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دست و پاى سرد در مورد سالمتى چه مى گوید؟افزایش 12درصدى نرخ کرایه سرویس مدارسنسخه جدید «مرد عنکبوتى» در راه استاستخدام کارآگاه خصوصى در آستانه نهایى شدن حمله عالى، دفاع نیاز به تالش بیشتر! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

روزانه یک قاشق رب انار بخورید

ادامه ماجراى نوشابه زمزم به جاى سنوات کارگرى!

مهمترین مشکل پلى اکریل چیست؟
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فیفادى در بقیه قــاره ها  
کشک مى شود!

بلیت پرسپولیس و السـد 
نجومى شد

بارش هاى مهر تأثیرى بر 
آب پشت سد زاینده رود 

نــداشت
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اصفهان از نقاط 
ارزان کشور براى

 حاشیه نشینى 
است

 3

انار یکى از بهترین آنتى اکسیدان هاى طبیعى است که براى تقویت سیستم 
ایمنى بدن، زیبایى پوست، چربى سوزى و... بسیار مفید است. 

رب انار نیز خواص مشابه انار را دارد و در تمام فصول نیز قابل دسترس است. 
مصرف روزانه یک قاشق رب انار مى تواند به چربى سوزى بدن، کاهش 

کلسترول و اسیدهاى چرب مضر کمک کند. 

نایب رئیس کمیســیون فرهنگــى و اجتماعى 
شــوراى اســالمى شــهر اصفهان گفت: این 
کالنشــهر براى حاشیه نشــینى از ارزان ترین 
مناطق کشور به شمار مى رود که هر مهاجرى را 

براى حضور در این شهر ترغیب مى کند.
کورش محمدى افزود: رســیدگى و پرداختن به 
مقوله حاشیه نشینى به عنوان پدیده اى جدید در 

کنار کالنشهرها، نیازمند...
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حمله شبانه از یزد به اصفهان!حمله شبانه از یزد به اصفهان!
نشست خبرى استاندار یزد در شامگاه شنبه با چاشنى توجیه و اتهام برگزار شد  نشست خبرى استاندار یزد در شامگاه شنبه با چاشنى توجیه و اتهام برگزار شد  
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این روزهاى کارخانه قدیمى اصفهان از زبان رئیس هیئت مدیره آن

مهدى فخیم زاده:

من و میرباقرى 
رقیب هم 
نیستیــم

 گرو! جان مادرت برو

فرصت انتقام و
 ارتقاى محبوبیت از دست رفت

محمد تقوى یک فرصت بزرگ را براى انتقام جام حذفى و کسب محبوبیت در دل هاى 
هواداران تبریزى از دست داد.

با وجود اینکه فقط 9 هفته از رقابت هاى لیگ برتر هجدهم گذشته 
اما تراکتورسازى تاکنون تحوالت و اتفاقات متفاوتى را تجربه 

کرده است. 
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آگهى مناقصه 
واگذارى کارگاه کفش طبى توانبخشى جمعیت هالل احمر (14- 97)

جمعیت هالل احمر استان اصفهان درنظردارد کارگاه تولید کفش طبی مرکز توانبخشی شهید مدرس خود 
واقع در خیابان سعادت آباد جنب مصلی را از تاریخ 97/08/25 به مدت یک سال و از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت  به بخش خصوصى واگذار نماید.
کلیه مراحل برگزارى مناقصه اعم از خرید و دریافت اســناد تا ارائه پیشــنهاد قیمت و بازگشایى پاکتها 
ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد و الزم است افراد واجد شرایط درصورت عدم عضویت قبلى مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت 
گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشاردر سامانه 97/08/01 مى باشد.

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه تا ساعت 12 روز دوشنبه  97/08/07
مهلت زمانى ارائه پیشنهاد و ارائه اصل ضمانتنامه به جمعیت هالل احمر استان اصفهان: تا ساعت 10 روز شنبه 

تاریخ 97/08/19
زمان بازگشایى پاکتها: ساعت 9 صبح روز یکشنبه تاریخ 97/08/20

هزینه درج آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد .
آدرس تحویل ضمانتنامه: اصفهان- بلوار آیینه خانه – جمعیت هالل احمر استان اصفهان - خزانه دارى

ثبت نام از طریق دفاتر ثبت نام استانها در سامانه (www.setadiran.ir) و همچنین  دفاتر پیشخوان دولت 
منتخب که در سامانه مشخص مى باشد امکانپذیر مى باشد.

معاو نت منابع انسانى و پشتیبانى جمعیت هالل احمر استان اصفهان

آگهى مزایده (نوبت سوم)
شهردارى بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شوراى اسالمى شهر، طى تشریفات مزایده عمومى و حسب 
ضوابط و مقررات آیین نامه مالى شهرداریها، تعدادى از زمین هاى متعلق به خود واقع در مجتمع صنایع 
کارگاهى را به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان، اشخاص حقیقى و حقوقى درخواست مى گردد از تاریخ 
1397/08/02 جهت بازدید از محل هاى موردنظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به شهردارى مراجعه 

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

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

4- برندگان اول و دوم و ســوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط 
خواهد شد.

5- پیشنهاد دهندگان مى بایست 5 درصد مبلغ پایه زمین موردنظر را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده 
به صورت ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شماره 106682190001 نزد بانک ملى 

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

مجید صفارى- شهردار بادرود 

چاپ اول

آگهى مزایده زمین
شماره 3686- 97 مورخه 97/07/22

شهردارى مشکات در نظر دارد براســاس دفترچه بودجه سال 1397 شهردارى تعداد یک 
قطعه از پالك هاى تجارى تحت تملک خود واقع در شهر مشکات را طى تشریفات مزایده 
عمومى به فروش برساند. لذا از متقاضیان درخواست مى گردد از تاریخ نشر اولین آگهى جهت 

دریافت اسناد شرکت در مزایده به دبیرخانه شهردارى مشکات مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است:

1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.
2- هزینه کارشناسى اراضى و آگهى بر عهده برندگان مزایده مى باشد.

3- شهردارى در رد و قبول هر یک از پیشنهاد مختار است.
4- سایراطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

5- شماره هاى تماس: 55683737- 031

شهردار مشکا ت - احسان کوزه گر آرانى

اطالعیه نوبت دوم
جناب آقاى حسن احمدى فرزند رضا نظر به اینکه بخشى از زمین کشاورزى واقع در ضلع شمالى 
جاده  حبیب آباد – شاپورآباد به شماره پالك 34 ثبتى   اصلى از بخش 16 اصفهان در طرح توسعه 
و تعریض محور مزبور با کاربرى کشاورزى قرار گرفته و با توجه به اینکه على رغم جلسات متعدد 
در شهردارى و در محل زمین هیچگونه توافقى حاصل نگردیده لذا به جهت ضرورت اجراى طرح ،
بدینوسیله برابر تبصره 4 ماده واحد ه قانون نحوه تقویم ابنیه  ،امالك و اراضى مورد نیاز شهرداریها 
مصوب 1370/8/28 به شما ابالغ مى گردد حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از رویت این ابالغ نسبت 
به معرفى یک نفر کارشناس به عنوا ن معتمد  و پنج نفر کارشناس مرضى الطرفین جهت ارزیابى 
زمین به مقدار 324 سهم (324متر مربع)به شــهردارى  واقع در شهر شاپورآباد بلوار حضرت 
امام خمینى  (ره) خیابان امام رضا (ع) با در دســت داشتن سند مالکیت مراجعه نمایند ،الزم به 
ذکر است که کارشناس معرفى شده باید جزء کارشناسان رسمى دادگسترى اصفهان متخصص 
در رشته کشاورزى باشند ، بدیهى اســت در صورت عدم معرفى کارشناسان در زمان مقرر وفق 

مقررات  اقدام خواهد شد .
فرید شریعت زاده  - شهردار شاپورآباد
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رمن و میرباقر ر ن
هقرقیب ه یبرقی ر
ینیستیننیستیــ ی

 

 .

استاندار یزد(وسط) در نشست رسانه اى  مدیران ارشد این استان، مسئولین اصفهان را در موضوعات آبى بین دو استان مقصر دانست7

معاون آب منطقه اى اصفهان:
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بررر بروو برورو رو

ف
 ارتقاى مح
محمد تقوى یک فرصت بزرگ
هواداران تبریزى از دست داد.
با وجود اینک
اما تراکت
کرده اس

ارســال
 25 هزار بسته جیره 

غذایى خشک
 توسط واقفان اصفهانى
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رئیس پلیس آگاهى درباره آخرین اقدامات صورت گرفته 
براى استخدام کارآگاه خصوصى اظهار کرد: این موضوع 
در دست پیگیرى است، بحث کالن آن تمام شده و منتظر 
صدور مجوز براى انجام این کار هستیم. سردار محمدرضا 
مقیمى درباره تعیین دستمزد براى کارآگاهان خصوصى 
خاطرنشــان کرد: در این موضوع زیاد به دنبال دستمزد 
و هزینه نیســتیم، این کار بدین منظور انجام مى شود که 
پرونده هاى باقیمانده از قبل با اســتفاده از کارشناسان و 
بازنشستگان جبران شود و ممکن است فقط هزینه هاى 
عملیاتى پرونده ها تأمین شــود، در حقیقت این کار مانند 
بحث کارآگاه در کشورهاى خارجى دیده نشده است.وى با 

بیان اینکه ما (پلیس) به عنوان مجرى و ضابط قوه قضائیه 
حتمًا باید در این فضا حضور داشته باشیم ، متذکر شد: در 
این کار، تیمى از مأموران پلیس آگاهى به عنوان ضابط و 
کارآگاه بازنشسته شــکل مى گیرد.به گزارش «تسنیم»، 
تا پیش از این موضوع فعالیــت کارآگاهان خصوصى در 
ایران هیچگاه تا این اندازه جدى نشــده بود؛ موضوعى 
که با محقق شــدن آن و به کارگیرى کارآگاهان زبده و 
بازنشسته پلیس مى توان امیدوار بود که حل معماى برخى

پرونده هاى پلیســى قدیمى و به ســرانجام رســیدن 
پرونده هاى معوق بهتر و سریع تر انجام شود؛ مسئله اى که 

نهایى شدنش کمک زیادى به پلیس آگاهى خواهد کرد. 

گردشگران جمهورى آذربایجان، رکورد سفر به ایران را 
شکستند. تعداد سفر شهروندان این کشور به ایران در 9 
ماه سال 2018 میالدى با 53/2 درصد افزایش نسبت به 
مدت مشابه سال قبل، به بیش از یک میلیون و 68 هزار 
سفر رسید.این در حالى است که تعداد سفر ایرانى ها به 
جمهورى آذربایجــان در این مدت 32/7 درصد کاهش 
پیدا کرده است. کارشناسان، دلیل افزایش سفر شهروندان 
جمهورى آذربایجان به ایران را افــت ارزش پول ملى 
ایران در برابر ارزهاى خارجــى و افزایش قدرت خرید 
منات (واحد پول ملى جمهــورى آذربایجان) مى دانند. 
آنها معتقدند دلیل کاهش ســفر ایرانیــان به جمهورى 

آذربایجان نیز به افت ارزش پــول ملى ایران و کاهش 
قدرت خرید ریال در خارج از مرزهاى کشور برمى گردد.

ایران در سال هاى اخیر همواره در مرکز توجه گردشگران 
آذربایجانى بود و اتباع این کشور بیشتر با انگیزه درمان و 
معالجات پزشکى، زیارت اماکن دینى و انجام سفر زمینى 
به جمهورى خودمختار نخجوان به ایران سفر مى کردند.

عامــل دیگرى که موجب افزایش ســفر شــهروندان 
جمهورى آذربایجان به ایران مى شود، مقررات لغو رژیم 
روادید براى ورود شــهروندان این کشور به ایران است، 
در حالى که اتباع ایرانى بدون اخذ روادید امکان سفر به 

کشور آذربایجان را ندارند. 

استخدام کارآگاه خصوصى 
در آستانه نهایى شدن

مسافران آذربایجانى 
رکورددار سفر به ایران

واکنش به 
ادعاى استعفاى ظریف!

  ایسنا| روابط عمومــى وزارت امور خارجه 
به ادعاهاى منتشر شــده در مورد استعفاى ظریف 
واکنش نشان داد. در  متن منتشر شده در این زمینه 
آمده اســت: روابط عمومى وزارت امــور خارجه در 
واکنش به خبرسازى و شایعه پراکنى سخیف برخى 
بیمــاران متوهم کــه آرزوهاى خام و سبکســرانه 
خود را بــراى کناره گیرى وزیر امــور خارجه به نام 
خبــر منتشــر مى کننــد، اعــالم مى کنــد این 
خبرسازى هاى سراسر دروغ حتى ارزش پاسخگویى 

یا تکذیب ندارد.

حمله به هلى شات 
  تسنیم| شــامگاه یک شــنبه در نزدیکى 
بیت نماینده ولى فقیه در خوزســتان صداى شلیک 
تیر به گوش رسید که یکى از شــاهدان در این باره 
اظهار کرد: علت شنیده شــدن صداى تیراندازى در 
اطراف حوزه علمیه و بیت آیت ا... جزایرى مشاهده 
یک هلى شات بود. وى افزود: این هلى شات که بدون 
مجوز پرواز مى کرد، مأمــوران انتظامى و محافظان 
بیت به منظور رعایت مســائل امنیتــى آن را مورد 

هدف قرار دادند.

واکنش پخته ایران
موســویان،  سیدحســین     خبر آنالین |
کارشناس ارشد مســائل بین الملل، استاد دانشگاه 
پرینتستون آمریکا و دیپلمات سابق کشورمان درباره 
واکنش ایــران در قبال قتل «جمال خاشــقجى»
مى گوید: ایران واکنش پخته اى داشت. اگر ایران 
به میدان مى آمد، تبلیغات غرب از ریاض به سمت 
تهران هدایت شــده بود. رســانه هاى غربى کلیه 
مواردى از دهه هاى گذشته که به جمهورى اسالمى 

نسبت داده بودند، همه را زنده مى کردند.

مرزبانان در سالمتند
  باشگاه خبرنگاران جوان | مدیرکل امور 
مرزى وزارت کشور درباره آخرین وضعیت مرزبانان 
ربوده شــده ایرانى توضیحاتى داد. شهریار حیدرى 
اظهار کرد: مرزبانان ربوده شــده سالمند و در اختیار 
گروهک  تروریستى هستند. اقدامات الزم از سوى 
دولت جمهورى اســالمى ایران و از طریق وزارت 
کشور و خارجه در حال انجام است و امیدواریم این 

موضوع از طریق دیپلماسى به سرانجام برسد.

فقط یک بانک
 پانا| مســئول بخش گروه دوســتى فرانسه 
- ایران در پارلمان فرانســه مى گوید اروپا به دنبال 
اتصال حداقل یک بانک ایرانــى به نظام بانکدارى 
بین المللى اســت تا بتواند روابط تجارى خود را در 
مورد کاالها یا خدماتى که مشمول تحریم نیستند، 

با تهران حفظ کند.

عاشقانه هاى «کیم»!
«دونالد ترامپ»، رئیس    جام جم آنالین|
جمهور آمریکا در گفتگو با روزنامه «واشنگتن پست» 
با اشاره به نامه هاى «کیم جونگ اون»، رهبر کره 
شمالى به وى گفت: «من این نامه ها را به شما نشان 
خواهم داد. آنها همانند نامه هاى عاشقانه هستند.» 

ترامپ بارها گفته است که نامه هاى کیم جونگ اون 
دربردارنده شواهدى مبنى بر روابط سازنده میان دو 

طرف است. 

حقوق 37میلیونى تأیید شد
شــرکت ملى نفت با تأیید    اعتمادآنالین|
فیش حقوقى 37 میلیون تومانى على کاردر، معاون 
وزیر نفت، اعالم کرد که ســقف حقوق درباره وى 
رعایت شــده و اضافه دریافتى او مربوط به معوقات 

بوده است.

خبرخوان
مجرمان گیالنى 

فوق لیسانس دارند!
   خبر آنالین | 48 درصد بزهکاران اینترنتى 
استان گیالن تحصیالت ارشد دارند. سرهنگ ایرج 
محمدخانى،  رئیس پلیس فتا فرماندهى انتظامى 
اســتان گیالن  با بیان این مطلب گفت: در نیمه 
نخســت امســال 48 درصد بزهکاران اینترنتى 
استان تحصیالت عالى داشته اند که 43 درصد این 

مجرمان را زنان تشکیل مى دهند. 

رئیس سازمان سینمایى 
انتخاب شد؟

  صبا| خبرگــزارى «فــارس» در خبرى 
مدعى شد که حســین انتظامى به عنوان رئیس 
سازمان سینمایى انتخاب شده و به زودى از سوى 
سیدعباس صالحى وزیر فرهنگ  و ارشاد اسالمى 
حکم دریافت مى کند. روابط عمومى وزارت ارشاد 
درخصوص صحت و سقم این خبر گفت:  «ما هم 
فقط شنیده ایم و حکمى هنوز صادر نشده است.»  
انتظامى پیش از این معاونــت مطبوعاتى وزارت 
ارشاد را برعهده داشت و اکنون دستیار ارشد وزیر 

ارشاد است.

خداحافظ 
«همشهرى جوان»!

ظاهراً دامنــه تغییرات در مجموعه    مهر |
«همشــهرى» با ورود تیم جدیــد و جابه جایى 
مسئولین محتوایى و انتشار مجله، پایان نمى پذیرد. 
کانال اطالع رسانى «همشــهرى جوان» ضمن 
انتشار صفحه روى جلد آخرین شماره مجله، اعالم 
کرد به دلیل مشکل در تهیه کاغذ، این مجله فعًال 
به صورت نسخه PDF منتشر مى شود. مجموعه 
«همشهرى» این روزها با تغییر تقریبًا کامل تیم 
خبرى، دوره جدیــدى از فعالیت هاى خود را آغاز 
کرده که ظاهراً قرار نیست زیاد هم خوشایند باشند.

تردد آزادانه
 دزدهاى مسلح! 

   خبر آنالین | شــهروندى به نــام آقاى 
علیمى در ستون «سالم ایران» روزنامه «ایران» 
نوشت: من به نمایندگى از اهالى شهرك بوعلى 
سعادت آباد تهران تماس مى گیرم. اخیراً تعدادى 
ســارق مســلح به منازل ما در این شهرك حمله 
کردند و اقدام به سرقت اموال و طالجات از تعدادى 
از خانه ها کردند. متأســفانه چندین بار با نیروى 
انتظامى منطقه و پلیــس 110 تماس گرفتم ولى 
تاکنون از این کار نتیجه اى نگرفتیم و دزدها آزادانه 

در این شهرك رفت و آمد مى کنند.
 

افزایش مسمومان الکلى 
در بندرعباس

از روز 27 مهرماه تاکنــون 40 نفر    ایرنا |
بر اثر مسمومیت ناشى از مصرف مشروب الکلى 
دست ســاز به مراکز درمانى بندرعباس مراجعه 
کرده اند. آنها بین 15تا 50ســال سن دارند که از 
این تعداد تاکنون یک نفر جان خود را از دست داده 
و امکان فوت دو نفر نیز وجــود دارد. در این مدت 
19نفر دیالیز شده اند. در نیمه اول مهرماه امسال 
نیز (چهارم تا 14مهر) 268نفر بر اثر مســمومیت 
الکلى در بیمارســتان هاى استان بسترى شدند و 

22نفر جان خود را از دست دادند.

600 زن 
به خانه هاى امن آمدند

  ایرنا | معاون امــور اجتماعى ســازمان 
بهزیستى کشور با اشــاره به وجود 22 خانه امن 
در کشور گفت: سال گذشته در مجموع حدود 600 
زن در خانه هاى امن پذیرش شدند. خانه هاى امن 
براى حمایت از زنان در معرض خشونت در خانواده 
است. اغلب این زنان از طرف همسر مورد خشونت 

خانگى قرار مى گیرند. 

با پاســخگویى مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى استان گلســتان به خبر جنجالى 
«اعطاى نوشــابه به بازنشستگان به جاى 
حق ســنوات!» اصل این خبــر تأیید اما 

حاشیه هاى آن تکذیب شد!
خبرگزارى «ایســنا» روز شــنبه این خبر 
شوك آور را منتشر کرد که نشان از وخامت 
اوضاع اقتصــادى در واحدهاى کارگرى 
داشــت. این خبرگــزارى در توضیح خبر 
خود نوشــت: «بازنشستگان شرکت زمزم 
گرگان در ازاى سنواتشــان، به جاى پول 
دوران خدمت، نوشابه مى گیرند تا در سطح 
شهر بفروشند. بســیارى از بازنشستگان 
این شرکت براى کســب درآمد –به جاى 
ســنواتى که به آنها داده نشده- مجبورند 
با ماشین در شهر دور بزنند تا نوشابه  شان 
را بفروشــند.» دبیر کانون بازنشســتگان 
شهرســتان گــرگان هــم در گفتگو با 

خبرگزارى «ایلنا» این خبر را تأیید کرد.
اما رسانه اى شدن این خبر عجیب، واکنش 
نماینده کارگران در هیئت امناى سازمان 
تأمین اجتماعى را نیز به دنبال داشــت. او 
این موضــوع را باعث خجالت دانســت و 
گفت: «مدیران این شــرکت باید اعالم 
کنند مگر سنوات بازنشستگى یک کارگر 
چقدر است که به او نوشــابه براى فروش 

مى دهند؟»
با توجه بــه اینکه در حــال حاضر حداقل 
حقوق کارگر چیزى در حدود یک میلیون و 
صد هزار تومان است و سنوات هم معادل 
یک ماه حقوق اســت و قاعدتًا نباید خرج 
چندانى روى دســت یک شرکت معروف 
بگذارد،  بنابراین مى شــود تصور کرد که 
یا شرکت زمزم گرگان ورشکسته شده یا 

مى خواهد از این کار درآمدزایى کند. 
دیروز ســعید مازندرانى، مدیرکل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعى اســتان گلستان تأیید 

کرد که شــرکت زمزم گرگان در فروش 
محصوالتش به مشــکل خورده در حالى 
که باید همزمان بیش از دو میلیارد و 200 
میلیون تومان هم هزینه سنوات کارگرانش 
را تأمین کنــد. او همچنین گفت که براى 
حل این مشکل، این ســنوات به صورت 
اقســاطى درحال پرداخت است ولى 9 نفر 
از بازنشستگان شــرکت بنا به درخواست 
خودشان بخشى از سنوات خود را به جاى 

وجه نقد، نوشابه دریافت کردند!
اما اینکه چرا ایــن 9 نفر بر خالف دیگران 
نخواسته اند به شکل قسطى سنواتشان را 
دریافت کنند موضوعى اســت که یکى از 
بازنشستگان شرکت زمزم گلستان که 75 
میلیون تومان از ســنوات خودش را نقدى 
دریافت کرده دربــاره آن اظهارنظر کرده 
و گفته مابقى را بنا به درخواســت خودش 
نوشابه دریافت کرده، چون این کار برایش 

10 تا 15 درصد سود داشته است!

به محض تمام شدن بلیت  فروشى دیدار امروز پرســپولیس و السد قطر در نیمه نهایى 
لیگ قهرمانان آســیا، فعالیت دالل ها براى فــروش بلیت ها از دیروز ســیر صعودى 
به خود گرفتــه و قیمت ها در 
حال باال رفتن اســت. با پایان 
فروش هشت ساعته بلیت ها 
از طریق اینترنــت، همانطور 
که مى شد پیش بینى کرد بازار 
ســیاه کار خود را آغاز کرد و از 
همان دقایق اولیه قیمت هاى 
مختلفى براى فروش بلیت این 
بازى مطرح شد که از 45 هزار 
تومان براى طبقه دوم استارت زده شــد و طى مدت کوتاهى سیر صعودى وحشتناکى 

پیدا کرد.
در ســاعات اولیه گران ترین قیمتى که براى فروش بلیت اعالم شد یک میلیون تومان 
بود اما دیروز رکوردها با سه میلیون تومان براى VIP ورزشگاه آزادى، دو  میلیون تومان 
براى جایگاه ویژه، یک میلیون و 500 هزار تومان بــراى روبه روى جایگاه، 800 هزار 
تومان براى پشت دروازه و 500 هزار تومان براى طبقه دوم شکسته شد و قابل پیش بینى 
است این روند افزایش قیمت ادامه داشته باشد و شاید بلیت طبقه اول از ده میلیون تومان 

هم عبور کند!

شنبه شب هفته جارى یک نشست خبرى مهم با موضوع 
«آب» و «انتقال آب» در محل استاندارى یزد برگزار شد. 
در این نشست که با حضور استاندار این استان و مسئولین 
مرتبط با بخش هاى مختلف حوزه آب یزد برگزار شــد، 
بارها از نام اصفهان نیز ذکرى به میــان آمد و به راحتى 
نوشیدن یک لیوان آب، کاسه کوزه هاى مناسبات آبى بین 
دو استان، سر مسئولین اصفهانِ خشک شده شکسته شد !

