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خوراکى هاى خونساز خطر انقراض بیخ  گوش گربه سانان و سگ سانان اصفهانتیتراژهاى ماندگار محسن چاوشى در تلویزیونسازوکار ویژه  براى بازنشستگان بدون جایگزین حمله مرزبان به کرانچار! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

شگفت انگیز ترین 
خواص خرمالو 

نمایندگان اصفهان فردا به مجلس نمى روند
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چین هم از پارس جنوبى 
مى رود؟

رکود بازار مسکن 
تا چند ماه آینده بیشتر 

دوام نمى آورد

عزم جدى ذوب آهن 
براى  ارتقاى صادرات 

در سال جارى
5

از دست رفتن 
130هزار هکتار از 
اراضى کشاورزى 

اصفهان

خرمالو از پر ویتامین ترین میوه هاى پاییزى 
است که مى توان براى جذب انواع مختلفى 
از ویتامین ها آن را نــوش جان کرد. از جمله 
ویتامین هاى موجود در این میوه خوشــمزه، 

ویتامینA ، C، B1، B2، B3 و...

قائم مقام رئیس سازمان جهادکشاورزى استان 
اصفهان گفت: در چند ســال اخیر از 350 هزار 
هکتار از اراضى قابل کشت استان اصفهان، فقط 
220 هزار هکتار باقى مانده و 130هزار هکتار از 

اراضى با قابلیت کشاورزى از دست رفته است.
مهرداد مرادمند اظهار کرد: این در حالى اســت 
که فقط 5 درصد از مساحت کل استان اصفهان 

داراى اراضى با قابلیت کشاورزى است.
وى با اشاره به سوء مدیریت هاى...

«طرح پاییزه »، بهارى کم جان در خزان کتاب«طرح پاییزه »، بهارى کم جان در خزان کتاب
کتابفروشان اصفهانى از نتیجه طرح تخفیف فروش کتاب مى گویندکتابفروشان اصفهانى از نتیجه طرح تخفیف فروش کتاب مى گویند
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پافشارى بر استعفا به رغم درخواست الریجانى؛

 راننده بیماران 
هستم !

توضیح فریبرز عرب نیا 
درباره زندگى اش در کانادا

تا کى اعتراض را در گلو خفه کنیم؟!
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان مى گوید که تمامى اشتباهات داورى 

براى زمین زدن شخص او است و نه کس دیگرى.
سعید آذرى که بعد از تســاوى تیمش با نفت مسجد سلیمان، بسیار ناراحت 
بود، به خبرنگاران گفت: صبر مردم لبریز شــده است و نمى دانم چه 
اتفاقى براى فوتبال اصفهان افتاده است. شما شاهد بودید 

یک بازیکن مسجد سلیمان باید ...
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در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

تخصیص
18 میلیارد تومان 

تسهیالت به کشاورزان 
مناطق محروم

وزیر جهادکشاورزى در گلپایگان خبر داد؛ 

گاهى براى رسیدن به یک نقش نیاز به مطالعه چندین کتاب است
جمشید مشایخى:
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بانکدارى قرض الحسنه؛ تولید ملى و حمایت از کاالى ایرانى
22 آذرماه، یازده سال فعالیت قرض الحسنه

حمایت از کاالى ایرانىسالروز تأسیس بانک قرض الحسنه مهر ایران

بسمه تعالى
همانگونه که استحضار دارید ، ایران اسالمى به عنوان 
کشــورى سرشــار از منابع و ذخایر قدرتمند اقتصادى 
مى باشــد. نظام بانکى کشور در کنار ســایر نهادهاى 
مســئول به عنوان یکى از ارکان تاثیرگذار در اقتصاد 
کشور به شمار مى رود، در این میان بانک قرض الحسنه 
مهر ایران به عنوان نخستین و بزرگترین بانک قرض 
الحســنه در کشور و باتوجه به رســالت و ویژگى هاى 
انحصارى خود ، نظیر رویکــرد اجتماعى ، تخصیص 
صحیح منابع قرض الحسنه ،سهولت اعطاى تسهیالت 
به نیازمندان واقعى و افزایش اشتغال زائى مى تواند نقش 
موثرى  در حوزه تامین مالى و افزایش کارآئى اقتصادى 

جامعه ایفا نماید.
بانک قرض الحسنه مهر ایران با سرمایه اولیه 15هزار 
میلیارد ریال و با مشارکت 10 بانک بزرگ کشوردر 22 
آذرماه 1386 با مجوز بانک مرکزى جمهورى اسالمى 
ایران تاسیس و با گسترش شعب خود در سراسر کشور 
آغاز به کار نمود و هم اکنون 530 شعبه فعال و نزدیک 
به 3هزار پرســنل جوان ،متعهد و متخصص در سراسر 

کشور فعالیت مى نمایند.
در حال حاضر در اســتان اصفهان 34 شــعبه و 4باجه 

فعالیت مى کنند که 16 شعبه در شــهر اصفهان و 18 
شعبه در شهرستان هاى این استان قرار گرفته اند.

از افتخارات دیگر بانک قرض الحســنه مهر ایران این 
اســت که در تمام ســالهاى فعالیت خود ، پس از کسر 
10درصد ســپرده قانونى ، کلیه منابع قرض الحســنه 
گردآورى شــده را به اعطاى تسهیالت قرض الحسنه 
با کارمزد صفر تا 4درصد اختصاص داده است.شــایان 
ذکر ، بانک قرض الحسنه مهر ایران استان اصفهان در 
حال ارائه خدمت به بخش وسیعى از اشخاص حقیقى 
در سطح جامعه و بسیارى از واحدهاى فعال اقتصادى و 
سازمانها و ادارات استان در جهت ارائه وام قرض الحسنه 

به پرسنل آنها مى باشد.
در این بانک طرح هاى قرض الحسنه زیادى وجود دارد 

که به شرح ذیل تشریح مى گردد:
اعتبار در حساب جارى-مشارکت با سازمانها و شرکت 
ها(حمایتى)-رویــش باور-مهر زرین-پیوند یکم مهر 
ایران-پیوند دوم مهر ایران-اندوخته بانوان-اندوخته 

خانواده-تداوم مهر
*همیاران(شهروندان مى توانند جهت کمک به اشتغال 
زندانیان آزاد شده جرایم غیرعمد،اشتغال زنان سرپرست 
خانواده ،کمــک هزینه درمــان بیماران،کمک هزینه 

اشتغال جوانان در این طرح مشارکت نمایند)
دربانک قرض الحســنه مهر ایران اســتان اصفهان، 
تسهیالت بســیار زیادى در راســتاى کمک به اقشار 
ضعیف جامعــه و تعامل با ســازمان هــا و نهادها در 
خصــوص پرداخت تســهیالت به بانوان سرپرســت 
خانواده(اســتاندارى)-کمیته امداد-بهزیستى-بنیاد 
برکت و تســهیالت گســترده در جهت رفع نیازهاى 

ضرورى شهروندان پرداخت نموده است.
بانک قرض الحســنه مهر ایران اســتان اصفهان ،با 
همکارى و انعقاد تفاهم نامه با شرکت ها و سازمان ها 
در جهت پرداخت تسهیالت به کارکنان آنها مى باشد.

بانک قرض الحســنه مهر ایران آمادگى اعزام نماینده 
جهت تشریح موارد همکارى در جلسه حضورى را دارد. 
جهت اطالع از طرح ها و تشکیل جلسات اطالع رسانى 
با شماره تلفن32371950-031 داخلى 101 یا 120 و 
یا 09133052374 مســئول روابط عمومى(ولیخانى) 

تماس حاصل فرمائید.
شایان ذکر است ،بانک قرض الحسنه مهر ایران عضو 
شبکه شتاب ، و داراى کلیه خدمات الکترونیک(همراه 
بانک،تلفن بانک،اینترنت بانک،افتتاح حساب آنالین و 

پیامک مى باشد) .

یازدهمین سال حمایت از معیشت و کسب و کارهاى خرد 
با پرداخت 4 میلیون فقره وام قرض الحسنه

22 آذرماه 1397 یازدهمین سالروز تأسیس بانک قرض الحسنه مهر ایران گرامى باد

ھان تان ا ب ا د 

بیماران راننده بیماران  اراننده ا مارانان ب راننده
!هستم ! ت هستم!مه
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اولین کلین شیت اولین کلین شیت 
ذوبى ها با على منصورذوبى ها با على منصور

تا کى اع
مدیرعامل باشگا
براى زمین زدنش
سعید آذرى که بع
بود، به خبر
ا
ی
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نماینده مردم گلپایگان در مجلــس گفت: راهبرد قانون 
منع به کارگیرى بازنشســتگان مانند گذشته خواهد بود 
با این تفاوت که براى بازنشستگانى که جایگزینى ندارند 

سازوکار ویژه اى دیده خواهد شد.
على بختیار با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبرى در 
خصوص قانون منع به کار گیرى بازنشستگان بیان کرد: از 
آنجا که مجلس احساس کرد در بعضى از مناصب ضرورتى 
براى حضور بازنشستگان متخصص و با تجربه وجود دارد، 
اذن مقام معظم رهبرى را در این موارد در قانون گنجاند. 
البته رئیس مجلس دســتور داده مرکز پژوهش ها براى 
بازنگرى در قانون تصویب شده کار پژوهشى انجام دهد تا 

اصالحات الزم انجام شود. راهبرد قانون مانند قبل خواهد 
بود اما هدف از بازنگرى در نظر گرفتن نقطه نظرهاى مقام 
معظم رهبرى در قانون است. شاید الزم نباشد براى گرفتن 
اذن براى ادامه خدمت به رهبرى مراجعه شود و مجلس 

یک راهکار قانونى براى این موضع ایجاد خواهد کرد.
بختیار افزود: در دنیا از بازنشستگانى که داراى تخصص 
الزم هستند به عنوان مشاور استفاده مى شود. ما نیز باید از 
نیروهایى که داراى پختگى هستند استفاده کنیم و تجارب 
آنها را به حلقه مدیریتى جوان منتقل کنیم اما بازنشستگان 
نباید به عنــوان مدیر در جایگاه ادارى و اجرایى کشــور 

مشغول باشند.

رئیس سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
گفت: بیش از 11 هزار لوح گلى سالم مربوط به باروى تخت 

جمشید با رأى دیوان عالى آمریکا به کشور باز مى گردد. 
على اصغر مونســان افزود: الواح در دانشگاه شیکاگو حدود 
11 هزار شىء برآورد مى شوند که با پیگیرى فراوان 1784 
شىء اکنون مجوز بازگشت از آمریکا را از وزارت خزانه دارى 
آمریکا گرفته و آماده بســته بندى، بیمه و بازگشت هستند. 
وى اضافه کرد: این الواح حدود 80 ســال پیش به صورت 
امانى و براى انجام کارهاى پژوهشى از کشور خارج شد اما 

تاکنون بازنگشته بود.
وى گفت: کار بسته بندى تقریباً به پایان رسیده اما در مرحله 

بیمه اشیاء با مشکل مواجه شده ایم چرا که آنها مى گویند به 
دلیل تحریم ها نمى توانند فعًال به تهران ارسال داشته باشند 
ما هم گفته ایم که باید در تهران تحویل دهند وگرنه مجبور 

هستیم اشیاء  را در الهه از آنها تحویل بگیریم.
مونســان افزود: بحث اینکه تحویل در کجا انجام مى شود 
به زودى تعیین تکلیف خواهد شــد اما آنها بهانه شان این 
است که به دلیل زیاد بودن اشــیاء مدت زمان بسته بندى 

طول مى کشد.
معاون رئیس جمهور اضافه کــرد: آنها اعالم کردند ما بقى 
اشیاى تاریخى در برنامه سه ساله بازگشت داده مى شود که 

ما نپذیرفتیم و در حال مذاکره هستیم تا زمان کوتاه تر شود.

سازوکار ویژه  براى 
بازنشستگان بدون جایگزین

11 هزار لوح گلى
 باز مى گردند 

سخنرانى مشکلى حل نمى کند
   ایرنـا | نماینـده مـردم بیرجنـد، درمیـان و 
خوسـف در مجلـس شـوراى اسـالمى گفـت: این 
مملکت بـا سـخنرانى درسـت نمـى شـود در حالى 
کـه همـه مشـغول سـخنرانى هسـتیم. حجـت 
االسـالم سـید محمدباقر عبـادى افـزود: در عمده 
سـخنرانى هایـى کـه در کشـور انجـام مـى شـود، 
تعـداد زیـادى از مسـئوالن هم نشسـته انـد اما این 
سخنرانى ها چه مشکالتى از صادرکننده، تولیدکننده 

و مردم رفع مى کند؟

اعدامم نکنید
   تسنیم | وکیل حمید باقرى درمنى از پیشنهاد 
خود به شـرکت نفت جى، براى توقـف اجراى حکم 
اعدام و پرداخـت تمام محکومیت مالـى موکلش در 
مدت سه ماه خبر داد. سید محمود علیزاده طباطبایى 
اظهار کرد: به شرکت نفت جى اعالم کرده ایم حاضر 
هسـتیم هر تضمین معتبر و مورد قبول شـما را ارائه 
کنیم تا با مهلتى سـه ماهه رد مال را انجـام دهیم و 
اجراى حکم اعدام متوقف شود تا بخش محکومیت 

مالى باقرى درمنى را اجرا کنیم.

عجله نکنید؛ اعدام مى شود
   فـارس | معـاون فرهنگى قوه قضائیه با اشـاره 
به آخریـن اقدامـات در پرونده بابـک زنجانى گفت: 
این فـرد در زمان مناسـب اعدام خواهد شـد و مردم 

عجله نکنند. 
حجت االسـالم و المسـلمین هادى صادقـى گفت: 
باید تمام مبالغ خارج شـده از بیت المال به بیت المال 
بازگردد و ایـن عدد چند هـزار میلیارد تومان اسـت. 
صادقى بـا تأکید بر اعـدام این فرد در زمان مناسـب 
گفت: نباید سـرنخ ها کـور شـود و مردم نیـز در این 
پرونـده عجله نکننـد و امیدواریم سـرنخ هایى براى 

بازگشت سایر اموال پیدا کنیم.

چرا شیفته غرب شده؟!
   خبرگـزارى دانشـجو | جبـار کوچکـى نژاد، 
عضو شوراى مرکزى فراکسـیون نمایندگان والیى 
با تأکید بر اینکـه از رئیس جمهور کشـورمان انتظار 
نداشتیم تا این اندازه شیفته دنیاى غرب باشد، تصریح 
کرد: اگر امروز از یک فرد عادى در نقطه مرزى کشور 
درباره سیاست ها و روابط خصمانه غرب با جمهورى 
اسالمى سئوال کنید به سادگى مى تواند یک تحلیل 
درسـت از آن ارائه کند اما چـه اتفاقى افتـاده بود که 
آقـاى روحانى تا ایـن اندازه شـیفته ارتبـاط گیرى با 

غربى ها شده بود.

دعوا و دعوا و...
   تسـنیم | بیژن زنگنه، وزیر نفت درباره نشسـت 
175 وزیـران نفت و انـرژى اوپک گفت: نشسـت 175 
اوپک، نشسـت بسـیار سـختى بود کـه دو روز به طول 
انجامید. اعضاى اوپک روز پنج شـنبه (15 آذرماه) یک 
نشست هفت سـاعته داشـتند. قرار بود روز پنج شنبه به 
تهـران بازگردم اما نشسـت 175 وزیران نفـت و انرژى 
اوپک تمام نشد و جز مقدارى دعواهاى طوالنى به هیچ 
نتیجه اى نرسید. نشست روز بعد (جمعه، 16 آذرماه) هم 
حدود شش ساعت طول کشـید که بیشترین بخش آن 

دعوا بود اما سرانجام به نتیجه رسیدیم.

پوتین جاسوس بوده است!
   تابناك | کارت جاسوسى «والدیمیر پوتین» کشف 
شـد. این کارت در سـال 1986 صادر شـده است، یعنى 
زمانى کـه پوتین یک جاسـوس رده متوسـط در پایگاه 
کا.گ. ب- سازمان جاسوسى شوروى سابق- در درسدن 
آلمان شرقى بود. وى در آن زمان 33 ساله بود. مهر روى 
عکس نشان مى دهد که از این کارت تا اواخر سال 1989 
استفاده مى شده است؛ یعنى زمانى که اعتراض ها آلمان 
شـرقى را در نوردیـد و سـرانجام منجر به سـقوط رژیم 

کمونیستى حاکم بر این کشور شد.

خبرخوان
سالخوردگى 

فعالً دغدغه نیست
   بهار | عضو هیئت علمى دانشگاه بوعلى سینا 
گفت: سالخوردگى جمعیت، دغدغه ایران نیست 
اما اگر مدیریت نشود، در آینده به بحران تبدیل 
خواهد شــد. دکتر حاتم حســینى گفت: رشــد 
جمعیتى به 1/3 درصد رسیده که هنوز مثبت است 
و باعث مى شــود جمعیت ما زیاد شود به طورى 
که اگر این نرخ رشد را حفظ کنیم بعد از گذشت 
پنجاه و اندى ســال جمعیت به 160 میلیون نفر 

خواهد رسید.

معلم هاى تمام وقت 
مى آیند

   پانــا | معاون وزیر آموزش و پرورش در پاسخ 
به این سئوال فرهنگیان که طرح معلم تمام وقت 
چه زمانى اجرا مى شــود؟ گفت: «امضاهاى این 
طرح گرفته شده و در شرف ابالغ به وزارت آموزش 
و پرورش است. ما نیز بعد از گرفتن این ابالغیه آن 
را به تمام اداره هاى آموزش و پرورش کل کشور 
ارســال مى کنیم.» پیش از این گفته شده بود با 
افزایش شش ساعت اضافه تدریس کامًال اختیارى 
در هفته به معلمــان، 25 درصد به فوق العاده ویژه 

اضافه خواهد شد.

دست گردشگر خارجى را 
باید بوسید 

   چمــدان | احمد مازنى، عضو کمیســیون 
فرهنگــى مجلــس در افتتاحیــه نمایشــگاه 
گردشــگرى پارس شــیراز گفت: من معتقدم 
گردشــگر خارجى که به ایران مى آید به دنبال 
فساد نیست بلکه به دنبال تاریخ چند هزار ساله 
و فرهنگ ایران اســت بنابراین باید دست او را 
بوسید و همچنین دست دســت اندرکاران این 

صنف را نیز بوسید.

نگرانى ناجا
   ایسنا | جانشــین فرمانده ناجا با اشاره به 
دالیل توقف روند کاهشى آمار حوادث رانندگى 
گفت : متأسفانه به دلیل عدم توسعه الزامات مورد 
نیاز در جاده ها، مباحثــى مانند عدم هماهنگى 
ســازمان ها و کیفیت خودروها روند کاهشــى 
آمار حــوادث رانندگى متوقف شــد و ما نگران 
هســتیم که اگر اقدامى جدى و اساسى صورت 
نگیرد، دوباره شاهد افزایش تعداد تلفات حوادث 

رانندگى باشیم.

