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فخرالدینى: استقالل بهتر کار کرد و برد آنچه درباره تنبلى چشم باید بدانیدبادام، گل محمدى و زعفران، جایگزین محصوالت  آب بربازگشت امین تارخ  با نقشى کامًال متفاوت ساالنه 175 هزار حادثه آتش سوزى روى مى دهد  سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

فوالد مبارکه بزرگ ترین شرکت بورسى شد
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آغاز ثبت نام الکترونیکى 
آیین معنوى اعتکاف

واکنش روحانى به
 شکایت از وزیر ارتباطات

جایگاه کسب وکار 
اصفهان، در بین

 5 استان آخر کشور

4
برپایى نخستین نمایشگاه مد و لباس در اصفهان از روز پنج شنبه

6

با تزریق 130هزار میلیارد ریال سرمایه جدید به برترین شرکت فوالدى کشور؛ 

این قانون، محض خنده است
قانون نقل و انتقاالت فوتبال ایران هم مثل تمام قوانین 

دیگر عجیب است و بندها و تبصره هایى گوناگون 
دارد که اجازه نمى دهــد بازیکنان باکیفیت وارد 

لیگ شــوند. به عنوان نمونه، زالتــان ابراهیموویچ 
و داوید ویا با توجه به اینکه در دو ســال گذشته بازى ملى 

در صفحه 5 بخوانیدانجام نداده  و...

درمان نابارورى با 
جوانه نخود

ــده       1397/12/7 آگهــى مزای
ااداره امور شعب استان اصفهان ف ا ا ا ش ا ا ااداره امور شعب استان اصفهان ف ا ا ا ش ا ا

بانک مهر اقتصاد استان اصفهان در نظر دارد تعدادى از امالك مازاد بر نیاز خود را به شــرح ذیل از طریق مزایده کتبى عمومى به فروش برساند. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر ، بازدید امالك، دریافت برگ مزایده و درخواست 
شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهادات خود تا پایان وقت ادارى  روز شنبه مورخ 18 /12 /97  از ساعت 8 صبح الى 19 بعدازظهر (حتى ایام تعطیل ) به شماره هاى ذیل تماس گرفته و جهت انجام امور مزایده با هماهنگى نماینده بانک اقدام نمایند. 

توضیحات و شرایط:
1- مبلغ پیشنهادى باید مشخص ، معین و بدون ابهام باشد و در پاکت سربسته به وسیله پست پیشتاز و یا به صورت مستقیم به آدرس اصفهان ، پل آذر، ابتداى خ توحید، سرپرستى بانک مهر اقتصاد ،  طبقه ى چهارم ، مدیریت پشتیبانى و مهندسى 

ارسال گردد.
2- مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5 درصد مبلغ پایه مزایده مندرج در آگهى مى باشد که باید توسط متقاضى به حساب مورد اشاره در فرم پیشــنهاد قیمت واریز و رسید آن با قید ردیف و مشخصات دقیق ملک مورد انتخابى متقاضى به 

صورت جداگانه تحویل گردد.
3- کلیه امالك عرضه شده با وضعیت موجود به فروش مى رسد.

4- هزینه آگهى مزایده و سایر هزینه هاى مرتبط از برندگان مزایده اخذ مى گردد.
5- تلفنهاى تماس جهت کسب اطالعات بیشتر و هماهنگى جهت بازدید از ملک عبارتند از : 03138100  داخلى 135 و تلفن همراه  09138756642 آقاى الماسى و 09103622531  آقاى مستاجران  

6- بانک درقبول یا رد پیشنهادها مختار است.
7- هر گونه تغییر در مزایده از طریق سایت بانک به آدرس www.Mebank.ir به اطالع متقاضیان خواهد رسید.

8- به پیشنهادهاى فاقد سپرده و یا کمتر از مبلغ مقرر ، چک شخصى و یا نظایر آن و همچنین به پیشنهادهاى فاقد امضاء ، مهر و امضاى مجاز(در اشخاص حقوقى)  ، مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایى که پس از مهلت مقرر واصل شود ترتیب اثر داده 
نخواهد شد.

وضعیت سندکاربرىشرایط پرداختقیمت پایه(ریال)اعیانعرصهپالك ثبتىنوع ملکنشانى ملکردیف

ویالاصفهان – چادگان – دهکده فرهنگى تفریحى زاینده رود – بلوار شمشاد1
انتقال قطعىمسکونىنقد10023502104,970,000,000   /124 دو طبقه

انتقال قطعىمسکونى نقد63,500,000,000   /13355   /6672257   /1ساختمان اصفهان – تیران – میدان بسیج – خیابان شهید امینى 2

انتقال قطعىمسکونىنقد702,000,000,000  /77_22  /949آپارتماناصفهان –  نجف آباد    - خیابان شریعتى   - طبقه فوقانى شعبه مرکزى نجف آباد3

انتقال قطعىمسکونىنقد542,000,000,000  /77_26  /949آپارتماناصفهان –  نجف آباد    - خیابان شریعتى   - طبقه فوقانى شعبه مرکزى نجف آباد4

انتقال قطعىمسکونىنقد402,200,000,000  /84_27  /949آپارتماناصفهان –  نجف آباد    - خیابان شریعتى   - طبقه فوقانى شعبه مرکزى نجف آباد5

انتقال قطعىمسکونىنقد562,150,000,000  /84_23  /949آپارتماناصفهان –  نجف آباد    - خیابان شریعتى   - طبقه فوقانى شعبه مرکزى نجف آباد6

انتقال قطعىمسکونىنقد3122,560,000,000  /472325475  /2250ساختمان اصفهان – مقابل ترمینال صفه – کوى سپاهان 7

انتقال قطعىمسکونىنقد732,700,000,000  /70  -12394  /15191آپارتمان اصفهان – خیابان الهور – خیابان شیخ صفى شرقى 8

تجارى   - نقد6846513,400,000,000  /2355102  /131ساختمانباغبهادران    -خیابان امام حسین( ع)9
انتقال قطعىمسکونى

انتقال قطعىمسکونىنقد373,800,000,000    /60-262    /4798آپارتماناصفهان    - چهارباغ باال    - خیابان نیکبخت - نرسیده به چهارراه نیکبخت - مقابل دادگسترى10

110سهم مشاع از 986سهم ششدانگتجارىنقد3340,410,000,000  /527110190  /40ساختماناصفهان  -خانه اصفهان  -سه راه نگهبانى11

www.mebank.ir

جواد رضویان:

 پنج شنبه پنج شنبه
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ضجواد رض جوادرضا

خنداندن  مخاطب خنداندن  مخاطب 
خوب استخوب است
 اما نه به هر قیمتى اما نه به هر قیمتى

جوانه نخود به علت داشتن 
 C و A، E ویتامین هاى

خاصیت آنتى اکسیدانى دارد و 
موجب تقویت سیستم ایمنى 

بدن مى شود و    ...
7

فرا رسیدن سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا(س) را تبریک مى گوییم 

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانى اصفهان 
مطرح کرد؛

استنلى و پاتوسى خالفش را ثابت کرده اند
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معاون عمرانى وزیر کشور و رئیس سازمان شهردارى ها 
و دهیارى هاى کشور گفت: 76 درصد از شهرهاى ایران 

در پهنه هاى خطر زلزله قرار دارند.
مهدى جمالى نژاد روز دوشــنبه اظهار کرد: 75 درصد 
جمعیت ایران شهرنشین هستند و این توسعه شهرنشینى 
و همچنین ایجاد حاشیه نشینى یک خطر بزرگ در حوزه 
مدیریت شهرى محسوب مى شــود. وى افزود: براى 
جلوگیرى از کاهش خطر پذیرى کشــور در کوتاه مدت 
باید از شکل گیرى کالنشهرها جلوگیرى کنیم. معاون 
عمرانى وزیر کشــور ادامه داد: 31 نوع حادثه در جهان 
شناخته شده اســت که هر 31 نوع حادثه در ایران روى 

مى دهد. وى تأکید کرد:کاربرى هاى غیرمجاز؛ فرسایش 
زمین؛ تخریب فضاى سبز و گسترش حاشیه نشینى از 

عوامل مهم بروز انواع حادثه در کشور است.
جمالى نژاد در بخش دیگرى از سخنان خود افزود: ساالنه 
175 هزار حادثه آتش سوزى در کشور روى مى دهد که 
با این میزان آتش ســوزى باید بر توسعه امکانات آتش 

نشانى در شهرها توجه کنیم.
رئیس سازمان دهیارى و شــهردارى هاى کشور گفت: 
450 ایستگاه آتش نشانى فرســوده و غیر استاندارد در 
ایران وجود دارد و همچنین 1000  خودرو اســتاندارد و 

آتش نشانى کم داریم.

 در حالى که معاون امور فضاى مجازى دادســتان کل 
کشور روز یک شنبه از شکایت 2000 نفر از مردم اهواز 
و دادستان کل کشــور بابت عدم ایجاد بستر امن و الزم 
براى فضاى مجــازى از وزیر ارتباطات خبــر داده بود، 
رئیس جمهور دیروز گفت: وزیر جوان دولت به دستورات 

بى ربط اعتنا نمى کند.
به گزارش «ایسنا»، حجت االسالم و المسلمین حسن 
روحانى در جمــع مدیــران وزارت کار، تعــاون و رفاه 
اجتماعى، اظهار کرد: قوه قضائیه مى گوید از وزیر جوان 
دولت شــکایت مى کند، در حالى کــه وزیر کار خودش 
را با قدرت انجام مى دهد. او بــه نفع مردم کار مى کند و 

به دســتورات بى ربط اعتنا ندارد. یک نفر در قوه قضائیه 
مى گوید از او شکایت مى کند خب شکایت کنید.

وى ادامه داد: ما وقتى جوان بودیم در دوران جنگ تا 72 
ساعت به راحتى نمى خوابیدیم ولى سن که باال مى رود 
احتیاط و توجه به دستگاه هاى نظارتى و دادگاه به ذهن 
مى آید اما وقتى جوان هستى اصًال دادگاه را قبول ندارى 
و مى روى کار خود را انجــام مى دهى؛ وزیر جوان ما هم 
کار خودش را با قدرت انجام مى دهد. این وزیر مى شود 
نه کسى که حســاب مى کند پس از پایان دولت به کجا 
مى رود. جایى ندارد برود. همه با هم یکجا هستیم دیگر 

 (خنده حضار). 

ساالنه 175 هزار حادثه
 آتش سوزى روى مى دهد 

واکنش روحانى به شکایت از 
وزیر ارتباطات

نخست وزیرى در برابر خدا
حجت االسـالم حسـین انصاریـان در    میزان |
مسـجد جامع غدیر خم تهران گفت: گاهى مردم عیب 
و نقص خودشان را به خداوند نسبت مى دهند و به وجود 
مقدس او، چـون و چرا مى کننـد؛ یعنى چهره نخسـت 
وزیرى در برابر خدا مى گیرند. اگر کسى اهل نماز باشد، در 
نماز با پروردگار که حرف مى زند با دل خودش هم حرف 
بزند، همیشه نسـبت به او بى چون و چرا و بدون ایراد و 

اشکال مى ماند.

حصارکشى مرز پاکستان 
«عمران خان»، نخست وزیر پاکستان    انتخاب |
به منظور کاهش تنش هاى مرزى میان دو کشور ایران و 
پاکستان برنامه حصارکشى بین 950 کیلومتر از مرزهاى 
مشـترك را ارائه کرده اسـت. به دنبال حمله تروریستى 
شهر زاهدان، تهران از اسالم آباد خواست تقویت امنیت و 

نظارت بیشتر بر مرزها را افزایش دهد.

بازگشت یک نجومى بگیر
  فارس| طبـق گفتـه یـک مقـام آگاه، حبیـب 
میرزایـى، معـاون سـابق بیمـه مرکـزى گزینـه اصلى 
مدیرعاملى بیمه سینا است. این در حالى است که میرزایى 
در دوران افشاى فیش هاى حقوقى یکى از افرادى بود که 
در دایره نجومى بگیران قرار داشت و خالص دریافتى اش 
در اسفند سـال 94  در مقام معاون نظارت بیمه مرکزى 

بالغ بر 70 میلیون تومان بود. 

چرا درس آیت ا... جوادى آملى 
تعطیل شد؟

درس و دیدار هـاى آیـت ا... عبـدا...    رویداد24 |
جوادى آملى از مراجع عظام تقلید، تا اطالع ثانوى تعطیل 
است. این مرجع تقلید با توجه به مشکل پیش آمده براى 
وى هفته گذشـته با حضور در یکى از بیمارسـتان هاى 
تهران تحت عمل جراحى قرار گرفت و در حال حاضر در 

دوران نقاهت به سر مى برد.

خرج روزانه تهران چقدر است
  ایلنا| پیروز حناچى، شهردار تهران در نخستین 
نشست خبرى خود با بیان اینکه روزانه 25 تا 30 میلیارد 
براى هزینه جارى شـهر تهران باید درآمد کسـب شود، 
افزود: هرگونه ایجاد وقفه در کسب درآمد، اداره شهر را با 

مشکل مواجه خواهد کرد.

«روایت رهبرى» را باز هم 
پخش کنید

عضو فراکسیون نمایندگان والیى    خانه ملت |
مجلس گفـت: معتقـدم با یکبـار پخش کردن مسـتند 
«روایت رهبـرى» عموم مردم این برنامـه تلویزیونى را 
ندیده اند، این مجموعه باید به عنوان یک بسته در اختیار 
افکار عمومى قرار گیرد. مجتبى ذوالنـور اظهار کرد: اى 
کاش صدا و سـیما و مسـئوالن تصمیم گیرنده ده ها بار 
مطالب و مشروح مذاکرات جلسه خبرگان رهبرى براى 
انتخاب حضرت آیت ا... خامنه اى را پخش مى کردند تا 
افراد مغرض و خناسى که شـایعه پراکنى مى کنند بازار 

کارشان تعطیل شود.

ارسال پیامک تهدیدآمیز
رئیس مجلس شـوراى اسالمى از    رویداد24 |
وزارت اطالعات خواسـت موضوع پیامک هاى ارسالى 
به نمایندگان را پیگیرى کند و در ایـن رابطه گفت : این 
رفتار هاى ناصحیح در کشور مشـکل ایجاد کرده است. 
على الریجانى گفت: البته یک فردى حرف نادرستى زده 
است، افرادى که اخالق کثیف سیاسى دارند، به هر حال 
وجهى ندارد که این موضوعات را محل اعتنا قرار دهیم. 
این اظهـارات الریجانى در پاسـخ بـه تذکر جهانبخش 
محبى نیا، نماینده مردم میاندوآب بود که گفت : پیامک 
تهدیدآمیزى براى همه نمایندگان ارسال شده است که 
با توجه به اینکه شماره و منشأ پیامک مشخص است به 
وزارت اطالعات دستور دهید این فرد را پیدا کرده و با او 

برخورد جدى کند.

خبرخوان
استفاده از کارت  ملى به 

عنوان کارت بانکى 
  تسنیم| سخنگوى سازمان ثبت احوال 
کشــور از توافق صورت گرفته این ســازمان با 
مدیرعامل بانک ملى براى استفاده از «کارت  ملى 
هوشمند» به جاى کارت هاى بانک ملى خبر داد. 
سیف ا... ابوترابى اظهار کرد:  دارندگان کارت هاى 
ملى هوشــمند مى توانند بدون در دست داشتن 
کارت بانک ملى به شــعب این بانک در سراسر 
کشــور مراجعه و از خدمات بانکى شامل افتتاح 
حساب، برداشت، واریز و ســایر خدمات بانکى 

استفاده کنند.

یک رویداد استثنایى 
   خبر آنالین | «آلفونســو کــوارون» 
مکزیکى تبدیل به نخستین فرد تاریخ سینما شد 
که اسکار بهترین فیلمبردارى را براى فیلمى که 
خودش کارگردانى کرده اســت دریافت مى کند. 
این نابغه مکزیکى براى فیلــم «ُرما»  این جایزه 
را دریافت کرد.  کوارون، کارگردان، نویســنده، 
تهیه کننده و فیلمبردار «ُرما» است و شانس اصلى 
دریافت چند اسکار. او نخستین سینماگرى است 
که براى فیلمى به کارگردانى خودش جایزه اسکار 
بهترین فیلمبردارى را دریافــت مى کند. «ُرما» 
برنده شیر طالیى ونیز، جایزه گلدن گلوب و جایزه 

بهترین فیلم بفتاست.

شایع ترین مخدرها 
  ایسنا| معــاون دفتر ســالمت روان، 
اجتماعى و اعتیاد وزارت بهداشــت با بیان اینکه 
هنوز هم شایع ترین ماده مخدر مصرفى در کشور 
در ســنین 40 ســال به باال تریاك است، افزود: 
این درحالى است که مواد مخدر صنعتى در بین 
گروه هاى سنى نوجوانان و جوانان شایع شده است 
که در این حوزه مصرف آمفتامین ها و محرك هایى 

مانند شیشه و گل بیشترین شیوع را دارد. 

تمرین حذف کنکور
منصور غالمى،     خبرگزارى دانشجو|
وزیر علوم، تحقیقات و فناورى در رابطه با حذف 
کنکور گفت: مراحل حذف کنکور تا جایى پیش 
رفته است که دانشــگاه ها براى اولین بار براى 
ظرفیت پذیرش بهمن ماه، بدون کنکور دانشجو 
مى پذیرند؛ یعنى صرفاً بر اساس سوابق تحصیلى. 
این نوعى تمرین است که دانشگاه ها درنهایت در 
مرحله  حذف کنکور بتوانند به جذب  دانشجویان 
بپردازند. به گفتــه وزیر علوم، اگــر این برنامه 
آزمایشــى موفق عمل کند، در کنکور 98 براى 

تعداد زیادى از رشته ها اجرایى خواهیم کرد.

واردات 334 ُتن پاك کن!
  میزان | آمار مقدماتى گمرك از تجارت 
خارجى 9 ماهه سال 97 نشان مى دهد که در این 
مدت حدود 334 ُتن مداد پاك کن از کشور هاى 
مختلف جهان وارد ایران شــده است. بر اساس 
واردات این حجم مداد پاك کن به کشور، بالغ بر 
چهار میلیارد تومان در آمار گمرك به ثبت رسیده 
است. گفتنى اســت مداد پاك کن از کشور هاى 
آلمان، امارات متحده عربى، جمهورى کره، چین، 
ژاپن، مالزى، هنگ کنگ و تایلند وارد ایران شده 
است. در بین کشــور هاى ذکر شده چین اولین و 
بزرگ ترین صادرکننده ایــن محصول به ایران 

بوده است.

قربانیان اهرى مشروبات 
   آفتاب  نیوز | معاون درمان دانشــگاه 
علوم پزشــکى تبریز گفــت: تعــداد مراجعان 
مسمومیت ناشى از مصرف مشروبات الکلى تقلبى 
و دست ساز در شهرستان اهر به 73 نفر افزایش 
یافته اســت. از این تعداد 28 نفر به بیمارســتان 
سیناى تبریز منتقل شــده اند که حال سه نفر از 

آنان وخیم است.

