 
و امیر دریادار خانزادى، فرمانده نیروى دریایى ارتش نیز در 
آذرماه سال جارى گفت: «حضرت آقا فرمودند نیروى دریایى 
هر زمان براى دریانوردى اقیانوسى آمادگى الزم را داشت 

این اقدام را انجام دهد.» 
طبق اظهارات فرماندهان و مسئوالن مربوطه اعالم شده، 
تاکنون حضور دو یگان شــناورى در مأموریت آتى اطلس 
حضور قطعى شــده که عبارتند از «ناو لجستیک خارك» 
و «ناوشکن سهند». ناو خارك  بزرگ ترین ناو لجستیک 
غرب آسیاست و ناوشکن سهند هم اخیراً به ناوگان نیروى 
دریایى ارتش در جنوب اضافه شده است. هنوز اعالم نشده 
که در این مأموریت از یگان هاى پروازى نیز استفاده خواهد 

شد یا خیر.
ناوگروه اعزامــى نداجا براى رفتن بــه اقیانوس اطلس و 
پهلوگیرى در یکى از کشورهاى آمریکاى التین (احتماًال 
ونزوئال) دو مســیر را پیش رو دارد. مســیر اول مدیترانه 
اســت که در صورت انتخاب این مســیر، این مأموریت از 
لحاظ سیاسى نیز پیام هاى متعددى خواهد داشت چراکه

مى بایست از کانال سوئز که در اختیار کشور مصر قرار دارد 
عبور کند. مسیر دوم هم از طریق جنوب آفریقاست. طبق 
آنچه تاکنون از زبان برخى فرماندهان نیروى دریایى ارتش 
گفته شده، به نظر مى رسد گزینه اول یعنى دریاى مدیترانه، 

در اولویت باشد.
ناوگروه اعزامى ارتش، اوایل سال آینده به مأموریت اقیانوس 
اطلس اعزام مى شود و مدت زمان در نظر گرفته شده براى آن 
نیز پنج ماه است که در صورت اجرا، طوالنى ترین مأموریت 

ناوگروه هاى اعزامى نداجا در طول این ده  سال خواهد بود.

هواپیماى نروژى که ماه گذشــته به دلیل مشکل فنى 
مجبور به نشستن در فرودگاه شیراز شد در حال حاضر به 
دلیل تحریم هاى آمریکا علیه ایران در خاك کشورمان 

گیر کرده است.
شرکت هواپیمایى شاتل نروژ روز جمعه اعالم کرد یکى 
از بویینگ هاى 737 این هواپیمایى براى مدت سه هفته 
بعد از یک نشست برنامه ریزى نشده به دلیل مشکالت 
پیش آمده براى موتور هواپیما در ایــران گیر کرده چرا 
که محدودیت هاى آمریکا براى این ایرالین و احتماًال 

مسافران آن دردسر ایجاد کرده است.
این هواپیما در حال حرکت از دبى به ســمت اســلو با 
192 مسافر و خدمه بود که در تاریخ 14 دسامبر به دلیل 
مشکالت فنى مجبور به نشستن در فرودگاه شیراز شد. 
مســافران روز بعد با یک هواپیماى دیگر به اسلو رفتند، 
اما به گفته سخنگوى هواپیمایى شاتل نروژ، هواپیماى 
بویینگ 737 در خاك ایران مانده تا موتور این هواپیما 
تعمیر شود. بر اســاس گزارش یک وبسایت تخصصى 
هواپیمایى، کار تعمیرات این هواپیما به دلیل تحریم هاى 
بین المللى و تحریم ارســال قطعات یدکى به مشــکل 

خورده است.
بر اساس گزارش آژانس خبرى فرانسه ممکن است براى 
مسافران و خدمه این هواپیما نیز در صورتى که قصد سفر 
به آمریکا را داشته باشند مشکالتى به وجود بیاید. به گفته 
سخنگوى هواپیمایى نروژ، خدمه و مسافران هواپیماى 
مذکور به طور رسمى یک روز وارد ایران شده و یک شب 
در هتلى اقامت داشته اند. سال گذشته «خاویر سوالنا»،  
دبیر اســبق ناتو از ســفر به آمریکا منع شد، چون براى 
مراسم تحلیف حسن روحانى در ســال 2013 به ایران 

سفر کرده بود.

با اجراى مصوبه شــوراى پول و اعتبــار مبنى بر تغییر 
پرداخت سود سپرده هاى ســرمایه گذارى کوتاه مدت از 
روزشمار به ماه شمار، در میزان سود پرداختى به صاحبان 

حساب تغییراتى صورت مى گیرد.
در یکهزار و دویست و شصت و دومین جلسه شوراى پول 
و اعتبار که در تاریخ بیستم آذرماه برگزار شد، مقرر شد از 
ابتداى بهمن ماه سال جارى محاسبه سود على الحساب 
ســپرده هاى کوتاه مدت عادى از حالت روزشــمار به 

ماه شمار تغییر  کند.
براى اینکه بدانیم سود ماه شمار سپرده ها چگونه محاسبه 
خواهد شد، باید ابتدا نحوه محاسبه سود روزشمار را مرور 
کنیم. سود سپرده هاى بانکى به صورت روزشمار و با نرخ 
سود على الحساب طبق فرمول (مدت به روز) × (نرخ) × 
(مبلغ سپرده گذارى) تقسیم بر 365 = سود سپرده هاى 

کوتاه مدت روز شمار محاسبه مى شود.
به عبارت دیگر وقتى کارمند بانک به شما مى گوید سود 
روزشمار 15 درصد یعنى کمترین مانده روزانه شما جمع 
شده و در پایان 30 روز محاسبه مى شود. سپس عدد به 

دســت آمده در 15 درصد ضرب و مجموع آن تقسیم بر 
365 مى شود. (عبارت 365 معرف 365 روز سال است.)

به عنوان مثال اگر ده میلیون تومان را به شــکل ثابت 
در بانک با نــرخ 15 درصد نگه داریم ســود آن اینگونه 
به دست مى آید که عدد ده میلیون در 30 براى ماه هاى 
30 روزه و 31 براى ماه هاى 31 روزه ضرب شده و عدد 
300 میلیون تومان به دســت آمده در 15 درصد ضرب 
مى شــود. حال عدد 45 میلیون تومان به دست آمده بر 
365 تقسیم مى شــود و مبلغ 123 هزار تومان به دست 
مى آید و این سود یک ماه مبلغ ده میلیون تومان ثابت با 

نرخ 15 درصد است.
پیش از پرداخت سود به مشتریان براساس حداقل مانده 
حســاب آنها در طول یک روز بوده اما با این تغییر، سود 
پرداختى به مشتریان براســاس میانگین حداقل مانده 
حساب آنها در روز هاى یک ماه محاسبه و در پایان ماه به 
حساب آنها واریز مى شود. یعنى در فرمول فوق تبدیل به 
فرمول «نرخ سود ضرب  در تعداد روز هاى ماه ضرب در 

کمترین مانده طى ماه» خواهد شد.

اگر پول هایتان را در حساب کوتاه مدت گذاشته اید بخوانید

سود ماه شمار چگونه محاسبه مى شود؟

توطئه علیه شوهرم مافیاى بزرگى به نام کتاب هاى کمک درسى
با کمک «جکى چان»!

اختالف نظر کارشناسان محیط زیست درباره منشأ بوى عجیب تهران

شناورهاى ارتش ایران به یک قدمى آمریکا مى رسندایران، مثلث برموداى هواپیمایى ها!

فیلم هایى که نیامدند واقعاً به درد جشنواره نمى خوردند خاطره  رضا کیانیان از بازى در نقش یک روحانى
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 نظارت بر 160 بقعه متبرکه 
در ایام نوروز

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان گفت: 
اداره اوقاف و امور خیریه در ایام نوروز از 160 امامزاده 
سطح استان بازدید و وضعیت عمرانى و فرهنگى آنها 

را بررسى مى کند.
حجت االســالم رضا صادقى بابیان اینکه باید بقاع 
متبرکه زیبا داشته باشیم، تصریح کرد: کسى که به 
ساخت چنین مکانى به اندازه حتى هزار تومان کمک 

مى کند، در آخرت چندین برابر پاداش مى گیرد.

اجراى طرح یک شنبه هاى 
مهربانى در خمینى شهر 

رئیس جمعیت هالل احمر شهرسـتان خمینى شهر 
از اجراى طرح «یک شـنبه هاى مهربانى» در هالل 

احمر خمینى شهر خبر داد.
محمد على تاج دره گفت: در طرح «یک شـنبه هاى 
مهربانى» بـه مددجویان بیمار تا سـقف یک میلیون 

تومان امداد دارویى ودرمانى ارائه مى شود.

تکذیب سقوط آسانسور 
در دانشگاه هنر 

مدیر روابط عمومى دانشگاه هنر اصفهان خبر سقوط 
آسانسـور از طبقه چهارم خوابگاه دختـران را تکذیب 

کرد.
محمـد جبـارى اظهارکـرد: خبـر سـقوط آسانسـور 
خوابگاه دخترانه دانشگاه هنر صحت ندارد و به گفته 
دانشـجویانى که در آسانسـور بوده اند، آسانسـور به 
مدت چند دقیقه بین طبقات متوقف شـده و در آن باز 
نمى شده و بعد از چند دقیقه توقف شروع به کار کرده

 است.

معارفه شهردار سفیدشهر 
على پوربافرانى کار خود را به صورت رسمى به عنوان 

شهردار سفیدشهر آغاز کرد. 
آیین معارفه شهردار جدید سفیدشـهر با حضور مدیر 
کل دفتر امور شهرى شوراهاى استان، فرماندار آران 
وبیدگل، امام جمعه، اعضاى شوراى شهر وجمعى از 

مسئوالن ادارات شهرستان برگزار شد.

 
جاده هاى تیران 

نیازمند اعتبار ملى است
فرماندار تیران و کرون گفـت: جاده هاى مواصالتى 
تیران وکـرون نیازمنـد اعتبـار ملـى براى توسـعه و 

نگهدارى است.
مجید حججى اظهارکرد: امکانـات در جاده هاى این 
شهرستان کم است و باید زیرساخت و امکانات در این 

مسیرهاى مواصالتى افزایش یابد. 

عرضه بذر هیبرید
 گوجه فرنگى در اصفهان 

مجید طغیانى، رئیس شـوراى پژوهشى دانشگاه آزاد 
اسـالمى اسـتان اصفهان گفـت: بذر هیبریـد گوجه 
فرنگى تا چند ماه آینده در این دانشگاه تجارى سازى 

و عرضه خواهد شد.

ورود سامانه جدید بارشى 
به اصفهان

کارشناس مسـئول پیش بینى هواى استان اصفهان 
گفت: ظهر یک شـنبه (امروز)سامانه بارشى جدیدى 
وارد استان مى شود که براى اکثر نقاط استان، به ویژه 
مناطق غربى و جنوبى بارش برف و باران پیش بینى 

مى شود.
رضا کریمیان افزود: براى مناطق صنعتى و کالنشهر 
اصفهان شـرایط افزایش میـزان غلظـت آالینده ها 
و کاهـش کیفیت هـوا تـا اوایـل صبـح فردا(امروز) 

پیش بینى مى شود. 

خبر

مدیر برنامه ریزى و بودجه شــهردارى اصفهان گفت: 
جلســات نهایى بودجه 98 شهردارى شــنبه(دیروز)با 
حضور شهردار اصفهان و معاونانش در محل مهمانسراى 

شهردارى برگزار شد.
ســعید فردانى اظهارکرد: امســال عالوه بــر بودجه، 
برنامه هاى عملیاتى ســه ســاله براى ســال هاى 98، 
99 و1400 بــه صــورت هماهنگ تحویل شــوراى 
شــهر مى شــود. وى افــزود: یکــى از ویژگى هــاى 
بودجه،سنجش پذیر بودن برنامه و بودجه است، بدان معنا 
که بودجه به صورت سنجش پذیر و بر اساس شاخص ها 
تهیه و اکثر اعتبارات عمرانى مشخص شده است.مدیر 

برنامه ریزى و بودجه شــهردارى اصفهان با بیان اینکه 
تعداد 60 طرح و پروژه به عنوان پروژه هاى ارزش آفرین 
و محرك توسعه براى سال آینده مطرح و برآورد ریالى 
آنها انجام شده است، تصریح کرد: از جمله مهمترین این 
پروژه ها توسعه خطوط مترو، پایانه هاى شهرى، پروژه 
هاضم و RDF در راستاى کاهش آالینده ها براى حرکت 
به سمت شهر بدون پســماند و بازیافت 100 درصدى 
پسماندهاست. وى خاطرنشان کرد: یکى از ویژگى هاى 
مهم بودجه سال 98 تقســیم هزینه هاى عمرانى به سه 
دسته پروژه هاى شاخص شهرى، پروژه هاى مهم مناطق 

و سایر اعتبارات عمرانى است.

معاون راهدارى اداره کل راهدارى و حمل ونقل جاده اى 
استان اصفهان با اشاره به شناســایى 109 نقطه پرحادثه 
در محورهاى مواصالتى اســتان اصفهان گفت: عملیات 
ایمن سازى  67 نقطه مصوب اســتان اصفهان با اولویت  
در دستور کار قرار گرفته اســت.  فرزاد دادخواه اظهار کرد: 
استان اصفهان با داشتن بیش از 11هزار و 500کیلومتر راه 
و 25 هزار کیلومتر راه همسنگ، به عنوان  چهارراه ترانزیت 
کشور نقش ویژه اى در سطح ملى  در زمینه حمل ونقل بار 
و مسافر ایفا مى کند. وى با اشاره به حجم تردد خودروهاى 
سنگین و وجود صنایع و معادن بزرگ در محورهاى شریانى 
استان گفت: از سال 92 تاکنون عملیات ترمیم رویه آسفالت 

1300کیلومتر از راه هاى استان اصفهان انجام شده است. 
دادخواه از انجام عملیات لکه گیرى روکش آسفالت با تعریف 
پروژه هاى متعدد در محورهایى نظیــر جندق- معلمان، 
داران- اصفهان، مالاحمد- نایین و انارك- نایین  بر اساس 
اولویت بندى خبر داد و افزود: برنامه ریزى  هاى الزم براى 
درزگیرى، لکه گیرى و ترمیم رویه آسفالت جاده ها در نیمه 
دوم سال جارى و سال آینده نیزانجام شده است. وى افزود: 
عملیات ارتقاى ایمنــى 500 کیلومتر از محورهاى پرتردد 
استان اصفهان با بهره گیرى از ماشــین آالت و امکانات 
موجود، با انجام عملیات شانه سازى، اصالح شیب شیروانى 

و... با حداقل هزینه ممکن انجام شده است.

وجود109 نقطه پرحادثه در 
محورهاى مواصالتى استان

60طرح و پروژه ارزش آفرین 
برنامه سال آینده شهردارى

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با همکارى برق 
منطقه اى و با هزینه و ســرمایه بخش خصوصى بیش 
از 11 مگاوات تجهیزات انــرژى هاى تجدید پذیر را در 
محدوده بخش جرقویه و دیگر مناطق شرقى اصفهان 
نصب و در مدار قرار داده اســت. همزمان نیز یک واحد 
نیروگاه گازى بزرگ با ظرفیت 25 مگاوات در مجاورت 
پســت عمار و تعداد پنج نیــروگاه گازى کوچک تر با 
مجموع ظرفیت عملى در حدود 12 مگاوات در محدوده 
شهرك هاى صنعتى جى و سگزى و محمدآباد جرقویه 

نصب و راه اندازى شده است.
از آنجا که نیروگاه هاى فتوولتائیک در مقایســه با دیگر 
نیروگاه هاى تجدیدپذیر مستلزم سرمایه گذارى کمترى 

مى باشند و هیچ محدودیتى در حداقل توان قابل نصب 
نیــروگاه فتوولتائیک وجود ندارد، این ســرمایه گذارى 
مى تواند بسیار ســودمند بوده و با توجه به اینکه ارزش 
پول ما همواره تحت تأثیر تورم قرار دارد، سرمایه گذارى
 امرى حیاتى اســت و این نوع ســرمایه گــذارى جزو 
معدود راه هایى اســت که مى تواند حجــم این پول را 
سریع تر از سرعت افت ارزش آن افزایش دهد؛ به عبارتى 
نیروگاه هاى فتوولتائیک در مقایسه با دیگر نیروگاه هاى 
انرژى تجدیدپذیر به دلیل اینکه در آنها تبدیل انرژى به 
صورت مکانیکى صورت نمى گیرد هزینه بهره بردارى 
ناچیزى داشته و از طرف دیگر طول عمر بسیار باالترى 

دارند. 

شــهردار تیران گفت: باغ بانوان تیران تا پایان امســال 
و با هزینه اى بالــغ بر ده میلیارد ریال بــه بهره بردارى

 مى رسد.
پیمان شکرزاده با اشاره به نبود مرکز تفریحى و فرهنگى 
ویژه بانوان در این شهرستان اظهارکرد: باتوجه به اینکه 
پروژه باغ بانوان یکى از مطالبات زنان شهرستان بوده، 

این پروژه تا پایان امسال به بهره بردارى مى رسد.
وى با بیان اینکه این پروژه عمرانى در زمینى به وسعت 
500 مترمربع احداث مى شود، خاطرنشان کرد: این زمین 

از گذشته براى احداث باغ بانوان پیش بینى شده بود که 
به دلیل وجود درخت و فضاى سبز، امکان بهره بردارى 

سریع از آن نسبت به مکان هاى دیگر وجود نداشت.
شکرزاده با بیان اینکه مدیریت شــهرى به دنبال بهره 
بردارى از ده پروژه عمرانى تا پایان امسال است، افزود: 
تخریب پل ورودى شــهر و تبدیل به میدان و زیرگذر، 
آسفالت معابر، پارك بهارســتان، ساماندهى محل هاى 
عابران پیاده در بلوار شهید بهشتى، سرویس بهداشتى 

پارك شهروند از جمله این پروژه هاست.

