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ترسناك کمبود 

D ویتامین

«ضایعات نفتى»، زنگ خطر جدید اصفهان 
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کاهش نرخ ارز
  در هفته هـاى آتى 

همچنان ادامه پیدا مى کند

برف و باران در اصفهان
 تا پایان هفته

خرید زمین و آپارتمان 
توسط گردشگران 
خارجى در ایران؟!
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عملکرد 
موفق اصفهان

 در کاهش 10 جرم

در فصل زمستان به واسطه کوتاه شدن روز و کاهش 
دماى هوا، دریافت ویتامین D به میزان کافى مى تواند 

دشوار شود. سطوح ناکافى این ماده مغذى مى تواند 
موجب بروز مشکالت سالمت، از جمله بیمارى هاى 

قلبى و ضعف استخوان ها شود. 

رئیس کل دادگســترى اســتان اصفهان گفت: 
استان اصفهان در شــش ماه نخست سال 97 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته موفق 
به کاهش آمار 9 اتهام از مجموع ده 

اتهام اول استان شد.
احمد خسروى وفا با بیان اینکه نتیجه نرخ آمارى 
ده جرم اول استان اعالم شد، اظهارکرد: بر اساس 
گزارش و بررسى آمارى مرکز مطالعات اجتماعى 
و جرم شناســى معاونت اجتماعى و پیشگیرى 
از وقوع جرم قوه قضاییه، دادگســترى اســتان 

اصفهان توانسته...

چه کسانى در اصفهان بسته حمایتى دریافت مى کنند؟چه کسانى در اصفهان بسته حمایتى دریافت مى کنند؟
6

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خبر داد؛

«بانوى عمارت» 
شانس بزرگ زندگى ام

 بـــود

بچه ها از لحاظ عاطفى به هم نزدیک شدند
چند ماهــى از حضور ســرمربى جدید تیــم فوتبــال ذوب آهن 
مى گذرد. مربى که در روزهاى پایانى نیم فصل عنان کار را در 
اصفهان به دست گرفت و حاال در نیم فصل دوم قصد دارد 

کیفیت هاى واقعى تیمش را به نمایش بگذارد. 
علیرضا منصوریان در گفتگو با سایت باشگاه ذوب آهن به چند 

سئوال پاسخ گفت ...
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در صفحه3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

رئیس دادگسترى استان اعالم کرد؛

اکـران 
«افتخار من سپاهان» 

بر پرده نقره اى

با حضور مسئوالن و ورزشکاران باشگاه سپاهان 
صورت گرفت

بهره بردارى از 489 پروژه بزرگ و کوچک برق رسانى
همزمان با چهلمین سال پیروزى انقالب در امور برق مرکز صورت گرفت
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ع
موف
 در کاه
رئیس کل دادگس
استان اصفهان
نسبت به
به
ا
احمد خسروى و
ده جرم اول استا
گزارش و بررسى
و جرم شناســى
از وقوع جرم قوه
اصفهان توانسته

رئیس داد

سپاهانى شدن سپاهانى شدن 
جاسم کرار جاسم کرار 
منتفى شدمنتفى شد

بانک مهر اقتصاد استان اصفهان در نظر دارد امالك مشروحه ى ذیل را از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان مى توانند از تاریخ این آگهى به مدت 
10 روز ( بدون احتساب روزهاى تعطیل) جهت کسب اطالعات بیشــتر، بازدید از ملک ، دریافت فرم شرکت در مزایده ، تکمیل مدارك و ارائه ى پیشنهاد 
قیمت ، به نشانى اصفهان ، پل آذر، ابتداى خ توحید، سرپرستى بانک مهر اقتصاد ، طبقه ى چهارم ، مدیریت پشتیبانى و مهندسى مراجعه نموده و یا با شماره 

تلفن 38100 داخلى 135 و تلفن همراه  09138756642 و 09103622531  تماس حاصل نمایند .

توضیحات :
1- کلیه امالك با وضع موجود به فروش مى رسد و جهت ارائه پیشنهاد ، بازدید از ملک ضرورى است.

2- صرف شرکت در مزایده هیچگونه تعهدى براى مزایده گر ( متقاضى خرید )ایجاد نکرده و مزایده گذار ( بانک ) در رد یا قبول پیشنهادات مختار خواهد بود.
3- هزینه آگهى بر عهده ى برندگان مزایده مى باشد.

آگهى مزایــده          1397/10/25
اداره امور شعب استان اصفهان

وضعیت سندکاربرىشرایط پرداختقیمت پایه(ریال)اعیانعرصهپالك ثبتىنوع ملکنشانى ملکردیف

1
اصفهان -  خیابان شیخ بهایى - حدفاصل چهارراه 

اردیبهشت و چهارراه شهید بهشتى - جنب بن 
بست گل

تجارى - نقد9032,000,000,000 /47437 /66185 /1823ساختمان
انتقال قطعىمسکونى

تجارى - نقد6846513,400,000,000 /2355102 /131ساختمانباغبهادران - خیابان امام حسین (ع)2
انتقال قطعىمسکونى 

3
اصفهان -  خیابان شیخ بهایى - حدفاصل چهارراه 
اردیبهشت و چهارراه شهید بهشتى - نبش شرقى 

بن بست گل
انتقال قطعىمختلطنقد9010321,000,000,000 /65132 /1823زمین

www.mebank.ir

وبـــود بـــود ب
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منصوریان:
بچه ها
چند ماهـ
مى
اص
ک
علی
سئوال

باشگاه سپاهان به 
درخواست کادرفنى قصد 
دارد در پنجره زمستانى
یک هافبک بازیساز به 

جمع نفراتش اضافه
 کند و یکى از 

بازیکنانى که نامش
 در فهرست خرید این 

باشگاه قرار داشت، جاسم 
کرار، هافبک عراقى 

صنعت نفت است.
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رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس با بیان اینکه کاهش 
نرخ ارز در هفته هاى آتى همچنان ادامه پیدا خواهد کرد، 
گفت: نرخ دالر تا پایان سال جارى حداکثر باید 50 درصد 
باالتر از نرخ ارز ترجیحى شــود و این عدد نباید از آن 50 

درصد بیشتر شود. 
محمدرضا پورابراهیمى با اشــاره به کنتــرل قیمت ارز تا 
پایان ســال گفت: از ابتداى ســال جارى و از زمانى که 
تالطمات ارزى آغاز شد، عنوان کردیم که این تالطمات 
با واقعیت هاى اقتصادى ارتباطى ندارد؛ یعنى نرخ ارز باید با 
مؤلفه هاى اقتصاد همخوانى داشته باشد. وى با بیان اینکه 
افزایش قیمت ارز دو دلیل عمده داشت، تصریح کرد: عدم 

نظارت بانک مرکزى و ایجاد فضاى روانى که از ســوى 
عوامل خارجى ساماندهى شده بود، ازجمله  دالیل افزایش 

قیمت ارز بود.
پورابراهیمى با بیان اینکه نــرخ ارز باید کاهش پیدا کند، 
اظهار کرد: با توجه به نظــارت مدیریتى بانک مرکزى و 
تغییرات در سیاســت هاى ارزى به ویژه مصوبات شوراى 
عالى هماهنگى اقتصادى ســران قوا، منتظریم تا فضاى 
جدیدى درحوزه مدیریت ارزى شکل بگیرد.این نماینده 
مجلس با بیان اینکه کاهش نــرخ ارز در هفته هاى آتى 
همچنان ادامه پیدا خواهد کرد، گفت:نرخ دالر تا پایان سال 
جارى حداکثر باید 50 درصد باالتر از نرخ ارز ترجیحى شود.

بسته حمایتى دولت تنها به آن دســته از افرادى پرداخت 
مى شود که یارانه دریافت مى کنند. در صورتى که فردى 
یارانه دریافت نکند مشمول این طرح نمى شود. پیرو مصوبه 
هیئت وزیران درخصوص «دســتورالعمل بســته کمک 
جبرانى و حمایت غذایــى از گروه هاى کم درآمد جامعه» 
سازمان تأمین اجتماعى مقرر شد خانوارهایى با درآمد کمتر 
از سه میلیون تومان در ماه، بسته حمایتى را دریافت کنند. 
طبق اظهارات یکى از مدیران وزارت تعاون، آن دســته از 
افرادى که یارانه دریافت نمى کنند مشمول بسته حمایتى 
نمى شوند. طبق مصوبه این طرح، شرط توزیع بسته حمایتى 
یارانه نقدى است، یعنى اگر کسى یارانه دریافت نکند، حتى 

اگر حقوق کمتر از سه میلیون تومان دریافت کند مشمول 
بسته حمایتى نمى شــود. آن دســته از افرادى که یارانه 
دریافت مى کنند اما بعد از ازدواج یارانه خود را از خانواده جدا 
نکرده اند، در صورتى که حقوق کمتر از سه میلیون تومان 
داشته باشند مشمول بسته حمایتى مى شوند.  بازنشستگانى 
که حقوق کمتر از سه میلیون تومان دریافت مى کنند اما 
یارانه آنها حذف شده است باز هم مشمول بسته حمایتى 
نمى شوند. اما سازمان تأمین اجتماعى در تعداد محدودى 
براى حمایت از بازنشستگانى که یارانه دریافت نمى کنند 
اما حقوق کمتر از سه میلیون تومان دریافت مى کنند، مبلغ 

200 هزار تومان طرح بسته حمایتى را واریز کرده است.

کاهش نرخ ارز در هفته هاى 
آتى همچنان ادامه پیدا مى کند

یارانه نگیرید
بسته حمایتى هم ندارید 

ماجراى استعفاى ظریف 
حشـمت ا... فالحت پیشـه، رئیس   خانه ملت|
کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس شوراى 
اسالمى بیان کرد: در آخرین جلسه کمیسیون با ظریف، 
هیچ گونه نشانه اى از استعفا را نزد ایشان ندیدم و با قدرت، 
کار خود را انجام مى دهد؛ مباحثى که اخیراً پیرامون خروج 
ایران از برجام، استعفاى وزیر امورخارجه و مواردى از این 
نوع مطرح شـده، بیشتر در فضاى رسـانه اى به آن دامن 

زده شده است.

دولت نمى تواند به تنهایى این 
دوران سخت را مدیریت کند 

معـاون اول رئیس جمهور گفـت: عزت    ایرنا|
یک ملت و کشـور اجازه نمـى دهد هر کس خواسـت با 
عزت و حیثیت ملت بازى کنـد، باید مقابل آمریکایى ها

 ایستادگى کرد و آنها را پاى منطق و عقل و گفتگو رساند. 
اسحاق جهانگیرى افزود: نخبگان و صاحبنظران جامعه 
در مقطع فعلـى مى تواننـد نقش داشـته باشـند، دولت 
نمى تواند به تنهایى این دوران سخت را خوب مدیریت 

کند و پیش ببرد و از آن عبور کند.

خودزنى نکنیم 
سـردار غالمحسـین غیب پرور، رئیس    ایسنا|
سازمان بسیج مستضعفین گفت: دومینوى فروپاشى ایالت 
متحده آغاز شده است؛ خودزنى نکنیم. در خانه اروپایى ها 
و آمریکایى ها چیزى نخواهند داد. بعضى ها این در را زیاد 
مى کوبند، چیزى در آنجا نیسـت. راه استمرار حیات این 

انقالب یک کالم است و آن باور خودمان است.

انقالبیون از کوره در نروند
مصطفى  میـر سـلیم، عضو     اعتماد آنالین |
شـوراى مرکزى حزب مؤتلفه اسالمى گفت: انقالبى ها 
از احساس تسـرى برخى مفاسـد در میهن اسالمى رنج 
مى برند و گسترش فقر و تبعیض را بر نمى تابند و از آلوده 
شدن بعضى از مسئوالن و وابستگانشان به دنیاطلبى و 
نفسانیات خشمناك هستند. ان شـاءا... آنها بتوانند على 
رغم ناخشنودى، با تبعیت از مقام معظم رهبرى، خود را 

مهار کنند و از کوره در نروند.

وضعیت لهستان را 
روشن تر مى کنیم

سـخنگوى وزارت امـور خارجـه بـا بیان    مهر |
اینکه قطعاً لهستان حق برگزارى هر کنفرانسى در کشور 
خود را دارد اما حق این را ندارد که میزبانى کنفرانس ضد 
ایرانى را عهده دار شـود، تصریح کرد: این رفتار لهستان 
قابل پذیرش نیسـت و ما هم تالش هاى خود را در این 
مسـیر ادامه مى دهیم. بهرام قاسـمى افزود: در روزها و 
هفته هاى آینده ما در این خصوص وضعیت روشن ترى 

را خواهیم داشت.

منصب نیازمند هاشمى بود 
عضو شوراى مرکزى حزب اعتماد     خبر آنالین |
ملى گفت: هاشمى رفسنجانى به منصب ها اعتبار داد، نه 
منصب به هاشمى، وى هر جایگاه و مسئولیتى که به عهده 
مى گرفت موجب اعتبار بخشیدن به آن جایگاه مى شد. 
محمد رضا خباز تأکید کرد: هاشمى نیازمند منصب نبود 
بلکه منصب نیازمند هاشمى بود. هاشمى رفسنجانى در 
یک جناح سیاسى نمى گنجید و فراجناحى مى اندیشید، 
اکنون هم شـاهدیم دولت مـورد حمایت او به ریاسـت 
روحانى آنگونه مى اندیشـد و از همه جناح هـا در دولت 

استفاده کرده است.

احضار سفیر ایران در لندن
« اسپوتنیک» در خبرى اعالم کرد: وزارت    مهر |
خارجه انگلیس سفیر ایران در لندن را براى پاسخگویى 
به سئواالتى در خصوص «نازنین زاغرى» احضار کرده 
است.  نازنین زاغرى که تابعیت دوگانه ایرانى –  انگلیسى 
دارد از بهـار سـال 2016 تاکنـون به اتهام تـالش براى 

سرنگونى نظامى، در ایران زندانى  است.

خبرخوان
ایرانى ها در صدر پناهندگى 

از آذربایجان 
«وصال حســین اف »، رئیس     چمدان |
اداره امور مهاجرت جمهــورى آذربایجان گفت: 
بیشترین درخواست پناهندگى از دولت آذربایجان 

مربوط به شهروندان ایرانى است.

فروش فورى خودروهاى 
سایپا طى چند روز آینده

  عصر ایران| با بررسى جزئیات و روش هاى 
فروش و همچنین رعایت حق تقدم، طى روزهاى 
آینده شرایط فروش فورى خودروهاى گروه سایپا 

اعالم خواهد شد.

استخدام 5000 کارمند جدید 
  عصر ایران|جمشید انصارى،  رئیس سازمان 
ادارى و استخدامى با اعالم اینکه هفته آینده آگهى 
اســتخدامى5000 کارمند جدید دولت منتشــر 
مى شود، گفت: از سال 1393 تاکنون حدود 140 

هزار نفر در دولت استخدام شده اند.

واردات 5000 تن گوسفند
دبیر ســتاد تنظیم بازار گفت: با    ایسنا|
واگذارى توزیع گوشت وارداتى توسط اتاق تعاون  
دست واســطه ها از بازار کوتاه خواهد شد.عباس 
قبادى از واردات 5000تن دام زنده کوچک در هفته 
آینده خبر داد و افزود: این دام از طریق فرودگاه پیام 
وارد کشور مى شود و 24 ساعت بعد، کشتار و توزیع 

خواهد شد.

نمى گذاریم بیماران
 بى دارو بمانند 

مهرداد علیمیان، عضو هیئت مدیره    ایرنا|
سندیکاى صاحبان صنایع داروهاى انسانى ایران 
گفت: بیشــتر داروهاى مورد نیاز کشور در داخل 
تأمین مى شود و با اینکه تحریم هاى آمریکا موجب 
شده اســت تولید برخى داروها با مشکل و تأخیر 
مواجه شود اما مردم نگران نباشند چون نمى گذاریم 

بیماران بى دارو بمانند.

 تاریخ برگزارى کنکور 98 
تغییر نمى کند

مشاور عالى ســازمان سنجش    ایسنا|
آموزش کشور گفت: ثبت نام براى شرکت در آزمون 
سراسرى سال 98 از روز چهارشنبه 24 بهمن ماه 
97 از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور 
آغاز مى شود و روز پنج شنبه 2 اســفند ماه پایان 
مى یابد. حسین توکلى افزود: زمان برگزارى آزمون 
سراسرى سال 98 به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد.

ورودى «شیرخواران 
رهاشده» باالست

  میزان | وحید قبــادى دانــا، مدیر کل 
بهزیستى خراسان رضوى  گفت: ورودى شیرخواران 
رهاشده بسیار باالســت و باید با همکارى وزارت 
بهداشت، بیمه سالمت و تأمین اجتماعى راهکارى 

براى آن پیدا کرد.

درمان شدن  30 هزار بیمار 
سکته مغزى

جمشید کرمانچى، مشاور معاون    ایسنا|
درمان وزارت بهداشــت گفت: از ابتداى مرداد ماه 
که برنامه درمان ســکته هاى حاد مغزى با عنوان 
724 آغاز شــد، تاکنون حدود 30 هزار مورد بیمار 
سکته مغزى در بیمارســتان هاى ما تحت درمان 
قــرار گرفته اند که از این تعداد، 4500موردشــان 
داروى «ترومبولیتیک» دریافت کرده و کامًالبهبود 

یافته اند.

محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
و دبیرکل جامعه اســالمى در گفتگویى به موضوع هاى 
مختلفى از جمله حضور نیافتن در انتخابات مجلس دهم و 
نقش اصالح طلبان در دولت تدبیر پرداخت. در ادامه بخشى 

از اظهارات باهنر را مى خوانید:
■ اینکه جاى من خالى است خیلى ها مى گویند و همان 
زمانى هم که من ثبت نام نکردم حتماً یک مقدار رسانه ها 
روى آن کار کردند، من ثبت نام نکردنم را خیلى محرمانه 

نگه داشتم.
■ زمانى که ثبت نام نکردم... بعضى ها گفتند مى خواهد 
رئیس جمهور شــود، بعضى ها گفتند ترسیده در مجلس 
رأى نیاورد و ثبت نام نکرده اســت، بعضى ها گفتند اصًال 

صالحیتش ممکن بود رد شود، از ترس اینکه صالحیتش 
تأیید بشود یا نشــود، ثبت نام نکرد! مى خواهم بگویم از 
رئیس جمهور شدن شــایعه انداختن تا...، شایعه درستش 
را عرض کردم که من فکر مى کردم باید جا براى دیگران 

خالى شود و 28 سال کافى است.
■ 28 سال یک راهى را بیا و برو و اگر حوصله کردى ساِل 
29 هم بروى به من توصیه کن کــه چرا نرفتى؟ دومین 
ایرادى کــه مى گرفتند که آقا این همــه تجربه و ثروت 
مملکت و این حرف ها چرا مثًال شــما ِخساست به خرج 
دادید؟ این را هم من پاسخ مى دهم که حاال فرض کنیم 
این هفت دوره مى شد هشت دوره ؟ بعدش چه مى شود؟ 
قرار نیست که ما اینقدر به پســت خود بچسبیم که فقط 
مردم منتظِر ملک الموت باشند، باالخره قبل از اینکه ملک 
الموت سراغ ما بیاید ما یک جاى خالى بدهیم تا نسل هاى 

بعدى بتوانند بیایند.
■ (درباره ثبت نام براى انتخابات دوره آینده مجلس) حتمًا 
نیستم،  ان شاءا... به یارى خدا البته مى گویند عالِم سیاست 
را خیلى نمى شــود پیش بینى کرد ولى من رسمًا اعالم 
مى کنم، اما اینکه فعال نیستم نه من فعاِل سیاسى ام، من 
حتماً در انتخابات مجلس حضورِ پررنِگ فعال خواهم داشت 
نه شخِص حقیقِى باهنر، به عنوان جریان سیاسى باالخره 

لیست خواهیم داشت، رقابت مى کنیم حتماً سعى مى کنیم.
■ مجلس دهم متأسفانه متأسفانه ضعیف ظاهر شده است 
اما این اصًال به نماینده ها برنمى گردد ممکن است سئوال 
کنید این حرفم به چه معناســت؟ من به عنوان یک آدِم 
مجرب در مجلس عرض مى کنم مجلس دهم متأسفانه 
اولین مجلسى است بعد از انقالب که فراکسیوِن اکثریت 
ندارد، سه تا فراکسیون دارد هر سه تا اقلیت هستند و کار 
کردن در مجلسى که سه تا فراکسیوِن اقلیت دارد خیلى 

سخت است.
■ ...در غیبِت سه تا چهارتا حزِب فراگیِر چارچوب داِر به 
اصطالح مانیفست دار، من اصوًال براى آینده مردمساالرى 
دینى نگرانم... حزب اکنون در مملکت زیاد داریم اما هیچ 

کدام از اینها حزب هاى فراگیر نیستند.
■ ...یک نماینده مجلس اگر بگوید من هیچ حزبى پشتوانه 
بیرونى ندارم مانند یک آدمى است در شهر که بگوید من 
هیچ قوم و قبیله و ریشــه اى ندارم! مگر مى شود؟! یک 

نماینده وارد مجلس شود و پشتوانه فکرى نداشته باشد؟ 
■ اصالح طلبان در دوره دوم آقاى روحانى یک ســازى 
را کوك کردند و آنکه آقاى روحانى با تمام قد از نیروهاى 
اصالح طلب در دولتش استفاده نکرد، این بحث را داشتند و 
این توقع را داشتند که مثًال دولت آقاى روحانى یک دولت 

کامًال اصالح طلب به معنایى که خودشان تلقى مى کنند 
باشد؛ ما که مى دانیم تصور ما این است و همیشه هم گفتیم 
باالخره خاســتگاِه آقاى روحانى خاستگاِه اصالح طلبى 
نبوده حاال در این گیرودارهاى سیاسى و این حرف ها شاید 
یک جاهایى هم بشــود به آقاى روحانى حق داد باالخره 
ایشان هم در سال 92 و هم در سال 96 از آراء اصالح طلبان 
رئیس جمهور شد معنایش این نیست که در آراء روحانى 
هیچى رأى اصولگرایى نیست اما یک تعداد رأى اصولگرا 

هم است اما رأى برنده رأى اصالح طلبى بود.
■ مسئولیت دولت و مجلس کامًال به عهده اصالح طلبان 
است در این تردیدى نیست باید پاسخگو باشند، پاسخگوى 
مشکالت باشند و البته باید به دولت کمک کنند و فرار به 
جلو نباید بکنند، فکر نکنند اگر مثًال دولِت آقاى روحانى 
عدم موفقیتش زیاد شد آنها برنده مى شوند، نه باید تالش 
کنند بله اگر نقدى یا راهنمایى اى یا کمکى مى توانند به 

دولت بکنند باید بکنند.
■ من مى خواهم یــک چیزى بگویم حــاال یک مقدار 
طنز اســت، ما الحمدهللا رب العالمین داوطلِب ریاســت 
جمهورى زیاد داریم و من فکر کنم یک فکرى بشود که 
بعضى از اینها را صادر بکنیم یک مقدار مشکالِت ما کمتر 

مى شود!

