
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

سه شنبه 13 آذر ماه 1397 / 4  دسامبر  2018 /  26  ربیع االول  1440
سال پانزدهم /شماره 3379 / 8  صفحه / 2000 تومان

     

ماجراى جنجالى پرچم 50 مترى درست است؟کشف سردابه هاى تدفین در شهر زیرزمینى نوش آبادهمکارى دوباره مهران مدیرى با پیمان قاسمخانى در «هیوال» قدرت پاسپورت ایران در رتبه 87 جهان! ورزشاستانفرهنگ جهان نما

عالیمى که مى گوید 
حمله قلبى خاموش 

داشته اید

تأیید آزار جنسى در یک دبستان پسرانه اصفهان
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پاسخ الریجانى به ظریف 
درباره پولشویى

مجوز استفاده از طبقه دوم 
نقش جهان داده نشد

یلداى امسال 
همراه با بارش برف و 

باران است
پایان وصلت 5

ثروت و سیاست؟

حمله قلبى شرایطى است که احتماًال 
فکر نمى کنید بدون بروز هیچ نشانه و 

عالیمى آن را تجربه کنید اما این امکان 
وجود دارد و حتى از آن چیزى که شاید 

فکرش را بکنید، شایع تر است.

نام فاطمه مقیمى یک هفته پیــش از انتخابات 
اردیبهشت ماه ســال پیش ســر زبان ها افتاد 
آنجا که از قــرار گرفتن نام او در لیســت نهایى 
21 نفره اصالح طلبان براى انتخابات شــوراى 
شهر تهران اثرى نبود در حالى که خودش معتقد 
بود توانمندى، تجربه و مقبولیت الزم براى قرار 
گرفتن در این لیســت را داشته اســت. مقیمى
 23 اردیبهشت ماه 96 در نامه اى به محمدرضا 
عارف، رئیس شورایعالى اصالح طلبان، انصراف 
خود از نامزدى در شــوراى شهر را اعالم کرد در 

حالى که دلخورى اش از عدم حمایت...

مسلمان- برانکو؛ روز انتقام، روز بازگشتمسلمان- برانکو؛ روز انتقام، روز بازگشت
ویژه ترین تقابل  امروز پرسپولیس و ذوب آهن ربطى به منصوریان نداردویژه ترین تقابل  امروز پرسپولیس و ذوب آهن ربطى به منصوریان ندارد

5

دادستانى اصفهان اعالم کرد فرد خاطى عضو انجمن اولیا و مربیان مدرسه بوده است 

در انتظار یک «سعید راد» 
متفاوت باشید

منصوریان: بازى سختى 
مقابل پرسپولیس خواهیم داشت

سرمربى تازه وارد ذوب آهن از جدال سخت تیمش برابر نایب قهرمان 
آســیا خبر داد و ابراز امیدوارى کرد بتوانند در آزادى به نتیجه مطلوبى 

دست یابند.
علیرضا منصوریان در سومین حضورش...
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در صفحه 2 بخوانید

خروج بانوى متمول ایرانى از
 حزب کارگزاران سازندگى

 آگهی مزایده عمومی 
اموال غیر منقول

تشدید طرح زوج و فرد خودروها در اصفهان 
6

سپاهان - پرسپولیس فقط با40 هزار تماشاگر

پا5
ثرو
نام فاطمه
اردیبهشت
ق آنجا که از
21 نفره اص
شهر تهران
بود توانمند
ا گرفتن در
23 اردیبه

عارف، رئیس
خود از نامز
حالى که دل

پیشنهاد کره اى براىپیشنهاد کره اى براى
 على علیپور على علیپور

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزایده با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام 
نماید:

موضوع مزایده: اجاره جایگاه CNG عماد سیادت به مدت یک سال
- مبلغ پایه ماهیانه: 200/000/000 ریال

- مبلغ سپرده شرکت در مزایده: 120/000/000 ریال
- مهلت ارائه پیشنهادهاى مزایده: پایان وقت ادارى شنبه مورخ 97/10/01

- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر
- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر

- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 97/10/02
- مدت اعتبار پیشنهادها: روز شنبه 97/10/15

- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مهلت و محل تسلیم پیشنهادها 
انجام نمى شود.

آگهى تجدید مزایده

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

چاپ اول

دمتفاوت باشید اش ت یتفا ب و متفاوتباشیدم
4

در صفحه 5 بخوانید

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

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت  اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 1397/09/24
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1397/09/25

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

شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031 (داخلى 384)

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

محل تأمین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمین مبلغ برآورد (ریال)اعتبار

(ریال)

انجام امور ادارى و خدمات عمومى آبفا 218- 3- 97
6/227/032/730311/351/000جارىمنطقه فوالدشهر (با ارزیابى کیفى)

انجام امور ادارى و خدمات عمومى آبفا 219- 3- 97
7/507/680/768375/384/000جارىمنطقه برخوار

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1397/09/13

1- شــهردارى محمدآباد در نظر دارد باستناد مجوز شــماره 97/157 مورخ 96/4/7 شوراى محترم اسالمى شهر 
محمدآباد نسبت به اجاره یکساله کشتارگاه موجود با مشخصات : مساحت عرصه 120 مترمربع و اعیان 70 مترمربع 
داراى انشعاب آب و برق واقع در ضلع جنوبى بلوار امام خمینى (ره) و به قیمت پایه کارشناسى اجاره بهاى ماهیانه 

4/500/000 ریال (9٪ ارزش افزوده بعهده مستاجر مى باشد) از طریق آگهى مزایده اقدام نماید.
2- شهردارى محمدآباد در نظر دارد باســتناد مجوز شــماره 97/318 مورخ 97/07/15 شوراى محترم اسالمى 
شهر محمدآباد نسبت به اجاره یکســاله بهره بردارى از کانال دفن زباله شــهر در قالب تفکیک پسماند شهرى با 
رعایت اصول ایمنى و ضوابط بهداشتى و با مشخصات : کانال دفن زباله شــهر به مساحت 700 متر مربع در فاصله 
4/5 کیلومترى شهر واقع در جاده محمدآباد - شهرضا با قیمت پایه کارشناســى اجاره ماهیانه 12/000/000 ریال 

(9٪ ارزش افزوده بعهده مستاجر مى باشد) از طریق آگهى مزایده اقدام نماید.
متقاضیان مى توانند بمنظور آگاهى از شرایط مزایده و دریافت مدارك شرکت در مزایده همه روزه بجز ایام تعطیل از 
تاریخ درج آگهى تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 1397/10/02 به شهردارى محمدآباد مراجعه نمایند. تاریخ 

دریافت پیشنهادات : سه شنبه 1397/10/04 و تاریخ بازگشایى پاکت پیشنهادات : چهارشنبه 1397/10/05
تلفن تماس : 03146652845 و 03146652465

آگهى مزایده (نوبت اول) 

حسین دهقان - شهردار محمدآباد

چاپ اول

شهردارى محمدآباد در نظر دارد باستناد مجوز شماره 96/143 مورخ 96/08/11 شوراى محترم اسالمى شهر محمد آباد نسبت به فروش تعداد 7 پالك زمین 
با کاربرى تجارى با مشخصات ذیل اقدام نماید.

متقاضیان مى توانند بمنظور آگاهى از شرایط مزایده و دریافت و تحویل مدارك شرکت در مزایده همه روزه بجز ایام تعطیل از تاریخ درج آگهى تا پایان وقت 
ادارى روز یکشنبه مورخ 97/10/2 به شهردارى محمدآباد مراجعه نمایند.

شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است، سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است.
زمان تحویل پیشنهادات: روز سه شنبه مورخ 97/10/4

زمان بازگشایى پاکت پیشنهادات: روز چهارشنبه مورخ 97/10/5
تلفن تماس: 46652541-031 و 031-46652465

آگهى مزایده فروش زمین نوبت اول

حسین دهقان - شهردار محمدآباد

چاپ اول

مساحت/شماره پالكردیف
مترمربع

قیمت پایه 
کارشناسى(ریال)

قیمت کل کارشناسى 
آدرس محلسپرده شرکت در مزایدهپالك(ریال)

بلوار امام خمینى(ره)1525/6514/500/000371/925/00018/596/250
بلوار امام خمینى(ره)2627/6214/500/000400/490/00020/024/500
بلوار امام خمینى(ره)3729/6614/500/000430/070/00021/503/500
بلوار امام خمینى(ره)4823/5514/500/000341/475/00017/073/750
خیابان شهردارى514412/000/000528/000/00026/400/000
خیابان شهردارى624012/000/000480/000/00024/000/000
خیابان شهردارى734012/000/000480/000/00024/000/000

سر
آس
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على الریجانى، رئیس مجلس شوراى اسالمى دیروز 
در نشست خبرى در پاسخ به ســئوال «ایلنا» مبنى بر 
اینکه پیش از این رحمانى فضلــى از پول هاى کثیف 
در انتخابــات صحبت کرده بــود االن هم ظریف این 
مسئله را مطرح کرده است، گفت: دو مسئله وجود دارد 
اول اینکه ما در کشور پولشــویى داریم یا به قول آقاى 
رحمانى فضلى پول کثیف داریم؟ بله هســت. باید دید 
مردم انتظار دارند که مسئوالن در این رابطه اعالم نظر 
کنند یا آن را حل کنند؟ فکر مى کنم باید به قسمت دوم 
بیشتر فکر کنیم. اگر پولشویى هست مسئوالن بروند 

این مشکل را حل کنند.

رئیس مجلــس ادامه داد: گاهى مى بینیم مســئوالن 
در رســانه ها مى گویند فالن چیز قاچاق وجود دارد، به 
گونه اى گرد هــم مى گویند که معلوم نیســت به کجا 
مى خورد. این چــه خاصیتى در اطالع رســانى دارد؟ 
مردم شما را نگذاشــتند که نظر بدهید، گذاشته اند که 
مسائل را حل کنید. وى تأکید کرد: اگر در زمینه قاچاق 
و دست هاى آلوده در این میان اشکالى مى بینید و اینکه 
پولشویى یا پول کثیف هست باید آن را حل کنید یا آن 
فرد را اعدام کنید؟ ما عملیــات روانى از بیرون داریم و 
عده اى هم در داخل به جاى اینکه مشکل را حل کنند 

روى آن گذاشته و دوباره آن را مى گویند. 

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهورى در خصوص 
موضوع چندهمسرى در جامعه و رواج آن در برخى رسانه ها 
و صداو سیما گفت: متأســفانه موضوع چند همسرى از 
مسائل و چالش هاى فرهنگى ماســت. در آیاتى از قرآن 
کریم که به این موضوع اشاره مى کند نیز تأکید شده است؛ 
شما نمى توانید عدالت را در میان همسران برقرار کنید، 
پس بهتر است به یک همسر اکتفا کنید. مهمترین موضوع 
در چند همسرى نیز همین رعایت عدالت است. در دنیاى 
امروز موضوعات اقتصادى و برقرارى عدالت و مدیریت 

عواطف در بین چند همسر بسیار سخت است.
معصومه ابتکار با بیان اینکه موضوع چندهمســرى در 

مناطق مرزى کشور کماکان وجود دارد، خاطرنشان کرد: 
از سخت ترین شرایط چند همسرى، رضایت نداشتن یکى 
از همسران به ویژه همسر اول است که این موضوع نیز از 
لحاظ شرعى جاى بحث دارد. همچنین تفاوت سنى که 
در این ازدواج ها دیده مى شود از چالش هاى چند همسرى 
است. وى تصریح کرد: متأسفانه ما در کنار چندهمسرى با 
مشکالت و چالش هایى مانند آسیب هاى ناشى از خیانت 
و روابط خارج از ازدواج نیز مواجهیم که نگران کننده است. 
واقعیت این است که مشکالت بســیارى در این زمینه 
وجــود دارد و این مشــکالت بــراى زنــان و خانواده

 آزار دهنده است. 

پاسخ الریجانى به ظریف 
درباره پولشویى

انتقاد از رواج چند همسرى
 در صداوسیما

دیدار خصوصى با 
رهبر انقالب

  اعتمادآنالین|مدیرعامل شرکت فرودگاه هاى 
کشـور خبر داد که وزیر راه و شهرسـازى صبح دیروز با 
رهبرى دیدار کرده است. رحمت ا... مه آبادى در مراسم 
آغاز فاز اول بومى سـازى زیرساخت هاى ناوبرى هوایى 
ایران اظهار کرد: بنا بر این بود که آقاى محمد اسالمى، 
وزیر راه و شهرسازى در این مراسم حضور داشته باشند 
اما به دلیل مالقات خصوصى وزیر با مقام معظم رهبرى 

نتوانست در این جلسه شرکت کند.

بودجه 98 آخر هفته مى رسد
  تسنیم|محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور 
و رئیس سـازمان برنامه و بودجه از تقدیم الیحه بودجه 
1398 کشور به مجلس شـوراى اسالمى در موعد مقرر 
خبر داد و گفت:  الیحه بودجه 98 طبق قانون 15 آذر (پنج 
شنبه جارى) تقدیم مجلس مى شود. وى افزود: در صورت 
عدم تشکیل جلسه مجلس، الیحه همان روز به مجلس 

ارسال مى شود.

مواجهه روحانى با
 بازار خودرو 

  انتخاب| رمضانعلى سـبحانى فر، عضو کمیسیون 
صنایع و معـادن مجلس گفـت: بنا بر اعالم مسـئوالن 
وزارت صنعـت، رئیس جمهور با افزایـش قیمت خودرو 
مخالف اسـت. روحانى تأکید دارد قیمـت ها تغییر نکند 
بنابراین بـا ثابت ماندن قیمـت ها و شـرایطى که براى 
خودروسازان حاکم شده، کاهش تولید، قیمت حاشیه اى 
را به صورت نجومى افزایش داده این در حالى اسـت که 

قیمت کارخانه تغییرى نداشته است.

تخلف در هفت تپه
  الـف| در یـک برنامـه تلویزیونى اعالم شـد که در 
جریان واگذارى شرکت هفت تپه بسیارى را حذف کردند. 
میثم مهدیار، پژوهشگر اجتماعى در برنامه «پایش» در 
مورد قرارداد شـرکت هفت تپه گفت: در بحث هفت تپه 
تخلفات بسیارى صورت گرفته به طور مثال این شرکت با 
یک دهم قیمت واقعى اش به فروش رفته است. در جریان 
واگذارى نیز بسیارى از افرادى که داراى اهلیت بودند را با 

تبصره و قانون من درآوردى حذف کردند.

تجلیل قرائتى از قهرمان کشتى
  جام جـم آنالین|حجت االسـالم قرائتى، رئیس 
ستاد اقامه نماز در جریان برگزارى اجالسیه نماز در استان 
مازندران از حسن یزدانى دارنده مدال هاى طالى جهان 
و المپیک کشتى تجلیل کرد. این تجلیل از حسن یزدانى 
به دلیل اداى فریضه نماز در جریان رقابت هاى آسیایى 
انجام شد، جایى که حسن یزدانى با اینکه دقایقى کوتاه تا 
شروع دیدار فینال بازى هاى آسیایى 2018 در اندونزى 

مانده بود، به نماز ایستاد. 

هشدار چریک پیر
  انتخاب|بهـزاد نبـوى در گفتگـو بـا روزنامـه 
«سـازندگى» خطـر تکـرار انتخابـات سـال 84 را 
به اصالح طلبـان هشـدار داد. او گفت: همـه میانه 
روهاى اصـالح طلـب و اصولگرا باید متحد شـوند 
و اال مجلـس 98 و ریاسـت جمهـورى 1400 را به 
تندروها مى بازیم که براى کشور، ملت و اصل نظام 

نگران کننده است. 

طرح عجیب
  عصر ایران| 90 نماینده مجلس با امضاى طرحى 
در پى تصویب قانونى هستند که طبق آن، راه اندازى هر 
گونه گروه و کانال در پیام رسـان هاى داخلى و خارجى 
ممنوع مى شود و مرتکبین این جرم به مجازات تعزیرى 
درجه 8 محکوم مى شـوند (حبس تا سه ماه، تا ده ضربه 

شالق، تا ده میلیون ریال جریمه نقدى).

خبرخوان
موج آنفلوآنزا هنوز نیامده

  ایســنا|رئیس مرکز مدیریت بیمارى هاى 
واگیر وزارت بهداشت ضمن تشریح وضعیت بروز 
و شیوع آنفلوآنزا در کشور، گفت: خوشبختانه هنوز 
موج نخست آنفلوآنزا شروع نشده اما با سردتر شدن 
هوا باید منتظر همه گیرى آنفلوآنزا باشیم و بر همین 

اساس رعایت نکات بهداشتى بسیار اهمیت دارد.

از رایگان ما 
تا 352 هزار تومان آنها!

  روزنامه همشهرى|لینک دانلود فیلم 
سینمایى «همه مى دانند» با کیفیت باال و زیرنویس 
خوب در سایت هاى عرضه غیررسمى فیلم و سریال 
قرار گرفته اســت و این به معناى ورود فیلم تازه 
اصغر فرهادى مانند دیگر فیلم هــاى روز دنیا به 
بازار عرضه غیرمجاز محصوالت نمایشى در ایران 
است. عرضه غیرمجاز این فیلم درحالى است که در 
شــبکه خانگى که به تازگى و همزمان با اکران ها 
در لندن توزیع شــده، 24پوند معادل «352هزار 

تومان» است.

مصیبت غلط نویسى!
  ایسنا|غالمحســین ســالمى، مترجــم و 
ویراســتار، غلط نویســى ها را مصیبت مى داند و 
مى گوید: متأســفانه مترجمان ما متن را ترجمه 
مى کنند اما توجه ندارند این متــن از کجا و کدام 
زبان آمده و همین باعث به وجود آمدن غلط هاى 
بسیارى در ترجمه مى شــود که تنها عده کمى از 
ناشران به آن توجه مى کنند. هر کس آمد و گفت 
مترجم اســت و یک کتاب همراه خــودش آورد، 
ناشران آن را چاپ مى کنند؛ همین است که وضع 

زبان داغان شده است. 

قاتل غیرواگیر 
  فارس|رئیس شــبکه ملى پیشــگیرى از

 بیمارى هاى غیرواگیر کشور گفت: بیمارى هاى 
غیرواگیر، عامل بروز 76 درصد مرگ و میر در ایران 
است که در رأس آنها سکته هاى قلبى و عروقى با 

44 درصد، اولین عامل مرگ در ایران است.

ظلى پور اخراج شد
  فارس|طبق دستور مدیران رسانه ملى آرش 
ظلى پور تا اطالع ثانوى از حضور و اجرا در برنامه  
«من وشما» منع شد. این تصمیم پس از درگیرى 
لفظى آرش ظلى پور با مسعود فراستى در برنامه روز 
جمعه گرفته شد.  مسعود فراستى، منتقد سینما روز 
جمعه مهمان برنامه «من و شــما» بود که پس از 
جدال و درگیرى لفظى با مجرى این برنامه، برنامه 

را نیمه کاره رها کرد. 