استفاده از 
فوالد غیر استاندارد

   فارس | رئیس مرکز تحقیقات و مســکن و 
شهرسازى با بیان اینکه بعد از افزایش قیمت ها، 
فوالد و میلگردهاى غیر اســتاندارد در ساخت و 
سازها استفاده بیشترى مى شــود، گفت: سازمان 
ملى استاندارد باید در خصوص استفاده از فوالد و 
میلگردهاى غیر استاندارد به طور جدى ورود کرده 

و آن را بررسى کند.

یک اتفاق عجیب
   باشــگاه خبرنــگاران جــوان | یکى از 
عجیب ترین اتفاقات کشــور در بخش واردات، 
وارد کردن غذاى ســگ و گربه است. در تاریخ 
دوم تیرمــاه 97 بود که وزیــر صنعت، معدن و 
تجارت وقت، طى ابالغیه اى واردات 1400 قلم 
کاال را به منظور جلوگیرى از خروج ارز از کشور 
ممنوع اعالم کرد. پس از آن بسیارى از کاالهاى 
ریز و درشت دستشان از ورود به کشور کوتاه شد 
اما در این میان یک کاالى عجیب به کشور وارد 
شد و همچنان هم در حال وارد شدن است و آن 

کاال غذاى سگ و گربه است.

طرح پاییزه کتاب در حالى پایان یافت که یک ماه پیش از 
آن اصفهان میزبان نمایشگاه کتاب بود. با توجه به استقبال 
پر شور از نمایشــگاه و آمار فروش باالى کتاب و فاصله 
اندك بین برگزارى این نمایشگاه تا اجراى طرح پاییزه، 
آیا این طرح توانسته به فروش کتابفروش ها کمک کند؟

برخى از کتابفروشى ها در پاســخ به این سئوال معتقدند 
که برگزارى چنین طرح هایى و اســتمرار آن مى تواند در 
نهایت به سود کتابفروشان باشد؛ حتى مى تواند جایگزین 
دیگر طرح هاى ارشــاد ماننــد مســابقات کتابخوانى، 
طرح هاى عیدانه و... در این زمینه در نظر گرفته شــود. 
مسئول کتابفروشــى «کتاب شما» که یکى از مشارکت 
کنندگان در این طرح اســت مى گوید: «اگر طرح هایى 
مانند "تابســتانه کتاب" و "پاییزانه کتاب" اســتمرار 
داشته باشد، مى تواند جایگزین طرح هایى مانند برگزارى 
نمایشگاه هاى اســتانى شــود؛ چرا که براى حضور در 
نمایشگاه هاى کتاب اســتانى باید مبلغى پرداخت شود و 
همچنین مشکالت حضور کتابفروشان هم وجود دارد اما 
در این طرح بدون مشکالت رایج، کتاب ها با تخفیف در 

نظر گرفته شده به فروش مى رسند.»
تجربه نشــان داده که بازار کتاب همواره پس از برپایى 
نمایشگاه، به دلیل تخفیف هاى باالیى که در آنجا اعمال 
مى شــود، تا چند ماه در رکود به سر مى برد چون عالقه 
مندان به مطالعه، نیازهایشــان را حداقل براى مدتى از 
این نمایشگاه تأمین کرده اند؛ حال سئوال این است که با 
اجراى طرح پاییزه، از این رکود کاسته و بازار فروش کتاب 

فعال تر شده است؟
محمد زاهدى یگانه، مدیر فروشگاه «کتاب زمان» پاسخ 
مى دهد: «درصد تخفیفى که در نمایشگاه ها داده مى شود 
عمًال از درصد تخفیفى که کتابفــروش و مراکز فروش 
از ناشر مى گیرند بیشتر اســت. یعنى خریدار، کتاب را با 
قیمتى تهیه مى کند که مراکز پخش کتاب هم نمى توانند 
کتاب را با آن قیمت تهیه کند. پس عمًال هیچ جایى براى 
رقابت وجود ندارد. وقتى خریدار مى داند در یک نمایشگاه 
استانى مى تواند با این تخفیف کتاب بخرد، بدیهى است 
که آنچه براى یکســال نیاز دارد را به صورت ساالنه از 
همان نمایشگاه تهیه مى کند و نه از کتابفروش. کتاب یک 
وسیله موظف نیست و افراد کتابخوان سیر مطالعاتى دارند. 

فرد در یک نمایشگاه 20 کتاب براى مطالعه ساالنه اش 
مى خرد و ســال بعد دوباره براى یکسال کتاب مى خرد. 
وجود چنین فرآیندى عمًال افراد را از کتابفروشى به سمت 
نمایشگاه ها سوق مى دهد. و مسلم است چنین طرح هایى 

هم با استقبال مواجه نشود و باعث رکود فروش شود.»
این رکود فروشــى که او از آن حرف مى زند، باعث شده 
کتاب ها در مغازه مجاور فروشگاه «کتاب زمان» جورى 
روى هم تلنبار شود که اگر کسى یک کتاب از میانشان 
بیرون بکشــد، تمام مغــازه به هم بریــزد! صاحب این 
کتابفروشى اما هرچند از برگزارى طرح پاییزه راضى به 
نظر مى رسید، با گالیه مى گوید: «در استفاده از این طرح، 
به جاى حمایت از کتابفروشى هاى کوچک و محلى، بیشتر 

به کتابفروشى هاى بزرگ و ثروتمند توجه مى شود.»
البته شاید او درســت بگوید اما صاحب کتابفروشى مقابل 
همین فروشــگاه که به گفته خودش شــاید حداقل 15 
سالى بیشتر تجربه در فروش کتاب دارد، برگزارى چنین 
طرح هایى را در نهایت به نفع کتابفروشــى ها و بازار نشر 

مى داند اما در نهایت اعتقاد دارد که معاونت فرهنگى ارشاد 
باید براى بهبود وضعیت بازار کتاب، فکر اساسى  ترى بکند. 
به گفته او عمده خریدارانى که از این طرح و طرح هاى دیگر 
کتاب استقبال کردند، کسانى بودند که عمدتاً کتاب مى خرند 
و اهل مطالعه هستند در حالى که سرانه مطالعه در کشور 
پایین است و براى بهبود آن باید به دنبال اجراى طرح هایى 

بود که به صورت زیربنایى به مشکالت این حوزه بپردازد.
به هر حال اگر از «زیربنا» صرف نظر کنیم، همین طرح 
دو مشکل «روبنایى» عمده دارد که یکى از آنها کم بودن 
ســقف اعتبار براى فروش بود. در همین رابطه یکى از 
فروشنده ها مى گوید: «معموًال در طرح ها اعتبار به مبلغ 
دو میلیون تومان از طرف اداره ارشاد به ما اختصاص داده 
مى شــود در حالى که ممکن اســت این اعتبار در همان 
چند روز آغاز اجراى طرح به اتمام برســد اما ارشاد آن را 
تمدید نمى کند و ما شرمنده مشترى مى شویم.» او با بیان 
دیگر مشکل عمده در این طرح، ادامه مى دهد: «بعضى 
کتاب هاى تازه چاپ شده مشمول این طرح نمى شود و 

حتى برخى کتاب ها که تقریبًا یکسال از تجدید چاپشان 
گذشته نیز در این طرح مورد استفاده قرار نمى گیرد؛ مثًال 
شــش جلد ســمک عیار تصحیح پرویز ناتل خانلرى از 

انتشارات آگه.»
اما خوشبینانه ترین صحبت ها از آن مسئول کتابفروشى 
«کمند» اســت که مى گوید: «بخشــى از نبود میل به 
سمت مطالعه و خرید کتاب به میزان افزایش قیمت کتاب 
بازمى گردد و با اجراى این قبیل طــرح ها مى توان این 
مشکل را تا حدود زیادى برطرف کرد.» او ادامه مى دهد: 
«هرچند برگزارى این طرح و طرح تابســتانه کتاب که 
پیش تر اجرا شد به کمک کتابفروشــان و بازار نشر آمد 
اما به نظرم باید استمرار داشته باشــد تا در نهایت بتواند 
در بازار کتاب ایران تأثیرگذارى بیشترى به وجود بیاورد. 
درست است که اینها گام هاى کوچکى هستند که اداره 
ارشاد براى از بین بردن رکود در بازار کتاب برداشته اما به 
نظرم در این وانفساى حوزه نشر مى تواند کمک مؤثرى به 

فروش کتاب باشد.»

کتابفروشان اصفهانى از نتیجه طرح تخفیف فروش کتاب مى گویند

«طرح پاییزه»، بهارى کم جان در خزان کتاب

به گزارش خبرگزارى «رویترز» به نقل از مقام هاى آگاه، 
شرکت ملى نفت چین هم از پارس جنوبى خارج مى شود. 
پیش از این شــرکت توتال به دنبال تحریم هاى آمریکا 
مشارکت خود در طرح توســعه فاز 11 پارس جنوبى را 

متوقف کرده بود.
بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران پیش تــر درباره همکارى 
شــرکت ملى نفت چین گفته بود «ما دوستان روزهاى 

ســخت خود را فراموش نمى کنیم، شرکت هاى چینى، 
شریکان راهبردى هستند».

میدان پارس جنوبى معادل 8 درصد کل ذخایر گاز جهان و 
47 درصد ذخایر گاز شناخته شده ایران را دارد. خروج چین 
از پارس جنوبى وضعیت برداشــت ایران از میدان گازى 
مشترك ایران و قطر را دشوار مى کند. قطرى ها به پارس 
جنوبى گنبد شمالى مى گویند. قطر به تازگى اعالم کرد که 

براى تمرکز بیشتر بر تولید گاز از اوپک خارج خواهد شد.
«یورونیوز» در این باره نوشــت که منابع آگاه نزدیک به 
شرکت ملى نفت چین که نمى خواهند نامى از آنها برده 
شــود اعالم کرده اند مقام هاى آمریکایى با طرف چینى 
چهار دور مذاکره کرده اند و نسبت به تبعات سرمایه گذارى 
چین در ایران هشــدار داده اند. هنوز مشخص نیست آیا 
دولت چین به طور رسمى درخواســت توقف فعالیت در 
پارس جنوبى را داده یا خیر. اما منابــع آگاه گفته اند که 
دولت چیــن نمى خواهد روابط اقتصــادى اش با آمریکا 

تحت شعاع قرار گیرد.

4 صفحه ویژه اى که روزنامه «همشهرى» چهارشنبه هفته گذشته به مناسبت سالروز تولد احمد شاملو منتشر کرد، صداى روزنامه «کیهان» را درآورد. این روزنامه در شماره 
روز پنج شنبه خود، نوشت که «روزنامه شهردارى تهران براى طرح و تبلیغ یک شاعر ملحد و ضدفرهنگ، سنگ تمام گذاشت».

«کیهان» ادامه داد: «این روزنامه که از محل بیت المال تغذیه مى شود، در حالى به ستایش هاى عوامانه از شاملو پرداخت که این شاعر هتاك و معاند با دین، صراحتاً نسبت به مردم 
ایران ابراز کینه و تنفر کرده بود. شاملو خود معترف است که در نوجوانى براى نازى ها جاسوسى مى کرده است. این فرد به عنوان یک کمونیست عضو حزب توده مى شود و بعدها 

به کانون نویسندگان تحت هدایت ساواك در مى آید. وى که سابقه سرقت ادبى داشت، در سایه حمایت فرح دیبا بود و از دفتر وى و چندین مؤسسه، حقوق کالن مى گرفت.»

عزت ا... ضرغامى، رئیس اسبق سازمان صداوســیما با حضور در برنامه روز دانشجوى دانشگاه یزد در پاسخ به 
پرسش یکى از دانشجویان درباره اینکه «فیش حقوقى» او چقدر است، گفته:«حقوق من 9 میلیون و 600 هزار 
تومان است. البته با توجه به اضافه کارى هایى که برخى اوقات دوستان لطف مى کنند و مى دهند بیشتر مى شود.» 
او در ادامه سخنان خود مى گوید: «اخیراً چندین جلسه دادگاه براى من تشکیل داده است و هفته گذشته براى 
من حکمى آمد که تا چند ماه مبلغ سه میلیون تومان از حقوق من کسر خواهد شد. من در نامه اى به رئیس دیوان 
محاسبات نوشته ام کسر این مبلغ ، ظلم به مدیرى اســت که دریافتى دیگرى جز اینجا ندارد و نظم زندگى ما را 

بر هم زده است.»

ضرغامى چقدر حقوق مى گیرد؟
جانشین نماینده ولى فقیه در سپاه پاسداران انقالب اســالمى خاطره اى از دیدار با ولیعهد سعودى تعریف کرد. 
حجت االسالم حیدر مصلحى در همایش بصیرتى «چهل سال افتخار» اظهار کرد: زمانى در دیدارى که با ولیعهد 
عربستان داشتم، با سه سئوال راه او را براى دفاع از خود بستم، از وى پرسیدم همین صدامى که شما از او حمایت 
مى کردید در حال حاضر کجاست؟ متقابًال جمهورى اسالمى کجاست و در چه وضعیتى قرار دارد؟ سئوال دیگرى 
که از او پرســیدم با این موضوع بود که صدام با پول چه کسانى ساقط شد؟ وى پس از پذیرش قطعنامه به کویت 
حمله کرده و قرار بر مبارزه با عربستان شد، سئوال ســوم این بود که امروز عراق کدام طرف است؟ طرف شما یا 

جمهورى اسالمى؟

خاطره اى از دیدار با ولیعهد سعودى

چین هم از پارس جنوبى مى رود؟

شاملو، رابطه «کیهان» 
و«همشهرى» را به هم زد!

مدیر روابط عمومى اداره کل آموزش وپرورش خوزستان 
گفت: دانش آموزى که ادعا مى  کرد با زور معلمش سوزن 

خورده روز پنج شنبه به مدرسه نرفت.
بابک نورى زاده گفت: روز ســه شنبه دانش آموز مدرسه 
دخترانه دوره اول متوسطه سر زنگ کاردستى و فناورى 
به معلم خود اعالم مى کند که سوزن قورت داده و دلش 
درد مى کند. معلم بالفاصله با مدیر مدرسه تماس گرفت و 
بالفاصله خانواده این دانش آموز به مدرسه مراجعه کردند.

وى با اشاره به اینکه با مراجعه پدر دانش آموز به مدرسه 
هیچ عالیمــى از بیمارى در دانش آموز دیده نمى شــد، 
ادامه داد: پدر دانش آموز بدون اطالع مسئوالن مدرسه 

دانش آموز را از واحد آموزشى خارج کرد.
نورى زاده تصریح کرد: پس از یک ساعت پدر دانش آموز 
به همراه عموى او به مدرسه بازگشت و با ایجاد دادوفریاد 
اقدام به تخریب اموال مدرســه کردنــد در همین زمان 
نیز دانش آموز همراه آنها به مدرســه آمــده و ظاهرش 

نشان دهنده هیچ مشکلى نبود.

مدیر روابط عمومى آموزش وپرورش با اشــاره به اینکه 
آموزش وپرورش و مدرســه از خانواده ایــن دانش آموز 
شــکایت کرده اند و این موضوع در حال پیگیرى است، 
ادامه داد: این خانواده با انتشــار تصاویرى از دانش آموز 
در شبکه هاى مجازى اعالم کردند که معلم او را وادار به 
بلعیدن سوزن کرده و این موضوع سبب خونریزى معده 

او شده است.

ماجراى دانش آموزى که سوزن قورت داد

محیا حمزه
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راه اندازى سامانه ثبت شماره 
کنتور گاز 

ســامانه پیام کوتاه ثبت رقم کنتور گاز مشترکان در 
استان اصفهان راه اندازى شد.

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان گفت: این 
ســامانه به منظور افزایش رضایتمندى مشترکان، 
تکریم اربــاب رجوع و تســهیل در ارائــه خدمات 
مطلوب، در شــرکت گاز اســتان راه اندازى شــده

 است.
 مصطفى علوى افزود: پیشگیرى از ثبت اشتباه شماره 
کنتور از قابلیت هاى  این ســامانه  است.  و ى گفت: 
همچنین چنانچه امکان قرائت و ثبت شماره کنتور 
گاز در هنــگام مراجعه مأمور کنتور وجود نداشــته 
باشد، مشــترکان مى توانند رقم کنتور را به شماره 
30003194 پیامک و از این طریق نیز صورتحساب 

خودرا پرداخت کنند.

36 گلخانه در چادگان 
احداث مى شود

مدیر جهاد کشاورزى چادگان گفت: مجوز احداث 26 
گلخانه صادر شده و اخذ 10 جواز احداث دیگر نیز در 

دست اقدام است.
 بختیار حاجتى افزود: دولت بــا حمایت جدى از این 
بخش، به ازاى هر جریب بسته به نوع گلخانه از 150 
تا 200 میلیون تومان تسهیالت با سود 15درصد در 

اختیار افراد متقاضى مى گذارد.

پلمب شدن 47 واحد صنفى 
متخلف در اصفهان 

رئیس پلیس امنیت عمومى استان از پلمب 47 واحد 
صنفى متخلف به دلیل نداشتن پروانه کسب و عدم 

رعایت مقررات مربوطه در اصفهان خبر داد.
محمد حسن اسماعیلى گفت: 47 واحد صنفى متخلف 
به علت نداشتن پروانه کسب و عدم رعایت قوانین و 
مقررات مربوطه، پلمب وبراى302 واحد صنفى نیز 

اخطاریه صادر شد.

کارفرمایان اصفهانى تمایلى 
براى اشتغال معلوالن ندارند

معاون مشــارکت هاى اداره کل بهزیســتى استان 
اصفهــان گفت: معلوالن بیشــتر توســط وام هاى 
خوداشــتغالى شاغل مى شــوند و بخش خصوصى 
چنــدان تمایلى بــه اشــتغالزایى براى این قشــر 

ندارد.
على اصغر شاهزیدى در مورد اختصاص تسهیالت 
خوداشــتغالى به معلوالن اســتان اصفهان گفت: 
از ابتداى ســال 97 تاکنون 607 نفــر از مددجویان 
بهزیستى با اعتبارى درحدود هشت میلیارد تومان، 
وام خوداشتغالى قرض الحسنه با بازپرداخت پنج ساله 
پرداخت کرده اند کــه 77 درصد این وام گیرندگان از 
معلوالن بوده اند که به هر نفر از آنها تقریباً 13 میلیون 

تومان وام اختصاص یافته است.