سال هاست که بحث انتقال آب زاینده رود به یزد باعث 
اعتراض کشاورزان اصفهانى شده و آنها معتقدند که این 
کار روى کسب و کارشــان تأثیر مستقیم گذاشته است. 
یزدى ها اما مى گویند آب انتقال یافته از اصفهان به یزد 
صرفًا به مصرف شرب مى رســد و اگر جلوى این انتقال 
گرفته شــود باعث بحران در این اســتان خواهد شد. بر 
همین اساس هم مسئولین ارشد یزد از هر فرصتى استفاده 
مى کنند تا همتایان اصفهانى خود را مجاب کنند که باید 
بیشتر از اینها به فکر همسایه کویرنشینشان باشند! این 
موضوع در نشست خبرى شنبه شــب مقامات ارشد یزد 

هم نمود داشت.

اتهام مستقیم به مسئوالن اصفهان 
یکى از محورهاى اصلى این نشســت به تخریب گاه و 
بى گاه لوله انتقال آب اصفهان به یزد اختصاص داشــت 
و اســتاندار یزد با بیان اینکه تاکنون 22 بــار به قول او 
«تعرض» به خط انتقالى آب یزد صورت گرفته است گفت 
که ادامه این کار مى تواند آثار مخربى در پى داشته باشد. 
او البته به شکلى صحبت کرد که انگار فعًال توپ در زمین 
اصفهان است: «به لحاظ امنیتى مسئولیت این تعرضات به 
عهده استان اصفهان است و در این راستا هیچ شکى نیست. 
نحوه عملکرد مسئوالن این استان براى تأمین امنیت این 
خط پذیرفتنى نیست. پس از تعرض بیست و دوم، به هیچ 
عنوان نمى  توان پذیرفت که این حوادث پى در پى در یک 
نقطه اتفاق مى   افتد و مسئوالن اصفهان به وظایف خود در 

این مورد عمل مى   کنند.»
اتهام استاندار یزد به مسئوالن اصفهان در حالى است که 
محمود زمانــى قمى، خودش حفاظت از ایــن خط لوله را 
دشوار خواند و گفت که طى شــش ماه گذشته حدود 300 
نفر از 30 کیلومتر خط لوله انتقال به صورت شــبانه روزى 
محافظت مى کردند که امروز این مسافت به 100 کیلومتر 
افزایش یافته است و محافظت از خط انتقال دشوار تر شده 
است. اســتاندار یزد البته  نگفت که چگونه 70 کیلومتر به 
لوله گذارى در این استان اضافه شــده و آیا این یک طرح 
جدید انتقال آب است یا تکمیل همان 30 کیلومتر قبلى اما 
به این اشاره کرد که مســیر انتقال طوالنى است و بخش 
عمده اى از مسیر نیز در بیابان واقع شده و نمى توان امنیت 
آن را به شــکلى که مدنظر برخى رسانه ها و افکار عمومى 

است، تعیین کرد.
وى در ادامه به موضوع دیگرى درباره این خط انتقال آب 
اشاره کرد که آن نیز در جاى خود بسیار حائز اهمیت است: 

«نشســت هایى بــا اعضاى کمیســیون امنیــت ملى 
مجلس شوراى اســالمى و وزیر کشــور برگزار شده و با

 پیگیرى هاى مستمر استاندار یزد، موضوع امنیت خط لوله 
آب انتقالى در نشست هفته گذشته شوراى امنیت وزارت 
کشور مطرح و تصمیم هایى در این زمینه گرفته شد.» این 
در حالى است که تصمیمات مورد ادعاى استاندار یزد هنوز 
از ســوى هیچ مرجع معتبرى به طور رسمى اعالم نشده 

است.

تالش کردیم، شکایت بى اثر شد!
یکى از مواردى که کمتر در اصفهان به آن اشــاره شده 
است، سرانجام شکایت اصفهانى ها از یزدى ها در موضوع 
انتقال آب زاینده رود به این استان است که استاندار یزد در 
نشست خبرى شامگاه شنبه در این باره شفاف سازى کرد. 
او گفت که با این شکایت قرار شد انتقال آب از اصفهان به 
یزد منتفى شود اما مسئوالن یزدى تالش کردند تا این 

حکم به مرحله اجرا نرسد که نرسید!  
محمود زمانى قمى با اشاره به شکایت کشاورزان اصفهانى 
از انتقال آب به استان یزد تصریح کرد: «سال 93 کشاورزان 
اصفهانى شــکایتى را تحت عنوان قطع آب انتقالى به یزد 
تنظیم و به دیوان عدالت کشــور ارســال کردند. فروردین 
امسال شکایت کشاورزان اصفهانى مورد بررسى قرار گرفت 
و با 9 رأى موافق از 15 رأى قرار شد آب انتقالى به استان یزد 
قطع شود که تالش هاى بسیار انجام شد و مشکالت بسیارى 
را پشت سر گذاشتیم تا این اتفاق رخ ندهد و با پیگیرى هاى 
انجام شده با وزیر کشور و رئیس جمهور این پرونده بسته و 
قرار بر این شــد که آب انتقالى به استان یزد همچنان ادامه 
داشته باشد و هیچ عنصر و هیچ انجمنى دیگر نمى تواند براى
 بقاى خط اول انتقال آب به اســتان یزد، مشــکل حقوقى 

ایجاد کند.»

از حقابه خبرى نیست!
بخش دیگرى از این نشســت خبرى به پاسخ  قمى در 
مورد اظهارات یکى از مسئوالن استان اصفهان مبنى بر 
کسر بخشى از سهمیه آب انتقالى استان یزد و واگذارى 
آن به ورزنه اختصاص داشــت که توپ استاندار یزد در 
این باره هم پر بود: «تا زمانى که استاندار یزد هستم، اجازه 

نمى دهم حتى یک لیتر از آب خط انتقالى استان یزد به 
نقطه دیگرى واگذار شود و اصًال هیچیک از استانداران 
اســتان هاى یزد، اصفهان و چهارمحــال و بختیارى یا 
معاونان آنها هیچ اختیارى در زمینه کسر یا اضافه کردن 

سهمیه آب انتقالى ندارند.»
 استاندار یزد نامى از این مسئول اصفهانى نبرد اما مرداد 
ماه امسال بود که اســتاندار اصفهان با انتشار یک پیام 
در فضاى مجازى، خطاب به کشاورزان گفت که براى 
آبیارى باغاتشان، از سهمیه انتقال آب اصفهان به استان 
یزد برداشت شده اســت که البته این موضوع در همان 
روزها توسط مقامات یزدى تکذیب شد اما به شکلى دیگر 

در نشست شامگاه شنبه مطرح گردید.   
قمى البته به این اشاره کرد که سهم انتقال آب به یزد در 
سال گذشته و سال جارى به شدت کاهش یافته است چرا 
که به گفته او در سال هاى 96 و 97، زاینده رود و کشور 
در شرایط خاصى از لحاظ منابع آبى قرار گرفته اند و اگر 
قرار بود مانند قبل از آب زاینده رود استفاده شود از شهریور 

دیگر هیچ آبى براى انتقال به استان یزد وجود نداشت.
به گفته قمى، با توجه به کمبود منابع آبى موجود در این 
حوضه، ضمن در اولویت قرار گرفتن تأمین آب شــرب 
استان  هاى اصفهان، چهارمحال و بختیارى و استان یزد، 
در سال جارى ســهمیه آب اختصاصى به هر سه استان 
از این محل کاهش یافت و مســئوالن هیچ کدام از این 

استان   ها هیچ اختیارى در این مورد نداشتند.
استاندار یزد با اشاره اى آشکار به اظهارات مقامات محلى 
اصفهان درباره لزوم تأمین حقابه کشاورزان اصفهانى، 
ضمن اشاره به کاهش منابع آبى در این سه استان بدون 
نام بردن از کســى گفت: «اینکه اکنون برخى در مورد 

حقابه مسائلى مطرح مى  کنند در واقع گریه کردن بر سر 
قبرى است که مرده  اى در آن وجود ندارد!»

اما آقاى اســتاندار در کنــار این تکذیب هــا و انکارها، 
نصیحتى هم بــراى اصفهانــى ها داشــت که هواى 
کشــاورزان حقابه دارشــان را بیشــتر داشــته باشند: 
«خســارات وارده به کشــاورزان اصفهان بــه دنبال 
خشکسالى    ها را تأیید مى کنیم و امیدواریم که دولت و 
بخش  هایى مانند فوالد در استان اصفهان که همچنان 
نیز فعالیت دارند، بخشــى از این خســارت  ها را جبران 

کنند!»

در اندیشه نقشه شماره 2
محمود زمانى قمى، استاندار یزد در نشست مهم شامگاه 
شنبه در ســاختمان اســتاندارى همچنین خبر داد که 
مســئوالن یزدى عالوه بر انتقال آب زاینده رود به این 
اســتان در پى طرح هاى دیگر انتقال آب هم هستند؛ از 
جمله انتقال آب از خلیج فارس، بهشت آباد و کهگیلویه 
و بویراحمد که به گفته استاندار، ظاهراً این طرح آخرى 
در اولویت بوده و به وزیر نیرو هم پیشنهاد شده است. اما 
اینکه آیا مقامات اســتان کهگیلویه هم مانند مسئوالن 
اصفهان مى پذیرند که لوله اى از این استان به یزد کشیده 
شود یا نه، هنوز معلوم نیست و باید در انتظار پاسخگویى 
آنها نشست. البته اگر شکایت کشاورزان اصفهانى که در 
دیوان عدالت کشور مورد تایید واقع شد و به گفته استاندار 
یزد با تالش او و ســایر مســئوالن این استان به جایى 
نرسید(!) را مبنا قرار دهیم، البد همین حاال که مشغول 
مطالعه این مطلب هســتید، لوله گذارى از کهگیلویه و 

بویراحمد به یزد هم در حال انجام است!  

نشست خبرى استاندار یزد در شامگاه شنبه با چاشنى توجیه و اتهام برگزار شد  

حمله شبانه از یزد به اصفهان! سهیل سنایى

ادامه ماجراى نوشابه زمزم به جاى سنوات کارگرى!بلیت پرسپولیس و السد نجومى شد
مانى مهدوى
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اگر بارش ها کافى باشد
آب براى کشت جارى مى شود

معاون سیاسى- امنیتى استاندارى اصفهان گفت: اگر 
بارش ها در اصفهان و به ویژه چهارمحال به اندازه کافى 
باشد و حجم سد به 350 میلیون متر مکعب برسد، آب 

براى کشت دوم جارى خواهد شد.
حمیدرضا طباطبایى تصریح کرد: خسارات وارده محاسبه 
و حقابه کشاورزان مشخص مى شود و اقدامات مقتضى 

براى پرداخت این خسارت ها انجام خواهد شد.

ایجاد مرکز نوآورى کسب و کار 
در خوانسار

فرماندار خوانسـار از موافقـت معاون علمـى و فناورى 
رئیس جمهور با تأسـیس مرکز نوآورى و شـتاب دهى 

کسب و کار و تجارت در خوانسار خبر داد.
منصور کمالى اظهار کرد:  با توجه به اینکه مسئله اشتغال 
جوانان و توسـعه اقتصادى منطقه یکى از اولویت هاى 
اساسى این شهرستان است، براى طرح ارائه شده توسط 
دانشکده ریاضى و کامپیوتر، خواستار تأمین اعتبار براى 
ایجاد مرکز نوآورى و شتاب ده  به کسب و کار در خوانسار 
شدیم که این موضوع مورد تأیید و تصویب معاون علمى 

و فناورى رئیس جمهور قرار گرفت.

افزایش 12درصدى 
نرخ کرایه سرویس مدارس

افزایـش 12 درصـدى نرخ سـرویس مدارس شـهر 
اصفهـان بـا رأى ده نفر از اعضاى شـوراى شـهر به 

تصویب رسید.

سردفتران شهرضا راغب به 
تأسیس دفتر طالق نیستند

مدیر اداره ثبت احوال شـهرضا از صدور 96 هزار کارت 
ملى هوشـمند در این شهرسـتان خبـر داد و گفت: 38 
درصـد از جمعیت ایـن شهرسـتان هنـوز کارت خود را 

دریافت نکرده اند.
علیرضا صدرى با بیان اینکه یکى از مهمترین وظایف 
سـازمان ثبت احوال تهیه آمـار دقیق وقایـع چهارگانه 
جمعیتى اسـت، اظهار کرد: متأسـفانه نبود دفتر طالق 
در شـهرضا باعث شـده تا آمار دقیقـى از ایـن واقعه در 

شهرستان به دست نیاید.
وى با بیان اینکه سردفتران شـهرضا راغب به تأسیس 
دفتر طالق نیستند، تأکید کرد: تأسیس این دفاتر ضوابط 

قانونى خاصى دارد که براى سایران ایجاد نشده است.

آغاز برداشت سیب زمینى 
پاییزه از مزارع فریدن

برداشت سیب زمینى پاییزه از 3000 هکتار مزرعه در 
شهرستان فریدن آغاز شد.

کارشـناس زراعت مدیریت جهادکشـاورزى فریدن 
میانگین برداشت این محصول زراعى را در هر هکتار  
30 ُتن بیان و پیش بینى کرد: پاییز امسال 90هزار تن 
سیب زمینى از مزارع شهرستان فریدن برداشت شود.

حمیدرضا الرابى افزود:هر سـال درحـدود 5000 تن 
بذر سـیب زمینى گواهى شـده و مینى تیوبـر در این 
شهرسـتان تولیـد مى شـود کـه در صورت اسـتفاده 
کشاورزان از این بذرها، برداشت سیب زمینى به بیش 

از 40 تن در هر هکتار مى رسد.

فعالیت 1288 کارگاه مرمتى 
در اصفهان

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: در استان اصفهان بیش از 1288 

کارگاه مرمتى فعال دارد.
فریـدون اللهیـارى از رشـد 30 درصـدى در حـوزه 
گردشگرى خبر داد و افزود: در این مدت، تعداد صدور 
پروانه هاى گردشـگرى از ده هزار به 24 هـزار پروانه 
رسیده اسـت. وى به فعالیت 400 اقامتگاه بومگردى 
در استان براى جذب گردشـگر خبر داد و گفت: پیش 
بینى مى شود در آینده، این تعداد به 500 اقامتگاه برسد.

خبر

مدیرگروه مبارزه با بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت استان 
اصفهان گفت: از ابتداى امسال تاکنون، 600 مورد ابتال به 
سالک در استان گزارش شــده و در حال حاضر 40 مرکز 
درمان و تشــخیص رایگان ســالک در نواحى سالک خیز 

فعالیت مى کنند.
رضا فدایى اظهارکرد: در سطح کشور، 17 استان سالک خیز 
شناخته شده که استان اصفهان نیز یکى از آن استان هاست 
و بخش هایى از اســتان اصفهان، از جمله قسمت هایى از 
شهر اصفهان، شاهین شهر، نطنز، اردستان و برخوار از نقاط 

سالک خیز استان محسوب مى شوند.
 وى با بیان اینکه در نقاط ســالک خیز استان، این بیمارى 

مشاهده شده، گفت: در سال جارى تاکنون 600 مورد ابتال 
به سالک گزارش شده است. 

مدیرگروه مبارزه با بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت استان 
اصفهان خاطرنشان کرد: شــرایط اقلیمى مناطق از جمله 
جنس خاك، پوشش گیاهى، وجود پشــه و نوعى موش، 
زمینه هاى ایجاد ایــن بیمارى را در نقاط ســالک خیز به 
وجود مى آورند. فدایى افزود: عواملى که سبب تکثیر پشه 
و موش مى شوند، مى توانند موجب گسترش سالک شوند 
و رها کردن نخاله هاى ساختمانى اطراف مناطق مسکونى 
و مدیریت نامناسب زباله هاى شهرى و غیر شهرى، شرایط 

رشد و تکثیر پشه و موش را در مناطق بیشتر مى کند.

رئیس اداره ممیزى درآمد شهردارى اصفهان از استقبال 
شهروندان نسبت به پرداخت عوارض خودرو در تابستان 
ســال جارى خبر داد و گفت: به دنبال ارائه بسته تشویقى 
عوارض خودرو در سال جارى، پرداخت این نوع عوارض 

40 درصد افزایش داشته است.
مهدى زارعى اظهارکرد: شــهردارى اصفهان به منظور 
ترغیب شــهروندان در جهت پرداخت به موقع عوارض 
خودرو، اقدام به ارائه بسته تشــویقى کرد که خوشبختانه 
مورد اســتقبال مردم قــرار گرفت و در این بســته براى 
شهروندانى که در دوره سه ماهه تابستان نسبت به پرداخت 
عوارض خــودرو اقدام کردنــد، هدایایى در قالب شــارژ 

اصفهان کارت در نظر گرفته شد.
وى با بیــان اینکه میــزان وصولى این ردیــف درآمدى 
نسبت به دوره مشابه ســال قبل بیش از 20 درصد رشد 
ریالى نشان داده اســت، تصریح کرد: آنچه بیشتر موجب 
خرسندى شهردارى اصفهان شد، افزایش مشارکت تعداد 
پرداخت کنندگان عوارض خودرو است که در دوره تابستان 
به طور متوسط رشد باالى 40 درصد نسبت به دوره مشابه 

را نشان داد.
رئیس اداره ممیزى درآمد شهردارى اصفهان همچنین از 
رشد 60 درصدى تعداد پرداخت کنندگان در شهریورماه 

نسبت به دوره مشابه خبر داد.

رشد 40 درصدى 
پرداخت عوارض خودرو

600 مورد ابتال به سالک 
در استان 

جانشین کمیساریاى عالى ســازمان ملل متحد در امور 
پناهندگان با بریدن روبان مخصوص، دبســتان پسرانه 
شهید سید محمدعلى بدیهى در ناحیه 4 آموزش و پرورش 
اصفهان را در منطقه زینبیه، خیابان 16 مترى طالقانى، 

رسماً افتتاح کرد.
در آیین افتتاح دبیرستان پســرانه شهید سید محمدعلى 
بدیهى، مدیرکل نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس استان 
اصفهان با اشاره به اهمیت وجود مدارس براى اتباع گفت: 
در ســال تحصیلى 98- 97، پانصد کالس درس جدید 
تحویل آموزش و پرورش اســتان اصفهان شــد که 90 
درصد این مدارس با کمک و یا مشارکت خیرین احداث 
شده است و مدارس مشارکتى که مدرسه شهید بدیهى نیز 
یکى از آنهاست نیز به مشارکت کمیساریاى عالى سازمان 
ملل متحد در امور پناهندگان احداث شده و داراى اهداف 

خاصى است.
سید مهدى میربد افزود: از بیش از 655 هزار دانش آموز 
در حال تحصیل در استان اصفهان که در بیش از 5000 
مدرسه تحصیل مى کنند حدود 52 هزار نفر اتباع هستند 
که از این تعداد، 11 هزار نفر در مدارس ناحیه 4 اصفهان 

مشغول به تحصیلند.
وى ادامه داد: امروز دانش آمــوزان اتباع همچون دیگر 
دانش آموزان ایرانــى از حق تحصیــل و بهره گیرى از 
امکانات آموزشى برخوردار هستند و این سومین مدرسه با 
12 کالس درس است که در استان اصفهان با مشارکت 
کمیساریاى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، 
آماده شده است و با توجه به تراکم دانش آموزى در ناحیه 
4، مى طلبد این نوع کمک ها بیشــتر باشد و شاهد ایجاد 
فضاى فیزیکى و بهترى در آینده براى این دانش آموزان 
با کمک کمیساریاى عالى ســازمان ملل متحد در امور 

پناهندگان باشیم.

مدیرکل نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان 
در ادامه گفت: دبستان شهید سید محمدعلى بدیهى در 
مدت کوتاه پنج ماه و با هزینه یک میلیارد و 450 میلیون 
تومان که عمدتًا کمیساریاى عالى سازمان ملل متحد در 

امور پناهندگان تأمین کرد، احداث شد.
■■■

معاون مدیر امور بین الملل وزارت آموزش و پرورش هم 
گفت: در حال حاضر 510 هزار و 486 نفر از دانش آموزان 
اتباع بیگانه در مدارس کشور مشغول به تحصیل هستند 
که با توجه به تراکم جمعیت، نیازمند 17 هزار مدرســه 
هستیم که سهم استان اصفهان 51 هزار دانش آموز بوده 
و اســتان اصفهان در این زمینه، رتبه ســوم را در کشور 
داراست. وحید یعقوبى افزود: از سال 2015 تاکنون، این 
سومین مدرسه با مشارکت کمیســاریاى عالى سازمان 
ملل متحد در امور پناهندگان است که در استان اصفهان 
احداث شده ولى از ســال 2005 تاکنون این پنجاهمین 
مدرسه در 19 استان کشور است که احداث شده است که 
جذب میزان منابع از سوى کمیساریاى عالى سازمان ملل 
متحد در امور پناهندگان 11 میلیارد تومان و در مجموع 
سازمان ها از محل منابع دولتى و مشارکتى، صد میلیارد 

تومان بوده است.
وى هزینه ســرانه هر دانش آموز در کشــور را بیش از 
دو میلیون تومان اعالم کرد و گفت: ســرانه 510 هزار 
دانش آموز اتباع در کشور در مجموع 1000 میلیارد تومان 
اســت و این افتخارى براى جمهورى اسالمى است که 

میزبان این سفیران است.
■■■

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجى استاندارى اصفهان 
نیز با قدردانى از همه کسانى که در راستاى اشاعه فرهنگ 
و تعلیم و تربیت گام برمى دارند، گفت: در استان اصفهان 
قریب 160 هزار پناهنده و مهاجر افغانستانى داریم که از 

این تعداد، 120 هزار پناهنده داراى کارت هویت بوده و به 
عنوان پناهنده شناخته مى شوند و 40 هزار نفر هم داراى 

اقامت با پاسپورت مى باشند.
مهدى ســلیمانى اظهار کرد: در چند سال اخیر، آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان، پذیراى بیــش از 50 هزار 
دانش آموز افغانى و تعدادى عراقى بوده و در یک برآورد 
براى این تعداد دانش آموز 125 مدرسه در استان نیاز است.
وى از جانشــین کمیساریاى عالى ســازمان ملل متحد 
در امــور پناهندگان خواســت تا براى نیازهــاى ثانویه 
پناهنــدگان و مهاجرین همچون اشــتغال، آموزش و... 
کمک کنند. این در حالى اســت که با توجه به افزایش 
20 تا 30 درصدى دانش آموزان اتبــاع افغانى، آموزش 
و پرورش، مدارس را علیرغم همه مشــکالت مدیریت 
کرد تا دانش آموزان اتباع در کنار دانش آموزان ایرانى به 
صورت مسالمت آمیز به تحصیل بپردازند و هیچ تفکیک و 
تبعیضى بین آنها نبوده است ولى فشار بر آموزش و پرورش 
استان، احساس مى شود و باید دیگر کشورها نیز کمک 
کنند تا مطلوب ترین خدمات آموزشى به اتباع در کشور و 

استان داده شود.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجى استاندارى اصفهان 
تصریح کرد: اتباع افغانى در بدو ورود به کشورمان، فقط 
6 درصدشــان باســواد بودند که این میزان امروز به 70 
درصد باســواد رســیده و از فرصت آموزش در کشور به 
خوبى بهره گرفته اند و حتى در بین آنان فارغ التحصیالن 
دانشــگاهى وجود دارند کــه مى توانند در ســازندگى 

کشورشان نقش ایفا کنند.
■■■

جانشین کمیساریاى عالى ســازمان ملل متحد در امور 
پناهندگان نیز در ســخنانى با قدردانــى از همه زحمات 
دست اندرکاران تعلیم و تربیت در استان اصفهان، گفت: 
اصفهان پایتخت فرهنگى- هنرى ایران اسالمى است و 

معمارى، موسیقى، ادبیات، صنایع دستى و مهمان نوازى 
باعث جذب پناهندگان به این شهر شده است.