قطع مبادالت دارویى
  فارس|سید حسن قاضى زاده هاشمى، وزیر 
بهداشت گفت: مسئوالن آمریکایى اعالم مى کنند 
که در زمینه دارویى ما هیچگونه تحریمى را اعمال 
نکرده ایم اما در طول یک ماه گذشته هیچ شرکت 
دارویى این امکان را نداشته است که بتواند تبادل 
مالى با سایر کشورها داشته باشد. وى افزود: وزیر 
امور خارجه آمریکا و رئیس جمهور این کشور دنبال 

فریب افکار عمومى هستند.

پربارش ترین استان 
  آفتــاب نیــوز| اســتان هاى سیســتان و 
بلوچســتان، اردبیل و آذربایجان شرقى از ابتداى 
سال آبى جارى (اول مهرماه) تاکنون کم بارش ترین 
اســتان هاى کشــور بوده اند. همچنین اســتان 
کهگیلویه و بویراحمد با ثبت 380/7 میلیمتر بارش 
از ابتداى سال آبى جارى تاکنون، رکورد بیشترین 
بارندگى را به ثبت رسانده که 369/4 درصد بیشتر 

از متوسط بلندمدت بوده است.

کنگره ملى ســوم حزب کارگزاران سازندگى هفته گذشته 
برگزار شد و اعضاى دوره گذشته، با یکى دو تغییر کوچک، 
در مسئولیت خود باقى ماندند. مهمترین تغییرات این حزب، 
خروج فاطمه مقیمى، بانوى ثروتمند ایرانى از جمع اعضاى 
شوراى مرکزى بود که احتماًال به دلیل دلخورى از لیست 

انتخاباتى شوراى شهر سال گذشته باشد.
تو را نمى خواهیم!

نام فاطمه مقیمى یک هفته پیش از انتخابات اردیبهشــت 
ماه سال پیش ســر زبان ها افتاد آنجا که از قرار گرفتن نام 
او در لیســت نهایى 21 نفره اصالح طلبان براى انتخابات 
شوراى شــهر تهران اثرى نبود در حالى که خودش معتقد 
بود توانمندى، تجربه و مقبولیت الزم براى قرار گرفتن در 
این لیست را داشته است. مقیمى 23 اردیبهشت ماه 96 در 
نامه اى به محمدرضا عارف، رئیس شورایعالى اصالح طلبان، 
انصراف خود از نامزدى در شوراى شهر را اعالم کرد در حالى 
که دلخورى اش از عدم حمایت گروه هاى اصالح طلب از 

وى در این نامه کامًال به چشم مى خورد.
مقیمى که تا هفته پیش از اعضاى شــوراى مرکزى حزب 
کارگزاران سازندگى محسوب مى شد، حتى از جانب حزبش 
هم براى ماندن در لیست اصالح طلبان در انتخابات سال 
گذشته چندان مورد حمایت قرار نگرفت. جالب آنکه فاطمه 
مقیمى سال 94 هم نامزد انتخابات مجلس بود که البته براى 

رسیدن به پارلمان نیز توفیقى به دست نیاورد.
او از اولین هاست

اما چرا این نام تا این حد خبرســاز شــده اســت؟ شاید 
یک علتش به فعالیــت هاى اقتصادى این زن مشــهور 
بر مى گردد. به اعتبار آنچــه در بیوگرافى فاطمه مقیمى 
آمده است، او اولین زن ایرانى است که مجوز شرکت حمل 
و نقل بین المللى دریافت کرده. اولین زن ایرانى است که 

پس از انقالب گواهینامه رانندگى پایه یک گرفته اســت. 
عضو هیئت رئیســه اتاق بازرگانى تهران و رئیس هیئت 
مدیره کانون زنان بازرگان ایران است و البته مدیر نمونه 
به انتخاب سازمان پایانه هاى کل کشور. مقیمى همچنین 
پیشکســوت نمونه به انتخاب وزارت راه و ترابرى و استاد 
دانشگاه اســت. اوکارآفرین برتر جهان اسالم به انتخاب 
بانک توسعه اسالمى هم محسوب مى شود. طبیعى است 
با این رزومه پربار، هرکس دیگرى به جز فاطمه مقیمى هم 
بود حضور در عالم سیاست را نیز به تجربه هاى پیشینش 
اضافه مى کرد خاصه اینکه خودش در گفتگویى که از او 

منتشر شده گفته اســت: «من آنقدر دوست و رفیق دارم، 
آنقدر همراه دارم، آنقدر آدم ها را مى شناســم و آدم ها مرا 
مى شناسند که خودش مهمترین سرمایه من است. االن 
که در صنعت حمل و نقل نگاه مى کنم، تعداد قابل توجهى 
از مدیران این صنعت، پرسنل من بودند و این افتخار من 

است.»
سیاست فعالً  نه

از فاطمه مقیمى به عنوان یکى از ثروتمندترین ایرانى ها یاد 
مى شــود. خودش هم ابایى ندارد که به این موضوع اشاره 
کند اما ظاهراً از هفته گذشته اتفاق مهمى در زندگى این زن 

متولد شهریور 1337 در رشت به وجود آمده است. خروج او از 
شوراى مرکزى حزب کارگزاران سازندگى نشان مى دهد که 
مقیمى بعد از تالش هاى ناموفق در راه رسیدن به مجلس 
و شوراى شهر پایتخت، قید حضور در عالم سیاست را الاقل 
براى مدتى هم که شده زده اســت. یادتان باشد او مهرماه 
امسال پیشنهاد شوراى شهر رشت مبنى بر پذیرش تصدى 
شهردارى رشت را هم رد کرد و علت آن را فعالیت در بخش 
خصوصى اعالم کرد. این همه یعنى بانو فاطمه مقیمى در 
حال حاضر نمى خواهد اعتبار اقتصــادى اش را فداى بى 

وفایى هاى عالم سیاست کند.

خروج بانوى متمول ایرانى از حزب کارگزاران سازندگى 

پایان وصلت ثروت و سیاست؟
سهیل سنایى

قدرت گذرنامه یا پاسپورت کشــور امارات متحده عربى 
جهش چشمگیر و یکباره اى داشته و رتبه نخست پرقدرت 
ترین گذرنامه جهان را کســب کرده است. این در حالى 
است که پیش از این گذرنامه این کشور جایى در ده رده 
نخســت پرقدرت ترین گذرنامه هاى جهان نداشت. در 
حال حاضر با گذرنامه کشــور امارات مى توان بدون ویزا 
به 113 کشور جهان سفر کرد. پیش از این رتبه نخست 
پرقدرت ترین گذرنامه جهان در اختیار کشور سنگاپور بود.

در حال حاضر گذرنامــه ایران در رتبــه 87 قدرت بین 
گذرنامه هاى جهان قرار دارد و بــا این گذرنامه مى توان 
به 12 کشور بدون ویزا سفر کرد. بدترین پاسپورت هاى 
دنیا به ترتیب از بدترین به بهترین متعلق به کشــورهاى 

زیر است:
افغانستان، عراق، پاکســتان، سوریه، ســومالى، یمن، 
سودان، ایران، بنگالدش، اتیوپى، اریتره، فلسطین، لیبى، 

لبنان، سریالنکا، کره شمالى و نپال.

طى روزهاى اخیر از ورود تعدادى از هموطنان ایرانى که قصد 
ورود به کشور گرجستان را داشته اند، در مبادى ورودى این 
کشور ممانعت به عمل آمده است و توصیه مى شود ایرانیان 
تا اطالع ثانوى از سفر به این کشور، خوددارى کنند. این روند 
از حدود یک ماه پیش شــدت گرفته و به نظر مى رسد پس 
از آنکه «سالومه زورابیشــویلى»، رئیس جمهور جدید این 
کشور عهده دار این سَمت شد با توجه به سیاست هاى ضد 

مهاجرتى اش این روند تشدید شده است.
تا ساعت 8 شب 30 نوامبر (نهم آذر ماه) تعداد ایرانیانى که از 
ورود به تفلیس منع شده اند به 46 نفر رسیده است. 18 نفر از 
این تعداد صبح جمعه با پرواز قشم ایر وارد فرودگاه تفلیس 
شده و نتوانستند وارد شــوند و نکته قابل توجه اینکه بخش 

اعظم آنها کسانى بودند که از طریق آژانس هاى مسافرتى و 
به عنوان گردشگر اقدام به سفر کرده و هم بلیت برگشت و 

هم بیمه مسافرى داشته اند.
از سوى دیگر برخى اخبار رســیده حاکى از آن است که در 
این میان به بهانه واهى همراه داشــتن مواد مخدر، اقدام به 
باالترین سطح تفتیش بدنى زنان ایرانى توسط بازرسان زن 
گرجى نیز شده است. گرجستان از جمله کشورهایى است که 
ایرانیان براى سفر به این کشور نیازى به اخذ روادید (ویزا) 
ندارند و مى توانند بدون داشتن ویزا به مدت 45 روز در این 
کشور اقامت داشته باشند. براساس آمار غیررسمى در حال 
حاضر 40 هزار ایرانى در گرجستان حضور دارند که ده هزار 

نفر از آنها داراى کارت اقامت هستند.

مینو بدیعى از سال 52 به عنوان کارآموز به روزنامه «کیهان» 
رفت و سال 78 براى همیشه تحریریه این روزنامه را ترك 
کرد. این روزنامه نگار قدیمى براى روایت خاطرات سال ها 

حضور در تحریریــه «کیهان» 
و تجربه روزنامه نــگارى اش، با 
خبرگزارى «ایســنا» به گفتگو 
پرداخت. یکى از مواردى که بدیعى 
در این گفتگو به آن اشــاره کرده 
است، در دسترس بودن مسئوالن 
در ابتداى انقالب براى پاسخ دادن 
به سئواالت خبرنگاران بوده است؛ 

چیزى که این روزها به یک رؤیا شبیه شده است!  بدیعى در 
این باره با ذکر نمونه هایى به مصاحبه هاى مطبوعاتى شهید 
بهشتى در سال هاى نخست بعد از انقالب اشاره مى کند و 
مى گوید: اوایل انقالب آقاى بهشــتى به عنوان رئیس قوه 
قضائیه هر هفته مصاحبــه مطبوعاتى برگزار مى کرد. همه 

خبرنــگاران از BBC و رادیو آلمان گرفتــه تا خبرنگاران 
داخلى در این نشست خبرى شرکت مى کردند و مى توانستند 
هر سئوالى که مى خواهند بپرسند. آقاى بهشتى هم که به 
زبان هاى آلمانى، انگلیسى و عربى 
مســلط بودند، به تمام سئواالت 
خبرنگاران با تســلط کامل پاسخ 
مى دادنــد. او با بیــان اینکه «به 
طور کلى در دهه 60 پرسشگرى 
از مسئوالن بســیار راحت بود» 
مى گوید: من در دوره خبرنگارى ام 
با مسئولین زیادى مصاحبه کردم. 
یادم است زمانى که آقاى والیتى وزیر امور خارجه بود، من 
با ایشان مصاحبه هاى زیادى داشتم. تلفن مى کردم و او هم 
جواب سئوالهایم را خیلى کامل مى داد و حتى اغلب اوقات 
خودش تلفن را جواب مى داد. امــا االن براى گفتگو با یک 

مسئول رده پایین هم باید از پیش وقت گرفته شود!

تا اطالع ثانوى گرجستان نروید

آن مسئولین پاسخگو و این مسئولین پاسخنگو!

قدرت پاسپورت ایران در رتبه 87 جهان!
مدیرمســئول ماهنامه «فیلم» با انتقاد از وضعیت گرانى 
کاغذ در مطبوعات، از مافیــاى کنکور که مطبوعات را با 

آشفتگى مواجه کرده است، انتقاد کرد.
مسعود مهرابى اظهار کرد: تا کنون  نزدیک 3700 نشریه 
مجوز گرفته اند. آیا واقعًا کشــش این همه نشریه وجود 
دارد؟ از میان این همه نشریات شاید 300 یا 400 نشریه 
پیدا کنید که ضرورى و خوب باشد ولى متأسفانه بخش 
عمده اى از آنها آماتور هستند. اصًال به این میزان نویسنده 
مطبوعات نداریم که بتوانند 3700 نشــریه در تهران و 

شهرستان راه اندازى شود.
مهرابى سپس ادامه داد: ماجراى این موضوع از مجلس 
پنجم شروع شد که هر نماینده اى یک مجوز گرفت و این 

مجوزها را به آدم هاى غیرحرفــه اى اجاره دادند و باعث 
شدند نشریات مملکت در کلیت زرد و بى خاصیت شوند و 
حاال وقتى که آتش در این خرمن افتاده است، طبعًا دامن 
همه را مى گیرد هم نشریات خوب و هم نشریات زرد. وى 
با انتقاد از مافیاى کنکور گفت: ناشران کتاب هاى کنکورى 
یکى از عامالن محدودیت کاغذ براى مطبوعات هستند. 
به محض اینکه کاغذ در این سال ها نایاب شده است این 
مافیا با سرمایه وســیع تمام کاغذهاى بازار را میلیاردى 
مى خرد و آن را به خانواده ها مى فروشد. بخشى از لطمه اى 
که ما مطبوعاتى ها مى بینیم، از این مافیاى کنکور است 
که کاغذ بازار را به هر قیمتى که مى دهند مى خرند و انبار 

مى کنند.

  سینما مثبت| با گذشت چند ماه از آغاز تالش هاى 
برخى فعاالن بــورس براى وارد کردن ســینماى ایران به 
بورس، شنیده ها حاکى است این فعالیت ها متوقف شده است.
در طول ماه هاى گذشــته تالش هاى فراوانى براى ورود 
ســینماى ایران به بورس صورت گرفت و حتى صحبت از 
تشکیل صندوق هاى ســرمایه گذارى به میان آمد. یکى از 
فعاالن بورس با اعالم شکست تالش هاى صورت گرفته 
براى ورود سینماى ایران به بورس گفت: «با تشکیل صندوق

  سرمایه گذارى تالش کردیم پروژه هایى را به مرحله تولید 
برســانیم اما در مواجهه با ســینماگران هنگامى که از آنها 
درخواست کردیم دستمزدها و هزینه هاى پروژه را به صورت 
شفاف اعالم کنند، از این مسئله خوددارى کردند و به همین 
دلیل عمًال این پروژه متوقف شد.» با این توضیحات به نظر 
مى رسد سینماى ایران همچنان عالقه مند به سرمایه ها و 
منابع مالى غیر شفاف است و تمایلى به شفاف سازى در حوزه 
مسائل مالى و ورود به عرصه هاى شفافى مانند بورس ندارد.

پیشکسوت سازمان هواشناسى کشور با پیش بینى در پیش 
بودن دو موج «ناهنجارى سرمایى» همراه با بارش برف در 
کشورمان، تغییرات کالن آب و هوایى در سطح کشور طى دو 

ماه آینده را تشریح کرد.
پروفسور حســین اردکانى اظهار 
کــرد: از روز پنج شــنبه 15 آذر 
بارندگى ها بار دیگر در کشور به 
صورت متناوب آغاز مى شــود. 
این بارندگى هاى تا «شب یلدا» 
با وقفه هاى ســه چهــار روزه به 
صورت باران و گاهى به صورت 
برف در تمام نواحى غرب کشور، 

شمال  غرب، جنوب  غرب، نواحى مرکزى، به استثناى جنوب 
شرق کشور اتفاق خواهد افتاد. 

وى تصریح کرد: اما در طول دو ماه آینده یعنى دى و بهمن  ماه 
(چله  بزرگ و چله کوچک) دو «ناهنجارى سرمایى» با ریزش 

برف متوسط در کشور اتفاق خواهد افتاد به طورى که مدت 
زمان ماندگارى آن با بازه زمانى حدود ده روزه خواهد بود.

این پیشکسوت هواشناســى کشور خاطرنشــان کرد: بر 
خالف اعالم سازمان هواشناسى 
که زمستان امسال را دو سه درجه 
سلیسیوس گرم تر از نرمال اعالم 
کرده اســت، با یــورش این دو 
هواى ســرد قطبى و شمال اروپا 
به کشــورمان، میانگیــن دماى 
زمســتانى امســال در حد نرمال 

خواهد بود!
اردکانى یــادآور شــد: ضمنًا تا 9 
اسفند مقدار بارش و دما به صورت نرمال خواهد بود و نتیجتًا 
مى توان بارش هاى سال 97 را با در نظر گرفتن مقادیر بارش 
بهارى، پاییزى و زمستانى، باالتر از حد نصاب نرمال و به طور 

چشمگیرى بهتر از سال 96 به حساب آورد.

سینماى ایران با بورس خداحافظى کرد!

یلداى امسال همراه با بارش برف و باران است

مافیاى کنکور، مطبوعات را آشفته کرده  است
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دستیار ویژه استاندار 
منصوب شد

با حکم استاندار اصفهان، محمد باقر توکلى به ِسَمت 
دستیار ویژه استاندار منصوب شد.

تولید 4000 ُتن عسل در 
اصفهان

بیش از 4000 ُتن عسل در اصفهان تولید شده است.
مدیر امور طیور و زنبور عسل سازمان جهاد کشاورزى 
اسـتان اصفهان گفـت: این میـزان عسـل از ابتداى 
امسـال تاکنون در بیش از 3500 زنبورسـتان اسـتان 

تولید شده است. 
زهرا فیضى به کاهش 10 درصدى تولید عسل استان 
در مقایسه با مدت مشابه پارسال  اشـاره کرد و افزود: 
این کاهش محصول به دلیل شـرایط  آب و هوایى و 

کاهش پوشش گیاهى است. 
وى به وجود 720هزار  کلنى زنبور عسل در این استان 
اشاره کرد و افزود: شهرستان هاى خوانسار، نجف آباد، 
خوانسار، سمیرم و گلپایگان از قطب هاى تولید عسل 

در استان اصفهان هستند.

انتخاب شهردار مهاباد 
به زودى  

رئیس شـوراى اسـالمى شـهر مهاباد گفت: انتخاب 
شـهردار مهاباد به منظور برطرف شـدن مشکالت و 
شـروع کار هاى عمرانى شـهردارى بـه زودى انجام 

خواهد شد
 محمد فائضى اظهارکرد: براى انتخاب شهردار مهاباد 
تاکنون بیش از چهار جلسـه توسـط اعضاى شوراى 
اسالمى شـهر مهاباد برگزار شده اسـت.وى افزود: با 
اعالم شوراى اسالمى شهر مبنى بر اینکه افراد براى 
تصدى شهردارى مهاباد باید رزومه ارائه دهند در این 

خصوص ده نفر مدارك خود را تحویل داده اند.
فائضى با بیان اینکه در مورد سه نفر از این افراد به نتایج 
نسـبى رسـیده ایم، تصریح کرد: افراد داوطلب دیگر 
حتى از شهر مهاباد اگر مایل باشند مى توانند مدارك و 

رزومه خود را سریعاً تحویل شهردارى دهند.

کشف 2 میلیارد ریال 
برنج قاچاق در نطنز

فرمانده انتظامى شهرستان نطنز گفت: دو میلیارد ریال 
برنج قاچاق از یک کامیون کشنده در نطنز کشف شد.

 مرتضـى هادیان اظهـار کـرد: این کشـنده کامیون، 
23 تن برنج خارجى قاچاق همراه داشـت که به علت 

تکمیل نبودن مدارك، خودرو و محموله توقیف شد.