 معاون امور بین الملل وزیر نفت گفــت: در زمان تحریم، 
شرایط براى حفظ بازار نفت ساده نیست اما خوشبختانه ایران 
اکنون به بازارهاى سایه اى دست یافته که مى توان از آنها 

براى صادرات نفت استفاده کرد.
امیرحسین زمانى نیا با بیان اینکه در جنگ نابرابر اقتصادى 
قرار گرفته ایم، افزود: شــرایط براى حفظ بازار نفت ساده 

نیست اما برخى مسائل ما را سورپرایز کرده است.
وى ادامه داد: روزى نیست که پنج یا شش خریدار جدى نفت 

به من مراجعه نکنند که البته به دلیل اینکه کارم فروش نفت 
نیست آنها را به امور بین الملل شــرکت ملى نفت هدایت 
مى کنم؛ ما بازارهاى سایه اى یافته ایم که نمى خواهم درباره 
آنها توضیح دهم و افشــا کنم زیرا دشمنان از آن اطالعات 
سوءاستفاده خواهند کرد. معاون امور بین الملل وزیر نفت 
افزود: در شــرایط بدى قرار نداریم و با قدرت با تحریم ها 

مقابله مى کنیم و در این جنگ موفق خواهیم شد.
وى همچنین افــزود: براى صادرات فــرآورده هاى نفتى 

فرصت هاى بسیارى وجود دارد که از همه آنها استفاده نشده 
است.  معاون وزیر نفت در امور بین الملل با بیان اینکه باید 
اتاق فکر صادرات فرآورده هاى نفتى تشکیل شود، افزود: 
براى صادرات این فرآورده ها باید به سراغ بازارهاى جدید 

رفت. 
وى افزود: در کشــورهاى همســایه مانند عراق، ترکیه و 
افغانستان فرصت هاى زیادى وجود دارد که صادرکنندگان 

مى توانند از آنها استفاده کنند. 

 رئیس فراکسیون اصولگرایان والیى مجلس درباره وضعیت جناح هاى سیاسى 
در کشــور گفت: اصولگرایى و اصالح طلبى تمام نشــده بلکــه اصولگرایان و 
اصالح طلبان از اصولگرایى و اصالح طلبى عبور کرده اند و آنها هستند که دیگر 

اصولگرا و اصالح طلب نیستند.
به گزارش «اعتمادآنالین»، حمیدرضا حاجى بابایى، افزود:آرایش فضاى سیاسى 
کشور مستعد تغییر و تحول است و جناح بندى اصولگرایى و اصالح طلبى دیگر 
قوام و دوام گذشته را ندارد و گرایش و تمایل به استقالل رویه در تصمیم گیرى 

جزو تمایالت سالیق مختلف محسوب مى شود. 
وى افزود: مردم معیارهایشان تغییر نکرده است؛ آنها مسئولى را که اشرافى نباشد، 
خدمتگزار باشد، در خدمت مردم باشد رانت استفاده نکند و تمامًا در اختیار مردم 
باشد و از باندبازى و گروه بازى بپرهیزد، حمایت مى کنند واین چیزى نیست که 

بتوان از آن عبور کرد؛ لذا ایراد جاى دیگرى است.
حاجى بابایــى بیان کرد: بعضى ها ذائقه شــان تغییر کرده اســت، برخى تصور 
کرده اند در گذشته به آنها ظلم شــده و حال باید به خودشان بپردازند؛ برخى هم 
انقالبى گریشان تغییر کرده است. وى تصریح کرد: احزاب باید خود را بازسازى 
کنند یعنى با یک آسیب شناسى، ایراداتشان را مشخص و در جهت رفع آن تالش 

کنند و سپس با یک رویکرد قوى تر خود را در معرض انتخاب قرار دهند.
وى افزود: من مى خواهم بگویم برخى از مســئوالن از نظــام، مردم و... فاصله 

گرفته اند.
رئیس فراکسیون اصولگرایان والیى مجلس  گفت: مشکل اینجاست که ما احزاب 
قوى نداریم، اگر احزاب قوى داشتیم در زمان انتخابات در برنامه هاى صدا و سیما 
شرکت مى کرد و رســمًا اعالم مى کرد براى اقتصاد، فرهنگ و سیاست خارجى  
فالن برنامه را دارم نه اینکه هر موجى درست شد سوار آن بشود و پس از آن هم 

به سرعت پیاده شود.

حمیدرضا حاجى بابایى، رئیس فراکسیون اصولگرایان والیى مجلس:

مسئوالن دیگر اصولگرا و اصالح طلب نیستند 

داوطلبان ریاست جمهورى را صادر کنیم، مشکالت کمتر مى شود

معاون وزیر نفت: 

روزى نیست  که 5 یا 6 خریدار جدى نفت به ما مراجعه نکند

خرید زمین و آپارتمان توسط گردشگران خارجى در ایران؟!

«آفتاب نیوز» نوشــت: محمود احمدى نژاد در نامه اى 
خطاب به سردار قاسم ســلیمانى، مدعى شــده که با 
«پادرمیانى» سردار سلیمانى، برادر آقاى جهانگیرى از 

زندان آزاد شده است.
 کانال تلگرام احمدى نژاد با انتشار این نامه، تاریخ ارسال 
نامه براى سردار ســلیمانى را 28 آبان ماه گذشته ذکر 

کرده است.
در بخشــى از نامــه احمدى نــژاد خطاب به ســردار 
ســلیمانى آمده است: «گفته مى شــود که جنابعالى در 
ماجراى دســتگیرى برادر آقاى جهانگیرى، معاون اول 
رئیس جمهور... پادرمیانى کــرده و با توصیه به مقامات 
مربوطه موجبات آزادى ایشــان را فراهــم کرده اید. در 
همین حال با اتهام کذب تحویل مبالغى توســط شما به 
آقاى بقایى، ظلم بزرگى به این برادر مؤمن، پاك، خادم و 
انقالبى روا شد. متأسفانه حضرتعالى در این موضوع کامًال 
آشکار حاضر به اداى شهادت نشدید و به مکاتبات متعدد و 
درخواست هاى مکرر بى توجه ماندید... در اثر این کوتاهى 
یک فرد بى گناه مورد سنگین ترین مجازات هاى ظالمانه 
قرار گرفت و اینک ماه هاســت که در زندان انفرادى و 

تحت نظر پزشکان در اسارت به سر مى برد.  »

احمدى نژاد دست به قلم 
شد؛ این بار به 

حاج قاسم سلیمانى

رئیس ســازمان میــراث فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشگرى به موضوع حضور گردشگران عراقى و خرید 
زمین و آپارتمان توسط گردشــگران خارجى در ایران 

واکنش نشان داد.
على اصغر مونســان با اشــاره به فرصت هاى بى نظیر 
گردشگرى در کشور گفت: ایران خوشبختانه جزو 10 
کشــور اول دنیا از لحاظ برخــوردارى از ظرفیت هاى 
طبیعى و تاریخى اســت و این درحالى است که در حال 
حاضر صنعت گردشگرى به صنعت سوم در دنیا تبدیل 

شده و روند رو به رشدى را طى مى کند.
وى افزود: براى جذب هرچه بیشــتر گردشــگر روى 

کشورهاى هدف و برخى از کشورهاى منطقه اى تمرکز 
کرده ایم و مجموعه این اقدامات باعث شــده تا شاهد 
رشد ورود گردشگران خارجى به کشور باشیم. در همین 
ارتباط گردشگران کشورهاى منطقه اى ما که تا پیش از 
این گردشگران زیارتى بودند اکنون تبدیل به گردشگران 

ترکیبى شده اند.
وى گفت: عوامل مختلفى سبب این رشد شده است و 
یکى از دالیل آن افزایش نرخ دالر و ارزان شــدن سفر 
به ایران اســت، البته در همین مدت گذشته با توجه به 
اعمال تحریم ها، پروازهاى مستقیم خارجى را از دست

 دادیم.

مونسان با اشــاره به انتشــار شــایعاتى در خصوص 
گردشــگران عراقى در مشــهد گفت: اتفاق بد ممکن 
است هرجایى بیفتد اما مســئله این است که این اتفاق 
به صورت یک جریان نباشــد. وى افزود: هر وقت آمار 
گردشگران ما باال مى رود این مسائل مطرح مى شود. اول 
که مى گویند دروغ است بعد هم مسائل دیگرى را مطرح 
مى کنند. من نمى دانم برخى ها با چه نیتى این موضوعات 
را مطرح مى کنند؟ یا مثال خرید زمین توسط گردشگران 
را مطرح مى کنند، کشور قانون دارد اگر دولت و مجلس 
این اجازه را داده است هر گردشگرى مى تواند زمین و 

آپارتمان خریدارى کنند.
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بیمارى هاى قلبى، نخستین 
عامل مرگ در شهرضا

رؤیا رهیده، مسـئول آمار شـبکه بهداشـت و درمان 
شهرضا گفت: بر اساس اطالعات آمارى، بیمارى هاى 

قلبى مهمترین علت مرگ در شهرستان است.

اجراى 80 برنامه به مناسبت 
دهه فجر در گلپایگان 

صادق جبارى، مسـئول شـوراى هماهنگى تبلیغات 
اسـالمى و سـتاد دهه فجـر گلپایگان از اجـراى 80 
عنوان برنامه شـاخص متنوع فرهنگـى و اجتماعى، 
در راسـتاى اهداف و توانمندى هاى نظام جمهورى 
اسـالمى در چهلمیـن سـالگرد پیـروزى انقـالب 
اسالمى در سـه شـهر و روسـتاهاى این شهرستان

 خبر داد.

افتتاح مرکز 
بازى هاى الکترونیک معلوالن 

نخسـتین مرکز بازى هاى الکترونیک ویژه معلوالن 
کشـور در زمینى به مسـاحت 800 مترمربع در شـهر 

اصفهان به بهره بردارى رسید.
ایـن مجموعه شـامل بازى هاى رایانه اى و کنسـول 
است که ظرفیت حضور همزمان صد معلول را دارد و 
بازى هایى مانند فوتبال رومیزى، ایرهاکى و دارت از 

دیگر امکانات آن است.

توقیف4/7 ُتن آرد تاریخ 
مصرف گذشته در سمیرم

بیش از 4 تـن آرد تاریخ مصرف گذشـته در سـمیرم 
توقیف و جمع آورى شد.

على اصغر صبوحى، مدیر شـبکه بهداشـت و درمان 
شهرستان سمیرم گفت: در بازرسـى بازرسان از یک 
نانوایى در سمیرم، 4720 کیلوگرم آرد تاریخ مصرف 

گذشته کشف و توقیف شد.

افزایش 10 درصدى برداشت 
چغندر در برخوار

مدیـر جهـاد کشـاورزى شهرسـتان برخوارگفت: در 
شهرسـتان برخوار بیـش از 300 هکتـار چغندر قرمز 
کشت شده که به طور میانگین از هر هکتار بیش از 50 

تن برداشت مى شود .
عباس نقدى افزود: درحدود صد کشاورز چغندرکار در 
شهرستان برخوار، به صورت خرده مالک در شهرهاى 
مختلف به خصوص در شهر خورزوق چغندر برداشت 

مى کنند.
وى افزود: پیش بینى مى شـود بیـش از 15 هزار تن 
چغندر از زمین هاى زراعى برداشت شود که 10درصد 

بیشتر از پارسال است.

واحدهاى آموزشى خور 
گرمایش استاندارد ندارند

از مجموع 50 واحـد آموزشـى در خوروبیابانک، 32 
درصد سیستم گرمایشى استاندارد ندارند.

مدیرآمـوزش و پـرورش خوروبیابانـک با بیـان این 
مطلب گفـت: از مجمـوع واحدهاى آموزشـى، تنها 
48 درصد به سیسـتم گرمایش مرکـزى،20 درصد 
تابشى و 32 درصد هنوز از بخارى هاى نفتى استفاده 
مى کننـد. ابوالحسـن زاهدى فـر افزود: بـا توجه به 
گازرسـانى درشهرسـتان و اعالم مناقصـه، مدارس 
شـهرخور که بـه سیسـتم گرمایش مرکـزى مجهز 

هستند، گازرسانى مى شوند. 

راه اندازى دانشکده 
علوم پزشکى در گلپایگان 

حمیدرضا خدایى، سرپرسـت دانشـگاه آزاد اسالمى 
واحد گلپایگان از راه اندازى نخسـتین دانشکده علوم 

پزشکى در شهرستان گلپایگان خبر داد.

خبر

مدیر عامل سازمان زیباسازى شهردارى اصفهان گفت: 
ایده کاپى با رویکرد زیباسازى نوروزى در شهر اصفهان 
برگزار مى شود که هدف آن، مشــارکت شهروندان در 

زیباسازى شهرى است.
حســن مؤذنى اظهار کرد: این ایــده کاپ با محوریت  
زیباسازى نوروزى در ســه قالب، از خانه تکانى تا  شهر 
تکانى، زیباسازى فضاهاى شهرى با استفاده از فرهنگ 
نوروز و ارائه طرح براى نازیبایى هاى شهر و راهکارهاى 
نوین براى ایجاد محیط هایى با نشــاط شهرى، آماده 

حمایت از طرح ها و  ایده هاى خالق شهروندان است.
وى ادامه داد: اطالع رسانى ایده کاپ در سه سطح فضاى 

مجازى، بنر و پوستر و پیامک از  چهارم دى ماه آغاز شد.
مدیر عامل ســازمان زیباسازى شــهردارى اصفهان با 
اشاره به اینکه تاکنون بیش از 60 طرح  به دبیرخانه ارسال 
شده است، افزود: آثار ارسال شده به دبیرخانه طى دو روز 
توسط داوران  مشترك از سازمان زیباسازى و مدیریت  
خالقیت و فناورى هاى نوین ارزیابى و در نهایت 14 اثر 
در قالب هفت طرح و هفت ایده به مرحله نهایى خواهد 

رسید.
وى ادامه داد: ســه  اثر در مرحله نهایى انتخاب خواهند 
شد و طرح هایى که قابلیت اجرا داشته  باشد، در نوروز 98 

اجرایى خواهد شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان گفت: از 
وام هاى اشتغال پرداخت شده در سال جارى، سهم مجریان 
زن طرح هاى اشتغال و خودکفایى بیش از 22 میلیارد و 849 

میلیون تومان و معادل 37 درصد کل وام هاست.
محمدرضا متین پور با بیان اینکه کمیته امداد بر توانمندسازى، 
خودکفایى و کســب درآمد پایدار افراد تحت حمایت خود 
با هدف خروج آنها از چرخــه حمایتى این نهاد تمرکز دارد، 
اظهار کرد: در همین راستا کمیته امداد در 9 ماهه سال جارى 
بیش از 61 میلیارد و 645 میلیون تومان وام اشتغال پرداخت 

کرده است. 
مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان با 

اشاره به اینکه 71 درصد از جامعه تحت حمایت این نهاد را 
زنان تشــکیل مى دهند، افزود: از وام هاى اشتغال پرداخت 
شده در سال جارى، ســهم مجریان زن طرح هاى اشتغال 
و خودکفایى بیش از 22 میلیارد و 849 میلیون تومان بوده 
است. وى با توجه به اینکه کمیته امداد طى سال هاى اخیر در 
ایجاد اشتغال با الگوى مشاغل خرد موفق عمل کرده است و 
بر این اساس، پرداخت وام اشتغال به افراد نیازمندى که تحت 
حمایت این نهاد نیستند هم امکانپذیر شده است، عنوان کرد: 
اکثر مجریان طرح هاى اشتغال که تحت حمایت کمیته امداد 
نیستند را مردان سرپرست خانوار نیازمند بدون شغل و پسران 

مجرد بیکار که در آستانه ازدواج هستند، تشکیل مى دهند.

22 میلیارد وام اشتغال براى 
زنان کارآفرین و خودکفا

مشارکت شهروندان در 
زیباسازى نصف جهان

مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان گفت: 
از آنجایى که در شاهراه هســتیم و از ضایعات نفتى براى 
تأمین برخى از خوراکى ها استفاده مى شود، این زنگ خطر 

را در کارگروه آمایش سرزمین مطرح کردیم.
رحمان دانیالى با بیان اینکه دو رخداد ناگوار در استان در 
حال شکل گیرى است، افزود: تجمیع واحدهایى با منشأ 
نفتى مى تواند مشکل ساز شــود، متأسفانه این رخدادها 
طبق ضوابط و استانداردهاى مصوب همخوانى دارد اما 
این ظرفیت و گنجایش از منظر ما وجود ندارد و این اتفاق 

در شهرك رازى و علویجه در حال رخ دادن است.
وى بدون ذکر آمار، تجمیع واحدهایى با منشأ نفتى را تکان 
دهنده دانست و بیان کرد: باید جلوى این اقدام گرفته شود. 
وى با اشاره به ضایعات پاالیشگاهى از زمان جنگ در این 
استان یادآور شد: با انجام طرح پژوهشى به کمک دانشگاه 
اصفهان و یکى از کارخانه هاى سیمان، نسبت به امحاى 

آن اقدام شد.
■■■

وى با اشاره به مشکل پســماندهاى ویژه گفت: سازمان 
مدیریت پســماند از ســال 87 مطالعاتى داشت که این 
مطالعات مورد تأیید برخى نهادها قرار نگرفت و کارگروه 
آمایش سه نقطه را براى ســاماندهى پسماندهاى ویژه 

استان مورد تأیید قرار داده است.
به گفته دانیالى، متأســفانه تخلیه برخى از پسماندها در 
بسیارى از نقاط حساس استان مشکل آفرین است که به 
دور از چشم محیط زیست در نقاط حساس دفن مى شوند.