جزیره «مارو» یا «شــیدور» در خلیج فارس منطقه اى 
بکر و مهم از نظر زیســت محیطى اســت که همانند 
تکه اى از بهشت در جنوب کشورمان است. این جزیره 
1/5 کیلومترى یکى از جزایر غیرمسکونى خلیج فارس 
است که در غرب هرمزگان قرار دارد و از توابع شهرستان 
ابوموســى به حســاب مى آید. مارو یکى از مهمترین 
زیســتگاه و مکان تخمگذارى الك پشت هاى دریایى 
است و از طرف دیگر محل تخمگذارى و مقصد مهاجرت 
پرندگان اســت. به همین دلیل نیــز محافظت از این 

زیستگاه طبیعى بسیار اهمیت دارد.
اگر چه ساحل این جزیره بسیار زیباست و از مناطق بکر 
طبیعى جنوب کشور است اما گردشگرى در این منطقه 
تنها به صورت بســیار محدود و با رعایت اصول زیست 
محیطى امکانپذیر است. اگر قصد بازدید از این جزیره 
زیبا را دارید باید از اداره محیط زیست مجوز بگیرید و با 
گروهى کوچک به این منطقه سفر کنید. در این جزیره 
ریختن زباله به ویژه پالستیک ضررهاى جبران ناپذیرى 
به وجود خواهد آورد. این در حالى است که برخى در این 
جزیره کمپ مى زنند و شب را در آنجا مى مانند. با توجه 
به اینکه هنوز برنامه اى براى مدیریت گردشــگرى در 
این جزیره تدوین نشــده، مشــخص نیست که کمپ 
زدن در کــدام بخش جزیره آســیب کمترى به محیط 

زیست مى زند.
مرجان ها در این جزیره بســیار اهمیــت دارند و حیات 
اکوسیســتم به آنها وابســته اســت بنابرایــن کندن 
مرجان ها تنهــا از بین بردن یک مرجان نیســت بلکه 
مى توانــد حیات گروه بســیارى از جانــداران از جمله 
الك پشــت ها را تهدید کند. بنابر این گردشگران باید 
تنها به تماشاى مرجان هاى زنده ساحل جزیره مارو اکتفا 

کنند.
ســر و صدا، زباله و هجوم تعداد زیادى از مردم به این 
جزیره سبب فرارى شدن الك پشت ها مى شود و حیات 
آنها را تهدید مى کند این در حالى است که در ایران کمتر 
زیستگاه امنى براى حیات و تخمگذارى الك پشت هاى 

دریایى باقى مانده است.
در روزهاى گذشته برخى گردشگران متخلف با حضور 
بیش از اندازه و بدون مجوز در جزیره از فرصت  خالى از 
سکنه بودن مارو براى راه انداختن موسیقى، رقص، منقل 
کباب و... سوء استفاده کرده و حیات گونه هاى ارزشمند 

این جزیره را به خطــر انداختند. جزیره مــارو به علت 
اهمیت بسیار زیســت محیطى و شکننده بودن محیط 
زیست جنوب ایران جاى مناسبى براى این کار نیست 
و این نوع از تفریح در مارو معادل کشتار حیات وحش و 

گونه هاى جاندار مختلف است.

فرمانده انتظامى نهاوند گفت: جوان 27 ســاله که براى 
مالقات یکى از بســتگانش به بیمارســتان رفته بود، در 

اورژانس بیمارستان به قتل رسید.
سرهنگ احمد ساکى با اعالم مطلب فوق افزود: ساعت 
20 و 13 دقیقه ظهر یک شــنبه جوان 27 ســاله که به 
همراه تعداد دیگرى از بستگانش براى مالقات از مصدوم 
درگیرى صبح یکى از روستاهاى این شهر در بیمارستان 
علیمردانیان نهاوند حضور یافته بــود، در درگیرى که در 
اورژانس بیمارستان رخ داد، با چاقوى تنى چند از طرفین 
دعوا به قتل رســید. پنج نفر از عامالن ایــن حادثه طى 
ســاعتى پس از این واقعه، در عملیات ویژه، توسط پلیس 

آگاهى دستگیر شدند که دو نفر از آنها در قتل این جوان، 
عامل اصلى بودند. ماجرا از این قرار بود که به علت درگیرى 
بین تعدادى از اهالى روستایى در نهاوند یک نفر مجروح و 
در بیمارستان علیمرادیان نهاوند بسترى مى شود، تعدادى 
از بستگان فرد مصدوم براى عیادت از بیمار در بیمارستان 

حاضر شده بودند که بین آنها درگیرى رخ مى دهد.
پنج  نفر از این افراد پس از ورود به داخل اتاق فرد مصدوم، 
شروع به بگو مگو بین همدیگر مى کنند که پس از کشاندن 
جوان 27 ساله به اورژانس بیمارستان، درگیرى لفظى به 
درگیرى فیزیکى منجر مى شود که در این بین جوان مورد 

اشاره توسط دو نفر از این افراد به قتل مى رسد.

تولیت آســتان قدس رضوى در اجتمــاع حوزویان با 
عنوان حوزه و گام دوم انقالب اسالمى که در حرم امام 
خمینى(ره) برگزار شد،  به نقش روحانیت در جمهورى 
اســالمى ایران اشــاره کرد و گفت: کمترین دریافت 
حقوق در کشور، متعلق به طالب و روحانیت است و این 
شاگردان امام صادق(ع) با تمام تخریب هایى که علیه 

آنها انجام داده اند ایستادگى کرده اند.
ابراهیم رئیسى در ادامه گفت: روحانیت از جنس مردم 
هســتند، آنها در کنار مردم زندگى مى کنند لذا دغدغه 

مردم نیز همان دغدغه روحانیت محســوب مى شود و 
اگر هم احساس مســئولیت مى کنند به علت  این است 
که روحانیت زندگى ســاده و همانند مردم دارند و هیچ 
وقت اشــرافیگرى را قبول ندارند و خودشان را باالتر از 

مردم نمى دانند.
تولیت آســتان قدس رضوى خاطر نشــان کــرد: اگر 
در جامعه فســاد را مشــاهده کردید آن را پاى انقالب 
ننویسید، بلکه بدانید انقالب درباره فساد کوتاه نخواهد 

آمد.

گفتگو هاى پیاپــى محمود احمدى نژاد بــا تعدادى از 
رســانه هاى نام آشــناى کشــور در روز هــاى اخیر 
قدرى عجیب اســت، زیرا به نظر مى رســد که رئیس 
دولت هاى نهم و دهم در تصمیمى جدید ســعى دارد 
مواضع خــود و همفکرانش را در قالبى منســجم تر به 

مردم ارائه کند.
 این گزاره وقتى تقویت مى شــود که تمام گفتگو هاى 
اخیرش با محور هایى زنجیره اى انجام شــده است؛ به 
خصوص مصاحبه اخیرش با «اعتمادآنالین» نمادونمود 
جریان ســازى احمدى نژاد اســت؛ به نحوى که حتى 

خبرنگار این رســانه در ابتداى مصاحبه اذعان مى کند 
که محور گفتگو به درخواســت دفتر احمدى نژاد درباره 

«نهضت به سوى بهار» است.
محمود احمدى نژاد در اواخر بهمن ماه نیز با خبرگزارى 
«فارس» گفتگویى را انجام داد کــه اصًال اجازه ورود 
دوربین و حتى وســایل ضبط خبرنــگاران خبرگزارى 
«فارس» به جلسه گفتگو را نداد و به مصاحبه کنندگان 
گفت که خودمان ضبط مى کنیم و همــان روز فیلم و 
صوت را تحویل مى دهیم؛ این درحالى است که ظاهراً 
اکنون که بیش از ده روز از آن گفتگو مى گذرد نه فیلم و 

نه صوت گفتگو در اختیار خبرگزارى «فارس» قرار داده 
نشده است. عبدالرضا داورى در توییتى گفت که امیدوارم 
خبرگزارى «فارس» متن کامل مصاحبه را منتشر کند 
و ســردبیر خبرگزارى «فارس» هم با توییتى جوابش 
را داد که اگر مصاحبه را بدون سانســور تحویل بدهید، 
حتمًا همان کار مى شود. در حقیقت به نظر مى رسد که 
رئیس دولت هاى  نهم و دهم تمایل دارد که از رسانه ها 
به عنوان تریبون حزبى خود بهره بردارى کند نه آنکه به 
پرسش هاى مهمى که سال هاست ذهن مردم را درگیر 

خود کرده است، پاسخ بدهد.

شواهد علمى منتشر شده سال هاى گذشته نشان داده که 
احتمال وقوع یک زلزله بزرگ در تهران بسیار زیاد است 
و متخصصان بارها نسبت به این موضوع هشدار داده اند. 
یکى از این شواهد وضعیت گسل شمال تهران است، این 
گسل هر 3000 تا 3500 سال در تهران لرزیده و اکنون 

در این بازه زمانى قرار داریم.
مهدى زارع، استاد پژوهشگاه زلزله شناسى در این رابطه 
به «خبرآنالین» توضیح داد: «آخرین اتفاق مهمى که در 
منطقه تهران رخ داده براى سال 1830 است که در شعاع 
100 کیلومترى تهران زلزله اى شدید آمد. به لحاظ آمارى 
اگر این موضوع را بررســى کنیم هر 200 سال زلزله اى 
حدوداً 7 ریشــترى این منطقه را مى لرزاند و حاال 189 

سال از آخرین بار گذشته است.»
اما مطالعه جدید استاد پژوهشــگاه زلزله شناسى، نشان 
مى دهد که این وضعیت حاال در حالت بسیار خطرناك 
ترى نسبت به گذشــته قرار گرفته و احتمال وقوع زلزله 

شدید در تهران باالست. در این مطالعه براى بازه زمانى 
شــش تا 12 ســال آینده احتمال رخداد زلزله اى شدید 
در نواحى پیرامون تهران به شــعاع 100 کیلومترى از 
مرکز شــهر کنونى تهران، بررسى احتمالى رخداد زلزله 

انجام شد. 
مطالعه جدید مهدى زارع، نشــان مى دهد که این ناحیه 
پتانســیل باالیى براى یک زلزله شدید قرار دارد. چنین 
وضعى کمابیش در پیرامون شهرهاى پرجمعیت کرج، 
تبریز، مشــهد و قم نیز وجود دارد. تمــام این نواحى از 
نظر ضریب تغییــرات پارامترهاى لــرزه خیزى ایران 
در بــازه 42  ســال اخیر، در حالت ســکون لــرزه اى 

هستند. 
او افزود: «اینچنین معنایى ندارد کــه حتمًا در این بازه 
چنین اتفاقى رخ بدهد، ممکن است تا 50 سال دیگر هم 
 چنین اتفاقى رخ ندهد اما محاسبات چنین احتماالتى را 

به ما ارائه مى دهد.»

مدیر شبکه مستند درباره اینکه آیا از آرشیو صداوسیما 
براى ساخت مستند «انقالب 57» که از ماهواره پخش 
مى شد، استفاده شده است؟ اظهار کرد مشخص نیست 

چنین اتفاقى افتاده است یا خیر.
چند سالى است که یکى از شبکه هاى ماهواره اى در ایام 
دهه فجر به پخش مجموعه مستندى از تصاویر انقالب 
اقدام مى کند که با تحلیل هایى برگرفته از سیاست هاى 
مورد نظر خودشان همراه است اما فارغ از نگاه یکجانبه 
گرایانه تدوینگران این مجموعه، هر ساله با پخش آن، 
این سئوال در رســانه ها و همچنین در ذهن مخاطبان 
ایجاد مى شود که شبکه ماهواره اى تولیدکننده چگونه 
به این تصاویر دسترسى پیدا کرده است. تصاویرى که 
نسخه اى از آن هم در آرشیو سازمان صداوسیما موجود 

بوده است.
مدیر شبکه مستند سیما در گفتگویى با «ایسنا» درباره 
احتمال دسترسى سازندگان مجموعه مستند «انقالب 

57» به آرشیو صداوسیما، توضیح داد: این پرسش را باید 
از مدیران آرشیو صداوسیما پرسید؛ نمى توانم اظهارنظر 
کنم که منابعى که براى ساخت این مستند استفاده شده 
است آیا متعلق به آرشیو سازمان بوده یا نه و این را باید از 
مدیران آرشیو پرسید که آیا این منابع از آرشیو تلویزیون 
بیرون رفته است یا خیر. غفورى درباره نحوه دسترسى به 
منبع موجود در آرشیو سازمان صداوسیما، گفت: بعضى 
از منابع آرشــیوى و دسترسى آن در ســازمان نیازمند 
تصویب طرح در تلویزیون است و به راحتى نمى توان به 

آن دسترسى داشت.
او همچنین با اشــاره به منابع مســتند «انقالب 57»  
یادآور شــد اگر تیتراژ پایانى را نــگاه مى کردید، ده ها 
منبع مختلف از جمله AP، BBC، فرانس پرس و منابع 
مختلف دیگر را لیســت کرده بودنــد؛ بنابراین اطالع 
دقیقى از نحوه دسترســى ســازندگان به فیلم ها وجود

 ندارد.

اکوسیستم «مارو» فقط آرامش مى خواهد

لطفًا قید سفر به این تکه از بهشت را بزنید!

رویکرد جدید احمدى نژاد در قبال رسانه ها

مستند «انقالب 57» از آرشیو صداوسیما استفاده کرد؟6 تا 12 سال آینده، زلزله اى بزرگ در راه تهران

کمترین دریافت حقوق در کشور جوان 27 ساله در اورژانس بیمارستان به قتل رسید
متعلق به طالب و روحانیت است
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تخریب 25 حلقه چاه 
تولید زغال در خمینى شهر 

سـعید یوسـف پور، سرپرسـت اداره حفاظـت محیط 
زیسـت شهرسـتان خمینى شـهر گفـت: در 11 ماه 
گذشـته 25حلقه چـاه غیرمجـاز تولید زغـال در این 

شهرستان شناسایى و تخریب شد.

آماده سازى 35 مدرسه براى 
اسکان مسافران نوروزى در آران 
محمـد معدنـدار، مدیـر آمـوزش و پـرورش آران و 
بیدگل گفت: 30 مدرسه شـامل 195 کالس درسى 
و همچنین پنـج خانه معلم و سـوئیت براى اسـکان 

مسافران نوروزى آران و بیدگل آماده شده است.

تجهیزات امداد و نجات 
افزایش مى یابد

على اصغر رفیعى نـژاد، فرماندار شـهرضا گفت: الزم 
اسـت امکانات شهرسـتان در بخش هاى مختلف از 
جمله امداد و نجات افزایش یابد، زیرا به دلیل میزبانى 
خوب ایـن شهرسـتان در سـالیان گذشـته، امسـال 

مسافران بیشترى به این شهرستان سفر مى کنند.

توزیع نهال رایگان در تیران 
مدیـر اداره منابـع طبیعـى و آبخیزدارى شهرسـتان 
تیران و کـرون گفت: بیـش از 4300 اصلـه نهال در 
هفته منابع طبیعى توزیع مى شـود که این نهال ها به 

شکل رایگان است.
مهرداد عالـى پور افـزود: این نهال هـا در هفته منابع 
طبیعى و همچنین روز درختکارى در نماز جمعه هاى 
سه شهر تیران، رضوانشهر و عسگران توزیع مى شود.

روى صحنه رفتن17 تئاتر 
در جشنواره روح ا...

مدیـر مؤسسـه تنظیم و نشـر آثـار امام خمینـى(ره) 
اصفهان گفت: 17 اثر تئاتر در دومین جشنواره  تئاتر و 
نمایشنامه نویسى روح ا... از هفتم تا نهم اسفند سال 

جارى در کالنشهر اصفهان روى صحنه مى رود.
حجت االسـالم عباس کمسـارى افزود: این تئاترها 
در سه بخش صحنه اى، خیابانى و کودك و نوجوان، 
به همراه یک تئاتر مهمان در تاالر هنر، سالن سوره، 
تماشـاخانه ماه، خیابان آمادگاه مقابل هتل عباسى و 

میدان امام (ره) مقابل عالى قاپو اجرا خواهند شد.

صدور مجوز تأسیس 
21مجموعه گردشگرى

مجوز اولیـه تأسـیس 21مجموعه جدید گردشـگرى 
در نشسـت کمیته فنـى سـرمایه گذارى گردشـگرى 
اسـتان تصویب شـد. معـاون سـرمایه گـذارى و امور 
طرح هـاى اداره کل میـراث فرهنگى اسـتان اصفهان 
گفت: از مجموع طرح هاى ارائه شـده، مجـوز اولیه راه 
اندازى پنج مجموعه گردشـگرى، یک مهمانپذیر، سه 
اقامتگاه سنتى و یک سفره خانه سنتى در شهر اصفهان 
صادر شـد.على صالح درخشـان افزود: همچنین با راه 
اندازى سه اقامتگاه سنتى و نجات سه خانه تاریخى در 
شهر اصفهان براى توسعه اقتصاد و فرهنگ موافقت شد.

3 باند فرود بالگرد در کاشان 
ساخته مى شود

عملیات سـاخت سـه باند فرود بالگرد بـا اعتبار چهار 
میلیارد و 500 میلیون ریال در شهرستان کاشان آغاز 
شـد. مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان گفت: 
براى سـاخت هر یک از این باندهاى فرود بالگرد در 
زمینى به وسـعت هزار مترمربع، یـک میلیارد و 500 

میلیون ریال اختصاص یافته است.
منصور شیشـه فروش افزود: این مهم پس از بررسى 
قابلیت دسترسى پایگاه هاى هالل احمر و اورژانس 
جاده اى براى انتقال سریع آسـیب دیدگان احتمالى 

حادثه ها به اجرا درمى آید.

خبر

رئیس مجمع رهروان امر بــه معروف و نهى از منکر 
استان اصفهان از برگزارى طرح «مساجد قرارگاه مهر 
و امید» گفت: هدف از این طرح، ایجاد کارگروه هاى 
مشــخص و منســجم براى ارتباط مردم با هم در 
مساجد محل و رســیدگى به امور همدیگر و ارتباط 

بامدیران است.
جواد اســتکى افزود: شناســایى ظرفیت ها و کمک 
به تشــکیل جمعیت ها و تشــکل هاى مردمى فعال 
در زمینه امر بــه معروف و نهى از منکــر، از وظایف 
ســتاد امر به معروف و نهى از منکر است و این ستاد 
نیز این مجمع را بــه عنوان گروه مرجــع مردم در 

سطح کشور شناخته و تحت حمایت همه جانبه قرار 
داده است.

وى تصریح کرد: با توجه به اهمیت امر به معروف و 
نهى از منکر و به دنبال تشکیل و ثبت مجمع رهروان 
امر به معروف و نهى از منکر در ســطح کشور، این 
تشکل مردم نهاد در استان اصفهان شروع به فعالیت 

کرده است.
استکى ادامه داد: در نظر داریم در این طرح به واسطه 
مســجد، فقر، اعتیاد و طالق را از محله ها ریشه کن 
کنیم و به واســطه آن، رشــد موالید، ازدواج و امر به 

معروف را احیا کنیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد گفت: دومین 
دوره پرداخت تسهیالت قرض الحسنه شهریه از بانک 
قرض الحسنه مهر ایران به دانشــجویان این دانشگاه 

آغاز شد.
امیررضا نقش اظهار کرد: به منظور حل برخى مشکالت 
مالــى دانشــجویان و بــا پیگیرى هاى انجام شــده، 
تفاهمنامه اى بین دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد و 
بانک قرض الحسنه مهر ایران منعقد و دومین دوره ارائه 

تسهیالت آغاز شد.
وى با بیان شرایط و مهلت زمانى دور دوم ارائه تسهیالت 
وام  قرض الحسنه گفت: دانشجویانى که تمایل به استفاده 

از این تسهیالت را دارند، مى توانند هفتم و هشتم اسفند 
سال جارى براى تکمیل فرم تقاضاى خود به صندوق رفاه 

دانشجویى مراجعه کنند.
وى ادامه داد: بازپرداخت تســهیالت وام قرض الحسنه 
شهریه دانشــجویى بانک قرض الحســنه مهر ایران 
به صورت 24 ماهه و با کارمزد 4 درصد است و اقساط آن 

مى تواند تا پس از پایان تحصیالت نیز ادامه یابد.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد خاطرنشان 
کرد: به علت محدود بودن ســهمیه و امتیاز اخذ شده، 
اولویت ارائه تسهیالت با دانشــجویانى خواهد بود که 

سریع تر اقدام کنند.

آغاز دور دوم پرداخت 
تسهیالت دانشجویى 

اجراى طرح «مساجد قرارگاه 
مهر و امید» در اصفهان 

رئیس کمیســیون تجارت اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و 
کشاورزى اصفهان گفت: مطابق آمارهاى وزارت اقتصاد، 
محیط کسب وکار اصفهان در بین پنج استان آخر و حتى بعد 

از سیستان و بلوچستان قرار گرفته است.
مسعود گلشیرازى در جمع فعاالن اقتصادى استان، با تأکید 
بر اینکه اتاق بازرگانى متعلــق به بخش خصوصى واقعى 
است و این نهاد باید شاخص داشته باشد، اظهارکرد: اتاق 
غیرسیاسى و فعاالن اقتصادى، شاه کلید گفتمان پارلمان 
بخش خصوصى هستند و از سوى دیگر، فعالیت سیاسى باید 
جاى خود را در اتاق به گفتمان بخش خصوصى واقعى دهد.