کاهش 34 درصدى اعتبارات 
مشاغل خانگى در آران

مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى شهرستان آران و 
بیدگل از کاهش 34 درصدى اعتبارات مشاغل خانگى 

این شهرستان در سال جارى خبرداد.
جواد صدیقیان با اشاره به اینکه اعتبار امسال مشاغل 
خانگى این شهرسـتان چهـار میلیـارد و 400 میلیون 
ریال تعیین شـده، افـزود: این سـهمیه در مقایسـه با 
پارسـال دو میلیارد و 300 میلیون ریال کاهش داشته 
است.وى گفت: سال گذشـته با افزایش 30 درصدى 
سـهمیه اختصاص یافته، مبلغ هشـت میلیارد و 735 
میلیـون ریال اعتبار مشـاغل خانگى بـا کارمزد چهار 
درصد به 51 طرح مشاغل خانگى پشتیبان و مستقل 

پرداخت شد. 

درخشش دانشگاه کاشان در 
رتبه بندى تایمز

مجید منعم زاده، معاون پژوهشـى و فناورى دانشگاه 
کاشـان گفت: در جدیدتریـن اعالم نظـام رتبه بندى 
در موضوعـات مختلـف، دانشـگاه کاشـان در گـروه 
مهندسـى و فناورى رتبه 300 تا 400 جهان را کسب 
کرده  است و بعد از دانشگاه  شـریف رتبه دوم کشور را 

در این حیطه دارد.

خبر

مدیر کل نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان 
گفت: ساخت مدارس متناسب با معمارى بومى و شرایط 
اقلیمى و با رعایت ایمنى و رعایت حقوق شــهروندى در 

دستور کار این مجموعه قرار دارد.
مهدى میربد افزود: تربیت صحیح دانش آموزان، نیازمند 
فضاهاى آموزشى مناسب است که با الگو قرار دادن معمارى 
بومى در اقلیم هاى گوناگون مى توان اثر پایدارى در آنها 
ایجاد کرد. وى اصفهان را استانى پیشرو در معمارى اقلیمى 
عنوان کرد و گفت: به عنوان نمونه آب  وهواى شهرستان 
نایین گرم و خشک است و بر این اساس ساختمان مدرسه 
شــهید چمران که به تازگى به بهره بردارى رسیده نیز بر 

همین مبنا طراحى و اجرا شده است.
میربد اظهار کرد: ساختمان مدرسه شهید چمران به گونه اى 
ساخته شده که با کمترین تابش نور خورشید و با رویکرد 
صرفه جویى در مصرف انرژى، بیشــترین روشنایى را در 
محیط ایجاد مى کند. مدیرکل نوسازى مدارس اصفهان 
افزود: بررسى هاى صورت گرفته نشان داده که معمارى 
مدارس نوساز شهر اصفهان با اســتانداردهاى اقلیمى در 

جهات مختلف صورت گرفته است.
وى ادامه داد: هم اکنــون 4942 کالس تخریبى، 6269 
کالس نیازمند مقاوم ســازى و 2107کالس دو نوبته در 

استان وجود دارد.

ارزش صادرات کاال از استان اصفهان به خارج از کشور 44 
درصد افزایش یافت.

مدیر کل گمرك اســتان اصفهان گفت: در هشت ماهه 
امسال 1099 قلم کاال به وزن سه میلیون و 395 هزار ُتن 
و ارزش یک میلیارد ریال و 473 میلیون دالر به 96 کشور 

صادر شده است.
اسدا... احمدي ونهري افزود: وزن محصوالت صادر شده 
12 و ارزش آن هم 44 درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال 
است. وي عمده کاالهاي صادراتی از این استان به خارج 
ازکشور را  آهن و فوالد، محصوالت پتروشیمى، فرش و 
محصوالت شیمی آلی برشمرد و افزود: کشورهاي هدف 

کاالهاي صادراتی استان  اصفهان عراق، افغانستان، امارات 
متحده عربی، پاکستان و  عمان است.

مدیرکل گمرك اســتان اصفهان افزود:  همچنین در این 
مدت 47 هزار و 386  تن کاال به ارزش 217 میلیون و 582 
هزار دالر به گمرك اصفهان وارد شده که وزن آن 12 درصد 
و ارزش این کاالهاى وارد شده کمتر از مدت مشابه پارسال 
است. احمدى ونهرى گفت: با راه اندازى سامانه هاي امور 
گمرکی و  پنجره تجارت فرا مرزى، در هشت ماهه امسال 
بیش از هزار و 418 میلیارد و 477 میلیون ریال درآمد کسب 
و به خزانه گمرك اصفهان واریز شــده که این درآمد 15 

درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.

رشد 44 درصدي صادرات کاال 
از اصفهان به خارج

4940کالس تخریبى در استان 
وجود دارد

شامگاه یک شنبه بود که خبر تجاوز به تعدادى دانش آموز 
پسر در یک مدرسه  ابتدایى در ناحیه 4 آموزش و پرورش 

شهر اصفهان در شبکه هاى مجازى منتشر شد.
علیرضا مهدى، مدیر روابط عمومــى اداره کل آموزش و 
پرورش استان در گفتگو با «ایسنا» در خصوص این اتفاق 
گفت: به محض اینکــه اداره کل آموزش و پرورش از این 
موضوع مطلع شد بررســى هاى خود را بر روى موضوع 

آغاز کردند.
وى افزود: در حال حاضر تحقیقــات در این زمینه در حال 
انجام است و برخى والدین دانش آموزان ادعایى مبنى بر 
تجاوز دارند و پرونده این موضوع سریع تشکیل شده و به 

مراجع قضائى ارسال شده است.
مدیر روابط عمومى اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان ادامه داد: فرد مورد اتهام که نایب رئیس انجمن 

اولیا و مربیان مدرسه بوده، دستگیر شده است.
مهدى تأکید کرد: منتظر نظر نهایى پزشکى قانونى هستیم 
و آموزش و پرورش ناحیه 4 نیــز از این فرد به دلیل از بین 

بردن شأن آموزش و پرورش شکایت کرده است. 
همچنین یک منبع آگاه در آموزش و پرورش اصفهان در 
گفتگو با «فارس» گفت: فرد متجاوز بازداشت شده و مدیر 

مدرسه نیز از مسئولیت عزل شده است.  
این منبع آگاه تأکید کرد: تجاوز فقط به یکى از دانش آموزان 

بوده و خبر تجاوز گروهى صحت ندارد.  
دیروز نیز  مدیر روابط عمومى دادگسترى اصفهان در گفتگو 
با «مهر» گفت: موضوع تجاوز به دانش آموزان دبستانى 

در یکى از مدارس پسرانه اصفهان در دست بررسى است.
على شایگان افزود: این پرونده توسط دادستان در دست 

بررسى است.
■■■

در همین رابطه دادســتان عمومى و انقالب اصفهان هم 
به «ایرنا» گفت: موضوع اتفاق افتاده در یکى از مدارس 
پسرانه اصفهان در حد کودك آزارى است و تجاوز به اثبات 

نرسیده است.
على اصفهانى اظهار کرد: این موضوع 10 آذر امســال با 
شکایت چهار نفر از اولیاى دانش آموزان یکى از مدارس 

شهر اصفهان به دستگاه قضائى اعالم شد.
وى اضافه کرد: در این گزارش اعالم شد فردى که یکى از 
اولیاى همان مدرسه و عضو انجمن اولیا و مربیان مدرسه 
بوده اســت، تعدادى از دانش آموزان را مورد آزار و اذیت 

جنسى قرار داده است.
دادستان اصفهان گفت: پس از اعالم گزارش به دستگاه 
قضائى، تحقیقات صورت گرفت و دانش آموزانى که ادعاى 
تعرض جنسى در مورد آنها اعالم شــده بود، به پزشکى 

قانونى معرفى شدند. 
وى افزود: با تحقیقات مقدماتــى و اقدامات انجام گرفته 

فرزندان شــاکیان به پزشــکى قانونى معرفى شــدند و 
دوربین هاى مدار بســته این مدرسه هم بررسى و متهم 

بالفاصله دستگیر شد.
وى با بیان اینکه این موضوع هیچ ارتباطى با کادر آموزشى 
مدرســه ندارد، گفت: تحقیقات مقدماتى تکمیل شده اما 

متهم موضوع را انکار کرده است.
در همین حال به گزارش پایگاه اطالع رسانى «رویداد24»،  
دیروز اولیاى دانش آموزان این مدرسه به نشانه نارضایتى 
در محل مدرسه حضور پیدا کرده بودند. گفته شده است 
مادر یکى از دانش آموزان مدعى شده این فرد با تهدید و 
سالح سرد به فرزندش تجاوز کرده و پزشکى قانونى این 
موضوع را نیز تأیید کرده است و فرد خاطى هم اکنون در 

زندان به سر مى برد.
همچنین یکــى از اولیاى دانش آموزان این مدرســه به 
«ایسنا» گفته: مگر این مدرسه دوربین نداشته که چنین 
اتفاقى رخ داده است؟ کودکان با ترس و لرز به این مدرسه 

وارد مى شوند و از سرویس بهداشتى ترس دارند.
وى افزود: کودکان مــا از ترس نمى توانند صحبت کنند، 
گفته مى شود روى دســت یکى از کودکان با چاقو ردى 

گذاشته اند تا فرزندان نتوانند صحبت کنند. 
یکى دیگر از این اولیا ادامه داد: این مدرسه 400 دانش آموز 
دارد و باید از همه اولیا پرسیده شود، با اطمینان فرزند خود 

را به این مدرسه سپرده ایم.

 تأیید آزار جنسى 
در یک دبستان پسرانه اصفهان مدیرعامــل ســازمان مدیریت و حمــل و نقل 

شهردارى شــهرضا گفت: باتوجه به شرایط مالى 
که در حال حاضر در شهردارى  وجود دارد، امکان 

نوسازى ناوگان اتوبوسرانى وجود ندارد.
غالمرضا رضوى زاده اظهار کرد: ناوگان حمل و 
نقل عمومى شهرضا شامل 500 دستگاه تاکسى 
از انواع گردشــى و بى ســیم و ویژه، 40 دستگاه 
اتوبوس و دفاتر تاکســى تلفنى است که وظیفه 
جابه جایــى مســافران درون شــهرى را انجام 

مى دهند.
وى تصریح کرد: روزانه 35 هزار مسافر در شهرضا 
جابه جا مى شــوند که تنها 7000نفر از این تعداد، 
مسافرت هاى خود را با اتوبوس هاى درون شهرى 

انجام مى دهند.
رضــوى زاده خاطرنشــان کرد: بــراى خرید هر 
دستگاه اتوبوس جدید مبلغى در حدود 800 میلیون 
تومان نیاز است که پرداخت این مبلغ فعًال در توان 

شهردارى نیست.

پایگاه هاى ســیار آزمایش HIV در کالنشــهر 
اصفهان راه اندازى شد.

مسئ ول باشــگاه مثبت اصفهان گفت : 14 پایگاه 
ســیار مجهز به آزمون ســریع و رایــگان ایدز 

راه اندازى شد.
فاطمه رضایى افزود: نتایج این آزمایش ها در کمتر 
از 20 دقیقه اعالم مى شود که اگر آزمایش مثبت 
بود، دو آزمایش قطعى دیگر انجام مى شود تا درمان 

و کنترل آن شروع شود.
وى با اشاره به تست ســریع، رایگان و محرمانه 
ایدز در مراکز درمانى ســیار گفت: شــهروندان 

 HIV با مراجعه به ایــن پایگاه ها رایگان تســت
مى دهند.

مسئول باشــگاه مثبت اصفهان با اشاره به وضع 
آمارى ایدز در ســال 96 که 60 هزار نفر تخمین 
زده  شده است، گفت: تا این لحظه 24 هزار مورد 
مبتال به بیمارى ایدز در کشــور شناسایى شده اند 
کــه 3000 نفر مربــوط بــه اســتان اصفهان

 است.
رضایى گفت: بیشــترین گروه سنى مبتال به این 
بیمارى بین 25 تا 45 سال است که 17 درصد زن 

و 83 درصد مرد هستند.

مدیر اداره ورزش و جوانــان تیران و کرون گفت: 
طرح گفتگوى بین نسلى بین نوجوانان و جوانان 
بــا مدیــران ادارات دولتى این شهرســتان اجرا 

شد.
مهدى مرادى افزود: گفتگوى بین نســلى یکى 
از نیازهاى جامعه براى شــنیدن نیازهاى نســل 

جــوان و نوجوانان و رفع چالش هــاى اجتماعى 
است.

 وى بیان کرد: این گفتگو توسط کانون نسل جوان 
فردا ایجاد شده که هر هفته یکى از مدیران ادارات 
شهرستان مهمان این نشست و شنود درخواست ها 

و پیشنهادهاى جوانان و نوجوانان است.

هشتمین دوره تربیت مربى قرآن کودك به همت 
مرکز فعالیت هــاى قرآنى جهاد دانشــگاهى در 
اصفهان آغاز شــد. در این دوره موضوعاتى مانند 
روش تدریس روخوانى قرآن همراه با تجوید ویژه 
کودکان قبل از دبستان با روش هاى بازى، قصه 

و شــعر و همچنین روش تدریس آیات و احادیث 
موضوعى و کاربردى ویژه کودکان در قالب سرود، 
قصه، نقاشــى و بازى و روش تدریس عملى نماز 
و پاسخ به ســئواالتى که کودکان مى پرسند، به 

مربیان آموزش داده مى شود.

تمام مدارس  دولتى در استان اصفهان از پرداخت 
گاز بها معاف خواهند شد.

پیرو تصویب قانون معافیت گازبهاى مدارس در 

سال 97، تمامى مدارس دولتى در استان اصفهان 
که مصارف آنها کمتر از الگوى مصرف ماهانه گاز 

طبیعى باشد، مشمول معافیت گاز بها مى شوند. 

با اجــراى مرحله چهــارم کاوش هاى باســتان 
شناسى، ســردابه هاى تدفین در شهر زیرزمینى 

نوش آباد کشف شد.
سرپرست گروه کاوش شــهرزیرزمینى نوش آباد

گفــت: در مرحلــه پنجــم کاوش شــهر اویى، 
ســردابه هایى با قدمــت حدود 1000 ســال و 
قطعات سفالى مربوط به دوره سلجوقى-ایلخانى 

و قرن هاى 5تا7 هجرى قمرى کشــف شــده
 است.

زهرا ساروخانى با اشاره به اینکه این مرحله کاوش 
از ابتداى آذر آغاز شــده و تا یک مــاه آینده ادامه 
دارد، افزود: اعتبارمرحله ششم کاوش دو میلیارد 
ریال اســت که ازمحل درآمدهاى شهرزیرزمینى 

نوش آباد (اویى) تأمین شده است. 

امکان نوسازى ناوگان  اتوبوسرانى شهرضا 
وجود ندارد

HIV راه اندازى 14پایگاه سیار آزمایش

آغاز گفتگوى بین نسلى در تیران 

آغاز هشتمین دوره تربیت مربى قرآن کودك

معاف شدن تمام مدارس دولتى استان از
 پرداخت گاز بها 

کشف سردابه هاى تدفین 
در شهر زیرزمینى نوش آباد

علیرضا نصر اصفهانى، نایب رئیس شــوراى اسالمى 
شــهر اصفهان با بیان اینکه براى پژوهــش در حوزه 
آالینده هاى جوى اصفهان بودجه 500 میلیون تومانى 
در نظر گرفته شده اســت، گفت: نتایج به دست آمده از 
این پژوهش خدمت بســیار مؤثــرى در جهت کاهش 

آالینده هاى شهر اصفهان خواهد داشت.

مدیرعامــل شــرکت پــگاه اصفهان گفت: شــرکت 
پگاه بیش از 90 درصد فعالیت خــود را در حوزه تولید 
داخلى قرار داده و تنها 10 درصد محصوالت آن صادر 

مى شود.
عبدا... قدوسى اظهارکرد: بسیارى از کارخانه هاى تولید 
محصوالت لبنى زمانى که اوضاع اقتصادى را نابسامان 
دیدند تولید خود را کاهش دادند اما شــرکت پگاه حتى 
در این شــرایط نیز روزانه 80 تا 85 تن شیر نایلونى را با 

قیمت 2300 تومان به بازار عرضه مى کند.

صدور تنها 10 درصد 
محصوالت پگاه

تولید ساالنه 10 تُ ن ماهى خاویار در اصفهان 

تخصیص
 500 میلیون اعتبار براى 

پژوهش  آلودگى هوا 

مدیر شیالت و امور آبزیان استان اصفهان گفت: تولید 
ماهى خاویار در اســتان اصفهان به 10 ُتن در ســال 

رسیده است.
مجتبى فوقى با بیان اینکه اولیــن واحد پرورش ماهى 
خاویار سال 91 در اســتان اصفهان شروع به کار کرد و 
اکنون تعداد آنها به چهار واحد رسیده است، اظهار کرد: 
قیمت خرید بچه ماهى خاویار گران تر از قبل شــده و 
هزینه تولید ماهى خاویار گوشتى نسبت به سال گذشته 

افزایش زیادى داشته است. 
وى افزود: واحدهاى تولید ماهى خاویار در کشــور باید 
سالیانه تعداد قابل توجهى بچه ماهى خاویار را در دریاى 

خزر رهاسازى کنند تا از تخریب اکولوژى آن جلوگیرى 
شود و این نیز یکى از دالیل گرانى ماهى خاویار در ایران 
است و صادرات این ماهى نیز یکى دیگر  از دالیل باال 

بودن قیمت آن است.
وى در مقایسه تولید ماهى خاویار با ماهى قزل آال بیان 
کرد: هزینه تولید ماهى خاویار گوشــتى تقریبًا دو برابر 
این هزینه براى ماهى قزل آالســت، همچنین مدت 
خواب سرمایه در پرورش ماهى خاویار درحدود یکسال 
و نیم است،  این در حالى اســت که ماهى قزل آال فقط 
با گذشت شــش ماه به اندازه قابل قبول براى فروش 

مى رسد.

دادستانى اصفهان اعالم کرد فرد خاطى عضو انجمن اولیا و مربیان مدرسه بوده است

کیانا کلباسى

سنا
س: ای

عک
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کارگردان مجموعه تلویزیونى «مرگ خاموش» از کلیشه شدن بازیگران در یک نقش پرهیزکردم

رسول صدرعاملى، کارگردان ســینماى ایران براى 
اولین بار بــه عنــوان بازیگــر در «خداحافظ دختر 
شــیرازى» حضور پیدا کرد. این کارگردان سینما، به 
تازگى در نقش خودش –کارگردان ســینما– جلوى 
دوربین افشین هاشــمى رفته است. فیلمبردارى این 

فیلم به زودى به پایان خواهد رسید.
شبنم مقدمى، افشین هاشمى، حسین یارى و هومن 
برق نورد از بازیگــران این فیلم هســتند و به زودى 

بازیگران دیگرى هم به این پروژه مى پیوندند.  
این فیلــم بــه تهیه کنندگــِى فرشــته طائرپور و 
سرمایه گذارى على طلوعى یک عاشقانه  مفرح است 
که بر اساس یکى از برجسته ترین آثار کمدى نویس 
مشهور آمریکایى –«نیل سایمون»– توسط افشین 

هاشمى با فرهنگ شوخ ایرانى بازنویسى شده است.
در خالصه داستان «خداحافظ دختر شیرازى» آمده: 
«یکى از شــیراز، یکــى از آبادان، هــردو در تهران! 
مجبورند فعًال با هم ســر کنند تا محمــود نارفیق را 

پیدا کنند.»