وى اضافه کرد: یک واحد صنعتى امحا کننده در اســتان 
وجود دارد که برخى از خوراك ها به سمت آن شرکت براى 

امحا سوق داده مى شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اصفهــان، نظارت بر 
واحدهــاى صنعتى مشــخص و انتقال پســماندها را از 
مشکالت موجود دانست و افزود: متأســفانه بسیارى از 
انتقال ها از استان هاى دیگر صورت مى گیرد و به همین 
دلیل مکاتباتى بــا اداره کل مدیریت بحران و ســازمان 
حمل و نقل صورت گرفت و معتقدیم باید نقل و انتقاالت 

ساماندهى شــده و توسط شــرکت هاى شناسایى شده 
صورت بگیرد.

وى اظهارکــرد: برنامــه اى براى محل دفــن جداگانه 
پسماندهاى پزشکى در محل گردنه زینل وجود دارد که 
مدیریت آن در اختیار سازمان پسماند است و به تازگى هم 
در کارگروه مدیریت پسماند، سازمان پسماند اعالم کرده 

این پسماندها را مى تواند به روش پالسما دفن کند.
■■■

دانیالى کمبود اعتبارات را از مشکالت این اداره کل عنوان 
کرد و گفت : پایش واحدهاى مختلف صنعتى، جایگاه هاى 
بنزین و مراکز معاینه فنى ضرورى است و باید ادامه داشته 
باشد که حداقل اعتبارات جزو الزامات این اداره کل است.

■■■
وى همچنین در بخش دیگرى از سخنانش تصریح کرد: 
آمار حیات وحش استان از سال گذشته که 33 هزار رأس 
برآورد شد، در سال جارى به حدود 40 هزار رأس رسیده 

است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خبر داد؛

«ضایعات نفتى» 
زنگ خطر جدید اصفهان 

تجمیع واحدهایى با منشأ نفتى در شهرك رازى و علویجه در حال انجام است 
و باید جلوى این اقدام گرفته شود

همزمان با چهلمین ســال پیروزى انقالب اسالمى،  489 
پروژه بزرگ و کوچک برق رســانى با اعتبارى بالغ بر هفت 
میلیارد تومان در امور برق مرکز شرکت توزیع برق شهرستان 

اصفهان  گشایش یافت و بهره بردارى از آن آغاز شد. 
مدیر امور برق مرکز بــا اعالم این خبر گفت: اســتفاده از 
فناورى هاى نوین، روشنایى معابر، زیبایى و مبلمان شهرى، 
کاهش انرژى توزیع نشده، کاهش تلفات و خاموشى ها، ایجاد 
تعادل بار و همچنین افزایش ظرفیت شــبکه براى پذیرش 

انشعابات جدید از اهداف اجرایى پروژه هاست. 
علیرضا عریضى تصریح کرد: براى اجرا و اتمام طرح هاى 
یاد شده دو باب ساختمان پست، دو دستگاه پست زمینى، 21 
کیلومتر شبکه فشار متوســط هوایى و زمینى و 13 کیلومتر 
شبکه فشار ضعیف هوایى احداث شده است. وى به تعداد کل 
مشترکین این امور اشاره کرد و افزود: براى برق رسانى  به 
145108مشترك، تعداد شش دستگاه پست، 32 فیدر،387 
دستگاه پست و ترانس زمینى و هوایى و 1375 کیلومتر شبکه 
فشار متوسط و ضعیف زمینى و هوایى احداث شده و در مدار 
قرارگرفته است. وى تعرفه هاى مختلف برق رسانى در امور 
برق مرکز را مطــرح نمود و اظهار کرد: 89140 مشــترك 
خانگى، 9034 مشــترك عمومى، 1238 مشترك صنعتى 
و 45687 مشــترك ســایر مصارف در مرکز اصفهان قرار

گرفته اند و بیش از 340 مشــترك روشنایى معابر را به خود 
اختصاص داده اند و ســهم انرژى مصرفى کل مشترکین 
امور به تفکیک تعرفه شــامل 43 درصد خانگى، 5 درصد 
کشاورزى، 2 درصد روشنایى معابر، 22 درصد عمومى و 28 

درصد سایر مصارف بوده است. عریضى به مجموع انرژى 
پاك تولید شده از ابتداى سال تاکنون اشــاره کرد و افزود: 
110/8 کیلوات انرژى خورشــیدى در این امور تولید شده 
به طورى که 26مشــترك با خرید تضمینى و تسهیالتى 
به این مهم پرداختند. مدیر امور برق مرکــز، با بیان اینکه 
محدوده امور برق مرکز بسیار حساس و استراتژیک است، 
گفت: وســعت امور برق مرکز 20 کیلومتر بوده و ما داراى 
مشترکینى حساس هستیم که از آن جمله باید به برق رسانى 
15 بیمارســتان بزرگ در این محدوده اشاره کرد. عریضى 
به چشم انداز 1405 شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
اشــاره کرد و به ســهم محدوده امور برق مرکز پرداخت و 
گفت: در سال 1405، میزان ارائه خدمات الکترونیکى باید به 
100 درصد، حوادث به صفر، تلفات شبکه به 5 درصد برسد 
و خاموشى در سال به ازاى هر مشترك به 30 دقیقه کاهش 
یافته و وصول مطالبات 100 درصد تحقق یابد. که امور برق 
مرکز به بسیارى از این شاخص ها رسیده و یا نزدیک شده 

است و تا حدودى به اهداف رسیده ایم. 
■■■

مدیر امور برق مرکــز در بخش دیگرى از ســخنانش به 
تشریح اقدامات انجام شــده در 9 ماهه سال جارى در امور 
برق مرکــز پرداخت و گفت: براى دســتیابى بــه اهداف، 
13 کلید قدرت اتوماســیون در پســت هاى زمینى و... در 
خیابان هــاى عبدالــرزاق، امام علــى (ع) و... بــا هزینه 
560 میلیون تومان، به کارگیرى شد. وى افزود: شاخه برى 
در مناطقى که شبکه داخل درختان است با استفاده از کابل 
خود نگهدار انجام شــده و هزینه هاى این بخش را کاهش 

داده اســت به گونه اى که 10 کیلومتر شــبکه، تبدیل به 
کابل خود نگهدار شــده و 300 میلیون تومان هزینه شاخه 
برى به دیگر سرفصل ها اختصاص یافت. عریضى یکى از 
مشکالت در محدوده امور برق مرکز را کابل هاى فرسوده 
اعالم کرد و گفت: در 9 ماهه سال جارى 14 هزار متر شبکه 
متوسط زمینى فرســوده با هزینه دو میلیارد تومان به کابل 
تریسینگ تبدیل شــد و 320 پایه فرسوده نیز تعویض شد 
که این کار در قالب بودجه سالیانه، اســتمرار مى یابد. این 
در حالى است که در این مدت 40 کنتور عادى به هوشمند 
مبدل شــد. وى مى گوید: با توجه به اینکه در محدوده امور 
برق مرکز پاســاژهاى قدیمى و داراى قدمت فعالیت دارند 
و سیستم هاى نامطلوب برقى در این پاساژها، ممکن است 
موجب بروز حوادث شــوند و قابلیت تبدیل به «پالسکو» 
را دارنــد، اخطارهاى متعددى به آنها داده و رونوشــت این 
اخطار نیز به شــهردارى و آتش نشــانى ارســال شد و از 
هیئت مدیره هاى این  مجتمع مى خواهیم سریعًا نسبت به 
اصالح سیستم روشنایى و دیگر سیستم هاى برقى اقدام کنند 
تا شاهد بروز حوادث ناگوار نباشیم. این در حالى است که پاساژ 
جعفرى در خیابان امام على (ع) که وضعیت نامطلوبى از نظر 
سیستم کشى و کنتورهاى تک فاز داشت با مشارکت امور برق 
مرکز، نسبت به اصالح کابل کشى، سیم کشى و... اقدامات 
الزم را انجام داده، که براى اصالح پاساژ جعفرى امور برق 
مرکز 350 میلیون تومان و به همین میزان هیئت مدیره پاساژ 
جعفرى هزینه کردند. عریضى افزود: میزان مشترکین جذب 
شده در محدوده امور برق مرکز نسبت به سال گذشته و به 

دلیل رکود ساخت وساز و....  40 درصد کاهش داشته است.

همزمان با چهلمین سال پیروزى انقالب در امور برق مرکز صورت گرفت

بهره بردارى از 489 پروژه بزرگ و کوچک برق رسانى

مجوز اولیه تأســیس 45 طرح جدید گردشــگرى 
تصویب شد.

معاون ســرمایه گــذارى اداره کل میراث فرهنگى 
اســتان اصفهان با بیان اینکه از مجموع طرح هاى 
ارائه شده، 27 طرح گردشگرى مجوز اولیه تأسیس 
دریافت کردند، گفت: از مجموع این طرح ها، مجوز 
اولیه تأســیس دو هتل، یک مهمانپذیر، دو اقامتگاه 
سنتى، دو سفره خانه سنتى در شهر تاریخى اصفهان 

صادر شد.
على صالح درخشــان با بیــان اینکه مجــوز اولیه 
تأســیس 21 کمپینگ گردشــگرى هم براى نطنز 
صادر شــد، افزود: همچنین مجوز اولیه تأسیس سه 
مجتمع گردشــگرى در شــهرهاى زاینده رود، جم 
علیشاه و روستاى مورکان از توابع لنجان، دو مجتمع 
گردشــگرى در منطقه مرغ در اصفهان و روستاى 

مزرعه حسن آباد در شهرستان دهاقان صادر شد.

صدور مجوز تأسیس 45طرح گردشگرى در استان

بیش از 20 اصله درخت کاج که گفته مى شود بیش از 
40 سال قدمت داشتند، در میدان جمهورى اسالمى 

نایین قطع شدند.
بر اساس گزارشات مردمى، در چند شب گذشته بالغ 
بر 20 اصله درخت کاج که گفته مى شود بیش از 40 
سال قدمت داشته اند، در میدان جمهورى اسالمى 
نایین به علت ساخت المان شهرى از ریشه خارج و 

تعداد دیگرى از کمر قطع شده اند.
شواهد نشــان مى دهد این کار بدون اطالع رسانى 
صورت گرفته و شهردار نایین حاضر به پاسخگویى 
در این رابطه نیســت. ابوالفضل شیخ احمدى، عضو 
شوراى شــهر نایین در پاسخ به قطع درختان میدان 
جمهورى اسالمى گفت: در بعضى از فضا هاى شهر 
به دلیل توسعه یا نصب اِلمان مجبور  به قطع درختان 
هســتیم، البته شــورا مخالف قطع هر گونه درخت 

است و پیشنهاد براى این امر مهم به کمیسیون ماده 
7 ارجاع داده شــد که موضوع در کمیسیون مربوطه 
مطرح مى شــود و در صورت رأى آوردن با پیشنهاد 

قطع یا جابه جایى، تصمیم الزم گرفته مى شود.
علــى اصغر مختــارى زاده یکى دیگــر از اعضاى 
کمیسیون ماده 7 هم گفت: المانى با هدف حفظ آثار 
و ارزش هاى دفاع مقدس با همکارى نیروى هوایى 
جمهورى اسالمى ایران در میدان ورودى این شهر 

استقرار خواهد یافت.
وى افزود:کمیســیون مــاده 7  ایــن اجــازه را به 
شهردارى ها داده که براى زیباسازى شهر و میادین 
در صورت ضرورت، اقدام بــه قطع درختان کند که 
اســتقرار المان فضاى زیادى را در برخواهد گرفت 
و اقداماتى که در این خصوص صورت گرفت، قطع 

درختان بیمار بود.

قطع شبانه درختان 40 ساله براى ساخت المان 
در نایین 

عملیات اجرایى آســفالت بلوار فاضل هندى شــهر 
فالورجان آغاز شد.

شهردار فالورجان در خصوص اجراى فاز نهایى این 
پروژه گفت: به منظور احداث بلوار فاضل هندى،  در 
حدود 15هزار متر مربع آسفالت ریزى در حال انجام 
است هر چندزیرسازى این پروژه در ماه هاى گذشته 

انجام شده است.
جواد نصرى همچنین با اشــاره به وضعیت آسفالت 
بســیارى از معابر و گذرهاى محــالت فالورجان 
عنوان کرد: درســال جارى یکــى از اولویت هاى 
کارى شهردارى، عملیات تکمیل بلوار فاضل هندى 

حدفاصل میدان نماز و میدان جانبازان بود.
وى ادامه داد:  با توجه به تردد زیاد شهروندان در این 

مسیر و کمربندى اتصال شــهر قهدریجان به  شهر 
درچه، شــهردارى پس از پایان عملیات  زیرسازى و 
جدولگذارى، به سرعت عملیات روکش آسفالت این 

بلوار  را در دستور کار خود قرار داد.
وى همچنین در خصوص آســفالت بلــوار فاضل 
هندى  گفت: ایــن پروژه با تنــاژ مصرفى قریب به 
2600 تن آسفالت به اتمام مى رسد و اجراى عملیات 
مکانیزه آسفالت در این بلوار، در راستاى ارائه خدمات 
و تسهیل در عبور و مرور شــهروندان عملیاتى شده 
است. شــهردار فالورجان ادامه داد:  پس از آسفالت 
بلوار فاضل هندى، نسبت به انجام روکش آسفالت 
خیابان 16 مترى آزادگان و بلوار دارالسالم  گارماسه  

اقدام مى شود.

آغاز عملیات اجرایى آسفالت بلوار فاضل هندى 
فالورجان 

رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان گفت: استان 
اصفهان در شش ماه نخســت سال 97 نسبت به مدت 
مشابه ســال گذشــته موفق به کاهش آمار 9 اتهام از 

مجموع ده اتهام اول استان شد.
احمد خسروى وفا با بیان اینکه نتیجه نرخ آمارى ده جرم 

اول استان اعالم شــد، اظهارکرد: بر اساس گزارش و 
بررسى آمارى مرکز مطالعات اجتماعى و جرم شناسى 
معاونت اجتماعى و پیشگیرى از وقوع جرم قوه قضائیه، 
دادگسترى استان اصفهان توانسته در شش ماهه اول 
سال 97 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، 9 اتهام 
از مجموع 10 اتهام اول جرائم را کاهش دهد. وى ادامه 
داد: بیشترین کاهش مربوط به اتهام خیانت در امانت با 
162/2 درصد است و در مجموع 10 اتهام، 7/2درصد 

کاهش وقوع جرائم را رقم زند.
وى مطرح کرد: 10 اتهام اول استان به ترتیب توهین به 
اشخاص عادى، سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح 
عمدى، ایراد صدمه بدنى غیر عمــدى بر اثر تصادف، 
تهدید، تخریب، کالهبردارى، خیانت در امانت، افترا و 

نگهدارى و مالکیت مواد مخدر است.

رئیس دادگسترى استان اعالم کرد؛

عملکرد موفق اصفهان در کاهش 10 جرم

ساسان اکبرزاده
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چهارمین فیلم سینمایى نرگس آبیار که به تهیه کنندگى 
محمدحسین قاسمى ساخته شده، یک عاشقانه متفاوت 
نسبت به آثار قبلى اوست که الناز شاکردوست و هوتن 

شکیبا دو نقش اصلى آن را ایفا مى کنند.
الناز شاکردوست با یک بازى متفاوت در «شبى که ماه 
کامل شد» حضور دارد و این اثر سینمایى تجربه تازه اى 

در کارنامه کارى او محسوب مى شود.
«شبى که ماه کامل شــد» چهارمین فیلم نرگس آبیار 
است که به یکى از موضوعات ملتهب پرداخته است. این 
فیلم روایت دختر جوانى از مناطق جنوب شــهر تهران 
است که درگیر عشق جوانى شهرستانى مى شود و این 
در حالى اســت که دختر به دالیلى مجبور به مهاجرت 
از ایران اســت. در این مســیر، برادرش بــا او همراه

 مى شــود اما در میانــه راه، اتفاقاتى بــراى آنها رقم 
مى خورد.

نقش این دختر جنوب شهرى را الناز شاکردوست بازى 
مى کند و هوتن شــکیبا بازیگر نقش جوان شهرستانى 

است. این جوان کسى نیست جز عبدالحمید ریگى.
شبنم مقدمى هم نقش مادر همسر عبدالحمید ریگى را 

بازى مى کند و در واقع شاکردوست دختر اوست. فرشته 
صدرعرفایى، پدرام شریفى، فرید سجادى حسینى، و... 

دیگر بازیگران «شبى که ماه کامل شد» هستند.
نرگس آبیار، کارگردان این اثر سینمایى تجربه حضور 
در جشــنواره فیلم فجر با فیلم هاى «نفس»، «شــیار 
143» و «اشیا از آنچه در آینه مى بینید به شما نزدیک 
ترند» را داشته اســت که زنان حاضر در هر سه فیلم او 
توانسته اند جوایزى را از جشــنواره هاى مختلف ملى و 

بین المللى دریافت کنند. 
«شبى که ماه کامل شد» در بخش مسابقه اصلى سى  
و هفتمین جشنواره فجر حضور دارد و نمایش خود را از 
روزهاى اول جشنواره در سینماهاى مردمى و با حضور 
عوامل فیلم آغاز مى کند. همچنین نمایش این فیلم در 

سینماى رسانه ها، 14 بهمن خواهد بود.

ســریال «ریکاورى» با دریافت پروانه نمایش به 
زودى وارد شبکه نمایش خانگى خواهد شد.

پروانه نمایش ســریال «ریکاورى» به کارگردانى 
بهادر اســدى و تهیه کنندگى جمال گلى از سوى 
شوراى پروانه نمایش صادر شده و این مجموعه به 

زودى وارد نمایش خانگى خواهد شد.
این سریال به نویســندگى مهرداد نیک نام ابتداى 
ســال جارى وارد مرحله پیش تولید شــد و پس از 
40 روز پیــش تولیــد در تهران و کیــش مقابل

 دوربین رفت.
پوریا پورســرخ، هومن برق نورد، مجید واشقانى، 
شبنم قلى خانى، نگار عابدى، مریم معصومى، پیمان 
دارابى، مهسا کامیابى، شیوا طاهرى، ندا قاسمى، با 
حضور عزت ا... مهرآوران، مهرداد ضیایى و عباس 
جمشیدى فر و با معرفى یاشار هاشم زاده بازیگرانى 
هستند که در این سریال به ایفاى نقش پرداخته اند.

«ریکاورى» یک کمدى اجتماعى است و در خالصه 
داســتانش آمده: «بعضى از آدم هارو بى وقفه باید 

دوست داشت...»
فصل اول این سریال در هشت قسمت 50 دقیقه اى 

توزیع خواهد شد.

فیلم «بنفشه آفریقایى» با بازى فاطمه معتمدآریا و سعید آقاخانى به جشنواره  «وزول» مى رود.
«بنفشه آفریقایى» به کارگردانى مونا زندى حقیقى در بخش اصلى بیست وپنجمین دوره جشنواره بین المللى فیلم 
«وزول» حضور دارد. این جشنواره از سوم تا دوازدهم فوریه در شهر وزول فرانسه (14 تا 23 بهمن ماه) برقرار است.

مونا زندى حقیقى پیش از این، فیلم «عصر جمعه» را کارگردانى کرده بود و همچنین «بنفشه آفریقایى» در بخش 
سوداى سیمرغ جشنواره فجر امسال حضور دارد.

فیلم «عصر جمعه» در جشنواره فجر بیست وچهارم با نامزدى در 9 رشته اصلى توانست دو سیمرغ بلورین بهترین 
فیلم اول و جایزه ویژه هیئت داوران در سوداى سیمرغ را به خود اختصاص دهد. همچنین جایزه بهترین فیلم از 

جشنواره هاى بین المللى وزول، تسالونیکى، کلن و... را دریافت کرد.
فاطمه معتمدآریا، رضا بابک و سعیدآقاخانى بازیگران اصلى «بنفشه آفریقایى» هستند.

در خالصه داستان این فیلم که پخش بین المللى آن را نسرین میرشب برعهده دارد، آمده است: «شوکت به همراه 
همسر دومش رضا تصمیم مى گیرد تا فریدون همسر سابقش که توسط فرزندانشان به خانه سالمندان راهى شده 

را به خانه خود بیاورند این تصمیم اتفاقات جدیدى را در زندگى هر سه به وجود مى آورد.»