راه اندازى نخستین فرهنگسراى 
زیست محیطى کشور

مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شهردارى 
اصفهــان گفــت: تفاهمنامه راه اندازى نخســتین 
فرهنگســراى زیست محیطى کشــور در اصفهان 

امضا شد. 
على دهنوى گفت: طرح راه اندازى این فرهنگسرا با 
هدف آموزش زیست محیطى به شهروندان با اعتبارى 
بالغ بر یک میلیارد تومان براى تجهیز، بهســازى و 
آماده ســازى فضاى آن پیش بینى شده که با توجه 
به امضــاى تفاهمنامه، تا پایان ســال جذب خواهد 

شد. 
مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شهردارى 
اصفهان ادامه داد: قرار بر این بود که فرهنگســرا به 
صورت کامل راه اندازى شود ولى با توجه به اهمیت 
مسئله، تصمیم گرفته شد که از توان بخش هاى دیگر 

شهردارى هم استفاده شود. 

خبر

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان 
گفت: کمیته حمایت قضائى از ســرمایه گذارى در طول 
فعالیت خود گره گشاى بسیارى از مشکالت تولیدکنندگان 
و صنعتگران بوده اســت. عبدالوهاب سهل آبادى تصریح 
کرد: با توجه به اینکه اقدامات کمیته مذکوردر حل مشکل 
اشتغال و تولید کشور تأثیرزیادى دارد، نیازمند نگاه ویژه قوه 
قضائیه است. وى افزود: پس از بررسى مسائل و مشکالت 
واحدهاى تولیدى و صنعتى استان در جلسات کارشناسى، 
موارد در کمیته  حمایت قضائى مطرح و راهکارهاى رفع آنها 
با استفاده از خرد جمعى استخراج و اتاق بازرگانى به عنوان 
دبیرخانه این کمیته به پیگیرى مصوبات مى پردازد. سهل 

آبادى ضمن بیان اینکه  عملکــرد کمیته حمایت قضائى 
استان تاکنون مطلوب بوده اســت، ابراز امیدوارى کرد: با 
حضور دادستان جدید اســتان مصوبات این کمیته هر چه 
بهتر پیگیرى شود. وى گفت: این ستاد کار خود را از سال 
75 آغاز نمود و پس از توقف فعالیت در دوره اى، نهایتًا در 
سال 97 به صورت قانون درآمد و در حال حاضر نیز در زمینه 
حل مشکالت واحدهاى تولیدى، به ویژه در موارد مربوط 
به تکمیل و راه اندازى طرح هاى نیمه تمام، تأمین مالى، 
تعیین تکلیف بدهى هاى معوق، همچنین رفع مشکالت 
مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعى و معادن و نیز رفع موانع 

صادراتى مشغول فعالیت مى باشد.

همزمان با آغاز فصل سرما، طرح زمستانه پلیس راه در 
جاده هاى استان اصفهان آغاز شد.

رئیس پلیس راه اســتان با بیــان اینکه در راســتاى 
اجراى ایــن طــرح، اورژانــس، راه و شهرســازى، 
ســازمان حمل ونقــل و پایانه هــا، هالل احمــر و 
مدیریــت بحــران مشــارکت دارنــد، اظهــار کرد: 
تیم هاى گشت محســوس و نامحســوس پلیس راه 
در تمــام محورهــاى مواصالتى این اســتان حضور

 دارند.
حسین پورقیصرى با اشــاره به استقرار نیروهاى پلیس 
راه در 9 نقطه برفگیر اســتان از جمله گردنه قرقچى، 

مالاحمد، ســمیرم و دامنه، به رانندگان توصیه کرد با 
توجه به اینکه در زمان بارش برف و باران سطح آسفالت 
لغزنده مى شود، الزم اســت فاصله طولى خودروها از 
یکدیگر بیشــتر شــود و رانندگان با احتیاط و سرعت 

مطمئنه حرکت کنند.
وى همچنین به رانندگان توصیه کــرد که از ایمنى و 
وضعیت فنى خودروى خود مطلع باشــند و در صورت 

اشکال نسبت به رفع آن اقدام کنند.
سال گذشته در ســه ماهه اجراى این طرح 5600 مورد 
تصادف در جاده هاى اســتان رخ داد کــه این حوادث 

162کشته و 3500 مجروح برجاى گذاشت. 

آغاز طرح زمستانه پلیس راه 
در جاده هاى استان

کمیته اى که گره گشاى 
تولیدکنندگان است

ســالمت و پایــدارى محیط زیســت از بــزرگ ترین 
دغدغه هاى انسان امروزى و یکى از چالش هاى جهان 
نوین به شمار مى رود. در سده کنونى به دلیل دستاوردهاى 
صنعتى که صنعتى شدن و فناورى براى جوامع به ارمغان 
آورده، زندگى انسان و محیط زیست او دستخوش تغییر 
و دگرگونى هاى بسیارى شده است. استان اصفهان نیز 
از این امر مستثنى نبوده و بیش از دو هزار گونه گیاهى و 
900 گونه جانورى این استان هر روز دستخوش تغییراتى 
مى شود که با ادامه روند فعلى شاید کمتر از 20 سال آینده 
بخش اعظمى از این ذخایر محیط زیســتى را از دست 
بدهیم.  از این رو براى بررســى آخرین وضعیت حفاظت 
از گونه هاى حیوانى در اســتان اصفهــان گفتگویى با 
حسین اکبرى، سرپرست معاونت نظارت و پایش حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان انجام شده است که در ادامه 

مى خوانید.

اقدامات شــاخص براى حمایت از 
حقوق حیوانات چه بوده است؟

برنامه هاى متنوع حمایت از گونه هاى جانورى و گیاهى 
در سطح کالن کشورى برگزار مى شود. استان اصفهان 
نیز برنامه هایى را براى حفاظت محیط زیست در دستور 
کار خود قرار داده است. حفاظت از گونه هاى جانورى در 
زیستگاه هاى مادرى، حفاظت از مناطقى که گونه هاى در 
حال انقراض در آن زندگى مى کنند، تالش  مستمر محیط 
بانان و کارشناسان براى حفظ و حراست از انواع گونه هاى 
مختلف در استان، از جمله اقدامات در دستور کار است. 
تاکنون 62 گونه پســتاندار، 44 گونه خزنده و نزدیک به 
300 گونه پرنده مقیم، بومى و مهاجر در استان اصفهان 
شناسایى شده که محیط زیست در صدد حفظ و حراست 

از این حیوانات است.
 فعالیت سمن ها در استان اصفهان 
براى حفاظت محیط زیست را چگونه 

ارزیابى مى کنید؟
مردم و سمن ها کمک هاى شایانى براى رشد، توسعه و 
تعالى محیط زیست انجام داده اند، البته باید مشارکت هاى 
مردمى به حداکثر برســد. فعاالن و سمن هاى  محیط 
زیست در سطح استان بســیار زیاد هستند و بدون هیچ 
گونه توقع کارهاى بسیار ارزشمندى انجام مى دهند که 
به نوعى پشتوانه بسیار قوى براى  محیط زیست هستند. 

ترویج فرهنگ حفاظت محیط زیســت و ارتقاى دانش 
عمومى  در کالنشــهر اصفهان و شهرستان هاى استان 
جزو حرکات مؤثر این ســمن ها بوده که تا کنون انجام 

داده اند.
تاکنون 32 سمن ثبت شده فعال در حوزه محیط زیست 
در اســتان اصفهان وجود دارد، البته باید توجه داشت که 
تعدادى از این سمن ها نیز ثبت نشده و یا در حال تکمیل 

مراحل ثبت نام هستند.
چــه برنامه هایى بــراى حمایت از 
حیوانات کمیاب و در معرض انقراض 

دارید؟
گونه هاى جانورى و گیاهى بر اساس فهرست بین المللى 
در زیرمجموعه اتحادیه حفاظتى قرار دارد که این آمار بر 
اســاس داده هاى موجود جهانى، منطقه اى و کشورى 

رده بندى مى شــوند. گونه هاى حیوانــى و گیاهى رده 
بندى هاى مختلف دارند تا برنامه ویژه براى گونه هاى در 
خطر انقراض و آسیب پذیر محیط زیست در نظر گرفته 
شود. در استان اصفهان گونه هایى از گربه سانان، سگ 
سانان، کفتار، پرندگان شکارى، خانواده شاهین ها، هوبره 
و زابورها جزو گونه هاى کمیــاب و در معرض انقراض 

محسوب مى شوند.
چند هکتار  براى حفاظت از حیوانات 

در نظر گرفته شده است؟
در اســتان اصفهان10 منطقه حفاظت شــده است که 
نزدیک به یک میلیون و 100 هزار هکتار وسعت دارد. 9 
منطقه شکار ممنوع به وسعت 750 هزار هکتار در استان 
اصفهان تعریف شده که به لحاظ شاخص هاى حفاظتى 
از نظر تجهیزات و امکانات زیرساختى و منابع انسانى در 
این مسیر ممنوعیت هاى شدیدى وجود دارد. از سه سال 
گذشته ارتقاى مناطق شکار ممنوع به مناطق چهارگانه 

تحت مدیریت در دستور کار قرار گرفته است. 
آیا پناهگاهى براى سگ هاى ولگرد در 
اصفهان هم در نظر گرفته شده است؟
سگ هاى ولگرد یک موضوع کلى است. اصل موضوع 
این است  که هر جاندار حق حیات دارد و باید از آن حفاظت 
شود. تعادل جمعیتى گونه هاى حیات وحش بحث بسیار 
مهمى است و سگ جزو گونه هاى حیات وحش محسوب 
نمى شــود اما باید از حقوق قانونى حیات برخوردار باشد. 
کنترل جمعیت ســگ ها در محدوده روستاها و نواحى 
خارج شهر با دهیار و بخشــدارى ها و در محدوده شهر 
با شهردارى هاســت که براى این امر از روش هاى نوین 
جمع آورى ســگ ها و کنترل جمعیت استفاده شده که 
تأثیرات بسزایى نیز داشته است. تا کنون جمعیت سگ ها 
براى مردم اســتان اصفهان مشــکالت آلودگى براى 
انســان ها ایجاد نکرده زیرا  اگر جمعیت سگ از آستانه 

جمعیت باال برود، بهداشت انسان را به خطر مى اندازد.

خطر انقراض بیخ  گوش گربه سانان و سگ سانان اصفهان

وزیر جهاد کشاورزى گفت: خوشبختانه امسال در بودجه 
سال 97 و 98 تسهیالت و اعتبارات از محل منابع دیگر، 
18 میلیارد تومان براى کشاورزان مناطق محروم با نرخ 
4 درصد، 6 درصد و 8 درصد، 12 درصــد در نظرگرفته 

شده است.
محمود حجتى در حاشیه بازدید از چند طرح کشاورزى و 
کلنگزنى پروژه آبرسانى و کشاورزى در گلپایگان با اشاره به 
اقدامات انجام شده براى 10 هزار هکتار از کشت هاى معلق 
شهرستان اظهار کرد: شرکت سهامى زراعى گلپایگان یکى 

از شرکت هاى موفقى است که با سرمایه گذارى کشاورزان 
و با حمایت دولت در حال فعالیت است.

وى با اشاره به اجراى سیســتم نوین آبیارى اظهار کرد: 
این سیستم یکى از طرح هایى است که در راستاى اقتصاد 
مقاومتى اجرا مى شــود که مورد حمایت دولت، مجلس و 
رهبر معظم انقالب نیز قرار گرفت و اعتبارات این پروژه با 
اجازه رهبر معظم انقالب از محل صندوق توسعه ملى در 
نظر گرفته شد که اکنون در اختیار دولت قرار گرفته و 85 
درصد این اعتبارات از سوى دولت به صورت بالعوض در 

اختیار کشاورزان قرار مى گیرد.
وزیر جهاد کشاورزى با بیان اینکه کشاورزان باید نهایت 
استفاده را از تســهیالتى که در اختیارشان قرار مى گیرد 
ببرند، تأکید کرد: خوشبختانه امسال در بودجه سال 97 و 
98 تسهیالت و اعتبارات از محل منابع دیگر 18 میلیارد 
تومان براى کشــاورزان مناطق محروم با نرخ 4 درصد، 
6 درصد و 8 درصــد و 12 درصد در نظرگرفته شــده تا 
براى ســرمایه گذارى در بخش کشاورزى مورد استفاده 

قرار گیرد.

رئیس اتحادیــه مشــاوران امالك اصفهــان گفت: 
پیش بینى مى شــود به رغم مقاومت بازار مسکن براى 
بازگشــت قیمت ها، رکودى که در حال حاضر بر بازار 
حکمفرماســت، تا چند ماه آینده دوام نیاورد و موجب 

ایجاد یک موج کاهشى در بازار مسکن شود.
رســول جهانگیرى اظهار کرد: بازار مســکن در ســه 
چهار ماه آینده به حالت عادى خود بازخواهد گشــت، 

نکته قابل توجه این اســت که به رغــم افزایش قیمت 
مســکن، قیمت قراردادها در این بــازار ثابت مانده اما 
ثبات اصلى بازار در چند ماه آینده قابل مشاهده خواهد 

بود.
وى با بیان اینکه افزایش تقاضاى کاذب در بازار مسکن 
موجب افزایش قیمت افســار گســیخته و غیر منطقى 
در این بازار شده است، خاطرنشــان کرد: تأثیر افزایش 
قیمت مصالح ســاختمانى در افزایش قیمت مســکن، 
امرى بدیهى اســت اما فقط 10 درصد از رشــد قیمت 
مســکن مربوط به افزایش قیمت مصالح ســاختمانى 

است.
وى افزود: تالطم در بازار ارز و سکه، سرمایه داران این 
بازار را به سمت ســرمایه گذارى در بازار مسکن کشاند 
و حجم زیاد خریداران در بازار مســکن باعث شــد تا 
فروشــندگان دســت به افزایش قیمت مسکن در این 

بازار بزنند.

وزیر جهادکشاورزى در گلپایگان خبر داد؛ 

رئیس اتحادیه مشاوران امالك اصفهان: 

تخصیص18 میلیارد تومان تسهیالت به 
کشاورزان مناطق محروم 

رکود بازار مسکن تا چند ماه آینده 
بیشتر دوام نمى آورد

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: پس 
از جلسه خصوصى نمایندگان استان اصفهان، مقرر 
شد که هیچیک از نمایندگان در جلسه علنى یک 
شنبه(فردا) حضور پیدا نکرده و درجلسه اى در همین 
رابطه در دفتر نماینده ولى فقیه اســتان اصفهان 

حاضر شوند.
حجت االسالم ناصر موسوى الرگانى اظهار کرد: 
البته با اکثر نمایندگان استان ریاست مجلس شوراى 
اسالمى تماس داشته  اما ضمن احترام، باید گفت 
تا زمان حصول نتیجه ورفع مشــکل، نمایندگان 
مستعفى استان در هیچ جلسه اى حضور نخواهند 
یافت. وى ادامه داد: استعفا به قوت خود باقى است 
چراکه جریان زاینده رود نگاه سیاســى ندارد، بلکه 
موضوع مهم آب آشامیدنى بیش از پنج میلیون نفر 

مردم استان اصفهان مورد نظر است.
حجت االسالم موسوى الرگانى بیان کرد: در طول 
سه سال گذشــته با تمامى متولیان امر حوزه آب 
مکاتباتى صورت گرفته که با تأسف باید اشاره کرد 
تاکنون حصول نتیجه عملى آن محقق نشده است.

وى افزود: در 25 آبان سال 95 در دیدار مسئوالن 
اســتان اصفهان با رهبر معظم انقــالب آیت ا... 
طباطبایى نماینده ولى فقیه به موضوع بحران آب 
در استان اشاره کردند که پاسخ ایشان این بود که 
تمام ســعى متولیان این حوزه باید این گونه باشد 
که این موضوع به خوبى حل شود و باعث اختالف 
میان مردم نشود اما مشاهده مى کنیم تاکنون اقدام 

مؤثرى دراین زمینه انجام نشده است. 

پافشارى بر استعفا به رغم درخواست الریجانى؛

نمایندگان اصفهان 
فردا به مجلس نمى روند

با وجــود رونق خریــد و فــروش فرش دســتباف در 
نمایشــگاه امســال فرش به اندازه تقاضا در بازار وجود 

ندارد.
تولیدکنندگان شــرکت کننده در این نمایشگاه، دلیل 
این افت تولید را افزایش نیافتن قیمت فرش دســتباف 

بیان مى کنند.
افزایش قیمت مواد اولیه فرش دســتباف و دســتمزد 
بافندگان، از دیگر دالیل بى رغبتى تولیدکنندگان براى 

تولید کم است.

تولید کنندگان فرش، افزایش نــرخ ارز را دلیل افزایش 
مشترى فرش دستباف ایرانى دانســته و مى گویند: با 
توجه به مقرون به صرفه بودن خرید فرش ایرانى براى 
مشتریان خارجى، این متقاضیان به خرید فرش ایرانى 

رغ بت بیشترى پیدا کرده اند.
با تثبیت نرح ارز، براى تولید کنندگان این فرصت فراهم 
مى شود تا با مشخص شدن قیمت تمام شده فرش، این 
محصول با قیمت متناســب منطبق با منفعت خریدار و 

فروشنده به بازار عرضه شود.

گروهى از کشــاورزان و باغداران شــرق اصفهان روز 
پنج شنبه با حضور در مسجد گلزار خوراسگان خواهان 
رسیدگى به مشــکالت معیشــتى و تخصیص نیافتن 

حقابه هاى خود از رودخانه زاینده رود شدند.
این کشــاورزان و باغداران از مناطق و شهرهاى شرقى 
اصفهان از جمله زیار، ورزنه، اژیه، هرند، براآن همراه با 
خانواده هاى خود در محل یاد شــده گرد هم آمدند و بر 
توجه بیشتر مسئوالن براى حل معضالت کشاورزان و 

اجراى وعده هاى مدیران کشور تأکید کردند.
حیدرعلى عابدى و ناهید تاج الدیــن، نمایندگان مردم 

اصفهان در مجلس شوراى اسالمى در این جمع حضور 
داشتند.

کشاورزان و باغداران پیش از این و در سال هاى گذشته 
و به ویژه در ماه هاى اخیر با حضور در برخى مکان هاى 
از قبل اعالم شــده خواهان تخصیص حقابه خود براى 

کشت پاییزه شدند.
همچنین کشاورزان شــرق و غرب اصفهان نیز امسال 
و در چند نوبت با حضور و اجتماع در نقاط مختلف شهر 
اصفهان خواهان بازگرداندن حقابه خود از زاینده رود شده 

و مسئوالن را به حل مشکالت خود فراخوانده بودند.