وى با اشاره به گزارش وزارت اقتصاد از برخى شاخص هاى 
استان اصفهان گفت: مطابق آمارهاى وزارت اقتصاد، محیط 
کسب وکار اصفهان در بین پنج اســتان آخر و حتى بعد از 

سیستان و بلوچستان قرار گرفته است. 
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانى اصفهان، توجه به 
تمام ابعاد رشد و توسعه استان اصفهان را، از وظایف مهم و 
ضرورى فعاالن اقتصادى استان دانست و تأکید کرد: نباید 
نسبت به وضعیت یکدیگر بى تفاوت باشیم و باید بستر رشد 

و توسعه استان را فراهم کنیم.
وى گفت: البته کمیســیون تجارت اتاق بازرگانى با ارائه 

تخصصى ســندى راهبردى و همچنین بــا تعیین هدف، 
مسیر مشخص و بودجه معطوف، منجر به اثربخشى این 

عوامل شد.
گلشیرازى همچنین با تأکید بر ضرورت ایستادگى در جنگ 
اقتصادى کشــور گفت: امروز باید براى پیــروزى در این 

جنگ، در داخل کشور به خوبى فکر و عمل کنیم.
وى اظهار کرد: معیارها و شــاخص ها مشــخص است و 
سیستم وارد شونده باید به جاى شعار دادن، پارلمان بخش 
خصوصى را محلى براى فعالیت تمام فعاالن اقتصادى بداند 

و در پس بهبود فضاى کسب وکار تأثیرگذار باشد.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانى اصفهان مطرح کرد؛

جایگاه کسب وکار اصفهان، در بین 
5  استان آخر کشور

مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شهردارى 
اصفهان از تجهیز مدارس، دانشگاه ها و ادارات دولتى 
این شهر به 10هزار کارتن پالســت و هزار مخزن 

فلزى تفکیک پسماند خبر داد.
 على دهنوى اظهار کرد: براى نخستین بار در کشور، 
این طرح با چنین وســعتى در شهر اصفهان در حال 
انجام اســت و طى آن مخازن ویژه تفکیک پسماند 
خشک شــامل 10 هزار کارتن پالســت 40 لیترى 
و هزار ســبد فلزى 240 لیترى در فــاز اول تحویل 
مدارس و در فــاز دوم هم تحویــل ادارات دولتى و 

دانشگاه ها مى شود.

وى با اشــاره به اثرگذارى آموزش در مدارس براى 
توسعه فرهنگ تفکیک پسماند، اضافه کرد: آموزش 
دانش آموزان با هــدف تأثیرگــذارى در خانواده و 
فرهنگســازى براى کاهش تولید پسماند و تفکیک 
پسماند از مبدأ انجام مى شود و پس از فرآیند آموزش، 

طرح توزیع مخازن اجرایى مى شود.
 مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شهردارى 
اصفهان ادامــه داد: پس از ارائه آمــوزش به دانش 
آموزان و پرسنل مدارس و توزیع مخازن در مدارس، 
مخازن مربوط بین ادارات دولتى و دانشــگاه ها هم 

توزیع خواهد شد.

تجهیز مدارس، دانشگاه ها و ادارات
 به مخازن جمع آورى پسماند 

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان 
با بیان اینکه این اســتان رتبه دوم کشــور در تعداد 
فرصت هاى شغلى ایجاد شــده توسط شرکت هاى 
تعاونى بانوان را دارا اســت، گفت: تعداد فرصت هاى 
شغلى این شرکت ها در اســتان 13 هزار و 957 نفر 

است.
محسن نیرومند با اشاره به اینکه در چهار دهه گذشته 
تنها یک شرکت تعاونى بانوان با 45 نفر عضو در زمینه 

تولید صنایع دستى در اســتان اصفهان وجود داشت، 
افزود: این در حالیســت که طى چهار دهه اخیر 569 

شرکت تعاونى بانوان در استان تشکیل شده است. 
وى تصریح کرد: در زمان حال تعــداد 10 هزار و 68 
شرکت تعاونى بانوان با وضعیت فعال و در دست اجرا 
در سطح کشور مشغول هستند که از این تعداد، 264 

شرکت تعاونى مربوط به استان اصفهان است.
وى، افزایش کمى و کیفى مراجــع حل اختالف کار 
در جهت حل و فصل سازشــى اختالفات کارگرى و 
کارفرمایى و کاهش مدت زمان رسیدگى، تاسیس اداره 
حمایت از پایدارى مشاغل و رصد واحدهاى مشکل دار، 
پیگیرى، تهیه و اجراى طرح طبقه بندى مشــاغل در 
واحدهاى اقتصادى بزرگ و شروع طرح بزرگ و فراگیر 
خودبازرسى به وسیله حضور مستمر افسران ایمنى در 
محیط هاى کارگرى و آموزش تخصصى را، از اقدامات 

صورت گرفته در این اداره کل دانست. 

اصفهان در جایگاه دوم
 ایجاد شرکت هاى تعاونى بانوان

مسئول سازمان بسیج مهندســین صنعت استان اصفهان 
از برنامه هاى ایــن نهاد براى رفع مشــکالت صنایع خبر 
داد و گفت: نیروهاى بســیج با همکارى صاحبان صنایع و 

نهادهاى دولتــى مربوطه، براى عبور 
موفق صنایــع از موانع موجود تالش 

مى کنند.
حسن شادمان فر با بیان اینکه فعالیت 
بسیج مهندســین صنعت با رویکرد 
محرومیت زدایــى و کمک به صنایع 
و ادارات دولتى فعال در حوزه صنعت 
برنامه ریزى شده اســت، اظهارکرد: 
موفق ترین عملکرد این نهاد در سال 

جارى، پایش و عارضه یابى و تهیه بانک اطالعاتى از صنایع 
استان براى رفع مشکالت و اعطاى وام با بهره ورى بیشتر به 

صنایع نیازمند بوده است.

وى ادامه داد: برنامه جهاد روشــنایى و نصب دستگاه هاى 
مربوطه بر بام خانه هاى بى بضاعــت و کمک به آنها، ثبت 
و بهره بردارى از کلینیک صنعــت، برگزارى همایش هاى 
بصیــرت افزایــى، نشســت ها و 
کنفرانس هاى علمى، دوره هاى فنى 
و بازدید از مراکــز علمى و تحقیقاتى 
براى باال بردن سطح توانمندى  فنى 
و دانش مهندســین بسیجى، از دیگر 

فعالیت هاى ما به شمار مى رود.
وى در ارتباط با مشکالت پیش روى 
صنایع استان عنوان کرد: موانع قانونى 
همانند مشکالت بیمه، سود 9 درصدى 
که توســط دولت دریافت مى شــود، پرداخت مالیات هاى 
ممیزى، عدم ثبات قیمت ارز و واردات مواد اولیه، از مهمترین 

مشکالت واحد هاى صنعتى محسوب مى شود.

مشکالت صنایع اصفهان 
با توان نیروهاى بسیجى برطرف مى شود

نخســتین محموله محصوالت ذوب آهن به سوریه صادر 
شد. مدیرعامل شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان گفت: 
محصول کالف صنعتى این شرکت براى نخستین بار به 
سوریه ارسال شد. منصور یزدى زاده افزود: از ابتداى امسال 
تاکنون 870هزار تن انواع محصوالت فوالد ساختمانى به 
ارزش 345میلیون دالر به کشــورهاى اروپایى و آسیایى 
صادر شده است .  به گفته وى، میلگرد، تیرآهن هاى سبک 
و سنگین و کالف صنعتى، از جمله محصوالت صادرتى این 
شرکت به این کشورها  است.  یزدى زاده پیش بینى کرد: 
تاپایان امسال بیش از 80هزار تن  محصول فوالدى از این 

شرکت صادر شود. 

ارسال نخستین 
محموله فوالدى ذوب آهن 

به سوریه

معاون تولیدات گیاهى ســازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان گفت:کاشــت درختان و گیاهان کم آب بر مانند 
بادام، گل محمدى، زعفران و گیاهان دارویى ســازگار 
با منطقه مى تواند عالوه بر درآمدزایــى، با کم آبى هم 

سازگار باشد.
اصغر محســن زاده کرمانى اظهارکرد: با توجه به اینکه 
خشکسالى در سال گذشته به بیش از 50 درصد باغ هاى 

سمیرم خسارت وارد کرده اســت، تغییر الگوى کشت، 
راهکارى براى جلوگیرى از خسارات ناشى از خشکسالى 

است.
وى بیان کرد: تغییر الگوى کشــت، اجراى آبیارى هاى 
تحت فشــار و لوله گــذارى جدول هاى کشــاورزى، از 
سیاست هاى جهاد کشاورزى است که توسط کارشناسان 

به کشاورزان آموزش داده مى شود.

معاون جهاد کشاورزى استان اصفهان مطرح کرد؛

بادام، گل محمدى و زعفران 
جایگزین محصوالت  آب بر

دبیر برگزارى آیین معنوى اعتکاف در استان اصفهان 
از آغاز ثبت نام الکترونیکى در آیین معنوى اعتکاف در 

مساجد استان اصفهان خبر داد.
حجت االسالم حسن بابایى گفت: معتکفان مى توانند 
با مراجعه به سامانه الکترونیکى akefin.com در 

این سامانه نام نویسى کنند.

وى ادامه داد: آییــن معنوى اعتــکاف و پذیرایى از  
معتکفان از 29 اسفند امســال  تا دوم فروردین سال 

98 است.
وى گفت: 62 مســجد در اصفهان  ازجمله مساجد 
امام(ره)، حکیم، جامع، آقانور، امیرالمومنین(ع)، موسى 

بن جعفر(ع) براى میزبانى معتکفان آماده شده است.

آغاز ثبت نام الکترونیکى آیین معنوى اعتکاف

شهردارى درچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شــماره 97/1258/ش شوراى اسالمى شهر زمین به 
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جواد رضویان، بازیگر و کارگردان ســینما و تلویزیون درباره بازى سیامک 
انصارى در فیلم ســینمایى «زهرمار» گفت: در فیلم سینمایى «زهرمار» 
سعى کرده ایم تا بازى ســیامک انصارى نسبت به سایر بازى هایى که تا به 

حال انجام داده اند به طور کامل متفاوت باشد. من خودم 
چندین بار در کنار سیامک عزیز همبازى بوده ام و 

هم خودش و هم من ســعى 
کردیم تمــام آنچه تا 

امروز وجود داشته را کنار بگذاریم و نقش تازه اى را در «زهرمار» خلق کنیم.
وى در همین راستا ادامه داد: شبنم مقدمى، بازیگر بسیار توانمندى است که 
نقش هاى متفاوتى را تا به حال ایفا کرده اما نقشــى که در فیلم «زهرمار» 
داشت نه تنها از سایر نقش هاى وى بلکه به طور کامل از وجود خودش بسیار 
بسیار فاصله داشت و به همین دلیل در آوردن این نقش کار بسیار سختى بود.
کارگردان فیلم «زهرمار» با تأکید بر تالش خود بر تولید اثرى متفاوت اضافه 
کرد: ما و تمام عوامل فیلم سینمایى «زهرمار» سعى کردیم نسبت به سایر 
آثار کمدى متفاوت باشیم و کارى کنیم که مخاطب رضایتمند سالن سینما 

را ترك کند.
بازیگر سریال «در حاشیه» درباره کمدى بودن و یا نبودن فیلم «زهرمار» 
افزود: من در «زهرمار» هیچ تالشــى براى کمدى کردن فضا نداشتم و در 

برخى مواقع موقعیت ها باعث خنداندن مخاطب مى شد. اگر مخاطب دقت 
کند متوجه مى شود که برخى مواقع چندین دقیقه مخاطب مى خندد و برخى 

مواقع حتى 20 دقیقه هیچ صداى خنده اى شنیده نمى شود.
وى درباره وضعیت فعلى ســینماى کمدى اظهار کرد: من خوشــحالم که 
فیلم هاى کمدى خوب مى فروشــند زیرا خوشحالم که مردم شاد مى شوند 
و مى خندند. چه ایرادى دارد که مردم بخندنــد اما امیدوارم به هر قیمتى به 
دنبال خنداندن مخاطب نباشیم و فیلم هاى شــریفى را در سینماى ایران 

شاهد باشیم.
رضویان در همین رابطه خاطرنشان کرد: سینماى کمدى باید به سمتى برود 
که من وقتى دست زن و بچه ام را مى گیرم و به سینما مى روم شرمنده شان 

نشوم. به همین دلیل کمدى سالم و شریف نیاز مبرم سینماى امروز است.

حمید کاویانى، نویسنده و کارگردان سینما درباره آخرین 
وضعیت اکران «بن بســت وثوق»، گفــت: در تالش 
هستیم که این فیلم را براى ســال جدید اکران کنیم و 
امیدواریم که این کار انجام شود. وى در خصوص کوتاه 
کردن زمان فیلم بیان کرد: نســخه جدید و آماده اکران 
این اثر نسبت به نسخه جشنواره، کوتاه تر شده و به 104 

دقیقه رسیده است.گفتنى است فیلم سینمایى 
«بن بست وثوق» مضمونى اجتماعى 

و عاطفى دارد و روایت آن عاشقانه 
است. هانیه توسلى، مهدى پاکدل 
و هومن بــرق نورد بــه عنوان 
بازیگرانى از نسل جدید سینما در 

کنار بزرگانى چون جمشید مشایخى، همایون ارشادى، 
محمود جعفرى و هوشنگ توکلى نقش آفرینى مى کنند. 
در این فیلم امین تارخ به عنــوان نقش اول با حضورى 
کامًال متفاوت به ایفاى نقش مى پردازد. گفتنى است فیلم 
سینمایى «بن بست وثوق» به کارگردانى و نویسندگى 
حمید کاویانــى در اولین حضور جهانــى خود موفق به 
دریافت جایزه «بهترین بازیگر مرد» از هفتمین 
 SilkRoad جشنواره بین المللى فیلم
کشور ایرلند شــد که این جایزه به 
امین تارخ براى بــازى در نقش 
«رضا وثوق» رسید و اولین جایزه 

جهانى او محسوب مى شود.

هوشنگ حریرچیان، هنرمند سینما و تلویزیون اظهار 
کرد: شرایط صنعت ســینماى ایران را خوب ارزیابى

 نمى کنم چرا کــه این روزها اکثر تهیــه کنندگان به 
فکر درآمد خود هســتند و هنرپیشه اى که مشهور شد 
را مدام براى بازى دعوت مــى کنند تا زمانى که دیگر
 مطلوب مخاطب نباشد که در این زمان تهیه کنندگان 

به راحتى بازیگر مذکور را کنار مى گذارند.
وى افــزود: کارگردانــان نیــز  براى 

انتخــاب بازیگــران سفارشــى 
عمل مى کنند و یا به ســفارش 
تهیه کننده و یا بنا بر ســفارش 
شخصى دیگر هنرپیشه انتخاب 

مى کننــد، به همین دلیل اســت که هنرپیشــه هاى 
نام آور و مورد اعتماد مردم را کمتر در عرصه ســینما

مى بینید.
این هنرمند ســینما و تئاتر در ارتباط با وضعیت صنعت 
ســینماى اســتان اصفهان گفت: ســینماى اصفهان 
همواره هنرمندان خوشــنامى را  پرورش داده اســت، 
هنرمندانى کــه جهانى شــده انــد و براى 
همیشه تاریخ نامشــان زنده است اما 
از برخــى این هنرمنــدان آن گونه 
کــه بایــد بهــره نبردیــم و 
خــاك  توانمندى هایشــان 

فراموشى گرفته است.

داریوش مهرجویى خبرهایى که این روزها درباره تولید 
فیلم هاى «سنتورى 2» و «مونا» منتشر مى شود را رد 

کرد و آن را بازى رسانه ها دانست.
چند روزى اســت خبرهایى مبنى بر شــروع ساخت 
فیلم سینمایى «مونا» و «ســنتورى 2» به کارگردانى 
داریــوش مهرجویــى در فضــاى مجازى منتشــر 

مى شــود و در تازه ترین خبرهاى تأیید نشده 
آمده اســت که یکــى از خواننده هاى 

گــروه «مــاکان بند» بــه عنوان 
بازیگــر اصلى فیلم «ســنتورى 
2» در این پــروژه حضور خواهد 

داشت.

 داریوش مهرجویى، نویســنده و کارگردان سینما در 
گفتگویى بــا «صبا»  درباره صحت و ســقم این اخبار 
گفت: تمام این اخبار شــایعه و بازى رســانه هاست.
 من با هیچ رســانه اى دربــاره فیلــم هایم صحبت

 نکرده ام. 
مهرجویى گفت: هنــوز هیچ کارى را آغــاز نکردم و 
فقط مشــغول بررسى هســتم. درباره هر دو 
پروژه باید بگویم حضور هیچ بازیگرى 
قطعى نشده اســت و اگر به صورت 
جدى کارها آغاز شــود، خودم به 
صورت رســمى اعــالم خواهم 

کرد.

پس از گذشت حدود یک ماه و نیم از آغاز تصویربردارى مجموعه «الف ویژه» به تهیه 
کنندگى محمد مسعود و کارگردانى کمال تبریزى، تصویربردارى سریال متوقف شد.
بنا بر این گزارش، در ابتدا قرار بود این ســریال در ماه مبارك رمضان به روى آنتن 
برود که با تصمیم مدیران، پخش در ماه مبارك رمضان منتفى شد و در حال حاضر 
نیز مشخص نیست شرایط مالى منجر به توقف تولید شده یا دالیل دیگرى در این 

زمینه وجود دارد.
حســین محجوب، بازیگر نقش اصلى این سریال اســت که در نقش 

«سعدى» شاعر برجســته قرن هفتم هجرى به ایفاى نقش پرداخته 
اســت و این احتمال وجود دارد که نام این سریال تغییر کند. در این 

ســریال نادر فالح در نقش «مهران»، فریبا متخصص در نقش 
همســر ســابق «مهران» به ایفاى 

نقش پرداختند. 
داستان این سریال درباره فردى به 
نام «مهران» است که بازیگر است 
اما از آن دسته بازیگرانى است که 
هیچگاه نقش هــاى اصلى به وى 

پیشنهاد نمى شود تا اینکه یک روز نقش 
«سعدى» به او پیشنهاد مى شود اما یک 

شب «ســعدى» در خواب به سراغ او 
مى آید ولى «مهران» به حرف هاى او 

بى توجهى مى کند و همین منجر به رخ دادن اتفاقاتى جالب مى شود. 
«الف ویژه» به نویسندگى حامد افضلى سریالى 26 قسمتى است و لوکیشن اصلى، 
قصرى مربوط به زمان امیرنصر سامانى در قرن 4 هجرى است که در باغى حوالى کرج 
ساخته شده است و تمامى لوکیشن ها در تهران و اطراف تهران هستند. «الف ویژه» 
سه بازیگر اصلى دارد که هر سه مرد هستند و با اینکه مرد محور نیست  اما سوژه کار 
طورى است که ایجاب مى کند کاراکترهاى اصلى مرد باشند. این سریال زاییده تخیل 
نویسنده است و در زمان حال اتفاق مى افتد،   اما سوژه بک گراندى در تاریخ 
دارد که مخاطب را با فلش بکى به گذرى تاریخى مى برد. ژانر سریال 
نیز کمدى است. این سریال قرار بود به کارگردانى محمدرضا هنرمند 

تولید شود اما بنا به و تهیه کنندگى زینب تقوایى 
واگذار شد.دالیلى به گروه دیگرى 

در حالى که این روزها ســازندگان چند فیلم سینمایى 
حضور آثار خود در اکران نوروز 98 را اعالم مى کنند، 
غالمرضا فرجى، سخنگوى شــوراى صنفى نمایش 
مى گوید تنها گزینه قطعى نوروز امسال «مترى شیش 
و نیم» است. دومین فیلم سعید روستایى از جشنواره 
فجر امسال سیمرغ بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را 

دریافت کرد.
این درحالى ا ســت که ابراهیم داروغه زاده، دبیر سى و 
هفتمین جشــنواره فیلم فجر پیش از آغاز این رویداد 
ســینمایى تأکید کرد که فیلم هاى حاضر در جشنواره 

اولویت اصلى براى اکران نوروزى هستند.
سخنگوى شوراى صنفى نمایش با تأکید بر اینکه فیلم 
منتخب جشــنواره فیلم فجر از نگاه مردم تنها گزینه 
قطعى اکران نوروزى اســت، در این باره گفت: «فیلم 
منتخب مردم در جشنواره فیلم فجر همه ساله گزینه 
اصلى اکران نوروزى اســت و امسال هم از این قاعده 
مستثنى نیســت و این یکى از حســن هایى است که 
فیلم منتخب مردم دارد. قطع به یقین شــورا چیدمان 
فیلم ها را بر اساس ژانرها تقسیم بندى مى کند تا تنوع 
آثار باعث شود که مخاطبان دست بازى براى انتخاب 

داشته باشند.»
در روزهاى گذشته بهرام توکلى،  کارگردان «غالمرضا 
تختى» در اینســتاگرام اعالم کرد که اکران فیلمش 

در نوروز قطعى شــده و محمود رضــوى تهیه کننده 
«ماجراى نیمروز: رد خون» هم مشــابه همین ادعا را 

مطرح کرده است.