استاندار اصفهان در حاشیه جلسه کارگروه اشتغال استان 
گفت: درصد اشتغال استان اصفهان از متوسط کشورى 

پایین تر است.
عباس رضایى گفت: این وضعیت غیرقابل قبول است و 

این روند باید ریشه یابى شود. 
وى با اشــاره به اینکه اصفهان به عنوان استان سرمایه 
گریز مطرح شــده، درحالى که ما باید به ســمت جذب 
سرمایه حرکت کنیم، بیان کرد: در جنگ اقتصادى فعلى 

اگر کسى به دلیل مســائل ادارى دست و پا گیر و کاغذ 
بازى شغلش را از دست بدهد، خیانت است و با فردى که 
مسئولیت خود را به درستى انجام نداده برخورد قانونى 

مى شود.
وى با بیان اینکه در شرایط فعلى هر کس شغلى ایجاد 
کند، قهرمان است، افزود: درصدد هســتیم اختیارات 
مدیران کل استان را به شهرســتان ها واگذار کنیم تا 

مشکالت سریع تر رفع شود.

محقق نشدن وعده ها و دستورات جدید حسن روحانى 
سبب شد تا در روزهاى گذشته اصفهان بار دیگر شاهد 
تجمعات کشــاورزانى باشــد که به تخصیص نیافتن 
حقابه هاى خود معترض بودند. ماجرا وقتى جدى تر شد 
که حجت االسالم ناصرى نژاد، عضو مجمع نمایندگان 
استان خوزستان با اشاره به دیدار نمایندگان این استان 
و اســتان چهارمحال و بختیارى با معــاون اول رئیس 
جمهور و وزیر نیرو، به رسانه هاى محلى گفته بود «آقاى 
جهانگیرى قول داد که به هیچ وجه بحث انتقال آب از 
سرشاخه کارون به اصفهان در برنامه دولت نیست، پاراف 
رئیس جمهور هم جنبه اجرایى ندارد و در حد پاراف (امضا 
کردن) است. ایشان قول داد بحث انتقال آب از سرشاخه 
کارون عملیاتى نشود که این خواست نمایندگان حوزه 

زاگرس است.»
از این رو به نظر مى رســد با وجود تأکیــد نمایندگان 
اصفهان بر لزوم «نگاه ملى» به زاینده رود، این مسئله 
همچنان در پیچ و تاب نگرش هاى محلى و جدال هاى 
بین استانى است؛ مشکلى که مى تواند احیاى زاینده رود 

را باز هم به تأخیر بیاندازد.

خبرهاى خوشى در مورد زاینده رود در راه 
است

در این رابطه،حســینعلى حاجى دلیگانى، نماینده مردم 
شاهین شهر، میمه و برخوار پیرامون این مسئله  و روند 
تشکیل ستاد احیاى زاینده رود اظهارکرد: رئیس جمهور 
با  هدف پیگیرى وضعیت این رودخانه دستور تشکیل 
ســتاد احیاى زاینده رود را خطاب به آقاى جهانگیرى 
صادر کرده اســت و ما امیدواریم این دســتور که طبق 
اصل 138 قانون اساسى در راستاى رفع مشکالت بى 

آبى مردم اصفهان در نظر گرفته شده، هرچه سریع تر در 
هیئت دولت مطرح شود.

وى افزود: نمایندگان و برخى مســئوالن استان که از 
هیئت دولت پیگیر روند اجراى این ستاد بوده اند، حامل 
خبرهاى خوشى در جهت تسریع رفع مشکل آبرسانى 

اصفهان هســتند و این اخبار در روزهاى آتى به گوش 
مردم اصفهان رسانده مى شود.

دلیگانى خاطرنشــان کرد: نمایندگان استان خوزستان 
به اشــتباه تصور مى کنند که احیاى  زاینده رود به ضرر 
استان خوزستان است؛ در صورتى که این رودخانه منافع 

بسیارى از استان ها را هم در بر مى گیرد.

وضعیت زاینده رود را بفهمند، حق را به 
اصفهان مى دهند

عضو فراکسیون نمایندگان والیى مجلس گفت: جاى 

تعجب دارد که نمایندگان خوزستان با انتقال آب بهشت 
آباد به یزد مشکلى ندارند اما به انتقال همان انشعاب به 
اصفهان ایراد وارد مى کننــد.وى تأکید کرد: ما گریزى 
جز مطلع کردن مردم اســتان هاى خوزســتان، چهار 
محال و بختیارى و یزد از وضعیــت کنونى زاینده رود 
نداریم، قطعًا اگر وضعیت زاینده رود را براى مردم دیگر 
استان هاى کشور شرح دهیم، حق را به استان اصفهان 

مى دهند.

نمایندگان خوزســتان همــه جا علیه 
اصفهان صحبت کرده اند

حیدرعلى عابدى، نماینده مردم اصفهان در خانه ملت 
با بیان اینکه ســتاد احیاى زاینده رود در جهت اجراى 
مصوبات شــورایعالى آب باید در هیئت دولت تصویب 
شــود، به خبرنگار «ایمنا» گفت: اعتراضات نمایندگان 
خوزستان باعث تعویق طرح این بحث در هیئت دولت 

شد.
نماینده مــردم اصفهــان تصریح کرد: ما نتوانســتیم 
نمایندگان خوزســتان را توجیه کنیم که ســتاد احیاى 
زاینده رود هیچ لطمه اى به سرچشمه هاى کارون وارد 
نمى کند، بلکه باعث ایجاد یک انضباط داخلى در حوضه 

آبریز زاینده رود مى شود.
وى افــزود: نماینــدگان اســتان خوزســتان دچــار 
این توهم شــده اند که انتقال آب به یزد براى شــرب 
اســت اما انتقال آن به اصفهان براى استفاده صنعتى 
اســت و همه جا بــا روحیــه اصفهان ســتیزى علیه 
اصفهان صحبــت کرده اند؛ در صورتى که برداشــت 
آب بــراى یزد و اصفهان از بهشــت آباد براى شــرب

 است.

نقش نمایندگان خوزستان در 
تعویق بررسى طرح تشکیل ستاد احیاى زاینده رود 

سرمایه گذارى 11مگاوات تجهیزات انرژى تجدیدپذیر 
در شرق  استان

بهره بردارى از باغ بانوان تیران تا پایان امسال  

درصددیم اختیارات مدیران کل  استان را به 
شهرستان ها واگذار کنیم 

استاندار اصفهان:
معاون بازسازى و مسکن روستایى بنیادمسکن انقالب 
اســالمى گفت: اســتان اصفهان در بازسازى مسکن 

روستایى موفق عمل نکرده است.
مهدیان در دیدار با استاندار اصفهان با بیان اینکه اصفهان 
جزو اســتان هایى است که در شــاخص هاى مختلف 
رده هاى باالیى به خود اختصاص داده، گفت: اصفهان 
در بازسازى مناطق زلزله زده کرمانشاه نقش مهمى بر 

عهده داشته و استانى محورى در این زمینه بوده است.
وى با بیان اینکه اســتان اصفهان در بازسازى و مسکن 
روستایى موفق عمل نکرده و این بنیاد آمادگى کامل در 
مقاوم سازى مسکن روستایى دارد، افزود: یکى از دالیل 
این امر، سختگیرى بانک هاى استان است که بانک ها 
باید در پرداخت تسهیالت روستایى مساعدت بیشترى 

داشته باشند.

9نفر از عناصر کلیدى و ســر شــبکه دالالن ارزى در 
اصفهان شناسایى و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامى استان اصفهان گفت: به دنبال نابسامانى 
بازار ارز در ماه هاى گذشته، فعالیت اخاللگران و دالالن 
ارزى به ویژه در یکى از مناطق شــهر اصفهان افزایش 
یافت، به طورى که این افــراد با تجمع در این محدوده، 
در زمینه خرید و فروش غیرقانونى ارز فعالیت مى کردند.

مهدى معصوم بیگى افزود: کارآگاهان پس از شناسایى 
این دالالن،در عملیاتى مشترك با پلیس امنیت عمومى 
این مخالن نظام اقتصادى را شناسایى و دستگیرکردند. 
وى گفت:از این متهمان بیــش از 28هزار و 150دالر، 
150ســنت، 150پوند، هزار دینار عراق ،500لیر ترکیه 
و 500میلیون و 296هزار و 340ریال وجه نقد کشــف 

شد. 

رئیس اتاق تعاون استان اصفهان گفت: به منظور بهبود 
عملکرد تعاونى هــا، نظارت بر تعاونى هــا در اصفهان 

افزایش مى یابد. 
محمد میرهادیان اظهارکرد: به منظور افزایش نظارت 
بر تعاونى ها و بهبــود عملکرد بخش تعــاون، تقویت 
اتحادیه  شرکت هاى تعاونى و پیگیرى واگذارى وظایف 
تصدیگرى وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى در حوزه 
مدیریت تعاونى ها به اتحادیه هــاى مذکور در اولویت 

برنامه هاى اتاق تعاون استان قرار گرفته است.
وى افزود: با توجه به وظیفه حمایتى که هر اتحادیه در 

قبال تعاونى هاى خود دارد، باید شرایطى فراهم شود تا 
شاهد تقویت و فعالســازى اتحادیه ها باشیم تا آنها نیز 

بتوانند نسبت به کمک به تعاونى ها اقدام کنند.
رئیس اتاق تعاون استان اصفهان تصریح کرد: تاکنون 
حمایت هــاى الزم به منظــور کمک به فعال ســازى 
اتحادیه ها انجام شده اســت و انتظار داریم اتحادیه ها 
نیز با توجه بــه ماهیت حقوقى که دارنــد، حضور خود 
را پررنگ تر و برنامه هاى خود را ارائــه کنند تا بتوانیم 
در اجرایى شــدن آنهــا حمایت هــاى الزم را انجام 

دهیم.

نایب رئیس شــوراى اســالمى شــهر اصفهان گفت: 
طــرح مدیریت جامع شــبکه معابر آســفالتى مناطق 
15گانه شــهردارى اصفهان با هــدف توزیع عادالنه 
خدمات آســفالت معابر در ســطح شــهر ارائه شــده 

است.
علیرضا نصراصفهانى افزود: در گذشــته براى آسفالت 
معابر مقیاســى در نظر گرفتــه نمى شــد و  در برخى 

مناطق مرتــب آســفالت معابر دســتخوش تغییرات 
مى شد که شــهرداران به دلیل ســختگیرى هاى زیاد  
آســفالت مخدوش شــده را ترمیم نمى کردند و مردم 
با مشــکالت متعددى روبه رو مى شــدند اما  با اجرایى 
شدن این طرح،تمام شــهردارى ها مکلف هستند که 
تمام فعالیت هاى خود در خصوص آســفالت معابر را با 

دستورالعمل تنظیم کنند.

عملکرد ضعیف استان  در بازسازى مسکن روستایى

9 سرشبکه دالالن ارزى دستگیر شدند

افزایش نظارت بر تعاونى هاى نصف جهان 

آسفالت معابر، زیر ذره بین نظارت قرار مى گیرد
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عزیزا... حمیدنژاد با ساخت سریال «بانوى عمارت» حسابى نامش را بر سر زبان ها انداخت. 
«بانوى عمارت» بعد از حدود یک ماه پخش به یکى از پربیننده ترین سریال هاى تلویزیون 
تبدیل شده و شخصیت هاى آن مورد توجه مردم قرار گرفته اند. یکى از شخصیت هایى که در 
سریال «بانوى عمارت» مورد توجه مخاطبان قرار گرفت شخصیت «حضرت واال» در این 

سریال است که یکى از هنرمندان مطرح کشورمان ایفاگر این نقش است.
در قسمت هایى که «شازده ارسالن قاجار» با بازى حسام منظور در انبار شاهى زندانى شده بود، 
«یاور شریفى مستنطقى» که در زندان مسئول شکنجه و سئوال و جواب از «شازده ارسالن» بود 

از فردى به نام «حضرت واال» دستور مى گرفت.
«حضرت واال» در سریال «بانوى عمارت» یکى از شخصیت هاى گنگى است که مانند دستى 
در پشت پرده ماجراهاى مختلف را هدایت مى کند اما هنوز «شازده ارسالن» و اهل عمارت از 
وجود او مطلع نیستند. صالح میرزا آقایى، بازیگر نقش پسرعموى «شازده ارسالن» است که 
نقش «حضرت واال» در این سریال تاریخى را هم ایفا مى کند. صالح میرزا آقایى، بازیگر 
نقش «جهانبخش» که در ظاهر رابطه حسنه اى با «شــازده ارسالن» دارد اما در نهان 

دشمن واقعى «ارسالن میرزا» و «حضرت واال»ى معروف است.
انتخاب عنوان «حضرت واال» براى این شخصیت در سریال «بانوى عمارت» مورد 
سئوال عده زیادى از مخاطبان این سریال قرار گرفت و احسان جوانمرد، نویسنده این 
سریال در توضیح شخصیت «حضرت واال» پستى را به اشتراك گذاشت. جوانمرد 
نوشت: «اعضاى یک انجمن سرى به سرکرده خود لقب «حضرت واال» داده اند. 
«حضرت واال» یک عنوان رسمى نیست و «جهانبخش میرزا» نه پادشاه است و 
نه نایب السلطنه و این قسم چیزها. او در ظاهر وزیر حاکم مالیر و در خفا رئیس این 
تشکیالت قدرتمند است. علیرغم وجود تشکیالت مخفى و انجمن هاى مختلف در 
این دوره، انجمنى که در ســریال مى بینید در تاریخ واقعى وجود ندارد و طبیعتاً فردى با این 

مشخصات وجود نداشته است.»
بازیگران زیادى در سریال «بانوى عمارت» ایفاى نقش کرده اند و با بازى در نقش هاى این سریال به محبوبیت و 
شهرت بیشترى از قبل دست یافته اند. صالح میرزا آقایى یکى از بازیگران این سریال است که سال هاى زیادى از 
عمرش را در راه سینما و تلویزیون صرف کرد و این بار در سریال «بانوى عمارت» به کارگردانى عزیزا... حمیدنژاد 
در نقش «حضرت واال» و «جهانبخش میرزا»، پسرعموى «شازده ارسالن» خوش درخشید. او در سریال هایى 
چون «سرزمین من»، «پریدخت»، «سال هاى برف و بنفشــه»، «کاله پهلوى»، «مختارنامه»، 
«ریحانه»، «تب سرد»، «دایره تردید»، «گمگشته»، «غریبه» و... ایفاگر نقش هایى متفاوت شد.

«حضـرت واال»
 در سریال 

«بانوى عمارت» 
کیست؟! 