بیژن امکانیان، ستاره دهه 60 سینماى ایران، به گروه بازیگران سریال «دل» پیوست تا اولین تجربه بازى در سریال 
شبکه نمایش خانگى را داشته باشد.پیش تولید سریال نمایش خانگى «دل» به کارگردانى منوچهر هادى از مدتى 
پیش آغاز شده است و بیژن امکانیان به عنوان بازیگر جدید به جمع بازیگران این سریال پیوسته و پیش از این سعید 
راد، مهراوه شریفى نیا، ساره بیات، کورش تهامى و افسانه بایگان حضورشان در «دل» قطعى شده است. سریال 
«دل»  به زودى با انتخاب کامل بازیگران و لوکیشن ها جلوى دوربین خواهد رفت.جواد فرحانى، تهیه کنندگى این 

سریال را بر عهده دارد و سعید خندق آبادى مجرى طرح و جانشین تهیه کننده سریال «دل» است. 
«دل» در 28 قسمت آماده و در فصل زمستان توزیع مى شود.گفته مى شود، «دل» یک سریال عاشقانه است و در 

همان فضاى مجموعه «عاشقانه» روایت مى شود اما قصه متفاوتى دارد.

بازیگر نقش «فخرالزمان» در سریال «بانوى عمارت» گفت: بازى در این نقش شانس بزرگى 
برایم بود و خداراشکر که به آنچه معیارى در ذهنم بود رسیدم. به نظرم «فخرى» نماد آدم قدرتمندى است 

که همه ویژگى هاى یک انسان واقعى را درونش دارد.
مریم مؤمن، بازیگر سریال «بانوى عمارت» در گفتگو با «فارس»، درباره نقش آفرینى خود در این سریال 

گفت: اوایل نمى دانستم که قرار است نقشى پر هیجان را بازى کنم چراکه تقریباً تا پایان تصویربردارى فیلمنامه 
کاملى نداشتم اما از جایى به بعد که قصه روى روال افتاد متوجه خصیصه هاى اخالقى «فخرى» شدم. وى با 

اشاره به شخصیت «فخرالزمان» در این سریال نیز بیان کرد: بازى در این نقش شانس بزرگى برایم بود و خداراشکر 
که به آنچه معیارى در ذهنم بود رســیدم. به نظرم «فخرى» نماد آدم قدرتمندى است که همه ویژگى هاى یک 
انسان واقعى را درونش دارد. او همزمان با اینکه حالش بد است اما مى خندد. در حقیقت مى خواستیم با «فخرى» 

یک انسان واقعى را نشان دهیم.
این بازیگر همچنین افزود: در سکانس ها و زمانى که شوهرش در زندان به سر مى برد، کامًال به خودش مسلط بود و حتى 
به «آهو» نیز درس یاد مى داد. زمان هایى که حال خوبى داشت زانوى غم بغل نمى گرفت و براى خوب شدن حالش تالش 

مى کرد، یا وقتى در اوج خوشحالى است هوویش از راه مى رسد و در اوج اقتدار به شوهرش مى گوید: «همسرت آمده که بماند 
چراکه مادر بچه هایت است و باید این حق را به او بدهى.»

مؤمن با اشاره به عشقى که در وجود «فخرى» بود، بیان کرد: همانطور که دیدید «فخرى» با اغلب مسائلى که در زندگى اش 
به وجود آمده به راحتى کنار مى آید و این روند همان عشقى است که از او مى بینیم. عشقى که هر فردى مى تواند به 
زندگى خود داشته باشد، در صورتى که معشوق معشوق باشد. بازیگر نقش «فخرالزمان» درباره جذابیت این نقش در 

فیلمنامه نیز گفت: اصوًال زیر بار حرفى نمى روم و فقط حرف حق را قبول دارم و از همین رو خوى خودم با «فخرى» فرق 
دارد. اما در برخى مواقع شبیه «فخرى» هستم مثل شیطنت هاى زمان مجردى «فخرى» و بسیار خوشحالم که بعد از 

این سال ها با آقاى حمیدنژاد همکارى داشتم.
وى درباره ورودش به حیطه بازیگرى نیز گفت: از کودکى بازیگرى برایم جذابیت داشــت و به همین دلیل از سال دوم 
راهنمایى کارم را شروع کردم و در این سال ها براى رسیدن به جایى که قرار دارم تالش  هاى بسیارى کردم. عالوه بر اینها 
اینکه بخواهى در کالبد یک انسان دیگر زندگى کنى برایم بسیار جذاب بود و در این سریال و در دوره هاى مختلف سکانس 
به سکانس زندگى هاى متفاوتى را تجربه کردم و با حال و هواى آن زمان آشنا شدم و اطالعات زیادى از این طریق 

به دست آوردم.
این بازیگر با اشاره به دلیلى که او را به سمت بازیگرى سوق داد گفت: هیجانى که در بازیگرى وجود دارد یکى از دالیلى 
است که مرا به سمت بازیگرى سوق داد. چراکه عاشق هیجان هستم و این در نقش «فخرى» به شدت موج مى زد. اینکه 

شما مى توانى با بازیگرى زندگى هاى مختلفى را تجربه کنى برایم بسیار مهم بود.
مؤمن درباره پیشنهادهایى که در این مدت به او شده اســت، گفت: با توجه به کیفیت تولید و متن و کارگردانى «بانوى 
عمارت» از این به بعد باید در انتخاب هایم دقت داشته باشم و فیلمنامه، کارگردان و... در انتخاب کارهایم دخیل هستند. 
امیدوارم از اینجا به بعد با کمک خدا و یارى پدر و مادرم بتوانم انتخاب هاى خوبى داشته باشم. در این مدت پیشنهادهاى 
زیادى داشتم چه در سینما چه تلویزیون و تئاتر اما هنوز متن ها را کامل نخوانده ام و روى  آنها تمرکز نکردم که بتوانم 

پاسخ قطعى دهم.

مسیح و آرش پس از دو سال فعالیت رسمى باالخره اولین آلبوم خود 

ند کرد. نخستین آلبوم رسمى مسیح و آرش عدل پرور 
را منتشر خواه

اسفند امسال وارد بازار موسیقى مى شود.

برادران عدل پرور اعالم کردنــد: مخاطب در اولین آلبوم 

خود، فضایى متفاوت به نسبت تک آهنگ هایى که تاکنون 

از آنها منتشر شده را مى شنود و شاید چند تراك براى آنها 
حکم غافلگیرى را داشته باشد.

 این دو برادر، این روزها در حالى فزونى 
میزان استقبال از

گرفته که پس از یک تور تقریباً فشرده 
اجراى زنده، آنها براى چندمین 
بــار، 25 و 26 دى در ســالن 
میالد به روى صحنه خواهند 
رفت. البته برادران عدل پرور، 
چندى پیش در دنیزلى ترکیه 
به روى صحنه رفتند و قرار است 
به زودى استیج لندن و منچستر را 

هم تجربه کنند.
فعالیت حرفه اى این دو برادر از 
اوایل سال 94 آغاز شد اما عمده 
دلیل مشهوریت آنها، خواندن 
ترانه تیتراژ پایانى «ماه عسل 

96» بوده است. 
نخستین آلبوم این دو برادر 
که هنوز نامى ندارد، توسط 
مؤسسه فرهنگى و هنرى 

«آراد» منتشر خواهد شد.

تصویربردارى سریال «مرگ خاموش» به کارگردانى احمد معظمى و تهیه کنندگى ابوالفضل صفرى این روزها در 
لوکیشن هاى مختلف ادامه دارد. تصویربردارى سریال «مرگ خاموش» این روزها در جزیره هندورابى مشغول 

انجام است و عوامل آن بهمن ماه براى ادامه تصویربردارى سکانس هاى پایانى راهى خارج از کشور خواهند شد.
ابوالفضل صفرى، تهیه کننده این مجموعه در خصوص آخرین جزییات «مرگ خاموش» گفت: در حال حاضر 
گروه در جزیره هندورابى مشغول ضبط هستند و اواسط بهمن ماه براى تصویربردارى سکانس هاى پایانى راهى 
یکى از کشورهاى منطقه خواهیم شد. وى ادامه داد: در حال حضور حدود 90 درصد از کار تصویربردارى شده و کار 

اوایل اسفندماه به پایان مى رسد. مراحل فنى هم از هفته آینده کار خود را آغاز خواهد کرد.
گفتنى است؛ سریال «مرگ خاموش» با بازى سعید راد، حمید عطایى، پرویز فالحى پور، پریوش نظریه، علیرضا 
جاللى تبار، سامیه لک، رؤیا میر علمى، ستاره اسکندرى، رضا موالیى، شایسته ایرانى و... در خصوص امنیت نرم 

و شروع مراقبت از آن درخانواده است.
در این ســریال یک گروه پلیســى-امنیتى درگیر داســتان هایى مثل امنیت نرم، مواد مخدر و. .. مى شوند که 

صحنه هاى جذابى را رقم خواهد زد.

بازیگر نقش «فخرالزمان»:بازیگر نقش «فخرالزمان»:

«بانوى عمارت» 
شانس بزرگ

زندگى ام بـود

«مرگ خاموش» به هندورابى رسیدفاطمه مع تمدآریا مسافر «وزول» شد

ر ر نخستین آلبوم و
اسفند امسال وارد بازار موسیقى
برادران عدل پرور اعالم کر
خود، فضایى متفاوت به نسب
از آنها منتشر شده را مى شنو
حکم غافلگیرى را داشته باش
میزان استقبال از این دو براد
گرفته که
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 اولین آلبوم مسیح و آرش در راه است

«ریکاورى» پربازیگر 
به شبکه 

نمایش خانگى مى آید

«هایالیت» هم
 به صف اکران پیوست

باالخره قرارداد نمایش «هایالیت» بسته شد و این فیلم بعد از جشنواره 
فیلم فجر اکران مى شود.

ساسان ســالور، تهیه کننده «هایالیت» که از مدت ها پیش به دنبال عقد 
قرارداد و اکران این فیلم در زمانى مناســب بود، در این باره گفت: رویکرد 
کلى شرکت هاى پخش براى فیلم هاى اجتماعى همیشه همینطور بوده و 
«هایالیت» هم که داستان و فضاى اجتماعى دارد، از این قاعده مستثنى 
نیست. خیلى از پخش کننده ها تمایلى به این فیلم ها ندارند؛ به همین دلیل 

اکثراً براى اکران کارهاى اینچنینى به مشکل برمى خوریم.
او با اشاره به یکى از این مشــکالت افزود: با تمام اینها تالش کردیم تا در 
یک زمان خوب «هایالیت» را اکران کنیم. این در حالى است که در مقطعى 
ترافیک اکران ایجاد شده بود؛ باکسى هم قرارداد نبستیم و منتظر ماندیم تا 

این ترافیک کمتر شود. 
به گفته ســالور زمان قطعى اکــران این فیلم بعد از جشــنواره مشــخص 

خواهد شد.
گفتنى است که در درام عاشقانه «هایالیت» به نویسندگى و کارگردانى اصغر 
نعیمى و تهیه کنندگى ساسان سالور، بازیگرانى چون پژمان بازغى، آزاده زارعى، 

سام قریبیان، الهه حصارى، مینا وحید و جمشید هاشم پور حضور دارند.

اشک و فریاد
 الناز شاکردوست

 در «شبى که ماه کامل شد» 

بیژن امکانیان هم در دام «دل» افتاد! 
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چند ماهى از حضور سرمربى جدید تیم فوتبال ذوب آهن مى گذرد. مربى که 
در روزهاى پایانى نیم فصل عنان کار را در اصفهان به دست گرفت و حاال در 
نیم فصل دوم قصد دارد کیفیت هاى واقعى تیمش را به نمایش بگذارد. علیرضا 
منصوریان در گفتگو با سایت باشگاه ذوب آهن به چند سئوال پاسخ گفت که 

صحبت هاى وى را از نظر مى گذرانیم.

اردوى اهواز هوشمندانه بود
سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن ابتدا در ارتباط با حضور تیمش در اردوى اهواز 
و شرایط کلى تمرینات در نیم فصل مى گوید: امکانات باشگاه ذوب آهن این 
اجازه را به ما مى دهد تا براى برپایى اردو به خارج از کشــور و یا شهرى دیگر 
نرویم و به جرأت مى گویم نظیر این امکانات تنها در سه چهار باشگاه در ایران 
قرار دارد. با تمام این شــرایط، برپایى اردو در اهواز به چند دلیل براى ما مهم 
بود؛ اینکه خوزســتان چهار تیم خوب در لیگ برتر دارد که مى توانیم با آنها 
بازى دوستانه داشته باشیم و آب و هواى آن هم گرم تر از اصفهان است. فارغ 
از این دو موضوع مهم هدف از این اردوى هفــت روزه این بود که بچه ها به 
لحاظ عاطفى به هم نزدیک شوند. ما به یکدلى بیش از هر چیزى نیاز داریم. 
خوشبختانه اولین دیدار دوستانه ما در مقابل نفت مسجد سلیمان در ورزشگاه 

غدیر اهواز برگزار شد و یک مصاف دوستانه خوب بود.

شکل تیمى ذوب آهن روز به روز بهتر مى شود
 قطعاً ما به لحاظ هماهنگى بازیکنان، نقاط کورى داریم و این اردو به ما کمک 
مى کند این مشکل را برطرف کنیم چراکه صرفًا با درکنار هم بودن بازیکنان 
و آشنایى آنها با خلق و خوى همدیگر اتحاد و همدلى مدنظرمان شکل خواهد 
گرفت و مطمئناً تاثیرات مثبــت آن را در کار تاکتیکى تیم خواهیم دید. معتقد 

هستم امروز شکل تیمى ما عوض شده است و روز به روز بهتر مى شویم.

بازى هاى دوستانه ذوب آهن هدفمند است
براى برگزارى هرکدام از بازى هاى دوستانه خودمان برنامه ریزى داشتیم و 
متناسب با اهدافمان پیش رفتیم. اولین بازى را با یک تیم از لیگ 3 بازى کردیم 
و بازى با سپاهان نوین خیلى به ما کمک کرد تا به خواسته هایمان برسیم. در 
بازى دوم ترجیح این بود که با تیم امیدمان بازى کنیم. ما با مربیان تیم هاى پایه 
به خصوص رده سنى امید ارتباط نزدیکى داریم. در سومین بازى با نفت مسجد 
سلیمان بازى کردیم. در این بازى نتیجه برایمان مهم بود اما مهمتر از نتیجه 
بررسى بهتر مشکالت تاکتیکى و فردى داخل زمین بود و این بازى کمک کرد 
تا ایرادات دیگر تیم را پیدا کنیم. به دلیل اینکه چندماه از سایر تیم ها عقب بودیم 
دو هفته جلوتر تمرینات را شروع کردیم و از این موضوع بسیار راضى هستم و 
اکنون به فرم ایده آل فیزیکى رسیدیم و در ده روز آینده بهتر هم خواهیم شد. از 

طرفى زمان داریم تا بتوانیم کارهاى تاکتیکى تیم را سامان بدهیم. یک بازى 
دوستانه دیگر در خوزستان با استقالل صنعتى یا تیمى دیگر از این استان انجام 
خواهیم داد و پنجمین بازى دوستانه ما در اصفهان برگزار خواهد شد. همچنین 
در ششمین بازى دوستانه مهمان پیکان هستیم. با توجه به اینکه لیگ برتر در 
اواسط بهمن ماه از سر گرفته مى شود و در اسفند ماه به دلیل حضور ذوب آهن در 
پلى آف لیگ قهرمانان آسیا فشردگى بازى ها برایمان بیشتر مى شود؛ سه بازى 
دوستانه آخر را در فاصله زمانى چهار یا پنج روز برگزار مى کنیم تا در صورت 

مشکل در وضعیت فیزیکى تیم زمان براى جبران داشته باشیم.

جذب خلعتبرى، اتفاق خوبى براى ذوب آهن است
فعًال دو خرید بیشتر نداریم، اولین خرید ما محمدرضا خلعتبرى بود که به نظرم 
حضور او اتفاق بسیار خوبى براى ماست چون او یک بازیکن سطح باالست و 
مى تواند به تیم ما کمک زیادى کند. قطعًا یک یا دو بازیکن خارجى در لیست 
خرید ذوب آهن هستند. یک فوروارد که به بافت فوتبال ایران بخورد و به کمک 
تیم ما بیاید جذب خواهد شد و یک خرید دیگر را نگه مى داریم براى فرصت 
مقتضى. نســبت به دو ماه پیش خلق موقعیت ما بهتر شده و االن تمام کننده 
مى خواهیم. کنار این بازیکن خارجى، ارسالن مطهرى هم داریم که با جبران 
دو ساِل نه چندان خوب خود مى تواند یک هدیه براى ما باشد و باید این را بداند 
که سطح توقع تیم از او باالست. او یک ظهور بى نظیر در فوتبال ایران داشته و 

حاال فرصت آن است که نشان دهد چه بازیکن باکیفیتى است.

بازى با نساجى مازندران پیش بازى پلى آف لیگ قهرمانان 
آسیا

بازى با نساجى در شــروع لیگ برتر برایمان بسیار مهم است چون یک پیش 
بازى براى پلى آف لیگ قهرمانان آسیا و البته شــروع دوباره ما در لیگ برتر 
است. ضریب اشــتباهاتمان باید پایین باشــد چون در دور برگشت رقابت ها 
نمى توانیم شانســى براى کادر فنى و بازیکنان در اشتباه کردن قائل باشیم. 
در نیم فصل دوم بازى به بــازى جلو مى رویم. درصــورت صعود به مرحله 
گروهى لیگ قهرمانان آسیا باز هم نشــان خواهیم داد که ما نماینده قدرتمند 
ایران هستیم و بازى با نساجى به ما در رســیدن به این موفقیت قطعًا کمک 
خواهد کرد. از طرفى با صعود به مرحله گروهى لیگ قهرمانان آســیا فضاى 
امیدوار کننده اى در باشگاه ذوب آهن ایجاد مى شود که به روند حرکتى کل 

مجموعه باشگاه کمک خواهد کرد.

از بازیکنان مى خواهم کامالً متمرکز باشند
 از بازیکنان چند خواسته دارم. اول اینکه قبل از فکر کردن به منافع تیم و منافع 
کادرفنى به آبروى خودشان فکر کنند. آنها باید بدانند سطح توقع از آنها در کشور 

باالست. مسئله دوم اینکه به آینده خودشان فکر کنند و اینکه حرکت مثبت آنها 
چه تأثیراتى در آینده خواهد داشت. همچنین در این بین نباید از مسئله بسیار 
اساسى تمرکز ساده عبور کرد. اگر ما بر کارى که مى کنیم، متمرکز نباشیم 

موفقیت حاصل نخواهد شــد. ذوب آهن باید به روزهاى 
خوبش بازگردد و در این راه بازیکنانى نیاز دارد که 

با تمام وجود براى این م وضوع بجنگند. من از 
یکایک بازیکنان تیم مى خواهم به مسئولیت 
خود فکر کنند و کامًال بر وظیفه اى که بر 

دوش آنها نهاده شده است متمرکز باشند.

در اصفهان راحتم مثل 
هامبورگ

جنس شــهر اصفهان به نوع 
زندگــى من مــى خورد 

و از اصفهــان خوشــم
 مــى آیــد. بعــد از 
هامبــورگ، اصفهان 
شــهرى  تنهــا 
اســت کــه در آن

مى توانــم زندگى کنم و 
به دورى از تهــران خیلى فکر 

نکنم. از مردم اصفهان تشــکر مى کنم چون 
نحوه برخورد خوبى با من دارند و در این شهر 
احساس غریبى نمى کنم. در اصفهان ذوب آهن 
و سپاهان در مجموعه هاى خودشان یک اتحاد 
دارند. در صحبت هایى که با مدیرعامل کارخانه 
و مدیرعامل باشگاه داشتم متوجه سختى کار 
کارگران کارخانه ذوب آهن شده ام، اینکه 14 
هزار کارگر تالش مى کنند تا باشگاه ذوب آهن 
همواره حرکتى پویا داشته باشد و این براى 
من ارزشمند است. من تازه متوجه شده ام 
کوره بلند یعنى چــه و کارگرهایى که در 
بخش هاى مختلف کارخانه براى حرکت 
این کارخانه بزرگ از خودگذشــتگى 
مى کنند چقدر شایسته تقدیر هستند. 
امیدواریم بتوانیم در نیم فصل دوم با 

نتایج شیرین خوشحالشان کنیم.