تصویربردارى ســریال «87 متر» بــه کارگردانى 
کیانوش عیارى این روزها در تهران ادامه دارد و طبق 
اعالم عوامل در فروردین سال 98 به پایان مى رسد.

شبنم عرفى نژاد، دستیار اول کارگردان در خصوص 
جدیدترین وضعیت این ســریال به «صبا» گفت: در 
حال حاضر ما در لوکیشــن هاى بیمارستانى هستیم 
و گروه مشغول ضبط قسمت هاى مختلف هستند و 
ایستگاه بعدى تصویربردارى سریال «87 متر» بعد از 

بیمارستان، بازار است.
وى در خصــوص مراحــل فنــى و زمــان پایان 
تصویربــردارى ســریال افــزود: در حــال حاضر 
مونتاژ و تدوین بــه صورت مــوازى در حال انجام 
اســت و تصویربردارى در نوروز به پایان مى رســد 
و ســریال براى پخش در ســال آینده آماده خواهد

 شد.
داســتان«87متر» به اختالف و درگیرى دو خانواده 
«خلیلــى» و «پوردورانى» بر ســر مالکیت منزل، 

برمى گردد. 
«علیرضا پوردورانى» به همراه همســر، دو دختر و 
پســرش، خانه اى را از یک فروشــنده به نام «فرج 
ناصرى» خریدارى مى کنند اما روز اســباب کشى 
متوجه مى شــوند که خانــه به فرد دیگــرى به نام 

«محسن خلیلى» فروخته شده است.
على دهکردى، مهران رجبى، فریبا کامران، شهین 
تسلیمى، دیبا زاهدى، حسین سلیمانى، فریده سپاه 
منصور، محمد بحرانى، ســعید پیردوســت، سونیا 
ســنجرى، ســلیمه رنگزن، ملیکا نصیــرى، رضا 
مسعودى، غزل شجاعى، الهه خادمى، عرفان آصفى، 
على طالب لو، مهدى دانایى مقدم، سلمان خطى، نیما 
نورى زاده و عادله دائم پناه از بازیگران سریال «87 

متر» هستند.
 مجموعه تلویزیونى «87 متــر» کارى از گروه فیلم 
و سریال شبکه یک سیما ست که در 40 قسمت 45 

دقیقه اى در سیما فیلم در دست تولید است.

در انتظار یک «سعید راد» متفاوت باشید
کارگردان مجموعــه تلویزیونى «مرگ خاموش» 
گفــت: روند موجــود در انتخــاب بازیگــران در 
کاراکترهاى کلیشه اى اشتباه است، این پسندیده 
نیست چون بازیگر زمانى شــخصیت مثًال پلیس 
را خوب بازى مى کند پیشنهادهاى بعدى نیز همه 
در شخصیت هاى مشابه باشد. احمد معظمى گفت: 

جنبــه این مجموعه با مضمونــى اجتماعى به 
بین المللى و مافیایــى مبارزه با 

مواد مخدر مى پردازد.
وى ادامه داد: «مرگ خاموش» از آن نوع قصه هایى 
اســت که به علت تعدد شــخصیت ها، هرکدام از 
آنها داســتان زندگــى خود را 
روایت مى کنــد، البته این 
کار اپیــزودى نیســت، ده 

شخصیت اصلى داریم که همه در راستاى یک خط 
اصلى جلو مى روند و در ارتباط با یکدیگر هستند اما 

در عین حال داستان زندگى خود را دارند.
به گفته وى سعید راد، جالل فاطمى، حمید عطایى، 
امیرمحمد زند، پرویــز فالحى پور، پریوش نظریه، 
ستاره اسکندرى، رضا موالیى، سامیه لک، مهدخت 
موالیى، ژیال آل ارشاد، مریم 
بوبانى، نازنیــن فراهانى، 
رؤیــا میرعلمــى، پرویز 
فالحــى پــور و حمید 
شــریف زاده در ایــن 

مجموعه بازى دارند.
دربــاره  معظمــى 
شــخصیتى کــه 
سعید راد بازى 

آن را بــه عنوان نقش اصلى بر عهــده دارد، گفت: 
او استاد دانشگاهى است که به همراه دانشجویان 
در موضوع مــواد مخدر کار تحقیقى و پژوهشــى 
مى کند که درگیر این پرونده ها شده و به سرنخ هایى 
مى رســند اما در ادامه قصه همه این ســرنخ ها به 

شخصیت هاى داستان ما وصل مى شوند.
معظمى ادامــه داد: در مجموعه «مرگ خاموش» 
تالش کردیم تا از همه افراد تیمى که در «ســارق 
روح» با ما همکارى داشتند استفاده کنیم و تاکنون 
که بیش از نیمى از تصویربردارى فصل نخست این 
مجموعه به پایان رســیده نمره قبولى به خودمان 

مى دهیم. 
معظمى افزود: کارگردانى فصل اول تا ســوم این 
مجموعه که 60 الى 100 قسمت مى شود را من به 
عهده دارم و در ادامه ممکن است کارگردان دیگرى 

با گروه همکارى کند.
کارگردان «مرگ خامــوش» در ارتباط با انتخاب 

ســعید راد براى بازى در شــخصیتى دانشگاهى، 
گفت: معموًال در کارهایم در انتخاب بازیگر ریسک 
مى کنم، سعید راد همیشه نقش هایى را بازى کرده 
که پر از فعالیت و اکشن بوده اما در «مرگ خاموش» 
در نقش یک استاد دانشــگاه بازى دارد که بیشتر 
تحقیق و تفکر مى کند. متفاوت بودن در این موارد 

بیرون مى آید. 
وى ادامه داد: بازیگرى که در نقش هاى قلدر دیده 
شده در این داســتان آدمى افتاده و پر از مطالعه و 
تحقیق است و تماشاگر با یک سعید راد متفاوت روبه 
 رو مى شود که برایش جذاب است. این موضوع در 
مورد خیلى از بازیگران دیگر نیز رعایت شده و سعى 
کردم این اتفاق بیافتد، تمام این موارد بازمى گردد به 
اینکه نمى خواهیم کار تکرارى انجام دهیم و قصد 

اجراى یک کار نو داریم.

ورود تهمینه میالنــــى 
به عالم علمى- تخیلى سعید آقاخانى دى ماه 

با «کامیون» به سینما مى آید
3 هفته پیش تهمینه میالنى قســمت سوم فیلمنامه ســینمایى «هوشمندان سیاره 

اوراك» را با سرمایه گذارى بنیاد سینمایى به پایان برد.
تهمینه میالنى دراین باره مى گوید: موضــوع فیلمنامه ها که به هم مرتبطند در مورد 
انسانیت است. عمده داستان در سیاره اى خیالى به نام «اوراك» مى گذرد که اقتباسى 
آزاد از کتابى به همین نام نوشته خانم فریبا کلهر است. فیلمنامه ها را به شدت دوست 
دارم و با همدلى و همکارى یک گروه خالق آن را نوشــته ام. مخاطبان این فیلم ها 

نوجوانان و جوانان هستند.
وى افزود: قرار بود سال گذشته ساخت قسمت اول با ســرمایه گذارى بنیاد سینمایى 
فارابى آغازشود اما به دلیل مشــکالت مالى بنیاد، ســاخت آن تا امروز ممکن نشده 
اســت. در واقع قرار اســت این فیلم هاى علمى- تخیلى، شــروع جدى ساخت این 
ژانر در سینما باشــد. صحبت هایى هم با کمپانى هاى چینى و استرالیایى در جریان 
است که شاید بتوانیم با مشارکت آنها پروژه را آغاز کنیم. در هر صورت تصمیم آن بر 

عهده بنیاد است .

فیلم ســینمایى «کامیون» با بازى سعیدآقاخانى از دى ماه در ســینماهاى کشور اکران 
خواهدشــد.کامپوزیا پرتوى، کارگردان و تهیه کننده فیلم سینمایى «کامیون» در ارتباط 
با زمان اکران این فیلم سینمایى در گفتگو با «صبا» اظهار کرد: با دریافت پروانه نمایش 
فیلم سینمایى «کامیون» به احتمال زیاد  فیلم از دى ماه در سینماهاى کشور اکران خواهد 
شد.فیلم «کامیون» که در سى و ششمین جشنواره فیلم فجر حضور داشت، توانست سیمرغ 
بلورین بهترین فیلمنامه را دریافت کند. از نکات ویژه  این فیلم مى توان به بازگشت کامبوزیا 

پرتوى با این فیلم پس از 13 سال به عرصه کارگردانى سینما اشاره کرد.
همچنین از نکات قابل توجه دیگر «کامیون»  مى توان به حضور درخشان سعید آقاخانى 

به عنوان نقش اصلى فیلم اشاره کرد که با بازخورد خوبى از جانب مخاطبان روبه رو شد.
در فیلم سینمایى «کامیون»، سعید آقاخانى، نیکى کریمى، تروسکا جوال، رامین راستاد، 

یعقوب پرسا، نسرین مرادى و... به ایفاى نقش پرداخته اند. 
داستان این فیلم درباره یک راننده کامیون ایرانى (سعید آقاخانى) است که  خانواده اى ایزدى 

از اهالى کردستان عراق را براى یافتن پدر خانواده به تهران مى آورد.

رونمایى از اولین عکس  مهرانفر 
در «سال هاى دور از خانه»

نخســتین تصاویر احمد مهرانفر در مجموعه نمایش خانگى «ســال هاى دور از خانه» به 
کارگردانى مجید صالحى منتشر شد.

این مجموعه یک ســریال کمدى براى نمایش خانگى اســت که داســتانى متفاوت دارد. 
«خنجرى» و «زهره» که در سریال پرمخاطب «شاهگوش» حضور داشتند، شخصیت هاى 
اصلى «سال هاى دور از خانه» هستند و احمد مهرانفر و هادى کاظمى بازیگران این نقش ها 
هستند.  سریال کمدى «سال هاى دور از خانه» که از روى مجموعه پرمخاطب «شاهگوش» 
ساخته مى شود، نخستین اسپین آف  ایرانى است. این سریال کمدى، داستان «خنجرى» و 

«زهره» را پس از پایان دوران سربازى و ادامه خرابکارى هاى آنها را به تصویر مى کشد. 
 بر اساس این گزارش، به غیر از  احمد مهرانفر و هادى کاظمى بازیگران نقش «خنجرى» و 
«زهره»، آزیتا حاجیان، حدیث میرامینى، آزاده زارعى، احسان کریمى، گیتى قاسمى، علیرضا 
اســتادى، میرطاهر مظلومى، مهرناز بیات،  محمدرضا عقدایى، على نظرى، یدا... شادمانى، 
خسرو احمدى، على عامل هاشمى، بهنام شرفى، مهدى صباغى، سیاوش چراغى پور و مسعود 

روشن پژوه دیگر بازیگران اصلى این سریال کمدى هستند.
همکارى دوباره مهران مدیرى با پیمان قاسمخانى در «هیوال» 

رسول صدر عاملى هم 
بازیگر شد
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همکارى
محیا حمزه

نزدیک به یک دهه بعد از جدایى پیمان قاســمخانى از 
مهران مدیرى و در حالى که مدیرى بعد از این جدایى 
نتوانسته بود موفقیت روزگار همکارى با پیمان را تکرار 
کند، بار دیگر این دو کنار هم قــرار گرفته اند. مدیرى 
پیش تولید سریالى به نام «هیوال» را آغاز کرده و براى 
کم کردن از ضریب شکســت احتمالى از پیمان 
قاســمخانى به عنوان سرپرست نویسندگان 

سود جسته است. 
آنطور که قاســم خانی روزگارى گفته بود، 
اختالف این دو نفر از جایی شــروع شــد 
که دیگر حرف مشــترکی با هم نداشتند 
و جنــس کارهایشــان متفــاوت و از 
هم فاصلــه گرفته بود. مهــران مدیري 
همچنان عالقه مند به تلویزیون بود اما 
قاســمخانی دوســت داشــت با تجربه 
حضــوري مســتقل در ســینما، در این 
عرصــه فعالیت کنــد. گســترش این 

اختالفــات و به وجود آمدن مســائل تازه باعث شــد 
«باغ مظفر» آخرین همکاري مشــترك آنها باشد. در 
نهایت نویسنده همیشگی کارهاي مدیري به سینما و 
عالقه مندي هایش بازگشــت و «خوب، بد، جلف» را 
ســاخت اما مهران مدیري با «قهوه تلخ» کار در شبکه 
نمایش خانگی را ادامه داد. در تمام این سال ها جدایی 
مدیري و برادران قاســمخانی ســئوال بــزرگ اهالی 
رســانه بود که در هر مجالی براي گفتگو با این دو رخ 
می نمود. قاسمخانی که تعامل بهتري با رسانه ها داشت 
و پاسخگوتر بود، تالش کرد این جدایی را امري عادي 
عنوان کند، اگر چه گالیه هایی را هم به صورت ضمنی 
مطرح کردند. او حتی در گفتگویی اینترنتی اعالم کرد 
که دیگر شماره تلفن مهران مدیري را هم پاك کرده است و 
با این اظهارنظر احتمال همکاري مشــترك آنها کمرنگ تر 
شد. در همین راســتا مدیرى در پاسخ به این سئوال که 
آیا جدایى آنان از یکدیگر حاصل اختالفى بوده اســت 
گفته بود: به هیچ عنوان چنین نبــود و دلخورى وجود 
نداشت. اینکه پیمان هم گفته شماره من را ندارد احتماًال

 شــوخى کرده اســت، چون تا همین یکى دو کار اخیر 
زمانى که در بعضى بخش هاى فیلمنامه سئوالى داشتیم 

با پیمان تماس مى گرفتیم و صحبت مى کردیم.
 اما با انتشار عکســی از برادران قاســمخانی در کنار 
مهران مدیري در اوایل ســال، زمزمه همکاري دوباره 
این زوج موفق به گوش می رســید. گمانــه زنی ها از 
همکاري دوباره آنــان در قالب یک ســریال حکایت 
داشت؛ اما درباره جزئیات این همکاري و اینکه سریال 
قرار است براي شبکه خانگی باشــد یا تلویزیون اخبار 
رسمی منتشر نشده بود. اگر چه صحبت هاي چند وقت 
قبل قاسمخانی مبنی بر ممنوع الفعالیتی در تلویزیون و 

قطع همکاري اش با این رسانه، پخش کار مشترك 
تازه این زوج موفق در شبکه نمایش خانگی 

را محتمل تر می کند. با این حال شــواهد 
نشــان مى دهد که مدیرى پیش تولید 
ســریالى به نام «هیوال» را آغاز کرده. 
آنطور که در خبرها آمده «اول مارکت» 
منسوب به همراه اول، سرمایه  سریال 
«هیوال» را خواهد داد و سریال این 
روزها در مرحله انتخاب بازیگر است. 
فرهاد اصالنى بازیگر نقش اصلى 
«هیوال» است و تولید به گونه اى 
خواهد بود که نهایتًا شب عید 98 
قســمت ابتدایى سریال به شبکه 

خانگى عرضه شود.
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على علیپور با پیشنهاد یک تیم کره اى رو به رو شده است. آقاى گل فصل گذشته  
لیگ برتر که عملکرد خوبى در باشگاه پرسپولیس داشته، با پیشنهاد باشگاه سوون 

سامسونگ کره جنوبى رو به رو شده است.
با توجه به عملکرد خوب علیپور در پرسپولیس احتمال دارد این بازیکن در پایان نیم فصل 
اول این باشگاه را ترك کند و بازى در «کى لیگ» کره جنوبى را براى ادامه  فوتبال خود 

انتخاب کند.
سوون سامسونگ که خواهان به خدمت گرفتن على علیپور شده است، سابقه   قهرمانى در 

جام باشگاه هاى آسیا را هم در کارنامه دارد.

سرمربى تازه وارد ذوب آهن از جدال سخت تیمش برابر نائب 
قهرمان آسیا خبر داد و ابراز امیدوارى کرد بتوانند در آزادى به 

نتیجه مطلوبى دست یابند.
علیرضا منصوریان در سومین حضورش روى نیمکت 
ذوب آهن باید برابر پرسپولیس قرار گیرد. تیمى که در 
دوران حضورش در نفت تهران و استقالل به نتایج 
خوبى برابر آن دست یافته و امیدوار است این بار در 
قامت سرمربى ذوب آهن بتواند در آزادى به نتیجه 

الزم دست یابد.
منصوریــان با حضــور در نشســت خبرى در 
خصوص این بازى گفت: یک بازى خیلى مهم 
و قطعًا سخت با پرسپولیس داریم. تیمى که 
نایب قهرمانى آســیا را یدك مى شود و به 
هارمونى خاصى رسیده است و امیدوارم 
بازى خوبى بتوانیم انجام دهیم. از نیمه 
دوم بازى با فوالد تغییر و تحوالت را در 
تیم احساس کردم و البته باز باید بگویم 

ى  ز سختى را مقابل حریف خواهیم داشت.بــا
وى ادامه داد: این بازى متفاوت اســت نســبت به

 ســال هاى پیش و تیم هاى دیگرى که مقابل آنها حاضر 
شــدیم. همانطور که در ویترین باشگاه پرســپولیس نایب 
قهرمانى آسیاست در ویترین باشــگاه ذوب هم این عنوان 
قرار دارد و شرایط به این شکل براى ذوب آهن ادامه نخواهد 
داشت و ما قطع به یقین شرایط صعودى را طى خواهیم کرد.

چهره ویژه دیدار پرســپولیس و ذوب آهن نــه علیرضا منصوریــان و برانکو 
ایوانکوویچ که محسن مسلمان است؛ او مقابل تیم سابقش انگیزه زیادى دارد.

پرسپولیس و ذوب آهن همواره دیدارهاى جذاب و گاهى پرگلى را انجام دادند. 
مســابقاتى که معموًال در معادالت قهرمانى لیگ برتر نیز تأثیرگذار بوده است. 
امسال اما اگرچه این بازى با توجه به جایگاه نه چندان خوب ذوب آهن در جدول 
حساسیت امتیازى ویژه اى ندارد اما با توجه به حضور علیرضا منصوریان روى 
نیمکت ذوبى ها و البته حضور برخى بازیکنــان در ترکیب این تیم پیش بینى

 مى شود عصر امروز جذابیت هاى ویژه اى را شاهد باشیم.
یکى از تقابل هاى جذاب این مســابقه بدون تردید حضور محسن مسلمان در 
ترکیب ذوب آهن است. مهندس سابق پرسپولیسى ها که طى دو سال گذشته 
با پیراهن پرسپولیس بهترین پاسور لیگ برتر لقب گرفت و خاطرات خوبى را با 

این تیم تجربه کرد، بعد از مشکالتى که برایش پیش آمد مجبور به جدایى شد.
مسلمان در نیم فصل دوم پارســال بازى هاى زیادى را براى پرسپولیس 

انجام داد و با نظر برانکو در مسابقات زیادى روى نیمکت ذخیره ها 
نشست. همین مسئله حواشى را براى مسلمان 
ایجاد کرد و در نهایت منجر به جدایى اش شد.
او حاال به تیمى برگشــته که از آن به فوتبال 
ایران معرفى شــد و با توجه به آمدن علیرضا 

منصوریان به ذوب آهن و روابط خوبى که با این مربى دارد، بدون تردید انگیزه 
زیادى براى تکرار روزهاى خوبش در گذشته باپیراهن سبز تیم اصفهانى دارد.