خانم ایرینــا کرنیاك کــه اکراینى اســت، اظهار کرد: 
خوشحالم که استان اصفهان بیشترین پناهندگان را دارد 
که در کنار ایرانیان، به کار اشتغال و تحصیل مى پردازند 
و افتتاح این مدرسه مصداق بارز مهمان نوازى اصفهان 
است، که ســومین جمعیت پناهندگان را داراست و این 
پناهندگان شانه به شانه ایرانیان به صورت مسالمت آمیز، 

زندگى مى کنند.
وى سیاست کمیساریاى عالى سازمان ملل متحد در امور 
پناهندگان را در مشارکت ساخت مدارس، افزایش ظرفیت 
آموزش و پرورش و تحصیل تعداد بیشــترى دانش آموز 

افغانى و ایرانى بیان کرد.
کرنیاك با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقالب اسالمى 
که سه ســال پیش بر دسترســى تمام دانش آموزان به 
آموزش بدون توجه به ملیت، تأکید کردند، گفت: این امر 
نشــان از مهمان نوازى و اهمیت به آموزش دارد که حق 

کودکان است.
وى به عنوان شخصى از کمیساریاى عالى سازمان ملل 
متحد در امور پناهندگان از ایجاد دسترسى رایگان دانش 
آموزان اتباع به تحصیل با حذف شــهریه قدردانى کرد و 
ایران را نمونه مثال زدنى براى کشــورهاى دیگر مطرح 

کرد. وى همچنین گفت: ما به حمایت از دولت جمهورى 
اسالمى براى ارائه خدمات به پناهندگان و اتباع خارجى 
ادامه مى دهیم تا دسترسى به آموزش براى دانش آموزان 

اتباع بیش از گذشته، مهیا شود.
■■■

رئیس ناحیه 4 آموزش و پرورش اصفهان هم در این آیین 
که جمعى از مدیران و مسئوالن آموزش و پرورش، معاون 
دوره ابتدایى آموزش و پرورش استان، معتمدین افغانى 
و... حضور داشتند، گفت: ما بر اساس آمیزه هاى فرهنگى 
هزارساله و تعالیم دین و معاهدات بین المللى حق آموزش 
را براى همه انســان ها با هر رنگ، قومیت، نژاد، دین و 
ملیتى که در کشور هســتند الزم دانسته و براى آموزش 

اتباع از هیچ کوششى فروگذار نمى کنیم.
کریم کمال عنوان کرد: در ناحیــه 4 آموزش و پرورش 
استان ده هزار و 644 دانش آموز اتباع در سال تحصیلى 
جدید تحصیل مى کنند که نســبت به ســال گذشته که 
ده هــزار و 621 دانش آموز بودند بــه اندازه یک کالس 
امسال بیشتر است که اگر به طور میانگین هر کالس 35 
دانش آموز داشته باشد 305 کالس و 25 مدرسه نیاز است. 
این درحالى اســت که ما در 50 واحد، مدارس دو نوبته 
داریم که اگر 25 مدرسه اتباع نبودند امروز هیچ مدرسه دو 

نوبته اى نداشتیم.

با حضور جانشین کمیساریاى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان صورت گرفت 

افتتاح مدرسه ویژه پناهندگان و اتباع خارجى در منطقه زینبیه
ساسان اکبرزاده

نایب رئیس کمیســیون فرهنگى و اجتماعى شــوراى 
اسالمى شهر اصفهان گفت: این کالنشهر براى حاشیه 
نشــینى از ارزان ترین مناطق کشور به شمار مى رود که 

هر مهاجرى را براى حضور در این شهر ترغیب مى کند.
کورش محمدى افزود: رســیدگى و پرداختن به مقوله 
حاشــیه نشــینى به عنوان پدیــده اى جدیــد در کنار 
کالنشهرها، نیازمند ســازمان و متولى خاص، نیروهایى 

متخصص و کارشناسان مرتبط با این حوزه است.
وى تأکیــد کــرد: اســتفاده از افــراد غیرمتخصص و 
غیرکارشناس براى حل مشکالت مناطق محروم حاشیه 
نشین باعث مى شــود که نه تنها گام مؤثرى در این راه 
برداشته نشــود، بلکه تصمیمات عجوالنه و لحظه اى 

مشکالت آنها را فراگیرتر و وسیع تر مى کند. 
محمدى افزود: کودکان کار، تکدیگرى، فحشا، اعتیاد، 
طالق و دیگر آســیب هاى اجتماعى از معضالت مراکز 
حاشیه اى به شمار مى رود و به طور کلى سوء مدیریت ها 
و عدم ارائه امکانات مســاوى و رعایت نشــدن عدالت 
توزیعى، معضــالت مناطق کم برخوردار حاشــیه اى را 

بیشتر مى کند. 
وى با اشاره به حاشیه نشینى فرهنگى افزود: در کالنشهر 
اصفهان بالغ بر 500 هزار نفر از شــهروندان کمتر تعلق 
خاطرى به شــهر دارند و پهنه هایى که به شــهر اضافه 
مى شود، تنها درآمدزایى را براى شــهردارى به ارمغان 

مى آورد و خدمات فرهنگــى و اجتماعى در این مناطق 
رنگ مى بازد. 

وى افزود: هم اکنون شــش منطقه حاشیه نشین و 400 
منطقه بحرانى در اصفهان وجــود دارد و چنانچه برنامه 

درستى نداشته باشیم، ظرف چند سال آینده این مناطق به 
شدت افزایش پیدا مى کند. 

اصفهان از نقاط ارزان کشور براى حاشیه نشینى است
هم اکنون 6 منطقه حاشیه نشین و 400 منطقه بحرانى در اصفهان وجود دارد

بیش از 1/5میلیون نفر
 زیر پوشش بیمه سالمت

یک میلیون و 550 هزار نفر زیر پوشــش بیمه 
سالمت در استان اصفهان هستند.

مدیر عامل بیمه سالمت استان اصفهان در آیین 
گرامیداشت هفته بیمه سالمت، میزان پرداخت 
هزینه ساالنه این نوع بیمه تکمیلى به بیماران 
خاص این استان را 600 میلیارد ریال بیان کرد 
و گفت : پارسال در هر ثانیه شش نفر به مراکز 
درمانى ســرپایى و بســترى زیر پوشش بیمه 

سالمت مراجعه کرده اند . 
حسین بانک افزود : در 44 بیمارستان دولتى این 
اســتان، تنها با ارئه کد ملى به بیماران خدمات 

بیمه سالمت ارائه مى شود .
وى اظهار کرد: ماهانه 400 هزار نفر به مؤسسات 

طرف قرار داد بیمه سالمت مراجعه مى کنند. 
در پایــان این مراســم از مؤسســات درمانى، 
پزشکان و متخصصان و دفاتر پیشخوان متنخب 

تجلیل شد .

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه گفــت: وظیفه ما 
این است که پویایى فوالد مبارکه را با توسعه و تنوع 
محصوالت و با مطالعه بیشــتر بازارهــاى داخلى و 

جهانى حفظ کنیم.
حمیدرضا عظیمیان اظهار کرد: در گروه فوالد مبارکه 
دائمًا به بهره بردارى رســیدن طرح هاى توســعه و 
کســب موفقیت هاى متعــدد در عرصه هاى ملى و 
بین المللى را شاهد بوده ایم؛ از این رو اذهان عمومى 
با آگاهى از عملکرد این شــرکت، بــاور دارد که این 
شــرکت پویا و زنده اســت و در اینجا وظیفه ما این 

اســت که این پویایى را با توسعه و تنوع محصوالت 
و بــا مطالعه بیشــتر بازارهــاى داخلــى و جهانى 

حفظ کنیم.
وى خاطرنشــان کرد: فوالد مبارکه بــراى حضور 
مقتدرانه تــر در بازارهاى جهانى، نــه تنها خود را به 
حضور صرفًا ســنتى محدود نکرده، بلکه در تالش 
است با استفاده بیشتر از فناورى هاى روز دنیا، پویایى 
خود را بیش از هر زمان دیگر ارتقا دهد و براى تولید 
بیشتر و تکمیل زنجیره تولید از هیچ کوششى فروگذار 

نخواهیم کرد.

پویایى فوالد مبارکه باید حفظ شود
نماینده مردم خمینى شهر در مجلس شوراى اسالمى 
بر ایجاد دوره هاى مهارتى در مدارس سما این شهر 
تأکید کرد. محمد جواد ابطحى در دیدار مســئوالن 
مرکز آموزشى و فرهنگى سما خمینى  شهر اظهار کرد: 
خوشبختانه تعامل سازنده و مفیدى بین مرکز آموزشى 
و فرهنگى سما با مردم و مســئوالن وجود دارد. وى 
ادامه داد: ایجاد دوره هاى مهارتى در این مرکز براى 
دانشجویان فارغ التحصیل قبل از ورود به بازار کار، در 

اولویت برنامه هاى آموزشى قرار گیرد.

لزوم ایجاد دوره هاى مهارتى در مدارس سما
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چند روزى از کلید خوردن مجموعه تلویزیونى «خاك گرم» محصول جدید 
شــبکه یک مى گذرد و گروه به کارگردانى جواد ارشاد سرابى در حال ضبط 

سکانس هاى آغازین این سریال در استان کرمان هستند.
«خاك گرم» یک درام اجتماعى است که در خالصه داستان آن آمده است: 
«طى انجام مراحل حفارى در ارگ قدیم بم، باســتان شناســان با کشف 
جدیدى رو به رو مى شوند که به دلیل حساسیت موضوع، از پروفسور برومند 
با بازى دانیال حکیمى براى سرپرستى سایت دعوت مى شود که در خالل 

آن ماجراهاى بسیارى اتفاق مى افتد.» 
هم اکنون گــروه تولیــدى در منطقه «رایــن» در حــال تصویربردارى 
سکانس هاى مربوط به «بوم گردى قندچین» هســتند و دانیال حکیمى، 
شهروز ابراهیمى، مریم خدارحمى و فرشته سرابندى مقابل دوربین مى روند.
به گفته فریبا بانک توکلى، تهیه کننده ســریال «خاك گــرم» ، راین، باغ 
موزه هرندى، خانه گفتمان، چایخانه حمام وکیــل و خانه تاریخى خرم از 
لوکیشن هاى دیگر سریال در کرمان هستند. این تهیه کننده 
ادامه داد: بعد از پایان فیلمبردارى در راین، عازم 
شهرستان بم خواهیم شد و سکانس هایى را 
در ارگ قدیم بم ضبط مى کنیم سپس 
عازم شهرستان فهرج خواهیم شد 
و در ادامه به تهران نقل مکان 
خواهیم کرد.  گفتنى اســت، 
مجموعه تلویزیونى «خاك 
گــرم» کارى از گروه فیلم و 
سریال شبکه یک سیماست 
که در 30 قسمت 40 دقیقه اى 

تولید مى شود.

پارسا پیروزفر در فیلم «مجبوریم» ایفاى نقش مى کند. 
در حالى که پیش تولید فیلم تازه رضا درمیشیان با عنوان 
«مجبوریم» آغاز شــده به تازگى پارسا پیروزفر به جمع 

بازیگران این فیلم پیوسته است.
به نقل از روابط عمومى پروژه، پیش از این حضور 
فاطمه معتمدآریا در «مجبوریم» قطعى 

شده بود.
«مجبوریم» پنجمیــن فیلم بلند 
سینمایى رضا درمیشیان بعد از 
«بغض»، «عصبانى نیستم!»، 
«النتورى» و فیلم به نمایش 
درنیامده «یواشکى»  است 
که به تهیــه کنندگى رضا 

درمیشیان تولید مى شود.

بازیگر نقش «عمربن سعد ابى وقاص» در سریال «مختارنامه» گفت: شخصیت 

تاریخى عمر سعد را به خوبى مى شناختم اما هر 

کارگردانى به خصــوص کارگردانان 

ســریال هاى تاریخى برداشت هاى 

متفاوتى از شخصیت ها دارند. به همین 

سعد «تنهاترین ســردار» با عمر 
علت عمر 

سعد «مختارنامه» تفاوت هایى داشت. نقش من در 

عى جنون بود که بعد از واقعه کربال 
«مختارنامه» دچار نو

فتاده بود و این از نگاه داود میرباقرى بود که 
برایش اتفاق ا

ه را در «تنهاترین سردار» نداشتم.
من این نگا

فخیم زاده با بیان اینکه نقش منفى را دوســت ندارد بلکه 

نقش هایى را دوست دارد که ویژگى هاى شــخصیتى پیچیده اى داشته باشد، 

تصریح کرد: در «مسافران مهتاب» شــخصیت «نمکى» به نظرم شخصیت 

مثبتى بود اما در کل نقش هایى که انتخاب مى کنم چون پیچیدگى هاى خاص 

خودشان را دارند، بیشتر به سمت نقش هاى منفى سوق پیدا مى کنند تا مثبت؛ به 

همین علت این برداشت مى شود که من نقش منفى را دوست دارم.

ن ســریال مقابل دوربین رفته است، توضیح داد: 
وى که پس از 17 سال در ای

ى به دنبال کارگردانى رفتم اما بازى و 
 که وارد سینما شدم بعد از چند باز

زمانى

ى را هر دو با هم انجام دادم. سال 64 یا 65 «جدال» را بازى کردم و بعد 
کارگردان

از آن دیگر بازى نکردم. زیرا حضور من سر صحنه مشکالتى را به وجود مى آورد. 

ى را ایجاد مى کرد و خودم من هم صاحب سلیقه شده بودم و 
هم سوءتفاهم های

به همین دلیل دیگر بازى نکردم تا وقتى میرباقرى نقش عمرسعد را پیشنهاد داد.

بازیگر «مختارنامه» ابراز کرد: بعضى ها فکر مى کننــد میرباقرى و من رقیب 

ى ذاتاً فیلم و سریال تاریخى را دوست دارد اما 
هستیم اما اینطور نیست. میرباقر

ى در «مختارنامه» را قبول کردم 
 نیستم و یکى از دالیلى که من باز

من اینطور
وجود خود میرباقرى بود.

 را ترجیح مى دهید یا کارگردانى، 
ه در پاسخ به این سئو ال که بازیگرى

فخیم زاد

ن همیشــه در کنار کارگردانى جدى بوده و در تمام این 
گفت: بازیگرى براى م

سال ها هر وقت تشخیص داده ام در اثرى که مى سازم نقشى براى من مناسب 

ى کرده ام و هر جایى هم جایى براى بازى من نبوده این کار را 
اســت، آن را باز

نکرده ام.

فیلم ســینمایى «ســوءتفاهم» به کارگردانى احمدرضا معتمدى و تهیه 
کنندگى جلیل شعبانى نیمه دوم آذرماه در سینماهاى کشور اکران خواهد 

شد.
جلیل شعبانى، تهیه کننده فیلم سینمایى «سوءتفاهم» در ارتباط با زمان 
اکران قطعى این فیلم در گفتگو با «صبا» عنوان کرد: درخواســت پروانه 
نمایش مجدد فیلم را پس از کوتاه کردن زمان آن بعد از  پخش در جشنواره 

فجر ارسال کردیم که به زودى مجوز آن صادر مى شود. وى در ادامه افزود: 
فیلم در نیمه دوم آذر ماه در سینماهاى کشور اکران خواهد شد.

گفتنى است؛ فیلم سینمایى «سوءتفاهم» به کارگردانى احمدرضا معتمدى 
و تهیه کنندگى جلیل شعبانى یکى از فیلم هاى راه یافته به سى و ششمین 
جشنواره ملى فجر بود، که  با بازخوردهاى محتلف مخاطبان و منتقدان 
به دلیل  تلفیق ژانرهاى تریلر روان شناختى، کمدى و فلسفى مواجه شد. 
ابتداى فیلم با جمله اى از «ژان بودریار»، فیلسوف فرانسوى آغاز مى شود.

مریال زارعى، کامبیز دیرباز، اکبر عبدى، پژمان جمشیدى و هانیه توسلى 
بازیگران اصلى «سوء تفاهم» هستند.

فیلم مضمونى اجتماعى دارد و قصه آن ماجراى یک گروگان گیرى است 
که همه چیز در متن واقعیت پیش مى رود  اما با گذشت زمان این شبهه پیش 
مى آید که این حادثه بیشتر شبیه یک «سوء تفاهم» یا توهم است، اما در 
متن توهم هنوز عناصرى از واقعیت به چشم مى آید. همزمان با گسترش 

این ابهام، ماجراى گروگان گیرى نیز به پیش مى رود و...

سیروس الوند معتقد است: سال آینده مى تواند سال درام اجتماعى در سینماى ایران و پایانى بر کمدى مبتذل باشد.
 این فیلمســاز که ســاخت فیلم هایى همچــون «یکبار براى همیشــه»، «دســت هاى آلــوده» و «چهــره» را در کارنامه خــود دارد، در گفتگویى با «ایســنا» 
درباره وضعیت اکران فیلم هاى اجتماعــى در میان انبوهى از فیلم هاى کمدى و این دیدگاه که گرایش به ســاخت کمدى افزایش پیدا کرده اســت، بیان کرد: ما در 

ســینماى ایران گرفتار فیلم هاى کمدى نیســتیم بلکه گرفتار ســینماى مبتذل هســتیم و گرنه کمدى هاى خیلى 
خوبــى مثــل «اجاره نشــین ها»، «لیلى با مــن اســت»، «مارمولــک» و «نان، عشــق و موتــور 1000» 

را قبــًال هم داشــته ایم که با اســتقبال خوبى رو به رو شــدند. الونــد افزود: اگــر فیلم در این گونه ســبک 
کمدى ســاخته شــود اشــکالى ندارد، اما آنچه من امســال در بین فیلم ها مى بینم، یکى از یکى مبتذل تر 

است.
کارگــردان فیلم «مزاحــم»،  «تلــه» و «زن دوم» ادامــه داد: تنها راه نجات ســینماى ما این اســت که

 درام اجتماعــى، خــود را بــه مــردم نشــان دهــد در غیــر ایــن صــورت ســینما از زندگى مــردم و 
جامعه روز به روز بیشتر فاصله مى گیرد و ســینما به افیونى تبدیل مى شــود که فقط مردم با تماشاى آن 

بخندند.
وى که در تدارك ســاخت یک فیلم اجتماعى اســت، گفت: یک فیلم خوب اجتماعى و خانوادگى 
مى تواند همیشه و در هر شرایطى خود را نجات دهد و االن خوشحالم که دو فیلم «تنگه ابوقریب» 
و «مغزهاى کوچک زنگ زده» خود را به خوبى نشان دادند و تماشاچى به تماشاى آن ها رقابت دارد؛ 
همین خود یک روزنه امید است و تصور مى کنم امسال آخرین سال کمدى مبتذل است و سال 98، 

سال درام اجتماعى باشد.

دوســت دوران کودکى «اســتنلى کوبریک» 67 ســال پس از ساختن 
موســیقى براى یکى از مستندهاى کوتاه او از بدحســاب بودن فیلمساز 

فقید گالیه کرد.
«جرالد فراید» در پنج فیلم در مقام آهنگســاز با کوبریک فقید همکارى 
کرده و موســیقى یکى از قدرتمندترین فیلم هاى ضدجنگ تاریخ سینما 
یعنى «راه هاى افتخار» را ساخته است. حاال او در 90 سالگى یاد حساب 
و کتاب 67 ســال پیش افتاده و اعتراف کرده است که هنوز بابت ساختن 
موسیقى متن مستند کوتاه «روز مبارزه» درباره یک روز از زندگى مشتزنى 
ایرلندى به نام «والتر کارتیر» مربوط به 1951 از دوست قدیمى اش که 19 

سال پیش درگذشت طلبکار است.
فراید 90 ســاله درباره ماجراى 67 سال پیش و نخستین تجربه مشترك 
خودش با کوبریک مى گوید: «استنلى فکر مى کرد همین که من با ساختن 
موسیقى براى فیلم او وارد دنیاى حرفه اى فیلمسازى شده ام برایم کفایت 
مى کند. ما یک توافق نانوشته داشتیم به این مضمون که من رایگان کار 
کنم و به محض فروخته شدن فیلم، او پول مرا بدهد. این اتفاق نیافتاد و 
کوبریک معتقد بود کارى بزرگ تر براى من کرده است. البته نظرش هم 

درست بود و منطقى.»
اعتراف دیرهنگام آهنگساز کهنسال آمریکایى پس از آن اتفاق افتاد که 
مشخص شد او مالک فیلمنامه گمشده کوبریک است. فیلمنامه اى به نام 
«راز سوزان» که تابستان گذشته پس از حدود 60 سال پیدا شد و قرار است 
20 نوامبر در حراجى بونامز نیویورك همراه با چند نامه شخصى کوبریک 
خطاب به فراید به حراج گذاشته شــود. این فیلمنامه بر اساس رمانى از 

«اشتفان تسوایگ»، نویسنده اتریشى مربوط به 1913 نوشته شده بود.
هر چند فراید هنوز بابت نخســتین همکارى خــود از کوبریک طلبکار 
است اما فیلمساز نامدار آمریکایى با وجود شهره بودن به تولید پروژه ها با 
کمترین هزینه و نظارت سخت بر مسائل مالى، پول آهنگساز خود را در 
دیگر فیلم هایش پرداخت کرد؛ از جمله در تریلر جنایى «کشتن» محصول 
1956. کوبریک که بیشتر عمرش را در بریتانیا گذراند، سال 1999 در 71 

سالگى از دنیا رفت.
فراید درباره شخصیت کوبریک هم، چنین اظهار نظر مى کند: «استنلى 
دو حس متناقض درباره خودش داشــت؛ از یک سو فکر مى کرد از همه 
باهوش تر و زرنگ تر و مستعدتر است و از سوى دیگر، خودش را نسبت به 
دیگران پایین تر احساس مى کرد. از موسیقى هم مطلقاً چیزى نمى دانست 
اما در پروژه "راه هاى افتخار"  ناچار بودم براى هر نُت او را قانع کنم. با این 

حال، کارگردانى فوق العاده بود.»

به گزارش «صبا»، هومن کبیرى یکى از تهیه کنندگان سریال شبکه نمایش خانگى «عاشقانه» به کارگردانى منوچهر هادى که در شبکه نمایش خانگى توزیع شد، 
در گفتگو با خبرگزارى «مهر» جزئیات هزینه تولید این سریال را اعالم کرد.  در بخش هایى از این گفتگو آمده است: 

-فصل اول «عاشقانه» زمین خورده بود. در حالى که بازیگران دو سه ماه بود قرارداد داشــتند ولى فیلمبردارى صورت نمى گرفت. همین امر باعث شده بود ما پول 
بپردازیم در حالى که خروجى نداشتیم. «عاشقانه» در شرایط ایده آل باید هفت میلیارد تومان هزینه مى داشت ولى بیش از ده میلیارد تومان براى ما خرج داشت.
-هزینه هر قسمت «عاشقانه» چیزى بین 600 تا 700 میلیون تومان بود. ما به هیچ بازیگر چهره اى به جز یکى دو مورد براى هر ماه حضور، باالى صد میلیون 

تومان ندادیم.
-فیلمبردارى ما زیاد طول کشید و توقف سریال در زمان تولید باعث افزایش برآورد شد ولى مجموع قرارداد همه بازیگران 

ما بیش از پنج میلیارد تومان نشد.
-در این سریال ده بازیگر چهره داشتیم و شش ماه کار تولید طول کشــید یعنى چیزى نزدیک به ماهى800 
میلیون تومان. وقتى ماهى800 میلیون تومان را بین ده بازیگر تقسیم کنید مى شود چیزى نزدیک به ماهى 80 

میلیون تومان براى هر نفر. 
-براى مثال گلزار با ما رفاقتى دارد و قطعاً  دریافتى او از پروژه ما با پروژه هاى دیگر تفاوت هایى دارد. او هیچوقت 

از ما عدد زیادى نخواسته و توقع زیادى از ما نداشته است. من معتقدم او ارزشش را دارد.

مهدى فخیم زاده: من و میرباقرى رقیب هم نیستیم
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سیروس الوند: گرفتار سینماى مبتذل  هستیم تا کمدى!هزینه ساخت «عاشقانه» چقدر بود؟
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پارسا پیروزفر
 همبازى فاطمه معتمدآریا شد

افشاى بدهى «کوبریک»
دانیال حکیمى  پس از 67 سال

با «خاك گرم» 
به

 شبکه یک 
مى آید 

سینماها در آذرماه دچار «سوءتفاهم» مى شوند!

«مــرد عنکبوتى: دور از خانه» یــک فیلم رو به 
اکــران ابَرقهرمانى آمریکایى اســت که بر پایه 
شــخصیت خیالى مــرد عنکبوتى از شــرکت 
«مــارول کامیکس» ســاخته شده اســت. این 
فیلم به عنــوان دنباله اى بر «مــرد عنکبوتى: 
بازگشــت به خانه (2017)» محسوب مى شود و 
همچنین بیست وسومین فیلم در دنیاى سینمایى 
مارول به شــمار مى رود کــه  5 ژوالى 2019 
اکران مى شــود. از بازیگران فیلــم مى توان به 
«تام هالند»، «مایکل کیتون»، «مریسا تومى»، 
«زندیا» و «جیک جیلنهال» اشاره کرد. در این 
قسمت «پارکر» و دوســتانش براى تعطیالت 

تابستانى به اروپا سفر مى کنند.
«مرد عنکبوتى» عنوانى اســت که از آغاز قرن 
بیست و یکم در سینما حضور فعالى داشته و هربار 
نیز پس از یک ســه گانه، بازیگر نقش اصلى آن 
تغییر کرده اســت. البته این تغییر اجتناب ناپذیر 

است چراکه «پیتر پارکر» در داستان، شخصیت 
نوجوانى اســت که بــه دنیاى تبهــکاران وارد 
مى شود و افزایش سن بازیگران مانع بزرگى بر سر 
راه آنان براى باقى ماندن در نقش «مرد عنکبوتى» 
محسوب مى شود. تا پیش از این «توبى مگوایر» 
و «اندرو گارفیلد» ایفاگر نقش «مرد عنکبوتى» 
در ســینما بوده اند. در این میــان توبى مگوایر 
مهربان تر و دوست داشتنى تر بوده و اندرو گارفیلد 
شخصیتى سرسخت، محکم و جدى ترى از «مرد 
عنکبوتى» را در ســینما به تصویر کشیده است. 
حاال سومین بازیگرى که نقش «مرد عنکبوتى» 
را ایفا کرده ، هنرپیشــه بریتانیایى «تام هالند»

است که نســبت به دو بازیگر قبلى کامًال گمنام 
است.