بچه ها از لحاظ عاطفى به هم نزدیک شدند
اینکه حرکت مثبت آنها ینکه به آینده خودشانفکرکنند و
مسئله بسیار این بین نباید از  خواهد داشت. همچنیندر
عبور کرد. اگر ما بر کارى که مىکنیم، متمرکز نباشیم

هد شــد. ذوب آهن باید به روزهاى 
ه که ین راه بازیکنانى نیاز دارد

ن م وضوع بجنگند. من از 
 مى خواهم به مسئولیت 
رررر بر ًال بر وظیفه اى که

 است متمرکز باشند.

 راحتم مثل 

ن به نوع 
 خورد
ــم
 از 
ن 
ى 
ن

نم و 
فکر  خیلى

ن تشــکر مى کنم چون 
 با من دارند و در اینشهر

 کنم. در اصفهان ذوب آهن 
ه هاى خودشان یک اتحاد 
ى که با مدیرعامل کارخانه 
 داشتم متوجه سختى کار 
4ب آهن شده ام، اینکه 14
ى کنند تا باشگاه ذوب آهن 
داشته باشد و این براى
ن تازه متوجه شده ام 
 و کارگرهایى که در 
کارخانه براى حرکت 
ز خودگذشــتگى
سته تقدیر هستند. 
 نیم فصل دوم با 

لشان کنیم.

شدند
منصوریان:

مستند داستانى «افتخار من ســپاهان» به طراحى و کارگردانى امیر 
حسین رضى براى مســئوالن، ورزشــکاران، مربیان و... در سالن 
سینما سپاهان اصفهان اکران شد که با اســتقبال بى نظیرى همراه 
بود. مستند داستانى «افتخار من ســپاهان» 50 دقیقه است و در آن
 واقعیت ها، شبیه سازى و به صورت مستند داستانى به تصویر کشیده 

شده که نمایشى از تلفیق ورزش و صنعت است. 
امیرحســین رضى در زمینه این مستند داســتانى که در آن یکى از 
هواداران تیم فوتبال ســپاهان و یک کارگر شــرکت فوالد مبارکه 
ایفاى نقش مــى کنند، مى گوید: کارگران ســختکوش شــرکت 
فوالد مبارکه در کنار ورزشکاران شایســته باشگاه فرهنگى ورزشى 
سپاهان همچون دو بالى هســتند که اگر یکى از آنها نباشد، دیگرى 

نمى تواند به فعالیت خود ادامه دهد. طراح و کارگردان مستند داستانى 
«افتخار من سپاهان» افزود: در این مستند محمد رنجکش که بیمار 
ســندرم دان و از هواداران فوتبال سپاهان است و رضا انتظامى یکى 
از کارگران شرکت فوالد مبارکه ایفاى نقش کرده اند. وى ادامه داد: 
محمد رنجکش یکى از عاشــقان فوتبال ســپاهان است که فوتبال 
سپاهان با زندگى وى گره خورده است و اکران این مستند داستانى، 
مى تواند مردم را بیش از گذشــته با ورزش باشگاه فرهنگى ورزشى 

سپاهان آشنا کند. 
همچنیــن پس از اکران مســتند 
داستانى «افتخار من سپاهان» 
باشــگاه  عامــل  مدیــر 
فرهنگــى ورزشــى فوالد 

مبارکه ســپاهان، این مســتند را کارى نو، خوب و جذاب خواند و از 
طراح و کارگــردان آن قدردانى کــرد و بر اســتمرار اینگونه کارها
 تأکید کرد. مســعود تابش بــا تجلیــل از هنرمنــدان و ایفاگران 
نقش در این مســتند داســتانى، از فعالیت 20 تیم فوتبال رده هاى 
مختلف سنى از نونهاالن تا پیشکسوتان باشــگاه فرهنگى ورزشى 
فوالد مبارکه ســپاهان خبــرداد و گفت: بصیرى، مدیــر آکادمى و 
چند تن از مربیــان رده هاى مختلــف همچون فرهــاد بهادرانى، 
سعید اورنگى و... که برتر شناخته شــده اند افرادى شایسته هستند 
و حتى حــق دارند به عنــوان مربیان تیم ملى فوتبــال در رده هاى 

مختلف باشند. 
ســجاد شــهباززاده و حســین پاپى، دو تن از بازیکنان تیم فوتبال 
ســپاهان هم مى گوینــد از دیــدن این مســتند داســتانى لذت 

برده اند و تماشاى این فیلم انگیزه آنان براى جدیت بیشتر در کسب 
قهرمانى در مسابقات فوتبال باشــگاه هاى کشور را دو چندان کرده 

است. 
محمد رنجکش، بازیگر مستند داســتانى «افتخار من سپاهان» به 
«نصف جهان» گفت: عاشق سپاهان هستم و سپاهان تمام زندگى 
من است و از اینکه بسترى فراهم شد تا بتوانیم در این مستند ایفاى 

نقش کنم از دست اندرکاران تشکر مى کنم. 
رضا انتظامى، دیگر بازیگر این مســتند داســتانى هم که در بخش 
فوالدســازى فوالد مبارکه کار مى کند گفت: افتخارى بود تا بتوانم 
در این مستند ایفاى نقش کنم و از همه دست اندرکاران، مدیرعامل 
شرکت فوالد مبارکه و مدیر عامل باشگاه فرهنگى ورزشى سپاهان 

تشکر مى کنم.      

مدیرعامل باشگاه سپاهان گفت: باشگاه سپاهان 
دو ســه بازیکن دیگر نیز جذب خواهــد کرد اما 

نام هایى مانند سینا عشورى مطرح نیست. 
مسعود تابش در خصوص جزییات حضور پرسنل 
و بازیکنان تیم فوتبال سپاهان در کارخانه فوالد 
مبارکه و دیدار با مدیرعامل کارخانه فوالد مبارکه 
به مناســبت ســالروز راه اندازى شــرکت فوالد 
مبارکه، اظهار کرد: در دیدار یک شــنبه 23 دى 
ماه با عظیمیان، مدیرعامل مجتمع فوالد مبارکه 
و هیئت مدیره، وى مانند گذشته قول مساعدت و 
همکارى کامل را به باشگاه داد و با درخواست هاى 
باشگاه موافقت کامل به عمل آمد. وى ادامه داد: 
با توجه به اعالم حمایت 100 درصدى از باشگاه، 
بیشتر امیدوار شدیم.  تابش درباره شایعات نقل و 
انتقاالتى و پیوستن نام هایى مانند سینا عشورى 
به سپاهان، خاطرنشــان کرد: باشگاه سپاهان دو 
سه بازیکن دیگر نیز جذب خواهد کرد اما نام هایى 
مانند سینا عشورى مطرح نیســت و اصًال با این 
بازیکن صحبتى نشده اســت. وى افزود: در نقل 
و انتقاالت با نظر مســتقیم کادر فنى و قلعه نویى 
یارگیرى خواهیم کرد؛ در نیم فصل تغییرات زیاد 
نباید در تیم اتفاق افتد چرا که  مشکل سپاهان در 
چند سال اخیر همین تغییرات زیاد بوده است؛ در 
حال مذاکره با برخى بازیکنان هستیم و در صورت 

قطعى شدن هر نامى، اعالم رسمى خواهیم کرد.

سرمربى سپاهان با برگزارى اردوى تدارکاتى در ترکیه، 
در نظر دارد یک هافبک خارجى به تیم اضافه کند.

ســپاهان بعد از جذب على قربانى حاال به دنبال یک 
بازیکن باکیفیت براى تقویت خط میانى اش است. این 
تیم هفته آینده در ترکیه اردو مى زند و احتمال اینکه یک 
هافبک خارجى در ترکیه به تمرینات طالیى پوشان 
اضافه شود، زیاد است. همچنین براى اردوى ترکیه، 
قلعه نویى دو یا سه  بازى دوستانه براى سپاهان در نظر 
دارد که همه این بازى ها با تیم هاى خارجى خواهد بود. 
نکته جالب اینجاست که محل اردوى تیم سپاهان، 
شهر ماناوگات در استان آنتالیاست و به صورت زمینى 
فاصله اى کمتر از یک ســاعت با اردوى استقالل در 

شهر آنتالیا دارد.

در یکى از حســاس ترین دیدارهاى هفته ســوم 
جام ملت هاى آسیا 2019 دو تیم فوتبال ایران و 
عراق که صعود خود را به دور بعد نهایى کرده اند به 
مصاف هم خواهند رفت. این دیدار در شــهر دبى 
و ورزشــگاه آل مکتوم برگزار خواهد شد. سایت 
«السومریه» نوشــته که گنجایش این ورزشگاه 
12 هزار نفر است و همه بلیت هاى آن به فروش 
رفته است. این سایت عراقى نوشته: « بسیارى از 
هواداران عالقه مند عراقى بلیت تهیه نکرده اند و 
براى تماشاى این بازى مجبور هستند که از بازار 
سیاه بلیت تهیه کنند تا جایى که قیمت هر بلیت به 
270 دالر (حدود سه میلیون و 300 هزار تومان) 

افزایش پیدا کرده است.

پرمشترى در بازار سیاه

با عشورى 
حرف نزده ایــم

هافبک خارجى 
در اردوى ترکیه سپاهان

ساسان اکبرزاده

هواداران تیم فوتبال ســپاهان و یک کارگر شــرکتفوالد مبارکه
ایفاى نقش مــى کنند، مى گوید: کارگران ســختکوش شــرکت 
فوالد مبارکه در کنار ورزشکاران شایســته باشگاه فرهنگى ورزشى 
سپاهان همچون دو بالى هســتند که اگر یکى از آنها نباشد، دیگرى 

همچنیــن پس از اکرانمســتند 
ددداستانى «افتخار من سپاهان» 
باشــگاه  عامــل  مدیــر 
فرهنگــى ورزشــى فوالد 

و حتى حــق
مختلف باشند
ســجاد شــه
ســپاهان هم

صال با این 
نقل  ود: در
 قلعه نویى 
یرات زیاد 
سپاهان در 
 است؛ در 
در صورت 

هیم کرد.

ى در ترکیه، 
ه کند.

 دنبال یک 
ش است. این

 اینکه یک 
یى پوشان 
وى ترکیه، 
هان در نظر 
 خواهد بود. 
م سپاهان، 
رت زمینى 
ستقالل در 

پاهان

سپاهانى شدن 
جاسم کرار 
منتفى شد
باشگاه سپاهان به درخواست کادرفنى قصد دارد در پنجره 
زمستانى یک هافبک بازیساز به جمع نفراتش اضافه کند و 
یکى از بازیکنانى که نامش در فهرســت خرید این باشگاه 

قرار داشت، جاسم کرار، هافبک عراقى صنعت نفت است.
در همین راستا باشگاه سپاهان طى روزهاى اخیر مکاتباتى 
با صنعت نفتى ها داشت و مذاکراتى براى جذب کرار صورت 

گرفت ولى در نهایت طرفین به توافق نرسیدند.
باشــگاه صنعت نفت چندى پیش درخواست جذب میالد 

سرلک و حسن جعفرى از ســپاهان را مطرح کرده بود که این 
درخواست با مخالفت باشگاه اصفهانى روبه رو شد و حاال نفتى ها 
براى دادن رضایت نامه به کرار بار دیگر درخواستشان را براى جذب 
این دو بازیکن مطرح کرده و به نوعى خواستار معاوضه این نفرات 
شدند و همین موضوع دلیل به بن بست خوردن مذاکرات طرفین 

بود.
کرار با باشگاه الشرطه عراق هم یک قرارداد داخلى براى فصل 
بعد امضا کرده که ممکن است در پایان فصل مشکل ساز شود و 

براى جذب کرار به همین دلیل سپاهانى ها بیش از حد 
رغبت نشان ندادند.

مدیرعامل باشــگاه ذوب آ هن اصفهان 
گفت: به دنبال جــذب بازیکن 
ارزون ، لــرزون و غلتون 
هســتیم بازیکنــى با 
کیفیت و ارزان قیمت!

ســعید آذرى  درمــورد 
شرایط جذب بازیکن جدید براى ذوب آهن گفت: 
در مــورد جذب  بازیکنان بهتر اســت کــه با خود 
علیرضا منصوریان  ســرمربى تیم ما صحبت کنید 
اما استراتژى ما در باشــگاه این است که بازیکنى 
با کیفیت و ارزان بگیریم. به قــول ما اصفهانى ها 
بازیکنى مى خواهیم ارزون و لرزون و غلتون! البته 

ما محمدرضا خلعتبرى را گرفته ایم. 
وى درمورد اینکه گفته بــود بازیکن خارجى 300 
هزار دالرى جذب نخواهد کرد، اظهار داشــت: ما 
به دنبــال بازیکنى 70 تا 80 هزار دالرى هســتیم 
بازیکنانــى که مورد تأییــد کادر فنــى  و علیرضا 
منصوریان باشــد اما قیمت پایین و کیفیت باالیى 

داشته باشد.
آذرى درمورد مشکالت مالى باشگاه ذوب آهن گفت: 
با درایت مهندس یــزدى زاده، مدیرعامل کارخانه 
ذوب آهن و توجه خاص ایشان به باشگاه مشکالت 
در حال رفع شدن است. جناب یزدى زاده خودشان 
در باشگاه ذوب آ هن رئیس هیئت مدیره بودند و با 
مشکالت ما به خوبى آشنایى دارند. اعضاى هیئت 
مدیره کارخانه نیز به این قضیه توجه خاص دارند و 
باید از مدیرعامل و اعضــاى هیئت مدیره کارخانه 
تقدیر و تشــکر کنیم، البته محدودیت مالى وجود 
دارد ولى امیدواریم که با تعامل این مسائل حل شود. 
وى درمورد فعالیت ستاد آسیایى باشگاه ذوب آهن 
گفت: یک جلسه درمورد مسائل عملیاتى و عمرانى 
داریم و دو ســکوى ورزشــگاه فوالدشهر مشکل 
ایمنى و امنیتى داشــت که در حال برطرف کردن 
آنها هستیم البته به دلیل سرماى هوا سرعت پروژه 
کار کمى کم شــد اما از اوایل هفته آینده نیز پروژه 
روشنایى ورزشــگاه را تکمیل خواهیم کرد. منتظر 

بودیم سازمان لیگ به ما پول بدهد و با پول دریافتى 
از سازمان لیگ نورافکن ها را تکمیل کنیم. 

عضو مجمع فدراســیون فوتبال درمــورد لغو این 
مجمع، عنوان کرد: اگر دســت من بود اصًال در این 
تاریخ مجمع فدراسیون فوتبال را برگزار نمى کردم 
نباید تمرکز تیم ملى بر هم بخورد ما در مســابقاتى 
حضور داریم کــه بعد از 44 ســال مى توانیم در آن 
قهرمان شویم و شــانس قهرمانى داریم. من از هر 
تیم یک بازى دیده ام،  فوتبالى کــه تیم ملى ایران 
ارائه مى  دهد قابل رقابت با تیم هــاى کره، ژاپن و 
عربستان اســت. تیم چین هم فوتبال خوبى ارائه 
مى کند بنابراین نباید در چنین شرایطى خودمان تمرکز 
تیم ملى را بر هم بزنیم. برگزارى مجمع در این روزها 
لطفى نداشــت هرچند لغو نشدن آن هم مى توانست 
منافاتى نداشته باشد اما بهتر شد که این مجمع برگزار 
نشــد. امیدوارم که فوتبال ایران و تیــم ملى در جام 
ملت ها با کمک سربازانش و کادر فنى خوب به آنچه 

شایسته اش است در این مسابقات برسد.

  ارزون، لرزون و غلتون!  

اکران «افتخار من سپاهان» بر پرده نقره اى
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آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 974202511836235 - 1397/10/6 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 

است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
1- راى 139760302210001240 مورخ 1397/09/26 هیات خانم زینب امینى به شماره شناسنامه 5145 
ملى 1290808910 صادره از اصفهان فرزند حسن بر ششدانگ یک باب خانه مسکونى به مساحت 132/59 
مترمربع مفروزى از پالك شماره 99 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال 
عادى مع الواسطه از طرف آقاى یوسف خاکى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/9 تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1397/10/25 م الف: 331725 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /10/201
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت
1.برابر راى شــماره 139760302177000799 مورخه 1397/09/24 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم اشرف ســدهى فرزند سیف اهللا بشماره 
شناسنامه 68 نجف آباد و شماره ملى 1091925577 در ششدانگ یکباب خانه برروى قسمتى از پالك 4174 
فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 134/15 مترمربع انتقالى از مالک رسمى وراث 

خانم آغابیگم حاج حیدرى ورنوسفادرانى و آقاى جعفر سدهى محرز گردیده است.
2.برابر راى شــماره 139760302177000801 مورخه 1397/09/24 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى حفیظ اهللا سدهى دهقى فرزند جعفر بشماره 
شناسنامه 43 نجف آباد و شماره ملى 1091901678 در ششدانگ یکباب مغازه برروى قسمتى از پالك 425 
فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 47/55 مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم 

محترم راعى محرز گردیده است.
3.برابر راى شــماره 139760302177000802 مورخه 1397/09/24 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى حبیب اهللا سدهى دهقى فرزند جعفر بشماره 
شناسنامه 5501 نجف اباد و شماره ملى 1090572166 در ششدانگ یکباب مغازه احداثى برروى قسمتى از 
پالك 425 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 54 مترمربع انتقالى از مالک رسمى 

آقاى اکبرکالنترى دهقى محرز گردیده است.
4.برابر راى شــماره 139760302177000800 مورخه 1397/09/24 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى ابوالفضل خیرخواه دهقى فرزند محمد على 
بشماره شناسنامه 140 نجف آباد و شماره ملى 1091969620 در ششــدانگ یکباب مغازه احداثى برروى 
قسمتى از پالك 425 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 28 مترمربع انتقالى از 

مالک رسمى آقاى غالمعلى راعى دهقى محرز گردیده است. 
5.برابر راى شــماره 139760302177000713 مورخه 1397/08/27 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محمد ســلیمانى دهقى فرزند قنبرعلى 
بشماره شناسنامه و شــماره ملى 1080361715 نجف اباد در ششدانگ یکباب خانه احداثى برروى قسمتى 
از پالك 2273 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 366/75 مترمربع انتقالى از 

مالک رسمى وراث حسینعلى سلیمانى و خانم سلطان شاطرى محرز گردیده است.
6.برابر راى شــماره 139760302177000798 مورخه 1397/09/22 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى غالمعلى تراشنده دهقى فرزند حسن بشماره 
شناسنامه 218 نجف آباد و شــماره ملى 1091952868 در ششدانگ یکباب خانه احداثى برروى ششدانگ 
پالك 1912 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 225/56 مترمربع انتقالى از مالک 
رسمى آقاى محمد على حجارى دهقى و خانم اشرف علیخانى و خانم فاطمه میرزا صالحى محرز گردیده است. 
7.برابر راى شــماره 139760302177000715 مورخه 1397/08/27 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم فهیمه محمد بیگى دهقى فرزند نوروزعلى 
بشماره شناسنامه و شماره ملى 1080285865 نجف اباد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثى 
برروى قسمتى از پالك 2079 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت178 مترمربع 

انتقالى از مالک رسمى آقاى  عبدالرسول عمادى محرز گردیده است.
8.برابر راى شــماره 139760302177000714 مورخه 1397/08/27 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد ســند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى رضا امینى دهقى فرزنداسداله بشماره 
شناسنامه 64 نجف اباد و شماره ملى 1092055665 در سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه احداثى 
برروى قسمتى از پالك 2079 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 178مترمربع 

انتقالى از مالک رسمى آقاى  عبدالرسول عمادى محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و برحسب ماده 3 
قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده 
و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ 
اولین انتشــار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام 
نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: دو شنبه 1397/10/10  تاریخ انتشار نوبت دوم: سه  شنبه 1397/10/25 

م الف: 331887 ابوالفضل ریحانى- کفیل اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت /10/220
فقدان سند مالکیت 