 شهردار فالورجان درباره اجراى پروژه مرمت پل تاریخى 
شــهر فالورجان گفت: مرمت این پل با مشارکت اداره 
میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى شهرستان 
فالورجان از اواخر مهرماه امســال آغاز شده که فاز اول 
آن با 50 درصد پیشرفت فیزیکى در انتهاى آذر ماه97 به 

بهره بردارى خواهد رسید. 
جواد نصرى افزود: همچنین اجراى فاز دوم و سوم مرمت 
پل تاریخى فالورجان به شــرایط آب و هوایى بستگى 
دارد. وى بیان کرد: بازســازى کف دهانه هاى پل در فاز 
نخســت، مرمت کامل نماى پل در فاز دوم و بازسازى 
دیواره هاى آجرى، به همراه سنگ فرش روى پل در فاز 

سوم در نظر گرفته شده است.
رئیس شــوراى اســالمى شــهر فالورجان نیز در این 
خصوص چنین گفت: بــا توجه به اینکــه پل تاریخى 
ورگان نماد فرهنگى و شــاخص شهر فالورجان است، 
رسیدگى، بازسازى و مراقبت از این اثر تاریخى از امورات 
واجب شهرى به حساب مى آید که با توجه به نظر مساعد 

شهردار و همکارى اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى 
و گردشگرى شهرســتان  فالورجان در دستور کار سال 

97 قرار گرفت.
لیال اله دادیان در ادامه افزود: از ســوى دیگر، به منظور 
زیباســازى نماى بهتر پل از ســمت اتوبان ذوب آهن، 
نورپردازى سمت دیگر پل در آینده نزدیک انجام خواهد 

شد.

رونق خرید و فروش فرش دستباف در نمایشگاه

تجمع دوباره کشاورزان شرق اصفهان  

مرمت پل تاریخى فالورجان با 50درصد پیشرفت 
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کارگردانى ســریال «الف ویژه» که پیش از ایــن برعهده محمدرضا 
هنرمند بود به کمال تبریزى سپرده شد.

زینب تقوایى، تهیه کننده سابق ســریال «الف ویژه» به کارگردانى محمدرضا 
هنرمند درباره واگذارى این ســریال به گروهى دیگر گفت: از ابتدا قرار بود تا 
سریال «الف ویژه» را به همراه آقاى هنرمند تولید کنیم اما از آنجایى که سازمان 
صداوسیما تمایل داشت تا این سریال در رمضان 98 پخش شود ما از تولید انصراف 

دادیم.
 وى ادامه داد: آقاى کمال تبریزى و محمد مسعود، کارگردانى و تهیه کنندگى این سریال 

را به عهده دارند. 
تهیه کننده سریال «مدینه» با اشاره به دلیل این واگذارى بیان کرد: طبق فیلمنامه اى 

که دو سال درگیر آن بودیم حداقل زمان براى تولید «الف ویژه» یکسال تخمین زده 
شده بود و ما نمى توانستیم در مدت زمان کمترى چنین کارى با چنین پروداکشنى را 

به تولید و پخش برسانیم. 
تقوایى در ادامه افزود: هدف تولید کار با کیفیت و خوب و در شأن مخاطب تلویزیونى 
است و براى ما فرقى ندارد که کدام گروه و کدام سازنده این سریال را مى سازد. کما 

اینکه کمال تبریزى بهترین گزینه براى کارگردانى «الف ویژه» است.
وى درباره استفاده گروه جدید از لوکیشــن هایى که براى این سریال ساخته 
شده بود،  گفت: بخشى از لوکیشن هاى این ســریال در گرمدره ساخته شده 
به و قرار است تا آقاى مســعود و گروهشان بنا به اســتراترژى و نگاهى که 

فیلمنامه این سریال دارند از همان لوکیشن ها استفاده کنند. 
این تهیه کننده درباره تغییر متن این سریال نیز گفت: از آنجایى که 
نویسنده همان نویسنده قبلى است و تغییر نکرده نمى دانم تا چه 

میزان از متن دستخوش تغییرات خواهد شد.

یارى با «برمودا»
بهنوش بخت

 به فجر مى رود

حجت االسالم و المسلمین حبیب رضا ارزانى ، دبیر ستاد عالى 
کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد کشور به همراه هیئتى با 
حضور در منزل جمشید مشایخى، بازیگر پیشکسوت کشور 

به عیادت وى رفت و با ایشان دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار جمشید مشایخى ضمن ابراز بهبودى و تشکر 
از محبت هاى همه کسانى که در این ایام جویاى احوال وى 
بودند، گفت: من خود را خدمتگزار مردم مى دانم و از اینکه 
هنوز نتوانسته ام کارى در خور شأن مردم ایران انجام دهم، 

غصه مى خورم.
وى به بیان خاطراتى از مرحــوم على حاتمى در فیلم هاى 
«کمال الملک» و «ســوته دالن» اشــاره کرد و افزود: او 
یکى از شــخصیت هاى بزرگ ســینماى ایران بودند که 
بسیار اخالق مدار و متعهد کار مى کرد، البته امروز هم افراد 
بزرگى در سینما داریم که مى توانند آثار فاخر و ارزشمندى 
را در شناسایى شخصیت هایى همچون «کمال الملک» 

خلق کنند.
جمشید مشایخى بازى در فیلم هاى «هزاردستان»، «کمال 

الملک»، «سوته دالن»، «یک بوس کوچولو» و... را برخى 
از آثارى دانست که آنها را دوست دارد و گفت: گاهى براى 
رســیدن به یک نقش نیاز به مطالعه چندین کتاب است، 
گاهى هنرپیشه باید با افراد برجسته آن حوزه دیدار کند تا 

بتواند خود را به آن شخصیت نزدیک کند.
مشایخى در بخش دیگرى از سخنانش به زیبایى ها و قدمت 
استان اصفهان اشاره کرد و گفت: تمام ایران زیباست و من 
همه جاى این کشور را دوست دارم و قطعًا بى دلیل نیست 
که انگلیسى ها و آمریکایى ها به اینجا چشم دارند. وى در 
توصیه اى به جوانان عالقه مند بازیگرى گفت: اگر به این 
حوزه عالقه دارید باید ضمن داشتن استعداد، انگیزه خدمت 
به مردم و فرهنگ این ســرزمین را نیز داشته باشید. فیلم 
تنها یک سرگرمى نیست، بلکه باید با نمایش آن به مردم 
درس هایى داده شــود، همچنان که هنرمندان پیش از ما، 
همچون حافظ، سعدى و فردوسى به ما درس دادند. تواضع 
و فروتنى راه ماندگارى هنرمندان نزد مردم است، هنرپیشه 

و هنرمند خادم مردم هستند و نمره اش را از آنها مى گیرد.

محمدرضا مصباح، فرم حضور در ســى و هفتمین جشنواره فجر فیلم ســینمایى «برمودا» به کارگردانى رهبر قنبرى و تهیه کنندگى 
اواسط ماه اســفند وارد چرخه تولید شد گفتنى است؛ فیلم ســینمایى «برمودا» از در این رویداد سینمایى حضور خواهد داشت.جشنواره فیلم فجر را پر کرد و ان شاءا... «برمودا» قنبرى با پایان مراحل فنى فرم حضور در سى و هفتمین محمدرضا مصبــاح گفت: این فیلم بــه کارگردانى رهبر را پر کرد.

فروردیــن   26 و 
فیلمبــردار ى آن 
به پایان رســید. 

بهنــوش بختیارى، 
شــیرین ولى پور، على پاکزاد، سارا رضا موالیى، شــهرزاد کمال زاده، 
بهارلو، حدیثه کرمى، مجید لیاقت، 
ابوالفضــل خوشــبخت، مریم 
وطن پور، مهدیه خوشبخت و 
نسیم بهشتى و رامین شیروانى 

این فیلــم ســینمایى ایفاى نقش از جمله بازیگرانى هستند که در 
مى کنند.

فاطمــه معتمدآریــا گفت: اثــرات جنگ از 
شــاهرگمان به ما نزدیک تر اســت و من به 
عنوان کســى که کار هنرى مى کند، نسبت 
به ایــن مقوله  حساســیت بیشــترى 

دارم.
این بازیگر تئاتر و ســینما در نشســت 
خبرى که به بهانه  اجراى نمایش «خنکاى 
ختم خاطره» به نویســندگى و کارگردانى 
حمیدرضا آذرنگ برگزار شــد، درباره  حال 
این روزهاى تئاتر و ممیزى هاى احتمالى که 
در این نمایش با توجه به به روز بودن 
حرف آن اعمال شــده است، گفت: 
حال همه چیز بد است ولى به نظرم 
به ما ربطى ندارد. ما به عنوان کسانى که 
با هنر سر و کار داریم حالمان همیشه خوب 
است چون هنر پر از عشق و آفرینش است و 
چیزهاى دیگرى که حالشان بد است را با تئاتر 

خوب مى کنیم.
وى ادامه داد: من هــر زمانى که در  کارى حضور 
داشــتم به این فکر مى کنم که کار خود را انجام 
دهم. ممیزى مســئله  امروز و دیروز ما نیســت و 
حتى قبل از انقالب هم وجود داشته است اما آنچه 
آدم را ناراحــت مى کند، ممیــزى نکردن ابتذال 
است. البته نمى خواهم نامى نامعقول روى هنر 
بگذارم ولى خوشحال مى شوم اگر بشنوم جلوى

 بى خردى گرفته مى شــود یا جلوى بى فرهنگى 
گرفته شود.

به بهانه پخش سریال «بانوى عمارت» که تیتراژ آن 
با صداى محسن چاوشى روى آنتن تلویزیون مى رود 
مرورى بر تیتراژهاى محسن چاوشى بر سریال هاى 

ماندگار داشته ایم.
محســن چاوشــى یکى از خواننده هاى پرطرفدار 
و جوان موســیقى پاپ اســت که صداى خاصش 
مخاطبان زیادى را به خود جذب کرده اســت. این 
خواننده جوان کشــورمان یکى از چهره هایى است 
که مى تــوان از او به عنوان گزیــده کارترین ها در 

خواندن تیتراژ نام برد. 
محســن چاوشــى با خواندن آهنگ هــاى فیلم 
«سنتورى» به محبوبیت و معروفیت بیشترى دست 
یافت و بعد از آن تنها با چند تیتراژ در ســریال هاى 
تلویزیون دیده شــد. به بهانه پخش سریال «بانوى 
عمارت» و تیتراژى که محســن چاوشى براى آن 
خوانده مرورى بر چند تیتراژى که محسن چاوشى 

بر سریال ها داشته است مى کنیم.  همراه ما باشید.
محسن چاوشى با صدا و سبک خاصى که در خواندن 
دارد هواداران زیادى دارد و اغلب هوادارانش منتظر 
حضور بیشتر او در تلویزیون هستند. سریال «بانوى 
عمارت» به کارگردانى عزیزا... حمیدنژاد از امشب 

6 آذر 1397 روى آنتن شــبکه 3 سیما مى رود 
و محسن چاوشى به عنوان خواننده تیتراژ در 

این سریال حضور دارد.
با پخش تیزر ســریال «بانوى عمارت» با 
صداى محسن چاوشى هواداران این خواننده 

کشورمان براى آغاز پخش این سریال لحظه شمارى 
مى کنند. ســریال «بانوى عمارت» 

ملودرامى عاشــقانه اســت که 
مقطعــى از تاریــخ قاجار و 
شرایط سیاســى و اجتماعى 

آن دوران را روایت مى کند.
ســریال «ســایه بــان» به 

کارگردانى بــرادران محمودى 
سال 96 از شــبکه 2 سیما پخش 

شــد و محســن چاوشــى تیتراژ 
این ســریال را خوانــد و ترانه این 

خواننــده جوان بــراى تیتراژ ســریال 
«ســایه بان» مورد توجه هوادارانش قرار

 گرفت.
«سایه بان» با بازى بازیگرانى چون مجتبى 
پیرزاده، ســینا مهراد، امین تارخ، هســتى 
مهدوى فر، کامران تفتى و... روایتى از فراز 
و نشیب هاى زندگى اجتماعى چند خانواده 

و مشکالت اقتصادى بود.
سریال «شــهرزاد» به کارگردانى حسن 

فتحى یکى از ســریال هاى پرطرفدار در شــبکه 
نمایش خانگى بود که در ســه فصل توزیع شــد. 
محسن چاوشى بعد از خواندن ترانه هاى 
فیلم «ســنتورى» با خواندن تیتراژ و 
ترانه هاى سریال «شهرزاد» در میان 

هوادارانش محبوب تر شد.

جمشید مشایخى:

یارى با «برمودا»
بهنوش بخت

 به فجر مى رود

رفجرــینمایى «برمودا» به کارگردانى رهبر قنبرى و تهیه کنندگى رضا مصباح، فرم حضور در ســى و هفتمین جشنواره 
ط ماه اســفند وارد چرخه تولید شد ى است؛ فیلم ســینمایى «برمودا» ازن رویداد سینمایى حضور خواهد داشت.اره فیلم فجر را پر کرد و ان شاءا... «برمودا» ى با پایان مراحل فنى فرم حضور در سى و هفتمینرضا مصبــاح گفت: این فیلم بــه کارگردانى رهبررد.

نــن فروردی  2
بــردار ى آن 
ایان رســید. 

ــوش بختیارى، 
ا موالیى، شــهرزاد کمال زاده، 
ـیرین ولى پور، على پاکزاد، سارا
رلو، حدیثه کرمى، مجید لیاقت، 
الفضــل خوشــبخت، مریم
طن پور، مهدیه خوشبخت و 
سیم بهشتى و رامین شیروانى 

 جمله بازیگرانى هستند که در 
ن فیلــم ســینمایى ایفاى نقش 

ى کنند.

فاطمــه معتمدآ
شــاهرگمان به
ک عنوان کســى
به ایــن مقو

دارم.
این بازیگر ت
ب خبرى که به
ب ختم خاطره»

حمیدرضا آذرنگ
این روزهاى تئا
در این نم
حرف آن
حال ه
به ما ربطى
سر و کار با هنر
پ است چون هنر
چیزهاى دیگرى

خوب مى کنیم.
وى ادامه داد: من ه
داشــتم به این فکر
دهم. ممیزى مســئله
حتى قبل از انقالب هم
آدم را ناراحــت مى
است. البته نمى خو
بگذارم ولى خوشح
 بى خردى گرفته مى

گرفته شود.

گاهى براى رسیدن به یک نقش 
نیاز به مطالعه چندین کتاب است

تیتراژهاى ماندگار محسن چاوشى در تلویزیون فاطمه معتمدآریا:
  اى کاش ابتذال ممیزى شود

زیون مىرود
 سریال هاى 

ى پرطرفدار 
اى خاصش 
 اســت. این 
ه هایى است 
رترین ها در 

 هــاى فیلم 
شترىدست 
ــریال هاى 
ریال «بانوى
شى براى آن

سن چاوشى 
ه ما باشید.

ه در خواندن 
رانش منتظر 
ریال «بانوى 
بببمشب ژاد از ا

 مىرود
ر در راژ

» با 
ننده 

کنند. ســریال «بانوى عمارت» مى
ملودرامى عاشــقانه اســت که 

مقطعــى از تاریــخ قاجار و
شرایط سیاســى و اجتماعى 

آن دوران را روایت مى کند.
ســریال «ســایه بــان» به 

کارگردانى بــرادران محمودى 
2 از شــبکه 2 سیما پخش  6سال 96

شــد و محســن چاوشــى تیتراژ 
این ســریال را خوانــد و ترانه این 

خواننــده جوان بــراى تیتراژ ســریال 
«ســایه بان» مورد توجه هوادارانش قرار

 گرفت.
«سایه بان» با بازى بازیگرانى چون مجتبى 
پیرزاده، ســینا مهراد، امین تارخ، هســتى 
مهدوى فر، کامران تفتى و... روایتى از فراز 
و نشیب هاى زندگى اجتماعى چند خانواده 

و مشکالت اقتصادى بود.
سریال «شــهرزاد» به کارگردانى حسن 

نمایش خانگى بود که در ســه فصل توزیع شــد.
محسن چاوشى بعد از خواندن ترانه هاى
فیلم «ســنتورى» با خواندن تیتراژ و
ترانه هاى سریال «شهرزاد» در میان

هوادارانشمحبوب تر شد.

 ویژه» که پیش از ایــن برعهده محمدرضا 
 شد.

«الف ویژه» به کارگردانى محمدرضا 
روهى دیگر گفت: از ابتدا قرار بود تا 
 تولید کنیم اما از آنجایى که سازمان 
8ن98 پخش شود ما از تولید انصراف

ردانى و تهیه کنندگى این سریال 

طبق فیلمنامه اى 
سال تخمین زده 
 پروداکشنى را 

 تلویزیونى 
سازد. کما 

ساخته 
 شده 
بهى که

که 
ه 

سازد
یال مى 

کمال تبریزى سر

ارژنگ امیرفضلى با انتشار یک عکس، صفحه شخصى 
خود را به روز کرد.

ارژنگ امیرفضلى با انتشــار این عکس نوشت: «همین 
االن به صورت خیلى جدى در حال انجام کار ســریال 
«هشــتگ خاله سوســکه» قراره به صورت سى دى 
بیاد تو بقالیا و ســوپریا - کارگردان؛ محمد مســلمى. 

تهیه کننده؛حسن مصطفوى.
د ض؛ توى سرما و نداشتن لباس گرم به دلیل نوع گریم و 
لباس مجبورم کرد اختراع کنم و این اختراع رو در خدمت 
شما عزیزان هم مى گذارم، شما مى توانید از زیر شلوارى 
به عنوان کاله و شالگردن همزمان استفاده کنید. قابل 

شما رو نداشت.» 

سریال نوروزى شبکه یک سیما به تهیه کنندگى مهدى 
فرجــى از امروز شــنبه 24 آذر در اطــراف تهران کلید

مى خورد.
به گفته مهدى فرجى، فیلمنامه این سریال به قلم امیر 
وفایى به نگارش درآمده است و على صادقى، حمیدرضا 
آذرنگ، سعیدآقاخانى، هومن حاجى عبداللهى، سیاوش 
مفیدى، فریده سپاه منصور، نعیمه نظام دوست و سیروس 
میمنت درآن ایفاى نقش مى کنند. این تهیه کننده اظهار 
کرد: به زودى بازیگران دیگرى به این مجموعه اضافه 

خواهند شد.
«ن . خ» را سعید آقاخانى بعد از مدت ها دورى کارگردانى 

مى کند.
مجموعه تلویزیونى «ن. خ» کارى از گروه فیلم و سریال 
شبکه یک سیماست که در 16 قسمت50 دقیقه  اى براى 

پخش در ایام نوروز 98 تولید مى شود.

فریبرز عرب نیا ضمن پاسخ به حواشى، اعالم کرد که در 
کانادا به عنوان راننده، بیماران را منتقل مى کند.