ت س ساخژاد بامیدنا... حعزیزعزیزا... حمیدنژاد با ساخت س
حدودد ازت» بععمارتوىع«بان«بانوى عمارت» بعد از حدود
هاىآیت هشخصده وشل شدتبدیتبدیل شده وشخصیت هاىآ
 موررت»ى عمبانوىل «سرسریال «بانوى عمارت» مور
نرمنى از هیکىت کل اسسریسریال است که یکى از هنرمند
ه ارس«شازکه هایىسمتدر قسدر قسمت هایى که «شازده ارس
که دقى»ستنطى مس شریف«یاور«یاور شریفى مستنطقى» که در
ال» دت واحضر نام «ى بهز فردااز فردى به نام «حضرت واال» د
 «بانوریال در سواال»ضرت«حض«حضرت واال» در سریال «بانو
پدر پشت پرده ماجراهاى مختل مختلهاىاجرپردهشتدر
صع نیس مطلعجود اووجود او مطلع نیستند. صالح صالحتند.
 در ای واال»رت «حضقشنقش «حضرت واال» در ای
» کهخشهانبخش «جنقشنقش «جهانبخش» که
سالنى «ارواقعىشمنددشمن واقعى «ارسالن
«حضوانب عانتخانتخاب عنوان «حض
دىده زیوال عسئسئوال عده زیادى از
ضیح در توریالسریال در توضیح
ضاى: «اعوشتنوشت: «اعضاى

ال»رتو«حض«حضرت واال» یک
وطنهب السه نایبنه نایب السلطنه و
ا تمندت قدکیالتتشکتشکیالت قدرتمند
در سـى که دجمنىره، انجن دوراایندوره، انجمنى که در ســ

ندات وجوصاتمشخمشخصات وجود نداشته است.» اد ست.شته
ى» ایفمارتى عم «بانوریال دریادىرانبازیگبازیگرانزیادى در سریال «بانوى عمارت» ایفاى
رلح مید. صافته انت یال دسى از قبشترىت بیششهرشهرت بیشترى از قبل دست یافته اند. صالح میر
یکرد ورفکن صویزیوما و تل سینمدر راهش راعمرعمرش را در راه سینما و تلویزیون صرف کرد و ای
پ پیرزا»ش مانبخ«جهال»وت وحضرش «در نقدر نقش «حضرت واال» و «جهانبخش میرزا»،
«ن منسرزمین «سچوچون «سرزمین من»، «پریدخت»، ختپریدن»،
ت»، «د سرد«تبنه»،«ریح«ریحانه»، «تب سرد»، «دایره تر ریره

ضـضـحضـحض«حض«ح««حضـ
ردر دردرد در
ىوىنوىبانوى«بانو«بان«با««بانوى
یکیکیکیککی

تهیه کننده «13 شــمالى» در واکنش به صحبت هاى 
جنجالى لیال اوتادى درباره ارتباط خاص یک بازیگر زن 
با باالدستى هاى این مجموعه، تأکید کرد که به مراجع 

قضائى شکایت خواهد کرد.
لیال اوتادى در گفتگویى ادعا کرده بود یکى از بازیگران 
خانم ســریال- مســابقه «13 شــمالى» با مجرى و 
باالدستى ها ارتباطى خاص داشــته و به همین دلیل او 

تصمیم گرفته از سریال جدا شود.
پیرو صحبت هاى اوتــادى درباره حذف خــود از «13 
شمالى»، رضا جاپلقى، تهیه کننده این مجموعه گفت: 
«بنده وقتى اظهارات خانم اوتادى را خواندم خیلى تعجب 
کردم! ایشان بارها از سالمت رقابت گفتند، حاال چطور 
پس از گذشت یکســال و نیم، اینچنین شروع به افترا، 

تهمت و تشویش اذهان عمومى کرده اند؟!»
او ادامه داد: «اوًال همگان شــاهد بوده انــد هر دو برنده 
این مســابقه آقا بودند، پس اگر به قول ایشان، "ارتباط 
خاص"وجود داشــت چــرا از خانم هــاى بازیگر برنده 
نداشتیم؟ ثانیاً خانم اوتادى باید به صراحت نام خانم بازیگر 
و باالدســتى را اعالم کنند و این موضوع را اثبات کنند ، 
چون بنده به عنوان تهیه کننده وظیفه دارم از ســالمت 
پروژه هاى خود اطمینان حاصل و از کلیه عوامل آن دفاع 
کنم و در برابر ادعاى خانم اوتادى از ایشــان در دادگاه 
شکایت خواهم کرد و چنانچه نتوانند چنین مسئله اى را 
ثابت کنند نسبت به ادعاى ایشان اعاده حیثیت خواهم 
کرد و تا پایان، بدون هیچگونه اغماض و گذشتى تا گرفتن 

حکم پیگیر خواهم بود.»

ادامه دار شدن جنجال اظهارات لیال اوتادى 

نه عالقه داشتم در جشنواره 
باشم و نه فیلمم مى رسید!

«خندوانه» براى نوروز 
آماده مى شود

 «مشت آخر» یا «مشــت در وقت اضافه» تازه ترین 
فیلم ســینمایى مهدى فخیم زاده اســت که 15 سال 
بعد از آخرین فیلم اکران شده اش «هم نفس» ساخته 

شده است.
بسیارى گمان مى کردند این فیلم که در نیمه ابتدایى 
سال وارد تولید شد در جشنواره سى و هفتم فجر رونمایى 
شود ولى اعالم اسامى فیلم ها همراه بود با غیبت این 

فیلم که گویا نماهاى زدوخورد درجه اولى هم دارد.
مهدى فخیــم زاده در گفتگو با «ســینماروزان»  در 
چرایى غیبت «مشت آخر» در جشنواره گفت: فیلم من 
جشنواره اى نیســت و براى اکران ساخته شده است. 
خودم عالقه اى نداشتم و درعین حال از نظر فنى امکان 

رسیدن به جشنواره نبود.

رامبد جوان درباره ویژه برنامه نــوروز 98 «خندوانه» 
اعالم کرد که در حال طراحى مسابقات جدیدى هستند.
مجرى و کارگردان برنامه «خندوانه»  درباره ویژه برنامه 
«خندوانه» براى نوروز 98 گفت: براى عید برنامه هایى 
در نظر گرفته ایم و در حال طراحى دو نوع مســابقه نیز 
هستیم که هر کدام را بتوانیم استفاده مى کنیم؛ اگر هم 
هیچ کدام نشد، به ســراغ کارهاى دیگر مى رویم یا از 

همان فرمول هاى قبلى استفاده مى کنیم. 
جوان همچنین درباره بخش تئاتر کمدى که قرار بود 
به فصل پنجم برنامه «خندوانه» اضافه شود نیز توضیح 
داد: در فصل بعد (فصل ششم) این کار را مى توانیم انجام 
دهیم. در این فصل نتوانســتیم این کار را انجام دهیم 
چون پس از بررسى فیلم هایى که به دنبال درخواست 
ما برایمان ارسال شــد، به این نتیجه رسیدیم که تعداد 
کارهاى خوبى که مى توانســتند در فستیوال شرکت 

کنند، براى برگزارى مسابقه کافى نبود. 
او یادآور شد: فصل پنجم «خندوانه» را به همین شیوه 
ادامه مى دهیم که مسابقه ادا بازى هم داریم. این فصل 
از برنامه تا پایان عید ادامه دارد. فصل بعدى «خندوانه» 
هم بعد از ماه هاى محرم و صفر و در زمستان آینده روى 

آنتن مى رود.

فاطمه معتمدآریا درباره برخى حاشیه ها و هشــدارهایى که نسبت به بروز 
اختالف طبقاتى در پشت صحنه فیلم ها مطرح شــده است و اینکه تجربه 
خودش به عنوان بازیگر از وضعیت این روزهاى ســینما چیست؟ بیان کرد: 

شاید بهتر باشد اول از چند سال قبل بگویم؛ یعنى زمانى که پس از چند 
سال ممنوعیت، دوباره فعالیتم را شروع کردم. حدود پنج سال 

قبل وقتى به سینما برگشتم احســاس کردم در این چند 
سالى که نبودم یک چیزهایى تغییر کرده که حداقل 

با من همخوانى ندارد. فکر مى کردم مشکل از من 
است ولى پس از حضور در چند فیلم با پدیده جدیدى 
به اســم «اُتوریته بازیگر» مواجه  شــدم. مى دیدم 

همه چیز به دســت بازیگر افتاده، طــورى که بازیگر 
مى توانست ســاعت ها عوامل را نگه دارد و سر صحنه نیاید 

یا تصمیم بگیرد دنبال کارهاى شخصى خود برود و گروه فیلمبردارى 
ساعت ها منتظرش بماند.

این بازیگر افزود: جدا از اینکه این وضعیت یک بى نظمى در کار بازیگرى به 
وجود مى آورد، با خودم فکر مى کردم واقعاً بخش تولید سینما به کجا رسیده که 
چنین اتفاقى در آن رخ مى دهد؟ چون مهمترین و اصلى ترین عامل جلوبَرنده 
براى یک فیلم بخش تولید است. فکر مى کردم وقتى «تولید»، این دریافت را 
نداشته باشد که با این توقف ها و بى نظمى ها میلیون ها تومان ضرر به پروژه 

مى رسد، آیا جز این است که چرخه تولید معیوب شده است؟
او در پاسخ به اینکه چه چیزى باعث به وجود آمدن این چرخه معیوب شده، با 
تأ کید بر اینکه «تمام زنجیره هاى این چرخه معیوب در هم فرو رفته اند» اظهار 
کرد: به نظرم  اشکال کار از بازیگر نیست، اشکال از تفکر است؛ تفکرى که 
بازیگر را انتخاب مى کند؛ تفکرى که فیلــم را تهیه مى کند؛ تفکرى که 
فیلم را مى سازد و تفکرى که مجوز مى دهد و از این نوع سینما حمایت 
مى کند و تفکرى که این نوع ســینما را عرضه و پخش مى کند، 

اینها معیوب هستند.

«اُتوریته بازیگر» از نگاه خانم بازیگر 

مهدى یراحى، خواننده پاپ که هفته گذشــته خبرهاى ضد و 
نقیضى درباره ممنوعیت فعالیت هاى هنرى اش به گوش مى رسد، 
جمعه شب روى صحنه یک کنسرت، به این ماجرا واکنش نشان 

داد.
یراحى در این کنسرت و بین اجراى قطعات، رو به تماشاگران در 
سخنانى گفت: در یکى دو روز گذشته خیلى از مخاطبان عزیز در 
این باره سئوال مى  کنند که من ترجیح دادم سکوت کنم. البته از 
آنجا که این سکوت شاید حمل بر شوآف بشود که اهلش نبودم و 

نیستم، ترجیح مى دهم توضیح دهم.
او ادامه داد: چهارشنبه از دفتر موسیقى وزارت ارشاد به ما زنگ 
زدند و تأکید کردند من و شرکت «جام ســبز» تا اطالع ثانوى 

ممنوع کار هستیم و باید شنبه(دیروز) با حضور در دفتر موسیقى 
توضیح دهیم. البته ما دلیل این احضار و ماجرا را نمى دانیم.

این خواننده پاپ افزود: چند روز قبل هم از دفتر حراست وزارت 
ارشــاد زنگ زده بودند که باید درباره کنسرت پنج شنبه هفته 
پیش(6دى) در اهواز توضیح دهیم که ما این احضاریه را رسانه اى 

نکردیم.
مهدى یراحى همچنین گفت: البته خودم هم نمى دانم ممنوع کار 
هســتم یا نه؟ هرچند کار بدى نکردم که ممنوعیت شامل حال 

من شود.
اگرچه احضاریه حراست ارشــاد مربوط به کنسرت ششم دى 
اهواز مى شود که مهدى یراحى در حمایت از کارگران بازداشتى 

شرکت فوالد، با لباس کارگران آن کارخانه به اجرا پرداخت اما 
دفتر موسیقى بیشتر از انتشار کلیپ قطعه موسیقى «پاره سنگ» 

شاکى است.
نخستین خبر درباره این حاشیه تازه براى مهدى یراحى، عصر 
چهارشنبه هفته گذشته منتشر شــد و خبر رسید ویدیو کلیپ 
جنجالى مهدى یراحى به نام «پاره ســنگ» غیرمجاز است. با 
اینکه در این خبر، معاونت هنرى وزارت ارشاد هیچ اشاره اى به 
ممنوعیت الفعالیتى مهدى یراحى نکرده بود اما از چهارشنبه شب 
تا ظهر پنج شنبه، خبر ممنوع الفعالیتى مهدى یراحى در فضاى 

مجازى و بسیارى از رسانه هاى داخلى و خارجى پیچید.
ظهر پنج شنبه (13 دى) در گفتگوى تلفنى «خبرآنالین» با مجید 

فروغى، مدیر روابط عمومى معاونت هنرى، معلوم شد هنوز هیچ 
تصمیمى در این باره گرفته نشده است و همه چیز موکول به حضور 
و توضیحات مهدى یراحى و مدیران شرکت «جام سبز» در دفتر 
موسیقى است. به صحنه رفتن مهدى یراحى در جمعه شب، خود 
گواهى است بر اینکه او ممنوع الفعالیت نیست و هنوز تصمیمى 

براى ادامه یا ممنوعیت کارش گرفته نشده است.
باید منتظر مانــد و دید پس از دیدار مهــدى یراحى و مدیران 
شرکت «جام ســبز» و ارائه توضیحات شــان به مدیران دفتر 
موسیقى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى که قرار بود دیروز انجام 
شود، آیا محدودیتى براى فعالیت این خواننده پاپ که آثارش 

رویکردى انتقادى و اجتماعى دارد، ایجاد خواهد شد یا نه؟

«على انصاریان» بازهم مجرى شــد. بازیکن سابق تیم ملى، 
پرسپولیس و استقالل سال هاســت که پا در وادى بازیگرى، 
مجریگــرى و تهیه کنندگى گذاشــته و در حوزه هنــر، اتفاقًا 
هنرپیشه بدى هم نیست. او که در حیطه بازیگرى اش در سینما 
و تلویزیون جنجالى نداشت، در مجریگرى سر و صدایى به پا 
کرد  تا جایى که بر سر برنامه «زابیواکا» به گفته مسئولین این 

برنامه براى یک شب اجرا 140 تذکر گرفته است.
«آیو» یکى از تلویزیون هاى اینترنتى نوظهور در ایران است. 
این شبکه پیش از آغاز بازى هاى جام جهانى روسیه نوید ساخت 
یک برنامه تحت عنوان «زابیواکا» را به مخاطبان خود داد. این 
برنامه با اجراى على انصاریان و مجید یاسر خبرساز شد؛ البته 
سهم عمده این حاشــیه ها متعلق به بازیکن اسبق تیم ملى و 

پرسپولیس بود.
انصاریان در برنامه «زابیواکا» و در بخش «ســخن بزرگان» 
با ترانه هاى غیرمجاز خوانندگان خارج از ایران شــوخى کرد؛ 
کارى که پیش از این هم توسط افراد دیگرى انجام شده است. 
آوردن اسامى این خوانندگان و باالتر از این واکنش برخى از این 
خوانندگان به این برنامه حاشیه هایى را براى برنامه «زابیواکا» و 

على انصاریان، به وجود آورد.
شوخى هاى بازیکن اسبق تیم ملى مورد توجه بخشى از جامعه 
قرار گرفت، البته بخشــى دیگر هم معتقدند شوخى ها و طنز 
انصاریان فاخر نیست و در نتیجه گردانندگان برنامه «زابیواکا»  
نیز متهم به زرد بودن شدند. تا جایى که پخش برنامه «زابیواکا» 
از شبکه اینترنتى «آیواسپرت» متوقف شد. شنیده ها حاکى از 
این بود که صدا و سیما جلوى چنین برنامه اى را گرفته و مشکل 

اصلى هم اجراى على انصاریان و مجید یاسر بوده.
حامد جوادزاده، تهیه کننده «زابیواکا» درباره حاشیه هاى متعدد 
این برنامه گفته: «صاحب برنامه صدا و سیما نیست اما نظارت 
مى کند. معلوم اســت برخالف مردم کــه ویژگى هاى مثبت 
برنامه ها را مى بینند، آنها اشــکاالت و ضعف ها را رصد کنند. 
ما با سلیقه سیما برنامه نمى ســازیم و براساس سلیقه معاونت 
فضاى مجازى حرکت مى کنیم. البته تذکراتى که به ما داده اند، 
بخاطر خود برنامه نبوده و بیشتر به دلیل حاشیه ها و مصاحبه ها 

بوده است.»
سازمان صدا و سیما که از مسئوالن برنامه «زابیواکا» خواسته 
بود تا انصاریان را کنترل کننــد و از او بخواهند خط قرمزها را 
رعایت کند؛ حاال خودشان سکان «ورزشگاه» نام برنامه جدید 
شبکه 5 ســیما که ویژه جام ملت هاى آسیاست را به دست او 
داده اند. برنامه ورزشى «ورزشــگاه» همزمان با آغاز مسابقات 
جام ملت هاى آســیا 2019 امارات به صورت ویژه از پانزدهم 
دى ماه به مدت یک ماه هرشب حوالى ســاعت 22روى آنتن 
شبکه 5 سیما مى رود. این برنامه با آیتم هاى مختلفى همچون 
معرفى ستاره هاى جام ملت ها، معرفى کشورهاى شرکت کننده، 
پرونده کاپیتان ها، مربیان، دروازه بان ها، گزارش ارسالى از امارات 
و... تقدیم مخاطبان و عالقه مندان ورزش به ویژه فوتبالدوستان 
خواهد بود.حافظ کاظم زاده، گزارشگر اعزامى این ویژه برنامه به 
امارات است که آخرین رویدادهاى این جام را براى مخاطبان 

اطالع رسانى مى کند.
این برنامه همزمان با جام ملت هاى آســیا به مدت یک ماه هر 
شب حوالى ساعت 22 پخش و بعد از پایان مسابقات به صورت 
هفتگى شنبه ها با اجراى على انصاریان و مهدى واعظى روانه 
آنتن مى شــود. باید دید بازیکن اســبق تیم ملى و پرسپولیس 
این بار چه مى کند؟ او و واعظى زوج خوبى براى اجرا هستند؟ 
«ورزشگاه» هم سر و صدا ایجاد مى کند یا قبل از شروع تمام 

خط قرمزها را صدا و سیما به انصاریان گوشزد کرده است؟!