جواد رضویان:

خنداندن  مخاطب خوب است اما نه به هر قیمتى
ى ر م ر ى

مودم حال انجام داده اند به طور کامل متفاوت باشد. من خ
بار در کنار سیامک عزیز همبازى بوده ام و چندین

هم خودش و هم من ســعى
کردیم تمــام آنچه تا 

برخى بازیگران سینما به فراموشى سپرده شده اندباالخره «سنتورى 2» ساخته مى شود؟بازگشت امین تارخ  با نقشى کامالً متفاوت 

«مترى شیش و نیم» تنها گزینه قطعى اکران نوروز 98 است

ى این سریال اســت که در نقش 
م هجرى به ایفاى نقش پرداخته 
م این سریال تغییر کند. در این 

»، فریبا متخصص در نقش 

ش 
ک 

و 

یل یی لز ری ین ب ر ى ى ر ر ى ب یج ورى
نویسنده است و در زمان حال اتفاق مى افتد،   اما سوژه بک گراندى در تاریخ 
دارد که مخاطب را با فلش بکى به گذرى تاریخى مى برد. ژانر سریال 
بود به کارگردانى محمدرضا هنرمند  نیز کمدى است. این سریال قرار

تولید شود اما بنا به و تهیه کنندگىزینب تقوایى
واگذار شد.دالیلى به گروه دیگرى 

تصویربردارى سریال «الف ویژه» متوقف شد

شهردارى  رضوانشهر به استناد مصوبه شماره 575 و 658-5-ش-97 شوراى 
محترم اسالمى شهر رضوانشهر در نظر دارد تعداد 9 پالك مسکونى واقع در 
رضوانشهر بلوار امام على شمال مسکن مهر طبق نقشه تفکیکى با قیمت پایه 
کارشناسى رسمى دادگسترى بصورت 50 درصد نقد و 50 درصد اقساط چهار 
ماهه موضوع ماده 13 آئین نامه ى مالى شهرداریها، از طریق مزایده عمومى 
به فروش رساند. از عموم مردم دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر 
و آگاهى از شرایط شرکت در مزایده و اخذ اوراق، حداکثر تا پایان وقت ادارى 
مورخ 97/12/25 به واحد امور قراردادها این شــهردارى مراجعه نمایند. این 
شهردارى در رد یا قبول پیشنهاد مختار است و شرکت کنندگان باید نیم درصد 

مبلغ پایه را جهت شرکت در مزایده سپرده نمایند.

آگهى تجدید مزایده

هومن شیروانیان- شهردار رضوانشهر

نوبت اول

شهردارى مشکات در نظر دارد دو قطعه از زمینهاى درتملک خود با کاربرى مسکونى 
واقع در تفکیکى صنعتکار را طى تشریفات مزایده عمومى به فروش برساند .لذا 
از متقاضیان درخواست میگردد از تاریخ نشراولین آگهى بمنظور دریافت اسناد 

شرکت درمزایده به دبیرخانه شهردارى مراجعه نمایند.

الزم بذکر است :
1- مدت قبول پیشنهاد ها از تاریخ انتشــار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز 

میباشد.
2- هزینه کارشناسى اراضى و آگهى بر عهده برندگان مزایده میباشد.

3- شهردارى دررد و قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
4- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است .

5- شماره هاى تماس : 031-55683737

آگهى مزایده زمین 
شماره5964-97 مورخه 97/12/6

احسان کوزه گرآرانى- شهردار مشکات

چاپ اول
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قانون نقل و انتقــاالت فوتبال ایران هم مثل تمــام قوانین دیگر 
عجیب اســت و بندها و تبصره هایــى گوناگــون دارد که اجازه 
نمى دهد بازیکنان باکیفیت وارد لیگ شوند. به عنوان نمونه، زالتان 
ابراهیموویچ و داوید ویا با توجه به اینکه در دو ســال گذشته بازى 
ملى انجام نداده  و از حضور در تیم هاى ملى سوئد و اسپانیا صرف نظر 
کرده و یا دعوت نشده اند، نمى توانند بازى در لیگ ایران را تجربه 
کنند. البته که این دو ســتاره هرگز به لیگ ایران نمى آیند اما مهم 
قوانینى است که وضع مى شود و خیلى از آنها ایراد دارد و جاى انتقاد.

یکى از ایرادهاى قانون جذب بازیکنان خارجى این است که نامى از 
قاره هاى آمریکاى شمالى، آفریقا و اقیانوسیه برده نشده است. یک 
مثال جالب را به نقل از یکى از ســایت ها براى تان مى زنیم. داوید 
ویا آخرین بارى که براى یک تیم اروپایى بازى کرد، ماه مى  سال 
2014 بود. اگر داوید ویا قصد داشت به جاى حضور در جى لیگ ژاپن 
به ایران بیاید و براى یک باشــگاه ایرانى بازى کند، طبق قوانین 
سازمان لیگ، اجازه ثبت قرارداد نداشت چون در قانون نامى از قاره 
آمریکاى شمالى و لیگ  ام ال اس وجود ندارد. زالتان ابراهیموویچ 
تا پایان سال 2019 با لس آنجلس گلکســى قرارداد دارد و از سال 

2016 هم براى تیم ملى سوئد بازى نکرده است.
بنابراین در پایان سال میالدى، زالتان مجوز حضور در فوتبال ایران 
را ندارد، چون دو فصل قبل، نه در اروپا بوده و نه آمریکاى جنوبى و 
نه در تیم ملى سوئد. اصًال ژاوى هم نمى تواند به فوتبال ایران بیاید، 
چون بیش از دو سال است که در تیم ملى اسپانیا بازى نکرده و در 

فوتبال اروپا هم حضور نداشته است.
براى این قانون عجیب سازمان لیگ مى توان مثال هاى بیشترى 

زد. در پایان ســال میالدى، وین رونى هم نمى تواند به فوتبال 
ایران بیاید و در لیگ برتر بازى کند. حتى اگر یک تیم ایرانى قبل 
از الهالل براى جذب جیووینکو – مهاجم شش میلیون دالرى و 
سابق تیم ملى ایتالیا- اقدام مى کرد، با سد محکمى به نام قانون 
جذب بازیکن خارجى برخــورد مى کرد. این بازیکن مى تواند به 
الهالل برود و به این تیم کمک کند اما نمى تواند وارد یک باشگاه 

ایرانى شود و در لیگ برتر به میدان برود.
آیاندا پاتوسى، هافبکى بود که استقالل براى بازى در میانه 

میدان خرید و او را از لیگ آفریقاى جنوبى به تهران آورد. 
درباره حضور پاتوسى که آیا قانونى است یا غیر قانونى، 
حرف و حدیث هاى فراوانى به وجود آمد. مدارك و اسناد 

نشان مى داد پاتوسى در دو سال گذشته براى 
تیم ملى آفریقاى جنوبى بازى نکرده و کمتر از 
ده بار هم در ترکیب تیم بلژیکى لوکرن قرار گرفته. 
یعنى با استناد به قانون نمى توانست راهى لیگ برتر 

شود و در ایران براى استقالل بازى کند.
با رایزنى باشگاه اســتقالل و اتفاق هایى که دیگر درباره آنها 
چیزى نمى نویســیم، مجوز حضور پاتوسى در استقالل صادر شد 
و وینفرد شــفر هم بالفاصله نام او را در ترکیب ثابت بازى مقابل 
پارس جنوبى جم نوشــت. وظیفه پاتوسى، بازیســازى در مرکز 
زمین و خلق موقعیت براى مهاجمانى چون گادوین منشا و اللهیار 
صیادمنش بود. هر چند منشــا در نوك خط حملــه بازى کرد و 

صیادمنش در سمت راست خط میانى و هجومى.
منطقه اى که آیاندا پاتوسى در آن بازى کرد، کمى جلوتر از فرشید 
باقرى و روزبه چشمى بود. یعنى شفر وظایف دفاعى را به این دو 
هافبک سپرده بود و از پاتوسى بیشتر انتظار حضور در فاز تهاجمى را 
داشت. اتفاقى که به بهترین شکل ممکن رخ داد و این هافبک 26 
ساله توانست بازى درخشانى به نمایش بگذارد. پاتوسى روى گل 
نخست استقالل مؤثر بود و گل دوم را هم خودش به ثمر رساند تا 

نشان بدهد چقدر آماده است و تا چه حد مى تواند در ترکیب استقالل 
کلیدى باشد.

اگر قانون نقل و انتقاالت فوتبال ایران، مجوز حضور پاتوســى در 
اســتقالل را صادر نمى کرد، لیگ از حضور چنیــن بازیکن آماده  
و باکیفیتى محروم مى شــد. ضمن اینکه پیش تر نیز نزدیک بود 
از حضور کى روش اســتنلى محروم شــویم. پاتوسى نمونه اى از 
بازیکنان باکیفیت آفریقایى است که تنها به دلیل کمبود سابقه ملى 
در کارنامه نمى توانند وارد فوتبال ایران شوند. آن وقت همین قانون 
به بازیکنان آسیایى اجازه مى دهد بدون انجام بازى ملى در دو سال 
گذشته، به لیگ ایران بیایند و قراردادشان را بدون بند و تبصره امضا 
کنند. نمونه اش سوگیتا در تراکتورسازى و آکاهوشى که به تازگى 

پیراهن فوالد را پوشیده.
مسئ والن فدراسیون فوتبال و ســازمان لیگ باید فکرى به حال 
قوانین عجیب بکنند و آنها را تغییر بدهند. وقتى چنین قوانینى جلوى 
حضور زالتان ابراهیموویچ و داوید ویا- به عنوان نمونه – را مى گیرد 
و به بازیکن بى کیفیت آسیایى اجازه ورود مى دهد، یعنى سرشار از 
ایراد و نکته است که سازمان لیگ باید آنها را برطرف و پروسه تغییر 

را از همین امروز آغاز کند.   

استنلى و پاتوسى خالفش را ثــابــــــــت کـــــــــــــــــــــــرده اند

این قانون،محض خـــــــــنده است
نشسعید نظرى

تیم
ده بار ه
با اس یعنى
و در ایران شود
رایزنى باشگاه با
چیزى نمى نویســیم
و وینفرد شــفر هم
پارس جنوبى جم نو
زمین و خلق موقعی
صیادمنش بود. ه
یادمنش در سم
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ـــــــــــــــرده اند ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ را ثــابــــــــت ک

ر فوتبال ایران 
کاى جنوبى و

ل ایران بیاید، 
ى نکرده و در 

ىترى هاى بیش
د به فوتبال 
 ایرانى قبل 
ن دالرى و 
ه نام قانون 
مى تواند به 
 یک باشگاه 

در میانه 
ورد. 
ى،

ناد 

هافبک باسابقه ذوبى ها درباره ادامه دوران بازى 
خود گفت اگر با من تمدید کنند که یکى دو سال 
دیگر هم ادامه مى دهم اما اگر تمدید نکنند همین 
امسال خداحافظى مى کنم. به هرحال بستگى به 

شرایط دارد. 
  قاســم حدادى فر دربــاره  دیــدار تیمش برابر 
استقالل درباره بازى گفت: واقعًا بازى سختى بود. 
استقالل خیلى خوب بازى کرد. تمام ناراحتى ما از 
بازى خودمان است و با توجه به اینکه مربیان هم 
گفته بودند استقالل چگونه بازى خواهدکرد اما در 
نهایت آبى پوشان بهتر بازى کردند و در روزى که 

ما اصــًال خوب نبودیم 
توانســتند به برترى 
برسند. بابت فوتبال 
خوب و منطقى آنها 

این پیروزى را به همه 
اســتقاللى ها تبریک

 مى گویم. 

کاپیتان ذوبى ها 
درباره داورى 
این دیدار گفت: 
داورى بــازى 
خیلى خوب بود. 
آقــاى فغانى در 
سطح آسیا و دنیا 

داور موفق و شناخته 
شده اى هستند. 

دربــاره  فــر  حــدادى 
خداحافظى خــود از دوران 

فوتبال گفــت: تــا جایى که 
من بتوانــم بازى مى کنم. بســتگى به 
ادامه قــراردادم با ذوب آهــن هم دارد. 
اگر با من تمدید کنند که یکى دو ســال 
دیگر هــم ادامــه مــى دهم امــا اگر 

تمدید نکنند همین امســال خداحافظى 
مــى کنــم. بــه ه رحــال بســتگى به 

شرایط دارد.

مدیرعامل ذوب آهن در پایان دیدار برابر استقالل 
که با شکســت پرگل تیمــش همراه بــود برابر 
خبرنگاران حضور یافت و به سئواالت آنها پاسخ داد.
ســعید آذرى در ابتداى صحبت هایش از سرمربى 
سابق تیمش تشــکر کرد و گفت: امیر قلعه نویى 
یکسال براى ما زحمت کشید. وظیفه ام بود که از 
ایشان تشکر کنم. تیم ما را نایب قهرمان کرد و در 

لیگ قهرمانان هم تیم را به پلى آف رساند.
 وى درباره اینکــه آیا در این بــازى تصور چنین 
نتیجه اى را داشــت گفت: من هیــچ وقت تصور 
شکســت را ندارم و همیشــه با امیــد وارد زمین 
مى شوم. اســتقالل تیم شایســته این بازى بود 
مبارکشان باشــد. ما یک جلســه اى داشتیم و در 
مسائل لجستیکى اگر بتوانیم تیم را حمایت کنیم، 
مطمئناً باال خواهیم آمد. استقالل بهتر بود و باید یاد 
بگیریم وقتى از تیمى شکست مى خوریم به حریف 

احترام بگذاریم مخصوصاً حریفان بزرگ. 
وى درباره اینکه ســایپایى هــا معتقدند حمایت 
بیشترى از ذوب نسبت به این تیم مى شود علیرغم 
اینکه هر دو صنعتى هســتند، گفت: این را باید از 
مدیران سایپا بپرسید که خوب ماشین مى فروشند و 
من نظرى ندارم. من فقط از بچه هاى کارخانه ذوب 
تشکر مى کنم. ذوب هم مشکالت خودش را دارد. 
فکر مى کنم نوع مدیریت اما متفاوت است. روزى 
که من آمدم هفت هشت میلیارد بدهکار بود اما زجر 
زیادى کشیدیم که به اینجا رسیدیم. من فقط باید 
بگویم ما یک سرى چیزها داریم که سایپا ندارد و آن 
هم این است که توانمندى مدیریتى ورزش داریم 

که آنها ندارند!

درخشش بازیکن تازه وارد تیم استقالل که از کیپ تاون 
سیتى آفریقاى جنوبى پس از حدود یکسال سکونشینى 
به دلیل جراحى زانو به این تیم پیوسته، بازتابى گسترده 
و خیلى سریع در رســانه هاى داخلى و منطقه داشت. 
پاتوســى در اولین بازى هــاى خود براى اســتقالل 
درخشان ظاهر شد تا کارشناســان و هواداران این تیم 
به تمجید و تعریف از او بپردازند. این بازیکن به صورت 
قرضى و در شــرایطى به اســتقالل آمده که هنوز با 
باشگاه قبلى اش قرارداد دارد. او که مشخصًا با مشورت 
گرفتن از ایجنت هاى کاربلد، راهش را از اروپا و آفریقا 

به ایران کج کرده مى داند با توجــه به حضور تیم هاى 
متمول عربى در حوزه خلیج فارس مى تواند براى دوران 
بازنشستگى خود درآمدزایى خوبى در این منطقه داشته 
باشد. پاتوســى که تجربه بازى در لیگ اروپا را هم در 
کارنامه دارد، صحبت هایى انجام داد که به این موضوع 
صحه مى گذاشت. به نظر مى رسد اگر مدیران باشگاه 
استقالل دیر بجنبند، اتفاقاتى که فصل قبل براى مامه 
بابا تیام رخ داد براى این بازیکن آفریقایى هم در شرف 

وقوع است.
در ماه هاى پایانى سال گذشته و پس از درخشش تیام در 
لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا بود که وینفرد شفر بار ها 

از سیدرضا افتخارى درخواست کرد قرارداد تیام را تمدید 
کنند. موضوعى که از ســوى بســیارى از کارشناسان 
استقاللى و غیراستقاللى به باشــگاه توصیه شد اما باز 
هم مدیران آن بى تفاوت از کنارش گذشتند تا در نهایت 
و پس از بازى با ذوب آهن در تهران و صعود استقالل به 
دور یک چهارم نهایى این تصمیم اجرایى شــود. در آن 
برهه تیام با گلزنى برابر الهالل و العین و به ثمر رساندن 
هفت گل در لیگ برتر و گل قهرمانى استقالل در جام 
حذفى با پیشنهادات زیادى مواجه شد و رقم قراردادش 
هم باالتر از آن چیزى رفته بود که در زمستان بود. حاال 
و در حالى که به نظر مى رســد پاتوســى هم در مسیر 

پیشرفت قرار دارد، مدیران استقالل باید مراقب وضعیت 
قرادادى این بازیکن باشند، چون خودش درباره تمایلش 
نسبت به ادامه همکارى با استقالل گفته:  هیچکس با 
باشــگاهش قرارداد دائمى امضا نمى کند. فوتبالیست 
وقتى پیشــنهاد خوبى دریافت کند، مى ماند. البته من 
دوست دارم در استقالل باشم و با این تیم قهرمانى هاى 
زیادى به دست بیاورم و در نهایت تصمیم درستى براى 

آینده ام بگیرم.
به هر حال احتمال اینکه  پاتوسى تا پایان فصل حسابى 
بدرخشــد و ســال آینده هواداران اســتقالل حسرت 

بازى هاى او را بخورند زیاد است.

مدافع راست ذوب آهن معتقد است استقالل مزد بازى 
بهتر خود را گرفت و به برترى رسید.

میالد فخرالدینى در مورد شکست 3 بر صفر ذوب آهن 
برابر استقالل گفت: بازى خوبى بود؛ استقالل بهتر از ما 

کار کرد و با صالبت تر بود.
 او ادامــه داد: در یک هفتــه دو بازى 

کردیــم و فشــار زیــادى در این 
مسابقات، به ویژه دیدار با الغرافه 
به ما وارد شد؛ تنها دو روز تمرین 

داشتیم و همیشــه نیز باید ریکاورى انجام مى دادیم؛ 
خسته بودیم و شادابى الزم را نداشتیم.

مدافع ذوب آهن اضافه کرد: مطمئنًا از این به بعد تمام 
بازى هاى لیگ برترى ما همینطور خواهد شد و بدون 
نشاط بازى مى کنیم چون شرایطمان سخت 
اســت؛ در برنامه اى که به مــا دادند، 
هر چهار روز یک مســابقه داریم 
و این اتفاق شــرایط را ســخت 

مى کند. 

کادرپزشــکى تراکتورســازى در تالش است تا محمد 
طیبى، مدافــع باتجربه این تیم را به دیدار با ســپاهان 

برساند.
در جریان بازى  ســایپا و تراکتورســازى محمد طیبى، 

مدافع باتجربه سرخپوشان تبریزى در دقیقه 
63 دچار آســیب دیدگى شد و با ترك 

زمین مســابقه جایــش را به على 
عبدا... زاده داد.

حاال در فاصله چنــد روز تا دیدار 

سپاهان و تراکتورســازى هواداران آذربایجانى نگران 
وضعیت طیبى هســتند و به همین دلیل کادرپزشکى 
تالشــش را مى کند تا این بازیکن را به دیدار با سپاهان 
برساند. دکتر مجید صادقى، پزشــک تراکتورسازى در 
این باره به «ورزش ســه» گفت:  ضربه اى 
با استوك به پاى طیبى خورد که خیلى 
درد داشت.  او را معاینه خواهم کرد و 
تمام تالشمان را مى کنیم تا بتواند 

مقابل سپاهان بازى کند. 