این بازیگر معــروف که چندى پیش درباره انتشــار خبر 
سکونتش در کانادا واکنش نشان داده بود، درباره حواشى 

پیش آمده از سخنان خود توضیح داد.
توضیحات عرب نیا به این شــرح اســت: «زاویه نگاهم 
سیاسى نیست بلکه فرهنگى اســت. کسانى مدنظر من 
هستند که با وجود تمام مشکالت براى بهبود امور تالش 
مى کنند. من از ایران ارز خارج نمى کنم و همینجا درآمد 
دارم و همینجا کارى را شــروع کردم که هنرى نیست و 
امیدوارم فرهنگى و کمک به همنوعان باشــد. به عنوان 
راننده، کسانى که بیمار هســتند را جا به جا مى کنم و از 
این راه درآمد دارم. اما اگر کسى درآمدش را از ایران خارج 

مى کند بر اساس قانون حقش هست.
اگر تلویزیون به دیگران تهمــت بزند خالف قانون رفتار 
کرده. اگر دست من یا دیگران براى مقابله با این رفتار کوتاه 
هست دلیل این نیست که با این موضوع و تهمت پراکنى 
یک خبرنگار موافقیم. من موقتاً خارج از ایران براى شرایط 

تحصیل پسرم زندگى مى کنم.

بعضى ها به من ایراد گرفتند که اگر در تلویزیون مشهور 
شدم چرا علیه تلویزیون صحبت مى کنم. همه مى دانند که 
من از طریق تلویزیون مشهور نشدم اما اگر اینطور هم بود 
دلیل نمى شد علیه رفتارهاى غلط تلویزیون صحبت نکنم. 
آنهایى که مى گویند چون من از تلویزیون حقوق گرفتم، 
باید سکوت بکنم و هر تهمتى زده مى شود پاسخ ندهم... 
معناى حرفشان این است که پول مى گیرى ساکت شو! 
حقوقى که آدم دریافت مى کند اگر قانونى و پاك باشــد 
متعلق به خود شخص است چون در ازایش کارى انجام 

داده است.
این راه شروع مسیرى است که مى توانیم به دیگران حکم 
کنیم چى بخورد چى بپوشد چى بگوید چى نگوید این دیگر 
اسمش انسان نیست مى شود یک ماشــین فرمانبر. اگر 
کســى قرارداد مى بندد و کارى انجام مى دهد آیا از طرف 
کارفرما باید به عنوان یک ماشین فرمانبر به او نگاه بشود؟

اگر من ســریالى براى صدا و ســیما بازى کردم سهمى 
در موفقیت آن سریال داشــتم یا نداشتم؟ هدف من این 
اســت که با حرف هایم بین مردم همبستگى ایجاد بشود 

نه جدایى.»

توضیح فریبرز عرب نیا درباره زندگى اش در کانادا

 راننده بیماران هستم!

آرایش عجیب آقاى بازیگر!

سعید آقاخانى «ن.خ» را 
براى نوروز مى سازد

فیلم «همه مى  دانند» ســاخته اصغر فرهــادى، نامزد 
هشت بخش سى  و سومین دوره جوایز سینمایى اسپانیا 

شده است.
به گزارش سایت رسمى  این جشــنواره سینمایى موسوم 

به «جوایز گویا»، فیلم فرهادى نامزد جوایز بهترین فیلم، 
کارگردانى، فیلمنامه اصلى ، ترانه اصلى ، بازیگر مرد (خاویر 
باردم)، بازیگر زن (پنه لوپه کروز)، بازیگر نقش دوم (ادوارد 

فرناندز) و بهترین مونتاژ (هایده صفیارى) شده است.
جوایز گویا، معتبرترین جایزه ملى ســینماى اسپانیا و یکى  از 

معتبرترین جایزه هاى سینمایى جهان به شمار مى  رود.
جایزه گویا، هر ساله از سوى آکادمى هنر و علوم سینمایى اسپانیا با 

هدف حمایت از سینماگران در اواخر ژانویه (دى ماه) به آثار برتر سینما 
در بخش هاى مختلف اعطا مى  شود.

فیلم «همه مى  دانند» ماجراى زنى  اســت که براى شرکت در یک مراسم 
عروسى ، از بوئنوس آیرس آرژانتین به دهکده زادگاه خود سفر مى  کند اما آنچه 

باید یک دیدار کوتاه خانوادگى باشد، با وقایعى پیش بینى  نشده تغییر مى  یابد. 

فیلم اصغر فرهادى 
نامزد 8 بخش جایزه 
سینمایى اسپانیا شد
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عبور و مرور مدیران
 و دوام برانکو

 ایرج عرب، چهارمین مدیرى اســت که برانکو در دوران حضورش در 
پرسپولیس مى بیند. ایرج عرب حراست سابق وزارت ورزش، به عنوان 
سرپرست باشگاه پرسپولیس انتخاب شــد تا فعًال در غیاب حمیدرضا 
گرشاســبى کارهاى مدیریتى باشگاه پرســپولیس را انجام دهد. البته 
مشخص نیست عمر مدیریت جدید سرخ ها چقدر باشد اما به هر حال او 
روز چهارشنبه هفته گذشته به عنوان مدیر راهى تمرین سرخ ها شد و 

عکسى به یادگار با سرمربى تیم پرسپولیس نیز انداخت.
عرب، چهارمین مدیرى اســت که برانکو در تیم پرســپولیس تجربه 
مى کند. ایوانکوویچ در بهار 94 با محمدحسین نژادفالح به پرسپولیس 
آمد. نژاد فالح که عضــو مجلس نیز بود، در ترکیه قــرارداد یک و نیم 
ســاله را با برانکو امضا کرد تا کار پروفســور و پرســپولیس آغاز شود.

 برانکو 19 فروردین به ایــران آمد و اولین صحبــت هایش را اینطور 
انجام داد: «من مى دانم پرســپولیس دقیقاً یعنى چه. اینجا یک ارتش 
30 میلیونى است که 30 میلیون سرمربى دارد.» نژاد فالح که برانکو را 
به ایران بازگردانده بود، خیلى زود باشگاه پرسپولیس را ترك کرد و على 
اکبر طاهرى جاى او را گرفت. طاهرى و برانکو تعامل خوبى باهم داشتند 
و دو و نیم فصل موفق را باهم سپرى کردند. طاهرى قرارداد جدیدى را 

در میانه هاى لیگ پانزدهم با برانکو امضا کرد تا پروفسور براى دو فصل 
دیگر در پرسپولیس بماند.

قراردادى که برانکو و طاهرى امضا کردند تا پایان لیگ هفدهم بود اما 
مدیر کوتاه قامت و پرسروصداى پرسپولیس چند ماه مانده به اتمام لیگ 
هفدهم برکنار شد و گرشاسبى جاى او را گرفت. گرشاسبى هم پس از 
نشستن روى صندلى مدیریت، تصمیم به تمدید با پرافتخارترین سرمربى 
خارجى باشگاه گرفت؛ مربى موفق پرسپولیس بار دیگر با قرمزها به توافق 
رسید و طبق قرارداد جدید قرار شد تا پایان لیگ نوزدهم در پرسپولیس 
بماند اما عمر مدیریت گرشاسبى حتى به یکسال هم نرسید تا برانکو در 
آستانه چهار سالگى حضورش در پرسپولیس، چهارمین مدیر را هم بر 

خود ببیند.
حاال هواداران پرســپولیس بار دیگر انتظار دارند قرارداد سرمربى جدید 
تیمشان براى سومین بار تمدید شــود. تمدید قرارداد دو ساله یا بیشتر، 
برانکو را مى تواند به پرسابقه ترین مربى تاریخ پرسپولیس تبدیل کند 
چرا که حتى سلطان سرخ ها یعنى على پروین هم نتوانسته به صورت 
متوالى هفت سال در پرسپولیس بماند و بدون شک برانکو شایستگى 

این عنوان را دارد.

در فوتبال حرفه اى نخواهید دید مربى اى در کنفرانس 
خبرى پیش از بازى یا بعد از بازى شــرکت نکند. چه 

تیمش ببرد و چه تیمش ببازد. 
 اما در فوتبــال ایران تعــداد زیادى از نشســت هاى 
خبرى حذف مى شــود و یا ســرمربى دســتیارش را 
به نشســت خبرى مى فرســتد و این در فوتبال ایران 
بدعت شــده و وقتى هم خبرنگاران از مدیر رسانه اى 
در خصوص علت غیبت ســرمربى مى پرســند مدیر 
رســانه اى مى گوید سرمربى کمى کســالت داشت، 

تمرین داشــت، عصبانى بود و بهانه هایى از این دست 
و در پایان هم با یک عذرخواهى همه چیز ختم به خیر 

مى شود. 
اگر ایــن اتفاق در فوتبــال حرفــه اى رخ نمى دهد و 
یا کمتر رخ مى دهد، بخاطر جرایم ســنگینى اســت 
که بــراى مربى خاطــى در نظــر گرفته مى شــود. 
این خبر را بخوانید: «نبیل معلول، سرمربى تیم الدحیل 
بعد از باخت به پرســپولیس در نشســت خبرى حاضر 
 AFC نشــد. این مربى به پرداخت ده هــزار دالر به

محکوم شده است. باشگاه الدحیل هم بخاطر این اقدام 
ســرمربى خود باید به صورت جداگانه ده هزار دالر به 

کنفدراسیون فوتبال آسیا پرداخت کند.»
200 میلیون تومان جریمه نقدى با احتساب دالرى ده 
هزار تومان براى شرکت نکردن در یک نشست خبرى! 
اگر این جریمه در ایران هم براى مربیانى که در نشست 
خبرى حاضر نمى شوند و یا دستیاران خود را به نشست 
مى فرستند اجرا مى شــد بى شک دیگر هیچ مربى اى 
نشســت خبرى را بى اهمیت فرض نمى کرد و در آن 

غیبت نمى کرد و البته جرأت بیمارى ها و کسالت هاى 
فرضى را هم نمى داشت.

گفتنى اســت در حــال حاضــر و در لیــگ برتر هیچ 
جریمه اى بــراى مربــى اى که در نشســت خبرى 
حاضر نمى شــود در نظر گرفته نمى شــود. جدیداً  هم 
خیلــى از مربیــان بعد از باخــت در نشســت خبرى

حاضر نمــى شــوند بــه بهانــه اینکــه از باخت یا 
نتیجــه اى کــه در بــازى رقــم خــورده عصبانى

 هستند!

جریمه سنگین کنید تا 
جرأت بیمارى و کسالت نداشته باشند!

تساوى بدون گل ذوب آهن برابر نفت مسجدسلیمان 
تنها یک ویژگى  خوب براى سبزپوشــان داشت: آنها 
توانســتند چهارمین کلین شیت خود در لیگ هجدهم 
را ثبت کنند. آخرین بــار، بازیکنان ذوب آهن در هفته 
نهم برابر سپیدرود رشت، دروازه خود را بسته نگه داشته 
بودند و حاال بعد از پنج بازى، بار دیگر توانســتند این 
کار را انجام دهند. 
آنهــا بــه جز 
سپیدرود و نفت 
مسجدســلیمان، 
در هفتــه اول برابر 
نســاجى مازندران 
و هفته ســوم مقابل 
ســایپا، موفق به ثبت 
کلین شیت شــدند تا 
حاال در آخریــن بازى 
نیم فصل اول، چهارمین 

کلین شیت آن ها ثبت شود.
پیش از این، على منصوریان 
از ساختار دفاعى تیمش انتقاداتى 
کرده و معتقد بود اولین کارى که 
باید در ذوب آهــن انجام دهد، 
بازســازى ســاختار دفاعــى 
سبزپوشــان اســت. نایب 
قهرمان فصل گذشــته تا 
االن 18 گل دریافــت 
کرده کــه 15 گل آن تا 
هفته یازدهم و قبل از حضور 
منصوریــان به جــاى نمازى 
بوده است. تیم تحت هدایت 
منصوریــان در این چهار 
مسابقه، سه گل دریافت 
کرده اســت و سرانجام 
بعد از ظهر چهارشنبه 
هفته گذشــته بعد از 
مدت ها کلین شیت 

دیگرى ثبت کرد.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان مى گوید که تمامى 
اشتباهات داورى براى زمین زدن شخص او است و نه 

کس دیگرى.
ســعید آذرى که بعد از تســاوى تیمش با نفت مسجد 
سلیمان، بســیار ناراحت بود، به خبرنگاران گفت: صبر 
مردم لبریز شده است و نمى دانم چه اتفاقى براى فوتبال 
اصفهان افتاده است. شما شاهد بودید یک بازیکن مسجد 
سلیمان باید اخراج مى شد. خطایى هم روى حسینى شد 
و بازیکنان گفتند پنالتى است. تمامى قضایا به این نکته 

خواهد رسید که حق فوتبال اصفهان تضییع شده است.
وى در ادامه گفت: گفتم تا فاجعه اى رخ نداده اســت، 
فکرى به حال داورى ها و شرایط مسابقه کنید. صبر مردم 
لبریز شده است. تا کى باید جلوى هوادار را بگیریم و یا 
اعتراض آنها را در گلو خفه کنیم؟ خداى نکرده اتفاقى 

بیافتد، باید آقایان پاسخ دهند. 
 مدیرعامل ذوب آهن در ادامه، اعتراضات خود را شدیدتر 
کرد و گفت: اینکه مى گویند داور اشتباه کرده است، چه 
مشکلى از ما حل مى کند؟ ما باید بهایش را بدهیم. با یک 
سوت، با سرنوشــت یک تیم بازى مى کنند و هدفشان 
فقط ســعید آذرى اســت؛ نه کس دیگرى. هدف این 
سوت ها آذرى است. غافل از اینکه بزرگى را خدا مى دهد 
و با چهار ســوت داورى نمى توانند بزرگى را از انسان 

بگیرند.

 بیســتمین ویژه برنامه «فوتبال به وقت اصفهان» با محوریت پخش دیدار تیم هاى سپاهان اصفهان 
و استقالل خوزستان برگزار مى شود. دیدار تیم هاى فوتبال سپاهان و استقالل خوزستان امروز شنبه 
ساعت 15 برگزار مى شود.ویژه برنامه «فوتبال به وقت اصفهان» در ادامه پخش و کارشناسى مسابقات 
مختلف فوتبال، از حدود 45 دقیقه پیش از آغاز این دیدار در فرهنگسراى اسوه (خیابان صمدیه لباف) 

پذیراى فوتبالدوستان اصفهانى خواهد بود.
این ویژه برنامه با آیتم هاى جذاب دیگر از ســاعت 14و 15دقیقه آغاز و ورود براى عموم و خانواده ها 
آزاد و رایگان است.منصور ابراهیم زاده، سرمربى سابق سپاهان و ذوب آهن و حسام فتاحى، مربى فعلى 

سپاهان مهمانان و کارشناسان این برنامه خواهند بود.
ویژه برنامه هاى برنامه «فوتبــال به وقت اصفهان» به همت معاونت فرهنگى شــهردارى منطقه 2 

اصفهان برگزار مى شود.

 آخرین بازى نیم فصل نخســت لیگ برتر در غیاب گلزنان اول تیم هاى استقالل خوزستان و سپاهان 
اصفهان برگزار مى شود.

تیم فوتبال استقالل خوزستان امروز شنبه 24 آذر ماه در آخرین بازى از نیم فصل نخست 
لیگ برتر به دیدار سپاهان اصفهان مى رود. این مسابقه در حالى برگزار 
مى شود که گلزنان اول هر دو تیم به علت محرومیت قادر به حضور در 

میدان مسابقه نخواهند بود.
وحید خشتان، مهاجم پنج گله  تیم استقالل خوزستان به دلیل چهار اخطاره 
شدن از حضور در بازى امروز محروم است و کى روش استنلى، مهاجم برزیلى و 9 گله  سپاهان هم ب خاطر 

دریافت کارت قرمز نمى تواند زردپوشان اصفهانى را در ورزشگاه غدیر همراهى کند.

سرمربى تیم نفت مسجدسلیمان که روزگارى دستیار کرانچار بود، حاال بعد از دیدارى که با ذوب آهن 
داشته تلویحاً به او و تیم ملى امید حمله کرده است.

 علیرضا مرزبان در مورد دیدار با ذوب آهن در اصفهان و همچنین تیم ملى امید ایران گفته است: از گرفتن 
یک امتیاز در خانه ذوب آهن بى نهایت خوشحال هستیم. با توجه به شرایطى که تیم ما دارد، انتظار اینکه 
نیم  فصل را با 15 امتیاز پشت سر بگذاریم، سخت بود. این تیم مشکالت زیادى داشته است و من سومین 
مربى اش هستم. باید به بازیکنانم تبریک بگویم که شجاعانه جنگیدند. ما در این دیدار فقط دو فرصت 
بسیار خوب به ذوب آهن دادیم. پس از اخراج بازیکنمان، متحدتر شدیم و سایر نفرات بیشتر دویدند. ما 

حاال وارد نیم فصل شدیم و در این مدت تمرینات را ادامه مى دهیم و بازیکنانى را جذب مى کنیم.

دروازه بان ما در این بازى، دو بار عکس العمل هاى خوب داشت.  متأسفانه دروازه بان هایى را به تیم امید 
ایران دعوت مى کنند که دیده نمى شوند. گلر ما بهترین کیفیت را دارد اما دعوت نمى شود. نمى دانم نقش 
دالل ها که فوتبال پایه را نابود مى کنند، چیست. تیم ما از میانمار مى بازد و آبروى فوتبال ایران مى رود. باید 

مشخص شود که چه کسانى کار مى کنند که بازیکنان پایه و با کیفیت کنار گذاشته مى شوند.
ممکن است یک تیم که دچار مشکالت است، با رفع آن ثبات بهترى پیدا کند و اعضاى تیم در 

کنار یکدیگر نتایج بهترى بگیرند. البته تضمینى وجود ندارد که تیم هاى باالى جدول در همان 
مکان بمانند. تیمى که باالست و تغییرات کمترى دارد، در باالى جدول مى ماند و در تیم هاى پایین 

جدول نیز این مسئله صدق مى کند.