 شــماره: 13975602030005776 چون آقاى جالل رضوانى فرزند حســین بموجب درخواست وارده به 
شماره 139721702030017426 مورخ 1397/08/21 و باســتناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و 
امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى 87/7290 واقع در بخش 
12 ثبت اصفهان که درصفحه 233 دفتر 21 امالك ذیل ثبت 3840 بنام نامبرده ثبت و سند مالکیت بشماره 
سریال 064074 الف/89 صادر و تسلیم گردیده و طى سند انتقال قطعى مورخ دفترخانه به نامبرده انتقال و 
معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: در اثر سهل انگارى مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا 
وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 

کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1397/10/25  303983/م الف- حسین 

زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد 9/187
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و 

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

ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023000814 مورخ 97/09/29 آقاى سید على رضازاده به شماره 
شناسنامه 800 کدملى 1282755536 صادره از اصفهان فرزند سید فضل اله نسبت به یکدانگ و نیم مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 16/46 مترمربع که مقدار 8/25 مترمربع آن در طرح تعریض قرار دارد و تا 
زمان بازسازى در اختیار مالک مى باشد مفروزى از پالك شماره 1875- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان 

که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 2- برابر رأى شماره 139760302023000818 مورخ 97/09/29 آقاى سید حمید رضازاده به شماره 
شناسنامه 1270838814 کدملى 1270838814 صادره از اصفهان فرزند سید على نسبت به یکدانگ و نیم 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 16/46 مترمربع که مقدار 8/25 مترمربع آن در طرح تعریض قرار 
دارد و تا زمان بازسازى در اختیار مالک مى باشد مفروزى از پالك شماره 1875- اصلى واقع در بخش 4 ثبت 

اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است.
ردیف 3- برابر رأى شماره 139760302023000820 مورخ 97/09/29 آقاى سید امیرعلى رضازاده به شماره 
شناسنامه 1272578194 کدملى 1272578194 صادره از اصفهان فرزند سید على نسبت به یکدانگ و نیم 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 16/46 مترمربع که مقدار 8/25 مترمربع آن در طرح تعریض قرار 
دارد و تا زمان بازسازى در اختیار مالک مى باشد مفروزى از پالك شماره 1875- اصلى واقع در بخش 4 ثبت 

اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است.
ردیف 4- برابر رأى شــماره 139760302023000840 مورخ 97/09/29 آقاى سید احمدرضا رضازاده به 
شماره شناسنامه 12602 کدملى 1293348694 صادره از اصفهان فرزند سید على نسبت به یکدانگ و نیم 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 16/46 مترمربع که مقدار 8/25 مترمربع آن در طرح تعریض قرار 
دارد و تا زمان بازسازى در اختیار مالک مى باشد مفروزى از پالك شماره 1875- اصلى واقع در بخش 4 ثبت 
اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/25 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/10 م الف: 347517 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى 

اصفهان /10/374
اخطار اجرایى

شماره: 702/96 ش3ح به موجب راى شماره 652- 96/10/25 تاریخ 97/10/25 شعبه 3 شوراى حل اختالف 
شهرستان لنجان که قطعیت یافته است . محکوم علیه على محمد معینى ریزى فرزند حسن به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ شصت وشش میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1575000 
ریال بابت خسارات دادرسى و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک (96/9/12) لغایت زمان 
وصول محکوم به وفق شاخص اعالمى از ناحیه بانک مرکزى در حق محکوم له سامان حاتمى فرزند على به 
نشانى: فوالد شهر – ب 1 – پارکینگ سپاه پ 187 و پرداخت نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت . راى 
صادره غیابى مى باشد. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم 

نماید. م الف: 330478 شعبه 3 شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/ 10/376
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139704002129000506/1 شــماره بایگانى پرونده: 9700678 شماره آگهى ابالغیه: 
139703802129000003 تاریخ صدور: 1397/10/12 آگهى ابالغ اجراییه کالسه: 9700678بدینوسیله 
به خانم روح انگیــز یزدانى نوگورانى، نام پدر: محمود، شــماره شناســنامه: 4741، شماره/شناســه ملى: 
1970825790، متولد: 1340/09/01، به نشانى: ورنامخواست – ابتداى خیابان شریعتى – جنب فروشگاه 
کوثر بدهکار پرونده کالسه 9700678 که برابر گزارش مامور ابالغ مورخ 1397/09/19 بدلیل عدم شناسائى 
نشانى مذکور ابالغ میسر نگردیده اســت، ابالغ مى گردد که برابر راى شــماره 3473 کمیسیون ماده 77 
شهردارى زرین شهر مبلغ 259,400,000 ریال به آن شهردارى بدهکار مى باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه 
بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشــریفات قانونى اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء 
مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار 
این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر مى گردد ظرف مدت 
ده روز نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرائى 
طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 340491 مسئول واحد اجراى اسناد رسمى لنجان / 10/377

ابالغ اخطاریه ماده 101
شــماره پرونده :  139604002129000038/2 شــماره بایگانى : 9600046 – شــماره آگهى ابالغیه : 
139703802120000003 – تاریخ صدور 1397/10/19 آگهى ابالغ اخطاریه ماده 101 درخصوص پرونده 
اجرایى کالس فوق له بانک رفاه کارگران شعبه زرین شهر و علیه سیروس طیبى و نازنین رهنما طبق گزارش 
مورخ 97/09/24  کارشناسى رسمى دادگسترى و شش دانگ پالك ثبتى 9450 فرعى از پالك 582 اصلى 
واقع در فوالدشهر بخش 9 ثبت اصفهان مورد وثیقه سند رهنى شماره 148297دفتر اسناد رسمى 43 زرین 
شهر به مبلغ 760/000/000 ریال ارزیابى و برآورد گردیده است لذا برابر مواد 18 و 19 آیین نامه اجرا این آگهى 
فقط یکبار توسط روزنامه نصف جهان منتشر و تاریخ انتشار تاریخ ابالغ محسوب خواهد شد لذا از تاریخ ابالغ 
ظرف پنج روز مهلت اعتراض به ارزیابى خواهید داشت و ارزیابى قطعیت یافته و طبق قیمت ارزیابى شده مزایده 
انجام خواهد شد. م الف: 346714 مسئول واحد اجراى اسناد رسمى فالورجان محسن اسماعیل زاده 10/378

مزایده اموال غیر منقول
شماره : 971508- اجراى احکام شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان فالورجان در نظر دارد در پرونده 
شماره 971508  اجرائى  موضوع علیه جعفر زارع الرگانى فرزند سیف اله وله عزت زارع الرگانى فرزند حسن 
درتاریخ 1397/11/09  به منظور فروش1- 9/75 حبه مشاع از 72 حبه مشاع شش دانگ 1/5 طبقه مترى 

مسکونى (  زیرزمین و همکف ) 2- چهاردانگ مشاع از شــش دانگ طبقه دوم منزل مسکونى هر دو ردیف 
حدودا داراى 15 سال قدمت داراى عرصه 150 مترمربع اعیان و 260 متر مربع ( سه طبقه ) 1- سهم االرث 
محکوم علیه از منزل مذکور واقع در بوستان – محله الرگان – خ شهید اسماعیلى – کوچه شهید صفرعلى 
امینى نبش کوچه 4 مترى – پ 193 کدهاى پســتى 8- 8464131937 2- محکوم علیه که داراى سابقه 
ثبتى نمى باشد و ملک هاى مذکور مشاع مى باشد و متعلق به حق غیر مى باشد/نمى باشند    از ساعت 10 الى 
11 صبح جلســه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اتاق 318 برگزار نماید . ملک هاى موضوع 
مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ1- 144/895/830 ریال 2- 520/000/000 ریال ارزیابى 
شده است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع 
شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمنًا کلیه 
هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده 
درصد قیمت ارزیابى شده را  به حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290288005  ایداع و فیش آن را 
ارائه نمایند و در صورت انصراف برنده یا عدم پرداخت مابه التفاوت قیمت پیشنهادى در مهلت مقرر ده درصد 
ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد و نفر دوم برنده مزایده اعالم خواهد شد. م/الف : 346737 اجراى احکام 

حقوقى دادگسترى فالورجان  10/379 
حصر وراثت

آقاى / خانم سید مهدى صدرى شوشترى  بشناسنامه شــماره  به شرح دادخواست کالسه 2026/97  از این 
دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان سید حسین صدرى شوشترى  
بشناسنامه شماره    در تاریخ 18/ 1397/09 درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند از : 1- سید مهدى 
صدرى شوشترى شماره شناسنامه نسبت پدر  2- سمیه سلیمى سودرجانى شوشترى شماره شناسنامه نسبت 
مادر ، پس از تشریفات قانونى درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى دارد و یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى 

حصر وراثت صادر خواهد شد م الف  347748  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان 10/380
قرارتامین خواسته

کالســه پرونده :97 / 590ش 5ح شــماره دادنامه :624 تاریخ رســیدگى : در خصوص درخواست شاهین 
سفیددشتى به  نشانى شاهین شهر بازارملت پالك 128 – خوانده : راضیه بابادى به نشانى مجهول المکان 
گردشکار :  با بررسى محتویات پرونده در وقت فوق العاده و اینکه خواهان ضمن تقدیم دادخواست درخواست 
تامین خواسته نیز نموده است با توجه به مراتب فوق و مالحظه نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى 
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار مى نماید . قرار تامین خواسته : در خصوص درخواست  آقاى شاهین 
سفیددشتى  به  طرفیتراضیه بابادى  به خواسته  صدورقرارتامین خواسته باتوجه به محتویات پرونده ونظریه 
مشورتى شوراومالحظه مستندات درخواست خواهان که عبارت است از یک فقره چک به شماره 022629 
/97/9/20 به عهده بانک ســپه شــعبه 202شوشــتربه مبلغ 5/310/000ریال  که درمهلت مقررقانونى /

برابرمقررات قانون تجارت /واخواست گردیده درخواست وى واردتشخیص ومستندا به ماده 11قانون شوراهاى 
حل اختالف مصوب 87/2/29مجلس شوراى اسالمى 94وبندج ماده 108ومواد116و117قانون آیین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى وانقالب درامورمدنى  قرار تامین وتوقیف معادل مبلغ پنج میلیون وسیصد وده هزارریال  از 
اموال بال معارض خوانده صادر و اعالم مى گردد قرار صادره فوراابالغ وپس ازآن قابل اجراست وظرف مدت 
ده روزقابل اعتراض دراین شعبه مى باشد. 346093/م الف مجتبى  رضوانى – قاضى شعبه 5حقوقى شوراى 

حل اختالف شاهین شهر 10/381
مزایده نوبت اول

 در پرونده کالسه 971440 م 2 اجرایى- شماره پرونده 9609983730302243 شماره بایگانى :972438 
شعبه سوم حقوقى نجف آباد محکوم علیه اجرایى صغرى غضنفرى با قیومت بهمن غضنفرى محکوم است به 
پرداخت 10 مثقال طالى ساخته شده  و مبلغ 260/000/000 ریال وجه نقد به انضمام هزینه کارشناسى بابت 
مهریه در حق محکوم و مبلغ 13494117 ریال بابت نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت و در خصوص پرونده 
کالسه 972438 م 2 اجرا محکوم علیه مذکور  محکوم است به پرداخت 309/375/975 ریال وجه نقد بابت 
اجرت المثل در حق محکوم له و مبلغ 20625065 ریال بابت نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت و دراجراى 
احکام مدنى شهرستان نجف آباد توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى محمود جمشیدیان  به 
شرح ذیل ارزیابى گردیده اســت: یک درب باغ واقع در  کمربندى دانشگاه آزاد اراضى شمال گلدشت مقابل 
شن شویى کمیته امداد معروف به اراضى خال سفید ،قسمتى از پالك ثبتى 391 اصلى داراى شماره فرعى 
2867 و باغ مذبئر داراى یک حلقه چاه مشترك نسبت به سهم یک باب اطاق به مساحت 18 متر مربع با سقف 
تیرچه بلوك ، یک باب استخر به حجم 75 متر مکعب حدود 400 اصله اشجار و برق سه فاز مى باشد با مساحت 
کلى 4500 متر مربع از قرار هر متر مربع 600/000 ریال جمعًا 2/700/000/000 ریال و جمع ارزش استخر 
و ساختمان و دیوار کشى و اشــجار 440/000/000 ریال و جمعًا ارزش کل 3/140/000/000 ریال ارزیابى 
گردید که به میزان محکوم به باغ مورد مزایده قرار مى گیرد. که  باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین 
نسبت به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد و درتاریخ 1397/11/07  
ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت تعیین شده 
کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 
واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق 
دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمناً خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/
ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 341871/م الف مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد 10/382

مزایده مرحله دوم 
 در پرونده کالســه 970099 اجرایى و به موجب دادنامــه 9609970352200199 صادره از شــعبه اول 
عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى محمد على معزى فرزند عباســعلى محکوم است به پرداخت 
998/067/614 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 29749200 ریال 
نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى حسین پیر مرادیان  به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: بیست 
و هفت صدم سهم مشاع از ده سهم ششدانگ پالك ثبتى 630 اصلى واقع در قطعه 6 نجف آباد بخش 11  ثبتى 
اصفهان داراى سند مالکیت به شماره 716970 در صفحه 128 دفتر 603 به نشانى نجف آباد خ شریعتى شرقى 
کوچه شهید حسین پور محمدى انتهاى کوچه محل مورد مزایده یک قطعه زمین قسمتى بایر و قسمتى شجر 
بوده که حدود اربعه آن در سوابق ثبتى فاقد طول و ابعاد و مساحت بوده و با وضع موجود ملک نیز مغایرت داشته 
در نهایت با توجه به وضع موجود مساحت آن حدود 3000متر مربع برآورد مى گردد که با توجه به سهام مالکیت 
متعلق به محکوم علیه میزان مساحت آن برابر 81 متر مربع تعیین مى گردد. با توجه به موارد فوق و موقعیت 
محل و مساحت عرصه و جمیع عوامل موثر میزان ملک متعلق به محکوم علیه ارزشى معادل 560/000/000 
ریال (پانصد و شصت میلیون ریال برآورد گردید)  که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به 
نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1397/11/07 ساعت 
10 صبح و در همان محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى 

باالترین قیمت را انتخاب که بایســتى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز 
و چنانچه ظرف مهلت مقرر نســبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق 
دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمناً خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/
ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 343738/م الف مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد 10/383

مزایده
 در پرونده کالسه 970046 اجرایى و به موجب دادنامه 9609973730101382 صادره از شعبه اول عمومى 
نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى غالمرضا سپیانى محکوم است به پرداخت 680/000/000 ریال بابت 
محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 27/500/000 ریال نیم عشر دولتى درحق 
صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرســتان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى منتخب آقاى مجید کیان ارثى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: سوارى پراید به شماره 
انتظامى 79 ج 115 ایران 23 مدل 83 به رنگ ســفید که با توجه به وضعیت فنى و ظاهرى موجود و در نظر 
گرفتن جمیع جهات موثر در قیمــت گذارى قیمت پایه فروش آن مبلغ یکصد و بیســت و پنج میلیون ریال 
(125/000/000 ریال)بر آورده گردیده اســت. که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به 
نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1397/11/09 ساعت 
10 صبح و در همان محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى 
باالترین قیمت را انتخاب که بایســتى 10٪ آن را فى المجلس به حســاب شــماره 2171290354001 
واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نســبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ ســپرده با کسر هزینه به نفع 
صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریــدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از 
مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 347560/م الف مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف 

آباد 10/384
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 974202511848243 – 97/10/23 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 

است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001274 مورخ 1397/09/29 هیات اقاى ایران اســماعیلى به شماره شناسنامه 
1792 ملى 1286612241 صادره از اصفهان فرزند باقر بر ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 115/50 
متر مربع مفروزى از پالك شــماره 99 اصلى واقع در بخش شــش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. 
انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى یوسف خاکى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1397/10/25 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1397/11/11 م الف: 347732 میر محمدى - رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك جنوب شرق 

اصفهان / 10/385
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 974202511846152 – 97/10/19 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 

است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
- راى شماره 139760302210001270 مورخ 1397/09/29 هیات اقاى سید کاظم موسوى زاده به شماره 
شناسنامه 1 ملى 1291805753 صادره از اصفهان فرزند ســید مرتضى بر ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 112/71 متر مربع مفروزى از پالك شماره 1828 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب 
شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواســطه از طرف آقاى جابر جنگجوى وطن به شماره سند 483220 مورخ 
78/2/29 دفتر 85 اصفهان. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/25 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/11 م 

الف: 347695 میر محمدى - رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان / 10/387
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 974202511848369 – 97/10/23 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 

است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
-راى 139760302210001395 مورخ 1397/10/23 هیات خانم بتول شمسیانى جزه به شماره شناسنامه 
4741 ملى 0042510201 صادره از تهران فرزند اسداله بر 1751 سهم مشاع از 3266425 سهم ششدانگ 
پالك شماره 2190 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1397/10/25 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/11 م الف: 347798 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك جنوب شرق اصفهان/10/389
آگهى موضوع ماده 3قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

واراضى ساختمانهاى فاقدسندرسمى 
برابرراى شماره 139760302035000097- 97/5/6هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى وســاختمانهاى فاقدسندرسمى مستقر درواحدثبتى حوزه ثبت ملک شــاهین شهر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى آقاى حجت محبى فرزندشــهریاربه شــماره شناســنامه 427صادره ازتیرون وکرون 
دریک باب خانه به مساحت 98/70مترمربع پالك 301اصلى واقع درشاهین شهر ، حاجى آباد خ شاهدکوچه 
فدایان اسالم خریدارى مع الواسطه ازمالک رسمى آقاى محمدابدالى حاجى آبادى محرزگردیده است .لذابه 
منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15 روزآگهى مى شــود درصورتى که اشــخاص نسبت به 
صدورسندمالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشندمى توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهى به مدت دوماه اعتراض 
خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذرســید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه 
مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى است  درصورت انقضاى مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سندمالکیت صادرخواهدشــد. -  تاریخ انتشارنوبت اول : 97/10/25 تاریخ انتشــار نوبت دوم : 97/11/10 

م الف   -347721 اداره ثبت اسنادوامالك شاهین شهر 10/391

مدیر عامل شرکت شــهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
گفت: نوســانات ارزى مهمترین عامل رکود شهرك هاى 

صنعتى است.
محمد جواد بگى اظهار کرد: افزایش نرخ آســفالت از 700 
هزار ریال به سه میلیون ریال رسیده و این روند باعث شده 
تمام قراردادهایى که براى محوطه سازى شهرك ها باشد، 
به صورت تعلیق درآید و پیمانکاران نیز جرأت سرمایه گذارى 
نداشته باشند. وى تصریح کرد: در حال حاضر 11 شهرك 
صنعتى استان با مشکل فیبرنورى مواجه است اما نوسانات 
ارزى مانع خرید تجهیزات شده، به گونه اى که امروزه با این 
پولى که در اختیار داریم تنها مى توانیم یک دهم تجهیزات 

را خریدارى کنیم.
وى با ابراز گالیه از سنگ اندازى برخى دستگاه هاى خدمت 
رسان و نظارتى افزود: متأسفانه برخى افراد با ایجاد اختالل، 
عامل قفل شدن پروژه ها مى شوند و نارضایتى هایى را ایجاد 
مى کنند. بگى با اشاره به مشکالت مخابراتى و فیبرنورى 
گفت: اگر مخابرات بتواند در این شرایط نابسامانى، فیبر تهیه 
کند، پوشش و حفارى از طریق شرکت شهرك هاى صنعتى 
انجام مى شود. وى با اشاره به فعالیت 70 شهرك صنعتى 
در استان گفت: در سه سال گذشــته بودجه شهرك ها به 
800 میلیارد ریال رسیده و سهم هر شرکتى باید به صورت 

عادالنه توزیع شود.

سخنگوى اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
گفت: در راســتاى اجراى طــرح «مهر تندرســتى»

 ایستگاه هاى سالمت براى ویزیت رایگان زائران در جوار 
بقاع متبرکه شاخص استان برپا مى شود.