فیلم «مــرد عنکبوتى: بازگشــت بــه خانه» 
داســتان پســر نوجوانى به نام «پیتــر پارکر» 
(تــام هالنــد) را روایت مى کند کــه به صورت 
اتفاقــى متوجه مى شــود قدرت هــاى ماوراء 

طبیعى دارد. او نمى داند که چطور و کجا باید از 
قدرت هایش استفاده کند و به همین دلیل «تونى 
اســتارك» ( رابرت داونى جونیور ) او را حمایت

 مى کند تا نســبت به توانایى هایش شــناخت 
بیشــترى پیدا کند. اما با پیدا شــدن یک انسان 
خبیث به نام «کرکس» (مایکل کیتون)، «پیتر 
پارکر» نیز مسئولیت هاى خود را براى مقابله با او 

دو چندان مى بیند و...
همچون نسخه قبلى کارگردانى فیلم جدید را نیز 
«جان واتس» بر عهده گرفته است. فیلمنامه این 
اثر را «استیو دیتکو» براســاس داستان کمیک 
بوکى «مرد عنکبوتى» نوشــته «استن لى» به 

نگارش در آورده است. 
نسخه اول «مرد عنکبوتى» از جمله آثار پرفروش 
هالیوود در ســال 2017 بود. شــخصیت «مرد 
عنکبوتى» عالوه بــر فیلم هاى خود امســال 
درخشــش فوق العاده اى را با فیلم «اونجرز 3» 

تجربه کرد.

نسخه جدید «مرد عنکبوتى» در راه است

محیا حمزه
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هواداران اســتقالل «الحاجى گرو» را در فضاى مجازى کامنت باران کرده اند. 
آنها با هر زبانى و با کامنت هاى فارسى و انگلیسى از او درخواست رفتن دارند و 
البته  کارى ندارند که  وقتى به فارسى براى او مى نویسند «گرو! جان مادرت برو!» 
او متوجه چیزى نمى شود. غیر از کمپین هاى هوادارى در استقالل گویا بازیکنان 
این تیم هم طبق  اخبار برخى رسانه ها حسابى با این مهاجم جدید آفریقایى زاویه 
دارند و مى خواهند هر طور شده بساط خداحافظى او از جمع آبى ها را فراهم کنند.

الحاجى گرو در ابتداى فصل آمد تا جاى خالى «مامه تیــام» را پر کند اما حاال 
9 هفته از لیگ گذشته و گرو حتى یک شــوت در چهارچوب هم براى استقالل 
نداشته است. خیلى ها معتقدند گرو از نظر فنى به هیچ عنوان در حد و اندازه هاى 
تیام نیست اما مشــکل این مهاجم نیجریه اى در مسائل فنى خالصه نمى شود 
و این بازیکن در استقالل با مشکالت دیگرى هم مواجه است. رابطه نه چندان 
خوب با بازیکنان استقالل یکى از مشکالتى است که گرو از زمان حضورش در 

استقالل با آن مواجه بود.
 سایت «آى اســپورت»  در این باره نوشــته: خیلى از خبرنگارانى که تمرینات 
اســتقالل را از نزدیک دیده اند تأیید مى کنند که بازیکنان اســتقالل رفتارى 
کامًال معمولى با الحاجى گرو دارند و در این مــدت هیچ کدام از بازیکنان رابطه 
صمیمانه اى با این بازیکن برقرار نکرده است. در این بین عده اى از بازیکنان هم 
هستند که گویا از حضور این مهاجم آفریقایى در استقالل راضى نیستند! گرو نیز 
به تازگى در یکى از مصاحبه هاى خود در دفاع از عملکرد خود و در پاسخ به این 
سئوال که چرا تاکنون گلى براى استقالل نزده اینطور گفته است: «اصًال فرصتى 

پیدا کرده ام که گل بزنم؟!» 
شاید این اظهار نظر در ابتدا یک توجیه ســاده به نظر برسد اما شاید بتوان از آن 
برداشت متفاوتى داشت و آن را یک گالیه هم تلقى کرد؛ گالیه اى که الحاجى گرو 
بخاطر پاس ندادن از هم تیمى هایش دارد و آن را عامل ناکامى خود در استقالل 
مى داند. حاال در تازه ترین خبرها از اردوى استقالل خبرى منتشر شده که مى تواند 
به تمامى این حدس و گمان ها دامن بزند. طبق  نوشته روزنامه «گل»، در تمرین 
روز شنبه آبى پوشان زکى پور و گرو با یکدیگر درگیر شدند و نزدیک بود کارشان 
به زد و خورد بکشــد. گویا در بازى درون تیمى گرو یک موقعیت مسلم گلزنى را 

خراب مى کند تا صداى زکى پور دربیاید.

به نوشته  این روزنامه، او به گرو گفت: «نه مى دوى 
نه گل مى زنى.» همین حرف زکى پور باعث شد تا 

این دو بازیکن با هم درگیر شوند که با وساطت 
بیژن طاهرى این درگیرى ختم بخیر شــد و 
طاهرى از زکى پور خواست تا تمرین را ترك 
کند و بــه رختکن برود. هرچنــد که بعد از 
انتشار این خبر خیلى زود زکى پور و طاهرى 
آن را تکذیب کردند اما بــه هر حال همه 
شــواهد حکایت از رابطه نه چندان خوب 
بازیکنان اســتقالل با الحاجى گرو دارد! 
البته مشکالت به همینجا ختم نمى شود 
و نارضایتــى هــواداران از عملکرد گرو 
نیز مشکالت این بازیکن را در استقالل 

دوچندان کرده است.
گرو در حال حاضر روى ســکوهاى آبى 
هم محبوب نیســت و هر روز در صفحه 
شــخصى خود با بى مهرى هــواداران 

استقاللى مواجه مى شــود و گویا گرو  
دو  سه روز پیش در خصوص همین 

مسائل هم با «وینفرد شفر» 
جلسه اى داشــته و سرمربى 
آلمانى آبى ها بــه این بازیکن 
قول داده که شرایط به زودى 

بهتر خواهد شد تا این بازیکن با تمرکز 
بیشــترى بتواند در تمرینات حاضر شود. مسلمًا با 
این شــرایط ادامه کار، هم براى گــرو و هم براى 

استقالل ســخت خواهد شــد و شــاید پایان زود هنگامى براى این مهاجم 
نیجریه اى در فوتبال ایران رقم بخورد! خالصه اینکه شــعار «گرو! جان مادرت 
برو!» در هواداران و بازیکنان و بعضى از مدیران استقالل با ادبیات مختلف فراگیر

 شده است.

 گرو! جان مادرت برو
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مه، او به گرو گفت: «نه مى دوى 
مین حرف زکى پور باعث شد تا
م درگیر شوند که با وساطت 
 درگیرى ختم بخیر شــد و 
ترك  خواست تا تمرین را
برود. هرچنــد که بعد از
و طاهرى  زکى پور ىزود
ند اما بــه هر حال همه 
 ز رابطه نه چندان خوب 
با الحاجى گرو دارد!  الل
نمى شود   همینجا ختم
گرو ـواداران از عملکرد
بازیکن را در استقالل ن

ست.
ضر روى ســکوهاى آبى 
ــت و هر روز در صفحه 
با بى مهرى هــواداران
و گویا گرو    مى شــود

 در خصوص همین 
وینفرد شفر»
ته و سرمربى

ـه این بازیکن 
رایط به زودى 

بازیکن با تمرکز  تا این
د در تمرینات حاضر شود. مسلمًا با 
امه کار، هم براى گــرو و هم براى

خت خواهد شــد و شــاید پایان زود هنگامى براى این مهاجم
وتبال ایران رقم بخورد! خالصه اینکه شــعار «گرو! جان مادرت 
بعضى از مدیران استقالل با ادبیات مختلف فراگیر ن و بازیکنان و

محسن کدخدایى عضو هیئت مدیره باشــگاه ذوب آهن مى گوید که امید نمازى به او و 
سایر مدیران ذوب آهن قول داده تا این تیم در پایان نیم فصل اول در 

جمع چهار تیم باالى جدولى باشد.
احمد جمشیدى درباره اخبار مربوط به برکنارى امید نمازى از سمت 
سرمربیگرى ذوب آهن، اظهار کرد: با توجه به نگرانى هایى که در مورد 
جایگاه فعلى و آینده تیم فوتبال ذوب آهن وجود داشت، هفته گذشته 
با امید نمازى در هیئت مدیره یک جلسه داشتیم که ایشان توضیحات 
خودشان را به ما ارائه کردند. با توجه به صحبت هایى که انجام شد با 
ایشان همکارى مان را ادامه مى دهیم تا ببینیم روند تیم چگونه پیش 

مى رود.
عضو هیئت مدیره باشــگاه ذوب آهن در پاســخ به این ســئوال که 

نتیجه گیــرى تیم فوتبــال ذوب آهن تا در صــورت عــدم 
نیم فصل اول امکان دارد امید 
نمازى برکنار شود یا خیر؟ 
گفت: هیئت مدیره تصمیم 
گرفته تا نیم فصل از امید 
نمــازى حمایــت کند و 
بعــد از آن باید ببینیم که 
انتظارات برآورده شده است 
یا خیر. نمازى مربى با دانشى 
در فوتبال ایران است و به ما قول 
داده است که تا نیم فصل بین 
چهار تیم اول لیگ باشــیم. 
ذوب آهن تیم ریشــه دار و 
بزرگى است و مبناى اولیه 
باشــگاه قهرمانى در لیگ 

برتر بوده است.

 دیدار برگشــت مرحله نیمه نهایى لیگ قهرمانان آســیا ساعت 
18و30دقیقه امروز سه شنبه در ورزشگاه آزادى و بین پرسپولیس 
ایران و السد قطر برگزار مى شود. مهمترین غایب تیم السد در بازى 
امروز، «سعد الدوســارى»، دروازه بان این تیم است که به دلیل 
محرومیت، امکان همراهى نماینده قطر را ندارد و همین مسئله 
نگرانى قطرى ها را در پى داشته است. روزنامه «الرایه» قطر سعى 

کرده است به دروازه بان جوان السد روحیه بدهد.
این روزنامه در این ارتباط نوشــت: «السد با 19 بازیکن به تهران 
رسید. بازیکنان این تیم از نظر فنى، بدنى و ذهنى آماده هستند و 
تلفیقى از نفرات جوان و باتجربه در تیم حضور دارند. تمام خطوط 
السد به جز خط دروازه کامل است. کادر فنى به دو دروازه بان جوان 
خود یعنى "مشعل برشــم" و "جهاد محمد" اعتماد کرده است. 
اعتماد به نفس برشم زیاد است به خصوص اینکه او سابقه بازى در 
ورزشگاه آزادى را هم دارد و مقابل تیم استقالل در این ورزشگاه 
بازى کرد و السد با نتیجه 3 بر یک به پیروزى رسید. این یعنى اینکه 
برشم باوجود سن کم، تجربه بازى در آزادى و مقابل تماشاگران 

ایرانى را دارد.» 

هشدار به نمازى

تا نیم فصل فرصت دارى

السد، نگران دروازه

محمد تقوى یک فرصت بزرگ را براى انتقام جام حذفى و کسب محبوبیت 
در دل هاى هواداران تبریزى از دست داد.

با وجود اینکه فقط 9 هفته از رقابت هاى لیگ برتر هجدهم گذشــته اما 
تراکتورســازى تاکنون تحوالت و اتفاقات متفاوتى را تجربه کرده است. 
سرخپوشان تبریزى با واگذارى به بخش خصوصى هزینه زیادى براى جذب 
بازیکنان مطرحى مثل اشکان دژآگه، مسعود شجاعى، احسان حاج صفى، 
خارجى هاى توانمند و ستاره هاى ســال گذشته لیگ برتر انجام دادند و از 
این رو در ابتداى مسابقات «جان توشاك»، سرمربى ســابق رئال مادرید را به 

خدمت گرفتند.
این تیم اما در اوایل مســابقات نتایج خوبى نگرفت و اتفاقات مختلفى سبب شد تا 
سرمربى ولزى ایران را ترك کند. از آن زمان به بعد محمد تقوى، دستیار توشاك 
هدایت تراکتــور را برعهده گرفت و دو نتیجه خوب مقابل پدیده صدرنشــین و 

استقالل خوزستان گرفت.
در این شــرایط هواداران تراکتورسازى امیدوار بودند تیمشــان در آبادان مقابل 
صنعت نفت به برترى برســد و روند موفقیت آمیز خود را ادامه دهد اما این مهم 
حاصل نشد. تراکتور در حالى روز شنبه مقابل نفت آبادان شکست خورد که اسیر 

اتفاقات مختلفى شد.
 سرخپوشان در این بازى موقعیت هاى زیادى را روى دروازه حریف ایجاد 
کردند اما بدشانسى آوردند و توپ هایشان به گل تبدیل نشد. اینکه 
تراکتور در طول این مســابقه دو بار تیر دروازه نفت را به لرزه 
در آورد و چند فرصت خــوب را گردان در 
اختیار گرفت هم نشان از عملکرد خوب 
شاگردان تقوى دارد. هر چند اگر انتقام 

در جــام حذفــى را از صنعت نفت شکست تراکتور 
مى توانســت هم در دل هواداران مــى گرفت 

محبوبیت زیادى در آن خطه براى خود تبریزى جا باز کند و 
شرایطى محمد تقوى که به عنوان سرمربى دست و پا کند.  در چنین 

شده بود، همچنان به کارش ادامه مى دهد. این موقت تراکتورسازى انتخاب 
مربى بادانش اگرچه سابقه زیادى در امر سرمربیگرى ندارد، تیمش را طورى هدایت کرده که 
بازى هاى زیبایى انجام مى دهد و این موضوع هواداران و مسئوالن باشگاه را بر آن داشته که 
فعًال از سرمربى خود حمایت کنند. اگرچه برخى اعتقاد دارند مدیران باشگاه تراکتورسازى باید 
یک مربى بزرگ را به این تیم بیاورند اما ظاهراً آنها فعًال قصد اعتماد به تقوى را دارند و همچنان 
به او فرصت مى دهند تا شرایط خوبى حاصل شود. اکثریت هواداران تراکتورسازى نیز روى 
تقوى نظر منفى ندارند و شاید دلیل این موضوع بازى خوب سرخ هاى تبریزى در آبادان باشد.

فرصت انتقام و ارتقاى 
محبوبیت از دست رفت

آســیا ساعت 
ین پرسپولیس 
م السد در بازى 
ت که به دلیل 
 همین مسئله 
یه»قطرسعى

یکن به تهران 
آماده هستند و 
د. تمام خطوط 
روازه بان جوان

ماد کرده است. 
 سابقه بازى در 
ر این ورزشگاه 
ین یعنى اینکه 
بل تماشاگران 

زه

محمد تقوى یک فرصت بزرگ را براى انتقام جام حذفى و کسب
در دل هاى هواداران تبریزى از دست داد.

9با وجود اینکه فقط 9 هفته از رقابت هاى لیگ برتر هجدهمگ
تراکتورســازى تاکنون تحوالت و اتفاقات متفاوتى را تجربه
سرخپوشان تبریزى با واگذارى به بخش خصوصى هزینه زیادى
بازیکنان مطرحى مثل اشکان دژآگه، مسعود شجاعى، احسان
خارجى هاى توانمند و ستاره هاى ســال گذشته لیگ برتر انج
این رو در ابتداى مسابقات «جان توشاك»، سرمربى ســابق رئال

خدمت گرفتند.
این تیم اما در اوایل مســابقات نتایج خوبى نگرفت و اتفاقات مختلفى
سرمربى ولزى ایران را ترك کند. از آنزمان به بعد محمد تقوى، دس
هدایت تراکتــور را برعهده گرفت و دو نتیجه خوب مقابل پدیده صد

استقالل خوزستان گرفت.
آ اینشــرایطهواداران تراکتورسازى امیدوار بودند تیمشــاندر در
صنعت نفت به برترى برســد و روند موفقیت آمیز خود را ادامه دهد
حاصل نشد. تراکتور در حالى روز شنبه مقابل نفت آبادان شکست خ

اتفاقات مختلفى شد.
ح  سرخپوشان در این بازى موقعیت هاى زیادى را روى دروازه
کردند اما بدشانسى آوردند و توپ هایشان به گل تبدیل
تراکتور در طول این مســابقه دو بار تیر دروازه نف
در آورد و چند فرصت خــوب
اختیار گرفت هم نشان از عم
شاگردان تقوى دارد. هر چ

جــام حذفــى را ازشکست تراکتور در
مى توانســت هم در دمــى گرفت 

محبوبیت زیادى در آن خطتبریزى جا باز کند و
شرایطى محمد تقوى که به عنودست و پا کند.  در چنین 

شده بود، همچنان به کارش ادامه مموقت تراکتورسازى انتخاب
مربى بادانش اگرچه سابقه زیادى در امر سرمربیگرى ندارد، تیمش را طورى هدا
بازى هاى زیبایى انجام مى دهد و این موضوع هواداران و مسئوالن باشگاه را بر
فعًال از سرمربى خود حمایت کنند. اگرچه برخى اعتقاد دارند مدیران باشگاه تراکتو
یک مربى بزرگ را به این تیم بیاورند اما ظاهراً آنها فعًال قصد اعتماد به تقوى را دارند
اکثریت هوادارانتراکتورساز به او فرصتمى دهند تا شرایط خوبى حاصل شود.
تقوى نظر منفى ندارند و شاید دلیل این موضوع بازى خوب سرخ هاى تبریزى در

محبوبیت از دست رفت جدید ترین ابتکار اتحادیه فوتبال اروپا براى تزریق شور و 
هیجان به فوتبال این قاره، ساماندهى و راه اندازى تورنمنتى 
جدید به نام لیگ ملت هاى اروپاست. این تورنمنت که اولین 
دوره آن مدتى است آغاز شده، در حد فاصل رقابت هاى جام 
جهانى و یورو برگزار خواهد شد و قهرمانان هر سطح آن 
جواز حضور در رقابت هاى جام ملت هاى اروپا را کســب 

خواهند کرد.
این مسابقات اما چندان جنبه جدى و رقابتى به صورت آنچه 

در مســابقات مقدماتى جام جهانى یا یورو وجود دارد، پیدا 
نکرده است و دلیل آن هم این است که این بازى ها صرفًا 
جانشین بازى هاى دوستانه جسته گریخته اى شده است که 

تیم هاى اروپایى در فیفادى برگزار مى کردند.
لیگ ملت هاى اروپا بــا ورودش به تقویم بازى هاى ملى 
اروپایى ها در روزهاى فیفا، عالوه بر ایجاد هیجان و جذابیت 
براى بازى هاى ملى، به بازى هاى تدارکاتى اروپایى ها هم 
نظم و سامان خاصى بخشیده به گونه اى که تیم هاى قاره 
سبز همواره و در ســطوح مختلف در مقابل هم به میدان 

مى روند و آمادگى خود را بــراى رقابت هاى مهمتر حفظ 
خواهند کرد.

این مورد اما هر چقــدر هم که براى خــود صاحبان این 
تورنمنت خوب و مفید باشــد، براى ســایر کشــورها از 
دیگر قاره ها اصًال خبر خوبى نیســت زیرا دیگر عمًال در 
روزهاى فیفا به آن صورت شانســى براى بازى کردن با 
تیم هاى قدرتمند اروپایى ندارند. ساکنان قاره سبز با این 
برنامه ریزى دقیق عمًال براى خود چشم اندازى طراحى 
کرده اند که نتیجه اى جز پیشرفت براى آنها ندارد و بدون 

تردید بخشــى از این چشــم انداز با بایکوت آسیایى ها، 
آفریقایى ها و اهالى قاره آمریکا محقق خواهد شد.

اروپایى ها دیگر به این راحتى هــا حاضر به بازى با دیگران 
نخواهند شــد و بهانه شــان دقیقاً تقویم پر و فشرده لیگ 
ملت ها خواهد بود. مگــر اینکه بتوانند به انــدازه کافى از 
بازى هاى دوستانه با ســایرین درآمدزایى داشته باشند که 
این هم در نهایت براى آنها سودآور خواهد بود. به هر حال 
با ادامه این روند فیفا دى براى عمده کشورهاى قاره هاى 

غیر اروپایى کشک مى شود و تا حدودى از سکه مى افتد.

فیفادى در بقیه قاره ها  کشک مى شود!

پس از دیدار سپاهان برابر نساجى مازندران که بار دیگر شاهد 
یک بازى زیبا از تیمى بودیم که امیرقلعه نویى هدایت آن را 
بر عهده دارد، حواشى زیادى پیرامون نحوه داورى در مسابقه 
ایجاد شد ولى یک واقعیت کتمان ناپذیر وجود دارد و آن هم 
اینکه تیم امیرقلعه نویى امسال پاى ارائه فوتبال هاى زیبا و پر 
گل بوده و در کنار تالش براى اراده فوتبال تهاجمى موفق به 

کسب نتیجه هم شده است.
کمبود فوتبالیســت هاى خالق در لیگ ایران سبب شده تا 
بســیارى از مربیان اولویت خود را به تاکتیک هاى تدافعى 
معطوف کنند و شاید به همین دلیل باشد که 13 تیم حاضر 
در جدول 16 تیمى مسابقات ده گل یا کمتر ثبت کرده اند که 
این موضوع بیش از هر چیزى مى تواند نشان دهنده تفکرات 

تدافعى و البته فوتبال شدیداً فیزیکى در ایران باشد.
با این حال سپاهان که با یک امتیاز اختالف نسبت به پدیده با 
19 امتیاز از 9 بازى رتبه دوم جدول رده بندى را در اختیار دارد، 
20 گل به ثمر رسانده که میانگین بیشتر از دو گل در هر بازى 
را ثبت مى کند و وقتى این موضوع پراهمیت تر جلوه مى کند، 
که بدانیم، تیم اول و سوم که به ترتیب پدیده و پرسپولیس 
هستند، به ترتیب بیشتر از 12 و هشت گل به ثمر نرسانده اند.

نگاهى به لیگ هاى معتبر دنیا به وضوح نشان دهنده اختالف 
سطح فوتبال ایران و جهان است؛ با ذکر این نکته که سپاهان 
تا حدودى توانســته آمارش را به تیم هــاى معتبرى که در 

لیگ هاى دشوار بازى مى کنند، نزدیک کنند.
در پایان هفته نهم رقابت هاى بوندسلیگا دورتموند 27 گل 
وارد دروازه حریفانش کرده ولى این آمار در اســپانیا و ایتالیا 
کمتر اســت. در کالچیو، یوونتوِس صدرنشــین 19 گل در 

پایان هفته نهم ثبت کرده که یک گل کمتر از سپاهان است 
و در اسپانیا هم بهترین خط هجومى مربوط به بارسلونا با 23 
مرتبه گلزنى است.  در لیگ فشرده انگلیس هم مطابق انتظار 
بهترین خط هجومى مربوط به منچسترسیتى است که 26 

بار طى 9 مسابقه گل زده است.
این آمار البته در فرانسه و هلند که تیم هاى مدعى قدرتمندتر 
از تیم هاى دیگر هســتند، معنى دار است؛ پارى سن ژرمن 
موفق شده 37 بار در ده بازى به حریفان گل بزند و در هلند 
هم آیندهوون 36 مرتبه در 9 بازى گل زده است که آمار قابل 

توجهى است.
شاگردان امیرقلعه نویى به استثناى دو دیدار برابر صنعت نفت 
آبادان و پیکان که طى هفته هاى اول و سوم لیگ هجدهم 
برگزار شده، در هفت دیدار دیگر موفق به زدن حداقل دو گل 
شده اند و در جام حذفى هم طى دو مسابقه چهار گل زده اند 
تا نشــان دهند در هر بازى گلزنى هدف اول آنهاست. یکى 
از نکات جالب توجه دیگر تنوع گلزنان در ســپاهان است؛ 
تاکنون کى روش هفت گل، شــهباززاده پنج گل، ساسان 
انصارى چهــار گل و مهرداد محمدى ســه  گل به عنوان 
بازیکنان کلیدى تیم در خط هجومى ثبت کرده اند و حتى 
عزت پورقاز و ایران پوریان نیز علیرغم بازى در خط دفاعى، 

دو گل ثبت کرده اند.
البته تیم قلعه نویى در بخش تدافعى هنوز نتوانسته به شرایط 
خوبى دست پیدا کند و تاکنون 9 گل خورده که این تیم را در 
رتبه پنجم بهترین خطوط دفاعى لیگ هجدهم قرار مى دهد 
و قطعًا سپاهان براى ادامه مسیر رو به رشد خود باید شرایط 

بهترى در این زمینه پیدا کند.