على انصاریان، این بار در «ورزشگاه»

مهدى یراحى: نمى دانم ممنوع الفعالیت هستم یا نه
واکنش خواننده معروف به حواشى جنجالى انتشار یک کلیپ

محیا حمزه
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«از ذوب آهن هم به عنوان یکى از مشــتریان گادوین منشــا نام برده مى شــود.»  این 
خبر پس از اینکه مهاجم نیجریه اى پرســپولیس در لیســت مازاد برانکو قرار گرفت در 

رسانه ها منتشر شد.
در روزهاى گذشته و بالفاصله بعد از اینکه مشخص شــد سرمربى سرخپوشان پایتخت 
آب پاکى را روى دست منشا ریخته و او را به باشگاه سپرده است، گمانه زنى ها درباره تیم 
آینده این بازیکن طرد شده هم آغاز شد. در این میان از تیم هایى مانند استقالل، صنعت نفت، 
فوالد، ســایپا و ذوب آهن به عنوان تیم هاى داخلى که خواهان به خدمت گرفتن منشا هستند 

نام برده شد.
در اینکه خط حمله ذوب آهن در نیم فصل گذشته عملکرد خوبى نداشت تردیدى نیست به طورى که 
میانگین گل زده این تیم در هر بازى کمتر از یک بود. اینکه سبزپوشان با این شرایط و به خصوص پس 
از قطع همکارى با ادى هرناندز به مهاجم نیاز دارند هم براى همگان روشن است اما آیا گادوین منشا همان 
مهاجم مورد نظر است و مى تواند به این تیم کمک کند؟ بازیکنى که با جنجال فراوان به پرسپولیس پیوست 
با این ادعا که مى خواهد در این تیم آقاى گل شود اما طى یک فصل و نیم حضورش در جمع سرخپوشان تنها 

پنج گل براى این تیم در لیگ برتر به ثمر رسانده است! 
مهاجم سیه چهره سرخ ها در نیم فصل نخست فقط یک بار موفق شد دروازه حریفان را باز کند؛ یعنى دو گل کمتر 
از هرناندز هندوراسى که در 13 بازى سه گل براى سبزپوشــان اصفهان زد اما نتوانست رضایت آنها را جلب کند و در 
نهایت به سمت درهاى خروجى باشگاه هدایت شد. با این وضعیت اگر خبرها مبنى بر تمایل ذوب آهن براى جذب منشا 
صحیح باشد شاید بتوان مهمترین علت آن را عملکرد خوب این مهاجم در لیگ قهرمانان آسیا و به ثمر رساندن پنج گل 

در 321 دقیقه دانست. 
ذوبى ها عالوه بر اینکه مى خواهند با تقویت تیمشــان، در نیم فصل دوم عملکرد بهترى در رقابت ها داشــته باشند و 
امتیازات از دست رفته را جبران کنند، در اندیشه لیگ قهرمانان آسیا و حضورى قوى در این تورنمنت حساس هستند و 
شاید تصور مى کنند این بازیکن 29 ساله باتوجه به سابقه درخشانش در این رقابت ها، بتواند این بار سبزهاى اصفهان را 

براى رسیدن به این خواسته یارى کند.
رضایت باشگاه پرسپولیس وخود منشا هم در این بین مهم است؛ شــش ماه دیگر از قرارداد این بازیکن با سرخپوشان 

پایتخت باقى مانده است و هر تیمى که او را مى خواهد اول باید با پرسپولیس به توافق برسد، بعد با خود منشا. 
گفته مى شود برانکو وقتى در جریان درخواســت ذوبى ها براى جذب مهاجم گل نزنش(!) قرار گرفته، معاوضه منشا با 

محمدرضا حسینى، هافبک سبزها را پیشنهاد کرده که از سوى منصوریان رد شده است.
اما از همه اینها هم که بگذریم و حتى اگر سرمربى ذوب آهن باالخره تن به این معاوضه بدهد، بعید است خود منشا بپذیرد 
به اصفهان بیاید آن هم در شرایطى که گفته مى شود این مهاجم از تیم هاى قطرى هم پیشنهادهاى درخور توجهى دارد. 

منشا  به درد  ذوب آهن 
مى خورد؟
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«از ذوب آهن هم به عنوان یکى
خبر پس از اینکه مهاجم نیجریه

رسانه ها منتشر شد.
در روزهاى گذشته و بالفاصله بع
آب پاکى را روىدست منشا ریخت
آینده این بازیکن طرد شده هم آغاز ش
فوالد، ســایپا و ذوب آهن به عنوان تی

برده شد. نام
اینکه خط حمله ذوب آهن در نیم فصل گ در
میانگین گلزده اینتیم در هر بازى کمتر از ی
از قطع همکارى با ادى هرناندز به مهاجم نیاز دار
مهاجم مورد نظر است و مى تواند به این تیم کمک
با این ادعا که مى خواهد در این تیم آقاى گل شود اما
پنج گل براى این تیم در لیگ برتر به ثمر رسانده است!
سرخها در نیم فصل نخست فقط یکب مهاجم سیه چهره
3از هرناندز هندوراسى که در 13 بازى سه گل براى سبزپوشــ
نهایت به سمت درهاى خروجى باشگاه هدایت شد. با این وضع
صحیح باشد شاید بتوان مهمترین علت آنرا عملکرد خوب این

1در 321 دقیقه دانست. 
ذوبى ها عالوه بر اینکه مى خواهند با تقویت تیمشــان، در نیم
امتیازات از دست رفته را جبران کنند، در اندیشه لیگ قهرمانان
9شاید تصور مى کنند این بازیکن 29 ساله باتوجه به سابقه درخش

براى رسیدن به اینخواسته یارى کند.
رضایت باشگاه پرسپولیس وخود منشا هم در این بین مهم است
تیمى که او را مى خواهد اول باید پایتخت باقى مانده است و هر

برانکو وقتىدر جریان درخواســت ذوبىها براى گفته مىشود
محمدرضا حسینى، هافبک سبزها را پیشنهاد کرده که از سوى
اما از همه اینها هم که بگذریم و حتى اگر سرمربى ذوب آهن باال
به اصفهان بیاید آن هم در شرایطى که گفته مى شود این مهاجم

با اعالم سرپرست باشگاه اســتقالل مهاجم این تیم تا 
پایان فصل ماندنى است. مرتضى تبریزى به عنوان یکى 

از مهمترین خریدهاى استقالل در فصل نقل و انتقاالت 
بود اما در نیم فصل اول شرایط براى او خوب پیش نرفت 
و به همین دلیل شایعاتى در مورد جدایى او به وجود آمده 
اســت. فتحى در واکنش به این شایعات گفت: مرتضى 
تبریزى بازیکن ماست و از وجود او استفاده مى کنیم. او در 

لیست شفر هم هست و بازیکن ماست.
با وجود این و با توجه به اعتمادى که شفر به تبریزى دارد 
به نظر مى رســد این بازیکن مى تواند با داشتن شرایط 
روحى بهتر در نیم فصل دوم به روزهاى اوج خود برگردد 

و شرایط بهترى را تجربه کند.

 بازیکن فرانسوى- گینه اى جدید تراکتورسازى مورد استقبال هواداران این تیم قرار گرفته؛ او با 
سابقه اى پرافتخار به ایران مى آید و پرشورها امیدوارند بتواند روزهاى خوبى را در تبریز سپرى 

کند.
دیگر باید عادت کنیم که مالک متمول تراکتورسازى با خریدهاى شبانگاهى خود سر و صدا به 
پا کند و به قول فوتبالى ها بمب بترکاند. جمعه شب در حالى که همه درگیر تمرینات تیم ملى در 
آستانه جام ملت هاى آسیا بودند، خبر قرارداد 3/5 ساله کوین کنستانت، ستاره سابق میالن ایتالیا 

با تراکتورسازى منتشر و باعث خوشحالى هواداران تبریزى شد.
کنستانت به عنوان بازیکنى که سوابق زیادى در فوتبال اروپا دارد و پیراهن باشگاه میالن ایتالیا 
را نیز طى دو سال 2012 تا 2014 برتن کرده، در 45 مسابقه هم براى این تیم به میدان رفته و به 

عنوان هافبک تدافعى نمایش هاى خوبى نیز داشته است.
وقتى نام کنستانت را در اینترنت جستجو مى کنیم، به عکس هایى از دیدار میالن و بارسلونا در 
سال 2013 مى رسیم که طى رقابت دو تیم در لیگ قهرمانان بازیکن جدید تراکتور با لیونل مسى 

و لوییس سوارز و سایر مهاجمان وقت بارسلونا رقابت جذابى داشت.
یک اتفاق جالب درباره این بازیکن چنین است که او ســابقه گلزنى به تیم ملى ایران را نیز در 
ورزشگاه آزادى دارد. این ستاره فرانسوى االصل که سابقه حضور در تیم ملى جوانان این کشور 
را دارد، وقتى مطمئن شد که به تیم ملى بزرگساالن فرانسه نمى رسد، از پاسپورت گینه اى خود 

استفاده کرد و پیراهن تیم ملى گینه را پوشید.
او از سال 2007 تا به حال در تیم ملى گینه مسابقات زیادى را تجربه کرده است. کنستانت تاکنون 
28 بار براى گینه به میدان رفته و هفت بار به عنوان هافبک دفاعى موفق به گلزنى شده که آمار 
خوبى برایش محسوب مى شود. یکى از گل هاى ملى او هم در ورزشگاه آزادى تهران مقابل تیم 
ملى ایران بود. در آن مسابقه هافبک گینه اى در حالى که بازى با تساوى بدون گل دنبال مى شد 
از فاصله اى بسیار دور دروازه دانیل داورى را روى اشتباه این دروازه بان به زیبایى باز کرد تا قدرت 
ضربه زنى خود را نشان بدهد. او در آن مسابقه که قبل از جام جهانى 2014 برگزار شد، یک ضربه 
ایستگاهى بى نظیر هم در نیمه دوم زد که با اختالف اندك از کنار دروازه به بیرون رفت. جالب 
اینکه گلى که کنستانت به ثمر رساند باعث شد تا داورى کم کم از چشم کى روش بیافتد و آن 

اشتباه تقریباً باعث کنار گذاشته شدنش بعد از جام جهانى شد.
 این بازیکن 31 ساله در رده باشگاهى نیز افتخارات زیادى دارد. او فوتبال خود را از آکادمى تولوز 
آغاز کرد و پس از بازى براى بزرگساالن تولوز، کیه وو و جنوا در سال 2012 به میالن پیوست. 
او دو ســال در میالن حاضر بود و 45 بار براى این تیم به میدان رفت، ولى در سال 2014 راهى 
ترابزون اسپور ترکیه شد. او بعد از آن راهى بولونیا و سیون سوئیس شد و حاال قرار است در نیم 

فصل دوم لیگ هجدهم پیراهن تراکتورسازى را به تن کند.
حاال تراکتورسازان که بعد از جدایى مهدى کیانى در پست هافبک تدافعى بازیکن بزرگى نداشتند، 
مى توانند از وجود این ستاره سابق میالن ایتالیا سود ببرند. بازیکنى که بى تردید اگر مثل دوران 

آمادگى باشد مى تواند مهره اى کار آمد براى تیمش به حضورش در میالن در اوج 
حساب بیاید و باعث موفقیت شود.

با حضور کنســتانت در تراکتورسازى او بعد از 
آنتونى استوکس و یوکیا سوگیتا سومین خارجى 
این تیم محسوب خواهد شد. از این رو وضعیت 
لى اروین با تراکتور هنوز مشــخص نیست و 
اگر قرار به نیامدن این بازیکن اسکاتلندى به 
ایران باشد، سرخپوشان تبریزى دیگر نمى توانند 
بازیکن خارجى جدیدى را جذب کنند.، اما اگر 
اروین به تبریز برنگــردد، احتماال 
جذب یک خارجــى دیگر در 
پست مهاجم در دستور کار 
زنوزى و تیــم قدرتمند 
نقــل و انتقاالتى اش 

قرار مى گیرد.

نگاهى به روزنامه هاى اماراتى نشان مى دهد آنها کوچک ترین خبر، 
تحلیل و... درباره ایران نداشته اند که این موضوع در نوع خود عجیب 

به نظر مى رسد.
تیم ملى ایران یکى از پنج شش مدعى اصلى قهرمانى در جام ملت ها 
محسوب مى شود. شاگردان کارلوس کى روش بیش از نیم دهه است 
که در صدر جدول رنکینگ آسیا جاى دارند و در این سال ها کمتر پیش 
آمده که مغلوب تیم هاى آسیایى شوند. عالوه بر این، در ترکیب تیم 
ملى بازیکنان شناخته شده اى در ســطح جهان زیاد دیده مى شوند؛ 
سامان قدوس بازیکن حاضر در لوشامپیونه فرانسه، علیرضا جهانبخش 
وینگر تیم برایتون، سردار آزمون با سابقه گلزنى به بایرن مونیخ، علیرضا 
بیرانوند با مدال نایب قهرمانى آسیا و مهار پنالتى رونالدو و... که همگى 

مورد توجه فوتبالدوستان آسیایى و حتى اروپایى قرار دارند.
با تمام این تفاســیر، روزنامه ها و وبسایت هاى خبرى کشور میزبان 
جام ملت هاى آســیا یعنى امارات اخبار حول تیم ملى ایران را آنطور 
که باید و شاید پوشــش نداده اند و اگر از چند خرده خبر عبور کنیم، 
مى توانیم به جرأت بگوییم که هیــچ مطلبى از تیم ملى ایران در این 

رسانه ها دیده نمى شود!
تأثیر روابط سیاسى بر فوتبال

شاید در شــعار بتوان فوتبال را جدا از سیاســت دانست اما حداقل در 
منطقه خاورمیانه چنین موضوعى به هیچ عنوان با واقعیت مطابقت 
ندارد. فراموش نکنیم فدراســیون فوتبال ایران چند ماه درگیر قانون 
منع به کار گیرى بازنشستگان بود، لیگ قهرمانان آسیا چند سال است 
که به دلیل روابط سیاسى ایران و عربستان مصاف نمایندگان این دو 
کشور را در زمین بى طرف برگزار مى کند و همچنین در سال هاى اخیر 

کشورهایى نظیر قطر و امارات نیز به صف این منازعات پیوسته اند.
حاال تأثیر روابط تیره و تار سیاسى ایران و امارات را مى توان در پوشش 
رسانه اى جام ملت ها نیز مشــاهده کرد. جایى که حتى رسانه هاى 
خصوصى امارات به دالیل مختلف که مى توان به تفصیل بررســى 
کرد، از نوشتن در خصوص تیم کى روش سر باز مى زنند و به مدعى 

اصلى قهرمانى توجه چندانى نمى کنند. 
سیاسى ترین جام ملت هاى تاریخ؟

برگزارى تورنمنت فوتبال در آســیا باوجود تنش بین کشورهاى این 
منطقه مسبوق بالســابقه اســت. پس از پایان جنگ ایران-عراق و 
جنگ خلیج فارس، جام ملت هاى آســیا 1992 هیروشیما و شدیدتر 
از آن مقدماتى جام جهانى 1994 با التهاب و تنش بسیار زیاد برگزار 
شد. آن زمان کشــورهایى نظیر ایران، کویت و سوریه در یک جبهه 

حضور داشتند و آن طرف کشورهایى نظیر عراق، عربستان سعودى و 
حتى امارات متحده عربى بودند. آتش اختالفات و جنگ افروزى این 
کشورها سبب شد تا دیدارها حساسیت فرا فوتبالى به خود بگیرند و به 
طور مثال مصاف ایران و عراق در مهر ماه 73 یا جدال ایران و عربستان 
در آخرین بازى مرحله مقدماتى که هر دو با شکست تیم ایران همراه 

شده، آمیخته با تنش ها و درگیرى هاى سیاسى برگزار شدند.
اکنون نیز جام ملت هاى آســیا 2019 در شــرایطى برگزار مى شود 
که ایران و عربستان همچون گذشــته منازعات سیاسى شدیدى با 
یکدیگر دارند. عالوه بر ایران، کشــور قطر نیز از چند سال گذشته با 
عربستان جدل داشته اســت. در جبهه ایران عالوه بر قطر، مى توان 
کشورهایى نظیر سوریه، یمن و عراق را دید. آن طرف امارات متحده 
عربى مهمترین یار عربستان است. در این بین باید بررسى کرد و دید 
که آیا نظر فوتبالدوستان این کشــورها نیز مطابق با اتفاقات سیاسى 

است یا خیر؟
امارات 2019 در جایگاه قطر 1988

این نخستین تجربه ایران در تحریم رسانه اى از سوى کشور میزبان 
نیست. ایران و قطر اگرچه از ابتدا روابط دوستانه اى باهم داشتند اما از 
آغاز جنگ بین ایران و عراق، دچار اختالف شدند و نمود این اختالفات 
در جام ملت هاى 1988 دوحه دیده شد. جایى که روزنامه هاى قطرى 
در طول تورنمنت هیچ عکســى از بازیکنان ایران چاپ نکردند و در 
روزى که ایران با چین بازى رده بندى را داشــت، روزنامه دولتى این 
کشور عکس تیمى ایران را پایین تر از کره جنوبى، عربستان و چین 

چاپ کرد؛ یعنى ایران چهارم مى شود!
حمایت تمام قد قطرى ها از ایران

اما برخالف کشور میزبان، رسانه هاى عراقى و قطرى حسابى هواى 
تیم ایران را در روزنامه هایشان داشته اند. به طور مثال روزنامه «استاد 
الدوحه» قطر در شماره دیروزش به آقاى گلى على دایى، بهتاش فریبا 
و حسین کالنى در تاریخ جام ملت ها اشاره کرد و همچنین نقل قولى 
از کى روش را در صفحات نخستین به چاپ رساند. عالوه بر این «استاد 
الدوحه» به بررسى تاریخچه بازى هاى ایران و کره جنوبى پرداخت 

و این مسابقه را یکى از پرتکرارترین بازى هاى جام ملت ها دانست.
عالوه بر آن، در برنامه هاى ورزشى تلویزیون هایى چون «الکاس» 
قطر نیز مى توان روابط دوســتانه با ایران را مشاهده کرد؛ جایى که 
عالوه بر خط مشــى این رســانه، مهمان ها نیز در پیش بینى هاى 
خود اغلب ایران را به عنوان یکى از فینالیست ها یا حتى تیم قهرمان 

معرفى مى کنند.