 تراکتورســازى در شــهرقدس مقابل میزبانش سایپا 
به تســاوى بــدون گل رســید و 34 امتیازى شــد.

 حــاال اســتقالل مى توانــد بــا پیــروزى مقابــل 
ذوب آهن جــاى تراکتــور را در رده چهــارم جدول 

بگیرد.
 اما ایــن 2 امتیاز تنها تلفــات لیکنز و 

تیمش نبــود و آنهــا در مصاف با 
سایپا تلفات دیگرى هم داشتند. 
اشــکان دژآگه در ایــن بازى 

اخطــار گرفــت و چهــار  کارتــه شــد و بــازى 
مقابــل  تراکتورســازى  بعــدى  حســاس 

سپاهان را از دست داد. 
غیبت اشــکان در این بازى مى تواند حســابى براى 
لیکنز دردسرساز شود و امتیاز از دست دادن 
تراکتور در این بازى شاید شانس این

 تیم براى رســیدن بــه قهرمانى 
را هــم تا حــد زیــادى کاهش

 دهد.

طیبى را به سپاهان مى رسانند؟تراکتور با تلفات به سپاهان رسیدفخرالدینى: استقالل بهتر کار کرد و برد

مى درخشد و بعد حسرتش به دل هواداران مى ماند؟

کابوس جدید در راه است
زهره فالح زاده

حمله آذرى به سایپا تمدید نکنند 
خداحافظى مى کنم

ودمان است و با توجه به اینکه مربیان هم 
دند استقالل چگونه بازى خواهدکرد اما در 
بى پوشان بهتر بازى کردند و در روزى که 

مدیم ًال خوب نبو
ىترى تند به بر
بابت فوتبال

 منطقى آنها 
وزى را به همه 
اللى ها تبریک

یم. 

ذوبى ها
 داورى 
ار گفت:
 بــازى

وب بود. 
 فغانى در

سیا و دنیا 
وفق و شناخته 

ى هستند. 
دربــاره  فــر  ى 

ظى خــود از دوران 
گفــت: تــا جایى که 

بازى مىکنم. بســتگى به نــم
ـراردادم با ذوب آهــن هم دارد.
ن تمدید کنند که یکى دو ســال
ــم ادامــه مــى دهم امــا اگر

کنند همین امســال خداحافظى 
نــم. بــه ه رحــال بســتگى به 

دارد.

قرضى و در شــرایطى به اســتقالل آمده که هنوز با
باشگاه قبلى اش قرارداد دارد. او که مشخصًا با مشورت
گرفتن از ایجنت هاى کاربلد، راهش را از اروپا و آفریقا

بارها پیــش از این و در رقابت هــاى مختلف دیدیم برخــى بازیکنان پیش 
از رویارویى با ســرخابى هاى پایتخت با استفاده از نشــانه ها و یا کل کل و 
کرى هاى مرســوم و غیرمرســوم براى هواداران حریف خود خط و نشــان 
مى کشند. اتفاقى که باعث سر لج افتادن هواداران سرخابى مى شود و به همین 
دلیل در حین بازى، آن هم براى دقایقى(نه تمام 90 دقیقه) آن بازیکن را مورد 

لطف خود قرار مى دهند.
در دیــدار ذوب آهن- 
استقالل این اتفاق به 
گونه اى دیگر و به صورت کامًال بى رحمانه 
درباره یکى از بى حاشیه ترین بازیکنان فوتبال ایران اتفاق افتاد. محمدرشید 
مظاهرى سال هاست براى ذوب آهن اصفهان دروازه بانى مى کند و به واسطه 
بازى هاى درخشان خود، به عنوان یکى از دروازه بان هاى ملى شناخته شده 
است  مورد بى رحمانه ترین فحاشى ها از سوى برخى از هواداران منسوب به 

تیم استقالل قرار گرفت.
مظاهرى در این دیدار هیچیک از المان هاى تنبیه شــدن توسط هواداران را 
نداشت اما هیچگاه مشخص نشد که چرا باید شدیدترین ناسزاهاى ناموسى 
را تحمل کند تا آن بازى کذایى به پایان برسد. او نه لباسى به تن داشت که 
یادآور تیم رقیب باشد، نه در رسانه ها کرى خوانى داشت، نه براى کسى 
خط  و نشان کشید و نه پیش از آغاز دیدار و در حین گرم کردن شیطنتى 
کرد که هواداران حریف را جرى کرده باشــد تا آنها نیز از خجالت وى 

درآمده باشند.
البته محمدرشــید مظاهرى به عنوان دروازه بانى باتجربه در لیگ ایران 
محسوب مى شود و در دیدار اخیر نیز تمام تالش خود را به کار بست تا مانند 
همیشه بدرخشد. هر چند او سه بار دروازه خود را باز شده دید اما سه موقعیت 
مسلم گلزنى و یک ضربه پنالتى استقاللى ها را خنثى کرد تا شکست ذوبى ها 
تاریخى نشود اما شرایط خوب یک بازیکن مى تواند باعث فحاشى به وى شود؟! 

تاکنون که این گونه نبوده است.
 در این میان اى کاش باشگاه استقالل را سنت شکن و کمى پیشروتر از سایر 

تیم هاى ایرانى مى دیدیم. تاکنون رسم بر این بوده که هیچ باشگاهى فحاشى 
برخى از هواداران منصوب به خود را نه تنها نمى پذیرفتند بلکه از حقانیت خود 
نیز صحبت به میان مى آورند که اگر مسئوالن آبى پوش در مذمت رفتار برخى 
از هواداران منصوب به خود در ارتباط به بیش از 90 دقیقه فحاشى ناموسى به 
گلر ملى و بى حاشیه فوتبال ایران مطلبى به نگارش در مى آوردند قطعاً سنت 
شکن ترین باشــگاه ایرانى لقب مى گرفتند که در صورت اشتباه از اعتراف به 

آن نیز ابایى ندارند.
به هرحال هر آنچه هســت شــخص مظاهرى پس از پایان بــازى از همه 
هواداران ناسزاگو تشــکر کرد و در برابر خبرنگاران نیز مســتأصل از اینکه 
چرا بدون دلیل به او فحاشــى شده عنوان کرد ســعى مى کنم همه کسانى 
که به من ناســزا گفتند را حــالل کنم. اما این ســئوال کمــاکان در ذهن 
خیلى ها از جمله خانواده بى گناه یک فوتبالیست در جریان است که به چه دلیل 

قرار بگیرند که در یک فضاى کامًال عادى باید آماج حمالت برخى ها 
آنها را مورد ناســزاهاى خود قرار دهند. تصمیم مى گیرند 
نکنیم که هواداران استقالل در کرى راستى فراموش 

با پرسپولیسى ها همیشه از اخالق مدارى خود و 
مکتب و بزرگان با اخالق خود سخن مى گویند و حاال یک بار دیگر در این دیدار، 

فرهنگى که آنها مدعى آن هستند را به وضوح دیدیم.
 اما در تکمیل این گزارش این را هم بگوییم که پس از فحاشى هاى رگبارى 
استقاللى ها به رشید مظاهرى دیروز خبر شکایت باشگاه ذوب آهن از هواداران 

استقالل منتشر شد. در این خبر آمده بود:
«باشگاه ذوب  آهن به دلیل فحاشى از سوى سکوهاى منتسب به تیم استقالل 

به رشید مظاهرى به کمیته انضباطى شکایت خواهد کرد.»
در گزارش سایت باشگاه ذوب آهن در این باره آمده:  «در دقایق پایانى بازى 
روز یک شنبه تیم هاى ذوب  آهن و استقالل تهران، برخى از تماشاگران، شروع 
به فحاشــى علیه دروازه بان ذوب آهن کردند که موج این فحاشى کامًال در 

استادیوم آزادى فراگیر بود و باعث تأســف همگان و از جمله عوامل اجرایى 
برگزارى بازى شد.

بر همین اساس باشگاه ذوب آهن 
در حال تهیه شکایتى براى ارسال 
به کمیته انضباطى براى رسیدگى 
به این حرکت ناشایســت خواهد 
بود و امیدوار اســت کمیته انضباطى 
برخــوردى درســت با ایــن حرکت 

ناشایست داشته باشد.»

تیمى که در کرى با پرسپولیس همیشه خود را اخالق مدار مى داند

 فرهنگ استقاللى ها را هم دیدیم!
بیشترى از ذ
اینکه هر دو
مدیران سایپ
من نظرى ند
تشکر مىک
فکر مى کنم
که من آمدم
زیادى کشید
بگویم ما یک
هم این است
که آنها ندارن

نى مى دیدیم. تاکنون رسم بر این بوده که هیچ باشگاهى فحاشى 
نمى پذیرفتند بلکه از حقانیت خود  نه تنها دارانمنصوب به خود را
به میان مى آورند که اگر مسئوالن آبى پوش در مذمت رفتار برخى 
در ارتباط به بیش از 90 دقیقه فحاشى ناموسى به  0منصوب به خود
ى حاشیه فوتبال ایران مطلبى به نگارش در مى آوردند قطعاً سنت 
باشــگاه ایرانى لقب مى گرفتند که در صورت اشتباه از اعتراف به 

ندارند.
ر آنچه هســت شــخص مظاهرى پس از پایان بــازى از همه 
سزاگو تشــکر کرد و در برابر خبرنگاران نیز مســتأصل از اینکه 
یل به او فحاشــى شده عنوان کرد ســعى مى کنم همه کسانى 
اما اینســئوالکمــاکان در ذهن گفتند را حــالل کنم. ســزا

مله خانواده بى گناه یک فوتبالیست در جریان است که به چه دلیل 
اااااااااهااهاهاها ها بگیرند که در یک فضاى کامًال عادى مالت برخى قرار

دددرند آنآنآنها را مورد ناســزاهاى خود قرار دهند. گی
ىىکرىوش ننکنکنکنکنیم که هواداران استقالل در 

ى ها همیشه از اخالق مدارى خود و 
گان با اخالق خود سخن مى گویند و حاال یک بار دیگر در این دیدار، 

آنها مدعى آن هستند را به وضوح دیدیم.
ل این گزارش این را هم بگوییم که پس از فحاشى هاى رگبارى 
 به رشید مظاهرى دیروز خبر شکایت باشگاه ذوب آهن از هواداران 

شرشد. در این خبر آمده بود:
ب  آهن به دلیل فحاشى از سوى سکوهاى منتسب به تیم استقالل 

هرى به کمیته انضباطى شکایت خواهد کرد.»
سایت باشگاه ذوب آهن در این باره آمده:  «در دقایق پایانى بازى 
ه تیم هاى ذوب  آهن و استقالل تهران، برخى از تماشاگران، شروع 
ى علیه دروازه بان ذوب آهن کردند که موج این فحاشى کامًال در 

استادیوم آزادى فراگیر بود و باعث تأســف همگان و از جمله عوامل اجرایى 
رببربربربربربربربربربرگبرگبرگزارىبازى شد.

ببر همین اساس باشگاه ذوب آهن 
در حال تهیه شکایتى براى ارسال

به کمیته انضباطى براى رسیدگى 
به این حرکت ناشایســت خواهد 
اســت کمیته انضباطى امیدوار بود و

بببربرخــوردى درســت با ایــن حرکت 
نناناناناشناشایست داشته باشد.»

  احمد خلیلى
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 آگهى مفاد آراء صادره توسط هیأت حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت 

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

مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .   
« امالك و ابنیه واقع در بخش  8 و9 ثبت اصفهان »

1-رأى شــماره 139760302009002602 مورخ 1397/10/30 آقاى مجید مرادى خولنجانى فرزند 
رمضان در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 261/45مترمربع مجزى شــده ازپالك 174 فرعى از 

13-اصلى بخش9 انتقالى با واسطه از مالک رسمى میرزا باقر غضنفرپور
2- رأى شماره 139760302009002593 مورخ 1397/10/29 آقاى على مرادى خولنجانى فرزند رضا 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 291/35مترمربع مجزى شده ازپالك 15-اصلى بخش9 انتقالى با 

واسطه از مالک رسمى فتح اله باقرى
3- رأى شماره 139760302009002607 مورخ 1397/10/30 آقاى عنایت اله صالحى فرزند مهدى 
در ششدانگ یک باب کارگاه قطعه سازى به مســاحت 4112/50 مترمربع مجزى شده ازپالك 52,53 
فرعى از 618-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى  از مالکین رسمى حسن یزدى و على اکبر رنجبر 

و عزیزاله رنجبر و مراد کارگر و محمد على شیخى
4 - رأى شماره 139760302009001485 مورخ 1397/06/27  آقاى اسماعیل رضا محمدى  فرزند 
خسرو در ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 176/30متر مربع مجزى شده از پالك  52 - اصلى بخش8  

انتقالى با واسطه از مالک رسمى محمدحسین خان یاورى
5- رأى شــماره 139760302009002356 مورخ 1397/09/28 اداره آمــوزش و پرورش مبارکه در 
ششدانگ یکباب مدرسه به مساحت 793/43 متر مربع مجزى شده از پالك12- اصلى بخش8 و انتقالى 

با واسطه از مالک رسمى ابوالقاسم نهچیرى
6- رأى شــماره 139760302009002342 مــورخ 1397/09/28  اداره آمــوزش و پرورش مبارکه 
درششدانگ یکباب مدرسه به مساحت 943/62 متر مربع مجزى شــده از پالك12- اصلى بخش8 و 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى اله یار باروتى شاه کوچکى
7- رأى شــماره 139760302009002353 مورخ1397/09/28  خانم مرضیه حسینى قهنویه  فرزند 
کمال الدین  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 155 متر مربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى منصور ایرانپور 
8- رأى شماره 139760302009002344 مورخ 1397/09/28  آقاى سید مصطفى مرتضوى مبارکه  
فرزند سید اسماعیل در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 161/58 متر مربع مجزى شده از پالك 

یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى امیرقلى محمدى
9- رأى شماره 139760302009002343 مورخ 1397/09/28  آقاى سید رسول مرتضوى مبارکه  فرزند 
سید اسمعیل در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 156/82 متر مربع مجزى شده از پالك یک - اصلى 

بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالکین رسمى امیرقلى محمدى
10- رأى شماره 139760302009002613 مورخ 1397/10/30  آقاى یداله جعفرى باغملکى  فرزند 
حسین درچهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 136/20 متر مربع مجزى شده از 

پالك 640 فرعى از 19 - اصلى بخش8  انتقالى با واسطه از مالک رسمى رضا کرمى درچه
11- رأى شــماره 139760302009002612 مورخ 1397/10/30  آقاى عبدالعلى کرمى درچه  فرزند 
رضا در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 136/20 متر مربع مجزى شده از پالك 

640 فرعى از 19 - اصلى بخش8  انتقالى با واسطه از مالک رسمى رضا کرمى درچه
12- رأى شــماره 139760302009002374 مورخ 1397/09/29  آقاى خلیل ایرانپور مبارکه  فرزند 
قدمعلى در دو سهم مشاع از هفت سهم ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 268/15 متر مربع مجزى 
شده از پالك یک - اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حیدرعلى آقاجانیان مبارکه

13- رأى شماره 139760302009002375 مورخ 1397/09/29  آقاى غالمرضا ایرانپور مبارکه  فرزند 
قدمعلى در دو سهم مشاع از هفت سهم  ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 268/15 متر مربع مجزى 
شده از پالك یک - اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حیدرعلى آقاجانیان مبارکه

14- رأى شــماره 139760302009002376 مورخ 1397/09/29  خانم شهین ایرانپور مبارکه فرزند 
قدمعلى  در یک سهم مشاع از هفت سهم ششدانگ یک باب خانه به مساحت268/15  متر مربع مجزى 
شده از پالك یک - اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حیدر على آقاجانیان مبارکه                                                
15- رأى شــماره 139760302009002377 مورخ 1397/09/29  خانم مهناز ایرانپور مبارکه  فرزند 
قدمعلى در یک سهم مشاع از هفت سهم ششدانگ یک باب خانه به مساحت 268/15 متر مربع مجزى 
شده از پالك یک - اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حیدرعلى آقاجانیان مبارکه

16- رأى شــماره 139760302009002378 مورخ 1397/09/29  خانم مهین ایرانپور مبارکه  فرزند 
قدمعلى دریک سهم مشاع از هفت سهم ششدانگ یک باب خانه به مساحت 268/15 متر مربع مجزى 
شده از پالك یک - اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حیدرعلى آقاجانیان مبارکه

 17- رأى شماره 139760302009002367 مورخ 1397/09/29  آقاى محمود اورش محمود صالحى  
فرزند محمد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 415/20 متر مربع مجزى شده از پالك 17 - اصلى 

بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رحمت اله قربانى شاه کوچکى
18- رأى شماره 139760302009002331 مورخ 1397/09/28  خانم میمنت محمدى حسن آبادى  
فرزند امامقلى در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 208/10 متر مربع مجزى شده از 

پالك 7 - اصلى بخش9  انتقالى با واسطه از مالک رسمى خلیل راستى
 19- رأى شــماره 139760302009002332 مورخ 1397/09/28  آقاى مظاهر فرهمند فرزند محمد 
درسه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 208/10متر مربع مجزى شده از پالك 7 - اصلى 

بخش9  انتقالى با واسطه از مالک رسمى خلیل راستى 

20- رأى شــماره 139760302009002354 مورخ 1397/09/28  خانم مهین احمدى مبارکه  فرزند 
ابوالقاسم در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 155متر مربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9  

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى منصور ایرانپور
21- رأى شماره 139760302009002623 مورخ 1397/10/30  آقاى محمد خوشکام  فرزند افراسیاب 
درچهار دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 278/05متر مربع مجزى شده از پالك 

285فرعى ازدو - اصلى بخش9  انتقالى با واسطه از مالک رسمى آقا سید رضا موسوى
22- رأى شــماره 139760302009002624 مورخ 1397/10/30  خانم اشرف سدهى  فرزند ابراهیم 
دردو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 278/05متر مربع مجزى شده از پالك 285فرعى 

ازدو - اصلى بخش9  انتقالى با واسطه از مالک رسمى آقا سید رضا موسوى 
23- رأى شماره 139760302009002622 مورخ 1397/10/30  آقاى محمد خوشکام  فرزند افراسیاب 
در ششدانگ یک باب مغازه به مســاحت 53/60متر مربع مجزى شده از پالك 285فرعى ازدو - اصلى 

بخش9  انتقالى با واسطه از مالک رسمى آقا سید رضا موسوى
24- رأى شماره 139760302009002605 مورخ 1397/10/30  خانم همه جان شمسى ارمندى  فرزند 
شهباز در ششدانگ یک باب زمین محصور با بناى احداثى به مساحت 264/17متر مربع مجزى شده از 

پالك 15 - اصلى بخش9  انتقالى با واسطه از مالک رسمى فتح اله باقرى
25- رأى شماره 139760302009002632 مورخ 1397/11/02  آقاى اسماعیل طاهرى  فرزند محمد 
در ششدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت 231متر مربع مجزى شده از پالك 13فرعى از6 - اصلى 

بخش9  انتقالى با بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمد مختارى  
26- رأى شماره 139760302009002619 مورخ 1397/10/30  خانم نرگس بهرامى قهنویه   فرزند 
عبدالعلى درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 69/50متر مربع مجزى شده از پالك 

یک  - اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رجبعلى ایرانپور
27- رأى شماره 139760302009002620 مورخ 1397/10/30  خانم نسرین بهرامى قهنویه  فرزند 
عبدالعلى درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 69/50متر مربع مجزى شده از پالك 

یک - اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رجبعلى ایرانپور
28- رأى شماره 139760302009001278 مورخ 1397/05/27  خانم انیس آغا هاشمى شیخ آبادى  
فرزند سیدعزیزاله در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 256متر مربع مجزى شده از پالك یک - اصلى 

بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حیدرعلى آقاجانیان
29- رأى شماره 139760302009002617 مورخ 1397/10/30  خانم فریبا موسوى مبارکه  فرزند سید 
کمال در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 298/70متر مربع مجزى شده از پالك یک - اصلى بخش9  

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى کمال موسوى
30- رأى شماره 139760302009002611 مورخ 1397/10/30  آقاى قدرت اله درویشى  شیخ آبادى  
فرزند حیدر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 259متر مربع مجزى شده از پالك یک - اصلى بخش9  