نمره سپاهان تا بدینجاى رقابت ها
حمله عالى، دفاع نیاز به تالش بیشتر!

«لئاندرو پادوانى» حاال بیش از هفت ماه است که دوران مصدومیت شدیدش 
را مى گذراند. او که از ناحیه گردن مصدوم شد و هنوز نمى تواند روى پاهایش 
بایستد طلبى از باشگاه استقالل دارد که براى بازگشت به کشورش باید آن 
را دریافت کند. رقمى که پادوانى از استقالل مى خواهد حدود 130هزاردالر 
است که گفته شده اگر نیمى از آن پرداخته شود او به برزیل برمى گردد تا در 
کنار خانواده اش روند درمانش را پیگیرى کند. براى باشگاه استقالل هم قطعًا 
بهتر است که این پول را زودتر تهیه کند. این باشگاه امسال براى این بازیکن 
خانه اى اجاره کرده که هزینه باالیى روى دســت باشگاه گذاشته و همین 
هزینه ها باعث مى شود تا آنطور که باید و شاید از سوى باشگاه به این بازیکن 

محجوب رسیدگى نشود.

پادوانى برزیل برو نیست!

 بعد از یک فصل نا امیدکننده در لیگ بلژیک و باشگاه اوستنده، 
رامین رضاییان جام جهانى موفقى را سپرى کرد. او در هر سه 
بازى ایران مقابل مراکش، اسپانیا و پرتغال، یکى از بازیکنان 
ثابت تیم ملى بود و فراتر از انتظار ظاهر شد تا همه منتظر انتقال 
او به لیگى معتبر و باشگاهى جدید باشیم. این اتفاق البته که تا 
به امروز رخ نداده و رضاییان را همراه با کریم انصارى فرد، به 

تنها بازیکنان بدون باشگاه تیم ملى ایران تبدیل کرده است.
رامین رضاییان، این روزها را در کمپ تیم هاى ملى مى گذراند. 
او تیم ندارد و براى حفظ آمادگى و ادامه حضور در فهرســت 
«کارلوس کى روش» مجبور است تمرین انفرادى انجام بدهد و 
با این روش، آمادگى اش را حفظ کند. صحبت از حضور رضاییان 
در تراکتورسازى بود اما این اتفاق هم نیافتاد تا دفاع راست سابق 
پرسپولیس، در بالتکلیفى مطلق به سر ببرد. رامین، اخیراً همراه 
با تیم بانوان ملــوان عکس یادگارى گرفــت و براى این تیم 
آرزوى موفقیت کرد. تیمى که در لیگ بانوان شرکت مى کند و 
براى موفقیت تمرینات طاقت فرسایى را انجام مى دهد. این بار 
البته با حضور یک مهمان ویژه که نامش رامین رضاییان بود. 

تیم جدید رامین رضاییان!

نتیجه گیــرى تیم فوتبــال ذوبدر صــورت عــدم 
د نیم فصل اول امکان
نمازى برکنار شود
گفت: هیئت مدیره
گرفته تا نیم فصل
نمــازى حمایــ
بعــد از آن باید بب
انتظارات برآورده ش
یا خیر. نمازى مربى
در فوتبال ایراناست و ب

داده است که تا نیم فص
چهار تیم اول لیگب
ذوب آهن تیم ریشـ
مبنا بزرگى است و
باشــگاه قهرمانى

برتر بوده است.

دیدش
هایش

ید آن 
اردالر 
د تا در 
م قطعًا 
زیکن 
 همین 
زیکن 

ست!

على رضایى

سعید نظرى 
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رئیس جمعیــت هالل احمــر شهرســتان اصفهان 
از برگــزارى برنامــه هــاى متنــوع همزمــان بــا 
هفتــه ملــى ســالمت بانــوان در ایــن جمعیــت 

خبر داد.
شــهریار انصارى اظهار کرد: همزمان بــا هفته ملى 
ســالمت بانوان، برنامه یوگاى خنده و نیز غربالگرى 
تست قند و فشــار خون توسط کارشــناس مامایى، 
غربالگرى قد و وزن و همچنین موضوع تغذیه ســالم 

توسط کارشناس تغذیه صورت گرفت.
وى تصریح کرد: همچنین طبخ غذاى ســالم و نحوه 

پخت ماهى برگزار شد.

انصارى در بخش دیگرى از ســخنان خود افزود: به 
همین مناسبت در روز پنج شــنبه نیز برنامه آموزشى 
تحت عنوان آســیب هاى فضاى مجازى برگزار شد 
که در ایــن برنامه، مهرانى، کارشــناس این حوزه در 
مورد شــبکه هاى مجازى، بازى مجازى وارتباطات 
نسل جوان و نوجوان در این خصوص مطالبى را براى 

داوطلبان شرکت کننده ارائه کردند.
رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان در پایان 
گفت: از نکات قابل توجه در ایــن برنامه مى توان به 
اجراى برنامه اى تحت عنــوان «خوب دیدن و خوب 

دیده شدن» اشاره کرد.

صادرات محصول از تعاونى هاى استان اصفهان امسال بیش 
از 27 میلیون دالر ارز آورى داشته است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان گفت: 
امســال این میزان محصــول از تعاونى هاى اســتان به 
کشورهاى حاشیه خلیج فارس شامل عراق، امارات و کویت  

صادر شده است . 
محســن نیرومند با بیان اینکــه این میزان صــادرات در 
مقایسه با پارســال بیش از 17 درصد افزایش یافته، افزود: 
این محصوالت شامل لوله هاى پلى اتیلن، سنگ،  فرش و 
روفرشى، موزاییک، پرده، تشک، زعفران، پارافین و وازلین 
بوده است.  وى اصفهان را از مراکز برتر کشور در صادرات 

محصول برشمرد و پیش بینى کرد: تا پایان امسال صادرات 
محصول از این استان بیش از 50 میلیون دالر ارز به همراه 

داشته باشد. 
مدیر کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعــى اصفهان در بخش 
دیگرى از سخنانش از آغاز ثبت نام سى امین جشنواره امتنان 
از کارگران، گروه هاى کار و واحدهاى نمونه استان خبر داد.

نیرومند گفت: هرســاله به منظور شناســایى و تجلیل از 
نیروهاى کار مولد، متخصص، مخترع، مبتکر و همچنین 
اشاعه فرهنگ استفاده از فکر جمعى،  این جشنواره در سه 
بخش خدمات، صنعت و کشــاورزى و در دو سطح ملى و 

استانى برگزار مى شود.

هفته ملى سالمت بانوان در 
هالل احمر شهرستان اصفهان 

افزایش 17 درصدى 
صادرات تعاونى ها از اصفهان

چاه هاى دهاقان 
مسدود مى شوند

على اصغر قاسمیان، فرماندار دهاقان گفت: چاه هاى 
مدیریت بحران براى حفــظ درختان اختصاص داده 
شــده اما در حال حاضر که برداشت هاى این چاه ها 
مسدود مى شــود، باید مدیریت بهترى براى مقابله 
با پدیده خشکســالى و جلوگیــرى از تنش هاى آن 

تبیین شود.

آغاز ثبت نام 
در سامانه روابط کار

ثبت نام کارگران و کارفرمایان اصفهانى در ســامانه 
روابط کار آغاز شد.

مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
استان اصفهان با اشــاره به راه اندازى سامانه جامع 
روابط کار گفت: ثبت نام کارگــران و کارفرمایان در 

این سامانه، از طریق دفاتر پیشخوان دولت آغاز شد.
ســیف ا... علیخانى با بیــان اینکه در این ســامانه 
درحدود 30خدمت در حوزه روابط کار، براى کارگران 
و کارفرمایان پیش بینى شــده، افــزود: در مرحله 
نخست دو زیرســامانه ثبت الکترونیکى دادخواست 
کارگران و ثبــت قراردادهاى نیروى کار توســط 
کارفرمایان راه اندازى شده اســت. وى با اشاره به 
افزایش روز افزون قراردادهاى موقت کار گفت: راه 
اندازى این ســامانه و ثبت قراردادهاى نیروى کار، 
موجب شناسایى و شفافیت در وضعیت قراردادهاى 

نیروى کار مى شود.
علیخانى همچنین گفت: ثبت الکترونیکى شکایات 
(دادخواســت) کارگران بــدون مراجعه حضورى به 
مراجع حل اختالف و ثبــت قراردادهاى کار نیروى 
انسانى توسط کارفرمایان یکى از ویژگى هاى سامانه 

جامع روابط کار است.
وى افزود: کارگران و کارفرمایان باید با در دســت 
داشتن مدارك هویتى به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه 
کرده و پس از تشکیل پرونده، نام کاربرى و رمز عبور 

خود را دریافت کنند.

دفن غیراصولى 20درصد از 
زباله هاى غیربیمارستانى

21درصـد از زباله هـاى غیربیمارسـتانى اصفهـان 
غیراصولى دفن مى شود.

کارشناس مدیریت پسماند اداره کل حفاظت محیط 
زیسـت اسـتان اصفهان، تولید روزانه پسماند عفونى 
تیز و برنده را در این اسـتان 16تن بیـان کرد و گفت: 
بیـش از 3 ُتن از این زبالـه هاى تولید شـده در مراکز 
غیربیمارستانى شـامل آزمایشـگاه ها، درمانگاه ها و 

مطب ها غیراصولى دفن مى شود.
سـمیه سـلیمى، 12/7 تن معـادل 79درصـد را هم 
مربـوط بـه پسـماند بیمارسـتان هـاى این اسـتان 
دانسـت و افزود: 80درصـد زباله هاى بیمارسـتانى 
در بیمارسـتان ها تفکیـک و در محل هاى مناسـب 
نگهدارى و بـه روش اصولى به مراکـز امحا تحویل 

داده مى شود.

وجود5600 جلد کتاب بریل در 
کتابخانه تخصصى نجف آباد

کتابخانه نابینایان نجف آباد 5600 جلد انواع کتاب به 
خط بریل را به امانت مى دهد.

 شـهردار نجـف آبـاد بـا اشـاره بـه ایجـاد کتابخانه 
تخصصى ویـژه افراد نابینـا در شهرسـتان نجف آباد 
گفت:  مجموعـه فرهنگى و کتابخانه شـهیدان فتاح 
الجنان سـال 91 با زیر بنـاى 600 متر مربـع و در دو 

طبقه به بهره بردارى رسید.
مسـعود منتظرى اظهـار کـرد: آموزش خـط بریل و 
کامپیوتر در کنار ارائه انواع لوح فشرده و نوار صوتى، از 
دیگر خدمات کتابخانه نابینایان این مجموعه به شمار 
مى آید. وى ادامه داد: کتابخانـه اصلى این مجموعه 
بیش از 900 عضـو دارد و مى توانـد 5600 جلد انواع 

کتاب را هم به امانت بدهد.
به گفته منتظـرى، در بخش نابینایـان هم صد عضو 
از امکانات فراهم شـده اسـتفاده مى کنند و دو سالن 
مطالعه جداگانه خواهران و برادران با مجموع ظرفیت 

80 نفر، از دیگر بخش هاى این مجموعه است.

خبر

اســتان اصفهان به لحاظ وســعت جغرافیایى، کریدور 
هوایى، زمینــى و ریلى مســتعد حــوادث ترافیکى و 
غیرترافیکى زیادى اســت که نیاز اصفهان به اورژانس 
هوایى را بیشتر مى کند، موضوعى که تا امروز مغفول مانده 
است و استفاده از تنها یک بالگرد هوانیروز ارتش به دلیل 
قدمت و محدودیت شعاع پروازى، نتوانسته است نیازهاى 

امدادى و اورژانسى اصفهان را مرتفع کند.
حســینعلى حاجى دلیگانى، نماینده مردم شاهین شهر، 
برخوار و میمه در مجلس شوراى اســالمى با اشاره به 
همین مــوارد، در نامه اى به قاضى زاده هاشــمى وزیر 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکى کشــور خواستار 
تخصیص سه مدیکوپتر براى پوشش کل استان اصفهان 

شد. نامه اى که به امضاى20 نماینده استان اصفهان نیز 
رسیده است و باید منتظر ماند و دید آیا بعد از اختصاص 
یک دستگاه آمبوالنس به روستاى همام، مدیکوپترهاى 

درخواستى نیز به اصفهان مى رسد یا نه.

درخواست امدادى 20 نماینده اصفهان
 از وزیر بهداشت

حمید شهبازى*
شــکل گیرى برخى از محالت و مناطق شهرهاى 
بزرگ بنا به دالیــل متعدد به گونه اى اســت که با 
ضوابط و معیارهاى شهرســازى و معمارى امروز به 
ویژه در کالنشهرها مغایرت دارد. این بافت به مرور 
زمان فرسوده تر شــده و عالوه بر فرسودگى ابنیه، 
شبکه تأسیسات شــهرى آنها نیز فرســوده شده و 

کارکردهاى شهرى خود را از دست مى دهند.
دالیل زیادى وجود دارد که مــردم ترجیح مى دهند 
منازل خود را در این بافت ها، نوسازى نکنند. نوسازى 
و بهسازى این نوع بافت ها، توجه و اهتمام ویژه دولت 

و شهردارى ها و همکارى مردم را مى طلبد.
بافت هاى فرسوده شــهرى، محالت فرسوده اى در 
فضاى شــهرى است که مســائل و پیچیدگى هاى 
اجتماعــى، اقتصــادى و فرهنگــى و شــیوه خود 
را دارد. این محــالت و بافت ها از یک ســو داراى 
ریشه هاى ســکونتى ارزشــمند با غناى فرهنگى، 
اجتماعى و معمارى اســت و از طرف دیگر به علت 
فرسودگى شدید، نبود دسترسى مناسب به خدمات 
شهرى و بهداشــتى، وجود مشــکالت اجتماعى و 
امنیتى و آســیب پذیرى در برابر زلزله، سیل و آتش 
ســوزى و نیز عدم تطابق با زندگى امروز شــهرى 
و شهرســازى مدرن داراى مشــکالت روبنایى و 

زیر ساختى هستند.
بافت فرسوده به بلوك هایى اطالق مى شود که هر 

سه شرط ذیل را دارا باشند:
1. ناپایدارى: 50 درصــد از بناهاى موجود در بلوك 

ناپایدار بوده و از استحکام الزم برخوردار نباشند.
2. نفوذناپذیرى: حداقل 50 درصد معابر بلوك داراى 

عرض کمتر از 6 متر باشد.
3. ریزدانگى: حداقل 50 درصد عرصه ساختمان ها 
در آن بلوك شهرى مساحتى کمتر از 200 مترمربع 

داشته باشند.
بافت هاى فرسوده به سه دسته  زیر تقسیم مى شود:

الف-بافت هاى داراى میراث فرهنگى.
ب- بافت هاى شهرى (فاقد میراث فرهنگى).

ج-بافت هاى حاشیه اى (سکونتگاه هاى غیررسمى).
انواع مداخله در این بافت ها براساس میزان وفادارى 
به گذشته در سه گروه بهسازى، نوسازى و بازسازى 
قرار مى گیرند که هر یک تعاریف خاص خود را دارند 

و اقدامات ویژه اى را مى طلبند:
الف/ بهسازى:

در این نــوع مداخله اصل بر وفادارى به گذشــته و 
حفظ آثار هویت بخش در آنهاست. فعالیت بهسازى 
با هدف اســتفاده ازامکانات بالقوه وبالفعل موجود و 
تقویت جنبه  هاى مثبت و تضعیف جنبه هاى منفى 
از طریق حمایت، مراقبت، نگهدارى، حفاظت، احیا، 
استحکام بخشى وتعمیر صورت مى پذیرد. دخالت در 
این بافت ها مستلزم رعایت ضوابط و مقررات سازمان 

میراث فرهنگى است.
ب/ نوسازى:

در ایــن نــوع مداخله حد وفــادارى به گذشــته از 
انعطاف پذیرى بیشــترى برخوردار است و برحسب 
مورد از مداخله اندك تا تغییر را مى تواند شامل شود. 
فعالیت نوسازى با هدف افزایش کارآیى و بهره ورى، 
بازگرداندن حیات شــهرى به بافت است و ازطریق 
نوکردن، توان بخشــى، تجدید حیــات، انطباق و 

دگرگونى صورت مى پذیرد.
ج / بازسازى:

در این نوع مداخله نه تنها هیــچ الزامى براى حفظ 
گذشته وجود ندارد بلکه با هدف ایجاد شرایط جدید 
زیســتى وکالبدى - فضایى و از طریــق تخریب، 

پاکسازى و دوباره سازى صورت مى پذیرد.
 * شهردار هرند

بافت فرسوده شهري چیست؟ 

معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت سهامى آب منطقه اى 
اصفهان گفت: بارش هایى که در مهرماه شاهد بودیم قابل 
توجه نبوده و مى توان گفت هیچ تأثیرى بر ذخیره آب پشت 

سد زاینده رود نداشته است.
حسن ساســانى در رابطه با آخرین وضعیت آب پشت سد 
زاینده رود، با بیان اینکه حجم آب پشت سد به صورت آنالین 
و روزانه رصد مى شــود، اظهارکرد: هم اکنون 139 میلیون 

مترمکعب آب پشت سد وجود دارد.
وى افزود: بارش هایــى که در مهر ماه شــاهد بودیم قابل 
توجه نبوده و به طور مثال در ایســتگاه کوهرنگ 7 میلیمتر 
باران طى زمان هاى مختلف داشتیم که به اصطالح بارش 
مؤثرى نیست و مى توان گفت هیچ تأثیرى روى ذخیره آب 

نداشته است.

معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى اصفهان 
در پاسخ به این ســئوال که در چه شرایطى آب براى کشت 
کشاورزان شرق باز مى شــود، عنوان کرد: ما صرفاً پیشنهاد 
دهنده هستیم و تصمیم گیرنده شورایى است که 12 آبان در 
تهران تشکیل مى شود و پیشنهاد ما زمانى است که آب سد به 

350 میلیون مترمکعب افزایش پیدا کند.
وى در جواب این سئوال که طرح هاى انتقال آب به زاینده رود 
همچون انتقال آب از خلیج فارس در چه وضعیتى است، گفت: 
طرح هایى که مربوط به انتقال آب اســت، به وزارت نیرو و 

مدیریت کالن کشور مربوط مى شود.
ساسانى همچنین در خصوص طرح انتقال آب بن-بروجن 
یادآور شد: به عنوان یک مسئول در زیرمجموعه وزارت نیرو 
باید بگویم که مجرى این طرح آب منطقه اى استان دیگرى 

اســت و چون مصوبه وزارت نیرو را دارد، نمى توانم اظهار 
نظرى کنم، اما به عنوان کارشناس اگر بپرسید، باید بگویم 
زاینده رود تحمل بارگذارى هیچ طرح جدیدى را ندارد و با آن 

مخالف هستم.
وى اضافه کــرد: امیدواریم تونل ســوم کوهرنگ تا پایان 
سال 98 به مرحله آبگیرى برسد، پیمانکار تحت فشار است 
تا ســریع تر این پروژه به بهره بردارى برسد و با تکمیل این 
طرح، در صورت بارش هاى معمول بین 200 تا 230 میلیون 

مترمکعب، آب به زاینده رود اضافه خواهد کرد.
معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى اصفهان 
در پایان در خصوص بالتکلیفى طرح بهشت آباد خاطرنشان 
کرد: طرح بهشــت آباد همچنان متوقف اســت و تصمیم 

جدیدى در این رابطه گرفته نشده است.

معاون آب منطقه اى اصفهان:

بارش هاى مهر تأثیرى بر 
آب پشت سد زاینده رود نداشت

«در دو ماه گذشــته با توجه به حجم تولید و وضعیت بازار، 
حقوق کارکنان پلى اکریل به طور کامل پرداخت شــده و 
برخى از معوقات آنان در حال پرداخت اســت و پیش بینى 
مى شــود با تحقق تولید و کســب درآمد، بتوانیم معوقات 

کارکنان را در فواصل مختلف پرداخت کنیم.»
رئیس هیئت مدیره شــرکت پلى اکریل ایــران در جمع 
خبرنگاران این مطلب را اعالم کرد و گفت: زیان انباشــته 
شــرکت پلى اکریل در دوره قبل حدود 650 میلیارد تومان 
بود که در دوره فعلى نیز صد میلیارد تومان به این رقم اضافه 
خواهد شد. بنابراین باید 1150 میلیارد تومان افزایش سرمایه 

داده شود تا مشمول ماده 141 نشویم.
محمدجواد پورسیدى با بیان اینکه هیئت مدیره با تصمیمى 
که در 10 اردیبهشت 97 گرفته شد مکلف و موظف است از 
محل مازاد فروش ماشین آالت و سرمایه گذارى بلندمدت، 
افزایش سرمایه دهد، افزود: با توجه به رشد نرخ ارز و اینکه 
ماشین آالت وارداتى است و فروش اموال شرکت هاى گروه 
پلى اکریل که برخى سودآور بوده و برخى منحل مى شود در 
سرمایه گذارى بلندمدت، اطمینان مى دهم افزایش سرمایه 

اتفاق افتاده و هیئت مدیره به آن خوشبین است.
وى با اشاره به وضعیت فعلى شرکت پلى اکریل گفت: در دو 
ماه گذشــته کارخانه «دى ام تى» و مجموعه کارخانه پلى 
اکریل با ظرفیت بسیار خوبى در حال فعالیت است و روزانه در 

مجموع 180 تن پلى استر تولید مى شود.

رئیس هیئت مدیره شرکت پلى اکریل اظهار کرد: در دوره 
جدید، ما حدود هشت میلیارد تومان بخشودگى و اختالف در 
مالیات در آورده و 3/8 میلیارد تومان مالیات پرداخت کردیم.