تبریزى در استقالل ماندنى شد

جالل علیمحمدى، هافبک هجومى سپاهان که در فصل 
هفدهم در کنار ساسان انصارى بهترین گلزن این تیم 
بود، در فصل جارى و زیر نظر قلعه نویى بخاطر ترافیکى 
که در پست او وجود دارد کمتر فرصت بازى پیدا کرده و 

به همین دلیل قصد دارد از جمع طالیى پوشان جدا شود.
علیمحمدى یکبار در میانه نیم فصل نخست درخواست 
جدایى داد ولى پس از جلساتى که با مسئوالن باشگاه 
داشت ماندنى شد ولى حاال نسبت به دریافت رضایتنامه 
خود مصر است و مخالفت باشگاه با تصمیم او هم باعث 

نشده از این موضوع منصرف شود.
علیمحمدى چند پیشنهاد لیگ برترى دارد که سایپا یکى 
از آنهاست و باید دید در نهایت مى تواند رضایتنامه خود 

را دریافت کند یا نه.
با توجه به پیشنهاد سپاهان براى جذب دشتى از سایپا، 
این احتمال وجود دارد که دو بازیکن با یکدیگر معاوضه 

شوند.

علیمحمدى براى رفتن اصرار دارد

افشین قطبى که براى خارج کردن فوالد خوزستان از 
بحران و رساندن این تیم به جمع تیم هاى باالنشین 
جدول به اهواز آمد، خواســته هایى از مسئوالن این 
باشگاه داشت که تا به امروز هیچیک از آنها برآورده 
نشده است. فوالد با افشــین قطبى در آخرین بازى 
خود در لیگ موفق به شکست تراکتورسازى در تبریز 
شد و بعد از این بازى این مربى خواسته هاى خود را 

براى جذب بازیکن خارجى، اردوى آماده سازى و... 
به مسئوالن باشگاه فوالد ارائه کرد اما بعد از گذشت 
بیــش از 20 روز از تعطیلى لیگ هنــوز هیچیک از 
وعده هاى داده شــده به قطبى از سوى فوالدى ها 
عملى نشده اســت. این در حالى اســت که بیشتر 
تیم هاى لیگ برتر به ویــژه تیم هاى مدعى در حال 
تقویت خود بوده و محــل اردوى خارجى خود را هم 
مشــخص کرده اند. قطبى در حال حاضر در کیش 
به سر مى برد تا از امکانات این جزیره براى برگزارى 
اردوى تیمش در خارج از اهــواز بازدید کند، این در 
شرایطى اســت که مسئوالن باشــگاه فوالد حتى 
برگزارى اردوى سرخپوشان اهوازى در این جزیره را 
هم تضمین نکرده اند. با شرایط موجود قطبى براى 
اجراى برنامه هاى خود در اهواز با مشکالت زیادى 

مواجه خواهد بود.

کار قطبى سخت شد

محمد نصرتى را قبل از اینکه با شوخى جنجالى اش 
با شیث رضایى بشناســیم با گلى که به بحرین زد به 
یاد مى آوریم. او چند بارى درباره آن گل حرف زده اما 
انگار داستان مفصل ترى دارد. نصرتى گفته: «واقعیت 
این است که روز قبل از بازى ما وارد اتوبوس که شدیم 
یک درویش بــا موهاى بلند آمــد و روزنامه تحویل 
بچه ها داد. یک روزنامه "ایران ورزشى" آورده بودند 
و عکس ما را هم زده بودند. مجتبى جبارى بغل من 

در اتوبوس نشسته بود و نگذاشت من روزنامه را ببینم. 
ما اصرار کردیم و بعد دیدیــم روى روزنامه تیتر زده 
بودند خوب، بد، زشــت. مطلب درباره من بود. این را 
که خواندم انرژى بیشــترى گرفتم. سر تمرین روى 
ضربات ایستگاهى برنامه  هاى زیادى داشتیم. تمرین 
که مى کردیم یادم هســت انگیزه زیادى داشــتیم. 
على دایى هم به شــوخى به من گفت یک مقدار از 
انرژى ات را براى فردا نگهدار! ســر میز شــام هم 
ایمان مبعلى به من گفت محمد تو فردا گل مى زنى. 
شب بازى هم برادرم پیشانى من را ماچ کرد و گفت 
مطمئنم با همین پیشانى گل مى زنى. همه اینها باعث 
شد آن حس به من منتقل شود. شبش هم خواب دیدم 
که در حال خوشحالى کردن بودم و یکسرى هم پشت 
ســر من مى دویدند. در بازى هم که آن اتفاق افتاد و 
من گل تیم ملى را زدم. کار گروهى و ســانتر خوب 

فریدون زندى بود.»

داستان گل معروف نصرتى

 با اینکه ســیدجالل حســینى، کاپیتان تیم فوتبال 
پرســپولیس حرف اول و آخر را به زبان آورد و گفت 
همه ما خوشــحال مى شــویم که مهدى طارمى به 
پرسپولیس بیاید به شــرط آنکه برانکو ایوانکوویچ 
به دنبال این اتفاق باشــد اما هواداران پرســپولیس 
هنوز به صورت کامل، طارمى را نبخشیده اند و این 
موضوع را مى توان از فضایى که در کامنت هایشان 

وجود دارد، فهمید.
طارمى به بدترین شــکل ممکن و در بدترین زمان 
ممکن از پرسپولیس جدا شد تا به قول خودش براى 
شروع پیشــرفت، به فوتبال قطر برود اما در باشگاه 
الغرافه نیز باعث شد همه کارشناسان از او ایراد بگیرند 
و نقد هاى زیادى از این بازیکن خوانده یا دیده شود. با 

این حال، سیدجالل وارد داستان هیجان انگیز نقل و 
انتقاالت شده و به صورت واضح اعالم کرد بازیکنان 
پرســپولیس هیچ نگاه منفى نســبت به حضور این 

بازیکن در جمع خود ندارند.
از ســوى دیگر، شــایعاتى مبنى بر تماس طارمى با 
مدیربرنامه هاى سرشــناس فوتبال ایران که خارج 
از کشورمان فعالیت مى کند، به گوش مى رسد. گویا 
این بازیکن با آن ایجنت بیــن المللى ارتباط برقرار 
کرده و خواهان حضور در بوندس لیگاى آلمان شده 
است، زیرا فکر مى کند بعد از جام ملت ها، دروازه هاى 

بیشترى براى پیشرفتش باز خواهد شد.
از ســوى دیگر برخى مشــکوك شــده اند که چرا 
سیدجالل چنین پیامى ارســال کرده و گفته طارمى 
مشکلى براى بازگشــت از نگاه بازیکنان ندارد. آنها 
معتقدند اگر خبرى مبنى بر بازگشــت طارمى نبود، 
دلیلى نداشت ســیدجالل به این شکل مصاحبه اى 
انجام بدهــد. موضوع تا حد زیادى پیچیده شــده و 
همه منتظر زمان هســتند، اما آنچه مشخص است؛ 
اگر طارمــى بتواند در جام ملت هاى آســیا عملکرد 
درخشانى داشته باشد، بدون شک دیدگاه هواداران 

به بازگشت او نیز مثبت خواهد بود.

چرا سید جالل خوشحال مى شود؟

بعد از سرخ میالن حاال سرخ تراکتور!تحریم کامل تیم ایران در رسانه هاى امارات

مرضیه غفاریان 

وج ن ش شو ر هر و ى ى
حساب بیاید و باعث موفقیت شود.

با حضور کنســتانت در تراکتورسازى او بعد
آنتونى استوکس و یوکیا سوگیتا سومین خارج
این تیم محسوب خواهد شد. از این رو وضعی
لىاروین با تراکتور هنوز مشــخص نیست
اگر قرار به نیامدن این بازیکن اسکاتلندى
ایران باشد، سرخپوشان تبریزى دیگر نمى توا
ا بازیکن خارجىجدیدى را جذب کنند.، اما
اروین به تبریز برنگــردد، احتم
جذب یک خارجــى دیگر
ک پست مهاجم در دستور
زنوزى و تیــم قدرتم

نقــل و انتقاالتى اش
قرارمى گیرد.

ولتى این 
چین ن و

بى هواى
مه «استاد 
اش فریبا 
 نقل قولى 
ن «استاد 
ى پرداخت 

دانست.
«الکاس»

جایى که 
ینى هاى 
م قهرمان
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 آگهى مفاد آراء صادره توسط هیأت حل اختالف موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در 

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه 
 نظر به اینکه طبق آراء صادره توســط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزى یا مشــاعى افراد 
مشروحه ذیل به استناد اســناد مالکیت رسمى مشــاعى یا قباله انتقال عادى مورد تأیید قرار 
گرفته اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو روزنامه عصراصفهان  و نصف 
جهان  چاپ و منتشر مى گردد تا چنانچه شخص یا اشــخاصى نسبت به آراء مذکور معترض 
باشند از تاریخ انتشار نوبت اول آگهى روزنامه موخراالنتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومى محل نمایدو گواهى تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در اینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعى دادگاه خواهد بود .و چنانچه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد یا معترض ، گواهى 
تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند، اداره ثبــت محل مبادرت به صدور 
سند مالکیت بنام متصرف مى نماید. لیکن صدور ســند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود .   
« امالك و ابنیه واقع در بخش  8 و9 ثبت اصفهان »

1-رأى شــماره 139760302009002345 مورخ 1397/09/28 آقــاى رجبعلى صادقى 
سرارودى فرزند مصطفى در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 314/40   مترمربع مجزى 

شده ازپالك یک-اصلى بخش9 انتقالى از مالک رسمى کاظم آقاجانیان مبارکه
2- رأى شــماره 139760302009002341 مورخ 1397/09/28 شرکت تعاونى روستایى 
هفت مزرعه  در ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 308/40مترمربع مجزى شده ازپالك 

16-اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى کریم باقریان سرارودى
3- رأى شــماره 139760302009002330 مــورخ 1397/09/28 آقــاى مجتبى غالمى 
دیزیچه فرزندعبدالعلى در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 397/70   مترمربع مجزى شده 

ازپالك126-اصلى بخش9 انتقالى از مالک رسمى اسداله جبارى
4- رأى شــماره 139760302009002015 مــورخ 1397/08/30 آقاى مجید ســعیدى  
فرزندصفرعلى در ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 270/63مترمربع مجزى شده ازپالك5 
و7از19-اصلى بخش8 و جهت پالك 5 فرعى با واسطه از مالک رسمى عبدالمحمد ایرانپور و 

جهت پالك7 فرعى و مالکیت شکراله ندافى قهنویه 
5- رأى شماره 139760302009002364 مورخ 1397/09/28  آقاى حسن اسرافیلى فرزند 
یداله  در ششدانگ یک یکباب مغازه  به مساحت 21/44 متر مربع مجزى شده از پالك 471 
فرعى باقیمانده از 19- اصلى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى میرزا آقا 

جعفریان  
6 - رأى شــماره 139760302009002357 مورخ 1397/09/28  خانــم پروین نریمانى  
فرزند على آقا   در ششــدانگ  یکباب مغازه به مساحت 20/29متر مربع مجزى شده از پالك 
471فرعى باقیمانده از 19 - اصلى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى  از مالک رسمى میرزا 

آقا جعفریان
7- رأى شماره 139760302009001772 مورخ 1397/07/30  خانم پروانه ایرانپور مبارکه 
فرزند حسین  در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 275/23 متر مربع مجزى شده از پالك 

یک- اصلى بخش9 و انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى شکراله نصرالهى
8- رأى شــماره 139760302009002118 مورخ 1397/09/08  آقاى محمدرضا رضائى  
فرزند ناصر در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  181/13متر مربع مجزى شده از پالك 417 

فرعى از 19- اصلى بخش8  بموجب قباله عادى از مالک رسمى عباسعلى رضائى قهنویه
9- رأى شماره 139760302009002329 مورخ1397/09/28  آقاى على یزدانى باغملکى  
فرزند حسین  در ششــدانگ یکباب گلخانه و باغ متصله به مســاحت 19997/10 متر مربع 
مجزى شــده از پالك 507- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى على 

یزدانى باغملکى
10- رأى شــماره 139760302009001987 مورخ 1397/08/30  خانم مهین ســلیمانى 
نوکابادى  فرزند عباس در یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت20 /312 متر 
مربع مجزى شده از پالك 382- اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى 

اکبر کریمیان نوکابادى 
11- رأى شماره 139760302009002382 مورخ 1397/09/29  شرکت گاز استان اصفهان   
درششدانگ یکباب ساختمان(ایســتگاه گاز )  به مساحت 7754/50 متر مربع مجزى شده از 
پالك 7- اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى  از مالکین رســمى رضا صریریان و زین 
العابدین مبارکه و اسماعیل کاشف و نازنین بیگم موسوى و نیره دانش ایرانپور                                                                                                               
12- رأى شــماره 139760302009002012 مــورخ 1397/08/30  آقاى مهدى جعفرى  
فرزند عباس قلى  در ششدانگ یکباب خانه مساحت 313/60 متر مربع مجزى شده از پالك 

41- اصلى بخش9  به موجب قباله عادى  از مالک رسمى عبدالرحیم طاهریان                           
13- رأى شــماره 139760302009002366 مورخ 1397/09/29 خانم منیره کیانى شیخ 
آبادى  فرزند محمدعلى  در ششــدانگ یکباب خانه   به  مســاحت 191/64 مترمربع مجزى 
شــده از پالك  هاى 347و 348 فرعى از 4- اصلى بخش8  انتقالى با واسطه از مالک رسمى 

حسین امینى 
14- رأى شماره 139760302009002372 مورخ 1397/09/29  خانم ایرانپور فرزند حسن  
در  ششدانگ یکباب خانه  به  مساحت 295مترمربع مجزى شده از پالك  یک- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بختیار دهقانى
15- رأى شماره 139760302009001769 مورخ 1397/07/30  خانم اعظم اسدى مبارکه  

فرزند نبى اله  درســه دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه  به  مساحت 154/14  مترمربع 
مجزى شــده از پالك یک- اصلى بخش9انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى نظر 

على صابرى 
16- رأى شماره 139760302009001783 مورخ 1397/07/30  خانم پروانه ایرانپور مبارکه  
فرزند حسین  در ششدانگ یکباب مغازه  به  مســاحت 28/10 مترمربع مجزى شده از پالك 

یک- اصلى بخش9انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى تقى ایرانپور 
17- رأى شــماره 139760302009002336 مورخ 1397/09/28  آقــاى عظیم احمدپور  
فرزند ولى اله در ششدانگ یکباب خانه  به  مساحت 141/40  مترمربع مجزى شده از پالك 

10- اصلى بخش9انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عبداله احمدپور مبارکه 
18- رأى شماره 139660302009005359 مورخ 1396/12/20  خانم طاهره نورى دیزیچه 
فرزند مهدى درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به  مساحت 256/56  مترمربع 
مجزى شــده از پالك 126- اصلى بخش9انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رحیم 

قاسمى دیزیچه
19- رأى شــماره 139660302009002858 مورخ 1396/06/26  آقاى عباس علیرضائى 
دیزیچه فرزند جواد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به  مساحت 256/56  
مترمربع مجزى شده از پالك 126- اصلى بخش9انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى 

رحیم قاسمى دیزیچه
100/20- رأى شماره 139760302009002352 مورخ 1397/09/28  خانم لیال احمدپور 
مبارکه  فرزند عباس  در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى  به  مساحت 11507/50  مترمربع 
مجزى شده از پالك216/1- اصلى که به پالك 428 تبدیل گردیده واقع در بخش8انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى کریم غضنفرپور خولنجانى 
100/21-رأى شماره 139760302009002347 مورخ 1397/09/28  آقاى هاشم میرزائى 
قهنویه  فرزند حبیب اله  در ششــدانگ یکباب خانه  به  مساحت 155 مترمربع مجزى شده از 
پالك 11- اصلى بخــش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى بهادرخان نهچیرى 
تاریخ انتشــار نوبت اول :   1397/10/16 تاریخ انتشــار نوبــت دوم :  1397/10/30م الف: 

339304  مظاهر نصرالهى -رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه/10/295
اصالحیه آگهى مفاد آرا

بدینوســیله اعالم مى گردد که در خط نهم آگهى قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى واراضى 
ساختمانهاى فاقدسندرسمى به شماره م الف / 313211 در روز نامه نصف جهان درمتن آگهى 
اشــتباها پالك 675فرعى از 4378اصلى قیدگردیده صحیح آن به شماره پالك 675 فرعى 
از437 اصلى مى باشد مى گردد .  م الف:313211 ناصر صیادى صومعه- رییس ثبت اسناد و 

امالك شاهین شهر /10/297 
حصروراثت 

محمود حیدر پور نجف آبادى داراى شناســنامه شماره 449 به شــرح دادخواست به کالسه 
1400/97 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حسینعلى حیدر پور نجف آبادى بشناســنامه 19691 در تاریخ 97/5/16 اقامتگاه دائمى خود 
را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. محمود حیدر پور نجف 
آبادى ش ش 449 ، 2. یداله حیدر پور نجف آبــادى ش ش 297 ، 3. نصراله حیدر پور نجف 
آبادى ش ش 69 ، 4. روح اله حیدر پور ش ش 1064 ، 5. مجید حیدر پور نجف آبادى ش ش 
2587 (فرزندان متوفى)، 6. رقیه طاهرى نجف آبادى ش ش 813 (همسر متوفى)، متوفى به 
غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 338033/م الف 

رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /10/287
 حصروراثت 

صفر على مو گوئى داراى شناسنامه شماره 2 به شرح دادخواست به کالسه 1392/97 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان گل طال شیاسى 
بشناسنامه 329 در تاریخ 97/8/21 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1. قدم خیر موگوئى سرداب سفلى ش ش 14 ، 2. منور موکوئى 
سرداب سفلى ش ش 5 ، 3. صفرعلى موگوئى  ش ش 2 ، 4. صدیقه موگوئى سرداب سفلى ش 
ش 884 ، 5. مریم موگوئى ش ش 664 ، 6. عالم موکوئى سرداب سفلى ش ش 462 7. شیرین 
جان موگوئى ش ش 474  8. حسن موگوئى سرداب سفلى ش ش 63 (فرزندان متوفى)، متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 336785/م 

الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /10/288
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان نسرین توکلى دادخواستى به خواســته الزام خوانده به مطالبه هزینه درمان فرزند به 
طرفیت خوانده محسن چوب تراش به شوراى حل اختالف شــعبه نهم شهرستان نجف آباد 
تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 1512/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
97/11/24 ســاعت 10 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهــول المکان داراى آدرس و 
نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دســتور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به 
خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت 
به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور 
یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

338075/ م الف شعبه نهم شوراى حل اختالف نجف آباد /10/289
مزایده

شــماره پرونده: 9609983757300715 شــماره بایگانى پرونده: 960343 شــماره نامه: 
1397009001288671  اجراى احــکام دادگاه عمومى بخش مهر دشــت در نظر دارد در 
خصوص پرونده کالســه : 960243 اجرایى جلســه مزایده اى علیه ( ورثه متوفى ســروش 
کالنتــرى ) آقایان رضا کالنترى  فرزند ســروش و عبدالعلى کالنترى فرزنــد خلیل و خانم 
مهر انگیز کالنترى فرزند اســداله برگزار نماید؛که مشخصات مال مورد مزایده حسب نظریه 
کارشناسى عبارت است از یک باب منزل مسکونى واقع در دهق خ شهید صدوقى کوچه شهید 
کالنترى پ 45 که یک و ســى و شش صدم حبه مشاع از 72 حبه شــش دانگ پالك ثبتى 
شــماره 844 فرعى از چهار اصلى دهق واقع در بخش 15 ثبت اصفهان از محل سند قطعى 
2574 مورخ 86/4/16 مى باشد که شــش دانگ بنام مرحوم سروش کالنترى دهقى است ، 
ملک مذکور داراى زمینى به مســاحت 127 متر مربع بوده که در آن یک باب منزل مسکونى 
با زیر بناى حدود 91 متر مربع با قدمت حدود 40 سال احداث گردیده است . ساختمان داراى 
دیوار باربر آجرى بوده و سقف قسمتى از آن تیر چوبى و سقف آشپزخانه با تیر آهن پوشیده شده 
است. پوشش کف اتاقها سیمانى است و پوشــش دیوارها و سقف با اندود گچ مى باشد . درب 
و پنجر ه هاى ساختمان فلزى هستند و نماى حیاط و ســاختمان با آجر نما سه سانتى مترى 
است . پوشــش کف حیاط نیز موزائیک است . ساختمان داراى انشــعاب آب و برق و گاز مى 
باشد. با توجه به توضیحات فوق و در نظر گرفتن موقعیت و وضعیت ملک فوق در شرایط فعلى 
ارزش تمامت عرصه و اعیان و انشعابات این ملک به مبلغ چهل و پنج میلیون تومان ارزیابى 
مى گردد و سهم خانم شــهربانو جعفرى از آن برابر مبلغ 330/880/000 ریال و سهم آقاى 
سروش کالنترى برابر مبلغ 119/120/000 ریال مى باشد.جلسه مزایده در تاریخ 1397/11/6 
ساعت 10 صبح الى 11 صبح در دفتر اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت برگزار مى 
باشد که طالبین شــرکت در مزایده مى توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده به دفتر اجراى احکام 
مراجعه تا دســتور بازدید صادر گردد.ضمنا مزایده از مبلغ ارزیابى شــده شروع و برنده کسى 
است که ده درصد مبلغ ارزیابى را نقدا به همراه داشته باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
.توضیحا کلیه هزینه هاى جانبى مربوط به مزایده به عهده برنده مزایده مى باشد336861/م 

الف- اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهر دشت /10/290
  اخطار اجرایى

شماره 743/97 به موجب راى شــماره 743/97 تاریخ 1397/7/24 حوزه 5امیرآباد شوراى 
حل اختالف شهرســتان نجف آبــاد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه حمیــد امینى به 
نشانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ چهارمیلیون و یکصد هزارتومان بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ دویســت و دو هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى وخسارت 
تاخیردرتادیه چکها شــماره ى 124204 به مورخ 1396/08/10 به مبلغ سى میلیون ریال و 
چک شــماره ى 124224 به مورخ 1396/03/20 به مبلغ یازده میلیــون ریال لغایت اجراى 
حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت نیم عشــر دولتى درحق صندوق دادگسترى 
نجف آباد که توسط اجراى احکام محاسبه مى گردد.محکوم له: اسحاق عرب مارکده با وکالت 
آقاى مجید محمدى به نشانى: جوزدان-جنب بانک ملت-دفتر وکالت، ماده 34قانون اجراى 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکــوم به بدهد یا مالى معرفى کند 
که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 338919/م الف-شعبه پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد /10/291
ابالغ رأى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 861/97 دادنامه 1132-97/09/25 
مرجع رسیدگى شعبه دوم حقوقى شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مهدى محمدى 
نشــانى: جوزدان-خ امام-کوى عدل پالك 3، وکیل خواهان: آقاى مجید محمدى نشانى: 
جوزدان-خ امام-پالك 43،خوانده: سید رحیم خراسانى نشــانى: مجهول المکان، موضوع: 
مطالبه وجه یک فقره سفته به شــماره 257706، 1392/09/05 جمعا به مبلغ پنجاه میلیون 
ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى 
شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى مهدى محمدى با 
وکالت آقاى مجید محمدى به طرفیت سید رحیم خراسانى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى 
خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته 
در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال 
دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 
و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت 
دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 670/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى 
و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از 
تاریخ دادخواست 1397/07/15 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول 
مى گردد، درحق خواهان صــادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و 
ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 
338028/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى شهرستان نجف آباد /10/292

ابالغ رأى
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 862/97 دادنامه 1167-97/09/28 
مرجع رسیدگى شعبه دوم حقوقى شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مهدى محمدى 
نشــانى: جوزدان-خ امام-کوى عدل پالك 3، وکیل خواهان: آقاى مجید محمدى نشانى: 
جوزدان-خ امام-جنب بانک صادرات-طبقه فوقانى موبایل کالســیک،خوانده: سید رحیم 
خراسانى نشانى: مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه دو فقره سفته به شماره هاى 574724، 
574725 جمعا به مبلغ دویســت میلیون ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق 
به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى 
تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه 
به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
شورا درخصوص دعواى مهدى محمدى با وکالت آقاى مجید محمدى به طرفیت سید رحیم 
خراسانى به خواسته مطالبه تقدیمى از ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال 
علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات 
مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در 
مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت 
ذمه خود اقامه ننموده است لذا مســتنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 300/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت 
حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ دادخواست 1397/07/15 لغایت 
اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا 
و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد 
محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 338016/م الف، قاضى شوراى حل اختالف 

شعبه دوم حقوقى شهرستان نجف آباد /10/293
 ابالغ رأى 

راى شوراى حل اختالف شعبه ســوم نجف آباد بتاریخ 1397/09/25 دروقت مقرر رسیدگى 
جلسه شعبه سوم شــوراى حل اختالف نجف آباد بتصدى اینجانب امضاءکننده ذیل تشکیل 
است پرونده امر به کالســه 271/97 ش ح 3 تحت نظر است شــورا با بررسى جمیع اوراق و 
محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور و انشاء راى مى 
نماید.درخصوص دعوى خواهان ســید مصطفــى آیتى بطرفیت خوانده رســول خزائیلى به 
خواسته مطالبه مبلغ هشــت میلیون ریال بابت یک فقره چک به شــماره 871956896 به 
شرح متن دادخواســت به انضمام مطلق خسارات دادرسى و خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ 
سررسید 95/04/02، دادگاه نظربه بقاء اصول مســتندات در ید خواهان که داللت بر استقرار 
دین به میزان خواسته بر عهده خوانده و حکایت از اشــتغال ذمه وى داشته و نظر به دفاعیات 
خوانده که دلیلى بر برائت ذمه یا بطالن دعوى اقامه و ابراز نداشته دعوى و مستندات مصون 
از هرگونه ایراد و انکار باقیمانده اســت. لذا دعوى طروحه را محرز و ثابت تشــخیص مستدا 
به ماواد 522-519-515-502-198 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده 
رســول خزائیلى به پرداخت مبلغ هشــت میلیون ریال(8/000/000) بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 2/250/000 ریال هزینه دادرســى و پرداخت خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ 
سررســید 95/04/02 لغایت زمان پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى حکم محاسبه مى 
گردد وصول و ایصال مى گردد درحق خواهان ســید مصطفى آیتى صــادر و اعالم میگردد. 
راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پــس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــورا و 
ظرف همین مدت وپس از انقضاى مدت مذکور قابــل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى 
حقوقى شهرستان نجف آباد مى باشد. 331267/م الف-دبیر شعبه سوم شوراى حل اختالف 

نجف اباد /10/294
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ ملک پالك شــماره 440/833 اصلى  واقع دربخش 16 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده  ثبتى بنام اصغراسفندیارى وشرکاء به علت عدم حضور متقاضى ثبت 
به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در صبح روز یکشنبه  14 / 11 / 1397 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد . تاریخ انتشار 16 / 
10/ 1394 و به اختیار روزنامه  طبق مقررات صادره – 333044 /م الف ناصر صیادى ، رییس 

اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /10/298 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین مزروعى پالك شماره 576فرعى از440اصلى واقع 
درصحراى فیروزآباد گزبخش 16ثبت اصفهان  که طبق پرونده هاى  ثبتى وسندانتقال  بنام 
سمیراغفارى فرزندعباســعلى  به علت عدم حضور متقاضیان ثبت به عمل نیامده اینک بنا به 
دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در صبح روز چهارشنبه  10 / 11 / 1397 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد . تاریخ انتشــار 12 / 10/ 1397 و به 
اختیار روزنامه  طبق مقررات صادره – 336978م الف ناصر صیادى ، رییس اداره ثبت اسناد 

و امالك شاهین شهر /10/299 

مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان گفت: 
مجتمع هاى تعاونى پرورش دام در میمه احداث مى شود.

محمدحســین شــاملى اظهارکرد: مجتمع هاى تعاونى 
پرورش دام با معرفى شوراهاى اسالمى  و دامپروران در 

میمه احداث مى شود.
وى افزود: دامپرورانى که دام هاى مازاد نسبت به جمعیت 
مراتع خود دارند، مى توانند با ارسال درخواستى از شوراهاى 
اسالمى روستاها، احداث مجتمع هاى تعاونى دامپرورى 

دام هاى سبک و سنگین را درخواست کنند.
وى بیان کرد: این درخواســت شــوراهاى اســالمى 
روســتاهاى بخش میمه در جلســه تخصصى با حضور 

کارشناسان و دســتگاه هاى ذیربط بررسى و مجوزهاى 
احداث صادر مى شود. شاملى 51 درصد سهم  تعاونى هاى 
پرورش دام را متعلق به دامپروران و بقیه را ســهم دولت 
بیان کرد و افزود: دریافت تسهیالت قرض الحسنه احداث 
دامدارى با کارمزد 4 درصد از مزایاى این طرح محسوب 
مى شود، ضمن آنکه احداث واحدهاى تعاونى دامپرورى 
در روستاها، هم به مراتع فشار نمى آورد و هم به افزایش 
تولید گوشت کمک مى کند. وى اضافه کرد که بر اساس 
استاندارد جهانى دام هاى ایرانى به علت کوچ هاى ییالق 
و قشــالق، به طور متوســط 15 کیلوگرم در هر رأس از 

استانداردهاى جهانى سبک تر ذبح مى شوند.

مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب استان اصفهان با بیان 
اینکه 53 سال از ارائه خدمات شبکه فاضالب در اصفهان 
مى گذرد، اعالم کرد:  اصفهان اولین شهر در کشور بوده که 
شبکه فاضالب در آن اجرا شده، همچنین  استان اصفهان 
با اجراى 422 کیلومتر شــبکه فاضالب، بیشترین میزان 
خطوط اجرا شده در کشور را به خود اختصاص داده است که  
13 درصد خطوط شبکه فاضالب کشور را شامل  مى شود. 
هاشم امینى با اشاره به  اجراى خطوط شبکه فاضالب در 
دوران 40 ساله انقالب اســالمى اعالم کرد: از سال 44 تا 
سال 57 درحدود 1035 کیلومتر شبکه فاضالب در استان 
اصفهان اجرا شده بود، در حالى که از سال 57 تاکنون بیش 

از 8084کیلومتر شبکه فاضالب در استان عملیاتى شده 
که بیانگر افزایش هشت برابرى اجراى شبکه فاضالب در 

دوران پس از انقالب است.
وى افزود: از سال 44 تا سال 57 درحدود 56 هزار انشعاب 
فاضالب به مشترکین واگذار شد، در حالى که از سال 57  تا 
کنون به 668 هزار و 571 متقاضى شبکه فاضالب واگذار 
شده است. وى با بیان اینکه در حال حاضر 25 تصفیه خانه 
فاضالب در استان اصفهان در مدار بهره بردارى قراردارد، 
خاطرنشــان کرد: هم اکنون استان اصفهان با 25 تصفیه 
خانه فاضالب در مدار بهره بردارى رتبه نخســت تعداد 

تصفیه خانه فاضالب را در کشور دارد.

کمک دولت در احداث 
مجتمع هاى دامپرورى در میمه

افزایش اجراى شبکه فاضالب 
در دوران پس از انقالب 

تخفیف 40 درصدى 
صدور پروانه هاى ساختمانى 

اسـماعیل علوى، بخشـدار مرکزى چـادگان گفت: به 
مناسـبت چهلمین سـالگرد پیروزى انقالب اسـالمى 
براى صدور پروانه هاى ساختمانى و عوارض 40 درصد 

تخفیف اعمال مى شود.

به زودى؛ بهره بردارى از 
شهرك حمل و نقل زرین شهر

مرحله نخست شهرك حمل نقل و کاالى زرین شهر در 
بهمن ماه، همزمان با چهلمین سالگرد پیروزى انقالب 

اسالمى به بهره بردارى مى رسد.
محسن کوهکن، نماینده مردم لنجان در مجلس شوراى 
اسـالمى هزینه اجراى این طرح را تاکنون 120میلیارد 
ریـال بیان کـرد و گفـت: این طـرح بزرگ با مسـاحت 
175هکتار،  مجهز به 60واحد باربرى است که در مرحله 

نخست 35 واحد آن واگذار شده است.

بومى سازى 60 گروه مواد 
مصرفى فوالد مبارکه 

محمدرضا ممتاز ، مدیر خرید مواد مصرفى شرکت فوالد 
مبارکه گفت: تا کنون بیش از 60 گروه مواد مصرفى مورد 
نیاز خطوط تولید فوالد مبارکه با به  کارگیرى راهبردهاى 
اقتصاد مقاومتى و حمایت از شرکت هاى سازنده داخلى 

بومى سازى شده است.

خبر

انتقال و ورود ساالنه دستکم 52 هزار ُتن پسماند صنعتى 
حاصل از فرایندهــاى نفتى به اصفهــان و تبدیل آن به 
محصوالت دیگر در کارگاه هــا و واحدهاى صنعتى، به 
تأکید کارشناســان چالش جدیدى را در اســتان ایجاد 
کرده که آیا این کار، فرصتى براى توسعه صنعتى است یا 

تهدیدى زیست محیطى.
پسماند نفتى همان پسماند صنعتى حاصل از فرایندهاى 
نفتى در پاالیشــگاه ها و واحدهاى پتروشیمى است که 
این پســماندها را مى توان با انجام فرایندهاى شیمیایى 
به محصــوالت دیگر تبدیــل کرد. پســماند نفت جزو 

پسماندهاى ویژه محسوب مى شود. 
به گفته کارشناسان، با توجه به اینکه بیشتر پسماندهاى 
نفتى از مواد هیدروکربنى آروماتیک هســتند، از اســید 
سولفوریک براى تبدیل آنها به محصوالت دیگر استفاده 
مى شود که پسماند ثانویه حاصل از این فرایند در صورت 
ورود به طبیعت و محیط زیست، باعث آلودگى خطرناکى 

در آب، خاك و هوا مى شود. 