 بازى پرسپولیس و ذوب آهن را به یاد بیاورید. چه اتفاقى افتاده است؟ 
چرا سرخ ها آنگونه به داور مســابقه حمله کردند و روز بعد رسانه ها و 
تیترهاى اختصاصى روزنامه ها  به مظلومیت پرسپولیس در برابر داورها 
پرداختنــد. ایــن دوگانــه مظلومیت در مقابــل ظلم از کجا شــکل 
گرفته اســت؟ یک روز از دســت هاى بســته و نیمکت خالى سخن 
مى گویند و روز دیگر همه را متهم مى کنند که مى خواهند مقابل آنها 

صف بکشند.
طارمى، بازیکــن و آقــاى گل چه تیمى بــود؟ یک زمانــى با آقاى 

طاهــرى ســوداى قهرمانــى در باشــگاه هــاى جهان داشــتید؟ 
حاال نه خبــرى از مهدى آقــاى گل هســت و نــه از بهترین مدیر 
دوران. انــگار آنهــا از ابتــدا وجود نداشــته انــد. فرامــوش نکنید
 قهرمانى هاى لیگ برتر با همین مغضوبین امروز شــکل گرفت. لطفًا 

سیاه نمایى را خاتمه دهید.
حاال نیم فصل دوم که فرا برســد دیگر خبرى از بهانه هاى مشــمئز 
کننده نیست و ســتاره هاى میلیاردى در کنار آقاى پروفسور خواهند 
بود. اتاق فکــر باید تدبیــرى بیاندیشــد و چه بهتر کــه این مظلوم 
نمایى ها ادامه داشــته باشــد. ســناریو جدید چند هفته اى است که 

نوشــته شــده اســت. حاال داوران مى خواهند ســر ما را ببرند و آنها
 نمى خواهند ما قهرمان شویم.  داوران به ما ضربه مى زنند آنهم در حالى 
که دو هفته متوالى با همین داوران توانستیم به تراکتور نبازیم و پنالتى
 ماشین سازى در تبریز گرفته نشــد و جلوى سپاهان هم به لطف داور 

بازى به تساوى کشانده شد.
تیم هایى از اشــتباهات داورى ها فغان مى کشــند که بیشترین سود را 
از همین خطاها برده اند.قهرمانى و اول شــدن خیلى خوب اســت ولى 
به شــرطى که در زمین بازى به دســت بیاید نه به این شــکلى که شما

 مى خواهید آن را به هر قیمتى به دست آورید.

کارلوس کى روش در تازه ترین صحبت هایى که با سایت فدراسیون 
فوتبال انجام داد صحبتى در مورد برانکو نداشــت و این مى تواند به 

معناى آتش بس میان سرمربى تیم ملى و پرسپولیس باشد. 
 این کشــمکش ها و شــاید کــرى ها کــه در فوتبــال حرفــه اى هم 
وجود دارد بر خالف تصــور نه به تیم ملــى ضربه زده و نه پرســپولیس 
و شــاید به نوعــى براى هــر دو مربــى ایجــاد انگیزه کرده اســت که 
در مســیر پیــش رو موفــق باشــند و دیدید کــه تیــم ملى بــا اقتدار 
به جــام جهانــى2018 صعــود کــرد و در جام جهانــى هــم ارائه گر

 بازى هاى خوبى بود و از ســویى پرســپولیس هم با دســت بســته، هم 

در لیگ برتر قهرمان شد و هم در لیگ قهرمانان آسیا تا بازى پایانى پیش رفت. 
بعد از خروج کى روش از تهران، برانکــو در مصاحبه با روزنامه «خبر 
ورزشى» به طور مفصل در مورد کى روش و خوشحالى دستیارش بعد 
از حذف پرســپولیس صحبت کرد و به نظر مى رسید این صحبت ها 
با پاسخى دوباره از سوى کى روش همراه شود اما سرمربى تیم ملى 
امروز در مصاحبه اى که با ســایت فدراسیون فوتبال داشت حرفى در 
این باره نزده است و این نشان مى دهد به دنبال آتش بس با سرمربى 

تیم پرسپولیس است.
جالب اینکه شــفر هم اخیراً  و در مصاحبه اش نقــدى به کى روش 

و تیم ملى داشــت اما ســرمربى تیم ملى در 
مواجهه با او در هتل آکادمى به گرمى رفتار کرد 

و دقایقى با هم گپ زدند. البته باید به این نکته به صراحت 
اشاره کرد در ســال هاى حضور کى روش در تهران دو تیم 
استقالل و پرســپولیس با وجود اردوهاى بلند مدت تیم ملى 
نهایت همکارى با کارلوس کى روش را داشتند و تنها یک بار

 برانکو به این موضوع اشاره کرد وقتى تیم ملى بازى ندارد بهتر 
اســت اردوى امارات را لغو کند که کى روش ناراحت شد و همه 

بازیکنان پرسپولیس را از اردو به تهران بازگرداند.

سیاه نمایى کافیه دیگه!

پایان موقت جنگ سرد

سعید نظرى

محسن کدخدایى

زهره فالح زاده

ى ى ر چ ر ى ى
را بى اهمیت فرض نمى کرد و در آن 

ى ب ور م ر زى ب ر ى یج
 هستند!

به تیم امید  دروازه بانهایى را
وت نمى شود. نمى دانمنقش 
وى فوتبال ایران مى رود. باید 

 گذاشته مى شوند.
د و اعضاى تیم در 

الى جدول در همان 
نییننننن ى ماند و در تیم هاى پا

حمله مرزبان به کرانچار!

اولین کلین شیت ذوبى ها 
با على منصور

تا کى اعتراض را 
در گلو خفه کنیم؟!

مدیرانمدیران
نکونکو

بودند و حاال بعد از پنج بازى، بار دیگر توانســتند این 
کار را انجام دهند. 
آنهــا بــه جز 
سپیدرود و نفت 
مسجدســلیمان، 
در هفتــه اول برابر 
نســاجى مازندران 
و هفته ســوم مقابل 
ســایپا، موفق به ثبت 
کلین شیت شــدند تا 
حاال در آخریــن بازى 
چهارمین نیم فصل اول،
ثبت شود. کلین شیت آن ها

پیش از این، على منصوریان 
از ساختار دفاعى تیمش انتقاداتى 
کرده و معتقد بود اولین کارى که 
باید در ذوب آهــن انجام دهد، 
دفاعــى  بازســازى ســاختار
سبزپوشــان اســت. نایب 
قهرمان فصل گذشــته تا 
8االن 18 گل دریافــت 
5کرده کــه 15 گل آن تا 
هفته یازدهم و قبل از حضور 
منصوریــان به جــاى نمازى 
بوده است. تیم تحت هدایت 
منصوریــان در این چهار 
مسابقه، سه گل دریافت 
کرده اســت و سرانجام 
از ظهر چهارشنبه بعد

هفته گذشــته بعد از 
شیت  مدت ها کلین

دیگرىثبت کرد. م هاى سپاهان اصفهان
ل خوزستان امروز شنبه 
ش و کارشناسى مسابقات 
(خیابانصمدیه لباف) ه

 براى عموم و خانواده ها 
سام فتاحى، مربى فعلى 

2ىشــهردارى منطقه 2

در
کرد

کته به صراحت 
در تهران دو تیم 
مدت تیم ملى  ند
تند و تنها یک بار
لىبازى ندارد بهتر

همه  شناراحت شد و
داند.

تماشاى خانوادگى دیدار امروز سپاهان در فرهنگسراى اسوهآقایاِن گل نیستند!

بگیرند.

 آخرین بازى نیم فصل نخســت
ااصفهان برگزار مى شود.

تیم فوتبال استق
ل

وحی
از حضور در بازى امروز محر شدن
دریافت کارت قرمز نمى تواند زردپو

تازه ترین صح کارلوس کى روش در
ب فوتبال انجام داد صحبتى در مورد
معناى آتش بس میان سرمربى تیم
 این کشــمکش ها و شــاید کــرى
وجود دارد بر خالف تصــور نه به تیم
و شــاید به نوعــى براى هــر دو مرب
در مســیر پیــش رو موفــق باشــند
به جــام جهانــى2018 صعــود کــ
 بازى هاى خوبى بود و از ســویى پرس

محسن کدخدایى
آ
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مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهــى: 139703902004000304 تاریــخ آگهــى: 1397/08/24 شــماره پرونــده: 
139504002004000771 و 139504002004000770 آگهى مزایده پرونده هاى اجرایى به شماره 
بایگانى: 9502550 و 9502551- ششــدانگ آپارتمان پالك هفتصد و نود و نه فرعى از چهار هزار و 
هشتصد و پنجاه دو اصلى (4852/799) مجزى شــده از نهصد فرعى به مساحت 207/48 مترمربع که 
مقدار 5/98 مترمربع آن بالکن اســت واقع در طبقه چهارم بانضمام پارکینگ شــماره 12 به مساحت 
11/8 مترمربع واقع در همکف و انبارى با شماره یک به مســاحت 4/25 مترمربع واقع در زیرزمین اول 
با قدرالســهم از عرصه مشاعى و سایر مشاعات و مشــترکات واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: 
اصفهان خیابان آب 250 کوچه بهروز کوچه ارغوان بن بست رویا که سند مالکیت آن در صفحه 551 دفتر 
امالك جلد 1278 ذیل شماره 237028 و شماره چاپى 191396 به نام آقاى مجید رضا کاظمى ثبت و 
صادر شده است با حدود آپارتمان: شماًال: اول دیوارى است به داکت دوم در شش قسمت که دوم و چهارم 
شرقى و قسمت ششم غربى است درب و دیوارى است به راه پله و آسانسور سوم در سه قسمت که قسمت 
دوم شرقى مى باشد دیوار اشتراکى با آپارتمان مجاور شــرقًا: دیوار به دیوار پالك 235 فرعى باقیمانده 
جنوبًا: در نه قسمت که قسمت دوم و هشتم غربى و قسمت چهارم و ششم شرقى مى باشد دیوار و پنجره 
است به فضاى حیاط غربًا: دیوار به دیوار پالك 233 فرعى. حدود انبارى: شماًال: دیواریست به تحتانى 
شارع شرقًا: درب و دیواریست به محوطه مشاعى پارکینگ جنوبًا: دیوار اشتراکى با انبارى شماره 2 غربًا: 
دیواریست به تحتانى پالك 233 فرعى. حدود پارکینگ: شماًال: خط مفروض مستقیم است با پارکینگ 
شماره 5 شرقًا و جنوبًا و غربًا: خط مفروض مســتقیم است به محوطه پارکینگ که طبق نظر کارشناس 
رسمى محل موصوف واقع در ضلع جنوبى طبقه چهارم، مجتمع مسکونى 13 واحدى آریا. ساختمان با 
قدمتى 9 سال با اسکلت بتنى، سقف هاى تیرچه و بلوك، نما ترکیبى از سنگ و آجر، بدنه و کف هاى راه 
پله و البى سنگ و در هفت سقف اجرا شده است. بدنه هال و پذیرایى و اتاق ها گچ و رنگ، بدنه ورودى 
اصلى و هال خواب چوب، کف ها سرامیک، بدنه آشپزخانه کاشى و کف سرامیک، کابینت ها از جنس ام 
دى اف، داراى گچ برى و نورپردازى، مجهز به سیستم اعالم و اطفاء حریق، داراى شومینه، درب هاى 
داخلى و ورودى چوبى و پنجره ها آلومینیومى، ســرمایش و گرمایش هواساز گودمن و پکیج، داراى 3 
اتاق خواب که یکى مستر است و داراى انشعابات برق اختصاصى و گاز و آب مشترك مى باشد که طبق 
اسناد رهنى شــماره 34354- 92/8/30 و 37892- 94/4/9 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 
106 اصفهان در قبال بدهى آقاى حسین عباسعلى زاده در رهن بانک ملت اصفهان واقع مى باشد و فاقد 
بیمه نامه است و از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 97/10/10 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 
واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه 
سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 12/800/000/000 ریال (دوازده میلیارد و هشتصد 
میلیون ریال) شروع و به هر کس خریدار باشــد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به 
ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در 
صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشــد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از 
مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
مى گردد ضمناً این آگهى در یک نوبت در روزنامه  چاپ اصفهان مورخ 97/9/24 درج و منتشر مى گردد 
و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ 
پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق 
به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید 
را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. 

م الف: 297760 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /9/105
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهــى: 139703902004000302 تاریــخ آگهــى: 1397/08/23 شــماره پرونــده: 
9000400200400509 و 9000400200400508 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شــماره بایگانى: 
9001405 و 9001407- تمامى بیست حبه (20 حبه) مشــاع (به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى) از 72 حبه 
شش دانگ پالك شماره هفتصد و سى و شش فرعى از بیست و چهار اصلى مجزى شده از چهارصد و 
پنجاه و شش و چهارصد و پنجاه و هفت فرعى واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان خیابان 
خرم بعد از بیمارستان صدیقه طاهره جنب سنگ تراشى، محل ایران خودرو سابق که سند مالکیت آن در 
صفحه 311 دفتر 713 امالك ذیل شماره 110427 و با شماره چاپى 492844 ثبت و صادر شده است با 
حدود: شماًال به پى اشتراکى با قطعه 735 به طول 17/55 متر شرقًا دیواریست به جاده به طول 18 متر 
جنوبًا به پى اشتراکى با قطعه 457 باقیمانده به طول 22/5 متر غربًا به خیابان دور شهر به طول 17/35 
متر که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق که بخشى از آن هم اکنون به عنوان مغازه فروش لوازم 
آشپزخانه فروشى است اسکلت آن فلزى، سقف تیرآهن و آجر، کف سرامیک و بدنه آجر با پوشش رومالین 
و دسترسى آن از خیابان و بخشى از آن که دسترسى آن از داخل گاراژ و در قسمت شمالى گاراژ قرار گرفته 
اسکلت آن فلزى، سقف شیروانى با پلیت فلزى، کف بتن و هم اکنون به عنوان کارگاه نقاشى و صافکارى 
در حال بهره بردارى مى باشد ملکى مرحوم امیرحسین و مرحوم داریوش شیران (بالسویه) که طبق اسناد 
رهنى شماره هاى 3930- 84/12/28 و 3933- 84/12/28 و 11488- 88/6/7 تنظیمى در دفتر اسناد 
رسمى شماره 901 تهران در رهن شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکى ایران خودرو (سهامى خاص) 
واقع مى باشد و از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 97/10/10 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع 
در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به 
مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه سه میلیارد و سیصد میلیون ریال شروع و به هر کس خریدار 
باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به 
آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و 
نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى وغیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده 
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى 
بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده  مســترد مى گردد ضمنًا این آگهى در یک نوبت در 
روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 97/9/24 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده 
به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین 
شده بانک ملى ایران در وجه اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى 
کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى اســت. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت 

ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 297759 
اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /9/106

حصر وراثت
آقاى / خانم سید کمال الدین حسینى بشناسنامه شماره  40455  به شرح دادخواست کالسه 97/1763  
از این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشــته که شادروان مکرمه خرازى 
بشناسنامه شماره  33089 در تاریخ 16/ 1397/07  درگذشــته و ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند 
از : 1- سید کمال الدین حسینى شماره شناســنامه 40455 نسبت فرزند  2- سیده زهرا حسینى شماره 
شناسنامه 92217 نسبت فرزند  3- سیده فاطمه حسینى شماره شناسنامه 92216 نسبت فرزند  4- سیده 
بتول حسینى شماره شناسنامه 92315 نسبت فرزند 5- اشرف السادات حسینى شماره شناسنامه 620 
نسبت فرزند 6- اعظم حسینى شماره شناسنامه 47630 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 311795  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان /9/306 
حصر وراثت

آقاى / خانم هوشــنگ محمودیان دســتجردى بشناسنامه شماره  124  به شــرح دادخواست کالسه 
97/1761  از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان نصرت 
قمیشه دســتجردى بشناسنامه شــماره  78 در تاریخ 04/ 1397/09  درگذشــته و ورثه وى درهنگام 
درگذشــت عبارتند از : 1- محمدتقى محمودیان دســتجردى شماره شناســنامه 2102 نسبت فرزند 
2- مجتبى محمودیان دستجردى شماره شناسنامه 248 نسبت فرزند  3- فاطمه محمودیان دستجردى 
شماره شناسنامه 25369 نسبت فرزند  4- سودابه محمودیان دستجردى شماره شناسنامه 25560 نسبت 
فرزند  5- سوسن محمودیان دستجردى شماره شناســنامه 1212 نسبت فرزند  6- افسانه محمودیان 
دستجردى شماره شناسنامه 249 نسبت فرزند  7- اعظم محمودیان دستجردى شماره شناسنامه 116 
نسبت فرزند 8- هوشنگ محمودیان دستجردى شماره شناسنامه 124 نسبت همسر ، 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 311801  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان/ 9/307 
حصر وراثت

آقاى / خانم نصرت رضائى بشناســنامه شماره  14  به شــرح دادخواست کالســه 97/1769  از این 
دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشــعار داشته که شادروان عباس شیروانى جوچى 
بشناسنامه شماره  329 در تاریخ 19/ 1397/08  درگذشــته و ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند از : 
1- امیرآقا شیروانى جوچى شماره شناسنامه 6 نسبت پدر 2- غالم رضا شیروانى جوچى شماره شناسنامه 
1100123059 نسبت فرزند 3- حمیدرضا شیروانى جوچى شماره شناسنامه 1100207260 نسبت فرزند 
4- صغرا شیروانى جوچى شماره شناسنامه 30 نسبت فرزند 5-فاطمه شیروانى جوچى شماره شناسنامه 
8862 نسبت فرزند 6- زینب شیروانى جوچى شماره شناسنامه 59 نسبت فرزند 7- نصرت رضائى شماره 
شناسنامه 14 نسبت همســر ، پس از تشریفات قانونى درخواســت 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 311814  دبیرخانه شوراى حل 

اختالف شعبه اول فالورجان/ 9/308 
اخطار اجرائى

شماره 920/97 تاریخ 97/09/20 مشخصات محکوم علیه: رســتم فربُد فرزند بهرام مجهول المکان 
مشخصات محکوم له : حسین اسماعیلى فرزند فرهاد به نشانى سودرجان – خ مطهرى جنب پمپ بنزین 
، تعمیرگاه فرهاد  محکوم به : بموجب رأى شماره 97/920  ش 1 ح تاریخ 97/09/20 حوزه فالورجان 
شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به حضور 
در دفترخانه و انتقال سند رسمى یکدستگاه خودروى بنز سوارى به شماره انتظامى 554 ى 36 – ایران 
23 در حق خواهان محکوم مى نماید به انضمام پرداخت هزینه دادرســى به مبلغ 560/000 ریال و نیم 
عشــر در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراى احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را 
قادر به اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد صریحًا اعالم نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاى مهلت مذکور معلوم شود که محکوم 
علیه قادر به اجراى حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن براى فرار از آن اموال خود را معرفى نکرده یا 
صورت خالف واقع از دارائى خود داده به نحوى که تمام یا قسمتى از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به 
حبس جنحه اى از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد .  م الف 314848  قاضى شوراى حل 