مسلمان امروز در یکى از حساس ترین مصاف هاى دوران فوتبالى خود مقابل 
پرسپولیس قرار مى گیرد. تیمى که بازى هاى خوبى را در آن انجام داد و به نوعى 
مى توان گفت دوباره احیا شــد. او حاال بعد از اختالفاتى که با برانکو پیدا کرد، 
مى خواهد مقابل پرسپولیس بازى کند. از اینکه آیا مسلمان در بازى امروز سمت 
برانکو مى رود یا خیر که بگذریم، بدون شــک او انگیزه زیادى دارد تا درنقش 
هافبک طراح و بازیســاز ذوب آهن بدرخشــد و در ورزشــگاه آزادى بار دیگر

 توانایى هاى فنى خود را به نمایش بگذارد.
البته که برانکو و پرسپولیســى ها روى مهارت هاى مسلمان شناخت دارند و به 
دنبال مهار او خواهند بود اما نمى توان از توانایى هاى تکنیکى و تاکتیک پذیرى 

این ستاره هم به راحتى عبور کرد.

منصوریــان و برانکو نــه علیرضا وبآهن انکو ا ضا
دایوانکوویچ که محسن مسلمان است؛ او مقابل تیم سابقش انگیزه زیادى دارد. دا اد ز ز قشانگ ا لت قا ا ت؛ ا ا ل که

دادندپرسپولیس و ذوب آهن همواره دیدارهاى جذاب و گاهى پرگلى را انجام دادند.  انجام ا گل پ گاه هاىجذاب دیدا ه ا بآهنه ذ ل س پ
استمســابقاتى که معموًال در معادالت قهرمانى لیگ برتر نیز تأثیرگذار بوده است.  بوده تأثیرگذار نیز لیگبرتر معادالتقهرمان معموالدر که ابقات مس
امسال اما اگرچه این بازى با توجه به جایگاه نه چندان خوب ذوب آهن در جدولامسال اما اگرچه این بازى با توجه به جایگاه نه چندان خوب ذوب آهن در جدول 
حساسیت امتیازى ویژه اى ندارد اما با توجه به حضور علیرضا منصوریان روىحساسیت امتیازى ویژه اى ندارد اما با توجه به حضور علیرضا منصوریان روى 
ىنیمکت ذوبى ها و البته حضور برخى بازیکنــان در ترکیب این تیم پیشبینى پیشبی یم ین یب ر ر ن زی ب ى بر ور ب و وبى ی

یم مى شود عصر امروز جذابیت هاى ویژه اى را شاهد باشیم. ب ىر ىویژ بی ج روز ر و ى
ریکى از تقابل هاى جذاب این مســابقه بدون تردید حضور محسن مسلمان در ن ن ور ر ون ن ى ل ز ى

ترکیب ذوب آهن است. مهندس سابق پرسپولیسى ها که طى دو سال گذشته 
با پیراهن پرسپولیس بهترین پاسور لیگ برتر لقب گرفت و خاطرات خوبى را با 

اینتیم تجربه کرد، بعد از مشکالتى که برایش پیش آمد مجبور به جدایى شد.
سلیس مسلمان در نیم فصل دوم پارســال بازى هاى زیادى را براى پرسپو

داد و با نظر برانکو در مسابقات زیادى روى نیمکت ذخیره ها  انجام
انشست. همین مسئله حواشى را براى مسلمان  ل ا ا ا ل
اششایجاد کرد و در نهایت منجر به جدایى اش شد. ا ا ن ک ا ا
حاال به تیمى برگشــته که از آن به فوتبال الاو ت ف ه آ از که ته گش ت ه اال ا
ضاایران معرفى شــد و با توجه به آمدن علیرضا ل د آ ه ه ت ا د ش ف ا ا

زهمنصوریان به ذوب آهن و روابط خوبى که با این مربى دارد، بدون تردید انگیزه انگ دید ت بدون د، دا ب م این با که وابطخوب ذوبآهنو به یان منصو
داردزیادى براى تکرار روزهاى خوبش در گذشته باپیراهن سبز تیم اصفهانى دارد. اصفهان تیم باپیراهنسبز گذشته روزهاىخوبشدر زیادىبراىتکرار

مقابلمسلمان امروز در یکى از حساس ترین مصاف هاى دوران فوتبالى خود مقابل  فوتبالىخود حساسترینمصافهاىدوران از یکى در امروز مسلمان
ىپرسپولیس قرار مى گیرد. تیمى که بازى هاى خوبى را در آن انجام داد و به نوعى و ب و م ج ن ر وبىر ى زى ب ى ی یر ى ر ر یس پو پر

رمى توان گفت دوباره احیا شــد. او حاال بعد از اختالفاتى که با برانکو پیدا کرد،  پ و ر ى ز و ر و ن و ى
مى خواهد مقابل پرسپولیس بازى کند. از اینکه آیا مسلمان در بازى امروز سمت 
برانکو مى رود یا خیر که بگذریم، بدون شــک او انگیزه زیادى دارد تا درنقش 
هافبک طراح و بازیســاز ذوب آهن بدرخشــد و در ورزشــگاه آزادى بار دیگر

 توانایى هاى فنى خود را به نمایش بگذارد.
االبته که برانکو و پرسپولیســى ها روى مهارت هاى مسلمان شناخت دارند و به  ا ا ل ا ا ا ل ک ا ک ال
ذدنبال مهار او خواهند بود اما نمى توان از توانایى هاى تکنیکى و تاکتیک پذیرى ک اک ک ک ا ا ا ا ا ا ا ا خ ا ا ال

کاین ستاره هم به راحتى عبور کرد. ا ا ا

گشت
داردمسلمان- برانکو؛ روز انتقام، روز باز

یان ن
صور

 به من
ن ربطى

ذوب آه
ل امروز پرسپولیس و 

ویژه ترین تقاب

ماجراى جنجالى پرچم 50 مترى درست است؟
امیرحسین صادقى در گفتگو با «خبرورزشى» درباره باخت استقالل به النصر و حذف این تیم از لیگ 

قهرمانان در اوایل دهه 90 سخن گفته است.
صادقى معتقد است باخت استقالل در بازى مقابل النصر دلیل خاصى داشته است. استقاللى ها در آن 
بازى 2 بر یک به النصر باختند و دلیلش در حقیقت باز کردن یک پرچم 50 مترى سیاسى در استادیوم بوده 
که جو ورزشگاه را متشنج کرد. صادقى بى آنکه اسمى آورده باشد طورى حرف هایش را زده که انگشت 

اتهام به سوى عزیز محمدى،  رئیس وقت سازمان لیگ باشد.
عزیز اما مى گوید اصًال این خاطره را به یاد نمى آورد و البته ورود چنین پرچمى هم تنها با همراهى نیروهاى 
برگزارى بازى مقدور است. نکته دیگر اما این است که آیا آن زمان حساسیت هاى بین ایران و عربستان به 

شدتى بود که اختالفات برجسته باشد؟
بازى استقالل و النصر در اردیبهشت 1390 بوده و آن زمان این درگیرى ها خیلى اختالف سیاسى میان ایران 
و عربستان نبود و شاید به همین دلیل است که عزیز محمدى و نزدیکانش در خاطره امیرحسین حداقل براى 
آن سال تشکیک ایجاد مى کنند اما مى توان با بررسى اســناد و اخبار دقیق تر از آن بازى دریافت آیا این خاطره 

واقعیت دارد؟

انتقادها از طارمــى در حال افزایش یافتن اســت تا احتمال 
جدایى این بازیکن در زمستان زیاد باشد.

الغرافه در هفته چهارم لیگ ســتارگان قطر شکست سنگینى را 
متحمل شــد و با نتیجه 8 بر یک برابر السد تحقیر شــد. بعد از این 
دیدار انتقادها از الغرافه زیاد شده و هواداران این تیم خواستار تغییراتى 

در زمستان هستند. 
 عادل خمیس، بازیکن سابق تیم ملى فوتبال قطر و باشگاه الغرافه به انتقاد از 
خط حمله این تیم پرداخت. او گفت: الغرافه به تغییرات اساســى نیاز دارد به ویژه 
اینکه تیم قرار است که در پلى آف لیگ قهرمانان آسیا به  میدان برود. براین باور هستم 
که باید یک مهاجم خوب خارجى براى جایگزینى طارمى انتخاب شود. طارمى و آمادو به 

درد الغرافه نمى خورند.
طارمى در این دیدار توانست از روى نقطه پنالتى تک گل تیمش را به ثمر برساند.

حمله بازیکن
 سابق الغرافه به طارمى

سپاهان - پرسپولیس فقط با40 هزار تماشاگر

مجوز استفاده از طبقه دوم نقش جهان داده نشد
طبقه دوم ورزشگاه نقش جهان مقابل پرسپولیس بلیت 

فروشى نمى شود.
ورزشــگاه نقش جهان که ســال ها در دســت تعمیر و 
بازسازى بود و اجازه برگزارى بازى در آن وجود نداشت، 
دو فصل قبل در نهایت به بهره بردارى مجدد رســید و 
پس از حدود ده ســال مجدداً میزبان دیدارهاى خانگى 
سپاهان شد ولى با وجود این در طول این دو سال همواره 
صحبت از مشــکالتى در این ورزشگاه مطرح بوده و در 
حال تکمیل بوده که هنوز هم ظاهراً تکمیل نشده است.

در حال حاضر بحث آماده ســازى طبقه دوم ورزشــگاه 
مطرح شده است که هنوز آماده استفاده نیست و برخالف 
وعده هایى که داده شــده بود در دیدار حســاس هفته 
جارى سپاهان مقابل پرسپولیس هم مورد استفاده قرار 

نخواهد گرفت.
اگرچه گفته مى شد تالش شــبانه روزى براى رساندن 
طبقه دوم ورزشــگاه و آماده شــدنش بــراى بازى با 
پرسپولیس در حال انجام است ولى خبرگزارى «ایلنا» 
گزارش داده که در نشســت روز یک شــنبه مسئوالن 
باشگاه با شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشى این اجازه 
داده نشد و با عنوان اینکه ممکن است ورود تماشاگران 

به طبقه دوم خطرناك و حادثه ساز باشد این مجوز داده 
نشد تا استفاده از ظرفیت کامل نقش جهان در این دیدار 

منتفى شود.
ورزشگاه نقش جهان یک ورزشگاه 75 هزار نفره است 
که 35 هزار نفر ظرفیت آن مربوط به طبقه دوم است و 
اگر قرار باشد تنها در طبقه اول پذیراى تماشاگران باشند 
تعداد افرادى کــه مى توانند بــازى را از نزدیک ببینند 

حداکثر 40 هزار نفر خواهد بود.

نمى توان از اعتبارات شهردارى براى نقش 
جهان استفاده کرد  

در همین حال شــهردار منطقه 7 اصفهان در خصوص 
احداث روگذر و زیرگذر براى رسیدن به ورزشگاه نقش 
جهان از سوى شهردارى گفت: با توجه به اینکه ورزشگاه 
نقش جهان یک طرح ملى است، اگر قرار است طرحى 
در رابطه با زیرگذر و روگذر براى ورودى ورزشگاه اجرا 
شود باید دستور آن به شهردارى ابالغ شود. نباید هزینه 
زیرگذر و روگذر به شهردارى و شهروندان تحمیل شود 
و باید از بودجه دولت براى تأمین طرح ترافیک ورزشگاه 

نقش جهان استفاده کنیم.

على اصغر شاطورى در گفتگو با ایسنا در رابطه با مسائل 
ترافیکى هنگام ورود به ورزشــگاه نقش جهان، اظهار 
کرد: ورزشگاه نقش جهان به طور کلى یک طرح ملى در 
اصفهان است و کل ورزشگاه به این عنوان احداث شده 
اســت. در مرحله اول به عنوان دهکده المپیک و بعد از 
آن به عنوان ورزشگاه نقش جهان شناخته مى شود که در 
زمان استاندارى زرگرپور به فوالد مبارکه و دولت واگذار 
شد. در حال حاضر ورزشــگاه قابل بهره بردارى است 

و باشگاه فوالد مبارکه سپاهان از آن استفاده مى کند.
وى بــا بیان اینکه ورزشــگاه نقش جهــان در خارج از 
محدوده خدمات شــهرى منطقه 7 شهردارى اصفهان 
قرار دارد، گفت: نقش جهان جزوى از حریم شهرستان 
اصفهان است. ما تنها وظیفه اى که داریم دادن خدمات 
نظافت اســت. نقش جهان یک طرح ملى اســت که 
مطالعات الزم در مورد آن انجام شــده است که یکى از 
این طرح ها مطالعات ترافیکى ورزشگاه است. در زمان 
احداث ورزشــگاه مطالعات ترافیکى انجام شده و شاید 
راهکارهاى مناســبى هم براى آن ارائه شــده باشد اما 
ورزشــگاه نقش جهان زیر مجموعه شهردارى نیست و 

زیر نظر اداره کل ورزش و جوانان است. بازیکنان تیم فوتبال سپاهان در فصل هجدهم 
توانســته اند، نقش خود را در قالــب این تیم به 

خوبى ایفا کنند.
تیم فوتبال ســپاهان تا پایــان هفته چهاردهم 
علیرغم اینکه یک بازى معوقه برابر پرسپولیس 
دارد، توانســته 26 گل به ثمر برساند و این آمار 
عالوه بر اینکــه آنها را به عنــوان بهترین خط 
هجومى لیگ مطرح مى کند، در بخش ارسال 
پاس گل هم وضعیت بسیار خوبى براى آنها رقم 
زده و تنوع بازیکنانى که موفق به ارسال پاس گل 

شده اند، به وضوح مشخص است.
در جدول پاســورهاى لیگ برتر در همان نگاه 
اول چهار بازیکن ســپاهان دیده مى شــود که 
روى هم موفق به ارسال 16 پاس گل شده اند؛ 
محمد کریمى با ارسال پنج پاس گل، صدرنشین 
جدول است و پشت سر او هم مهرداد محمدى 
و سعید آقایى با ارسال چهار پاس گل قرار دارند 
و در نهایت هم ایرانپوریان علیرغم اینکه بیشتر 
از یک ماه از میادین دور بود، موفق به ارسال سه 

پاس گل شده است.
در جدول گلزنان هم استنلى کى روش با توجه به 
خروج استوکس از ترکیب تراکتورسازى، شرایط 
بسیار خوبى پیدا کرده و با 9 گل صدرنشین است 
و از همین حاال شانس بسیار زیادى در صورت 
ادامه همین روند براى کســب عنوان بهترین 

گلزن لیگ دارد.

حضور پررنگ سپاهانى ها 
در جدول پاس گل 

منصوریان: بازى سختى 
مقابل پرسپولیس
 خواهیم داشت

سرمربى تازه وارد ذوب
قهرمان آسیا خبر داد و
نتیجه مطلوبى دست
علیرضا منصوریان
ذوب آهن باید بر
دوران حضورش
خوبى برابر آن

قامت سرمربى
الزم دست ی
منصوریــ
خصوص
و قطعًا
نایب
هارم
باز
دو
تی

ى ز سبــا
وى ادامه داد:
ت  ســال هاى پیش و
شششششششــدیم. همانطور که
ققققهرمانى آسیاست در
ا قرار دارد و شرایط به
داشت و ما قطع به یقی

منصوریان
مقابل پ
 خواه

ت. آقاى گل فصل گذشته  
باشگاه سوون شته، با پیشنهاد

دارد این بازیکن در پایان نیم فصل
ه جنوبى را براى ادامه  فوتبال خود 

علیپور شده است، سابقه   قهرمانى در 

پیشنهاد کره اى براى
 على علیپور

با توجه به اینکه شــهردارى نیاســر در نظر دارد به اســتناد مصوبه شــماره
 778- 5 مورخه 97/05/17 شوراى اسالمى شهر، نسبت به فروش قطعه زمینى 
به شماره فرعى 3923، از اصلى 35 مجزا شده از 359 به متراژ 504/69 مترمربع 
در منطقه باغشهر نیاسر بر اســاس قیمت پایه کارشناسى شده از طریق مزایده 
اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى ظرف مدت 10 روز جهت 

دریافت اسناد و مدارك به شهردارى (امور پیمانها) مراجعه نمایند.
ضمناً هزینه آگهى به عهده برنده مزایده خواهد بود.

آگهى مزایده عمومى مرحله دوم- نوبت اول

سبحان نظرى- شهردار نیاسر
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین 
تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیئــت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرســتان فالورجان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاى نصف جهان و عصر اصفهان 
آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى 
داشته باشند ، مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 
دادخواست خود را به مرجع صالح قضایى تقدیم نمایند .بدیهى است در صورت انقضاى مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شماره 139760302007002290 مورخ 97/09/01 سید احمد میرلوحى فالورجانى  
فرزند نبى نسبت به ششدانگ یکباب خانه و مغازه به مساحت 202,80  مترمربع پالك شماره 
15 اصلى واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

حسین کیانى فالورجانى فرزند علیرضا.
2 - راى شماره 139760302007002291 مورخ 97/09/01 تعاونى مسکن کل مخابرات 
استان اصفهان نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 2095,81  مترمربع پالك 
شماره 35 فرعى از 667 اصلى واقع در بلوار شــفق بخش 9 ثبت اصفهان  که متقاضى خود 

مالک رسمى است.
3 - راى شماره 139760302007002292 مورخ 97/09/01 بهروز اسماعیلى فرزند رحمان 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 221,08  مترمربع پالك شماره 7 فرعى از 21 
اصلى واقع در سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

عباسعلى اسماعیلى فرزند یوسف.
4 - راى شماره 139760302007002293 مورخ 97/09/01 قدرت اله پیرى سهلوانى فرزند 
اصغر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 464,53  مترمربع پالك 
شماره 41 اصلى واقع در سهلوان بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى محمدعلى باقریان سهلوانى فرزند محمدحسین.
5 - راى شماره 139760302007002294 مورخ 97/09/01 خدیجه نوروزى باغکمه فرزند 
نعمت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 464,53  مترمربع 
پالك شماره 41 اصلى واقع در سهلوان بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى محمدعلى باقریان سهلوانى فرزند محمدحسین.
6 - راى شماره 139760302007002295 مورخ 97/09/01 اسماعیل کیانى اجگردى فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 252,23  مترمربع پالك شماره 21 و 24 
فرعى از 37 اصلى واقع در اجگرد بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى امان اله نیکپور فرزند عبدالرحیم.
7 – راى شــماره 139760302007002299 مــورخ 97/09/01 غالمرضا عیدى اصل 
شوشترى فرزند عبدعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 201,39  مترمربع پالك 
شماره 411 اصلى واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان  که متقاضى خود مالک رسمى است.