پاى پســماندهاى نفتى بــه اصفهان از
 10 سال گذشته باز شد 

یک استاد دانشگاه و پژوهشــگر زیست محیطى درباره 
چگونگى ورود پســماندهاى نفتى بــه اصفهان، گفت: 
درحدود ده سال گذشته اداره حفاظت محیط زیست وقت 
اصفهان با ورود پســماندهاى نفتى به این خطه با هدف 
تبدیل آن به فرآورده هاى جدیــد در واحدهاى تولیدى و 
صنعتى موافقت کرد و بدین ترتیب پسماندهاى نفتى ابتدا 

از تهران به اصفهان وارد شدند. 
وى که خواست نامش ذکر نشود، افزود: این کار به مرور 

زمان گسترش یافت و اکنون پسماند هاى نفتى از سراسر 
کشور از جمله عسلویه، ماهشهر، تبریز و اراك به اصفهان 

وارد مى شود. 
وى با بیــان اینکه حتى برخى واحدهاى فروشــنده این 
پسماندها حاضر هســتند هزینه حمل و نقل را خودشان 
پرداخت کنند، اظهارکرد: بر اساس اعالم اداره کل حفاظت 
محیط زیست اصفهان، ساالنه درحدود 52 هزار ُتن پسماند 
نفتى با مجوز این سازمان وارد استان و برآورد مى شود که 

دو تا سه برابر این رقم به صورت غیر مجاز وارد مى شود. 
این پژوهشگر مسائل زیست محیطى تأکید کرد: پسماند 
ثانویه حاصل از فرآورى مجدد این مــواد، در کارگاه ها و 
واحدهاى صنعتى اگر کنترل نشده و وارد خاك یا آب شود، 
تبعات زیست محیطى و آالیندگى به همراه دارد، زیرا از 

ترکیبات اسیدى خطرناکى تشکیل شده است. 
وى با بیان اینکه درحدود 80 درصد این واحدهاى صنعتى 
در محدوده اصفهان، مورچه خورت، شهرك صنعتى رازى 

شهرضا، سگزى، نجف آباد و مبارکه هستند، گفت: به دلیل 
پراکندگى این کارگاه ها، هیچ مدیریت واحدى بر آنها براى 

نظارت و کنترل دقیق وجود ندارد. 
به گفته وى بیشــتر این واحدهاى صنعتى بدون مجوز و 
نظارت سازمان صنعت و معدن، استاندارد و محیط زیست 
کار مى کنند و محصوالت آنها به کشورهایى مانند عراق، 

افغانستان و پاکستان صادر مى شود. 
این پژوهشگر از جمله راهکارهاى رفع چالش مربوط به 

واحدهاى تولیدى اســتفاده کننده از پسماندهاى نفتى را 
تجمیع آنها در یک یا چند مکان خاص، محدودیت در ورود 
این پسماندها به استان و اولویت استفاده از محصوالت آنها 

براى صنایع داخل استان یا کشور عنوان کرد. 

 ورود پسماندهاى نفتى به اصفهان محدود 
شود 

کارشناس گروه آمایش سرزمین ســازمان برنامه ریزى 
و مدیریت اســتان اصفهان هم با بیان اینکه محصوالت 
این واحدها از نظر ارزش افــزوده به عنوان تولیدات نازل 
محسوب مى شوند و کاربردى در صنایع استان اصفهان 
ندارد، تصریح کرد: بیشتر آنها که شامل حالل هاى ارزان 
قیمت هستند به کشورهایى مانند افغانستان و پاکستان 

صادر مى شوند. 
مجید زمانى با اشاره به اینکه این واحدها بین سال هاى 
85 تا 90 در اســتان اصفهان و قبل از تدوین سند آمایش 
سرزمین مستقر شده اند، گفت: تعداد آنها حدود 600 واحد 
ارزیابى مى شود که 300 واحد آنها در شهرك صنعتى رازى 

شهرضا و داراى جواز تأسیس هستند. 
وى اضافه کرد: تحقیقات نشان داده که پسماند ثانویه این 

واحدها بر روى هوا، آب و خاك آلودگى ایجاد مى کند. 
■■■

مهدى ریاحى، معاون فنى اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان در این باره گفت: با توجه به روند اخیرى 
که براى انتقال پسماندهاى نفتى از واحدهاى پاالیشگاه 
و پتروشیمى کشور به اصفهان ایجاد شده است، این اداره 
تصمیم به بررســى آن و عالج واقعه قبل از وقوع گرفته 

است.

انتقال پسماندهاى نفتى به اصفهان، فرصت یا تهدید؟
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بیمارى پارکینســون یک اختالل عصبى تدریجى اســت که در اثر 
کاهش ســلول هاى مغزى تولیدکننده دوپامین به وجود مى آید. نبود 
این ســلول ها منجر به از دســت دادن کنترل ماهیچه هاى صاف و 

لرز ش هاى غیرقابل کنترل مى شود.
بســیارى از افراد به دلیل عدم آگاهى، عالیم بیمــارى را مربوط به 
تغییرات افزایش سن مى دانند. به عنوان مثال لرزش را به پیرى، سفت 
شدن عضالت را به آرتروز، حالت قوز و خمیدگى را به پوکى استخوان 

ربط مى دهند.
نکته قابل توجه این است که به طور معمول عالیم پارکینسون ابتدا 
در یک سمت بدن پدیدار مى شوند و با گذشت زمان به سمت دیگر هم 
راه پیدا مى کند؛ بنابراین اگر دو عالمت یا بیشتر در فردى دیده شود، 
تشخیص پارکینسون داده مى شود؛ مگر اینکه عالیم دیگرى همزمان 

وجود داشته باشد که بیمارى دیگرى را مطرح کند. 
مشکل در سخن گفتن، تغییرات صدا (ضعیف و بم)، از بین رفتن حالت 
طبیعى چهره (ثابت شدن صورت یا خیرگى چشم)، اختالل در جویدن 
و بلع، آبریزش دهان، افسردگى، عصبى بودن، مشکالت در به خاطر 

سپردن یا به یادآوردن اطالعات جدید از دیگر عالیم بیمارى است.

عالیم اصلى ابتال به پارکینسون
 این بیمارى با چهار عالمت اصلى مشــخص مى شود که به صورت 
ارتعاش دست و پا در حالت استراحت (لرزش بیمار همزمان با ارتعاش 
دست و پا در حالت استراحت)، آرام شــدن و کندى حرکات، سختى 

حرکت و خشک شدن دست، پا و بدن و نداشتن تعادل بروز مى کند.
تشــخیص بیمارى به طور معمول مبتنى بر معاینه فیزیکى اســت، 
اما بررســى هاى طبى و اســکن مغز نیز براى اطمینان از عدم وجود 

بیمارى هاى دیگر و رد سایر اختالالت انجام مى شود. 
غربالگــرى حس بویایــى نیز مى توانــد به تشــخیص زودهنگام 
بیمارى پارکینســون قبل از ظهور عالیم حرکتى این بیمارى کمک

 کند.

کدام اختالل پیش نشانگر پارکینسون است؟
اختالل یا از دســت دادن حس بویایى پیش نشــانگر پارکینســون 

است و مى تواند بیمارى را از چندین ســال قبل پیش بینى کند. این 
موضوع براى توقف یا کند کردن پیشــرفت بیمارى اهمیت زیادى

 دارد.
این بیمارى اغلب در ســنین 50 تا 70 سالگى ایجاد مى شود و میزان 
شیوع آن در مردان بیشتر از زنان است. با این حال ابتال به این بیمارى 

در سنین پایین تر نیز گزارش شده است.
پارکینســون یک اختالل حرکتى اســت که بر اثر نابــودى برخى 
ســلول هاى مغزى بروز مى کند؛ افراد مبتال دچار لرزش مى شــوند، 
اما این بیمارى عــالج ناپذیر مى تواند به فلــج و در نهایت مرگ نیز 

منجر شود.
مطالعات نشــان داده اند که عوامل ژنتیکى و محیطى از قبیل سابقه 
فامیلى مثبت، جنسیت مذکر، ضربه به سر، تماس با آالینده ها، آسیب 
مغزى، رژیم هاى غذایى حاوى مقادیر باالى چربى هاى اشباع نشده، 
کمبود اسیدفولیک و ویتامین  D و B12، دیابت، استفاده از آب چاه 
یا مصرف ترکیبات آفتکش، استرس و شیوه نوین زندگى در بروز این 

بیمارى مؤثرند.

یک محقق و پژوهشگر طب سنتى مصرف نوعى شربت را در زیبایى پوست و مو، همچنین چربى سوزى و تناسب 
اندام مؤثر دانست.

حیدرعظمایى، محقق و پژوهشگر طب سنتى درباره مهمترین خواص شربت گلپر گفت: مهمترین خاصیت این 
شربت، تأثیر چشمگیر آن در چربى سوزى مخصوصًا چربى هاى اطراف شکم و پهلو است؛ همچنین با کنترل 
اشتها، موجب کاهش وزن، الغرى و تناسب اندام مى شود. وى افزود: مصرف شربت گلپر براى دستگاه گوارش 
بسیار مفید است، زیرا ضدنفخ و بادشکن است و موجب رفع دل 
درد و دل پیچه مى شود؛ همچنین هضم غذا را آسان و یبوست 

را رفع مى کند.
عظمایى بیان کرد: این شربت براى پوست و مو بسیار مفید و 
اثربخش است، زیرا عالوه بر تقویت، طراوت و جوان سازى 
پوســت و مو، یکى از خواص فوق العاده آن رفع سیاهى دور 

چشم است.
این محقق و پژوهشگر طب سنتى اظهار کرد: از دیگر خواص 
شربت گلپر مى توان به تقویت حافظه و پیشگیرى از آلزایمر 

اشاره کرد. وى گفت: شربت گلپر نشاط آور است و استرس، اضطراب و افسردگى را برطرف مى کند.
عظمایى افزود: مصرف این شــربت در افرادى که درگیر بى حسى و خواب رفتگى اعضاى بدن مى شوند بسیار 
اثربخش است و استفاده از آن توصیه مى شود.  این محقق و پژوهشگر طب سنتى گفت: شربت گلپر یک آنتى 
بیوتیک بسیار قوى است و عفونت هاى معده، ریه، برونشیت، کلیه و مجارى ادرار را برطرف مى کند. وى بیان کرد: 
ضد انگل بودن و رفع انواع کرم هاى روده، ضد صرع و تشنج، تقویت سیستم قلبى- عروقى و پاکسازى عروق از 

رسوب چربى از دیگر خواص بى نظیر این شربت است.

دالیل بسیارى وجود دارند که باعث مى شود بیشتر افراد به کمبود مواد مغذى 
حیاتى و مهم دچار شوند.

کمبود مواد مغذى عملکرد بدن را تغییر مى دهد و در این شرایط تغییر اساسى 
در رژیم غذایى و مصرف مکمل هاى خوراکى توصیه مى شود. از جمله کمبود 

ریزمغذى ها که در بیشتر افراد شایع است، مى توان به موارد زیر اشاره کرد:

کلسیم 
طبق مطالعات انجام شــده، در بدن برخى از افراد و گروه هاى خاص از جمله 
ســالمندان، نوجوانان و مبتالیان به اضافه وزن سطح پایینى از کلسیم وجود 
دارد. به گفته متخصصان تغذیه، افراد باید در طول روز سه وعده خوراکى هاى 
سرشار از کلسیم دریافت کنند. محصوالت لبنى منبع غنى از کلسیم هستند اما 
کلم بروکلى و کنسرو ماهى سالمون نیز در گروه  خوراکى هاى سرشار از کلسیم 

به حساب مى آیند.

 B12ویتامین
این ویتامین تنها در محصوالت حیوانى یافت مى شود و به همین دلیل، کمبود 
آن در افرادى که رژیم هاى غذایى گیاهى دنبال مى کنند بیشتر مشاهده مى شود. 
نتایج مطالعات نشان مى دهد که شــیوع کمبود ویتامینB12 به طور تقریبًا 
زیادى در گروه هاى سنى باال متغیر است و بیشتر سالمندان به آن دچار هستند.

آهن 
برآوردها حاکى از آن است که کمبود آهن یکى از شایع ترین مشکالت در میان 
زنان و کودکان است و بیش از نیمى از تمامى زنان باردار آهن کافى دریافت 
نمى کنند. جدا از احساس خستگى، سیستم ایمنى ضعیف، ریزش مو و میل به 
خوردن مواد غیرمعمول همچون یخ از دیگر نشــانه هاى کمبود آهن در بدن 
هستند. گوشت، منبع خوبى از آهن به حساب مى آید و آهن گوشت در مقایسه با 

خوراکى هاى گیاهى حاوى آهن با سرعت بیشترى جذب مى شود.

منیزیم 
عوامــل مختلفى باعث مى شــوند ذخیــره منیزیم بدن کاهــش پیدا کند. 
مصرف خوراکى هاى فرآورى شــده، نوشــیدن قهوه، اســترس و مصرف 
برخى داروها ایــن تأثیــر را دارند. منیزیــم از جمله مواد مغذى اســت که 
کمبود آن بسیار شایع اســت اما بیشــتر افراد در مورد اهمیت آن اطالعاتى

 ندارند.
 

 D ویتامین
برآوردها نشان مى دهد نیمى از مردم از کمبود ویتامین D رنج مى برند. سطح 
این ویتامین نشان دهنده میزان جذب کلسیم است که نقش مهمى در حفظ 
سالمت استخوان ها بازى مى کند. کمبود این ویتامین به بیمارى هایى همچون 
راشیتیسم و نرمى استخوان منجر مى شود که هر دوى آنها خطر شکستگى 

را افزایش مى دهد.

چه کسانى در معرض «پارکینسون» هستند؟

5 ماده غذایى که بدن بیشتر آدم ها کم داردرفع سیاهى دور چشم با یک نوشیدنى گیاهى

کلیه ها کارهاى سختى انجام مى دهند. فیلتر کردن و دفع ضایعات از جریان خون، فقط شروع کار است. کلیه ها تعادل مایعات بدن را نیز حفظ مى کنند و هورمون هایى ترشح مى کنند که گلبول  هاى قرمز را مى سازند، سالمت استخوان ها را تضمین مى کنند و فشار خون را تنظیم مى کنند.
ما دانسته یا ندانسته، فشار زیادى به کلیه هایمان وارد مى کنیم، با رژیم غذایى، داروها و سموم محیطى. نتیجه  این فشارها مى تواند سرطان کلیه، سنگ کلیه، بیمارى کلیه پلى کیستیک و یا حتى نارسایى کلیه باشد. 

برخى از فشارهایى که  به کلیه ها وارد مى شود تحت کنترل ما نیست، زیرا به هر حال وظیفه  کلیه، دفع سموم است و مى توانیم به کلیه هایمان این اطمینان را داشته باشیم که قوى و شکست ناپذیر هستند.
حتماً تعجب خواهید کرد اگر بدانید غذاهاى زیادى هستند که مى توانند به کلیه ها آسیب بزنند، حتى غذاهایى که سالم به نظر مى رسند. پس بهتر است در مصرف خوراکى هاى زیر زیاده روى نکنید.

غذاهایى که به کلیه ها آسیب مى زنندغذاهایى که به کلیه ها آسیب مى زنند

 آووکادو
آووکادو میوه اى خوشمزه است که چربى هاى ســالمى دارد اما مقدار پتاسیم آن 
نیز باالســت. کلیه ها نیاز دارند تا تعادل مناسبى از پتاسیم و سدیم در بدن برقرار 
باشد تا آنها کارشان را درست انجام دهند. «هایپرکالمیا» به معنى پتاسیم زیاد در 
خون اســت و در افرادى روى مى دهد که بیمارى کلیوى پیشرفته دارند. پتاسیم 
زیاد در خون اغلب موجب حالت تهوع، ضعف، کرختى و پایین بودن ضربان قلب 
مى شود. خوشبختانه اگر هیچ بیمارى کلیوى ندارید، نیازى نیست نگران مصرف 

آووکادو باشید.

کافئین
اگر عادت دارید هر روز صبحتان را با فنجانى قهوه شروع کنید شاید کار خوبى 
نمى کنید. اگر مشکل در کلیه هایتان دارید نوشــابه هاى گازدار و انرژى زا نیز 
خطرناك هســتند. مطالعات نشــان مى دهند مصرف طوالنى مدت کافئین 
مى تواند بیمارى مزمن کلیوى را بدتر کند و احتمال سنگ کلیه را افزایش دهد. 
کافئین تا حدودى مدر است که بر توانایى کلیه ها براى جذب آب اثر مى گذارد. 
اگر کافئین در حد متعادل مصرف شود و جلوى دسترسى کلیه ها به آب کافى را 
نگیرد، مشکل ساز نخواهد بود اما مصرف زیاد آن براى کلیه ها دردسرساز است. 

کافئین محرك جریان خون نیز هست، بنابراین فشار خون را باال مى برد. 

گوشت قرمز
گوشت قرمز حاوى مقدار زیادى پروتئین است. پروتئین براى 
فرایند رشد و سالمت عضالت اهمیت زیادى دارد اما سوخت 
و ساز آن، یکى از سخت ترین کارهایى است که کلیه ها انجام 
مى دهند. رژیم غذایى ُپــر از پروتئین هاى حیوانى، احتمال 
ســنگ کلیه را افزایش مى دهد. به همین دلیل، رژیم هاى 
غذایى ُپرپروتئین به افرادى کــه دچار بیمارى هاى کلیوى 

هستند توصیه نمى شود.