ایمان خواجه اظهار کرد: براســاس هماهنگى هاى به 
عمل آمده، با هدف تبلیغ و ترویــج فرهنگ غنى وقف 
براى جذب خیرین براى ایجاد وقف هاى جدید در زمینه 
کمک به افراد نیازمند و در راســتاى تأمین هزینه هاى 
دارو و درمان، ایستگاه هاى سالمت براى ویزیت رایگان 

زائران در جوار بقاع متبرکه شاخص استان برپا مى شود.
وى در ادامه افزود: طرح مهر تندرســتى براساس ابالغ 

ســازمان اوقاف و امور خیریه از محل موقوفات، براى 
کمک به تأمین هزینه هاى دارو و درمان افراد نیازمند در 

طول سال اجرا مى شود.
مدیر روابط عمومى اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان گفت: در همین راســتا نیز امسال با همکارى 
هالل احمر، ایستگاه هاى ســالمت به صورت ویژه در 
جوار حرم مطهر امامزاده زینب بنت موسى بن جعفر(ع)، 

مقبره عالمه مجلسى(ره)  برپا شدند.
خواجه ادامه داد: همچنین ایستگاه سالمتى نیز روز پنج 
شنبه 27 دى ماه در جوار حرم مطهر امامزاده باقر(ع) واقع 

در منطقه خوراسگان برپا مى شود.

نوسانات ارزى عامل رکود 
شهرك هاى صنعتى شده است

زائران بقاع متبرکه به صورت 
رایگان ویزیت مى شوند

پلمب 30 باشگاه ورزشى در 
استان 

30باشـگاه ورزشى در اسـتان به دلیل اثبات تخلفات 
ورزشى پلمب شدند.

دبیر هیئت پزشکى ورزشى استان اصفهان با اشاره به 
بازرسى از باشگاه ها و اماکن ورزشى استان اصفهان 
گفت: 135باشـگاه ورزشى استان مشـمول بازرسى 
دوم شده اند که از این تعداد، 38باشگاه اخطار گرفتند.

مهدى محمدى افزود: از 38باشـگاهى که مشـمول 
دریافت اخطار شـدند، هشت باشـگاه نواقص خود را 

رفع کردند.

برف و باران در اصفهان
 تا پایان هفته

رضا کریمیان، کارشـناس مسـئول پیش بینى هواى 
اداره کل هواشناسـى اسـتان اصفهان گفت: بررسى 
نقشه هاى هواشناسـى بیانگر عبور سـامانه ناپایدار، 
طى امروز بر روى استان اسـت که در مناطق غرب و 
جنوب استان انتظار بارش برف و باران، براى مناطق 
مرکـزى احتمـال بـاران و در ارتفاعات بـارش برف 

پیش بینى مى شود.
رضا کریمیان افزود: بررسـى نقشـه هاى هواشناسى 
بیانگر عبور سـامانه ناپایدار، بر روى اسـتان اسـت و 
از اواسـط روز چهارشنبه سـامانه جدیدى وارد استان 
خواهد شـد که باعث بـارش باران و بـرف در مناطق 

غرب، جنوب و مرکزى خواهد شد.

خبر

معاون بیمــه اى اداره کل تأمین اجتماعى اســتان 
اصفهان مالك پرداخت بســته  حمایتــى دولت را 

بر اساس حقوق آبان ماه عنوان کرد.
عبدالرسول آقاهادى بابیان اینکه انتخاب افراد مشمول 
و واریز بسته هاى حمایتى دولت از طرف تهران انجام 
مى شــود، اظهار کرد: مالك پرداخت بسته  حمایتى 
دولت بر اساس لیست حقوقى آبان ماه مستمرى بگیران 
تأمین اجتماعى است. معاون بیمه اى اداره کل تأمین 

اجتماعى استان اصفهان گفت: شاید لیست حقوقى 
یک مستمرى بگیر فعال نبوده و یا حقوق معوقه داشته 
که در این ماه پرداخت شده و متأسفانه اگر فردى حقوق 
زیر سه میلیون در ماه دریافت مى کند و مشمول نشده 
است باید به شعبه هاى ما در سطح استان مراجعه کنند.

وى ادامه داد: ســامانه اى در اختیار همکاران ما وجود 
دارد که افراد مى توانند در این سامانه، پیگیر وضعیت 

مشمول شدن و پرداخت بسته  حمایتى دولت باشند.

آقاهادى بیان کرد: اگر فردى مشمول مى شده است 
و در این نوبت پرداخت نشده است، باید اعالم کند تا 
مرحله بعدى که تاکنون اطالعى از زمان آن نداریم، 

به تهران اعالم کنیم.
وى بابیــان اینکه اســتان اصفهان 250 هــزار نفر 
مســتمرى بگیر دارد، تصریح کرد: بــه علت اینکه 
افراد مشــمول در تهران انتخاب مى شوند، آمار افراد 

بسته هاى حمایتى دولت را نداریم.

چه کسانى در اصفهان بسته حمایتى 
دریافت مى کنند؟

مالك پرداخت بسته  حمایتى دولت بر اساس حقوق آبان ماه است

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به منظور سازگارى با کم آبى 
و نیز توزیع عادالنه آب،  420 ایستگاه سامانه پایش فشار شبکه در 

سطح استان راه اندازى  کرد.
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با بیان این 
مطلب گفت: ظرفیت تولید آب در تصفیه خانه باباشیخعلى 11/7 
مترمکعب در ثانیه است، در حالى که میزان تقاضاى جمعیت بالغ 
بر چهار میلیون نفرى تحت پوشش طرح آبرسانى اصفهان بزرگ 
14/5مترمکعب در ثانیه است که این امر بیانگر کمبود 3 مترمکعب 

در ثانیه  است.
هاشم امینى با بیان اینکه در حال حاضر 
بزرگ ترین چالش پیش روى شرکت 
آب و فاضالب استان، عدم تعادل میان 
عرضه و تقاضاى آب است، عنوان کرد: 
عدم تعادل میان عرضــه و تقاضاى 
آب در پیک مصــرف، یکى از چالش 
هاى اساسى شــرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان است که در این زمینه 
توسعه شبکه هوشمند توزیع آب در ده 
شهر بزرگ استان، توسعه 472 سامانه 

پایش فشار شبکه درسطح  استان،تکمیل سامانه تله مترى خطوط 
انتقال آب، توسعه سیستم تله مترى شبکه توزیع آب در شهرهاى 
بزرگ اســتان، تهیه نرم افزار مدیریت هوشمند شــبکه و ایجاد 
زیر ساخت هاى مخابراتى براى استقرار و توسعه شبکه هوشمند در 
سطح استان، از جمله راهکارهایى است که به منظور غلبه بر چالش 

کم آبى در استان در دستور کار قرار گرفت.
■■■

وى بااشــاره به  کنترل و مانیتورینگ تأسیسات آبرسانى اصفهان 

بزرگ بیان کرد: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان هم اکنون 
تأمین آب شرب 93 شهر و 300 روستا را به عهده دارد، این در حالى 
است که در ســال هاى اخیر  محدودیت منابع آبى مسئوالن امر را 
در تأمین آب شرب مشترکین در اقصى نقاط استان با چالش هایى 
مواجه کرده است. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
افزود:  126 باب  شیرخانه بر روى خطوط انتقال آب و نیز 60 ایستگاه 
داراى قابلیت مانیتورینگ  و صدور فرمان مرکزى  و همچنین کنترل 
و مانیتورینگ تأسیسات آبرسانى اصفهان بزرگ در واحد 122 استان  
از جمله مواردى است که پیرامون تأمین 
آب شرب پایدار مشــترکان در سطح 

استان مد نظر قرار گرفته است.  
■■■

وى از احــداث 200 حوضچه کنترل 
فشار شبکه توزیع آب شهر اصفهان خبر 
داد و اظهارکرد: در راستاى برخوردارى 
مشترکین از فشار یکسان آب در شهر 
اصفهان، 200 حوضچه کنترل فشار بر 
روى شبکه توزیع احداث شد، همچنین 
در این زمینــه 22 زون در طرح زون 

بندى شبکه آب شهر اصفهان تهیه و اجرا شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با بیان اینکه  
عالوه بر کنترل کمى شبکه توزیع آب شــرب از طریق هوشمند 
سازى شبکه، چگونگى کیفیت آب شرب هم با حساسیت ویژه اى 
دنبال مى شــود، گفت: عالوه براینکه دستگاه هاى نظارتى مانند 
شبکه بهداشت کیفیت آب شرب اصفهان را بررسى مى کنند، همه 
روزه کیفیت آب شرب با استقرار ایستگاه هاى کنترل کیفى در نقاط 

مختلف استان  مورد بررسى قرار مى گیرد.

احداث 200 حوضچه 
کنترل فشار شبکه توزیع آب در اصفهان 
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یک متخصص گوش، حلق و بینى با اشــاره به اینکه 
ســینوزیت یکى از شــایع ترین بیمارى هاى سیستم 
تنفسى است، گفت: مصرف زیاد مایعات گرم مؤثرترین 

راه درمانى سینوزیت است.
مصطفى تقوى با اشاره به شــیوع بیمارى سینوزیت در 
میان گروه هاى سنى مختلف اظهار کرد: حضور و فعالیت 
عوامل بیمارى زا و همچنین آلرژى در ســینوس هاى 
صورت منجر به بروز التهاب مى شود که آن را سینوزیت 
مى نامند. وى افزود: سینوس ها حفرات خالى در درون 
استخوان هاى صورت هستندکه ســطح داخلى آنها با 
غشاى مخاطى پوشیده شده و هر یک با مجرایى به بینى 

راه پیدا مى کنند.
این متخصص گوش، حلق و بینى، سینوزیت را یکى از 
شایع ترین بیمارى هاى سیســتم تنفسى عنوان کرد و 
گفت: عفونت هاى موجود در سینوس ها ممکن است در 
حد التهاب مخاطى باقى بماند یا منجر به تشکیل چرك 
و تجمع ترشحات شود. تقوى با بیان اینکه سینوزیت ها 
براساس مدت بیمارى در دسته حاد، تحت حاد و مزمن 

التهــاب قرار مى گیرنــد، تصریح کرد: 
ناشــى از ســینوزیت حــاد 

تخلیه ترشــحات طبیعى از 
سینوس ها را با مشکل مواجه 

مى کند و باعث تولید ترشحات غیرطبیعى مى شود. وى 
ادامه داد: ممکن است ابتال به این نوع سینوزیت باعث 
تورم در ناحیه اطراف چشــم و صورت شود و دردهاى 

شدیدى را در این نقاط به همراه آورد.
این پزشک متخصص با اشاره به اینکه سینوزیت حاد 
عمدتاً ناشى از سرماخوردگى و آلرژى است، خاطرنشان 
کرد: این بیمارى معموًال در مدت هفت تا ده روز درمان 
مى شود.  این متخصص در ادامه به سینوزیت هاى مزمن 
اشاره کرد و گفت: ســینوزیت مزمن فرم بهبود نیافته 
بیمارى سینوزیت حاد است که مدت ابتال به آن بیشتر 
از هشت هفته است. وى نشانه هاى ابتال به این بیمارى 
را در افراد، متفاوت عنوان کرد و افزود: به طور کلى افراد 
مبتال به سینوزیت مزمن عالیمى نظیر گرفتگى بینى، 
درد یا احساس فشار یا سنگینى در نقاط مختلف صورت یا 
دندان ها، آبریزش بینى به رنگ زرد، سبز و یا بى رنگ را 
تجربه مى کنند.وى با بیان اینکه راهکارهاى پیشگیرى 
از سینوزیت به هنگام سرماخوردگى یا حمالت آلرژى 
اســتفاده از داروهاى ضد احتقان به مدت کوتاه است، 
خاطرنشان کرد: شستشوى بینى با محلول هاى کلرور 
سدیم رقیق، مرطوب نگهداشتن هواى تنفسى، دورى از 
دود سیگار، نوشیدن مایعات زیاد و گرم از دیگر اقدامات 

پیشگیرانه این بیمارى است.

نان سنگک حاوى ویتامین ها، کلســیم، پروتئین و 
آهن اســت. نان سنگک از آرد ســبوس دار درست 

مى شود. از ویژگى هاى خوب 
این نان، طعــم، عطر، مغذى 
بودن و قابلیت ســیرکنندگى 
آن است.  شــیوه پخت سنتى 

این نان و شکل و طعم متمایز آن 
از سایر نان ها باعث شده در فرهنگ 

و سفره ایرانى ارزش باالیى داشته باشد 
و به خصوص براى صبحانــه، وجود نان 

سنگک در اولویت قرار گیرد. نان سنگک براى 
کودکان نیز بسیار مفید است، مخصوصاً در دورانى که 

سلول هاى عصبى در حال رشد هستند. آهن موجود در نان 
سبوس دار سبب باهوشى و رفتار خوب کودکان مى شود. از طرفى 

چون براى نان سنگک، بیشتر از آرد کامل استفاده مى شود و آرد کامل، 
ویتامین ها و امالح آن حفظ شده است، مصرف این نوع نان بیشتر توصیه 
مى شود. همچنین نان سنگک به دلیل اینکه فیبر زیادى دارد، هضم آن 

آسان و از ارزش غذایى باالیى برخوردار اس ت.

در فصل زمستان به واســطه کوتاه شدن روز و کاهش 
دماى هوا، دریافت ویتامین D به میزان کافى مى تواند 
دشوار شــود. ســطوح ناکافى این ماده مغذى مى تواند 
موجب بروز مشکالت ســالمت، از جمله بیمارى هاى 
قلبى و ضعف استخوان ها شود. کودکان مبتال به کمبود 
ویتامین D در معرض خطر بیشترى براى ابتال به نرمى 

استخوان قرار دارند.
ویتامین D هورمونى است که به واســطه قرار گرفتن 
پوست در معرض نور خورشــید در بدن تولید مى شود. 
این ماده مغذى به بدن در جذب کلســیم و حفظ سطوح 
سالم فسفر کمک مى کند. برخى مکمل ها و مواد غذایى 
مانند ماهى هاى چرب، به بدن در تولید ویتامین D کمک 
مى کنند اما راحت ترین روش دریافت آن از خورشــید

 است.
به گفته محققان، مقدار مصرف توصیه شده روزانه براى 
ویتامین D برابر با 400 واحد براى کودکان تا یکســال، 
600 واحد براى افرادى که در بازه سنى یک تا 70 سال 
قرار دارند و 800 واحد براى افرادى است که بیش از 70 
سال ســن دارند. با وجود این، ممکن است بزرگساالن 
ســالم به دریافت میزان بیشــترى از این ویتامین نیاز 

داشته باشند.
در ادامه با برخى از پیامدهاى ناخوشایند کمبود ویتامین 

D بیشتر آشنا مى شویم.

تعریق بیش از حد در قسمت سر
تعریق بیش از حد در قســمت ســر مى توانــد یکى از 

نشانه هاى نخست کمبود ویتامین D باشد.

احساس خستگى بیش از حد معمول
مطالعات ارتباط بسیار بین خستگى و کمبود ویتامین D را 
نشان داده اند. همچنین شواهدى مبنى بر ارتباط کمبود 

ویتامین D با خستگى و اختالالت خواب وجود دارد.

تضعیف سیستم ایمنى بدن
ســطوح کافى ویتامین D براى حفظ ســطوح مناسب 
کلسیم ضرورى است اما مطالعات نشان داده اند که این 
ویتامین براى حفظ سالمت سیستم ایمنى نیز ضرورى 
است. کمبود ویتامین D مى تواند احتمال ابتال به بیمارى 

را افزایش دهد.

افزایش احتمال ابتال به افسردگى
ویتامین D مى تواند بر خلق و خوى انســان تأثیرگذار 
باشد. مطالعات مختلف ارتباط بین کمبود ویتامین D و 

افسردگى را نشان داده اند.

احتمــال ابتال بــه بیمارى هــاى قلبى و 
پرفشارى خون

نتایج مطالعات نشــان داده که افراد داراى سطوح پایین 
ویتامین D احتمال بیشترى دارد به بیمارى عروق کرونر 

مبتال شوند و شدت بیمارى نیز در این افراد بیشتر است.
همچنین نیز ارتباط بین پرفشارى خون یا فشار خون باال 

با کمبود ویتامین D نشان داده شده است.

افزایش شکستگى استخوان
از آنجایى که ویتامین D به بدن در جذب کلسیم کمک 
مى کند، ســطوح ناکافى این ماده مغــذى مى تواند به 
تضعیف اســتخوان ها منجر شــود و خطر شکستگى 

استخوان افزایش یابد.
بدون ویتامین D کافى، کلســیم به خوبى در بدن جذب 
نمى شــود. ویتامین D به ویژه ویتامیــن D3 که جذب 
کلسیم را افزایش مى دهد، براى پیشگیرى از شکنندگى 

استخوان ها ضرورى است.
ســطوح ناکافى ویتامین D در بزرگســاالن، آنها را در 
معرض خطر پوکى استخوان قرار مى دهد. در کودکان، 
کمبود ویتامین D مى تواند به نرمى استخوان منجر شود 

که خطر ناهنجارى هاى اسکلتى را افزایش مى دهد.

برنج پخته شده یکى از بهترین 
گزینه ها براى رشــد باکترى ها محســوب 

مى شود که باید در زمان کوتاهى پس از پخت مصرف 
شــود، در غیر این صورت باید برنج پخته شــده را در 
یخچال نگهدارى کرد زیرا محل مناســبى براى رشد 

باکترى ها محسوب مى شود.
باکترى هــاى خامــوش به همــراه هاگ هــا و تخم 
میکروب هایى با نام باسیلوس سروس در برنج نپخته به 
طور عادى وجود دارد که معموًال از طریق آلودگى هاى 
موجود در شالیزارها و خاك مزارع، به گیاه برنج منتقل 
مى شوند. این عوامل بیمارى زا در حالت کمون و خاموش 
مى توانند براى بیش از یکسال باقى بمانند و حتى پس 
از پخته شــدن برنج نیز قادر به فعالیت باشــند. البته 
این موضــوع به هیچ عنوان خطرى ایجــاد نمى کند و 
میزان باکترى هــاى باقیمانده در برنج پخته شــده که 
معموًال براى دقایقى در آب جوشــانده مى شود، بسیار 

اندك بوده و زمانى که آن برنج 
مصرف مى شود، مشکلى به وجود نخواهد 

آمد.
مشــکل اصلى زمانى پیش خواهد آمد کــه برنج پخته 
شــده براى وعده غذایى بعدى نگه داشــته مى شــود. 
این محیط گرم، مرطــوب و مملو از مــواد مغذى براى 
رشــد باکترى ها محیطى بســیار مناســب محسوب 
مى شود و اندك باکترى هاى باقیمانده در برنج به سرعت 
فعال شده و تکثیر مى شــوند. این موضوع دو بحث را در 
پى خواهد داشــت زیرا هم خود این باکترى ها مى توانند 
باعث بروز بیمار شــوند و هم مواد سمى ناشى از فعالیت 
آنها باعث بروز مســمومیت خواهد شــد. از مهمترین 
عوارض مســمومیت برنج مى توان به اسهال و استفراغ 
اشــاره کرد. بهترین راهکار توصیه شــده براى مصرف 
برنج، خوردن آن بالفاصله پس از پخت اســت ولى اگر 
مجبور شــدید برنج را پس از پخت نگهدارى کنید، بهتر 

است آن را به سرعت ســرد کرده و در یخچال نگهدارى
 کنید.

چرا همیشه مسموم نمى شویم؟
ممکن است براى بسیارى از شما این سئوال پیش آید 
که در بســیارى از مواقع تجربه خوردن برنج مانده در 
دماى اتاق براى مدت طوالنى را داشــته اید اما مسموم 
نشده و مشکلى برایتان پیش نیامده است. مسموم نشدن 
شــما براثر خوردن برنج مانده، به معنى وجود نداشتن 
باکترى و سموم در این برنج نیست، بلکه بسیارى از دیگر 
عوامل همچون مقاومت بدن شما نیز در مسموم شدن 
تأثیر دارند. براى نمونه تحقیقات جدیدى که در رابطه با 
مسمومیت هاى غذایى انجام شده نشان مى دهد، سطح 
باالى اسید معده نه تنها به تجزیه غذا کمک کرده بلکه 
انسان را در برابر مســمومیت هاى غذایى نیز محافظت 

مى کند.
قابل توجه است که انسان ها در طبقه همه چیزخواران قرار 
دارند و معده آنها به  طور معمول از سطح اسیدیته باالیى 
برخوردار بوده که به صورت طبیعى قادر به پاکســازى 
بدن از آلودگى هاى باالســت و درمان هاى پزشــکى 
به طور قابل توجهى مى تواند اسیدیته معده انسان را تغییر

 دهد.