پورسیدى در زمینه بدهى به تأمین اجتماعى هم گفت: در 
دو سال گذشــته امکان پرداخت بدهى به سازمان تأمین 
اجتماعى وجود نداشت و تأمین اجتماعى هم اقداماتى براى 
مزایده ویالهاى ما در چادگان انجام داده بود ولى خوشبختانه 
با مذاکراتى که با مدیرکل تأمین اجتماعى استان اصفهان 
صورت گرفت، توافقى منطقى انجام شــد و هفت میلیارد 
تومان تهاتر انجام دادیم و 16 میلیــارد تومان بدهى ما به 
شرط پرداخت اقساط که به دنبال ساز و کار آن هستیم شامل 
تخفیف خواهد شد. از ســوى دیگر بانک ملى اصفهان هم 
بابت طلب از پلى اکریل، ملکى از پلى اکریل در رهن داشت 
که به دنبال مزایده آن بود ولى امید است با یک توافق خوب 
با بانک ملى، با شروع بازپرداخت بدهى، شامل بخشودگى 

جرایم شویم.
وى عمده مشــکالت شــرکت پلى اکریل ایران را جرایم 
بدهى هاى معوقه دانست و افزود: اگر جرایم حذف شود که 

مبلغ بزرگى هم است، بسیارى از مشکالت ما حل مى شود.
رئیس هیئت مدیره شــرکت پلى اکریل ایران نگاهى هم 
به آینده داشــت و گفت: نگاه دولــت بازگرداندن کارخانه 
پلى اکریل به سهامداران اســت و در این راستا ما کارگروه 
«تحویل کارخانه» را تشــکیل دادیم و در ابعاد مختلف با 
دعوت از مدیران، درصدد انجام فعالیت هاى اثربخشى براى 

برون رفت از مشکالت هستیم و در حقیقت امروز براى اولین 
بار از سهامداران خواستیم تا نماینده به هیئت مدیره معرفى 
کنند و هر روز گزارشات به این نماینده ارائه مى شود و با این 
کارها در مسیر حل مشکالت هستیم. البته براى برون رفت 
از مشکالت، شــرکت پلى اکریل باید با بیش از 80 درصد 
ظرفیت فعالیت، تولید داشته باشد و اگر خطوط اکریلیک آن 
راه نیافتد عقبگرد مى کند و تمرکز بیشتر روى تولید اکریلیک 
است و امید داریم در آینده تمام خطوط تولید پلى اکریل به 
هیئت مدیره واگذار شود تا بتوانیم به مرز 80 درصد ظرفیت 

تولید برسیم.
پورسیدى مصرف اکریلیک در کشور را 150 هزار تن در سال 
اعالم کرد و گفت: تولید پلى اکریل در اکریلیک سالیانه 52 
هزار تن است و اگر به تولید وارد شویم دستمان براى فعالیت 
بیشتر باز است و امید است ســرمایه گذارى از محل درآمد 
تولیدى مطلوب داشته و حتى به بازارهاى جهانى صادرات 
داشته باشیم که مطمئناً دستیابى به این هم با توکل به خدا، 

صرف زمان، تالش و صداقت، میسر خواهد بود.
رئیس هیئت مدیره شرکت پلى اکریل ایران بار دیگر تأکید 
کرد اگر پیش بینى هاى هیئت مدیره محقق شــود درآمد را 

صرف پرداخت معوقات کارکنان خواهیم کرد.
پورسیدى مى گوید: هیئت اجرایى در بحث تولید و پرسنل 
مرتبط به تولید و کارخانه مداخلــه کرده و مباحث مرتبط با 
شرکت هاى پلى اکریل با هیئت مدیره شرکت پلى اکریل 
ایران است و امروز کارخانه پلى اکریل به صورت موقت در 

اختیار هیئت اجرایى قرار دارد که چرخه تولید را کنترل کند.
وى ادامه داد: هیئت اجرایى از شهریور 95، بیست و پنج ماه 
است که مستقر شده و پرداخت هزینه هاى جارى را عهده دار 
اســت، ولى هیئت مدیره از آبان ماه 95 فعالیت خود را آغاز 

کرده است. 
پورسیدى گفت: در 1/5 ســال گذشته ما به کوچک سازى 
شرکت هاى پلى اکریل پرداختیم و امروز هیئت مدیره به این 
نتیجه رسیده که پرداخت دیون و حتى امهال آنها را انجام 
دهد و در این راســتا پرداخت دیون ممتازه که شامل بدهى 
معوقات حقوق است در اولویت است. البته ما عالقه مند به 
فروش مستغالت نیستیم و در حقیقت اولویت ما تولید است 

چون ما کارخانه دار هستیم و نه مالك.
رئیس هیئت مدیره شرکت پلى اکریل ایران اظهار کرد: ما 
امروز به دنبال رفع توقیفاتیم ولى باید بدانیم که بخشــى از 
مشکالت پلى اکریل به مســائل جارى کشور باز مى گردد 
که مقصر گروه شرکت هاى پلى اکریل نیست. این در حالى 
است که ما به بانک هاى کشــور 104 میلیارد تومان بدهى 

داریم و امیدواریم بتوانیم از همه بانک ها، بخشودگى بگیریم.
پورســیدى در ادامه افزود: 1600 نفر از کارکنان پرسنلى و 
تولید به محل کار بازگشــته و بخش هاى پلى استر و «دى 
ام تى» با ظرفیت 60 تــا 80 درصد کار کرده و تولید دارند و 
عزم ما آن اســت که کارخانه را تحویل بگیریم و مذاکراتى 
هم انجام شده تا بخش هاى درآمدزاى کارخانه پلى اکریل 

راه اندازى شود.
وى تعداد سهامداران حقیقى و حقوقى شرکت پلى اکریل را 
15 هزار سهامدار اعالم کرد و گفت: پنج عضو هیئت مدیره 
نیز با توان مضاعف براى حل مشکالت، تالش مى کنند و 
سعى داریم وارد تولید براى درآمدزایى شویم که دور از انتظار 
نیست. رئیس هیئت مدیره شرکت پلى اکریل ایران در پاسخ 
به سئوالى مبنى بر اینکه به اعضاى هیئت مدیره قبلى مبلغ 
چهار میلیارد تومان به عنوان پاداش تخصیص داده بودند 
هم گفت: براى احقاق حقوق ســهامداران شکایتى تسلیم 
مقامات قضائى شــده که در حال بررسى است و با حصول 

نتیجه نهایى، قابل ارائه خواهد بود.

این روزهاى کارخانه قدیمى اصفهان از زبان رئیس هیئت مدیره آن

مهمترین مشکل پلى اکریل چیست؟

مدیر اجرایى موکب هاى اداره کل اوقــاف و امور خیریه 
اســتان اصفهان گفت: با کمک خیرین نیکوکار و واقفان 
نیک اندیش، بیش از 500 میلیون ریال براى 25 هزار بسته 
جیره غذایى خشک و ارسال به موکب امام رضا(ع) هزینه 

شده است.
حمید بخشى اظهارکرد: براســاس تصمیمى که در ستاد 

اربعین اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گرفته 
شده، امسال براى پذیرایى از زائران هندى و پاکستانى که از 
مرز میرجاوه سیستان و بلوچستان براى شرکت در همایش 
بزرگ پیاده روى اربعین وارد ایران مى شوند، 25 هزار بسته 
خشکبار و جیره غذایى خشک از محل موقوفات و جذب 
کمک هاى خیرین اصفهانى تهیه و بسته بندى شده است.

وى ادامــه داد: این خشــکبار و جیره غذایى خشــک با 
هزینه اى بیش از 500 میلیون ریال تهیه شده اند که این 
مواد غذایى به همت خانواده هاى شهداى هشت سال دفاع 
مقدس نیز بسته بندى شــده اند و در روزهاى آتى براى 
توزیع بین زائران امام حسین(ع) به سیستان و بلوچستان 

ارسال مى شوند.

ارسال 25 هزار بسته جیره غذایى خشک توسط واقفان اصفهانى

ساسان اکبرزاده
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با توجه به افزایش مشــکالت چشــمى، مراقبت از 
سالمتى چشــم از اهمیت بیشــترى برخوردار شده 
اســت. متأســفانه اکثر افراد تا پیش از آنکه با یک 
مشکل چشمى مواجه نشوند، به سالمتى چشم خود 
اهمیت نمى دهند. به این دست از افراد باید گفت که 
اکثر بیمارى هاى چشمى با ورود به مرحله پیشرفته، 
عالیم خود را نشــان مى دهند و درنتیجه فرد نباید 
منتظر عالیم بیمارى چشمى باشــد تا براى درمان 
آنها اقدام کند. تنها راه حفظ ســالمت چشم استفاده 
از داروها و قطره هاى چشمى نیست، بلکه با استفاده 
از روش هاى طبیعى و آسان نیز مى توان چشم خود 
را سالم نگه داشــت. در ادامه به شش  روش آسان و 

طبیعى براى حفظ سالمتى چشم اشاره  مى کنیم.
1-کدوحلوایى

گیاهــان نارنجــى، زرد و قرمــز رنــگ حــاوى 
رنگدانه هایى به نام کاروتنوئیدها هستند که به عنوان 
آنتى اکسیدان هاى قوى محسوب مى شوند. «لوتئین» 
و «زیزانتین» دو نوع از کاروتنوئیدها هســتند که در 
کدوحلوایى یافت مى شوند و مى توانند از شما در برابر 
«دژنراســیون ماکوال» و «آب مروارید» محافظت 

کنند.
2-کیوى

کیــوى سرشــار از ویتامین C اســت کــه همین 
ویتامین C یکى دیگر از آنتى اکســیدان هاى مهم 
براى سالمتى چشــم اســت. از دیگر مواد غذایى 
سرشــار از ویتامین C مى توان به فلفل هاى قرمز، 
پرتقال ها، گریپ فروت، فلفل هاى سبز، کلم بروکلى 
و گوجه فرنگى اشــاره کرد. عالوه بر این، بسیارى 
از این مــواد غذایى گیاهــى سرشــار از کاروتن ها 

هستند.
همچنین مصرف ســبزیجات ســبز برگ دار مثل 
اسفناج، کلم، کلم پیچ، ماهى هاى چرب حاوى امگا 3 
مثل سالمون و تن، تخم مرغ، مغزها، انواع لوبیا و سایر 
منابع پروتئین گیاهى نیز داراى عناصر مغذى تقویت 

کننده چشم هستند.
3-نوشــیدن روزانه یک یا دو لیوان چاى 

سبز
عصاره هاى موجود در چاى ســبز مى توانند از شما 
در برابر دیابت و بیمارى قلبى محافظت کنند و مانع 

آسیب به شبکیه و عدسى چشم شوند.

4-پیاده روى روزانه
فعالیت جســمى منظم مى تواند وقــوع بیمارى هایى 
همچون بیمارى قلبى-عروقــى و دیابت نوع 2 را به 
تعویق بیاندازد و از آسیب چشمى جلوگیرى کند، چون 
بیمارى قلبى-عروقى و دیابت نوع 2 از عوامل خطرزاى 

مهم براى بیمارى هاى چشم محسوب مى شوند.
5- استفاده از عینک آفتابى

نور فرابنفش خورشید مى تواند به چشم آسیب برساند. 
آب مروارید و «دژنراسیون ماکوال» از عوارض قرار 
گرفتن زیاد در معرض اشعه فرابنفش خورشید است. 
قدرت انعکاسى برف، شن و آب تأثیر نور فرابنفش را 
افزایش مى دهد. عالوه بر این، نور فرابنفش مى تواند 
در ابرها هم نفوذ کند؛ بنابراین توصیه مى شــود که 
براى محافظت از چشم هاى خود از عینک هاى آفتابى 

مناسب استفاده کنید.
6-به چشم هایتان استراحت بدهید

افرادى که بیشتر از دو ســاعت در روز به مانیتورها 
چشم مى دوزند، در معرض خشکى چشم، تارى دید، 
خستگى چشم، مشکل تمرکز، درد گردن، کمر، سر 

و شانه هستند.

انار یکى از بهترین آنتى اکســیدان هاى طبیعى اســت که براى تقویت 
سیســتم ایمنى بدن، زیبایى پوســت، چربى ســوزى و... بســیار مفید 

است. 
رب انار نیز خواص مشــابه انار را دارد و در تمام فصول نیز قابل دسترس 
است. مصرف روزانه یک قاشــق رب انار مى تواند به چربى سوزى بدن، 

کاهش کلسترول و اسیدهاى چرب مضر کمک کند. 

خواص رب انار براى الغرى
متخصصان تغذیه معتقد هستند افراد چاق و داراى اضافه وزن با مصرف 
انار به همراه یک رژیم غذایى مناســب و تحرك کافى، مى توانند از شر 
چربى هاى زاید بدن خود به ویژه چربى هاى اطراف شکم براى همیشه 

نجات یابند. 
مصرف منظم رب انار میزان اسیدهاى چرب در خون را کاهش مى دهد. 
همچنین مصرف رب انار میزان کلســترول خــون را کاهش مى دهد و 

موجب چربى سوزى و الغرى شکم مى شود.

سایر خواص رب انار و فواید درمانى آن
به طور کلى وقتى صحبــت از رب انار به میان مى  آید، اشــاره به همان 
خواص انار مطرح مى شود. جالب است بدانید در تهیه رب انار، پلى  فنول و 
اسید آالرژیک موجود در آن در اثر حرارت از بین نمى  رود و تنها ویتامین 
C این میوه در اثر این فرایند کاهش پیدا خواهد کــرد؛ پس رب انار نیز 
ارزش غذایى و فواید درمانى بسیار دارد؛ برخى از مهمترین خواص درمانى 

رب انار عبارتند از: 
مصرف رب انار براى تقویت معده و کبد مفید است. 

رب انار سرشار از ترکیباتى به نام پلى فنول هاست که باعث پایین آمدن 
کلسترول بد مى شود. این چاشنى موجب کاهش فشار خون باال مى شود 
و براى بیمارن قلبى عروقى نیز مفید اســت و باعث کاهش خطرات این 

بیمارى مى شود.
رب انار نیز همانند میوه انار سرشــار از مواد آنتى اکســیدان اســت و در 
پیشگیرى از بروز سرطان و تقویت سیستم ایمنى بدن نقش دارد. از دیگر 
خواص رب انار کمک به درمان آفت و جوش دهان است و مصرف آن به 

تصفیه خون نیز کمک مى کند.
رب انار حاوى انواع ویتامین هاى گروه B است. از خواص رب انار تولید 
انرژى، بهبود عملکرد آنزیم هاى مفید براى ماهیچه ها، تقویت سیستم 

قلبى عروقى، سیستم عصبى و دستگاه گوارش است .

دست و پاى سرد در فصل سرما یکى از مشکالت افراد 
به خصوص زنان است. گاهى این سرد بودن همیشگى 
دست و پا حتى در فصول گرم سال باعث نگرانى مى شود. 

سردى دست و پا نشانه این بیمارى هاست.

نشانگان رینود 
این اختالل یکى از علل شایع سرد بودن انگشتان است و 
به شرایطى اطالق مى شود که در آن تنگى عروق خونى 
در انگشتان دست و گاهى اوقات پا، گوش و بینى ایجاد 
مى شود. این شرایط پاسخ به سرما و یا احساسات است. 
مبتالیان به نشانگان «رینود» اغلب داراى انگشتان سرد 

و بى حس هستند.
تغییر در شیوه زندگى از قبیل پوشیدن دستکش در هنگام 
سرما و اجتناب از اســترس، براى مدیریت این اختالل 

کافى است.
گاهى اوقات یک بیمــارى زمینه اى مــى تواند باعث 
ایجاد پدیده رینود شود. لوپوس و سایر بیمارى هاى خود 
ایمنى را مى توان مثال زد. در این بیماران نیز سرد شدن 

انگشتان دست شایع است.

کم کارى تیروئید
غده تیروئید در حقیقت ترموســتات بدن است و وقتى 

این غده کم کار مى شود، عالوه بر نشانه هایى از قبیل 
خستگى، یبوست، افزایش وزن، احساس سرد بودن نیز 

ایجاد مى شود. 

مشکالت گردش خون
گردش خون ضعیف باعث مى شود مواد مغذى و غنى از 
اکسیژن در جریان خون کاهش یابد و پمپاژ قلب ضعیف 
شود. وقتى قلب نتواند خون کافى به سراسر بدن بفرستد، 
دست و پا احساس سردى، بى حسى، سوزن سوزن شدن 

و... مى کند.

کم خونى
این عارضه زمانى رخ مى دهد که بــدن به اندازه کافى 
گلبول هاى قرمز خون ندارد و میزان هموگلوبین نیز در 

خون پایین است. 
در نتیجه کم خونى و کاهش سطح اکسیژن، ممکن است 
سردى دست ها اتفاق بیافتد. دریافت ناکافى آهن از رژیم 
غذایى، قائدگى، برخى سرطان ها و اختالالت گوارشى 
مانند ســلیاك و بیمارى کرون، از علل دیگر کم خونى 
هستند. عالوه بر سرد شــدن دست ها، عالیم دیگر کم 
خونى شامل خستگى، سردرد، سرگیجه، تنگى نفس و 

پریده رنگ شدن پوست است.

B12 کمبود ویتامین
این ویتامین در گوشــت، مرغ، تخم مرغ، شــیر و دیگر 
مواد لبنى وجود دارد و در تشکیل سلول هاى قرمز خون 

مؤثر است. 
کمبود این ویتامیــن مى تواند منجر بــه کاهش تولید 
سلول هاى قرمز خون و کم خونى پس از آن شود. کمبود 
ویتامیــن B12 در گیاه خواران، مبتالیــان به کرون و 

بیمارى سلیاك شایع است.

فشار خون پایین 
افت فشار خون و فشار خون پایین مى تواند بنا به طیف 
وســیعى از دالیل از جمله کم آبى بدن، از دست دادن 
خون، برخى از داروها، اختالالت غدد درون ریز و... رخ

دهد. 
سرد شدن انگشتان دست، سرگیجه، تارى دید، خستگى، 
تهوع، ضعف و احساس سردرگمى از عالیم این اختالل 

است.

استرس و اضطراب
در نتیجه استرس مزمن و اضطراب، عروق خونى دچار 
انقباض شــده و در نتیجه انگشتان دســت و یا پا دچار 

سردى مى شود.

دست و پاى سرد در مورد سالمتى 
چه مى گوید؟

آیا واقعاً تمام درمان هایى که به نبات نسبت مى دهند صحت دارد؟ در این مطلب 
مى خواهیم خواص جالب نبات را بررسى کنیم.

 خواص نبات و مزیت هاى دارویى
نبات داراى طبعى گرم است و استفاده از آن در درمان افراد سرد مزاج بسیار مفید 
است. در مقایسه با انواع آب نبات ها، نبات خاصیت ضد نفخ و ملین باالیى دارد و 

به دلیل قابض بودن آن، براى درمان و بهبود اسهال بسیار مفید است.

کاهش خستگى و خواب آلودگى 
از فواید و خواص نبات مى توان رفع خواب آلودگى و خستگى را بیان کرد. از بین 
بردن خواب آلودگى در هنگام رانندگى بسیار مهم است که نبات این کار را انجام 
مى دهد و به همین دلیل است که به رانندگان به ویژه کسانى که در شب رانندگى 

مى کنند یک فنجان چاى نبات را توصیه مى کنند.

تقویت حافظه
در زمان هاى گذشته به افراد کهنسال که دچار کم حواسى مى شدند، آب جوش 
و نبات یا چاى نبات را توصیه مى کردند. نبات به دلیل خواص و فواید خوبى که 

دارد، براى درمان کم حواسى و همچنین تقویت حافظه مفید و مؤثر است.

کاهش درد
از دیگر خواص نبات، خاصیت کاهش درد بدن اســت. نبات موجب کاهش و 

تسکین درد معده و همچنین درد ناشى از انقباض ماهیچه ها مى شود.
عالوه بر اینها، نبات داغ براى کاهش درد کمر، تسکین درد پشت، بهبود پا درد 
و رفع درد هاى ناحیه شکم بســیار مفید و مؤثر است و مصرف آن به افرادى که 

مشکالت فوق را دارند، توصیه مى شود.

درمان اسهال
نبات داراى خاصیت ضد نفخ و ملین باالیى است و در مقایسه با قند نیز طبع گرم 

ترى دارد. اگر نبات را در ظرفى روى حرارت قرار دهید، تبدیل به ماده اى قهوه اى 
مایل به مشکى مى شود که طعم بسیار تلخى دارد و دارویى فوق العاده مؤثر براى 

درمان اسهال محسوب مى شود.

افزایش انرژى و نشاط 
طبق تحقیقاتى که بر روى نبات صورت گرفته، به این نتیجه رسیده اند که این 
بلور هاى زیبا و پرخاصیت، ضد نفخ، ملین و مدر(ادرار آور)، نشــاط آور و بسیار 

مقوى است.

جلوگیرى از جارى شدن آب دهان 
یکى از فایده هاى مهم و خواص نبات، جلوگیرى از جارى شدن آب دهان است. 
به ویژه افرادى که هنگام خواب آب دهن آنها جارى مى شود؛ به این افراد توصیه 
مى شود که نبات را در چاى یا آب جوش و یا هر نوشیدنى گرم دیگرى حل کنند 

و از مزیت هاى بى شمار آن لذت ببرند.

 وقتى نبات نجاتتان مى دهد!

 

شناخت فیزیولوژى بدن در حفظ ســالمت و تندرستى انسان بسیار مهم است. 
اینکه بدانیم هر قسمت از بدن چه عملکردى دارد و چه عواملى براى آن خطرناك 
است و کدام نقاط از بدن حساسیت بیشترى نسبت به درد دارند، ما را در تشخیص 

بیمارى و عملکرد بهتر کمک مى کند.
برخى نقاط بدن به شدت نسبت به فشار و ضربه حساس هستند و گاهى یک ضربه 
کوچک به آنها سبب آسیب جدى به سالمت فرد مى شود. پس بهتر است بیشتر 
براى شناخت بدن خود وقت بگذاریم. در این مطلب شما را با نقاطى از بدن که 

هرگز نباید فشار دهید آشنا مى کنیم.

پیشانى و نوك انگشتان
 پیشانى و نوك انگشتان حساس ترین مناطق 
بدن انسان نســبت به درد هســتند. اعمال 
هرگونه فشــار و دردى به این نواحى ســبب 

ایجاد درد در تمام بدن مى شود.
همچنین بسیارى از رگ هاى عصبى از ناحیه 
پیشانى عبور مى کنند و فشار دادن این قسمت 
از صورت، حتى براى تخلیــه جوش نیز درد 
عصبى فراوانى به همــراه دارد و همچنین با 
تأثیرى که بر عصب هاى بدن مى گذارد، سبب 

ایجاد حس عصبى شدیدى در فرد مى شود.

بینى
بینى نیز مانند پیشانى داراى رگ هاى عصبى 
فراوانى اســت و بهتر است از فشار دادن بینى 
جداً خوددارى کنید، زیرا این تحرکات به مرور 

زمان تأثیر بدى بر اعصاب فرد مى گذارد.

شانه ها
شانه ها نیز از نقاط بســیار حساس به فشار و 
ضربه هستند و هر گونه فشار کوچک در این 
ناحیه، ســبب ایجاد عکس العمل غیر ارادى 
جهت دفع فشــار در فرد مى شــود. بسیارى 
از افراد هنگامى که شــانه هاى آنها را فشار

 مى دهید، به سرعت با حرکت دست ها عکس 
العمل نشان مى دهند که این عکس العمل در 

پاسخ به درد ایجاد مى شود.

پشت گردن
پشت گردن نیز از نقاط بسیار حساس به فشار 
و درد است و اکیداً توصیه مى شود که از فشار 
وارد کردن به این قسمت خوددارى کنید، زیرا 
وارد آمدن فشــار بیش از حد در این قسمت، 
سبب ایجاد سردرد بســیار وحشتناکى در فرد 

مى شود.

زانوها
کاسه زانو نیز بسیار نســبت به فشار و ضربه 
حساس است و توصیه مى کنیم به این ناحیه 

فشار وارد نشود.

قسمت باالى کمر
یکى از نقاط حســاس بدن در محل رسیدن 
عضالت کمر به تیغه هاى شــانه، در قسمت 
باالى کمر است. فشار دادن هرکدام از نقاط 
گفته شده، ســبب ایجاد عکس العمل هاى 
عصبى و در درازمدت سبب ایجاد تنش عصبى 

و تیک عصبى در فرد مى شود.

قسمت هایى از بدن که
 نباید فشار دهید

روزانه یک قاشق رب انار
 بخورید

اگر مى خواهید چشم هاى قوى داشته باشید
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و کارهاى گناه آلود را در چشــم هــا بیاراید و گناهان بــزرگ را کم بها 
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کم بها وانموده، بزرگ انگارد و از آنچه ایمنى داده بر حذر دارد.
موال على (ع)

اطالعیه 
جناب آقاى عباس احمدى فرزند اسماعیل و خانم ملیحه گل آقایى نظر به اینکه بخشى از زمین 
کشاورزى واقع در ضلع شمالى جاده  حبیب آباد – شاپورآباد به شماره پالك ثبتى  34  اصلى از 
بخش 16 اصفهان در طرح توسعه و تعریض محور مزبور با کاربرى کشاورزى قرار گرفته و با توجه به 
اینکه على رغم جلسات متعدد در شهردارى و در محل زمین هیچگونه توافقى حاصل نگردیده لذا 
به جهت ضرورت اجراى طرح ،بدینوسیله برابر تبصره 4 ماده واحد ه قانون نحوه تقویم ابنیه ،امالك 
و اراضى مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370/8/28 به شما ابالغ مى گردد حداکثر ظرف مدت یک 
ماه پس از رویت این ابالغ نسبت به معرفى یک نفر کارشناس به عنوا ن معتمد  و پنج نفر کارشناس 
مرضى الطرفین جهت ارزیابى زمین به مقدار 186/75 سهم (186/75متر مربع)به شهردارى  واقع 
در شهر شاپورآباد بلوار حضرت امام خمینى  (ره) خیابان امام رضا (ع) با در دست داشتن سند 
مالکیت مراجعه نمایند ،الزم به ذکر است که کارشناس معرفى شده باید جزءکارشناسان رسمى 
دادگسترى اصفهان متخصص در رشته کشاورزى باشــند ، بدیهى است در صورت عدم معرفى 

کارشناسان در زمان مقرر وفق مقررات  اقدام خواهد شد .
فرید شریعت زاده  - شهردار شاپورآباد

اطالعیه 
ورثه مرحوم 1-حاج على آقا  عابدى( غالمحســین ( على ،ثریا ،مصطفى ،بدرالزمان ،مهدى  همگى عابدى )
 وخانم ملوك نصوحیان 2-باقر(محمد رضا ،علیرضا ،فرزانه ،مریم ،مرضیه همگى عابدى )و خانم ســادات 
جواد زاده (ورثه خانم فرخنده عابدى (نگار،نیلوفر ،حســن قچاقى)3- ورثه زهرا(همدم ) حسن ،حسین ،

عباس ، اقدس ،مهین ،فروغ ،فخرى ،فریبا همگى احمدى )4- نصرت عابدى 5- عصمت عابدى 6- رفعت عابدى  
نظر به اینکه بخشى از زمین کشاورزى واقع در ضلع شمالى جاده  حبیب آباد – شاپورآباد به شماره پالك 34  
ثبتى  اصلى از بخش 16 اصفهان در طرح توسعه و تعریض محور مزبور با کاربرى کشاورزى قرار گرفته و با توجه 
به اینکه على رغم جلسات متعدد در شهردارى و در محل زمین هیچگونه توافقى حاصل نگردیده لذا به جهت 
ضرورت اجراى طرح ،بدینوســیله برابر تبصره 4 ماده واحد ه قانون نحوه تقویم ابنیه  ،امالك و اراضى مورد 
نیاز شهرداریها مصوب 1370/8/28 به شما ابالغ مى گردد حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از رویت این ابالغ 
نسبت به معرفى یک نفر کارشناس به عنوا ن معتمد  و پنج نفر کارشناس مرضى الطرفین جهت ارزیابى زمین 
به مقدار 513 سهم (513متر مربع)به شهردارى  واقع در شهر شاپورآباد بلوار حضرت امام خمینى  (ره) خیابان 
امام رضا (ع) با در دست داشتن سند مالکیت مراجعه نمایند ،الزم به ذکر است که کارشناس معرفى شده باید 
جزءکارشناسان رسمى دادگسترى اصفهان متخصص در رشته کشاورزى باشند ، بدیهى است در صورت عدم 

معرفى کارشناسان در زمان مقرر وفق مقررات  اقدام خواهد شد .