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رمضان قنبرى مبارکه
31- رأى شــماره 139760302009002618 مورخ 1397/10/30  آقاى محســن باقریان سرارودى  
فرزند احمد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 191/70متر مربع مجزى شده از پالك 336فرعى از 

5 - اصلى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عبدالرحمن باقریان سرارودى
32- رأى شــماره 139760302009002327 مورخ 1397/09/28  آقاى على رحمانى  فرزند سیاوش 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 177/50متر مربع مجزى شده از پالك 493 فرعى از 19 - اصلى 

بخش8 انتقالى با واسطه از مالک رسمى محمد خدارحمى
33- رأى شماره 139760302009002369 مورخ 1397/09/29  آقاى مقداد باروتى شاهکوچکى  فرزند 
نصراله در ششدانگ دو باب خانه به مساحت 314/87متر مربع مجزى شده از پالك12 - اصلى بخش8  

انتقالى با واسطه از مالک رسمى صفرعلى باروتى شاه کوچکى 
34- رأى شماره 139760302009002616 مورخ 1397/10/30  آقاى ولى اله اکبرى بیشه   فرزند فتح 
اله در ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 200/30متر مربع مجزى شده از پالك 16 - اصلى بخش8  

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى کریم باقریان سرارودى
35- رأى شــماره 139760302009002614 مورخ 1397/10/30  آقاى فتح اله اکبرى بیشه  فرزند 
محمدعلى در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 352/20متر مربع مجزى شده از پالك 16 - اصلى 

بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى کریم  باقریان سرارودى
36- رأى شــماره 139760302009002615 مورخ 1397/10/30  آقاى فتح اله اکبرى بیشه  فرزند 
محمدعلى در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 64/40متر مربع مجزى شده از پالك 16 - اصلى 

بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى کریم  باقریان سرارودى
37-رأى شماره 139760302009002885 مورخ 1397/11/30  آقاى مهدى نورى لنجان نوکابادى  
فرزند بهرام در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 226/61متر مربع مجزى شده از پالك 382/1 - اصلى 

بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى احمد دهقانى وینچه
38- رأى شــماره 139760302009002360 مورخ 1397/09/28  آقاى شهرام فنائى قهنویه  فرزند 
اسکندر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 236متر مربع مجزى شده از پالك 115 فرعى از19 - اصلى 

بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى سرفراز رضائى
39- رأى شماره 139760302009002857 مورخ 1397/11/30  آقاى محمد کریمیان  فرزند ناصرقلى 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 352/40متر مربع مجزى شــده از پالك 382 - اصلى بخش9  

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى شکراله نادرى
40- رأى شماره 139760302009002852 مورخ 1397/11/30  خانم مریم کریمیان  نوکابادى فرزند 
رمضان  در ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 255/80 متر مربع مجزى شده از پالك 382/1 - 

اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى یداله مختارى حسن ابادى 
41- رأى شماره 139760302009002869 مورخ 1397/11/30  شرکت تعاونى ماهان سازه کاسپین 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 528/73متر مربع مجزى شده از پالك 6  - اصلى باقیمانده 

بخش9  انتقالى با واسطه از مالک رسمى بختیار هیرمن پور  
42- رأى شماره 139760302009002870 مورخ 1397/11/30  شرکت تعاونى ماهان سازه کاسپین در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 490 متر مربع مجزى شده از پالك 6  - اصلى باقیمانده بخش9  

انتقالى با واسطه از مالک رسمى بختیار هیرمن پور  
43- رأى شماره 139760302009002871 مورخ 1397/11/30  شرکت تعاونى ماهان سازه کاسپین 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 485/06 متر مربع مجزى شده از پالك 6  - اصلى باقیمانده 

بخش9  انتقالى با واسطه از مالک رسمى بختیار هیرمن پور  
44-رأى شماره 139760302009002855 مورخ 1397/11/30  آقاى علیرضا فروغى دهنوى فرزند 

غالمحسین در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 329/40 متر مربع مجزى شده از پالك 776 فرعى 
از یک  - اصلى باقیمانده بخــش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالکین  رســمى خداداد فروغى و بانو 

خاور نصوحى  
45- رأى شماره 139760302009002868 مورخ 1397/11/30  آقاى بهرام صدقى دهنوى فرزندحسن 
على  در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 154/80 متر مربع مجزى شده از پالك یک  - اصلى بخش9  

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى یداله محمدى مبارکه  
46-رأى شماره 139760302009002866 مورخ 1397/11/30  آقاى محسن ملت فرزند غالمرضا در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 210/33 متر مربع مجزى شده از پالك یک  - اصلى بخش9  انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى یداله محمدى مبارکه  
47- رأى شماره 139760302009002849 مورخ 1397/11/30 آقاى رمضان  رنجبر فرزند فرهاد در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 501/20 متر مربع مجزى شده از پالك 16  - اصلى بخش8 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى عباسقلى باقریان
48- رأى شماره 139760302009002873 مورخ 1397/11/30  آقاى ابراهیم حیدرى وینچه فرزند 
حسین على در سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 220/50 متر مربع مجزى شده از 

پالك 7  - اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى على کاشف   
49- رأى شــماره 139760302009002872 مورخ 1397/11/30  خانم مرضیه صدیقى درچه  فرزند 
عباسعلى در سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 220/50 متر مربع مجزى شده از پالك 

7  - اصلى  بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى على کاشف 
50-رأى شماره 139760302009002879 مورخ 1397/11/30  آقاى سید رمضانعلى موسوى مبارکه 
فرزند سید جواد در پنج دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 94/62 متر مربع مجزى شده از 

پالك یک  - اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رجبعلى ایرانپور 
51-رأى شماره 139760302009002876 مورخ 1397/11/30  خانم رضوان بهرامى فرزند تقى دریک 
دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 94/62 متر مربع مجزى شده از پالك یک  - اصلى 

بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رجبعلى ایرانپور
52- رأى شــماره 139560302009005525 مورخ 1395/12/23  آقاى هوشنگ کریمیان نوکابادى   
فرزنداسداله  در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 329/60متر مربع مجزى شده از پالك 382 - اصلى 

بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عباس کریمیان  
53-رأى شــماره 139760302009002894 مورخ 1397/12/1  آقاى رحمــت اله حلوائى نهچیرى   
فرزندنصراله  در  ششدانگ قسمتى از یک باب خانه به مساحت 179/50 متر  مربع مجزى شده از پالك 

9اصلى بخش8انتقالى با واسطه از مالک رسمى محمد نهچیرى  
54- رأى شماره 139760302009002923 مورخ 1397/12/05  آقاى محمد على ایرانپور مبارکه فرزند 
شعبانعلى دربیست سهم مشاع از هفتاد ویک سهم مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 70/80متر 
مربع مجزى شده از پالك 92فرعى ازدو - اصلى بخش9  انتقالى با واسطه از مالک رسمى حسن ایرانپور 
55- رأى شــماره 139760302009002922 مورخ 1397/12/05  آقاى حسین ایرانپور مبارکه فرزند 
شعبانعلى دربیست سهم مشاع از هفتاد ویک سهم مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 70/80متر 
مربع مجزى شده از پالك 92فرعى ازدو - اصلى بخش9  انتقالى با واسطه از مالک رسمى حسن ایرانپور
56- رأى شــماره 139760302009002921 مورخ 1397/12/05  آقاى علــى ایرانپور مبارکه فرزند 
شعبانعلى دربیست سهم مشاع از هفتاد ویک سهم مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 70/80متر 
مربع مجزى شده از پالك 92فرعى ازدو - اصلى بخش9  انتقالى با واسطه از مالک رسمى حسن ایرانپور
57- رأى شــماره 139760302009002920 مورخ 1397/12/05  خانم مریم ایرانپور مبارکه فرزند 
شعبانعلى دریازده سهم مشاع از هفتاد ویک سهم مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 70/80متر 
مربع مجزى شده از پالك 92فرعى ازدو - اصلى بخش9  انتقالى با واسطه از مالک رسمى حسن ایرانپور

58- رأى شــماره 139760302009002919 مورخ 1397/12/05  خانم مریم ایرانپور مبارکه فرزند 
شعبانعلى درده سهم مشاع از 64/50  سهم از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 64/50متر مربع مجزى 

شده از پالك 92فرعى ازدو - اصلى بخش9  انتقالى با واسطه از مالک رسمى حسن ایرانپور
59- رأى شــماره 139760302009002924 مورخ 1397/12/05  آقاى علــى ایرانپور مبارکه فرزند 
شعبانعلى درهجده  سهم مشاع از 64/50 سهم از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 64/50متر مربع 

مجزى شده از پالك 92فرعى ازدو - اصلى بخش9  انتقالى با واسطه از مالک رسمى حسن ایرانپور
60- رأى شــماره 139760302009002926 مورخ 1397/12/05  آقاى محمد على ایرانپور مبارکه 
فرزند شعبانعلى درهجده  سهم مشاع از 64/50 سهم از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 64/50متر 
مربع مجزى شده از پالك 92فرعى ازدو - اصلى بخش9  انتقالى با واسطه از مالک رسمى حسن ایرانپور

61- رأى شــماره 139760302009002925 مورخ 1397/12/05  آقاى حسین ایرانپور مبارکه فرزند 
شعبانعلى درهجده  سهم مشاع از 64/50 سهم از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 64/50متر مربع 

مجزى شده از پالك 92فرعى ازدو - اصلى بخش9  انتقالى با واسطه از مالک رسمى حسن ایرانپور
62- رأى شماره 139760302009002927 مورخ 1397/12/05  خانم خدیجه قریشى مبارکه  فرزند 
سید اسماعیل در ششدانگ یک باب مغازه به مســاحت 15/72متر مربع مجزى شده از پالك 92فرعى 

ازدو - اصلى بخش9  انتقالى با واسطه از مالک رسمى حسن ایرانپور
100/63- رأى شــماره 139760302009002339 مورخ 1397/09/28  آقاى حســین فنائى  فرزند 
اسمعیل در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 406متر مربع مجزى شده از پالك 11 - اصلى بخش8  

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بهادرخان نهچیرى 
100/64- رأى شــماره 139760302009002604 مورخ 1397/10/30  خانم شهناز رسولیان  فرزند 
حسن درسه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 120متر مربع مجزى شده از پالك 27 

فرعى از دو - اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى مرتضى کاویان مبارکه 
100/65- رأى شماره 139760302009002603 مورخ 1397/10/30  اقاى عزیزاله نجارزاده  فرزند 
سیف اله درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 120متر مربع مجزى شده از پالك 
27 فرعى از دو - اصلى بخــش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى مرتضى کاویان مبارکه 
تاریخ انتشار نوبت اول :   1397/12/07 تاریخ انتشار نوبت دوم :  1397/12/21 م الف: 392039 مظاهر 

نصرالهى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه/ 12/151
ابالغ اجراییه

نظر به اینکه در پرونده کالسه 557/97 اجراى احکام شــوراهاى حل اختالف شهرستان لنجان حسب 
مفاد دادنامه شماره 817- 97/8/17 صادره از شعبه چهارم حقوقى محکوم علیه نازپرى ادرمایى  محکوم 
به پرداخت مبلغ 16/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 295/000 ریال بابت خسارت 
دادرسى و پرداخت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست 97/6/11 لغایت زمان وصول محکوم به در حق 

محکوم له سید اصغر دادور گردیده است و حسب محتویات پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان 
مى باشد علیهذا مراتب یک نوبت آگهى میگردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهى نسبت 
به اجراء مفاد حکم اقدام نماید و اال وفق مقررات اقدام میگردد. م الف: 389659 شعبه چهارم اجراى احکام 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /12/148
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- عیسى جمشیدى دادخواستى به مبلغ 33/584/809 
ریال بطرفیت سیامک نقدى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 1346/97 در شعبه 
چهارم حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت 
خوانده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز چهارشنبه مورخ 
98/1/21 ســاعت 8/45 در جلســه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شــده تلقى و شورا غیابًا 
رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 389660 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان (مجتمع شماره یک) /12/149 
ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 1225/97 دادنامه 1561-97/12/1 مرجع 
رسیدگى شــعبه هشــتم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: على مردان اله یارى  نشانى: نجف 
آباد – خ مولوى شــمالى ك ش شــیرزادى –پالك 7- کد پســتى 8514849183  وکیل خواهان : 
محمد لطفى و عظیمه صادقى  نشانى : نجف آباد –خ امام بعد از چهار راه شهردارى نبش کوى شهامت 
طبقه فوقانى دفتر وکالت خوانده: بهنام چهرقانى نشــانى: مجهول المکان ، موضوع: مطالبه وجه یک 
فقره چک به شــماره 20122 جمعا به مبلغ 137/500/000 ریال گردشــکار: خواهان دادخواســتى به 
خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالسه فوق 
و جرى تشــریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شــورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه 
به محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا 
درخصوص دعواى على مــردان اله یارى با وکالــت محمد لطفى و عظیمه صادقــى  به طرفیت بهنام 
چهرقانى به خواســته مطالبه تقدیمى از ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که 
داللت بر اســتقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشــته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید 
خواهان که داللت بر بقاى دین و اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا 
چون خوانده دفاعى در قبــال دعواى مطروحه نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده اســت 
لذا مســتنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 
314 قانون تجــارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیــت خوانده به پرداخت 
مبلغ 137/500/000 ریــال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 4/150/000  ریــال به عنوان هزینه 
هاى دادرســى و ابطال تمبر از باب تســبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر 
و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1396/2/30  لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه ، درحق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در همین شعبه و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى 

باشد.391068/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه هشتم/ 12/150
مزایده

در پرونده کالســه 972680  دوم مدنى اجرایى و به موجب دادنامه 9709973730200541 صادره از 
شعبه دوم عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى خانم گلى جان مختارى پور در حق محکوم لهم منصور 
خسروى بابادى و ناصر خسروى  محکوم است به پرداخت 2/806/300/00 بابت محکوم به 61200000 
ریال هزینه دادرســى و  46400/000ریال حق الوکاله وکیل و مبلغ 95000000 ریال نیم عشر درحق 
صندوق دولت که از طریق اجراى احکام ملک ذیل جهت اســتیفاء مبلغ محکوم به توقیف فیزیکى شده 
و  توسط کارشناس دادگسترى آقاى حیدر حیدرى که ملک واقع در نجف آباد یزدانشهر بلوار مطهرى خ 
نهم شرقى قسمت اول بهارستان 9 پالك 13 و کد پستى 8519716611 مى باشد و داراى حدود یکصد 
و چهل و پنج متر مربع عرصه و حدود یکصد و چهارده (همکف و سر پله ) متر مربع بنا مى باشد که احداث 
بنا عمدتا با مصالح سقف آجر و آهن کف فرش موزائیک درب هاى بیرونى پروفیل دربهاى داخلى چوبى 
و پروفیل قدیمى سرویس آهن قدیمى نماى داخلى گچ نماى خارجى انجام نشده مشترکات آب و برق و 
گاز با توجه به موارد فوق و موقعیت و مساحت عرصه و اعیان و نوع بنا و مشترکات و متعلقات ارزش عرصه 
و اعیان جمعا 1/350/000/000 ریال ارزیابى گردیده است. توضیحا هیچ گونه سند مالکیتى ارائه نشده 
تا بتوان ابعاد را با سند مالکیت تطابق داد و ملک بصورت قولنامه اى ارزیابى گردیده است ./ که باتوجه به 
مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى ملک معرفى شده  ازطریق اجراى احکام 
حقوقى نجف آباد درتاریخ 1397/12/19  ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده 
مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس 
به حساب شــماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام 
ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار 
مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 393032/م الف 

مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد 12/153 
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511874720- 97/12/5 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 انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد
- راى 139760302210001236 مورخ 1397/09/26 هیات اقاى اشــکان ندیمى هرندى به شماره 
شناسنامه 1389 ملى 1290548242 صادره از اصفهان فرزند اصغر بر ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 209 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 2248/70 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک 
جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى ســلیمان ربیعى. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1397/12/7 تاریخ انتشار نوبت دوم: 23 /1397/12 م الف: 392678 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /12/154

مدیرکل نوسازى مدارس استان اصفهان گفت: معمارى و 
مدیریت سبز در فضاهاى آموزشى، الزمه صرفه جویى در 

مصرف بهینه انرژى است.
مهدى میربد افزود: نباید به مقوله معمارى و مدیریت سبز در 
فضاهاى آموزشى به عنوان یک مفهوم لوکس و ظاهرى نگاه 
شــود.  وى موضوع پرداختن به مدیریت و معمارى سبز در 
فضاهاى آموزشى را از مهمترین و جدى ترین رویکردهاى 

سازمان نوسازى مدارس عنوان کرد. 
میربد در ادامه به تشریح فعالیت هاى اجرا شده توسط این 
اداره کل پرداخت و گفت: هم اکنون در بیش از 50 مدرسه 
در استان از پنل هاى خورشیدى فتوولتائیک (سیستمى که 

قادر به تبدیل مستقیم انرژى خورشیدى به انرژى الکتریسیته 
است) استفاده شده است. مدیرکل نوسازى مدارس استان 
اصفهان یادآور شد: استفاده از پنل هاى خورشیدى حرارتى 
براى تأمین آب گرم ســرویس هاى بهداشــتى مدارس، 
استفاده از سیستم آبیارى قطره اى براى فضاى سبز مدارس، 
اصالح مشــخصات فنــى پروژه ها در راســتاى مدیریت 
سبز، سرویس و نگهدارى سیســتم هاى حرارت مرکزى 
وموتورخانه ها، کنترل هوشمند، اجرا و نصب دستگاه هاى 
سختى گیر الکترومغناطیسى، اجراى سیستم بازیاب انرژى 
و هدایت فرهنگى در راستاى مدیریت سبز مدارس، از جمله 

اقدامات اداره کل نوسازى مدارس اصفهان است. 

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان گفت: 
بیش از 60 هزار مددجوى اصفهانى تا پایــان بهمن ماه از 

دوره هاى آموزش خانواده بهره مند شدند.
محمدرضا متین پور با اشاره به ارائه آموزش هاى خانواده به 
مددجویان تحت حمایت این نهاد، گفت: فقر فرهنگى و مالى، 
به دنبال یکدیگر قرار دارند و مبارزه با هیچیک از آنها از مسیر 
نادیده گرفتن دیگرى نمى گذرد. وى ادامه داد: فقر فرهنگى 
و نبود توان مدیریت در سرپرست خانوار، به دنبال خود فقر 
مادى را مى آورد و فقر مادى نیز با کاستن از امکان توجه به 
عرصه هاى غیر معیشتى، باعث تشدید فقر فرهنگى مى شود. 
متین پور رســالت کمیته امداد را،  حمایــت از محرومان و 

نیازمندان  و تالش براى خودکفایى و توانمندى آنها دانست و 
گفت: این رسالت، ضرورت توجه به ابعاد فرهنگى، اجتماعى 
و معنوى زندگى جامعه تحت حمایت ایــن نهاد را افزایش 
مى دهد. وى برنامه هاى آموزش خانواده کمیته امداد اصفهان 
را از محورى ترین برنامه هاى فرهنگى این نهاد برشــمرد 
و افزود: تا پایان بهمن ماه امسال بیش از 60 هزار مددجو از 
آموزش هاى ارائه شده در این زمینه بهره مند شدند. متین پور 
ادامه داد: برنامه هاى قرآنى، کالس هاى پیشگیرى از اعتیاد، 
طرح هاى محو بى سوادى و برنامه هاى فرهنگى و تربیتى 
در ســال جارى براى آموزش خانواده هــاى تحت حمایت 

اجراشده است.

کاهش مصرف انرژى 
نیازمند معمارى سبز است

بهره مندى60 هزار مددجوى 
اصفهانى از  دوره هاى آموزشى

بارانداز شیالت در میدان میوه 
و تره بار راه اندازى مى شود

عباسعلى جوادى، رئیس کمیسیون بهداشت و خدمات 
شهرى شوراى اسالمى شهر اصفهان از راه اندازى بارانداز 
شیالت در میدان مرکزى میوه و تره بار این شهر خبر داد.