محصوالت لبنى
محصوالت لبنى شامل شــیر، پنیر و ماست سرشار از کلسیم 
هستند و سطح کلسیم را در ادرار باال مى برند. در نتیجه احتمال 
سنگ کلیه بیشتر خواهد شد. افرادى که در حال حاضر بیمارى 
کلیوى دارند باید مصرف لبنیات را کاهش دهند تا کار کلیه ها 

سبک تر شود. 
کره نیز محصولى لبنى اســت که ُپر از چربى اشــباع است و 
ریســک بیمارى قلبى را باال مى برد. متأسفانه بیمارى قلبى، 

ریسک فاکتورى براى بیمارى کلیوى است. باال مى برد.  ننن خون را ك جریان خون نیز هست، بنابراین فشار

نمک
سدیم همراه با پتاسیم، تعادل مایعات بدن را حفظ مى کند که براى عملکرد درست کلیه ها مهم 
است اما بیشتر ما سدیم زیادى مصرف مى کنیم. محصوالت فرآورى شده، حاوى سدیم بسیار 
زیادى هستند. بیشتر از آنچه فکرش را بکنید سدیم زیاد باعث احتباس آب در کلیه ها مى شود 

تا نمک در خونتان رقیق شود و این کار فشار زیادى به کلیه ها وارد مى کند. 
عادت به مصرف نمک زیاد، فشــار خون را باال مى برد و به نفرون هاى کلیه آســیب مى زند. 

نفرون ها واحدهاى عملکردى کلیه هستند و خون را تصفیه مى کنند.

مغزها
اگر مستعد سنگ کلیه هستید، پس مغزها اسنک خوبى براى شما نیستند. آجیل 
و مغزها حاوى دسته اى از مواد معدنى به نام اگزاالت هستند که در بیشتر انواع 
سنگ کلیه یافته مى شود. اگر سابقه ســنگ کلیه دارید، مصرف آجیل را خیلى 
محدود کنید. براى افراد سالم نیز آگاهى نسبت به مصرف غذاهاى اگزاالت دار 
اهمیت دارد مثًال اسفناج، چغندر، چیپس سیب زمینى، سیب زمینى سرخ کرده و 

برگه هاى جو و گندم.
البته برخى از این خوراکى ها مخصوصاً مغزها مى توانند در یک رژیم غذایى سالم 

به خوبى جا بگیرند اما نکته اصلى، تعادل است.



مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمىصاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را در سایت روزنامه مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

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

اهل دنیا گرفتار دنیا شده اند تا امتحان خود را بدهند. آنچه از دنیا، براى 
دنیا مى گیرند، باید که واپس نهند و حســاب آن پس دهنــد و آنچه از دنیا 
براى توشه آخرت مى گیرند، چنان اســت که آن را پیشاپیش فرستاده اند 
و در آن جهان از نعمت آن بهره یابند. دنیا در نزد خردمندان همانند ســایه 
زوال ظهر اســت، که هنوز گســترده نشــده، روى به کوتهى نهد و هنوز 

موال على (ع)افزون نشده، نقصان پذیرد.

شهردارى دیزیچه بر اساس مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر و به موجب ماده 13 آیین نامه مالى شهرداریها در نظر دارد بهره بردارى و نگهداشت جایگاه (CNG) گاز طبیعى فشرده شهر دیزیچه را به 
پیمانکار واجد شرایط و فعال در رشته مرتبط با صنایع نفت و گاز (مورد تأیید شرکت پخش فرآورده هاى نفتى)  از طریق تجدید مزایده واگذار و انعقاد قرارداد نماید. لذا شرکت کنندگان مى توانند از تاریخ 
انتشار این آگهى تا روز پنج شنبه مورخه 97/11/04 به امور قراردادهاى شهردارى مراجعه و اسناد شرکت در مزایده را دریافت و همچنین قیمت پیشنهادى خود را تا رو ز شنبه مورخه 97/11/06 به دبیرخانه 

محرمانه (حراست) شهردارى ارائه نمایند. الزم به ذکر است شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند و هزینه درج آگهى بر عهده برنده مزایده خواهد بود. 

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 مشــخصات ذیل با توجه به نظریه کارشناس رسمى 
دادگسترى از طریق مزایده اقدام  نماید. لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى تا روز پنج شنبه مورخ 
97/10/27 به امور مالى شهردارى مراجعه و اسناد شرکت در مزایده را دریافت همچنین قیمت پیشنهادى خود را 
تا روز شنبه مورخ 97/10/29 به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى ارائه نمایند. الزم به ذکر است هزینه درج 

آگهى به عهده برنده مزایده خواهد بود.

آگهى تجدید مزایده نوبت اول

عباس اله یارى- شهردار ایمانشهر

آگهى مزایده (نوبت دوم)

قیمت کل پایه قیمت هر مترمربع پایه ریالکاربرىوضعیت ملکمساحت (مترمربع)شماره پالك
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

چاپ اول

                                                                                                                                                      
مساحت کاربرىنوع ملکآدرس                                     

عرصه
مساحت 
وضعیت پالك ثبتىاعیانى 

مبلغ پایه مزایدهتوضیحاتکنونى

داران روستاى نهر خلج کوچه 1
روبروى مسجد حضرت ابوالفضل

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است  متصرف دار14/176-510زراعىخانه

181,440,000فروش با وضع موجود

2
داران روستاى نهر خلج روبروى 

پایگاه بسیج کوچه حجت اله 
صادقى

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استمتصرف دار28410014/142مسکونىخانه

362,880,000فروش با وضع موجود

3

مبارکه نکوآباد کوچه شهید 
حبیب اله کریمیان کوچه شهید 

حبیب اله کریمیان کوچه گلستان 
شهدا پالك 20

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استمتصرف دار463195387/814مسکونىخانه

776,160,000فروش با وضع موجود

نطنز شهرك صنعتى شجاع آباد  4
دفترچه شرکت 2000645صنعتىکارخانهخیابان خیام 4 

ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه4242-42
3,739,680,000فروش با وضع موجود

یک باب سمیرم خیابان قدس کوچه مفتح 5
متصرف دار3202051/2994مسکونىخانه

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است
فروش با وضع موجود شامل تخفیف نقدى 

نمى باشد.
1,153,600,000

6

اصفهان - میدان انقالب - ابتداى 
خ چهارباغ -بن بست اداره صنایع 
(شماره3)مجتمع طاووس خانه 

طبقه دوم واحد شماره 4

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است متصرف دار128219/156_مسکونى آپارتمان
6,832,000,000فروش با وضع موجود

نطنز شهرك صنعتى شجاع آباد   7
خیام 4 

کارخانه و 
ماشین 
آالت

دفترچه قرارداد 4000640صنعتى
تخلیه4451-42-و-ج

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است
فروش با وضع موجود /شامل تخفیف 

نقدى نمى باشد.
6,647,345,600

کاشان نبش خ درب اصفهان ، 8
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه3404734/4183مسکونىمسکونىپامنار ، روبروى کوچه فردوس 9

6,199,200,000فروش با وضع موجود

کاشان خیابان فاضل نراقى کوچه 9
شهید بزرگى

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استمتصرف دار2364324650مسکونىخانه

4,558,400,000فروش با وضع موجود

کاشان شهرك صنعتى امیرکبیر 10
خیابان شکوفه 5

یک باب 
 دفترچه قرارداد41251367صنعتىکارخانه

ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه2139-23-و-ج
9,318,400,000فروش با وضع موجود

دهاقان خ شهید موسوى پشت 11
حسینیه اعظم 

یک باب 
متصرف 8080121/1291مسکونى خانه 

دارد
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است 

352,800,000فروش با وضع موجود

12
اصفهان خیابان عالمه مجلسى 

نبش میدان قدس بن بست 
شیبانى پالك دوم

یک باب 
مسکونى 

بهداشتى 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه30/9224-183درمانى

9,688,000,000فروش با وضع موجود

اسفرجان بلوار شهیدان حاج 13
هاشمى محل سابق بانک ملى

یک باب 
مسکونى 
تجارى

تجارى 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه572388225/2625مسکونى

4,144,000,000فروش با وضع موجود

آگهى مزایده امالك مازاد بانک ملى ایران  استان اصفهان
بانک ملى ایران در نظر دارد، قسمتى از امالك تخلیه شده و متصرف دار و حق و کسب و پیشه و تجارت و 
سرقفلى محل هاى استیجارى  مازاد خود را از طریق مزایده کتبى بر مبناى قیمت پایه مزایده،در وضعیت 
موجود و به صورت نقدى، نقد و اقساط(اجاره به شرط تملیک) به فروش برساند.متقاضیان مى توانند براى 
کسب اطالعات بیشتر، بازدید از امالك، دریافت اســناد مزایده ( برگه هاى شرایط در مزایده) و تسلیم 
پیشنهادات خود تا ساعت 12 روز  سه شنبه  مورخ   97/10/25     به محل این اداره امور واقع در اصفهان-

میدان امام حسین (ع) –ابتداى چهارباغ پائین طبقه سوم دایره ساختمان مراجعه نمایند.
توضیحات : 

1- بانک ملى ایران در قبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 2- پیشنهادات فاقد سپرده یا داراى 
سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش ، مبهم و مشروط مردود است.3- رعایت کلیه موارد مندرج در برگه هاى 

مزایده الزامى است.4- سپرده ( ودیعه) شرکت در مزایده معادل 5٪ قیمت پایه مزایده است که متقاضیان 
باید طى یک فقره چک تضمینى بانک ملى ایران در وجه اداره امور شعب بانک ملى استان اصفهان به همراه 
پاکت حاوى برگه شرایط شرکت در مزایده تحویل دهند.5-کلیه پاکات حاوى پیشنهادات متقاضیان خرید 
امالك در ساعت 8صبح روز چهارشنبه مورخ 97/10/26 در محل اداره امور شعب بانک ملى ایران استان 
اصفهان واقع در میدان امام حسین (ع) ابتداى چهارباغ پائین بازگشایى خواهد شد. لذا متقاضیان مى توانند 
در موعد یاد شده با ارائه کارت شناسایى در جلسه مذکور شرکت نمایند.6-امالك داراى متصرف بصورت 
وکالت بالعزل و تقبل کلیه هزینه هاى مربوط به اخذ اســتعالمات ماخوذه در ارتباط با نقل و انتقال و سایر 
موارد بر عهده خریدار واگذار مى گردد.( هزینه تنظیم وکالت نامه بالمناصفه خواهد بود.) 7-براى کلیه امالك 
، بازدید الزامى اســت و در وضعیت موجود واگذار مى گردد و براى امالك متصرف دار تخلیه ملک بر عهده 

خریدار است.8-هزینه جلب رضایت مالک جهت تغییر شغل و در صورت لزوم تغییر کاربرى راجع امالك 
سرقفلى دار یا داراى حق کسب و پیشه بر عهده خریدار است.9-امالکى که بصورت نقد و اقساط واگذار 
مى شود قرارداد منعقده به روش اجاره به شرط تملیک مى باشد.10-هزینه آگهى و کارشناسى بر عهده 
برنده مزایده است و مشارالیه مى بایست این هزینه را بر اساس اعالم نظر بانک قبل از انقعاد قرارداد نقدا 
در وجه بانک واریز نماید.11-متقاضیان خرید میبایست مبلغ دویست هزار ریال بصورت نقدى در هنگام 
خرید اسناد مزایده پرداخت نمایند و رسید آنرا به همراه پاکت حاوى برگه شرایط شرکت در مزایده تحویل 
دهند.12-در صورتى که مبالغ پیشنهادى خریداران به یک میزان باشد اولویت فروش با شرایط نقدى 
است.13- نحوه فروش امالك مازاد بانک بشرح ذیل اعالم مى گردد و خریدار مى بایستى ردیف مربوط به 

نحوه خرید ملک را صراحتاً به صورت مکتوب در برگه شرایط شرکت در مزایده اعالم نماید.

شرح شرایطردیف

در صورت خرید نقدى 10 درصد تخفیف به خریدار داده خواهد شد ( براى کلیه 1
کاربرى ها به استثناء موارد ذکر شده در توضیحات).

شرایط اقساطمدتکاربرىردیف

50٪ نقد+50٪ اقساط ماهیانه بدون سوددو ساله ( 24 ماهه)تجارى،مسکونى،ادارى1
30٪ نقد +70٪ اقساط ماهیانه با سود ٪20

30٪ نقد + 70٪ اقساط ماهیانه بدون سوددوساله(24 ماهه)صنعتى، کشاورزى، دامدارى و خدماتى2

فریدون شهر ناحیه صنعتى 14
سنگباران 

یک باب 
تخلیه34009301/223صنعتىسوله

عرصه داراى قرارداد اجاره با سازمان جهاد 
کشاورزى

مى باشد.فروش با وضع موجود.بازدید از 
ملک الزامى است

3,427,200,000

فریدون شهر ناحیه صنعتى 15
سنگباران

یک باب 
تخلیه270063024/226صنعتىسوله

عرصه داراى قرارداد اجاره با سازمان جهاد 
کشاورزى مى باشد.فروش با وضع موجود.

بازدید از ملک الزامى است
3,104,640,000

16
شهرضا شهرك صنعتى رازى فاز 
3 بلوار توسعه میدان نوآوران بلوار 

فن آوران نبش خ اندیشه 
یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه 9-5438-و-ج53881750صنعتى سوله

9,072,000,000فروش با وضع موجود

17
اصفهان مبارکه طالخونچه 
خیابان شهید بهشتى جنب 

مدرسه طالقانى پ 152
مسکونى
تجارى

تجارى
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه17944740/187مسکونى

2,464,000,000فروش با وضع موجود

18
اصفهان جاده اصفهان -شیراز-

بعد از راهنمایى رانندگى روستاى 
راه حق -خیابان شهید دستغیب 

سمت راست
ششدانگ بازدید از ملک الزامى مى باشد.تخلیه2248/2106-358مسکونىزمین

3,608,640,000فروش با وضع موجود.

اصفهان -خیابان شیخ صدوق 19
ششدانگ بازدید از ملک الزامى مى باشد.تخلیه123256/4859-مسکونىآپارتمانشمالى-کوى خرم -پالك 25

6,384,000,000فروش با وضع موجود.

نطنز -شهرك صنعتى اوره محل 20
سابق تابلو تابسا

کارخانه و 
ماشین 
آالت

قرارداد  شرکت 50001858صنعتى
اعیان بر اساس نظر کارشناس-فروشتخلیهشهرکها8004686

20,361,600,000با وضع موجود

21
اصفهان - شهرك صنعتى دهق- 
محل سابق شرکت سپاهان گونى 

(اى ماشین)
اعیان بر اساس نظر کارشناس-فروشتخلیه18-511518922483صنعتىکارخانه

13,328,000,000با وضع موجود

شهرضا اول جاده بروجن مقابل 22
دانشگاه آزاد اسالمى -

کارخانه
ماشین 
آالت

اعیان بر اساس نظر کارشناس-فروشتخلیه40 و 33001770157/39صنعتى
14,224,000,000با وضع موجود

خ وحید ابتداى خ خاقانى انتهاى 23
بن بست فرزاد 

یک باب 
اعیان بر اساس نظر کارشناس-فروشتخلیه 13/1311 577370مسکونى خانه 

54,369,280,000با وضع موجود

جاده داران الیگودرز ابتداى جاده 24
حصور-گنجه 

کارخانه
ماشین 
آالت

تخلیه75706148012/16صنعتى
اعیان بر اساس نظر کارشناس-فروش با 

وضع موجود
ششدانگ بازدید از ملک الزامى مى باشد.

18,566,800,000

ویالشهر بلوار ولیعصر خیابان 25
شهید بهشتى پالك 78

یک باب 
301مسکونىخانه

اعیان بر 
اساس
نظر 

کارشناس
اعیان بر اساس نظر کارشناس-فروش با تخلیه1624/790

3,012,800,000وضع موجود

اداره امور شعب بانک ملى استان اصفهان

نحوه فروش با 
شرایط نقد

نحوه فروش با 
شرایط نقد و اقساط

م الف:339399

نوبت دوم

على اکبر محمودى- شهردار دیزیچه

چاپ دوم

محمد طرمه فروشان طهرانى- شهردار سین

بدینوسیله شهردارى سین در نظر دارد به استناد مجوز شماره 646 مورخ 97/09/26 شوراى 
محترم اسالمى شهر نســبت به فروش دو قطعه پالك مســکونى واقع در مجموعه تفکیکى 
امیرالمؤمنین با مشخصات ذیل اقدام نماید. لذا شرکت کنندگان در مزایده جهت اخذ مدارك 
شــرکت در مزایده حداکثر تا روز شــنبه مورخ 97/10/22 به واحد مالى شهردارى مراجعه و 
پیشــنهادات خود را تا پایان وقت ادارى یک شــنبه مورخ 97/10/23 به دبیرخانه حراست 

شهردارى تحویل نمایند.

تلفن تماس: 45834517- 031 
www.seen-sh.ir :آدرس پرتال شهردارى

قیمت پایه به ازاى هر مترمربعکاربرىمتراژشماره پالكردیف
3/550/000 ریالمسکونى1302200
3/550/000 ریالمسکونى2303200

آگهى مزایده نوبت اول