اختالف فالورجان شعبه سوم /9/309 
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان تعاونى اعتبار ثامن االئمه با وکالت مجتبى حقیقى  دادخواســتى بطرفیت خواندگان حســین 
رفیعى – حامد راجى – حســین صادقى – محمد على منجزى- على شــریفى- حسین شیخ حسنى 
مبنى بر مطالبه وجه چک به مبلغ 216000000ریال با کلیه خسارات قانونى تقدیم دادگاه هاى عمومى 
شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد واقع در نجف 
آباد ارجاع و به کالسه 970805 ح2 ثبت گردیده که  تاریخ رسیدگى به تاریخ 1397/10/29 ساعت 12 
مى باشد که به دلیل مجهول المکان بودن حسین شــیخ حسنى- حسین صادقى درخواست خواهان  و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خواندگان پس از  با نشر آگهى و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. 316259/م الف شفیعى - مدیر شعبه دوم  دادگاه هاى عمومى 

(حقوقى) دادگسترى شهرستان نجف آباد/9/310
اصالحى مفاد آرا

 اداره کل ثبت اسنادوامالك استان اصفهان- اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملک شاهین شهر- هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى- آگهى موضوع ماده 
3قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى واراضى ساختمانهاى فاقدسندرسمى – 

برابرراى شماره 139760302035000036- 97/8/9هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى مســتقر درواحدثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى غالمحســین جعفریان جزى فرزند محمدرحیم به شماره شناسنامه 
30صادره ازبرخوارمیمه درسه دانگ مشاع ارششدانگ یک باب خانه به مساحت 352/28مترمربع پالك 
675فرعى اط437اصلى واقع دربخش 16به آدرس گزخیابان فردوسى روبه روى خ جمهورى اسالمى 
خریدارى ازمالک رســمى خانم اقدس عرفانى محرزگردیده اســت لذابه منظور اطالع عموم مراتب 
درئونوبت به فاصله 15روزدرمورخ 97/5/28و97/6/12آگهى منتشــرگردید که درمتن آگهى اشتباها 
پالك 677فرعى از 437اصلى قیدگردیده که صحیح آن به شماره پالك 675فرعى از4378اصلى مى 
باشدکه بدین وسیله اصالح ومجددا دریک نوبت منتشــرمى گردد لذادرصورتى که اشخاص نسبت به 
صدورسند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهى به مدت یک ماه 
اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس از اخذرسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خودرا به مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى است درصورت انقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشــار : 97/9/24 م الف / 313211 ناصرصیادى  

صومعه – رییس ثبت اسنادوامالك شاهین شهر/9/311 
ابالغ رأى

آگهى دادنامه - شماره دادنامه : 9609973759501218 تاریخ تنظیم : 22 / 12 / 1396 شماره پرونده : 
96099837500113 شماره بایگانى : 960117 درخصوص دادخواست  خواهان آقاى حجت اله غفارى 
فرزندحسن به نشانى اصفهان شاهین شهر – شهرگز بلوارشهدا خ جمهورى ك شهیدرستمى پ 19به 
طرفیت خواندگان 1- عباســعلى عرب بیگى جزى فرزند محمدعلى به نشانى اصفهان – شاهین شهر 
– گز خ فردوسى خ مطهرى بن بست شهیدجوادیان پ 592- 2- حمیدمانى 3- مجیدمانى 4- نسرین 
مانى – 5- مهشید مانى 6- پروین مانى همگى به نشانى مجهول المکان به خواسته الزام خواندگان به 
انتقال سندرسمى یک سهم ازسه سهم ازبیســت وچهار سهم شش دانگ پالك ثبتى 440/359بخش 
16حوزه ثبتى اصفهان واقع درشاهین شهر شهرك الله ســرخ گزبرخوار مقوم به 3/100/000ریال به 
انضمام مطلق خســارات دادرســى – بدین توضیح که خواهان باتقدیم دادخواست وباحضور در جلسه 
رسیدگى مورخ 96/6/8این دادگاه اینگونه دادخواهى نموده است که به موجب مبایعه نامه عادى مورخ 
84/6/1مقداریک سهم ازسه سهم ازبیست وچهارسهم شش دانگ پالك ثبتى فوق الذکر را ازخوانده 
ردیف اول خریدارى کــرده وثمن معامله راپرداخت نموده وخوانده ردیف اول نیزمقدار ســهم مذکوررا 
ازشخصى به هویت حسن هفت برادران به عنوان وکیل خواندگان ردیف دوم الى ششم وبه موجب مبایعه 
نامه عادى مورخ 86/9/3خریدارى نموده وتاکنون سندرسمى مبیع به نام وى منقل شده است .خوانده 
ردیف اول با حضوردرجلسه رســیدگى فوق الذکر اظهارداشــته قبول دارم که مقدارسهم موردخواسته 
خواهان رابه وى فروخته ام وثمن آن رادریافت کرده ام وبنده نیزاین ملک را ازحسن هفت براداران که 
داماد خانواده مانى بوده وبه وکالت ازآنان ( هرچندوکالتنامه کتبى رویت نکردم ) خریدارى نمودم وحسب 
اطالعات واصله مالکین هم اکنون خارج ازکشورســکونت دارند .دادگاه ازتوجه به محتویات پرونده از 
جمله تصویرمصدق دوفقره مبایعه نامه مزبور ونظربه اینکه خواندگان ردیف دوم الى ششــم على رغم 
ابالغ قانونى ازطریق نشر آگهى درجلسه رسیدگى دادگاه حاضرنشده والیحه دفاعیه اى ارسال ننموده 
وبا الطبع هیچ گونه دفاعى درقبال خواسته مطروحه به عمل نیاورده وهمچنین هیچ گونه ایرادوخدشه 
اى نسبت به سمت آقاى حســن هفت برادران که به وکالت ازناحیه آنان مبادرت به فروش قطعه زمین 
مذکور نموده به عمل نیاورده اند وباعنایت به حاکمیت اصول صحت ولزوم برمعامالت عادى فوق الذکر 
واینکه خالف اصول مذکور اثبات نگردیده ونظربه اینکه مطابق باپاسخ اســتعالم ثبتى واصله ازاداره 
ثبت اسنادوامالك شاهین شهر – شش سهم مشاع ازبیست وچهارسهم شش دانگ پالك ثبتى مزبور 
به موجب سند شماره 33788مورخ 54/5/11 دفترخانه اسناد رسمى شماره 9اصفهان به نام خواندگان 
ردیف دوم الى ششم (فرزندان غالمحسین ) بالسویه انتقال قطعى یافته وبه نام آنان درجریان ثبت بوده 
وبه موجب اسناد انتقال اجرایى شماره 180164- 98/1/27و195750- 90/12/21تنظیمى دردفترخانه 
اسناد رسمى شماره 26شاهین شهر تمامت پنج سهم ازشش سهم ازبیست وچهار سهم شش دانگ پالك 
ثبتى مزبورازطرف اشخاص فوق الذکر به اشخاص ثالث انتقال اجرایى یافته  وبااین وصف درحال حاضر 
یک سهم ازپالك ثبتى مزبوربه نام خواندگان موصوف مى باشد وباتوجه به اینکه انتقال رسمى سند مبیع 
ازتوابع وملزومات عقد بیع محسوب مى گردد لذامستندابه مواد 198- 515- 519قانون آیین دادرسى 
مدنى ومواد219- 220و223- 224- 225- 326  0قانون مدنى حکم به الزام خواندگان ردیف دوم الى 
ششم به حضوردریکى از دفاتراسنادرسمى وانتقال سندرسمى مقداریک سهم ازبیست وچهارسهم شش 
دانگ پالك ثبتى فوق الذکر به نام خواهان صادروخوانده ردیف اول رابه عنوان فروشــنده یک ســهم 
مذکور به خواهان که موظف به فراهم نمودن مقدمات انتقال سندرسمى به نام خریدار ( خواهان ) بوده 
ازباب تسبیب به پرداخت مبلغ 192/500ریال بابت هزینه دادرســى درحق خواهان محکوم مى نماید 
وضمنابه لحاظ عدم مالکیت رسمى خوانده ردیف اول وعدم توجه دعوى اصلى مطروحه نسبت به وى 
ومستندا به بند 4ماده 84وماده 89قانون آیین دادرسى مدنى قراررددعوى اصلى مطروحه نسبت به وى 
صادرواعالم مى گردد .صدرراى صادره درقسمت محکومیت خوانده ردیف اول حضورى است وظرف 
بیســت روز  پس از ابالغقابل تجدیدنظرخواهى  در محاکم تجدید نظر استان اصفهان بوده ودرقسمت 
محکومیت ســایر خواندگان غیابى محســوب وظرف بیســت روز پس ازابالغ قابل واخواهى دراین 
شعبه دادگاه وســپس ظرف بیست روز قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظراســتان اصفهان مى باشد و
ذیل راى نیز حضورى است وظرف بیســت روز پس ازابالغ قابل اعتراض درمحاکم محترم تجدیدنظر 
اســتان اصفهان خواهدبود 302962 /م الف سعیدمهدى پور -  رییس شــعبه چهارم محاکم حقوقى 

شاهین شهر / 9/312 
مفاد آرا

 اداره کل ثبت اسنادوامالك استان اصفهان - اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملک شاهین شهر - 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى- آگهى موضوع 
ماده 3قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى واراضى ساختمانهاى فاقدسندرسمى 
– برابرراى شماره 139760302035000061- 97/4/3هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى مســتقر درواحدثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى غالمحســین جعفریان جزى فرزند محمدرحیم به شماره شناسنامه 
30صادره ازبرخوارمیمه درشش دانگ  یک باب مغازه  به مساحت 27/01مترمربع از پالك 675فرعى  
از437اصلى واقع دربخش 16به آدرس گزخیابان فردوســى روبه روى خ جمهورى اسالمى خریدارى 

ازمالک رسمى خانم اقدس عرفانى محرزگردیده اســت لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به 
فاصله 15روز آگهى مى شود درصورتى که اشخاص نســبت به صدورسند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهى به مدت یک ماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس 
از اخذرسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایى تقدیم نمایند 
بدیهى است درصورت انقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهد 
شد . تاریخ انتشار نوبت اول : 24/ 9 / 97 تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/10/9 م الف 313231   ناصرصیادى  

صومعه – رییس ثبت اسنادوامالك شاهین شهر/9/314 
مزایده اموال منقول نوبت اول

در پرونده شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى  شاهین شــهر محکوم علیهم لوله ســازى پاسارگاد به 
پرداخت مبلغ 83/500/000ریــال بابت اصل خواســته درحق محکوم له ومبلــغ 1/000/000ریال 
حق االجــرا محکوم گردیده اســت که محکــوم له درقبــال خواســته خوداقدام به توقیــف اموال 
محکوم علیه که به شرح زیرتوسط کارشناس خبره کارشناسى شــده است نموده است . صورت اموال 
موردمزایده یکدستگاه جوش زیر پودرى قرمزرنگدرحال کارموجود درخط تولیدلوله بامارك ومشخصات 
lingoln- idealarcdc -1500 a به شماره سریال 9624باولتاژتا44v فاقد پایه سرى مربوطه به 
ارزش 180/000/000ریال ( یکصدوهشتادمیلیون ریال ) باتوجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم 
علیه ابالغ ودرمهلت مقررمصون ازاعتراض مانده اســت این اجرا قصد فــروش اموال ازطریق مزایده 
رادارد . زمان برگزارى مزایده 97/9/24ساعت 8الى 8:30- محل برگزارى مزایده :اجراى احکام حقوقى 
دادگسترى شاهین شهر- مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد 
فروخته خواهد شد . برنده مزایده مى بایست 10 درصداز ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند 
تا عند اللزوم به حساب سپرده  واریز و تا یک ماه فرصت دارد ما بقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز 
نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى 
گردد . کسانى که مایل ب رکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى 
احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به 
همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شوند . 312532 

/م الف محسنى – دادورز اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر/ 9/316 
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهــى: 139703902004000328 تاریــخ آگهــى: 1397/09/21 شــماره پرونــده: 
9100400200400165 آگهى مزایده پرونده اجرایى کالســه: 9100459 شــش دانگ یک دستگاه 
آپارتمان واقع در طبقه همکف پالك پنج هزار و یکصد و شصت و دو فرعى مجزى شده از پالکهاى هزار 
و دویست و شش و هزار و ششصد و شش فرعى از پانزده هزار و دویست و یک اصلى به مساحت 157/51 
مترمربع که مقدار 5/33 متر مربع آن تراس اســت با قید به اینکه در حد شرق داراى پیشرفتگى میباشد 
بانضمام ششدانگ اعیانى پارکینگ پنج هزار و صد و شصت و پنج فرعى به مساحت 11/50 مترمربع با 
قدرالحصه از عرصه مشاعى و سایر مشاعات واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان- اتوبان 
شهید آقابابایى، کوچه 26، پالك 56 شمال مجموعه ادارى که ســند مالکیت آن در صفحه 607 دفتر 
331 امالك ذیل  ثبت شماره 651110 با شــماره چاپى 59833 ثبت و صادر شده است با حدود: شماًال 
اول بطول 1/30 متر دیوارى است به فضاى کوچه بن بست دوم بطول 6/10 متر دیواریست به فضاى 
پالك 3675 فرعى سوم که شرقى است به طول 3/05 متر دیواریست به فضاى خانه پالك 237 فرعى 
باقیمانده چهارم در سه قسمت که اول شرقى و سوم غربى اســت به طولهاى 3/10 متر و 5/25 متر و 
3/10 متر درب و دیواریست به راه پله و آسانسور مشاعى پنجم به طول 3/30 متر درب و دیوارسیت به 
فضاى خانه از پالك باقیمانده مذکور ششم بطول 1/20 متر دیواریست به فضاى پیاده رو خیابان شرقًا 
به طور شکسته به طولهاى 3/84 متر و 7/48 متر پنجره ها و دیواریست به فضاى خیابان جنوبًا اول به 
طول 1/70 متر دیواریست به فضاى پیاده رو خیابان دوم در سه قسمت که دوم غربى است به طولهاى 
5/47 متر و 4/90 متر و 7/05 متر دیوار کوتاه و پنجره و دیواریست به فضاى حیاط مشاعى غربًا به طول 
9/70 متر دیوار به دیوار خانه جزء پالك 237 فرعى حدود پارکینگ شماال به طول 5 متر خط مفروض 
است به محوطه مشاعى پارکینگ شرقاً به طول 2/30 متر خط مستقیم مفروض است به محوطه مشاعى 
پارکینگ جنوبًا به طول 5 متر خط مستقیم مفروض است به پارکینگ 5166 فرعى غربا بطول 2/30 متر 
خط مستقیم مفروض است به محوطه مشــاعى پارکینگ و پارکینگ مورد ثبت حق العبور از پارکینگ 
5166 فرعى را دارد و کانال کولر به ابعاد 0/5 * 0/5 محاط در آپارتمان مورد ثبت میباشد که طبق نظر 
کارشناس رسمى ملک مذکور یک اپارتمان سه خواب مسکونى با قدمت بیش از ده سال مى باشد و بر 
اساس اسناد ارائه شده مساحت تقریبى اپارتمان 157 مترمربع است این ساختمان داراى انشعاب آب و 
برق و فاضالب است اسکلت ساختمان بتن ارمه با سقف تیرچه بلوك و داراى اسانسور، پارکینگ و انبارى 
مى باشد مشخصات داخلى ساختمان عبارتند است کف سالن، سرویس و اشپزخانه سرامیک، دیوارها رنگ 
روغن، دیوار اشپزخانه و سرویس کاشى، کابینت اشپزخانه MDF، درب هاى داخلى چوبى و خارجى 
الومینیوم، نماى بیرون و حیاط اجر، کف حیاط و پارکینگ موزاییک، دستگاه پله سنگ، سرمایش کولر ابى 
و گرمایش بخارى مى باشد ملکى آقاى على منصورى که طبق سند رهنى شماره 4761- 1390/04/13 
دفترخانه 190 اصفهان در رهن بانک تجارت اصفهان واقع مى باشــد و طبق اعالم بانک داراى بیمه 
میباشد و از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 97/10/11 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در 
خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول "شهید صداقتى" ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به 
مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه پنج میلیارد و پانصد میلیون ریال شروع و به هر کس خریدار 
باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شــود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به 
آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و 
نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده 
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى 
بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در 
روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 97/9/24 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده 
به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین 
شده بانک ملى در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه 
کارت شناسایى معتبر الزامى اســت. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان 
روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 316407 اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان /9/313

رئیس مجمع خیران مدرسه ساز اســتان اصفهان گفت: 
راه اندازى پایگاه هاى ســالمت دانش آموزى را به منظور 

تحویل دانش آموزان سالم به جامعه در دستور کار داریم.
زهره میردامادیان اظهار کرد: بچه ها در خانواده و مدرسه 
نیازمند تعلیم و تربیت هستند و وجود مراکز سالمت براى 
تأمین ســالمتى آنها حایز اهمیت باالیى است و موجب 

تحویل دانش آموزانى کارآمد به جامعه مى شود.
وى با بیان اینکه مربیان و معلمان در مدارس به امر تعلیم 
وتربیت دانش آمــوزان مى پردازند و با دغدغه هاى فکرى 
براى آموزش و پرورش بچه ها روبه رو هســتند، افزود: در 
جامعه نیاز به ســاخت مراکزى است که سالمت فیزیکى 

و جســمى و هم ســالمت روح و روان دانش آموزان را 
پوشش دهد.

رئیس مجمع خیران مدرسه ساز اســتان اصفهان با بیان 
اینکه وجود پایگاه هاى ســالمت باعث مى شــود تا افراد 
سالم و توانمند به جامعه وارد شوند، گفت: در واقع با وجود 
این شــرایط دانش آموزان مى توانند با ایستادن روى پاى 

خودشان در آینده کشور را اداره کنند. 
وى ادامه داد: یکى از قوى ترین این نوع مراکز در این بخش 
مرکز مشاوره و پایگاه سالمت است که با راهنمایى که انجام 
مى دهند، موجب حل معضالت دانش آموزان و خانواده ها 

در مسائل مختلف با ارائه یک راهکار ساده مى شوند.

مدیر اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرســتان اصفهان 
گفت: 6000 هکتار از اراضى بیابانى مناطق شرقى اصفهان 
طى 40 سال اخیر تخریب و به کانون بحرانى انتشار ریزگردها 

تبدیل شده است. 
امیرحسین ولى افزود: مناطق بیابانى شرق اصفهان درحدود 
40 هزار هکتار مساحت دارد که تخریب این مناطق دو دلیل 
انسانى و طبیعى دارد که در جنبه انسانى آن معادن خاك، گچ، 
خاك رس، شن و ماســه، کوره هاى آجرپزى و زمین هاى 
کشاورزى رها شده نقش اصلى در تولید ریزگردها داشته است. 
وى با اشاره به موضوع آلودگى هوا که اکنون به عنوان یک 
چالش اساسى مطرح است، تأکید کرد: آلودگى شهر اصفهان 

و مناطق همجوار تنها به دلیل ریزگردهاى مناطق شرقى این 
خطه نیست اما ذرات ریز و گرد و غبار این مناطق از دالیل 
اساسى آلودگى هوا در استان محسوب مى شود که مهار آن 

را باید جدى گرفت.
ولى به تعطیلى برخى معادن و اجازه ندادن به فعالیت شمارى 
از آنها در شرق اصفهان اشاره و اضافه کرد: وجود 26 معدن 
شن و ماســه، 90 کوره آجرپزى و 95 مجموعه تولید گچ، 
شرایط نامناسبى را از لحاظ تولید آلودگى و انتشار ریزگردها 
به وجود آورده اســت. وى یادآور شــد: البته تعدادى از این 
واحدها مدام کار نمى کنند اما جلوگیرى از فعالیت دوباره آنها 

ضرورى است. 