جشنواره غذا در 
دانشگاه اصفهان

نخستین جشنواره دانشجویى غذا در دانشگاه اصفهان 
برگزار خواهد شد.نخســتین جشــنواره غذا از 12 تا 
15 اسفندماه برگزار مى شــود. دریافت غرفه در این 
جشنواره رایگان است و تا هشتم اسفندماه(فردا) براى 
ثبت نام زمان باقى اســت. همچنین عواید فروش 
در این جشــنواره صرف کودکان کار و دانشجویان 

کم بضاعت خواهد شد.

رنگ آمیزى جداول شهر در 
آستانه نوروز

مدیر اداره خدمات شهرى شهردارى اصفهان گفت: 
در آستانه سال جدید و عید نوروز، جداول خیابان  هاى 
شــهر، نرده هاى پل ها، اتوبان ها و تمام المان هاى 

شهرى که نیاز به رنگ آمیزى دارند، رنگ مى شوند.
غالمرضا ساکتى اظهار کرد: رنگ آمیزى جداول شهر 
اصفهان همه ساله از ابتداى اسفندماه آغاز مى شود و 

از 10 تا 25 اسفندماه شتاب مى گیرد.

خبر

شــرکت فوالد مبارکه با 130هزار میلیارد ریال سرمایه 
جدید، بزرگ ترین شرکت بورس اوراق بهادار شد.

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه، سرمایه شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان را در زمان پذیرش در بورس اوراق بهادار 
در اســفند 1385،  پانزده هزار میلیارد و 800میلیون ریال 
بیان کرد و گفت: پس ازآن در چهار مرحله، ســرمایه این 

شرکت فوالدى 75هزار  میلیارد ریال افزایش یافت.
حمیدرضا عظیمیان بر افزایش ســرمایه جدید به میزان 
55 هزار میلیارد ریــال تأکید کرد و افزود: با احتســاب 
افزایش سرمایه جدید، ســرمایه این شرکت به 130هزار 
میلیارد ریال افزایش یافت و شرکت فوالد مبارکه در میان 
شرکت هاى بزرگ پذیرفته شده در بورس، در جایگاه اول 

قرار خواهد گرفت.

وى گفت: این ســرمایه جدید تا مبلغ تعیین شده در چهار 
حوزه عمده از قرار 36درصد براى تکمیل سرمایه در گردش 
ویژه برنامه هاى آینده، بازیافت مخارج سرمایه ها به منظور 
تکمیل طرح هاى در دست اجرا به میزان 34درصد، بازیافت 
مخارج بابت تملک سرمایه گذارى هاى بلندمدت به میزان 
16درصد و 14درصد هم مشــارکت در افزایش سرمایه 

شرکت هاى فرعى و وابسته سرمایه گذارى خواهد شد.
مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه با تأکید بر اینکه افزایش 
73درصدى ســرمایه، فرصت هاى مناسبى براى فوالد 
مبارکه فراهم خواهد کرد، افزود: این شرکت با بهره گیرى 
مناسب از این فرصت ها مى تواند براى دستیابى به اهداف 
راهبردى، همچنین تحقق مأموریت و رسالت خود گام هاى 

مهمى بردارد.

با تزریق 130هزار میلیارد ریال سرمایه جدید به برترین شرکت فوالدى کشور

فوالد مبارکه بزرگ ترین شرکت بورسى شد 

نخستین نمایشگاه مد و لباس طى روزهاى نهم تا یازدهم اسفندماه امسال 
با رویکرد توسعه و ارائه فرصت هاى خالقانه در اصفهان برپا مى شود.

این نمایشگاه که در فضایى به مساحت 2500 مترمربع برگزار مى شود، به 
ارائه توانایى ها و پتانسیل هاى طراحان و فعاالن حوزه مد و لباس مى پردازد 

تا هر چه بیشتر هنر خود را در معرض بازدید عالقه مندان قرار دهند.
دبیر علمى هنرى نخستین نمایشگاه هنر صنعت مد و لباس اصفهان درباره 
چگونگى برگزارى این نمایشــگاه گفت: در کنار بخش فروش و ارائه آثار 

طراحان نمایشگاه مدکس امسال، بخش نمایشى تک اثر با هدف اعالم 
توانمندى هاى طراحان لباس اصفهان و بــا حمایت اداره کل فرهنگ و 

ارشاد اسالمى استان اصفهان برگزار مى شود.
رضا میرمحمدصادقى افــزود: فعالیت هاى طراحان لبــاس در اصفهان 
امسال به مدد سازمان هاى مربوطه و نهادهاى دانشگاهى بسیار پررنگ تر 
از سال هاى گذشــته اتفاق افتاده و تاکنون گردهمایى هاى خوبى برگزار 

شده است.

9 تا 11 اسفندماه؛

برپایى نخستین نمایشگاه مد و لباس در اصفهان از روز پنج شنبه

مدیرکل گمرك  اصفهان گفت: در 11 ماه سال 97 
بالغ بر چهار میلیون و 593 هزار تن کاال به ارزش دو 
میلیارد و 266 میلیون دالر از این استان  به مقصد 98 
کشور جهان صادر شده که از لحاظ ارزش 47 درصد 

رشد داشته است.
اسدا... احمدى ونهرى عمده ترین کاالهاى صادراتى 
از اســتان اصفهان را، آهن و فوالد بــه ارزش 697 
میلیون دالر، محصوالت پتروشــیمى 439 میلیون 
دالر، فرش 186 میلیون دالر و محصوالت شیمى 
آلــى را 149 میلیــون دالر برشــمرد و اظهارکرد: 
مهمترین کشــورهاى مقصد کاالهــاى صادراتى 
اســتان اصفهان، عراق با 770 میلیــون دالر و 34 
درصد، افغانســتان با 305 میلیون دالر و 13 درصد، 
امارات متحده عربى با 219 میلیون دالر و 10 درصد، 
پاکستان با 182 میلیون دالر و 8 درصد و عمان با 161 
میلیون دالر و 7 درصد سهم از کل صادرات استان 
هستند. مدیرکل گمرك استان اصفهان بیان کرد: 74 
هزار و 35 تن کاال به ارزش 336 میلیون و 509 هزار 
دالر نیز به گمرك اصفهان وارد شده که در مقایسه با 
مدت مشابه سال قبل، از نظر وزن 10 درصد و از نظر 

ارزش 9 درصد کاهش یافته است.

افزایش 47درصدى صادرات 
کاال از گمرکات استان
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آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت مشاوران نرم افزار پاسارگاد 
شرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 35974 و 
شناسه ملى 14000018860 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فــوق العاده مــورخ 1397/05/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت در واحد 
ثبتى اصفهان به نشانى استان اصفهان - شهرستان 
اصفهان - بخش مرکزى - شهر اصفهان-محله رباط-

-خیابان شهید باهنر-کوچه امید[37]-پالك 3--طبقه 
همکف-کدپستى 8138754683 تغییر یافت وماده 
مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (389302)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت تعاونى کشاورزى 
دامداران زمرد کشــت بادرود به شماره 
ثبت 33 و شناسه ملى 10260049157 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1397/11/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - ترازنامه و 
صورتهاى مالى منتهى به 1396/12/29 
به تصویب رسید. - آخرین رقم سرمایه 
به مبلغ 2770800000 ریال به مجمع 
گزارش گردید. - احمد مظلومى به شماره 
ملى 1239198701 8766117141 
به ســمت بازرس اصلى و کریم یوسفى 
به شماره ملى 1239803044 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
مالى انتخاب شدند. - روزنامه نصف جهان 
براى درج آگهى هاى شــرکت انتخاب 
گردیــد. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى بادرود
(390953) 

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت آرکا صنعت پارس 
آسیا ســهامى خاص به شماره ثبت 58623 
و شناســه ملى 14006837390 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1397/11/06 موارد ذیل به موضوع فعالیت 
شرکت ماده 2 اساسنامه الحاق شد : "ثبت 
موضوع فعالیت به شــرح ذیل به منزله اخذ و 
صدور پروانه فعالیت نمى باشــد : -1 تولید، 
واردات، مونتاژ و خرید و فــروش ملزومات 
تابلو برق -2 تولید، واردات، مونتاژ و فروش 
کلیه ملزومات الکتریکى، الکترونیکى، خانگى 
و صنعتى -3 واردات، تولید، مونتاژ و فروش 
دســتگاهها و قطعات صنعتى، کشــاورزى، 
راهدارى و ابزارآالت به صورت کامل، منفصله 
و نیمه منفصله -4 تامین مــواد اولیه، اقالم 
مصرفى، اقالم میانى تولید، قطعات صنعتى و 
دستگاههاى مورد نیاز کارخانجات، بازرگانان و 
فعالیت صنعتى به صورت واردات، تولید، مونتاژ 
و فروش ، پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع 
ذیصالح" اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان
(389317) 

آگهى تغییرات
تاسیس شرکت تعاونى آموزش از راه دور پیغام فرهنگ بادرود درتاریخ 1397/12/01 به شماره ثبت 352 به شناســه ملى 14008162965 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع : الف - تاسیس و راه اندازى و اداره ى مدارس غیردولتى در مقاطع مختلف تحصیلى اعم از دوره پیش 
دبستانى، آمادگى و دبستان، متوسطه دوره اول، متوسطه دوره دوم، هنرستان با رعایت نظام جدید آموزشى کشور. ب- دایر نمودن کالس هاى تقویتى و آمادگى کنکور و ایجاد 
آموزشگاه هاى علمى و آزاد و تاسیس آموزشگاه هاى آموزش زبان هاى خارجى. ج- ارایه ى خدمات فرهنگى ، آموزشى و پرورشى و ایجاد مراکز و اماکن ورزشى، تفریحى و هنرى 
و تشکیل و برگزارى نمایشگاه در زمینه فعالیت هاى فوق برنامه در واحدهاى آموزشى مربوط. د- عضویت و مشارکت در تعاونى هاى آموزشى و فرهنگى غیردولتى. ه- اجاره و 
خرید و ساخت و ساز فضاهاى مناسب جهت انجام فعالیت هاى آموزشى و پرورشى با رعایت استانداردهاى متداول و پس از تائید نوسازى و توسعه و تجهیز مدارس کشور و تهیه 
و تدارك امکانات و تجهیزات ضرورى و مورد نیاز واحدهاى آموزشى و پرورشى از قبیل وسایل کمک آموزشى و تکنولوژى آموزشى و وسایل آزمایشگاهى و غیره. و- انجام کلیه 
فعالیت ها و ارائه خدمات در زمینه اعتال و تامین آموزش و پرورش کشور با تصویب و تائید وزارت آموزش و پرورش و پس از طى تشریفات و مراحل قانونى و با رعایت جنبه هاى 
غیردولتى در هر مورد و ضوابط و مقررات مربوطه. ز- انجام سایر فعالیت هاى مرتبط با اهداف تعاونى با استفاده از سرمایه و نیروى کار، مهارت و تخصص اعضا. تبصره 1 : کلیه 
فعالیت هاى شرکت تعاونى در مسایل آموزشى و پرورشى مصرحه در این اساسنامه تابع قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشى و پرورشى غیردولتى و آیین نامه هاى 
اجرایى آن و مطابق اهداف و ضوابط و برنامه ها و دستورالعمل هاى ععمومى وزارت آموزش و پرورش و شوراى عالى وزارت آموزش و پرورش بوده و با نظارت و تصویب وزارت 
آموزش و پرورش و شوراى نظارت معاونت مشارکت هاى مردمى و امور مدارس غیردولتى قابلیت اجرایى دارد. تبصره 2 : دارا بودن موافقت اصولى تاسیس مدرسه غیردولتى از 
وزارت آموزش و پرورش براى نماینده شرکت تعاونى الزامى است. تبصره 3 : عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى ، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلى و خارجى تبصره 4 
: مشارکت و سرمایه گذارى در بخش عمومى ، دولتى ، تعاونى یا اشخاص حقیقى و حقوقى ذى صالح تبصره 5 : اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیالت اعتبارى از منابع بانکى، 
صندوق تعاون و دیگر موسسات مالى اعتبارى و اشخاص حقیقى و حقوقى دیگر تبصره 6 : اخذ کمک و هدایاى نقدى و غیر نقدى از دولت ، اشخاص حقیقى و حقوقى تبصره 7 : 
توزیع وجوه به حساب سپرده بلند مدت و کوتاه مدت در بانک ها و یا صندوق تعاون کشور تبصره 8 : سرمایه گذارى و خرید سهام اتحادیه مربوطه و یا سایر شرکت ها و موسسات 
عمومى ، تعاون و یا خصوصى تبصره 9 : مشارکت دادن اعضا و خصوصا مدیران تعاونى در دوره هاى آموزشى تخصصى براى ارتقا سطح خدمات تبصره 10 : ایجاد شعب و نمایندگى 
داخلى و خارجى جهت تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت تبصره 11 : در صورتیکه براى انجام هریک از فعالیتهاى موضوع تعاونى، نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصالح قانونى 
باشد تعاونى مکلف به اخذ آن است . مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان نطنز ، بخش امام زاده ، شهر بادرود، حصارو ، مدرسه شهید 
رجائى ، کوچه مدرسه راهنمایى شهید رجایى ، بلوار بسیج ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8766198852 سرمایه شخصیت حقوقى : 42000000ریال مى باشد منقسم به 42 
سهم 1000000 ریالى است که مبلغ 14000000 ریال ان طى گواهى بانکى شماره 60/97/1453053 مورخ 1397/11/8 بانک رفاه شعبه بادرود پرداخت و مابقى در تعهد 
سهامداران است اولین مدیران : رسول جعفرى اریسمانى به شماره ملى 1142147339 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال احمد جعفرى اریسمانى به شماره 
ملى 1239798806 و به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت 3 سال فرهنگ خانم دهقانى قربى به کد ملى 1239845601 بعنوان عضو اصلى و منشى هیات 
مدیره به مدت 3 سال محسن جعفرى اریسمانى به شماره ملى 1230044914 و به سمت عضو على البدل به مدت 3 سال مونا محیطى اصلى به شماره ملى 2721608908 
و به سمت عضو على البدل به مدت 3 سال یاسر جعفرى به کد ملى 1239946112 بعنوان بازرس اصلى والهام صالح پور شهرضا به کد ملى 1199892793 بعنوان بازرس 
على البدل به مدت 1 سال تعیین شدند دارندگان حق امضا : کلیه قراردادها و اسناد رسمى و تعهد آور بانکى با امضاى احمد جعفرى اریسمانى (مدیرعامل) و فرهنگ خانم دهقانى 
قربى (منشى) و درغیاب فرهنگ خانم دهقانى قربى (منشى) با امضاى رسول جعفرى اریسمانى (نائب رئیس) و مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادى با امضاء احمد جعفرى 
اریسمانى (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازگشت به نامه شماره 2974 مورخ 1397/11/14 اداره تعاون بادرود اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى بادرود
(389331) 

5 سبزى که 
سالمت بدنتان را 
تضمین مى کنند

 رنگ تنها یکى از شاخص هاى تعیین کننده مغذى بودن غذاهاست. بهترین روش 
براى به دست آوردن مواد مغذى بیشتر و آنتى اکسیدان هاى ضد بیمارى، مصرف 
میوه ها و سبزیجات رنگى است اما این به معناى اجتناب از مصرف گیاهان سفید 

نیست.
 میوه ها و سبزیجات رنگى، نشان دهنده مواد غذایى گیاهى خاص هستند، مانند 

کاروتنوئید ها که در گیاهان نارنجى رنگ یا آنتوسیانین که در گیاهان آبى رنگ موجود 
است و مى توانند در جلوگیرى از بیمارى هاى قلبى و سرطان مؤثر باشند. 

با این حال، یک پژوهش جدید نشان مى دهد که گیاهان سفید حاوى 
،D ویتامین ،C مواد مغذى سودمند و ضرورى گیاهى از جمله ویتامین

 فیبر، پتاسیم و کلسیم هستند. در واقع مصرف سبزیجاتى که
 به صورت طبیعى سفیدرنگ هستند، به تأمین برخى از نیاز هاى

 ضرورى بدن و در نتیجه سالمتى بیشتر کمک مى کنند.

گل ک لم
در کنار ســبزیجاتى مثــل بروکلى، کلــم وجوانه 
بروکســل، گل کلم نیز داراى خواص بسیار مفیدى 
است. این ســبزى حاوى ترکیبات سولفور است که 
با ســرطان مبارزه کرده و بافت استخوانى را قوى و 

سالمت رگ هاى خونى را هم حفظ مى کند.

قارچ
قارچ ها انرژى کمى دارند و کلسترول و چربى و گلوتن هم ندارند. مقادیر 
سدیم آنها پایین اســت، اما در عوض مقادیر زیادى ســلنیوم، پتاسیم، 

انــد. قارچ ها ریبوفالوین، نیاســین و ویتامین D در خود جاى داده 
همچنین در فرد احســاس سیرى طوالنى 

مدت به وجود مى آورند و 
مى توان از آنها براى 
کنترل وزن استفاده 

کرد.

سیر
ســیر نه تنها به غذاها طعم بهترى مى دهد بلکه گفته مى شود که به رویش 
مو و از بین رفتن آکنه و جلوگیرى از سرماخوردگى و آنفلوآنزا کمک مى کند. 
ترکیبات آنتى اکســیدان موجود در ســیر نیز به تقویت سیستم ایمنى بدن 

کمک مى کنند. براى اینکه بتوانید از فعال ترین ماده موجود در ســیر 
که آلیسین نام دارد، اســتفاده کنید باید قبل از 

اینکه ســیر را بپزید و یا حرارت دهید، 
حبه هاى تازه آن را خرد کنید و 

در مجاورت هواى 
آزاد قــرار دهید تا 

براى مدتى بماند.

پیاز
ترکیبــات ضد التهابى بــه نام کوئرســتین در پیاز 
وجود دارند کــه مشــکالت ناشــى از آرتریت را 

ز مرتفع تر مى کننــد و احتمال  و بــر
ســرطان، بیمارى هاى 

قلبــى و دیابــت را 
کاهش مى دهد 
و سیستم ایمنى 
بدن را نیز تقویت 

مى کند.

سیب زمینى
تقریبًا اکثر افراد نیــاز روزانه خود به پتاســیم و فیبر را تأمین 
نمى کنند. سیب زمینى ســفید، بیشتر از هر ســبزى و میوه، 
حاوى پتاسیم اســت و به اندازه بقیه میوه ها و سبزى ها، فیبر 
 B6 ویتامین ،C دارد. همچنین سیب زمینى، حاوى ویتامین

و منیزیم است و مقدار کمى هم پروتئین با کیفیت باال دارد.

، اما در عوض مقادیر زیادى ســلنیوم، پتاسیم، 
انــد. قارچ ها Dو ویتامین D در خود جاى داده 

س سیرى طوالنى 

ــیدانن موجود در ســیر نیز به تقویت سیستم ایمنى بدن 
ى اینککه بتوانید از فعال ترینماده موجود در ســیر

، اســتتفاده کنید باید قبل از 
د و یا ححرارت دهید، 

ک کنید و  را خرد

زىکننــد و احتمال و بــر
 بیمارى هاى 

یابــت را 
ى دهد 
یمنى

قویت 

بر اساس مطالعه اى که از ســوى محققان دانشگاه 
کمبریج انجام شــده، پیاده روى روزانه نه تنها باعث 
تناســب اندام و جلوگیرى از چاقــى و افزایش وزن 
مى شود، بلکه مى تواند با بهبود سالمت کلى جسم و 
روان، خطر مرگ زودرس را در بسیارى از افراد به مقدار 

قابل توجهى کاهش دهد.

در پیشگیرى از زوال عقل مؤثر است
انجام تمرینات هوازى سبک در افرادى که از اختالالت 
و مشکالت حافظه رنج مى برند، مى تواند عالیم زوال 
عقل را کاهش دهد. مطالعات نشان مى دهند که پیاده 
روى منظم و روزانه و انجام فعالیت هاى بدنى سبک 
هوازى حداقل ســه بار در هفته، به طور کلى موجب 

بهبود عملکرد و فرایند هاى ذهنى خواهد شد.

به بهبــود عملکــرد قلب 
کمک مى کند

قلب شــما، عضوى از بدن شماست که 
بیشترین سود را از پیاده روى روزانه خواهد برد. پیاده 
روى به قلب در گردش بهتر خــون کمک مى کند و 
باعث بهبود عملکرد سیستم قلب و عروق خواهد شد 
که در نهایت به کاهش مشکالت و بیمارى هاى قلبى 

و مرگ و میر ناشى از آن خواهد انجامید.