پیامدهاى ترسناك کمبود 
D ویتامین

از قدیم گفته اند «خنده بر هر درد بى درمان دواســت». 
نوزادان از سن دو تا شش ماهگى با باال بردن گوشه هاى 
دهان یا درآوردن صدا، شروع به نشان دادن خوشحالى 
خود به هنگام دیدن چهره اى آشــنا مى کنند. کودکان 
پس از طــى دوران نوزادى نیز همچنــان الگویى براى 
شادى و صمیمیت هستند. آنها در طول روز تا 400 مرتبه 
مى خندند در حالى که بزرگساالن به طور میانگین 15 تا 

20 بار در روز مى خندند.
مدت هاست که دانشمندان از فواید فراوان خندیدن براى 
بدن و روح انسان مى گویند البته نه خنده اى که تنها چند 
ثانیه به طول انجامد. براى بهره بردن از فواید خنده باید 
مدت طوالنــى و به گفته برخى متخصصــان 15 تا 20 

دقیقه، خندید.
در این مطلب  به ده نکتــه در مورد فواید خنده اشــاره 

مى کنیم که شاید تاکنون از آنها اطالعى نداشتید:
1-هنگام خندیدن 17 ماهیچه در صورت و 80 ماهیچه 

در دیگر نقاط بدن به حرکت درمى آیند.
2-خندیدن فرایند سوزاندن کالرى در بدن را تقویت کرده 

و به آن شدت مى بخشد.
3-در هنگام خندیدن انســان به طور خودکار عمیق تر 
نفس مى کشــد و به این ترتیب میزان اکسیژن بیشترى 

وارد خون مى شود.
4-به هنگام خنده گردش خون در قلب و سراسر اندام ها 
شدت بیشترى مى گیرد و براى همین نیز برخى توصیه 

مى کنند، صبح ها پس از برخاســتن از خواب تا جایى که 
مى توانید با قدرت بخندید.

5-خنده دشــمن اســترس و نگرانى اســت. ترشــح 
هورمون هاى اســترس زا نظیر آدرنالین و کورتیزول به 

هنگام خنده شدید، کاهش مى یابد.
6-خنده موجب بهبود روند درمان اندام هاى آسیب دیده 
در بدن مى شود. به هنگام خنده شدید مقدارى هورمون 
موسوم به هورمون هاى شــادى آور ترشح مى شوند که 
براى نمونه به روند بهبود بیمارى هایى نظیر افسردگى 

کمک مى کنند.
7-طبق مطالعات متعدد انجام شده، یک خنده شدید و 
طوالنى حتى مى تواند موجب کاهش درد و تقویت سیستم 

ایمنى بدن شود. چنانچه فرد افسرده یا غمگین باشد، بدن 
وى درد را به میزان بیشترى احساس مى کند.

8-خنده باعث آرامش مى شود. زمانى که به خنده شدید 
مى افتیم، غالبًا احساس شادمانى بیشترى مى کنیم و به 

ذهنمان استراحت مى دهیم.
9-پــس از به اصطالح فــرو خوابیدن هیجــاِن خنده، 
بدن همچنان آرامش دارد. شــریان ها گشاد مى شوند، 
فشــارخون همچنان کاهش مى یابد و وضعیت آرامش 

غالب مى شود.
10-به هنگام اضطراب یا خشم، یک خنده کوتاه مى تواند 
تأثیرى معجزه آور داشته باشد چراکه خنده موجب مى شود 

افکار به سمت دیگرى رانده شود.

10 فایده خندیدن

میگرن به سردرد شدید و چکشى گفته مى شود 
که درمیان مردم شیوع دارد. افرادى که مبتال به 
این عارضه هستند، نور ها را به صورت چشمک، 
نقطه اى و یــا خطوطى مى بیننــد و این حاالت 
معموًال بین پنج دقیقه تا یک ســاعت به طول 
مى انجامد و ســپس ســردرد هاى میگرنى در 

بیماران شروع مى شود.
افسردگى و ناراحتى مى تواند یکى از نشانه هاى 
شیوع و بروز بیمارى میگرن باشد، زیرا برخى از 
افراد که داراى عارضه میگرن هســتند، به طور 
ناگهانى احساس افسردگى شدید مى کنند و این 
در حالى اســت که هیچ دلیل خاصى براى این 

موضوع براى آنها وجود ندارد.
برخى از محققان دریافته اند که رابطه ژنتیکى بین 

میگرن و افسردگى وجود دارد.
افرادى که مبتال به بیمارى میگرن هســتند در 
بیشــتر مواقع با اینکه خواب طوالنى در شــب 
گذشته تجربه کرده اند ولى در هنگام بلند شدن 
از خواب خسته هســتند و یا در هنگام خواب به 

سادگى خوابشان نمى برد.
افراد مبتال به میگرن معموًال بینى شان مى گیرد 

و  دچار آبریزش بینى یا آبریختگى پلک هستند.
ایجــاد درد در یک طرف یا هر دو طرف ســر به 
صورت ضربانى، یکى از نشانه هاى قدیمى میگرن 
است و حتى پزشکان دریافته اند که ویار و هوس 
خوردن چیز خاصى، از نشــانه شیوع حمله هاى 

میگرنى است.
همچنین افرادى که مبتال بــه بیمارى میگرن 
هستند معموًال دچار گرفتگى گردن مى شوند و بعد 
از این مرحله، سرشان به شدت درد مى گیرد که 
این نشان دهنده شروع حمله هاى میگرنى است.

معموًال خمیازه مى تواند یکى از عالیم شــروع 
حمله هــاى میگرنــى باشــد و بــه خصوص 
خمیازه هاى متوالى نشان از سردرد هاى میگرنى 

دارد.

نشانه هاى
  بروز میگرن

حیدر عظمایى، محقق و پژوهشگر طب ســنتى درباره مهمترین خواص شربت لیموشیرین گفت: این شربت 
خاصیت آنتى بیوتیکى دارد و موجب رفع انواع ویروس ها، باکترى ها، ســرماخوردگى، آنفلوآنزا، گلودرد و سرفه 

مى شود.
وى افزود: پاکسازى سمومات از کبد، کلیه و مجارى ادرار، درمان عفونت هاى ریه و معده، رفع دردهاى رماتیسمى 
(آرتریت روماتوئید) و دردهاى مفصلى (آرتریت) و کاهش تب از دیگر خواص 

این شربت است که مى توان نام برد.
عظمایى بیان کرد: شربت لیموشیرین حاوى ویتامین C بسیار باالیى 
است، عالوه بر این وجود ویتامین هاى A، E، C و فالونوئیدها در 
این شربت موجب تقویت سیستم ایمنى بدن و محافظت از آن 

در برابر انواع بیمارى ها از جمله سرطان ها مى شود.
این محقق و پژوهشگر طب سنتى اظهار کرد: یکى از خواص بى 
نظیر این شربت، بهبود عملکرد دستگاه گوارش، هضم غذا و رفع 
یبوست به علت وجود فیبر باال در آن است.وى گفت: از خواص دیگر 
شربت لیموشیرین مى توان به تقویت و استحکام استخوان و دندان 

و جلوگیرى از پوکى استخوان و آرتروز اشاره کرد.
این محقق و پژوهشگر طب سنتى اظهار کرد: آهن و اسیدفولیک موجود در 
این شربت باعث افزایش گلبول هاى قرمز خون و رفع کم خونى مى شود و براى 
زنان باردار و جنین بسیار مفید است. عظمایى افزود: شربت لیموشیرین به علت داشتن 
ویتامین هاى A، E، C و انواع امالح معدنى موجب تقویت، طراوت و جوان سازى پوست و 
رشد مو شده و از پیرى زودرس پوست جلوگیرى مى کند؛ همچنین موجب رفع چین و چروك پوست 
مى شود. این محقق و پژوهشگر طب سنتى گفت: از دیگر خواص این شربت مى توان به رفع مشکالت تنفسى، 
رفع التهاب لوزه، تقویت بینایى و پیشگیرى از آب مروارید و تباهى لکه زرد اشاره کرد. وى اظهار کرد: این شربت 

انتخاب و گزینه مناسبى براى افراد چاق است زیرا موجب الغرى و تناسب اندام مى شود.

 رفع چین و 
چروك پوست با 

لیمو شیرین 

ن ز و ر رى بی س بر
التهــاب قرار مى گیرنــد، تصریح کرد: 
ناشــى از ســینوزیت حــاد 

تخلیه ترشــحات طبیعى از 
سینوسها را با مشکل مواجه 

و نب ى رو ز
خاطرنشان کرد: شستشوى بینى با محلول هاى کلرور 
سدیم رقیق، مرطوب نگهداشتنهواى تنفسى،دورى از 
دود سیگار، نوشیدن مایعات زیاد و گرم از دیگر اقدامات 

پیشگیرانه این بیمارى است.

ر 
ن، 
د 

شد، بدن 

ده شدید 
کنیم و به 

ِن خنده، 
مى شوند، 
ت آرامش 

 مى تواند 
ب مى شود 

در عظمایى، محقق و پژوهشگر طب ســنتى درباره مهمترین خواص شربت لیموشیرین گفت: این شربتدر عظمایى، محقق و پژوهشگر طب ســنتى درباره مهمترین خواص شربت لیموشیرین گفت: این شربت
گلودردوسرفه آنفلوآنزا، ، رماخوردگ باکترىها،س داردوموجبرفعانواعویروسها، بیوتیک صیتآنت

خواص 
بى نظیر 
نان سنگک

اوى ویتامین ها، کلســیم، پروتئین و 
آرد ســبوس دار درست انسنگک از

یژگى هاى خوب 
ـم، عطر، مغذى 
ت ســیرکنندگى 
یوه پخت سنتى 
ل و طعم متمایز آن

عث شده در فرهنگ 
رزش باالیى داشته باشد 

براى صبحانــه، وجود نان 
ویت قرار گیرد. نان سنگک براى 

سیار مفید است، مخصوصاً در دورانى که 
صبى در حال رشد هستند. آهن موجود در نان 

ب باهوشى و رفتار خوب کودکان مى شود. از طرفى 
آردکامل استفاده مىشودو آرد کامل،  سنگک، بیشتر از

مالح آن حفظ شده است، مصرف این نوع نان بیشتر توصیه 
چنین نان سنگک به دلیل اینکه فیبر زیادى دارد، هضم آن 

ش غذایى باالیى برخوردار اس ت.

خواص خ
بى نظیر 
نان سنگک

براى درمان سینوزیت چه کنیم؟

 برنج پخته شب مانده را دوباره مصرف نکنید

برنج پخته شده یکى از بهترین
گزینه ها براى رشــد باکترى ها محســوب 

مى شود که باید در زمان کوتاهى پس از پخت مصرف 

اندك بوده و زمانى که آن برنج
مصرف مى شود، مشکلى به وجود نخواهد

آمد.

ی ب ی و ز ن بر ىبهر بر ج ول ب ی
0 تا 20 5مدت طوالنــى و به گفته برخى متخصصــان 15

ر ر بو ر ون ش ر م ب
ت شدت بیشترى مى گیرد و براى همین نیز برخى

 برنج پخته شب مان
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زمان جدایى و دورى فرا رســیده اســت. از اضطراب، لرزه بر تن افتاده، 
دردها شدت گرفته و از بسیارى اندوه، آب دهان در گلو گره شده و چشم 
در طلب فریادرسى به اطراف مى نگرد، مگر، از فرزندان یا خویشاوندان 
و عزیزان و همسران یکى دست فراکند. آیا هیچیک از خویشاوندان را 
رسد که دفع مرگ کنند؟ آیا نوحه گران با فریاد و شیون خود گرهى از 

موال على (ع)این کار توانند گشود؟ 

پروژه هاى قابل افتتاح شهردارى وشوراى اسالمى شهر 
طالخونچه در آستانه چهل سالگى انقالب اسالمى  

طالخونچه.شهرى در استان اصفهان و در مجاورت شهر مبارکه و در مسیر مبارکه به شهرضا و 53کیلومترى مرکز استان.
قدمت این شهر به بیش از یکهزارسال مى رسد.باتوجه به قلعه هاى موجود آن را شهر قلعه ها نیز نامیده اند.این شهر تاریخى زادگاه صاحب بن عباد وزیر دانشمند و شیعه 
مذهب دیلمیان بوده و بنابر اقوال نقش بسزائى در تشیع مردم اصفهان داشته است. آثار و ابنیه قدیمى این شهر به دوران سلجوقیان منتسب است . ازمشاهیر بزرگ این 
شهر آیات عظام سیدعلى اکبر و سید اسماعیل هاشمى(نماینده فقید اصفهان در مجلس خبرگان) آیت ا... شریعت،آیت ا... الهى،  دکتر محمد جواد شریعت،دکتر احمدرضا 
یلمه ها و...را مى توان نام برد. قلعه ها،مساجد،قنات ها و بسیارى جاذبه تاریخى و گردشگرى دیگر پتانسیل قوى این شهر بعنوان یکى از شهرهاى توریست پذیر است 
که شهردارى مصمم به احیاى آنها بوده و قدم هاى مثبت و مؤثرى نیز در این راستا برداشته شده است که از جمله آنها مرمت برج هاى کبوتر و محل موزه مردم شناسى و 
اقامتگاه بوم گردى شهر است. از جمله صنایع دستى و سوغات این شهر فرش دستباف یلمه طالخونچه است که بافت آن در بین دو قوم فارس و ترك قشقایى شهر رواج 
داردو استفاده از پشم و رنگ طبیعى آن را شهرتى جهانى بخشیده است. محصوالت کشاورزى شهر که در قدیم االیام مرکز کاشت پنبه و غله شهرستان بوده است امروزه 
بعلت خشکسالى به کاشت زیره سبز و زعفران تغییر کرده که هردو این محصوالت از کیفیت بسیار مطلوبى برخوردار است. طالخونچه از سال 1374  داراى شهردارى 
گردیده و اقدامات و فعالیت هاى عمرانى و فرهنگى آن سرآمد بوده و اکنون نیز با همراهى و همدلى شهردار و  شوراى اسالمى شهر  گردشگرى بعنوان یکى از پروژه هاى 
با اهمیت این شهر پیگیرى مى گردد. بوستان الله در حاشیه مسیر تردد مبارکه- شهرضا با امکانات رفاهى مناسب و همچنین باغ بانوان شهردارى از اماکن بسیار مفرح 

براى مسافرین و گردشگران بوده که استقبال بسیار خوبى نیز تاکنون صورت گرفته است.

دیگر پروژه ها: احداث میدان شاهد،میدان حجاب،جاده سالمت،سالن کشتى جهان پهلوان تختى،زمین والیبال ساحلى،زمین 
فوتبال ساحلى و مجموعه فرهنگى باغ بهشت

احداث بلوار شهید همت و بلوار شاهد

بهسازى و نکوسازى بوستان بهشت، فاز دوم بوستان الله

احداث خانه بوم گردى در راستاى جذب گردشگر و توسعه صنعت گردشگرى زیباسازى بدنه شهر

شرکت آب و فاضالب روستایى اصفهان در نظر دارد مناقصات عمومى به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
برگزار نماید  کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس : www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 
تاریخ انتشار مناقصه در سایت  : ساعت 14 روز  چهار شنبه 1397/10/26  

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19 روز چهارشنبه تاریخ 1397/11/03
مهلت زمانى ارائه پیشنهاد :  ساعت 19 روز  یک شنبه تاریخ 1397/11/14 

زمان بازگشایى پاکت ها : ساعت 9 روز دوشنبه تاریخ 1397/11/15 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف :
آدرس: اصفهان - بزرگراه خرازى - چهار راه جهاد - شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان - دبیرخانه مرکزى

تلفن تماس : 32363066- 031 و 32364061-031 داخلى 250 ( اداره امور حقوقى و قراردادها)
 اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  : 021-41934 

دفتر ثبت نام : 88969737-021 و 021-85193768
دفتر اصفهان : 75-32645870-031 داخلى 3299-3296

 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه   www.setadiran.ir  بخش ”ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/      مناقصه گر “  
   موجود است .

 www.Abfar-isfahan.ir ضمناً آگهی درسایت شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان به نشانی
وپایگاه اطالع رسانی مناقصات به نشانی IETS.MPORG.IRدرج گردیده است.

آگهى مناقصات عمومى
  با شماره   224و223و222و221و220و219-م - 97 

 ( یک مرحله اى با ارزیابى فشرده )

چاپ اول

کمیسیون معامالت شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان

ف
مبلغ برآورد دستگاه(ریال)رشته ورتبه موردنظرعنوان مناقصهردی

نوع اعتبارتضمین(ریال)

تهیه مصالح و اجراى خط انتقال آب از چاه پیشنهادى تا مخزن 1
روستاى نهوج شهرستان اردستان  219-م-97

رتبه 5 حقوقى در 
اسناد خزانه 11,555,325,696577,800,000رشته آب

اسالمى+ نقد

2
تهیه مصالح و احداث مخزن زمینى 400 متر مکعبى و حصار کشى 
و محوطه سازى و اجراى خطوط انتقال آب روستاى مهرجان خور 

و بیابانک220-م-97
  رتبه 5 حقوقی در 

اسناد خزانه 6,282,307,207314,200,000رشته آب
اسالمى

تهیه مصالح و احداث حوضچه هاى مجتمع قورتان و اصالح شبکه 3
روستاى کفرود شهرستان اصفهان 221-م-97

    رتبه 5 حقوقی  در 
اسناد خزانه 4,258,032,540212,950,000رشته آب

اسالمى+ نقد

4
تهیه مصالح و اصالح شبکه توزیع آب روستاهاى چم حیدر و چم 
طاق و احداث حوضچه فشار شکن روستاى چم یوسفعلى لنجان 

222-م-97
  رتبه 5 حقوقی  یا 1 
اسناد خزانه 3,210,549,638160,550,000حقیقى در رشته آب

اسالمى+نقد

تهیه مصالح و اجراى عملیات خط انتقال آب روستاهاى هومان و 5
جعفر آباد تیران و کرون 223-م- 97

رتبه 5 حقوقی  یا 1 
3,170,182,944158,550,000حقیقى در رشته آب

اسناد خزانه 
اسالمى+اوراق 
مشارکت+نقد

تهیه مصالح و اجراى قسمتى از شبکه توزیع آب روستاى ازوار 6
شهرستان کاشان 224-م-97

رتبه 5 حقوقی  یا 1 
2,063,104,958103,160,000حقیقى در رشته آب

اسناد خزانه 
اسالمى+اوراق 
مشارکت+نقد

م الف: 349487

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 شــماره 14 به مساحت 241/80 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 1397/10/25 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.

آگهى مزایده نوبت اول

مجید صفارى- شهردار بادرود

شرکت سیمان سپاهان (سهامى عام) در نظر دارد دو دستگاه آپارتمان خود را واقع در:
آدرس: اصفهان- خیابان بــاغ زیار- کنار گذر شــهید حبیب الهــى- کوچه مهر (21)- مجتمع مســکونى 

مهسان 4- طبقه 5
آدرس: اصفهان- خیابان ابوذر- مقابل استخر ابوذر- کوى مادى نگارستان- مجتمع چناران- طبقه سوم

از طریق مزایده به فروش رساند. لذا متقاضیان مى توانند جهت دریافت اوراق مشارکت در مزایده و ارائه قیمت حداکثر 
ظرف مدت 10 روز از تاریخ 1397/10/25 لغایت 1397/11/05 از ساعت 7 لغایت 14 طبق جدول ذیل یا به سایت شرکت 
به نشانى www.sepahancement.com مراجعه و جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 52454471- 031 

داخلى 258 تماس حاصل  نمایید:

آگهى مزایـده 
فروش امالك مسکونى

نوبت دوم

 واحد بازرگانى شرکت سیمان سپاهان

آدرسمکانردیف

کارخانه سیمان 1
سپاهان

اصفهان- کیلومتر 24 اتوبان ذوب آهن- جاده 
واحد امور قراردادهااختصاصى سیمان سپاهان- شرکت سیمان سپاهان

دفتر فروش شرکت 2
سیمان سپاهان

اصفهان- خیابان شریعتى غربى- کوى شاه زمانى 
پالك 24

دفتر فروش سیمان 
سپاهان

پرونده: 7113/1- د