فرید شریعت زاده  - شهردار شاپورآباد

اطالعیه 
ورثه مرحوم مصیب عابدى (رضا،محمد حسین ،حسن ،عباس،على ،مهدى ،اقدس ،اشرف ،فاطمه) 
نظر به اینکه بخشى از زمین کشاورزى واقع در ضلع شمالى جاده  حبیب آباد – شاپورآباد به شماره 
پالك 34 ثبتى   اصلى از بخش 16 اصفهان در طرح توسعه و تعریض محور مزبور با کاربرى کشاورزى 
قرار گرفته و با توجه به اینکه على رغم جلسات متعدد در شهردارى و در محل زمین هیچگونه 
توافقى حاصل نگردیده لذا به جهت ضرورت اجراى طرح ،بدینوسیله برابر تبصره 4 ماده واحد ه 
قانون نحوه تقویم ابنیه ،امالك و اراضى مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370/8/28 به شما ابالغ 
مى گردد حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از رویت این ابالغ نسبت به معرفى یک نفر کارشناس 
به عنوا ن معتمد  و پنج نفر کارشناس مرضى الطرفین جهت ارزیابى زمین به مقدار 445/5سهم 
(445/5متر مربع)به شهردارى  واقع در شهر شاپورآباد بلوار حضرت امام خمینى  (ره) خیابان امام 
رضا (ع) با در دست داشتن سند مالکیت مراجعه نمایند ،الزم به ذکر است که کارشناس معرفى شده 
باید جزء کارشناسان رسمى دادگسترى اصفهان متخصص در رشته کشاورزى باشند ، بدیهى است 

در صورت عدم معرفى کارشناسان در زمان مقرر وفق مقررات  اقدام خواهد شد .
فرید شریعت زاده  - شهردار شاپورآباد

اطالعیه 
ورثه مرحوم رضا احمدى حسین، عباسعلى ،رمضان ،حسن ،اصغر ،صغرى همگى احمدى و رضا رستمى ،
اصغر رستمى  و ورثه مرحوم قدرت اله رســتمى  ،علیرضا ،محمد، ابوالفضل ،حمزه،بهمن ،زهرا،زهره،

ام البنین ،اعظم همگى رســتمى   نظر به اینکه بخشى از زمین کشــاورزى واقع در ضلع شمالى جاده  
حبیب آباد – شاپورآباد به شماره پالك 34ثبتى   اصلى از بخش 16 اصفهان در طرح توسعه و تعریض محور 
مزبور با کاربرى کشاورزى قرار گرفته و با توجه به اینکه على رغم جلسات متعدد در شهردارى و در محل 
زمین هیچگونه توافقى حاصل نگردیده لذا به جهت ضرورت اجراى طرح ،بدینوسیله برابر تبصره 4 ماده 
واحده قانون نحوه تقویم ابنیه  ،امالك و اراضى مورد نیاز شــهرداریها مصوب 1370/8/28 به شما ابالغ 
مى گردد حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از رویت این ابالغ نسبت به معرفى یک نفر کارشناس به عنوا ن 
معتمد  و پنج نفر کارشناس مرضى الطرفین جهت ارزیابى زمین به مقدار 67/5سهم (67/5متر مربع)به 
شهردارى  واقع در شهر شاپورآباد بلوار حضرت امام خمینى  (ره) خیابان امام رضا (ع) با در دست داشتن 
سند مالکیت مراجعه نمایند ،الزم به ذکر اســت که کارشناس معرفى شده باید جزءکارشناسان رسمى 
دادگسترى اصفهان متخصص در رشته کشاورزى باشند ، بدیهى است در صورت عدم معرفى کارشناسان 

در زمان مقرر وفق مقررات  اقدام خواهد شد .   
فرید شریعت زاده  - شهردار شاپورآباد

هاشــم امینى، مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضالب اســتان اصفهان گفت: تابستان 
بسیار سختى را پشت سر گذاشتیم در حالى 
که در تمامى سطح کشــور به دلیل شرایط 
اقلیمى و خشکســالى هاى متوالى، با کمبود 
بارش ها و تنش هاى آبــى در ابعاد مختلف 
مواجه بودیم کــه در این بین، فالت مرکزى 
ایران و استان اصفهان از شــرایط بسیار 
سخت تابستان مستثنى نبودند و حتى نسبت 
به بسیارى از نقاط کشــور، تنش هاى آبى 

بیشترى را پشت سر گذاشتیم.
وى افزود: پیش بینى ســازمان هواشناسى 
ـ 96 سالى نرمال بود و  براى سال آبى 97 ـ
سناریوهاى تأمین آب به صورت خوشبینانه 
تعیین شــد اما وقتى به بهمن ماه رسیدیم، 
دیدیم کــه بارش ها رخ نــداده و مجموعه 
وزارت نیرو یک سناریو بســیار بدبینانه را 

براى آب شرب تعیین کرد.
امینى گفت: کاهش بارش ها و کاهش شدید 
آورد سد زاینده رود، وضعیت تأمین آب چهار 
میلیون نفر در اصفهان و 1/5میلیون نفر در 

یزد را با تنش همراه کرد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان درخصوص میزان آوردهاى ســد 
ـ 95  زاینده رود گفت: در ســال آبــى 96 ـ
یک میلیارد و 270میلیــون مترمکعب آورد 

زاینده رود را داشــتیم، در حالى که در سال 
ـ 96 این میزان بــه 670میلیون  آبى 97 ـ

مترمکعب کاهش یافت.
وى ادامه داد: بر این اســاس، کشاورزان از 
چرخه تخصیص آب حذف شــدند و سهم 
بخش صنعت را 40 درصد و ســهم بخش 
شرب را 20 درصد کاهش دادند تا بتوانیم از 

شرایط تنش زاى تابستان عبور کنیم.
این مقام مسئول با بیان اینکه باید به گونه اى

 برنامه ریزى مى کردیــم که کمترین قطعى 
آب را داشــته باشــیم، گفت: در سناریوى 
اولیه، حتى بحث نوبت بنــدى و جیره بندى 
که جزو خط قرمزهاى ما هســت نیز مطرح 

شده بود اما توانســتیم با مدیریت بخش 
مصرف و همکارى مردم در اصفهان شرایط 
را به گونه اى مدیریــت کنیم که نه تنها دچار 
جیره بندى نشویم، بلکه مردم نسبت به دیگر 
نقاط کشــور کمترین مشکالت اجتماعى را 
در خصــوص محدودیت آبــى در اصفهان 

داشتند.
امینى افزود: در مجموع ما 20 درصد کاهش 
تخصیص آب در ســال آبى اخیر داشــتیم 
که منجر به کاهش تولیــد 9/68درصدى 
آب شــد اما در عین حال، با همکارى مردم 
شــاهد کاهش 9درصدى مصرف آب شرب

 بودیم.

ذوب آهن اصفهان به عنــوان صادر کننده 
نمونه کشورى معرفى شد.

همزمان با روز ملى صــادرات، ذوب آهن 
اصفهان به عنوان صادر کننده نمونه کشورى 
معرفى شد و نشان صادراتى ، لوح سپاس 
و تندیس ویژه بــه  منصور یــزدى زاده، 

مدیرعامل این شرکت اهدا شد.
در ســال جارى ذوب آهــن اصفهان تنها 
شــرکتى اســت که در گروه محصوالت 
فوالدى به عنوان صادر کننده نمونه کشورى 
انتخاب شد . این شرکت تاکنون شش بار 
صادرکننده نمونه ملى کشور و در سال 1393 

صادرکننده ممتاز کشور شده بود .
منصور یــزدى زاده، مدیرعامل شــرکت 
سهامى ذوب آهن اصفهان از عوامل انتخاب 
این شــرکت به عنوان صادر کننده نمونه 
کشــورى گفت و بیان کرد: تداوم رشــد 
صادرات این شرکت در طى سال هاى اخیر، 
افزایش تعداد بازارهــاى هدف صادراتى، 
توجه خــاص به صــادرات محصوالت به 
کشورهاى آفریقایى، آسیاى جنوب شرقى 
و کشورهاى اروپایى، صادرات محصوالت 
فوالدى با ارزش افزوده باالتــر، تنوع در 
روش هــاى پرداخت، حفــظ کیفیت برتر 
محصوالت، همکارى نزدیک با مؤسسات 
مالى و اعتبــارى نظیر صنــدوق ضمانت 

صادرات ایران، ثبت جهانى برند و لوگوى 
  ESCO ، ZOBESCO ذوب آهن اصفهان
حضور موفــق و پررنــگ در همایش ها و 
ســمینارهاى تخصصى بین المللى و ایراد 
سخنرانى، استفاده بهینه از قوانین مرتبط 
بر واردات و صادرات کاال بویژه در ارتباط با 
استرداد حقوق ورودى و رفع تعهد از پروانه 
هاى کاالهاى وارداتى از محل صادرات  از 

جمله این موارد بوده است.
وى افزود : این شــرکت با برخوردارى از 
گواهینامه هــاى الزم صادراتــى از جمله 

گواهینامه کرز ، قادر به صادرات محصوالت 
خود به چهار قاره جهان از جمله کشورهاى 

اروپایى مى باشد . 
مدیرعامل شــرکت ســهامى ذوب آهن 
اصفهان کشــورهایى همچون افغانستان، 
عراق، قطر، امارات متحــده عربى، برمه، 
تایلند، اندونزى، مصر،  عمان، انگلســتان، 
ســودان، بلژیک، تایلند، پاکستان، کویت، 
اردن، ترکمنستان، تاجیکستان و چند کشور 
دیگر را از جمله کشورهاى هدف صادراتى 

این شرکت عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان:

20  درصد کاهش تخصیص آب 
در سال آبى اخیر داشتیم 

معرفى ذوب آهن اصفهان به عنوان 
صادر کننده نمونه کشورى 
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آگهی نوبتی سه ماهه دوم 1397 مربوط به قسمتی از امالك نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که بموجب ماده 11 قانون ثبت و ماده 59 اصالحی آئین نامه مربوط 
به امالکی است که در سه ماهه دوم امسال تقاضاي ثبت آن پذیرفته شده و یا قبًال 
از قلم افتاده و یا طبق آراء هیئت نظارت ثبت اصفهان باید آگهی آن تجدید شود و 

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

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

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

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

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

پالك 1190– ســعید مختارى فرزند حسین و نفیسه الســادات هاشمى فرزند 
سید محمد بالسویه ششدانگ کوچه متروکه بمســاحت 36/35  متر مربع که با 

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

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

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

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

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

بیست و نه سهم ششدانگ یک قطعه ملک .
پالك 789/13- نفیسه محمدى نجف آبادى فرزند رسول  ششدانگ یکبابخانه  

بمساحت 84 متر مربع.
پالك 1014/730- سید احمد حسینى کاکلکى فرزند سید محمد ششدانگ یک 

قطعه ملک مشجر و محصور  بمساحت 2311/10 متر مربع.
پالك 1014/862- محمد نوروزى فروشانى فرزند سیف اله   ششدانگ یک واحد 

تولیدى   بمساحت 1926 متر مربع.
پالك 1014/865- رســول ایوبى فرزند حســنعلى و مصطفى کریمى فرزند 

عبدالحسین بالسویه ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 542/40 متر مربع.
پالك 1014/886- محمود امینى نجف آبادى فرزند فتح اله  ششدانگ یکدرب 

باغ محصور بمساحت 1508/10 متر مربع.
قطعه 7 نجف آباد

پالك 433- امیر ملکى فرزند محمد حسن و فاطمه عبدالعظیمى فرزند مرتضى 
بالسویه دو و دو نهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکدرب باغ .

پالك 2637- مهدى سرمدى نجف آبادى فرزند حسینعلى  ششدانگ یک درب 
باغ مشجر و محصور  بمساحت 3316/10 متر مربع.

پالك 2643- محمود مردانى نجف آبادى فرزند قربانعلى  و اعظم مردانى نجف 
آبادى فرزند محمود و صدیقه ابراهیم نجف آبادى فرزند حسن بالسویه ششدانگ 

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

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

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

439 متر مربع.
قطعه 8 نجف آباد

پالك 491/52- مجید مختارى فرزند عبداله ششدانگ یک درب قطعه زمین  
بمساحت 153 متر مربع.

پالك 721/8- احمد معین نجف آبادى فرزند ابوالقاسم  و زهرا نادى نجف آبادى 
فرزند عباســعلى بالسویه ششدانگ یک درب باغ مشــجر و محصور  بمساحت 

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

قطعه 10 نجف آباد
پالك 28/7 – حسنعلى شفیعیان نجف آبادى  فرزند رجبعلى و اکرم ضیایى نجف 

آبادى فرزند على بالسویه ششدانگ  یکبابخانه بمساحت 161/70 متر مربع .
پالك 45/4 – مریم حجتى نجف آبادى فرزند غالمرضا به نســبت یکدانگ و 
نیم مشاع و مهدى حاجى على عسگرى نجف آبادى فرزند محمد على به نسبت 
یکدانگ و نیم مشاع و محمد حاجى على عســگرى نجف آبادى فرزند محمد 
على به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 84/5 متر مربع 

پالك 1482/25 – مهدى رجبى فرزند ذبیع اله  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

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

201/60 متر مربع .
پالك 1482/27 – حســنقلى  صابــرى جمالوئى فرزند امیرقلى ششــدانگ 

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

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

بمساحت 163/70 متر مربع  
پالك 1482/30 – حســنقلى صابــرى جمالویى فرزند امیرقلى ششــدانگ 

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

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

200/20 متر مربع.
پالك 1482/33 – کرم ســوارى فرزند على ششــدانگ یکبابخانه  بمساحت 

200/7 متر مربع.
پالك 1482/34 – ابراهیم ســوارى فرزند على ششــدانگ یکبابخانه و مغازه  

بمساحت 209/20 متر مربع. 
پالك 1482/35 – اسماعیل سوارى فرزند ابراهیم  ششدانگ یکبابخانه  و مغازه 

متصله بمساحت 159/20 متر مربع.
پالك 2000– احمد کاظمى نجف آباید فرزند على ششدانگ یکدرب باغ مشجر 

و محصور   بمساحت 3555/50 متر مربع.
پالك 2003 – سردار عباس داودى جمالوئى فرزند امان اله  ششدانگ یکبابخانه  

بمساحت 161/30 متر مربع.
پالك 2004 – اقدس رحمانى فرزند عزیزاله ششــدانگ یکدرب باغ مشجر و 

محصور بمساحت 2627/71 متر مربع.
پالك 2005– اقدس رحمانى فرزند عزیزاله ششــدانگ یکدرب باغ مشجر و 

محصور بمساحت 1174/38 متر مربع.
پالك 2011 – جهانگیر مرادى فرزند رضا ششــدانگ یکبابخانه  بمســاحت 

138/50 متر مربع.
پالك 2012 – عباسعلى قاســمى نافچى فرزند اسماعیل ششدانگ یکبابخانه  

بمساحت 302/10 متر مربع.
آگهی ردیف ب

قطعه 3 نجف آباد
پالك 284/3– علیرضا علیخانى فرزند قدمعلى ششــدانگ یکبابخانه برروى 
قسمتى از الك 284 انتقالى مع الواسطه از سوى مســتدعیان ثبت اولیه که در 
آگهى هاى نوبتى سابق بجاى  قطعه ملک مشجر حاصل کار غیر محصور اشتباهًا  

یک قطعه زمین  آگهى شده  که بایستى تجدید گردد .  
پالك 445/29- فهیمه حسنى فرزند سیداســماعیل یک یازدهم دانگ مشاع 
و سید محمد حسنى فرزند سید اسماعیل دو یازدهم دانگ مشاع و زهرا حسنى 
فرزند سیداسماعیل یک یازدهم دانگ مشاع و ســید موسى حسنى فرزند سید 
اسماعیل دو یازدهم دانگ مشاع و مطهر حسنى فرزند سید اسماعیل یک یازدهم 
دانگ مشاع و سید رسول حسنى فرزند سید اسماعیل دو یازدهم دانگ مشاع و 
الهه حسنى فرزند سید اسماعیل یک یازدهم دانگ مشاع و اطهر حسنى فرزند 
سید اسماعیل یک یازدهم دانگ مشاع و محسن پور نمازیان نجف آبادى فرزند 
قنبر دو دانگ مشــاع و شرکت مهر گستر نجف آباد شــرکت  سهامى خاص به 
شماره ثبت 1442 و شناسه ملى 10260185498 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه ملک که در آگهى نوبتى سابق نام مستدعى ثبت محمود مصطفائى 
بوده که اشتباهًا محمد مصطفائى آگهى شده و در اجراى استاندارد سازى پالك 
445/1باقیمانده به پالك 445/29 استاندارد شده است که بایستى تجدید آگهى 

گردد . 
پالك 635/1- صالحه امینى اسفیدجانى فرزند احمد و امین والیتى نجف آبادى 
فرزند محمود بالسویه نسبت به ششدانگ یک قطعه ملک مشجر غیر محصور 
انتقالى مع الواسطه از مستدعى ثبت که در اظهارنامه و آگهى قطعه شش اظهار 
و آگهى شده و شــماره پالك نیز آگهى قبلى 535/1 قید گردیده و نوع ملک نیز 

اشتباها قطعه ملک آگهى شده که بایستى تجدید گردد . 
قطعه 4 نجف آباد

پالك 22/40- عباس حشــمتى نجف آبــادى فرزند یداله مالک ششــدانگ 
یکبابخانه پالك 22/40 مجزى شده از 22/22 که در اجراى راى 97/1/19-243 
قانون تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مالک مفروزى شناخته 
شــده اند که در آگهى هاى نوبتى ســابق نام و نام خانوادگى و نام پدر دو نفر از 

مستدعیان ثبت از قللم افتاده  که بایستى تجدید آگهى گردد . 
پالك 277/6 – سیما نامدارى فرزند محمد ششدانگ یکبابخانه که بموجب راى 
1873 -97/2/27  هیات دوم قانون تعیین تکلیف مالک مفروزى شناخته شده 
اند که در آگهى هاى  نوبتى سابق  نام پدر مستدعیان ثبت و همچنین نوع ملک 
بجاى یک قطعه ملک مشجر غیر محصور اشتباهًا زمین آگهى شده  که بایستى 

تجدید آگهى گردد .
پالك 308-  محمد حســن پزشکى نجف آبادى ششــدانگ قطعه باغ مشجر 
محصور که در آگهى نوبتى قبلى نوع ملک اشتباهاً یک قطعه زمین قید شده و نام 

پدر مستدعى ثبت از قلم افتاده   که بایستى تجدید آگهى گردد .
قطعه 5 نجف آباد 

پالك 625/6 – ایران قناتیان نجف آبادى فرزند کاظم نسبت به ششدانگ یک 
قطعه ملک انتقالى مع الواسطه از مســتدعى ثبت که در آگهى نوبتى سابق نام 

خانوادگى و نام پدر مستدعى ثبت از قلم افتاده و شماره پالك اشتباهًا آگهى شده 
که بایستى تجدید آگهى گردد. 

قطعه 6 نجف آباد
پالك 452/6- بتول نبى الهى نجف آبادى فرزند محمد باقر نسبت به ششدانگ 
یک در ب باغ مشجر و محصور انتقالى مع الواسطه از مستدعى ثبت که در آگهى 
نوبتى سابق نوع ملک اشتباهًا قطعه زمین آگهى شده که بدین نحو تجدید مى 

گردد .  
پالك 452/7- بتول نبى اللهى نجف آبادى فرزند محمد باقر نسبت به ششدانگ 
یک در ب باغ مشجر و محصور انتقالى مع الواسطه از مستدعى ثبت که در آگهى 
نوبتى سابق نوع ملک اشتباهًا قطعه زمین آگهى شده که بدین نحو تجدید مى 

گردد .  
پالك 452/13- بتول احمدیان  نجف آبادى فرزند محمود نسبت به ششدانگ 
یک در ب باغ مشجر و محصور انتقالى مع الواسطه از مستدعى ثبت که در آگهى 
نوبتى سابق نوع ملک اشتباهًا قطعه زمین آگهى شده که بدین نحو تجدید مى 

گردد .  
 پالك 465/3- على رجایى فرزند مهدى ششدانگ یکباخانه بمساحت 305/97 
مترمربع که بموجب راى 10811 -96/11/14  هیات قانون تعیین تکلیف مالک 
مفروزى شناخته شده اند که بر روى قسمتى از پالك 465 واقع شده که  در آگهى 
هاى  نوبتى و تحدیدى  سابق  نام خانوادگى و نام پدر مستدعیان اولیه ثبت از قلم 

افتاده و آگهى نشده   که بایستى تجدید آگهى گردد .  
پالك 496/4- مجید فرزین فرزند محمد رضا مالک ششــدانگ قســمتى از 
یکبابخانه  پالك 496/4 مجزى شده از 496/1 که باقسمتى از ششدانگ پالك 
496/3 توام و تشکیل یکبابخانه را داده اند و در اجراى راى 96/12/12-11955 
قانون تعیین تکلیف  مالک مفروزى شناخته شــده اند که در آگهى هاى نوبتى 
سابق  نام خانوادگى و نام پدر مســتدعى ثبت از قلم افتاده  که بدین نحو تجدید 

آگهى میگردد .  
پالك 520/12 فرعى از 520- مســعود براتیه نجف آبادى فرزند غالمحسین 
و خانم عظیمه السادات کافیان موســوى نجف آبادى فرزند سید جالل بالسویه 
ششــدانگ یکبابخانه که دراجــراى آراء 7303 و7304-96/8/6 قانون تعیین 
تکلیف  مالک مفروزى شناخته شده اند انتقالى مع الواسطه از مستدعیان ثبت که 
در آگهى هاى نوبتى اولیه  نوع ملک بجاى یکدرب باغ مشجر ،اشتباهاً یک قطعه 

زمین آگهى شده  که بدین نحو تجدید آگهى میگردد .  
پالك 520/13 فرعى از 520/2- مسعود براتیه نجف آبادى فرزند غالمحسین 
و خانم عظیمه السادات کافیان موســوى نجف آبادى فرزند سید جالل بالسویه 
ششدانگ قسمتى از یکبابخانه که دراجراى آراء 7303 و7304-96/8/6 قانون 
تعیین تکلیف  مالک مفروزى شناخته شده اند انتقالى مع الواسطه از مستدعیان 
ثبت که در آگهى هاى نوبتى اولیه  نوع ملک بجاى یکدرب باغ مشجر ،اشتباهًا 

یک قطعه زمین آگهى شده  که بدین نحو تجدید آگهى میگردد .  
پالك 633- محمد حمیدى فرزند مرتضى یک سهم مشاع از پنج سهم ششدانگ 
یک قطعه ملک مشــجر محصور انتقالى مع الواسطه از ســوى مستدعى ثبت 
بموجب سند 8539-96/8/13 دفترخانه 343 نجف آباد که نوع ملک قطعه زمین 

آگهى شده که بایستى آگهى گردد .
پالك 779/12  - محمود انتشارى نجف آبادى فرزند قربانعلى و کبرى موسى 
عرب نجف آبادى فرزند حسینعلى بالسویه ششدانگ یکبابخانه که دراجراى آراء 
9970-و 9969-96/10/24 قانون تعیین تکلیف مالک مفروزى شناخته شده 
اند که در آگهى هاى نوبتى قبلى بجاى ششدانگ یک قطعه ملک غیر محصور 

اشتباهًا قطعه ملک  آگهى شده است که بایستى آگهى گردد .
پالك 780/12  - مجتبى مرادى نجف آبادى فرزند عباسعلى ششدانگ یکباب 
مغازه  که دراجراى آراء 1557-97/2/18 و 2163-97/3/1 راى اصالحى قانون 
تعیین تکلیف مالک مفروزى شناخته شده اند که در آگهى هاى نوبتى قبلى بجاى 
حسین نوراله اشتباهًاحسین نورالهى و بجاى ششــدانگ یک قطعه ملک غیر 

محصور اشتباهًا زمین آگهى شده است که بایستى آگهى گردد .
قطعه 7 نجف آباد 

پالك 353/4 – مرتضى صافى فرزند محمد حسین و زهره فاضلیان فرزند محمد 
رضا بالسویه هر کدام سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه بر روى قسمتى 
از پالك 353 که طبق آراء 11472 و11475-96/11/28 قانون تعیین تکلیف 
مالک شناخته شده اند که در آگهى نوبتى اولیه بجاى قطعه ملک مشجر محصور 
اشتباهًا زمین آگهى گردیده و نام خانوادگى و نام پدر مستدعیان ثبت از قلم افتاده 

و باید آگهى نوبتى و تحدیدى آن تجدید گردند . 
پالك 444/3 - کورش رضایى  فرزنداحمدمالک ششدانگ یکباب خانه  که در 
اجراى راى 425 -97/1/23  قانون تعیین تکلیف اراضى وساختمانهاى فاقد سند 
رسمى  مالک مفروزى شناخته شده اند که در آگهى هاى نوبتى سابق نوع ملک 
بجاى ششدانگ یک قطعه ملک مشجر اشتباهًا قطعه ملک آگهى شده ونام پدر 

مستدى ثبت از قلم افتاده است  که تجدید آگهى میگردد.
518/26 – اسداله مهدیه نجف آبادى فرزند یداله مالک پنجاه حبه مشاع باستثناء 
بهاء ثمنیه اعیانى و ام لیال قربانى کهریزسنگى فرزند کرمعلى به نسبت 22 حبه 
مشاع باستثناء بهاء ثمنیه اعیانى از 72 حبه ششدانگ یکباخانه که در اجراى آراء 
10155 و10158-96/10/27 قانون تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى مالک مفروزى شناخته شده اند که در آگهى هاى  نوبتى سابق نوع 
ملک اشتباهًا  بجاى ششدانگ قطعه ملک مشجر غیر محصور ، یک قطعه زمین 

آگهى شده و نیز نام پدر مستدعى ثبت از قلم افتاده  که  بایستى تجدید گردد . 
پالك 547/11 – على سفرى ملک آبادى فرزند نعمت اله ششدانگ یکباخانه 
که طبق راى 11518-96/11/29 قانون تعیین تکلیف مالک شناخته شده اند که 
بر روى قسمتى از پالك 547 واقع شده که  در آگهى نوبتى سابق نام مستدعى 

ثبت بجاى حاج محمد رضا کاظمى اشــتباهًا حاج رضا کاظمى آگهى شده که 
بایستى تجدید گردد .  