حتمــال ابتــال بــه ســرطان را  ا
کاهش مى دهد

بر اساس مطالعه اى که در سال 2018 انجام شده، پیاده 
روى مى تواند در فرایند درمان سرطان کمک مهمى 
باشد چون باعث کاهش احســاس خستگى ناشى از 
درمان مى شود. نتایج این مطالعه نشان مى دهد یک 
پیاده روى 180 دقیقه اى در طول هفته در فرایند درمان 
و پیشگیرى از سرطان روده و سرطان سینه در زنان 

بسیار مؤثر خواهد بود.

 وضعیت روحى شما را بهبود مى بخشد
بر اساس مطالعات انجام شده افرادى که عادت به پیاده 
روى روزانه و انجام تمرینات ورزشــى دارند، خلق و 
خوى بهترى نسبت به سایر افراد دارند. بنابراین توصیه 
مى شود در شــرایط وجود تنش هاى 
احساسى، خســتگى هاى ذهنى، 
عالیم افسردگى و در مواجهه با 
اســترس، به پیاده روى در هواى 

باز بپردازید.

باعــث افزایش 
 D ویتامین  سطح 

مى شود
مطالعات نشــان 
مى دهنــد که 
پیــاده روى در 
زیر نور خورشید، 
در جذب ویتامین 
D بــه بــدن کمــک 
مى کند. ویتامین D، به 
استخوان ها اجازه جذب 
کلسیم و فسفر مى دهد 
که به استحکام سیستم 
اســکلتى بدن منجر 

مى شود.

 5 فایده پیاده روى روزانه

 چند روز یک بار موهایمان را با شامپو بشوییم؟
یک متخصص پوست و مو گفت: شاید برایتان سخت 
یا خالف عادت باشد که هر روز شامپو استفاده نکنید اما 

باید گفت که آب هم براى تمیز کردن مو کافى است.
مونا طزرى اظهار کرد: براى داشــتن موهایى سالم و 
پرپشت در وهله نخست باید ساختار و جنس موى خود 
را بشناسید تا بتوانید آنها را به بهترین شکل نگهدارى 
کنید؛ بنابراین بهتر است به پزشک مراجعه کنید و در این 
مورد راهنمایى بگیرید، در ضمن همیشه نحوه مصرف 
شامپو که روى آن درج شده را بخوانید، برخى افراد تصور 
مى کنند لزومى ندارد اطالعات روى شامپو را خواند اما 
بعضى شامپو ها با بقیه متفاوت است و دستور استفاده 

متفاوتى هم دارند.
این متخصص پوســت و مو بیان کرد: غیر از دستور 
مصرف محتویات شامپو را هم بررسى کنید، بعضى از 
شامپو ها حاوى لیمو و نعناع است که بعضى از افراد به 
آن حساســیت دارند، بعضى هم حاوى مواد شیمیایى 
است که بعضى از افراد را دچار آلرژى مى کند، در نتیجه 
همیشه اطالعات روى شامپو را بخوانید و سعى کنید 

بهترین انتخاب را براى موهایتان داشته باشید، در 
ضمن حتماً به نوع موى خود توجه 

کنید اینکه چرب یا خشک 
بوده در انتخاب شامپو 

مهم است.
طزرى با اشاره به 
اینکه برخى افراد 
هر روز به حمام 
مى روند و شامپو 

اســتفاده مى کنند 

که این کار نادرستى است، تشــریح کرد: اگر احساس 
مى کنید هر روز نیاز به استحمام دارید سعى کنید هر روز 
شامپو استفاده نکنید، در این صورت ساقه مو به شدت 
نازك خواهد شد همچنین بسیارى از ویتامین هاى مو 

از بین خواهد رفت.
وى اظهار کرد: شــاید برایتان سخت یا خالف عادت 
باشــد که هر روز شامپو اســتفاده نکنید اما باید گفت 
که آب هم بــراى تمیز کردن مو کافى اســت چرا که 
آب هم مى تواند آلودگى ها را از روى موهایتان بردارد، 
مى توانید در انتهاى اســتحمامتان کمى نرم کننده به 

ساقه موهایتان بزنید.
این متخصص پوســت و مو گفت: فقط به کف ســر 
شامپو بزنید و ماساژ دهید، همه  موها را به هم نمالید، 
رسیدن کف شامپو به ساقه و انتهاى مو ها کافى است؛ 
برخى عادت دارند با آب داغ استحمام  کنند که اشتباه 
است، استحمام با آب داغ ریشــه مو را ضعیف خواهد 

کرد.
طزرى یادآورى کرد: زیاد شامپو نزنید، برخى دستور مصرف 
را فراموش مى کنند و مقدار زیادى شامپو استفاده مى کنند 
و باقیمانده شامپو روى کف سر باقى مى ماند و تکرار این کار 
در طوالنى مدت مانع تنفس کافى پوست سر و ریزش 
مو مى شود؛  اگر روزانه ورزش نمى کنید، مو هاى 
چربى ندارید استفاده از شامپو پنج روز یک بار 
کافى است و بیشتر از این مقدار 
مو هاى شــما 
را خشــک 
وزوزى  و 

مى کند.

درمان نابارورى با درمان نابارورى با 
جوانه نخودجوانه نخود

حیدر عظمایى، محقق و پژوهشــگر طب سنتى درباره 
مهمترین خواص جوانه نخود گفت: جوانه نخود داراى 
ارزش غذایى باالیى اســت و براى افرادى که مشکل 
بارورى دارند بسیار مفید و اثربخش است. وى افزود: این 
جوانه به علت داشــتن ویتامین هاى A، E و C خاصیت 
آنتى اکســیدانى دارد و موجب تقویت سیســتم ایمنى 
بدن مى شــود و از آن در برابر انواع بیمارى ها مخصوصًا 

سرطان هاى ریه و سینه محافظت مى کند.
این محقق و پژوهشگر طب سنتى گفت: جوانه نخود به 
علت داشتن ویتامین B12، آهن و اسیدفولیک، موجب 
افزایش گلبول هاى قرمز خون و رفع کم خونى مى شود. 
عظمایى بیان کرد: از دیگر خــواص این جوانه مى توان 
ضدانگل، کنترل قند، فشار و چربى خون، تقویت سیستم 
قلبى عروقى، تنظیم سوخت و ساز بدن و رفع خستگى 

را نام برد.
این محقق و پژوهشگر طب ســنتى اظهار کرد: جوانه 
نخود به علت داشتن ویتامین D، کلسیم، منیزیم، فسفر و 
سلنیوم تأثیرى چشمگیر در تقویت و استحکام استخوان و 
دندان دارد و از پوکى استخوان و آرتروز پیشگیرى مى کند. 
 عظمایى بیان کرد: این جوانه حــاوى انواع ویتامین ها 
و امالح معدنى مفید اســت و موجب تقویت، طراوت و 
جوانسازى پوســت و رشد مو شــده و از پیرى زودرس 

پیشگیرى مى کند.

آمبلیوپى یا تنبلى چشم حدود 2 تا 3 درصد افراد 
جامعه را گرفتار مى کند و اگــر به موقع درمان 
نشود، باعث کاهش دید دایمى در طول زندگى 

فرد مى شود. 
در این اختالل ممکن اســت ظاهر چشم سالم 
باشــد اما دید کودك با وجود استفاده از عینک 
کامل نیســت. این حالت زمانى اتفاق مى افتد 
که تکامل بینایى در یک چشم به صورت طبیعى 

اتفاق افتاده اما در چشم دیگر غیرطبیعى است.
 تنبلى چشم اغلب یک چشــم را درگیر مى کند 
اما گاهى ممکن است هر دو چشم را گرفتار کند. 
مسیر بینایى از تولد تا 9 سالگى تکامل مى یابد و 
در دوران شیرخوارگى سرعت این تکامل بیشتر 
است. سرعتى که تنبلى چشم پیشرفت مى کند 
به سن کودك بستگى داشته و در کودکان کوچک 
تر سریع تر به سمت کاهش بینایى پیش مى رود 

و برگشت و بهبودى آمبلیوپى هم در افراد کوچک 
تر سریع تر و بهتر است.

تأثیر سن روى تکامل سیستم عصبى به گونه اى 
است که پس از پنج سالگى، هر چه درمان تنبلى 
چشم بیشتر به تعویق بیافتد، احتمال به دست 
آوردن بینایى کامل کمتر مى شود و پس از هفت 
تا ده سالگى درمان تأثیر ناچیزى در بهبود بینایى 

خواهد داشت.

عالیم تنبلى چشم
این اختالل در اکثر موارد عالمت مشخصى ندارد 
و ظاهر چشــم کودك طبیعى است. همچنین 
کودك متوجه کاهــش بینایى خود نیســت و 
شکایتى از اختالل چشمى ندارد. معموالً تنبلى 
چشــم براى اولین بار در معاینات روتین قبل از 
مدرسه نمایان مى شود. انحراف چشم مى تواند 

هم علت و هم نتیجه تنبلى چشم باشد. هر گونه 
انحراف چشــمى بعد از چهار ماهگى حتماً باید 

توسط چشم پزشک بررسى شود.

عوامل ایجاد تنبلى چشم
در عیوب انکســارى (نزدیک بینــى، دوربینى 
و آستیگماتیســم)، اگر هر دو چشــم با شدت 
زیاد درگیر باشــند، هر دو چشــم و اگر تفاوت 
عیوب انکسارى بین دو چشم زیاد باشد، چشم 

ضعیف تر دچار تنبلى چشم مى شود.
لوچى یا انحراف چشــم مى تواند باعث دوبینى 
شــود و در نتیجــه تصویر واضحى تشــکیل 
نشــود. بدین ترتیب مغز به تدریج براى حذف 
دوبینى، تصویر چشــم منحرف را حذف کرده 
و در چشم منحرف تنبلى چشــم ایجاد خواهد

 شد.

 آنچه درباره تنبلى چشم باید بدانید

د در ن انتخاب را براى موهایتان داشته باشید،
حتماً به نوع موى خود توجه 

ینکه چرب یا خشک 
ر انتخاب شامپو 

ست.
اشاره به با
رخى افراد 
ز به حمام 
و شامپو د

اده مى کنند 

را فراموش مى کنند و مقدار زیادى شامپو استفا
و باقیمانده شامپو روى کف سر باقى مى ماند و ت
در طوالنى مدت مانع تنفسکافى پوستس
مو مى شود؛  اگر روزانه ورزش نمى کن
چربى ندارید استفاده از شامپو پنج
ا کافى است و بیشتر
مو ه
ر
و
مى
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 خداى تعالى محمد (ص) را نشــانه قیامت قرار داده و مژده دهنده بهشت و 
ترساننده از عقوبت. سیر ناشــده از دنیا رخت بر بست و سالم از هر خطا 
و گناهى به عالم آخرت درآمد. ســنگى بر روى سنگى ننهاد تا به راه خود 
رفت و دعوت پروردگارش را اجابت کرد. چقدر خدا را بر ما منت اســت 
که نعمت وجــود محمد (ص) را به مــا عطا کرد. پیشــرویى که از پى او 

موال على (ع)مى رویم و پیشوایى که پاى بر جاى پاى او مى نهیم.

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزایده با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید:
موضوع مزایده: فروش زمین مسکونى و آپارتمان ادارى

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مزایده: پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/12/18
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 97/12/19

- مدت اعتبار پیشنهادها: چهارشنبه 97/12/29
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مهلت و محل تسلیم پیشنهادها  انجام نمى شود.

آگهى مزایده

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

چاپ دوم

مبلغ 5٪ شرکت در مزایده (ریال)مبلغ پایه هر مترمربع (ریال)آدرسکاربرىمساحتقطعه شمارهردیف
8/000/00066/700/000قرطمان، روبروى مصالحىمسکونى17166/75
6/500/00069/342/000خیابان هفده شهریور، خیابان 16 مترى هاتفمسکونى29213/36
6/500/00070/060/250خیابان هفده شهریور، خیابان 16 مترى هاتفمسکونى37215/57
6/500/00058/399/250خیابان هفده شهریور، خیابان 16 مترى هاتفمسکونى44179/69
8/000/000113/392/000خیابان شهید منتظرى، جوى  گاردرمسکونى55283/48
7/000/00057/750/000خیابان عطار 1 روبروى جایگاه CNGمسکونى61165
8/500/00087/915/500خیابان قرطمانمسکونى77206/86
6/500/00051/398/750خیابان قرطمانمسکونى88158/15
35/000/000350/000/000بلوار پاسداران غربىمسکونى9400200
35/000/000350/000/000بلوار پاسداران غربىمسکونى10401200
65/000/000184/990/000خیابان بوعلى، طبقه 4 واحد شمالىادارى11056/92
65/000/000257/335/000خیابان بوعلى، طبقه 5ادارى12079/18

شهردارى محمدآباد در نظر دارد باستناد مجوز شماره 97/561 مورخ 97/10/23 شوراى محترم اسالمى شهر محمدآباد 
نسبت به فروش تعداد 1 پالك زمین با کاربرى کشاورزى با مشخصات ذیل اقدام نماید.

متقاضیان مى توانند به منظور آگاهى از شرایط مزایده، دریافت و تحویل مدارك شرکت در مزایده همه روزه به جز ایام 
تعطیل از تاریخ درج آگهى تا پایان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 97/12/23 به شهردارى محمدآباد مراجعه نمایند.
شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است. سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده 

ذکر گردیده است.
زمان تحویل پیشنهادات: روز شنبه مورخ 97/12/25

زمان بازگشایى پاکت پیشنهادات: روز یکشنبه مورخ 97/12/26
تلفن تماس: 46652541- 031 و 46652465- 031 

آگهى مزایده فروش زمین نوبت اول

حسین دهقان- شهردار محمدآباد

چاپ اول

قیمت کل کارشناسى مساحت/ مترمربعشماره پالكردیف
پالك (ریال)

سپرده شرکت در 
آدرس محلمزایده

ضلع جنوبى جاده 1-275002/750/000/000137/500/000
محمدآباد- شهرضا

هیئت اجرایى مجموعه هاى ورزشی وتفریحى کارگران استان اصفهان در نظر دارد اماکن خود را با شرایط زیر به متقاضیان واجد 
شرایط واگذار نماید :

زمان تحویل پاکتها : تا پایان وقت اداري ( ساعت 14:00) روز یکشنبه مورخ 98/01/18
زمان و محل بازگشایی پاکت ها : روز دوشنبه مورخ 98/01/19 ساعت 10 صبح - اصفهان ، چهارباغ باال ، روبروى بیمارستان شریعتى 

مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران اصفهان ، تلفن :031-36611410
لذا از متقاضیان دعوت می شود به منظور دریافت فرم و شرایط شرکت در مزایده حداکثر تا پایان وقت اداري ( ساعت 14:00) روز 
دوشنبه مورخ 97/12/20 به دبیرخانه هیئت اجرایى مجموعه هاى ورزشى وتفریحى کارگران استان اصفهان به نشانی چهارباغ 

باال ، روبروى بیمارستان شریعتى مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران اصفهان مراجعه نمایند .
دبیرخانه هیئت اجرایى مجموعه هاى ورزشى وتفریحى کارگران استان اصفهان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .

               www.Kargaran-s-esf.ir

آگهى مزایده

دبیرخانه هیئت اجرایى مجموعه هاى ورزشى وتفریحى کارگران استان اصفهان

مبلغ ضمانت شرکت در موضوع مزایدهکد محلردیف
مزایده ( ریال )

حداقل قیمت اجاره مدت قرارداد
ماهیانه  (ریال)

مغازه مابین باشگاه کارگران و فروشگاه 11011
شهر کتاب

72/000/000یک سال کامل43/200/000 

120/000/000یک سال کامل72/000/000پارکینگ باشگاه کارگران چهارباغ باال21015
15/000/000یک سال کامل9/000/000بوفه باشگاه کارگران چهارباغ باال31017

نوبت اول

دفتر ســرمایه گذارى و مشــارکت هاى شــهردارى منظریه در نظر دارد باستناد مصوبه 2 
صورتجلسه شماره 72 مورخ 97/11/08 شوراى اسالمى شــهر منظریه، احداث و راه اندازى 
مجتمع خدمات رفاهى بین جاده اى شهر منظریه را با شرایط ذیل انجام دهد. لذا متقاضیان 
مى توانند همه روزه جهت اخذ مدارك شرکت در فراخوان و بازدید از محل، تا پایان وقت ادارى 
روز شنبه مورخ 97/12/25 به دفتر امور ســرمایه گذارى و مشارکت هاى شهردارى مراجعه 

نمایند.
شرایط مزایده: 

1- روش اول: واگذارى قطعى زمین و کلیه مجوزات (موافقت نامه اصولى از سازمان راهدارى و 
حمل و نقل جاده اى، بر مبناى قیمت هیئت کارشناس رسمى).

2- روش دوم: مشارکت مدنى با بخش خصوصى و شرکت بر اساس آورده طرفین و تعیین سهم 
تراکه.

www.manzarie.ir
03153282131 -03153282028

آگهى فراخوان مرحله اول

سید على مرتضوى- شهردار منظریه

نوبت اول

شهردارى کوهپایه به استناد مصوبه شماره 594 مورخ 1397/11/17 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به واگذارى یک باب مغازه واقع در بر بلوار امام 
رضا روبروى راهدارى به صورت اجاره از طریق آگهى مزایده به واجدین شرایط به مدت دو سال شمسى اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت دریافت مدارك و 

بازدید محل از تاریخ 1397/12/07 لغایت 1397/12/21 به شهردارى کوهپایه مراجعه نمایند.
«الزم به ذکر است کلیه هزینه هاى آگهى، مالیات، عوارض، بیمه، کارشناسى و... به عهده برنده مزایده مى باشد.»

آگهى مزایده

محسن علیخانى- شهردار کوهپایه

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران 
واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت، اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/12/18
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/12/19

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031

(داخلى 395)

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 12/07 /1397

مبلغ تضمین برآورد (ریال)محل تأمین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه
(ریال)

احداث ایستگاه پمپاژ پساب تصفیه خانه 272/2- 4- 97
18/191/930/277910/000/000جارىفاضالب زرین شهر (دو مرحله اى)

احداث سازه دانه گیر تصفیه خانه فاضالب 316- 4- 97
16/261/894/762814/000/000جارىشرق اصفهان (با ارزیابى کیفى)

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه  عمومى خرید را مطابق جدول زیر از فروشندگان ذیصالح انجام 
دهد. همچنین از طریق مزایده مورد زیررا مطابق جدول ذیل به فروش رساند.

مهلت تحویل  اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/12/18
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/12/19

WWW.abfaesfahan.W.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن گویا :8-36680030-031(مزایده داخلى 458 مناقصه داخلى 388)

آگهى مناقصه عمومى 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

مبلغ تضمین (ریال) نوع بودجه موضوع مناقصه شماره مناقصه

457,000,000 جارى مزایده فروش اقالم راکد و ضایعاتى ، خسارتى مازاد شرکت آب و فاضالب  استان اصفهان 97-4-279/297

250,000,000 جارى خرید 5  دستگاه هواده دور کند شناور تصفیه خانه فاضالب سپاهان شهر  97-4-311

150,000,000 جارى خرید یک دستگاه آشغالگیر مکانیکى تصفیه خانه فاضالب سپاهان شهر  97-4-312

30,000,000 جارى مزایده فروش  درختان آفت زده  و خشکیده  در محوطه هاى فضاى سبز  تصفیه خانه هاى  آب و فاضالب  ، انبار 
چشمه توتى ، کارخانه لوله سازى  و چاه فلمن 97-4-317

268,000,000 جارى اعتبارات 
فوالد

 خرید و اجراى  سامانه هوشمند  نظارت تصویرى  منطقه مبارکه  در محدوده  تصفیه خانه فاضالب مبارکه  و 
ایستگاه هاى  پمپاژ جدید االحداث 97-4-318

514,000,000 جارى اعتبارات 
فوالد خرید و اجراى سامانه هوشمند نظارت تصویرى منطقه لنجان در محدوده تصفیه خانه  فاضالب لنجان  97-4-319

561,000,000 جارى خرید دوربین هاى مدار بسته ، تجهیزات شبکه و متعلقات مربوط به  
چشمه توتى ، پدر شاپ، چاه هاى شماره 4 و 9 فلمن و فاز دوم ستاد مرکزى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان  97-4-320

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 12/07 /1397