8 - راى شــماره 139760302007002300 مورخ 97/09/01 ناصر عباسى فرزند خیراله 
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 56,77  مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در 
کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین کشاورزیان 

کلیشادى فرزند محمدعلى.
9 - راى شماره 139760302007002301 مورخ 97/09/01 مجتبى اسماعیل زاده فرزند 
علیرضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 214,64  مترمربع پالك شماره 
491 فرعى از 24 اصلى واقع در باغ ابریشــم بخش 9 ثبت اصفهان  که متقاضى خود مالک 

رسمى است.
10 - راى شــماره 139760302007002303 مــورخ 97/09/01 صفرعلى مرادى فرزند 
منوچهر نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 188,75  مترمربع پالك شماره 
2707 فرعى از 667 اصلى واقع در بلوار شفق بخش 9 ثبت اصفهان  که متقاضى خود مالک 

رسمى است.
11 - راى شماره 139760302007002307 مورخ 97/09/03 بتول توکلى گارماسه فرزند 
حبیب اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 262,63  مترمربع پالك شماره 410 
اصلى واقع در گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

عباس توکلى فرزند زین العابدین.
12 - راى شماره 139760302007002308 مورخ 97/09/03 عبدالرسول نصر اصفهانى 
فرزند حسین نسبت به سه دانگ مشاع ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 178,39  
مترمربع پالك شماره 333 فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان  که 

متقاضى خود مالک رسمى است.
13 - راى شماره 139760302007002309 مورخ 97/09/03 هاجر زارع چاووشى فرزند 
رحیم نسبت به سه دانگ مشاع ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 178,39  مترمربع 
پالك شماره 333 فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان  که متقاضى 

خود مالک رسمى است.
14 - راى شماره 139760302007002297 مورخ 97/09/01 امین محمدصالح آل داود 
فرزند نبى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 206,81  مترمربع پالك شماره 14 

اصلى واقع در موسیان بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 
مصطفى کیانى فالورجانى فرزند عبداله.

15 - راى شماره 139760302007002282 مورخ 97/08/30  محسن افضلى فرزند قدرت 
اله  نسبت به  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت84,50 مترمربع پالك شماره  8فرعى 
از667 اصلى واقع در بلوار شــفق بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه میرزا محمد و کاظم آل 

رسول
16- راى شماره 139760302007002277 مورخ 97/08/28   ابراهیم شفیعى دارافشانى 
فرزند عبدالحسین نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مســاحت  193,83 مترمربع پالك 
شماره  فرعى از  536 اصلى واقع در دارافشان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه عبدالحسین 

شفیعى 
17- راى شماره 139760302007002262 مورخ 97/08/22  امین ایزدى گارماسه  فرزند 
مظاهر  نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 179,90 مترمربع پالك شماره  فرعى 

از405 اصلى واقع در گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه اسماعیل یزدانى 
18- راى شــماره 139760302007001992 مورخ 97/07/24   زهرا پاینده جزى فرزند 
رجبعلى نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت154,97 مترمربع پالك شماره  فرعى از 

24 اصلى واقع در باغ ابریشم   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه على حیدرى 
19- راى شماره 139760302007002122 مورخ 97/08/07  عباس احمدى کارالدانى 
فرزند محمود نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت196,43مترمربع پالك شماره 376 

فرعى از1  اصلى واقع در کارالدان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه خود متقاضى 
20- راى شماره 139760302007002267 مورخ 97/08/23   حسن رمضانى قهدریجانى 
فرزند ابراهیم نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت  336,90  مترمربع پالك شماره 
201 فرعى از385اصلــى واقع درقهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه ابوالقاســم 

جعفرى 
21- راى شماره 139760302007002072 مورخ 97/08/03 حمیدرضا موسیوند فرزند رحم 
خدا  نسبت به  ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام  به مساحت  105,42 مترمربع پالك شماره  
494فرعى از  24  اصلى واقع در  باغ ابریشم  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه خود متقاضى

22- راى شماره 139760302007004303 مورخ 96/12/08ولى اله حمزه زاده قهدریجانى 
فرزند اسداله    نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت   280,53 مترمربع پالك شماره  
1088و1089فرعى از  385  اصلى واقع در قهدریجان  بخــش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه 

ورثه اسداله حمزه زاده 
23- راى شــماره 139760302007000250 مورخ 97/01/30   رسول مرادى فرتخونى 
فرزند على جان نسبت به  ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت  304,23  مترمربع پالك 
شــماره  173فرعى از 534 اصلى واقع درفرتخون بخش 9 ثبــت اصفهان مالک اولیهعلى 

جان مرادى 
24- راى شماره 139760302007002051 مورخ 97/07/30  اکبر کمالى شرودانى فرزند 
عبدالغفار  نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 298,40   مترمربع پالك شماره  فرعى 

از  411  اصلى واقع در شرودان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه غفار کمالى 
25- راى شماره 139660302007004310 مورخ 96/12/08  على صفارى فرزند رمضان  
نسبت به  ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 347,57   مترمربع پالك شماره 110و111 
فرعى از 386  اصلى واقع درقهدریجان  بخــش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  خود متقاضى و 

براتعلى کریمى 
26- راى شماره 139760302007002263 مورخ 97/08/22  محسن منیعى فرزند حشمت 
اله  نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 100,03   مترمربع پالك شماره44  فرعى از   

24 اصلى واقع در  باغ ابریشم  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیهسلطانعلى نادرى 
27- راى شماره 139760302007002266 مورخ 97/08/23 امیر رضا حیدرى فر فرزند 
محمد رضا   نسبت به چهاردانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب کارگاه  به مساحت 1253,53   
مترمربع پالك شماره 304 فرعى از 23  اصلى واقع در حســن آباد   بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک اولیه خود متقاضى 
28- راى شماره 139760302007002264 مورخ 97/08/23  امیر رضا حیدرى فر نسبت به  
ششدانگ یکباب کارگاه  به مساحت  922,69 مترمربع پالك شماره304  فرعى از 23  اصلى 

واقع در  حسن آباد بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه خود متقاضى 
29- راى شــماره 139760302007002265 مورخ 97/08/23 علــى اکبر حیدرى فرد   
نسبت به دو دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب کارگاه  به مساحت 1253,53   مترمربع پالك 
شماره 304 فرعى از 23  اصلى واقع در حســن آباد   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه امیر 

رضا حیدرى فر
30- راى شماره 139760302007002283 مورخ 97/08/30 زهرا زاهدى فرزند عباسعلى  
نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 166,51   مترمربع پالك شماره 126 فرعى از 24 

اصلى واقع درباغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه سلطانعلى نادرى
31- راى شماره 139760302007000063 مورخ 97/01/19  علیرضا عباس پور موسى 
آبادى فرزند محمد حسن  نسبت به  ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 23 مترمربع پالك 
شــماره 20 فرعى از  667  اصلى واقع درخیابان نیروگاه    بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه 
محمد حسن آقاى نجفى زاده تاریخ انتشار نوبت اول :  روز سه شنبه مـــورخ 1397/09/13 
تاریخ انتشار نوبت دوم : روز چهار شنبه مورخ 1397/09/28 م الف: 304944   اکبر پور مقدم 

- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فالورجان/ 9/193

مفاد آرا
آگهى ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 

فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت، 
1-برابر راى شماره ى 139760302177000651 مورخه 1397/07/21 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محمدرضا 
پورجم علویجه فرزند مسیب به شماره شناسنامه 554  اصفهان و شماره ملى 1287778399 
درششدانگ یکباب مغازه قسمتى از پالك 3281 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مساحت 80/40 مترمربع انتقالى از مالکین رسمى آقاى مسیب پورجم و خانم 

حاجیه بیگم الحسینى الموسوى محرز گردیده است. 
2-برابر راى شماره ى 649 139760302177000 مورخه 1397/07/21 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى فریدون 
پورجم علویجه فرزند مسیب به شماره شناسنامه 65  فریدونشهر و شماره ملى 1129576922 
درششدانگ یکباب مغازه قسمتى از پالك 3281 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مســاحت 81 مترمربع انتقالى از مالکین رسمى آقاى مسیب پورجم و خانم 

حاجیه بیگم الحسینى الموسوى محرز گردیده است.
3- برابر راى شماره ى 139760302177000650 مورخه 1397/07/21 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى ناصر پور 
جم علویجه فرزند مسیب به شماره شناسنامه 5568 نجف آباد و شماره ملى 1090512759 
درششدانگ یکباب خانه قسمتى از پالك 3281 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان که به مســاحت 369 مترمربع انتقالى از مالکین رسمى مسیب پورجم و خانم 

حاجیه بیگم الحسینى الموسوى علویجه محرز گردیده است.
4- برابر راى شــماره ى 139760302177000648مورخــه 1397/07/21 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
محمد کریمى علویجه فرزند عبدالحسین به شماره شناســنامه 75 نجف آباد و شماره ملى 
1091884791 درششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 790/1 فرعى که 
به پالك 4539 فرعى اصالح گردیده است واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان 
به مساحت 312/50 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى على امینى علویجه محرز گردیده 

است.
5- برابر راى شــماره ى 139760302177000647 مورخــه 1397/07/21 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
حسن نظرى فرزند حسین به شماره شناســنامه 26 نجف آباد و شماره ملى 1091868433 
درششدانگ یکباب مغازه احداثى بر روى قسمتى از پالك 836 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 55/66 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى محمد على 

نظرى علویجه محرز گردیده است.
 1397 /07 6- برابــر راى شــماره ى  139760302177000638 مورخــه 14/
هیات قانــون تعییــن تکلیــف اراضــى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى تصرفات 
مالکانــه و بالمعــارض خانــم فرزانــه زمانــى علویجــه فرزنــد احمــد به شــماره 
شناســنامه 3358  اصفهــان و شــماره ملــى 1287042996 درششــدانگ یکبــاب 
تجارى و فوقانى احداثى بر روى قسمتى از پالك 3282 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان که به مساحت 109/40 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى ستار کریمى 

علویجه محرز گردیده است.
7- برابر راى شــماره ى 139760302177000632 مورخــه 1397/07/14 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم 
فاطمه رشیدى فرزند حیدر به شماره شناســنامه 81 نجف آباد و شماره ملى 1091870403 
درششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 172 فرعى و ششدانگ پالك 170 
فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت391/70 مترمربع انتقالى 
از مالکین رسمى آقاى قنبر على کریمى و آقاى احمد شفیعى و آقاى سید محمد باقر رفیعى 
علوى علویجه محرز گردیده اســت.در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختماهاى فاقد سند رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این 
هئیت مبنى بر تایید انتقال مادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به 
فاصله 15 روز منتشر مى شود تا شخص یا اشخاصى که به ارا مذکور اعتراض دارند از تاریخ 
اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نســبت به تقدیم دادخواست  به دادگاه صالحه و ارائه 
گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه 
خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صدور 
خواهد شد و صدور و سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد برد. تاریخ انتشار 
نوبت اول:1397/09/13 - تاریخ انتشار نوبت دوم:1397/09/29 303580/م الف ابوالفضل 

ریحانى- کفیل اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت/ 9/197 
احضار متهم

شماره: 961237  بدینوسیله به اســتناد ماده 174 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور کیفرى به محمد وحیدى نسب فرزند ناصر مجهول المکان که متهم به ترك 
انفاق مى باشــد ابالغ مى گردد که در ســاعت 10/30 مورخ 97/11/1 در شعبه اول دادگاه 
عمومى باغبهادران جهت رسیدگى به اتهام خود حاضر گردد نتیجه عدم حضور موجب اتخاذ 
تصمیم قانونى خواهد بود. م الف: 304097 کافى- رئیس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى 

بخش باغبهادران /9/195
احضار متهم

آقاى امید محمدى کرد عبدالهى فرزند جمشید در پرونده شماره 922385 این شعبه به اتهام 
ابطال مبایعه نامه موضوع شکایت آقاى رجبعلى بابایى باغبادرانى تحت تعقیب قرار دارید. به 
این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آئین دادرسى کیفرى به شما ابالغ مى شود که در ساعت 
10/30 مورخ 97/11/13 در شــعبه اول دادگاه عمومى باغبهادران جهت رسیدگى به اتهام 
خود حاضر گردید. نتیجه عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونى خواهد بود. م الف: 304471 

کافى- رئیس شعبه اول دادگاه عم ومى حقوقى بخش باغبهادران /9/196
حصر وراثت

آقاى / خانم قدیرعلى عبادى شرودانى بشناسنامه شــماره  48  به شرح دادخواست کالسه 
97/1703  از این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشــعار داشته که 
شادروان محمدعبادى شرودانى بشناسنامه شماره  1100297529 در تاریخ 24/ 1397/04  
درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشــت عبارتند از : 1- قدیرعلى عبادى شرودانى شماره 
شناسنامه 48 نسبت پدر 2-  پروانه کمالى شرودانى شماره شناسنامه 25 نسبت مادر ، پس از 
تشریفات قانونى درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى دارد و 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر 
اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد م الف 304322  دبیرخانه شوراى حل اختالف 

شعبه اول فالورجان/ 9/199 
حصر وراثت

آقاى / خانم علیرضا مرادى کلیشادى بشناسنامه شماره  2385  به شرح دادخواست کالسه 
97/1694  از این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشــعار داشته که 
شادروان مرتضى مرادى کلیشادى بشناسنامه شماره  29 در تاریخ 12/ 1397/08  درگذشته 
و ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند از : 1- علیرضا مرادى کلیشادى شماره شناسنامه 2385 
نسبت فرزند 2- فخرى مرادى کلیشادى شماره شناســنامه 843 نسبت فرزند 3- مرضیه 
مرادى کلیشادى شماره شناســنامه 711 نســبت فرزند 4- مریم مرادى کلیشادى شماره 
شناسنامه 1270250221 نسبت فرزند ، پس از تشریفات قانونى درخواست مزبور را یکمرتبه 
آگهى مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد 

شد م الف 304340  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان/ 9/200 
مزایده

در پرونده کالسه 970818 اجرایى و به موجب دادنامه شــماره 1475-96 صادره از شعبه 
دوم حقوقى محکوم علیــه اجرایى آقاى غالمعباس پیمانى فرد محکوم اســت به پرداخت 
مبلغ 600/430/000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرســى و حــق الوکاله در حق 
محکوم له مهران کریمى و مهران آقا بزرگى، اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد  توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى اسداله غیور به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: 
تعداد نه دستگاه نقطه جوش ساخت شــرکت الکتروجوش جمعا"به مبلغ 108/000/000 و 
دستگاه برش زن آبى رنگ به ارزش 90/000/000 ریال که جمعا به ارزش 198/000/000 
ریال ارزیابى گردیده. که باتوجــه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه 
کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1397/09/27 
ســاعت 09:00 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است 
که از قیمت کارشناســى باالترین قیمــت را انتخاب که بایســتى 10٪ آن را فى المجلس 
به حســاب شــماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز 
مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً 
تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مــى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایــده از مال/اموال/ملک 
موردنظر بازدید به عمل آورد. 304909/م الف مدیراجراى احکام مدنى 2 دادگسترى نجف 

آباد /9/201
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139660302023000733 مــورخ 97/08/30 خانم رضوان 
السادات هاشم الحسینى به شماره شناسنامه 35 کدملى 1283549786 صادره از اصفهان 
فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 320/48 مترمربع مفروزى از پالك 
شماره 39 فرعى از 205- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف 
علیرضا و مهدى همتى بروجنى و محمدرضا مسائلى و فریبا باقرى طادى واگذار گردیده است. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/09/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/09/28 

م الف: 304916 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /9/206 

تجهیز 200 اتوبوس 
براى معلوالن

مدیرعامل شرکت اتوبوسرانى اصفهان و حومه گفت: 
با مساعدت شهردارى اصفهان درحدود 200 دستگاه 
اتوبوس به سیستم رمپ براى حمل و نقل معلوالن 

مجهز شده است.
قدرت افتخارى افزود: متأســفانه معابر و ایستگاه ها 
زمینه استفاده از این رمپ ها را ندارد که در این راستا 
شرکت اتوبوســرانى به عنوان شــرکت بهره بردار 
بارها بــه شــهردارى هاى مناطق گوشــزد کرده 

است. 

دستگیرى اعضاى باند سرقت 
آیفون و دوربین مدار بسته

فرمانده انتظامى شهرســتان کاشــان از دستگیرى 
اعضاى باند سارقان حرفه اى آیفون و دوربین مدار 

بسته در این شهرستان خبر داد.
على پورکاوه با اشاره به اینکه در عملیات غافلگیرانه اى 
سارق 32 ســاله در مخفیگاهش دستگیر شد، افزود: 
متهم تاکنون به 49 فقره ســرقت آیفــون و دوربین 
مداربسته با همدستى دو ســارق دیگر اعتراف کرده 

است .
وى با اشــاره به اینکه دو همدســت این متهم نیز 
شناسایى و دستگیر شده اند، افزود: هر سه سارق به 
همراه پرونده براى سیر مراحل قانونى به مقام قضائى 

تحویل شدند.

معاون حفاظت شــرکت ســهامى آب منطقه اى اصفهان 
گفت: برخورد جــدى با برداشــت کننــدگان غیر مجاز 
باالدســت تا پایین دســت زاینــده رود و مســدود کردن 
چاه هاى غیر مجاز از راه هاى برون رفت استان از مشکالت 

آبى است.
حسن ساســانى با بیان اینکه نجات آب اصفهان در اجراى 
پروژه بهشت آباد است، گفت: اگر چه ما مدعى هستیم که 
بالغ بر 5150 چاه غیر مجاز را بســتیم اما چگونه مى توان 
مطمئن شویم که به ازاى پلمب هر چاه غیرمجاز، یک چاه 

غیر مجاز دیگر ایجاد نشود.
وى با بیان اینکه در حوضه زاینده رود شاهد بارگذارى هاى 

زیادى هستیم که وزارت نیرو باید از آنها ممانعت جدى به 
عمل آورد، ادامه داد: به عنوان مثال بارگزارى هاى اضافه اى

 که با ساخت مســاکن مهر بدون مطالعه بر آب منطقه اى 
تحمیل شد  مانند ساخت مســکن مهر در فوالد شهر که 

1000 لیتر برثانیه آب نیاز دارد  را باید از کجا تأمین کرد.
وى به راهکارهاى نجات اصفهان از خشکســالى خبر داد 
و افــزود: جلوگیرى از احداث صنایع بــزرگ در زاینده رود 
و اســتفاده از پســاب براى صنایعى مثل فوالد مبارکه و 
ذوب آهن و تغییر نگاه در حوزه شــرب و بهداشت و صرفه 
جویى در مصرف آب، از دیگر راهکارهاى نجات اصفهان 

از خشکسالى است.

معــاون حقوقــى و اوقافــى اداره کل اوقــاف و امور 
خیریــه اســتان اصفهــان گفــت: از ابتداى ســال 
جــارى تاکنــون بــراى 18 میلیــون و 9444 متــر 
مربــع موقوفــات اســتان اصفهان ســند اخذ شــده

 است.
حجت االسالم محمود نصراصفهانى با اشاره به اخذ سند 
براى موقوفات استان اصفهان در سال جارى اظهارکرد: 
تاکنون نزدیک به 19 میلیون متر مربع موقوفه در استان 

سنددار شده اند.
وى افــزود: از 18 میلیون و 9444متــر مربع موقوفاتى 
که سنددار شــده اند، 633 ســند مالکیت تک برگ و 

2144 رقبه داراى ســند شــدند و این رقبات شــامل 
تجــارى، مســکونى، مزروعــى و خدماتــى بــوده 
که با نیــات مذهبــى، فرهنگــى و اجتماعــى وقف 

شده اند.
معاون حقوقى و اوقافى اداره کل اوقاف اســتان با بیان 
اینکه، براى موقوفات سند اخذ شده، گفت: بزرگ ترین 
موقوفه که سند برایش اخذ شده موقوفه «فاطمه نساء» 
در تیران و کرون با هفت میلیون متر مربع مساحت است.