پالك 931/29- عباس روح اله  نجف آبادى فرزند محمود  ششدانگ یکبابخانه 
که در اجراى قانون تعیین تکلیف بموجب راى 8242-96/9/11 مالک مفروزى 
شناخته شــده و نوع ملک در آگهى هاى قبلى بجاى ششدانگ یک قطعه ملک 

مشجر قطعه زمین آگهى شده که بایستى تجدید گردد . 
پالك 1820/3 – امیرحســین کاظمى فرزند على ششــدانگ یکبابخانه که 
دراجراى راى 11615 -95/9/25 قانون تعیین تکلیف  مالک مفروزى شناخته 
شده که در آگهى هاى نوبتى اولیه  نام احدى از مالکین بجاى محمد جعفر سهواً 

جعفر آگهى شده که بایستى تجدید گردد .
پالك 1825/1 – فاطمه امامى نجف آبادى فرزند رضا قلى  ششدانگ یکبابخانه 
که دراجراى راى 11883 -96/12/9 قانون تعیین تکلیف مالک مفروزى شناخته 
شده انتقالى مع الواسطه از مستدعیان ثبت که در آگهى هاى نوبتى  و تحدیدى   
نام خانوادگى بعضى از مستدعیان ثبت از قلم افتاده و نام پدر آنان آگهى نشده   که 

بدین نحو تجدید آگهى میگردد.
قطعه 10 نجف آباد

پالك 362/11 – محمد احمدى فرزند ابوالقاسم و کبرى شریعتى ارانى فرزند 
رضا بالسویه ششدانگ یکبابخانه  که در اجراى هیات قانون تعیین تکلیف اراضى 
فاقد سند رسمى آراء شماره 9314 و 9315-95/7/29  مالک مفروزى شناخته 
شده و نوع ملک در آگهى هاى قبلى بجاى ششــدانگ یک قطعه ملک مشجر 

قطعه زمین آگهى شده که بایستى تجدید آگهى گردد .
پالك 405/5 -عبدالرضا خانى نجف آبادى فرزنــد عبدالمحمود و مینا یحیى 
دارانى فرزند مصطفى مالکین ششــدانک یکبابخانه که در اجراى هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى فاقد سند رسمى آراء شماره 4212 و4213 -96/4/26 صادر 
شده و مالک مفروزى شناخته شده اند که در آگهى نوبتى سابق  نوع ملک بجاى 
قطعه ملک مشجر زمین آگهى شده و نام خانوادگى بعضى از مالکین از قلم افتاده 

که بایستى تجدید آگهى گردد .
پالك 414/4 – حسن انتشارى نجف آبادى فرزند على و شهین منتظرى فرزند 
محمود بالسویه ششدانگ یکبابخانه که در اجراى هیات قانون تعیین تکلیف فاقد 
سند رسمى آراء 5745 و 5755-96/6/12 صادر شده و مالک مفروزى شناخته 
شده اند  انتقالى مع الواسطه از محمد کریم جمشــیدیان و ربابه جمشیدیان که 
در آگهى نوبتى سابق نام پدر مســتدعیان ثبت  و همچنین نام خانوادگى احدى 
از مستدعیان ثبت بنام ربابه جمشــیدیان فرزند عباس ار قلم افتاده  که بایستى 

تجدید آگهى گردد . 
پالك 439/12 – محمد علــى حاجى صادقیان نجف آبادى فرزند حســنعلى  
ششــدانگ  یکبابخانه بمســاحت 75/46 متر مربع  که در اجراى هیات قانون 
تعیین تکلیف فاقد سند رسمى راى 887-96/11/16 صادر شده و مالک مفروزى 
شناخته شده که در آگهى نوبتى ســابق نام پدر مســتدعى ثبت از قلم افتاده و 
همچنین نوع ملک بجاى قطعه ملک ساده و مشجر سهواً قطعه ملک آگهى  که 

بایستى تجدید آگهى گردد . 
پالك 1186/9 – شــهیده مغزى فرزند غالمرضا و محمــد حالج فرزند على 
بالسویه ششــدانگ  یکبابخانه  که طبق آراء 1647 و1648-96/12/14 هیات 
قانون تعیین تکلیف  اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مالک مفروزى 
شناخته شده اند که در آگهى هاى نوبتى اولیه نام خانوادگى و نام پدر مستدعى 

ثبت از قلم افتاده که تجدید آگهى مى گردد . 
پالك 1206/5 – محمدرضا صافى فرزند محمد حسین ششدانگ یکباب مغازه 
که طبق راى شــماره 10716-96/11/12 هیات قانون تعیین تکلیف  اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مالک مفروزى شناخته شده که در آگهى هاى نوبتى 
قبلى بجاى ششدانگ یه قطعه ملک لورك محصور معنبه ، قطعه زمین آگهى شده  

که بدین نحو تجدید آگهى میگردد . 
پالك 1359/41 – رضوان فاضل نجف آبادى فرزند محمد نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه که طبق راى شماره 3310-97/3/3 هیات قانون تعیین تکلیف  اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مالک مفروزى شناخته شده که در آگهى هاى 
نوبتى اولیه نام خانوادگى مستدعى ثبت از قلم افتاده که بدین نحو تجدید آگهى 

میگردد.
قطعه 11 نجف آباد

پالك 192/56 – محمد رضا پزشــکى نجف آباید فرزند محمد على و فاطمه 
پور عبداله نجف آبادى فرزند محمود  نســبت به ششدانگ یکبابخانه که طبق 
آراء شماره 12440 و12441-96/12/24 هیات قانون تعیین تکلیف  اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مالک مفروزى شناخته شده که در آگهى هاى نوبتى 
اولیه نوع ملک بجاى یکقطعه ملک غیر محصور و مشجر سهواً قطعه زمین آگهى 

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

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

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

7/720/ 

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



1010آگهىآگهى 3348 سال پانزدهمسه شنبه  1 آبان  ماه   1397

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

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

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

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

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

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

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

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

رفتار خواهد شد . 

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

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

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

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

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

 اکبر پورمقدم-  رئیس اداره ثبت فالورجان /7/717

آگهی نوبتی ســه ماهه دوم ســال 1397 مربوط به قســمتی از امالك 
مهردشت بخش 15 ثبت اصفهان ،  علویجه 1 اصلی ،دهق 4 اصلى که به 
موجب ماده 11 قانون ثبت و ماده 59 اصالحی آئین نامه مربوط به امالکی 
است که در سه ماهه دوم ســال 1397 تقاضاي ثبت آن پذیرفته شده و یا 
قبًال از قلم افتاده و یا طبق آراء هیئت نظارت ثبت اصفهان باید آگهی آن 
تجدید شود و در ردیف الف 90 روز و ردیف ب 30 روز مهلت اعتراض دارد .

آگهی نوبتی ردیف الف :
بخش 15 ثبت اصفهان

علویجه یک اصلى

پالك 128 فرعى- آقاى سید احســان رفیعى علوى علویجه فرزند سید 
حسین و سعیده السادات رفیعى على علویجه فرزند سید حسین چهار دانگ 

مشاع از ششدانگ یک باب خانه .
پالك 1/ 783  حفرعى – آقاى عباس شفیعى علویجه فرزند حسن و آقاى 
حسین شفیعى علویجه فرزند عباس ششدانگ یک قطعه زمین محصور به 

مساحت 1351/40 متر مربع.
آگهى نوبتى ردیف ب :

پالك 4485 فرعى مجزى شــده از 1330 فرعى – آقاى مرتضى مؤمنى 
دهقى فرزند ســیف ا... به نســبت چهار دانگ و نیم و خانم ایران نمازى 

طرئى فرزند محمود به نســبت یک دانگ و نیم مشــاع از ششدانگ یک 
باب خانه که در اجراى قانون تعیین تکلیف بموجب آراء 791 و 792 مورخ 
1396/10/11 مالک مفروزى شناخته شده و در آگهى هاى اولیه نوع ملک 
بجاى یک قطعه ملک ساده محصور و قلیل مشجر قطعه زمین آگهى شده 

که بایستى تجدید گردد . 
بموجب ماده 16- قانون ثبت اســناد و امالك ثبت اسناد و امالك و ماده 
واحد مصوب 1373 چنانچه کســی نسبت به امالك ثبت شده ردیف الف 
از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت 90 روز و همچنین نسبت به امالك ثبت 
شده ردیف ب سی روز گواهی اعتراض از مراجع صالحه اخذ و تسلیم نماید 

اعتراضات و یا گواهی طرح دعوي مطابق قسمت اخیر ماده 16- و تبصره 
ذیل ماده 17 – قانون ثبت رفتار خواهد شــد این آگهی نســبت به ردیف 
الف در دو نوبت به فاصله سی روز و نسبت به ردیف ب فقط یک نوبت در 

روزنامه منتشر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  سه شنبه 1397/08/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه 1397/09/01

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

مهردشت/ 7/718 

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

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

ردیف منظور گردیده اند .

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

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

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

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

به مساحت 240,23 مترمربع .
2202 فرعى – بى بى ناز سلحشور فرزند مصطفى قلى نسبت به ششدانگ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 7/719/

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

تجدید شود به شرح ذیل آگهی می گردد :

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

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

9512- خانم عذرا فقیه ایمانى فرزند مهدى به شــماره شناسنامه1997 
وکد ملى 1286568285 نسبت به هفت حبه مشــاع وآقاى سید حسن 
موحد ابطحى فرزند ســید مرتضى به شماره شناســنامه 523  وکد ملى 
1286480620نسبت به شــصت وپنج حبه مشاع از 72 ششدانگ قطعه 
زمینى به مســاحت 22/95 مترمربع که ضمیمه پالك 5524/1 واقع در 

بخش سه ثبت اصفهان .
-امالك و مستغالت واقع در بخش چهار ثبت اصفهان:

5151- حمید جعفرى نژاد فرزند غالمرضا به شــماره شناسنامه 1105 

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

بخش چهار ثبت اصفهان .

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

7350/2- شرکت کار وابتکار نقش جهان به شناسه ملى 10260388343 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 19/83 مترمربع که در 
آگهى نوبتى اولیه نام خانوادگى مســتدعیان ثبــت از قلم افتاده و اکنون 
بموجــب رأى شــماره 139660302023001233- 96/11/1 هیأت 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

مفروزى از پالك شماره 7350- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان . 
ردیف ج  ) :

امالك و مستغالت واقع در بخش سه ثبت اصفهان:

4541/5- محسن فوالدى فرزند حسین به شماره شناسنامه 1159 نسبت 
به پنجاه وهشت حبه وده- یازدهم حبه مشاع از هفتاد ودوحبه ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 219/60 مترمربع مفروزى از پالك 4541 
اصلى واقع در بخش 3ثبت اصفهان با حدود شــماال": درب ودیواریست 
به کوچه بطول 12/80 متر شــرقا": دیواریست به پالك 4541/3 بطول 
20/90 متر جنوبا": در سه قسمت که دوم غربى است بطولهاى 7/35 متر 
و 5/75 متر و4/35 متر دیواریست به پالك 4535 . غربا": در سه قسمت 
اول بطول 9/55 متر دیواریســت به پالك 4515 دوم که جنوبى اســت 
دیواریســت به دیوار پالك مذکور بطول 1/30 متر سوم دیوارى است به 
دیوار پالك 4542بطول 5/40 متر که قبال" 33 حبه مشــاع از 72 حبه 
ششــدانگ پالك 4541 اصلى بوده (27 حبه مجهول و6 حبه در جریان 
ثبت ) که طبق آراء شــماره 139630302023001354- 96/11/30 و 
139760302023000195-97/3/13 هیــات موضــوع قانون تعیین 
تکلیف ساختمانهاى فاقد سند رسمى بصورت ششدانگ در آمده و  پالك 

4541/5 جهت آن منظور شده است .   
بموجب ماده 16 قانون ثبت و ماده 86 آیین نامه چنانچه کسی  نسبت به 
امالك مندرج در این آگهی اعتراضی دارد از تاریخ اولین روز انتشــار به 
شرح ردیف (الف )نود روز و نسبت به ردیف ( ب) سی روز اعتراض خود را 

کتبًا به این واحد ثبتی ارسال و ظرف یک ماه دادخواست واخواهی تقدیم 
دادگاه صالحه نماید و در صورتی که قبل از انتشار این آگهی دعوي اقامه 
شده باشد معترض باید گواهی دادگاه را مشــعر به جریان دعوي ظرف 
مدت مرقوم تسلیم نماید و اعتراضات و گواهی هاي دعوي مطروحه بعد 
از وقت مرقوم بال اثر و مطابق ماده 16 و تبصره ذیل ماده 17 قانون ثبت 
عمل خواهد شد ضمنًا طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی 
در موقع تحدید حدود تعیین می گردد و در صورت مجلس قید می گردد 
.همچنین نسبت به ردیف (ج)اشخاصى که به ماهیت ملک معترضندظرف 
مدت نود روز واشخاصى که به حدود وحقوق ارتفاقى معترضند ظرف مدت 
30روز ازتاریخ انتشار آگهى مطابق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت اعتراض 
خودرا کتبا به این واحد ثبتى تســلیم نمایند. این آگهی نسبت به ردیف (( 
الف))و((ج)) در دو نوبت به فاصله سی روز و نسبت به ردیف ((ب)) در یک 

نوبت در روزنامه نصف جهان درج و منتشر می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/08/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/09/1

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

وامالك  مرکزى اصفهان/ 7/716 

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

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

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

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1397

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

شماره: 974202511772644- 97/7/10 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
1- راى شماره 139760302210000870 مورخ 1397/07/10 هیات اول آقاى مصطفى فخار به شناسنامه شماره 
359 کدملى 1198960248 صادره از شهرضا فرزند محمدعلى بر هفتاد و هفت صدم سهم مشاع از یک سهم مشاع 
از هفده سهم مشاع از چهل و نه سهم ششدانگ مفروزى از پالك شماره 1761 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت 
ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از على عباسى بهارانچى (مالک رسمى). تاریخ انتشار نوبت اول: 
1397/7/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/8/1 م الف: 262630 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

جنوب شرق اصفهان /7/365
مزایده (نوبت دوم)

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالسه 962341جلسه مزایده اى در روز دوشنبه 
مورخ 1397/08/27از ساعت 9لغایت 10/30صبح وبه منظوروصول محکوم به درحق محکوم له وبه جهت فروش 
طبقه دوم یک باب منزل مسکونى دوطبقه  فاقد سابقه ثبتى واقع در ورنامخواست –خیابان شهید رحمانى –کوچه 
مثنوى2-پالك 15-کدپستى 8473153374به مساحت60متر مربع که توسط  کارشناس رسمى دادگسترى به 
مبلغ 480،000،000ریال ارزیابى گردیده درمحل اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان برگزارنماید طالبین خرید مى 

توانند به مدت 5روزقبل ازموعد مزایده ازملک مورد نظرواقع در ورنامخواست –خیابان شهید رحمانى-کوچه مثنوى 
2-پالك 15دیدن نموده وسپس درصورت تمایل درجلسه مزایده شرکت نمایند.مزایده ازقیمت کارشناسى شروع 
وبرنده مزایده فردیا افرادى مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند.کسانى مى توانند درجلسه مزایده شرکت 
نمایند که 10درصد قیمت کارشناســى را نقدا پرداخت ودرصورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 20روز پرداخت 

نمایند. م: الف 273370 اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان/ 7/731 
مزایده (نوبت دوم)

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالسه 970678جلسه مزایده اى در روز دوشنبه 
مورخ 1397/08/28ازساعت 9لغایت 10/30صبح وبه منظوروصول محکوم به درحق محکوم له وبه جهت فروش 
یک دستگاه خودرو سوارى پژوپارس مدل1384به رنگ خاکسترى روشن یگانه سوز (بنزینى) به شماره انتظامى 
947و85ایران 53به شماره موتور12484074187وشماره شاسى19312210که توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
به مبلغ 185،000،000   ریال ارزیابى گردیده درمحل اجراى احکام مدنى دادگســترى لنجان برگزارنماید طالبین 
خرید مى توانند به مدت 5روزقبل ازموعد مزایده از خورو مورد نظرواقع پارکینگ امین ،شهر فوالدشهر-دیدن نموده 
وسپس درصورت تمایل درجلسه مزایده شرکت نمایند.مزایده ازقیمت کارشناسى شروع وبرنده مزایده فردیا افرادى 
مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند.کسانى مى توانند درجلسه مزایده شرکت نمایند که 10درصد قیمت 
کارشناسى را نقدا پرداخت ودرصورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 20روز پرداخت نمایند. م: الف 273096 اجراى 

احکام مدنى دادگسترى لنجان/ 7/732 
مزایده نوبت دوم

اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوصو پرونده اجرایى کالســه 97/685 اجرایى شورا جلسه مزایده اى در روز 
دوشــنبه مورخ 1397/08/28 از ســاعت 9 صبح لغایت 10:30 به منظور وصول مبلغ 151,330,779 ریال جهت 
فروش یک دستگاه یخچال ساید باى ساید IFSL  اتریشى 51 فوت مارك IFATHER به صورت کامل داراى 

یخساز- آب سرد کن- آب تصفیه کن- درب مخصوص نوشابه با گارانتى 40 ماهه به صورت نو و آکبند که توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 123,500,000 ریال ارزیابى گردیده است  در محل اجراى احکام شوراهاى حل 
اختالف لنجان برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از وسیله مورد مزایده (یخچال 
ساید باى ساید) دیدن نموده، سپس در جلسه شرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد 
یا افرادى مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که ٪10 
قیمت کارشناسى را نقداً پرداخت ودر صورت برنده سدن  الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م.الف 274252 

اجراى احکام شوراهاى حل اختالف لنجان/ 7/733 
مزایده 

در پرونده 970074 اجراء حسب نیابت واصله ازشعبه 20اجراى احکام مدنى اصفهان محکوم علیه آقاى رضابرجیان 
بروجنى به پرداخت مبلغ 5/701/486/289ریال درحق شرکت پلیمرطالئى یزد ومبلغ 1/000/000ریال حق االجراى 
دولتى محکوم گردیده است که محکوم علیه درجهت پرداخت  محکوم به 8500تن کودکمپوست درمجتمع صنعتى 
چرم شهر مجتمع تولید کودکمپوســت رامعرفى نموده وطبق نظریه هیات سه نفره کارشناسان دادگسترى قیمت 
هرکیلو گرم کودکمپوست زباله شهرى به مبلغ 500ریال ومیزان 8500تن کودبه ارش 4/250/000/000ریال مى 
باشد ونظریه ارزیابى مصون  از ایراد واعتراض بوده لذادرروزشنبه  19 / 8 / 97ساعت 9الى 9:30  صبح دردادگسترى 
شاهین شــهرطبقه همکف واحداجراى احکام ازطریق مزایده درمعرض فروش گذاشته مى شود  مزایده از قیمت 
کارشناسى شــروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشــنهاد دهد فروخته خواهد شــد . برنده مزایده مى بایست 
10 درصداز ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشــند تا عند اللزوم به حساب سپرده دادگسترى به شماره 
21712902777002  واریز و تا یک ماه فرصت دارد ما بقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن 
ابطال مزایده10 درصد اولیه پس از کســر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . کسانى که مایل به 
شرکت در مزایده مى باشند مى بایســت حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب 

بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى 
احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شوند . 269515 /م الف محسن منتظرى – دادورزاجراى  احکام مدنى  

دادگسترى شاهین شهر/ 7/734 
قرارتامین خواسته

کالســه پرونده :97 / 257-258ش 2ح شــماره دادنامه :245 تاریخ رســیدگى : در خصوص درخواســت بانک 
مهراقتصاد به  نشانى اصفهان – پل آذر- ابتداى خ توحیدپالك 3باوکالت مریم موثق سیجانى به طرفیت خوانده 
1- باقرمیرعبدالعظیمى به نشانى شاهین شهرخ طالقانى فرعى 14پالك 10- 2- ناهیدارغند به نشانى شاهین شهر 
خ خانه کارگرخ نورفرعى 4غربى پالك 12طبقه همکف به خواسته صدورقرارتامین خواسته  گردشکار :  با بررسى 
محتویات پرونده در وقت فوق العاده و اینکه خواهان ضمن تقدیم دادخواســت درخواست تامین خواسته نیز نموده 
است با توجه به مراتب فوق و مالحظه نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور قرار مى نماید . قرار تامین خواسته : در خصوص درخواست  بانک مهراقتصادنوین باوکالت مریم موثق سیجانى  
به  طرفیت 1- باقرمیرعبدالعظیمى 2- ناهیدارغند به خواسته صدورقرارتامین خواسته باتوجه به محتویات پرونده 
ونظریه مشورتى شوراومالحظه مستندات درخواست خواهان که عبارت است از یک فقره چک به شماره 538553/ 
910005نظربه این که مستنددرخواست خواهان ازاسنادعادى بوده که درمهلت مقررقانونى برابرمقررات قانون تجارت 
تنظیم  وواخواست نگردیده وخواهان خسارت احتمالى مورد نظرشورا رابه موجب قبض سپرده شماره به مبلغ  ریال به 
حساب سپرده دادگسترى  واریزنموده است لذادرخواست وى واردتشخیص ومستندا به ماده 11قانون شوراهاى حل 
اختالف مصوب 87/2/29مجلس شوراى اسالمى و ماده 108ومواد115و116قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى 
وانقالب درامورمدنى  قرار تامین وتوقیف معادل مبلغ 69/879/840ریال از اموال بال معارض خوانده صادر و اعالم مى 
گردد قرار صادره ظرف مدت ده روز پس ازابالغ قابل اعتراض مى باشد. 270974/م الف سیدمجیدعقیلى  – قاضى 

شعبه 2حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/  7/735 