وى ادامه داد: همچنین بیشــترین تعداد ســند مالکیت 
متعلق به شهرســتان خور و بیابانک با 142 برگ سند 

مالکیت است.

برخورد با برداشت کنندگان 
غیر مجاز  آب

اخذ سند براى 18 میلیون 
متر مربع موقوفات استان 

خبر

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى استان اصفهان گفت: 
طرح جریمــه ورود به محدوده زوج و فــرد، جلوگیرى 
از ورود خودروهــاى آالینــده، دودزا و فاقد معاینه فنى 
به دنبال افزایــش آلودگى هــواى اصفهان تشــدید 

مى شود.
رضا رضایى افــزود: با آغاز فصل ســرما و ایجاد پدیده 
وارونگى هوا در روزهاى ســرد این فصــل که افزایش 
آلودگى هــوا را در پــى دارد، پلیس راهور شهرســتان 
اصفهــان از هم اکنــون اقدامــات ویــژه اى را براى 
مقابله با آلودگــى هوا در دســتور کار خود قــرار داده

 است.
وى اضافه کرد: تشدید نظارت بر اجراى طرح محدودیت 
زوج و فرد خودروها در هسته مرکزى شهر اصفهان براى 
مقابله با افزایش آلودگى هــوا در محدوده خیابان هاى 
مسجد سید، عبدالرزاق، شهید بهشتى، کاشانى به سمت 
هسته مرکزى، خیابان نشاط، چهارراه نقاشى، چهارباغ و 
باغ گلدسته، حاشیه ابتداى خیابان فردوسى، شمس آبادى 

و آذر با جدیت اجرا مى شود.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان تأکید کرد: خودروها 
براســاس زوج و یا فرد بودن آخرین شماره پالك خود 
مى توانند وارد این محدوده شــوند و هرگونه تخلف از 
طریق دوربین هاى نظارت تصویرى و یا مأموران راهور 

در سطح شهر ثبت مى شود.
گفتنى اســت؛روزانه یک میلیون خودرو در اصفهان که 
60 تا 70 درصد سوارى و تک سرنشــین هستند، تردد 
مى کنند و به همین دلیل ســهم خودروهــا در آلودگى 

هواى این کالنشهر بیش از 70 درصد است.

تشدید طرح زوج و فرد خودروها در اصفهان 

مدیر روابــط عمومى و آمــوزش همگانى 
شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان از 
کاهش 7 درصدى مصرف آب مشــترکین 
خانگى دراستان اصفهان در هفت ماهه سال 

97 خبر داد.
اکبر بنى طبا بیان کرد: در ســال گذشــته 
مصرف ســرانه آب در اصفهان به 154 لیتر 
در شبانه روز رسید و این امردر حالى صورت 
گرفت که طى چند ســال اخیر آبفاى استان 
اصفهان برنامه هــاى فرهنگى متنوعى به 
طور مستمر در راستاى مصرف بهینه آب تمام 

گروه هاى سنى در نظر گرفت.
وى افزود: سازگارى با کم آبى در واقع یعنى 
متناسب با منابع موجود رفتار مصرفى خود را 
تنظیم کردن و در این راستا در چند سال اخیر 
شرکت آبفاى استان اصفهان سعى کرده با 
اجراى  برنامه هاى فرهنگى متنوع براى  تمام 
گروه هاى سنى به ویژه کودکان و نوجوانان، 

آنها را ترغیب به مصرف بهینه آب کند.

کاهش 7 درصدى 
مصرف آب در استان  



سالمتسالمت 07073379 سال پانزدهمسه شنبه  13 آذر  ماه   1397

حمله قلبى شرایطى است که احتماًال فکر نمى کنید بدون بروز هیچ نشانه 
و عالیمى آن را تجربه کنید اما این امکان وجود دارد و حتى از آن چیزى 

که شاید فکرش را بکنید، شایع تر است.
این نوع از حمله قلبى مى تواند براى هر فردى رخ دهد اما ابتال به دیابت 
این احتمال را هرچه بیشتر افزایش مى دهد. طى یک حمله قلبى خاموش 
ممکن است متوجه هیچ چیزى نشــوید و یا آن را به صورت خفیف، به 
عنوان مثال همانند سوزش سردل یا دردى عجیب و مبهم احساس کنید. 
این شرایط ممکن است آنقدر جزئى به نظر برسد که آن را نادیده بگیرید 

و فکر کنید که بخشى از روند افزایش سن و پیرى محسوب مى شود.
اما حمله قلبى چه عالیم آن آشکار باشــد و چه نباشد، شرایطى جدى و 
خطرناك محسوب مى شود. در همین راستا چکاپ هاى منظم از اهمیت 

ویژه اى برخوردار هستند.
چگونه مى تواند خاموش باشد؟

یکى از اثرات شایع دیابت نوعى آسیب عصبى به نام «نوروپاتى» است. به 
طور معمول این آسیب موجب مشکالتى مانند بى حسى، احساس سوزن 
سوزن شدن یا ضعف در دست ها و پاها مى شود اما نوروپاتى در همینجا 

متوقف نمى شود.
افراد مبتال به دیابت ممکن است آسیب دیدن اعصابى که به قلب، مثانه 
و رگ هاى خونى منتهى مى شوند را تجربه کنند. زمانى که این اتفاق رخ 
مى دهد، فرد ممکن است نشانه هاى هشدار دهنده مانند درد و ناراحتى 

را احساس نکند.

از این رو، طى یک حمله قلبى که در حالت عادى مى تواند دردى شدید در 
قفسه سینه، بازوها یا فک ایجاد کند، بیمار ممکن است متوجه هیچ چیزى 
نشود اما آســیب رخ مى دهد و پیامدهاى خطرناك حمله قلبى خاموش 

واقعى هستند.
نشانه هاى آسیب عصبى

شما مى توانید با نظارت دقیق و بررسى احتمال آسیب عصبى به محافظت 
از خود کمک کنید. اگر این شرایط زود شناسایى شود، ممکن است در ُکند 

کردن روند آن موفق باشید.
از جمله نشانه هاى احتمالى مى توان به موارد زیر اشاره کرد:

احساس سرگیجه یا غش کردن هنگام برخاستن از جاى خود، دشوارى 
در انجام کارها حتى ورزش سبک، مشکالت در دفع ادرار، تعریق بیش 
از حد معمول یا تعریق نکردن، دشوارى در گوارش غذا مانند بروز نفخ و 

ناراحتى معده.
نشانه هاى حمالت قلبى خاموش

برخى افراد متوجه هیچ چیزى نمى شــوند. حتى اگر با نشانه اى مواجه 
شوید، ممکن است خفیف باشد و به سرعت از بین برود. پس از حمله قلبى 

خاموش نیز ممکن است احساس کامًال خوبى داشته باشید.
این امکان وجود دارد مقدارى درد، فشار یا انقباض را در مرکز سینه به جاى 
سمت چپ آن احســاس کنید. این شرایط ممکن است همانند یک سوء 
هاضمه بى اهمیت به نظر برسد اما اگر از بین نرود، مى تواند از مشکلى 

بزرگ تر حکایت داشته باشد.

از دیگر نشانه هایى که ممکن است با آنها مواجه شوید مى توان 
به موارد زیر اشاره کرد:

عرق سرد ناگهانى یا خیس شدن دست ها بدون هیچ 
دلیلى، احساس سبکى ســر، احساس خستگى 

بدون هیچ دلیلى، سوزش سردل، درد در فک، 
گردن، یا بازوى چپ، ناراحتى معده و تنگى 

نفس حتــى زمانى کــه کار خاصى انجام 
نمى دهید.

از کجا متوجه شویم که حمله 
قلبى خاموش داشته ایم؟

این تشخیص مى تواند چالش برانگیز 
باشد. در برخى موارد، با برخى عالیم 
پس از حمله قلبى مواجه مى شوید 
که از آن جملــه مى توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
احســاس خســتگى شــدید، 
ســوزش ســردل که از بین
 نمــى رود، تــورم در پاهــا 
و دشــوارى در تنفــس در 
شرایطى که ســابقه تجربه 
چنین شرایطى را نداشته اید.

عالیمى که مى گوید حمله قلبى خاموش داشته اید

یک فوق تخصص بیمارى هاى عفونى از تمامى مبتالیان به بیمارى سل تقاضاى اتمام دوره شش ماهه درمان به طور کامل را کرد و آنها را از قطع خودسرانه داروها به شدت منع کرد.
مسعود مردانى با توضیح درباره بیمارى سل گفت: این بیمارى از قرن هاى گذشته در میان بشر شایع بوده و هنوز نیز به صورت دو نوع سل ریوى و خارج ریوى وجود دارد. وى با بیان اینکه وارد شدن باکترى این بیمارى مرگبار به بدن موجب ابتال به آن مى شود، تصریح کرد: سل ریوى با وارد 

شدن باکترى بیمارى سل به دستگاه تنفسى، فرد را درگیر مى کند و امکان انتقال آن به دیگران وجود دارد.
مردانى عالیم سل ریوى را برشمرد و ادامه داد: تب، سرفه، خلط همراه با خون، الغرى و عرق هاى شبانه، از جمله عالیم این بیمارى خطرناك است که در صورت مشاهده آن فوراً باید به پزشک مراجعه شود. این فوق تخصص بیمارى هاى عفونى با توضیح درباره سل خارج ریوى نیز اظهار 

کرد: این نوع از بیمارى سل نیز مى تواند مغز، چشم، کلیه، استخوان، کبد، بیضه ها و روده زنان را درگیر کند و موجب نازایى آنان شود. وى عنوان کرد: این نوع سل واگیر ندارد و تنها در صورت درمان نشدن، بسیارى از ارگان هاى بدن را درگیر مى کند.
مردانى با بیان اینکه در صورتى که فردى بیش از چهار هفته سرفه مداوم داشته باشد، باید براى بررسى فوراً به پزشک مراجعه کند، ابراز کرد: در صورت وجود این شرایط باید براى تشخیص ابتال به سل به پزشک مراجعه کرد، به عالوه دیگر اعضاى خانواده فرد نیز باید مورد آزمایش قرار گیرند. 

این فوق تخصص بیمارى هاى عفونى رعایت نکات بهداشت فردى و اجتماعى را یکى از مهمترین راه هاى پیشگیرى از این بیمارى خواند.
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سرفه هاى مداوم در طوالنى مدت نشانه چیست؟

یک متخصص طب سنتى گفت: ضعف و بى حالى مشــکلى شایع است که با 
رعایت برخى تدابیر تغذیه اى مى توان بر آن غلبه کرد.

ســمانه رمضانى گیوى درباره ضعف و بى حالى اظهار کــرد: ضعف و بى حالى 
مشکلى شایع است که گاهى افراد به آن دچار مى شوند اما احساس ضعف تنها 
عالمت آن نیست. وى بیان کرد: از دیدگاه طب سنتى ضعف قوا به شکل عالیمى 
مانند سرگیجه، سردرد، ضعف بینایى، وزوز گوش، افت حافظه و تمرکز، خواب 
زیاد یا سنگین، تعریق در خواب، خستگى زودرس، تنگى نفس، تپش قلب، لرزش 
بدن، درد و کوفتگى عضالت، ریزش مو، خشکى، کدورت و زردى پوست، ضعف 
گوارش، یبوست، اسهال، تحلیل رفتن لثه ها، تغییر شکل ناخن ها، مهتابى شدن 

رنگ چهره، کاهش فشار خون و تغییرات فاکتور هاى خونى بروز پیدا مى کند.
این متخصص طب سنتى افزود: افراد مى توانند با انجام تدابیرى ساده در ارتباط 
با تغذیه و اصالح سبک زندگى، ضعف بدن خود را درمان کنند. رمضانى گیوى 
بهترین گوشت براى تقویت انسان را گوشت گوسفند دانست و تأکید کرد: این 
گوشت جایگزینى ندارد، غذا هایى مانند سیرابى و شیردان، سوپ گردن و پاى 
مرغ، پاچه گوسفند و خورشت سنگدان مرغ نیز براى تقویت بدن مفید هستند.وى 
تصریح کرد: آبگوشت دنده گوسفند که دنده ها پیش از پخت به قطعات کوچکى 
تقسیم و به اندازه کافى پخته شده باشند تا سردنده ها نرم و قابل خوردن شوند، در 

تأمین امالح بدن به ویژه کلسیم و آهن بسیار مؤثر است.

این متخصص طب سنتى گفت: آش با قلم گاو ُخرد شده که در زودپز خوب پخته 
شده باشد هم بسیار مقوى است؛ اگرچه به علت چربى زیاد این آش باید پس از 
پختن و سرد شدن آن، چربى جامد رویش جدا شود. رمضانى گیوى اظهار کرد: 

خورشت سیب یا بِه همراه با لپه و آلو هم از دیگر خورشت هاى مقوى هستند.

کلیه معموًال بخاطر باکترى هایى که از اندام هاى 
دیگر دریافت کرده اســت، عفونت مى کند. این 
باکترى ها معمــوًال در پایین سیســتم ادرار جاى 
مى گیرند. عالیمش هم ممکن است درد پایین کمر، 
تب، ضعف، و برخى اوقات احســاس درد هنگام دفع ادرار 
باشد. عفونت کلیه معموًال در افراد ســالم رخ نمى دهد اما برخى از 
شرایط پزشکى ممکن است شخص را در خطر ابتال به عفونت کلیه قرار دهد.

عفونت مثانه
عفونت مثانه هم عموماً از ترکیب هاى میکروبى همچون «اشریشیا کلى» نشئت گرفته و 
بیشتر هم در زنان رایج است، چرا که مجارى خروج ادرارشان کوتاه تر است. هر کلیه اى به 
لوله اى وصل است که اصطالحاً به آن «میزراه» یا «مجارى خروج ادرار» مى گویند. این 
لوله به مثانه الصاق شده و ادرار را از کلیه به مثانه انتقال مى دهد. عفونت مثانه مى تواند در 

طول میزراه گسترش پیدا کند و باعث عفونت کلیه شود.
عفونت پروستات

عفونت کلیه همچنین مى تواند از طرف اندام هاى دیگر نیز دریافت شود، مثًال پروستات، 
اندامى در مردان که به هدایت ادرار کمک مى کند. باکترى هــا مى توانند به اندام هاى 

مجاور همچون مثانه یا کلیه رسیده و باعث عفونت آنها هم بشوند.

مشکالت وابسته
تفاوت هاى ســاختارى آناتومیک یا بیمارى هــاى خاصى نیز مى توانــد خطر ابتال به 
عفونت هاى کلیوى را افزایش دهد. در شــرایطى همچون «دریچه پیشابراه خلفى»، 
موقعیت غیرطبیعى دریچه در مثانــه و در نزدیکى مجراى خروجى، مانع از جریان ادرار 
شده و باعث خواهد شد تا ادرار به کلیه ریفالکس کند. این شرایط خطر ابتال به عفونت 
مثانه را افزایش خواهد داد. پس از برگشت ادرار به کلیه ها، به احتمال خیلى بیشترى کلیه 
عفونى خواهد شد. بسیارى از ناهنجارى هاى آناتومیک همچون حالب دوگانه نیز وجود 
دارد که در آن دو میزناى از یک کلیه خارج مى شــوند. این نیز خطر ابتال به عفونت را با 

خود به همراه دارد.
تجهیز سیستم ایمنى

شرایط خاصى مى تواند سیستم ایمنى بدن که با عفونت ها مبارزه مى کند را معیوب کند 
و در آن صورت احتمال ابتال به عفونت کلیه به مراتب افزایش خواهد یافت. اختالالت 
متابولیک همچون دیابت نیز مى توانند سیســتم ایمنى بدن و همچنین جریان خون را 
دچار مشکل کنند. از سوى دیگر دیابت باعث خواهد شد تا کلیه آسیب ببیند و خطر ابتال 
به عفونت کلیه افزایش یابد. استفاده طوالنى مدت از «کورتیکواستروئید»ها همچون 
«پردنیزولون» نیز مى تواند توانایى سیستم ایمنى بدن در مقابل عفونت ها و بیمارى هایى 

مانند ایدز را کاهش دهد.

درد این قسمت از کمر خطرناك است

«جوش ها» اغلب زمانى به وجود مى آید که چربى اضافه 
و سلول هاى ُمرده پوست منافذ آن را مسدود و در نتیجه 
باکترى ها درون منافذ رشــد مى کند و عفونتى جزئى، 

درون آنها به وجود مى آید.
انواع جوش

پاسچول: یکى از فراوان ترین انواع جوش است که دور 
آن ملتهب و به رنگ قرمز یا صورتــى و مرکز آن زرد یا 

سفید رنگ است.
جوش سرســیاه: جوش هاى سرسیاه ســر باز هستند و 

معموًال ملتهب نیستند.
پاپیول: پاپیول ها سر بسته هســتند و مى توانند سفت و 

قرمز رنگ باشند.
نودول ها و کیست ها: درعمق پوست به وجود مى آیند و 

اغلب دردناك هستند. 
از ترکاندن جوش ها خوددارى کنید

متخصصــان پوســت توصیه مــى کننــد از ترکاندن 
جوش هاى ناحیه موسوم به «مثلث خطر» در صورت تان 
جداً خوددارى کنید. این ناحیه از گوشه هاى دهان شروع 

مى شود و تا برآمدگى بینى ادامه پیدا مى کند.
چرا ترکاندن جوش هــاى این ناحیه 

خطرناك است؟
عروق خونى مثلث خطر، به نواحى مختلف جمجمه متصل 
هستند، در نتیجه هرگونه عفونتى در مثلث خطر به سرعت 

گسترش مى یابد و تبدیل به مشکلى جدى مى شود. اگر 
عفونت پوستى جدى در این ناحیه رخ دهد اما درمان نشود، 
این عفونت به مغز مى رسد، موضوعى که مى تواند جان 

شما را به خطر بیاندازد.
بخشى ازچرك جوش، داخل آن مى ماند

متخصصان پوست هشدار مى دهند ممکن است با این 
کار، بخشــى از چرك جوش داخل آن باقى بماند. وقتى 
جوش هایتان را فشار مى دهید، باقیمانده چرك از منفذ 

پوست وارد فولیکول هاى موى درون پوست مى شود.
ممکن است بیشتر جوش بزنید

باکترى ها، چربــى و باقیمانده چرکى کــه از جوش هاى 
پاسچول، پاپیول و کیستى خارج مى شود، مى تواند گسترش 
پیدا کند و منجر به جوش هاى بیشــترى شوند. به عالوه، 
هنگام ترکاندن جوش ها، به پوســت صورت تان دســت 
مى زنید که ممکن اســت باکترى ها و آلودگى هاى دست 
هایتان به منافذ تمیز پوست تان هم انتقال یابد، مگر آنکه قبل 
از آن، دست هایتان را کامًال شسته و ضدعفونى کرده باشید.
ممکن است جاى زخم جوش ها باقى بماند

دستکارى جوش ها باعث مى شود جاى زخم آنها براى 
مدتى طوالنى باقى بماند. اگرچــه بعضى از این زخم ها 
ممکن اســت بعد از ماه ها یا سال ها کمرنگ شود، براى 
آنکه جاى زخم به طور کامل از بیــن برود، گاهى نیاز به 

درمان هاى تخصصى مثل جراحى لیزر است.

ترکاندن جوش ها، ممنوع!

تغذیه در بدنســازى بدون شــک یکى از اصول مهم است، چون 
عضالت بعد از تمرین براى رشد نیاز به تغذیه و استراحت دارند.

پروتئین و کربوهیدرات نقش مهمى در ساخت بافت هاى 
ماهیچه اى و بهبود عضالت فرسوده دارند. غذاهایى همچون شیر، 

گوشت بره، جو دوسر، جوجه کباب و تخم مرغ حاوى مقادیر باالیى 
پروتئین و کربوهیدرات هستند که گنجاندن آن در رژیم غذایى باید 
مد نظر قرار گیرد.  شواهد نشان مى دهد اسید هاى آمینه و پروتئین ها 
فقط در ساختن بافت ها و عضالت نقش ندارند، بعضى از اسید هاى 
آمینه مثل لوسین تا زمانى که در جریان خون وجود داشته باشند، 
حتى بدون رسیدن مواد مغذى کافى به بدن، باعث پروتئین سازى و 

در نتیجه رشد عضالت مى شوند.
به عالوه تحقیقات نشان مى دهد که رژیم هاى غنى از کربوهیدرات، 

براى خیلى از افراد فاجعه به حساب مى آید، چون باعث مقاومت در 
برابر انسولین و لپتین شده و در نتیجه عضالت را تضعیف مى کند.

گوشت بّره
گوشت بره نقشى جدایى ناپذیر را در ساخت عضله ایفا مى کند. این 
گوشت شامل بهترین نوع پروتئین و همچنین آمینو اسیدهایى است 

که براى رشد عضله مفید هستند.
تخم مرغ

تخم مرغ یکــى از کامل تریــن منابع پروتئین در دنیاســت. 

همچنیــن شــامل رشــته اى وســیع از آمینو اسیدهاســت 
که براى ســاخت بافــت هاى فرســوده و ضعیــف عضالت

 بسیار مفید است.
جوجه کباب

منبع بى نظیر پروتئین بــا کیفیت که بــراى ترمیم بافت هاى 
عضالنى بسیار مفید است. این گوشت نســبت به بقیه گوشت 
ها چربى کمترى دارد و براى ســاخت عضالت خالص توصیه 

مى شود.

شیر
شــیر براى افزایش ســریع حجم عضالنى گزینه خوبى اســت. 
همچنین به دلیل داشتن هر هشت آمینو اسید ضرورى براى رشد و 

ترمیم بافت عضالنى، بسیار مفید و پرطرفدار است.
جو دوسر

منبع بزرگ کربوهیدرات و فیبر است که باعث قدرت عضالنى مى 
شود، به دلیل حس بلندمدت ســیرى که به انسان مى دهد، براى 

چربى سوزى و ساخت عضالت خالص بسیار مفید است.

منابع غذایى غنى و خوشمزه 
براى عضله سازى

بهترین گوشت براى تقویت بدن کدام است؟
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اى بنــدگان خدا، آن کســى که نیکخــواه ترین مردم اســت نســبت به خود 
فرمانبردارترین آنهاســت از خداوند و آنکه به خود خیانت ورزد بیشتر 
از دیگــران معصیــت او کند و بیشــتر از همه خــود را فریب داده اســت. 
فریب خورده کسى اســت که خود را بفریبد. بر کسى باید رشک برد که 
دینش سالم مانده باشد و خوشبخت کسى است که از دیگران پند گیرد و شقى 

موال على (ع)آن که فریب هوا و غرور خود خورد.

مدیریت شعب بانک کشاورزي استان اصفهان در نظر دارد امالك مشروحه ذیل را از طریق برگزاري مزایده عمومی به شرح مندرج در جدول ذیل بصورت نقدي و اقساطی به فروش برساند.متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت بیست روز ، همه روزه به استثناء روزهاي تعطیل از ساعت 8 لغایت 14 جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق شرکت در مزایده به نشانی اصفهان 
خ مطهري مدیریت شعب بانک کشاورزي استان اصفهان طبقه سوم واحد حقوقی مراجعه نمایند.

توضیحات :
1- اوراق شرکت در مزایده در واحد حقوقى  به آدرس فوق الذکر موجود و پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه و به انضمام فیش واریزي مربوط به 5درصد قیمت پایه در پاکت الك و موم شده ( با قید مربوط به ملک ردیف  آگهی ) تسلیم و رسید دریافت نمایند . براي هر ملک باید پیشنهاد و اوراق و پاکت مستقل تهیه و تنظیم و 
تکمیل و امضاء  شده ارائه گردد . 2-مهلت ارائه پیشنهادات پس از انتشار آگهى به مدت 20روز مى باشد.به پیشنهادات مبهم ، مشروط و بدون سپرده و پیشنهاداتی که بعد از انقضاي مدت مقرر در آگهی واصل گردد ترتیب اثر داده نمی شود . 3-در شرایط مساوي اولویت با مالک اولیه امالك خواهد بود . وجوه واریزي نفرات دوم و سوم تا تعیین تکلیف نهایی برنده مزایده مسترد نخواهد شد. 
4-اخذ کلیه مجوز ها و پروانه هاى مربوطه در صورت دارا بودن شرایط از ادارات ذیربط بر عهده خریدار خواهد بود0 5-نحوه دریافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و همزمان با انعقاد قرارداد به صورت نقد یا اقساط است. در صورت ارائه پیشنهاد اقساطى پرداخت حداقل 20درصد مبلغ  به صورت نقد و مابقى  حداکثرشصت ماهه با تعلق سود مربوطه خواهد بود0 ضمنا اولویت با پیشنهاد 
نقدى است. 6-کلیه امالك با وضعیت موجود و طبق مفاد اسناد انتقال اجرایی صادر شده واگذار می گردند و در صورت وجود متصرف ، تخلیه بر عهده خریدار می باشد و در صورت نیاز به اقداماتى اعم از ادغام ، تفکیک ، افراز ، تجمیع ، دریافت سند ششدانگ ، رفع مغایرت در حدود اربعه و مساحت امالك و غیره و طی کلیه مراحل آن بعهده و هزینه خریدار می باشد و بانک هیچگونه هزینه اي 
از این بابت پرداخت نمی نماید و بانک هر گونه مسئولیتی را از خود سلب و اسقاط می نماید . 7-بازدید از امالك و مطالعه مدارك و سوابق مربوطه قبل از شرکت در مزایده براي تمامی شرکت کنندگان در مزایده الزامی می باشد و امضاي اوراق مزایده و شرکت در مزایده به منزله بازدید از امالك و مطالعه مدارك و سوابق مربوطه توسط شرکت کننده بوده و هر گونه ادعایی بر خالف آن مردود
 می باشد . 8-در امالکی که نیاز به تفکیک و اصالح باشددر صورت بروز مشکالت در خصوص تفکیک و قطعی شدن عدم امکان استفاده بدون تفکیک ، وجوه واریزي عینا به خریدار مسترد می گردد و خریدار هیچگونه ادعایی نخواهد داشت در اینصورت وجوه واریزي شامل سود و یا خسارت تحت هر عنوانی نخواهد بود . 9-قطعیت معامله منوط به موافقت بانک کشاورزي ایران ( تهران ) می 
باشد . 10-براي شرکت در مزایده ارائه فیش واریزي به میزان 5 درصد قیمت پایه  امالك  به صورت نقدى  نزد بانک کشاورزي شعبه محل وقوع ملک یا هر یک از شعب بانک کشاورزي در استان اصفهان به حساب بستانکاران بابت مزایده ، الزامی است . هر گاه نفرات اول و دوم و سوم از عقد قرارداد امتناع نمایند سپرده آنها ضبط خواهد شد . 11-شرکت کنندگان در مزایده می توانند در موعد یاد 

شده با ارائه کارت شناسایی معتبر به همراه ارائه رسید تحویل پاکت مزایده ، یا فیش واریز 5 درصد شرکت در مزایده در جلسه شرکت نمایند . 12-بدیهی است عدم حضور شرکت کنندگان مزایده در جلسه مذکور ، تحت هر شرایط و به هر دلیل اعم از موجه و غیر موجه مانع از انجام مزایده و باز گشایی پاکتها نخواهد بود .

 آگهی مزایده عمومی اموال غیر منقول 

م الف: 305431مدیریت شعب بانک کشاورزى استان اصفهان

امالك براى مزایده (آذر 97)
وضعیت ملک قیمت پایه اعیانعرصهکاربرىنوع ملکپالك ثبتى آدرس ملکنام شعبه ردیف

چهار دانگ و هشتاد و شش صدم دانگ ازششدانگ پالك روستاى قلعه شاهرخ شهرستان چادگان چادگان 1
تخلیه و در تصرف بانک نیست 6,657,750,000  -120000 متر مربعزمین مشاع101/8/30

تخلیه و در تصرف بانک نیست 122,500,000      90136منزل مسکونىششدانگ 170/217 دهاقان روستاى درج بلوار ولى عصر کوچه 8 مترى دهاقان2
تخلیه و در تصرف بانک نیست 3,854,166,666  247305منزل هجده و نیم حبه مشاع از هفتاد ودو حبه 15261/163اصفهان کوى هزار جریب خیابان شهید خسرو پور کوى آزادگان ده مترى گل رزشهرضا 3
تخلیه و در تصرف بانک است 990,000,000      265191خانهششدانگ4/289اصفهان بران جنوبى روستاى روران کوچه زاینده رود9اصفهان 4
تخلیه و در تصرف بانک نیست 2,209,722,222  450-مسکونى چهل و سه حبه مشاع از هفتاد و دو حبه 5609/1اصفهان خوراسگان خیابان اباذر-اباذر 12 گذر روبروى سقاخانه بن بست دوم سمت شرق پالك 22 اصفهان 5
تخلیه و در تصرف بانک نیست 432,000,000      -263/58مسکونىسه و دو دهم دانگ مشاع از ششدانگ 409/6132گرگاب خیابان امام خمینى خیابان مطهرى کوچه شهید محمد بیدرام(19) پالك 39دولت آباد 6
تخلیه و در تصرف بانک نیست 2,025,000,000  767100مسکونى چهار و نیم دانگ مشاع از ششدانگ 1943/18ابتداى جاده زرین شهر به طرف شهرکرد شهر زاینده رود بلوار پیامبر اعظم کوچه گلبهار 4 پالك 139زرین شهر 7
تخلیه و در تصرف بانک نیست 4489/81414,142,400,000باغ باغ 4/862دانگ مشاع از ششدانگ  3515/1کاشان بلوار قطب راوندى کاشان8
تخلیه و در تصرف بانک نیست 5,618,196,843  630002069مرغدارى مشاعشصت ودو سهم از نود و شش سهم ششدانگ پالك 281/3گلپایگان جاده شرکت زراعى گلپایگان ابتداى جاده رحمت آباد گلپایگان 9
تخلیه و در تصرف بانک نیست 7,206,300,000  266/90130مسکونى ششدانگ ششدانگ پالك 2948/4اصفهان سه راه سیمین بلوار کشاورز خیابان شهید یزدانى خیابان نستوه پالك 169فریدن 10
تخلیه و در تصرف بانک نیست 3,015,000,000  258/30390مسکونى ششدانگ ششدانگ پالك 1149آران وبیدگل- مرکزى- خیابان 17 شهریور- 1149آران و بیدگل 11
تخلیه و در تصرف بانک است1,395,000,000  1368/58125مسکونى ششدانگ ششدانگ پالك 62/253بیست و پنج  کیلومترى جاده شهرضا به شیراز روستاى وشاره پالك 38  شهرضا 12
تخلیه و در تصرف بانک نیست 1/55314,252,287,500 48 هکتاردامدارى دامدارى دو و هفتاد و پنج صدم دانگ مشاع از ششدانگ 373/3/282ابتداى جاده گلپایگان به تیکن در صحراى نیوان جنب فرودگاه شرکت زراعى گلپایگان 13
تخلیه و در تصرف بانک است 3,465,000,000  153/61-مسکونى آپارتمان ششدانگ پالك 1782/27اصفهان خ امام خمینى خیابان شهیدان کاظمى جنب ورزشگاه کریمى طبقه 4چهارباغ14
تخلیه و در تصرف بانک نیست 1,669,921,875  282/5282/5مسکونى مسکونى پنجاه و هفت سهم از نود و شش سهم پالك310 اصلىاستان کرمان خیابان طالقانى کوچه 11 شمالى 1 پالك 365دولت آباد 15
تخلیه و در تصرف بانک نیست 959,400,000      175/66375آپارتمانمسکونى ده حبه از 72 حبه ششدانگ پالك 1/13337اصفهان خیابان فروغى کوچه عالقمندان کوچه جوانان شرقى پالك 37 فریدن 16

چهارده  و نهصد و چهل هزارم حبه از 430/904  فالورجان صحرائى باغ وحش فالورجان 17
تخلیه و در تصرف بانک است 4,298,000,000  -12280زمین مزروعى    هفتاد و دو حبه 

تخلیه و در تصرف بانک نیست 3,532,500,000  250156/9مسکونى ششدانگ 658/5646زرین شهر خیابان شهید باهنر کوچه دانش پالك 20 چرمهین 18

پنجاه و چهار  و سى و نه هزارم حبه از هفتاد ودو حبه یک باب دهاقان روستاى على آباد جمبزه خیابان امام خمینى روبروى سوپر مارکت آقاى عسگرى پالك 669 دهاقان19
تخلیه و در تصرف بانک نیست 283,500,000      409/61150مسکونى مشاعخانه پالك 58/1418

تخلیه ودر تصرف بانک نیست 412/133207166,505,139,000هتل ششدانگ 26714/267اصفهان خیابان فردوسى هتل زهره اصفهان 20
تخلیه و در تصرف بانک نیست 372,600,000      -60زمین  زمین ششدانگ پالك 1147 اصلى آران و بیدگل بخش مرکزى خیابان 17 شهریور آران و بیدگل 21
تخلیه و در تصرف بانک نیست 50001882/2515,241,668,750هتل سى و یک نیم حبه مشاع از هفتاد دو حبه 4430و4429نایین جنب دانشگاه آزاد نایین نایین22

102دهاقان مزرعه مهدى آباد دهاقان 23
شش حبه و پانصد و بیست و پنج هزارم 

حبه از شانزده حبه مشاع از هشتاد و 
چهار حبه

زمین مزروعى 
و واحد پرورش 

بلدرچین 
مساحت ششدانگ 

144300
ششدانگ 5513 

تخلیه و در تصرف بانک نیست 27,056,713,500متر مربع 

پنجاه و پنج حبه ششصد و بیست و شش 110/1110کیلومتر 15 جاده شهرضا-مبارکه(جاده معدن سنگ)دهاقان 24
مساحت ششدانگ مرغدارى هزارم سهم از 72 سهم 

35 هکتار 
ششدانگ 

تخلیه و در تصرف بانک نیست 21/56737,394,279,999 متر مربع 

یک دانگ و هشتاد صدم مشاع از یک دانگ و 80 صدم مشاع از ششدانگ پالك 2637/3188آران و بیدگل بلوار عاملى خیابان پاسداران حد فاصل کوچه سوم تا خیابان عباس محبوبى آران و بیدگل 25
تخلیه و در تصرف بانک نیست 826,200,000      180171مسکونىششدانگ

آران و بیدگل حد فاصل خیابان 16 مترى و شاد تا طرح خیابان 20 مترى سر کوچه دراژ کوى احمد آباد محدوده 2 آران و بیدگل 26
تخلیه و در تصرف بانک نیست 1,296,000,000  21327/57منزل مسکونى ششدانگ 2638/35/706کوچه واقع در شرق موتور خانه احمد آباد

تخلیه و در تصرف بانک است 1,433,513,182  -20150زمین ششدانگ ششدانگ پالك 425/235/64شش و نیم  کیلومترى شمال شهر چادگان اراضى کویزان قریه سمندگانچادگان 27

هشت بهشت شرقى نبش چهارراه حمزه اصفهانى ضلع جنوب شرقى چهار راه ساختمان با تابلو هفت آسمان طبقه بوئین 28
تخلیه و در تصرف بانک است 7,290,000,000  -97/13تجارى ششدانگ ششدانگ دفتر کار پالك 15201/6931پنجم 

شهردارى گلدشت به موجب مصوبه شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نسبت 
به اجاره جایگاه CNG گلدشت به مدت یکسال از طریق مزایده عمومى اقدام 
نماید، لذا شرکت هاى واجد شرایط مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و 
اخذ فرم پیشنهاد تا تاریخ 97/09/20 به شهردارى مراجعه و پیشنهادات خود را 
حداکثر تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 97/09/21 به دبیرخانه حراست 

شهردارى تحویل نمایند.

تمدید آگهى مزایده

مهدى غالمى- شهردار گلدشت

نوبت دوم

شهردارى زرین شهر به استناد مجوز شماره 312 مورخ 97/06/04 شوراى 
اسالمى شهر در نظر دارد مجموعه فرهنگسراى شهردارى واقع در خیابان 
کاشانى را به صورت اجاره براى مدت دو سال از طریق مزایده عمومى واگذار 
نماید، لذا از متقاضیان دعوت به عمل مى آید جهت دریافت اسناد مزایده و 
کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى مورخ 97/09/22 

به شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند.

آگهى مزایده عمومى

میثم محمدى- شهردار زرین شهر

نوبت دوم

شهردارى هرند با اســتناد به مجوز شــماره 245 مورخ 97/05/14 شوراى 
اســالمى شــهر هرند در نظر دارد بهره بردارى از جایگاه عرضه گاز طبیعى 
CNG خود را به مدت یکسال  شمســى و بر اساس قیمت کارشناس رسمى 
دادگســترى به صورت اجاره ماهیانه 16/000/000 ریال به شرکت هاى واجد 
شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان واجد شــرایط دعوت به عمل مى آید 
جهت دریافت آگهى مزایده تا تاریخ 97/09/22 به شــهردارى مراجعه و یا با

 تلفن 46402366- 031 تماس حاصل نمایند.

آگهى تجدید مزایده عمومى

حمید شهبازى- شهردار هرند

نوبت دوم

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید:
موضوع مناقصه ها:

1- زیرسازى و آسفالت معابر سطح شهر
- مبلغ اولیه اعتبار: 10/000/000/000 ریال

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 500/000/000 ریال
2- احداث مخزن آب پارك باغبان

مبلغ اولیه اعتبار: 4/000/000/000 ریال
- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 200/000/000 ریال

- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى
- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/09/24

- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر
- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر

- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 97/09/25
- مدت اعتبار پیشنهادها: روز یکشنبه 97/10/09

- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود.

آگهى مناقصه 

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

چاپ دوم