پایگاه هاى سالمت دانش آموزى 
راه اندازى مى شود

تبدیل6000هکتار  زمین 
به کانون ریزگردها

راهکار تکمیل 
پروژه هاى نیمه تمام

 محمدحسین داراب، معاون سیاســى امنیتى فرماندار 
شهرضا با اشــاره به اینکه مشــکالت مالى در بخش 
دولتى سبب شده است بســیارى از پروژه ها و طرح ها

نیمه تمــام بماند، گفــت: راهکار برون رفــت از این 
وضعیت، مشــارکت بخش خصوصــى در اجراى این 

طرح ها و پروژه هاست. 

کلنگزنى  پروژه زیرگذر کاشان 
شهردار کاشان از آغاز فاز نخست پروژه زیرگذر کاشان 
خبر داد. سعید ابریشــمى راد با بیان اینکه بلوار عالمه 
قطب راوندى بــه عنوان یکى از شــریان هاى اصلى 
شهر کاشــان روزانه مســیر بیش از ده ها هزار خودرو 
اســت، اظهارکرد: این مســیر در ابتداى ورود به بافت 
متراکم شهرى در فواصل بسیار کم با چند تقاطع مهم 
و گره ترافیکى درگیر شــده و مشکالت زیاد ترافیکى 
و هزینه هاى سنگین مســتقیم و غیر مستقیم از جمله 
آلودگى هاى زیســت محیطى براى شهر و شهروندان 
ایجاد کرده است. وى افزود: با توجه به جمع بندى نهایى 
مطالعات در قالب طرح جامع حمل و نقل ترافیک شهر 
کاشان، مقرر شد براى رفع بخشى از مشکالت ترافیکى 
و بهبود معابر شهرى کاشان، طرح هندسى کریدور روباز 
زیر گذر بلوار قطب راوندى به طول 1800 متر تهیه شود 
تا پس از مراحل قانونى، تصویب و در کمیســیون هاى 
فنى تخصصى شوراى  اسالمى شهر در بودجه سال 97 

شهردارى کاشان لحاظ شود.

خبر

منصور یزدى زاده، مدیرعامل شرکت سهامى ذوب آهن گفت: ذوب آهن 
اصفهان از زمان بهره بردارى تاکنون بالغ بر 70 میلیون ُتن تولید داشته 
است وصادرات ما نیز در این مدت بیش از  8 میلیون تن بوده که عمده آن 

در سال هاى اخیر بوده است.
وى افزود: در سال گذشــته میزان 50 درصد از تولید شرکت صادر شده 
است و در هشت ماهه امسال نیز 662 هزار تن صادرات داشتیم که امید 
است در سال جارى با وجود مشکالت و تحریم ها، از مرز یک میلیون تن 

صادرات عبور کنیم.
وى تصریح کرد: در زمینه نیروى انسانى نیز هم اکنون میزبان 14 هزار 
نفر از کارکنان در داخل شرکت هستیم و همچنین تعداد 17 هزار نفر نیز 
در بخش معادن کشور به صورت غیرمســتقیم با این شرکت در ارتباط 
هستند. وى با اشاره به اینکه ذوب آهن اصفهان بزرگ ترین جنگل دست 
کاشت کشور را به مساحت 16 هزار و 500 هکتار داراست، بیان کرد: ذات 
صنایع در همه جاى جهان با آالیندگى همراه است اما نکته مهم، کنترل و 
کاهش این فرایند است و در زمینه زیست محیطى، این شرکت اقدامات 

گسترده اى را انجام داده و پروژه هاى مهمى را نیز در دست اقدام دارد.
یزدى زاده بیان کرد: امسال با چالش بحران آب مواجه بودیم که مشکالتى 
را براى تولید ایجاد کرد اما با برنامه ریزى صورت گرفته، بحث تأمین پایدار 

آب برقرار شد.
وى در خصوص وضعیت فروش محصوالت تولیدى شرکت گفت: امسال 
در مقایسه با سال گذشته، 164 درصد رشد داشتیم که دالیل آن عبارتند 
از افزایش قیمت هاى جهانى، کاهش هزینــه ها و تولید محصوالت با 
ارزش افزوده باال که مجموع آنها ارزش آفرینى مناســبى را در شش ماه 
نخست امسال براى شرکت رقم زده است. مدیرعامل ذوب آهن با اشاره 
به اینکه براى ارتقاى تولید نیازمند ورود مواد اولیه به شــرکت هستیم، 
گفت: امیدواریم با برنامه ریزى هاى صورت گرفته براى تأمین مواد اولیه، 

وضعیت معیشت پرسنل نیز بهبود یابد.

عزم جدى ذوب آهن براى 
ارتقاى صادرات در سال جارى

قائم مقام رئیس سازمان جهادکشاورزى استان اصفهان گفت: در چند 
سال اخیر از 350 هزار هکتار از اراضى قابل کشت استان اصفهان، 
فقط 220 هزار هکتار باقى مانده و 130هزار هکتار از اراضى با قابلیت 

کشاورزى از دست رفته است.
مهرداد مرادمند اظهار کرد: این در حالى اســت که فقط 5 درصد از 
مساحت کل استان اصفهان داراى اراضى با قابلیت کشاورزى است.

وى با اشاره به سوء مدیریت هاى مسئوالن در مورد حوضه زاینده 
رود، گفت: از حوضه زاینده رود بیشتر از حد و توان خود استفاده شد، 
عالوه بر آن شیوع خشکسالى  به ویژه در ده سال گذشته نیز بحران 
را در ســطح جدى ترى قرار داده اســت. قائم مقام رئیس سازمان 
جهادکشاورزى اســتان اصفهان افزود: کمبودآب موجب کاهش 
سطح آب سفره هاى زیر زمینى شده که باعث شور و قلیایى شدن آب 
و در نتیجه خاك خواهد شد. وى تأکید کرد: کمک به توسعه زیست 
فناورى ها براى مقابله با کم آبى از اهمیت زیادى برخوردار است که 
موجب مى شود مشکالت ناشى از خشکسالى تا حد زیادى برطرف 
و دغدغه کشاورزان مرتفع شود، این در حالى است که کشور ایران 
ظرفیت ایجاد این زیست فناورى ها را دارد و در این راستا باید ابهامات 
موجود را برطرف کنیم و به سئواالت مطرح در این زمینه پاسخ دهیم.

■■■
مرادمنــد در بخش دیگرى از ســخنان خود با بیان اینکه اســتان 
اصفهان از نظر تولید محصوالت دامى در رده هاى نخست کشور 
قرار دارد اما اکثر نهاده هاى دامى همانند ذرت، جو، سویا و کنجاله 

جزو نهاده هاى وارداتى هستند، اضافه کرد: 4500 ُتن از نهاده هاى 
دامى وارداتى است که عالوه بر استفاده در دامدارى ها،  براى تغذیه 

مرغ هاى تخمگذار نیز استفاده مى شود.
مرادمند با بیان اینکه اصالح ژنتیک به روش نوین و تراریخته امروزه 
از پیشرفته ترین روش هاى اصالح نباتات بوده و کشاورزى مدرن به 
آن وابسته است، ادامه داد: درکشور ظرفیت تولید نهاده هاى دامى با 
کمک مهندسى ژنتیک و تولیدات تراریخته وجود دارد و فقط نیازمند 
حمایت و سرمایه گذارى اســت.وى گفت: وزارت جهاد کشاورزى 

در این راستا پژوهشــگاه هاى بیوتکنولوژى را ایجاد کرده است و 
پژوهشگاه بیوتکنولوژى اصفهان نیز که در منطقه 4کشور قرار دارد، 
خدمات خوبى را به کشاورزان ارائه مى دهد که از آن جمله مى توان 

به تولید سیب زمینى اشاره  کرد.
قائم مقام رئیس سازمان جهادکشاورزى استان اصفهان گفت: جهاد 
کشاورزى مأموریت هایى براى تأمین سالمت و امنیت غذایى دارد 
که با توجه به ایجاد برخى بحران ها از جمله بحران خشکسالى در 

سال هاى اخیر باید به طور جدى مد نظر قرار بگیرد.

از دست رفتن130هزار هکتار از
اراضى کشاورزى اصفهان
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آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت کوشا شمیم اسپادان شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 61275 و شناسه ملى 
14007884760 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1397/09/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت به آدرس استان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان، نشــاط ، کوچه مسجد قصر منشى[13] ، 
خیابان نشاط ، پالك -161 ، ساختمان 4مهر ، طبقه 
اول کد پستى 8154653446 تغییر یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه به شــرح فوق اصالح گردید 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان
(311890) 

آگهى تغییرات
آگهى تغییــرات شــرکت فاتحان ســپهر جم 
سهامى خاص به شــماره ثبت 40688 و شناسه 
ملى 10260583702 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مــورخ 1397/09/07 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل شرکت به نشانى 
اســتان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شــهر اصفهان، سهروردى ، کوچه شهید 
مصطفى ابهرى ، کوچه جمشید کریمى [3] ، پالك 
0 ، ساختمان پردیس ، طبقه دوم ، واحد 9 کدپستى 
8176933989 تغییــر یافت و مــاده مربوطه در 
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان  (315116)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت سها سازه پارتاك شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 40194 و شناسه 
ملى 10260578721 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/06/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقاى مهرداد سعید بخش به کد ملى 1285849442 
و آقاى سید شهرام حسینى بهشــتیان به کد ملى 1290360820 و آقاى سید على حسینى 
بهشتیان به کد ملى 1290725055 به ســمت اعضاءاصلى هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند . موسسه امین تدیبر بصیر بشناسه ملى 10103512680 به سمت بازرس 
اصلى و آقاى احسان میاندار اصفهانى به کد ملى 1290705232 به سمت بازرس على البدل 
براى مدت یک سال انتخاب شدند.روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى هاى شرکت انتخاب 
شد. ترازمالى سال 96 پس از قرائت بازرس اصلى شرکت بتصویب رسید. اداره کل ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان
(313408) 

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت ارمغان تجارت توانا شــرکت سهامى خاص به شماره ثبت 52410 و 
شناســه ملى 14004246069 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/07/23 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقاى سیدمجید بحق1287748570 به عنوان رئیس هیأت مدیره 
و خانم مژگان بحق1286121248 به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقاى سیدمســعود 
بحق1270593201 به عنوان مدیرعامل تا تاریخ 1399/1/27 انتخاب شدند . کلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل هریک به تنهایى و با 
مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل شرکت مجرى مصوبات هیأت مدیره خواهد بود. اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان
(315685) 

خرمالو از پر ویتامین ترین میوه هاى پاییزى است که 
مى توان براى جذب انواع مختلفى از ویتامین ها آن را 
نوش جان کرد. از جمله ویتامیــن هاى موجود در این 
میوه خوشمزه، ویتامینA، c، B1، B2، B3 و  بتاکارون 
هســتند. عالوه بر این مى توان مواد معدنى همچون 
کلسیم، گوگرد،  آهن، فسفر، پتاسیم و منیزیم را که براى 

بدن بسیار مفید هستند در خرمالو یافت.

تسکین درد سینه
افرادى که از درد سینه رنج مى برند، بهتر است خرمالوى 

رسیده بخورند.
درمان اسهال خونى

اغلب گفته مى شود اگر به صورت ناشتا خرمالو بخورید 
تا اسهال خونى تان درمان شود.
کاهش چربى خون

این میوه خــوش رنگ پاییــزى به دلیــل دارا بودن 
«پکتین» در کاهش چربى خون بدن بسیار مؤثر است.

کاهش وزن
این میوه خوشــمزه داراى چربى و کربوهیدرات کمى 
است. به همین دلیل براى افرادى که مى خواهند رژیم 

الغرى بگیرند، مى تواند گزینه مناسبى باشد.
انرژى زا 

از دیگر فواید خرمالو مى توان به انرژى زا بودن 
آن به علت داشــتن قند طبیعى اشــاره کرد. مصرف 
این میوه شــیرین براى کودکان و ورزشکاران توصیه 
مى شود. همچنین اگر زود خسته مى شوید و استرس 

دارید، مى توانیــد خرمالو را جزو برنامه 
غذایى تان قرار دهید.

کنترل فشارخون
این میوه پاییزى خوشرنگ به دلیل 
دارا بودن مقدار باالى پتاسیم، باعث 
گشــادى عروق مى شــود و با این 
کار، جریــان خون را افزایــش و بهبود

 مى بخشد.
درمان یبوست 

افراد مبتال به یبوست، از خرمالو مى توانند براى تسکین 
درد و درمانشان بهره ببرند. این میوه حاوى مقدار زیادى 
فیبر محلول در آب اســت که مانند ملین طبیعى عمل 

مى کند.
بهبود سالمت پوست

گس بــودن خرمالو موجب باز شــدن منافذ پوســت 
مى شــود و این امر، پوســت را شــاداب تر و جوان تر 
مى کند. همچنین مى توان از ترکیب این میوه پاییزى 
در ماسک هاى صورت همراه با عصاره لیمو و زرده تخم 

مرغ نیز استفاده کرد.
رفع مشکالت کلیوى

وجود مقادیر زیاد کلسیم و پتاسیم در خرمالو مى تواند 
براى افراد مبتال به مشکالت کلیوى مفید باشد. 

بهبود سالمت قلب
با کنترل و کاهش فشار خون، از بیمارى هاى قلبى هم 
پیشــگیرى مى کند و افراد مبتال به این نوع بیمارى ها 
مى توانند براى درمان خود از این میوه شــیرین و گس 

پاییزى کمک بگیرند.

از آشــفتگى ذهنى مســتأصل شــده ایم. آیا دارویى مى تواند این 
پراکندگى ذهنى را سامان دهد؟ مواد غذایى راهگشا هستند؟ تربیت 

فکر و مدیریت ذهن به سرعت پاسخگو است؟
براى تمرکز بایــد مصمم بود و همه گزینه هــا را فعال کرد. تغذیه 
مناسب، تمرین هاى ذهنى، برنامه ریزى، خواب مناسب، ورزش و 
ممارســت و صداقت همگى در درازمدت مى تواند در ایجاد تمرکز 

و تربیت ذهن مفید باشد.

تغذیه مناسب
حقیقت این است که بیشتر از تأثیر مواد غذایى، تلقین افراد است که 
بر عملکرد ذهن تأثیر مى گــذارد ولى در میان پژوهش هاى علمى 
چندین ماده غذایى وجود دارد که بر تمرکز تأثیر مثبت و منفى دارند. 

بلوبرى
میوه بلوبرى حاوى آنتى اکسیدان هایى است که به حفاظت از بدن 
در مقابل بیمارى و خطرات سالمت مرتبط با سن کمک مى کند. 
میوه بلوبرى مى تواند عملکرد شناختى مغز را تقویت کند و حافظه 

را بهبود بخشد. 
این میوه غنى از ویتامین هایى است که به دلیل میزان باالى آنتى 
اکسیدان به خصوص فالونوئیدها، سالمت مغز را تقویت مى کند. 
مصرف روزانــه بلوبرى موجب کاهش رونــد اختالالت حافظه و 
هماهنگى حرکتى که معموًال با افزایش سن مرتبط است، مى شود. 

چاى سبز
دانشمندان دریافته اند که نوشیدن یک تا چهار فنجان چاى در طول 
روز، هوشیارى، تمرکز و عملکرد ذهنى را باال مى برد. این خواص 
چاى به دلیل وجود دو ماده در آن است: کافئین و تیانین. کافئین ذهن 
و بدن را تحریک مى کند، در حالى که تیانین امواج آلفاى مغز را فعال 
مى کند. کسانى که تمرین مدیتیشن مى کنند با آرامش حالت آلفاى 
ذهنى آشنا هستند. مصرف تیانین باعث فعال شدن موج مغزى آلفا 

مى شود که مشابه حالت آرامش و هوشیارى ذهنى است.

ماهى هاى داراى امگا 3
اسیدهاى چرب امگا 3 براى سالمت مغز ضرورى هستند. این منبع 
غذایى در بسیارى از ماهى ها موجود اســت. این چربى هاى سالم 
قدرت شگفت انگیزى در کارایى مغز دارند. رژیم غذایى حاوى امگا 
3 زیاد با کاهش خطر ابتال به زوال عقل و ریسک سکته مغزى و افت 
تحصیلى ارتباط دارد. براى ایجاد فضاى مناسب براى قلب و مغز، 

توصیه دو بار مصرف ماهى در هفته بسیار بجاست.

آب
کوچک ترین میزان کاهش آب و مایعات در بدن افراد، اول بر مغز 
اثر مى گذارد؛ به گونه اى که اگر آب بدن فردى کم بشــود، قدرت 
تمرکز ذهنى او هم تحت الشــعاع قرار مى گیرد و پایین مى آید. آب 
انرژى الکتریکى را براى تمام ساز و کارهاى مغز مانند تفکر و حافظه 
ایجاد مى کند و ثابت شده اســت که با مصرف آب کافى سریع تر 

فکر مى کنید.

شکالت تلخ
آنتى اکسیدان در ایجاد تمرکز تأثیرگذار است. شکالت تلخ داراى 
خواص آنتى اکسیدان قوى است و حاوى محرك هاى طبیعى مانند 
کافئین است که مى تواند تمرکز را افزایش دهد. با مصرف شکالت 

تلخ  مى توان قواى مغزى را تقویت کرد و فشار خون را کاهش داد.

مغزها و آجیل ها
اسیدهاى چرب امگا 3 موجود در انواع آجیل در تقویت عملکرد مغز 
مؤثر است. مصرف انواع آجیل باعث بهبود جریان اکسیژن شده و 
همچنین مواد مغذى مورد نیاز رگ هاى خونــى مغز را نیز فراهم 
مى آورد. آنها همچنین داراى اسید آمینه هایى هستند که به تمرکز 

شما کمک مى کنند. 

براى تقویت تمرکز چه بخوریم؟براى تقویت تمرکز چه بخوریم؟

بیمارى ریوى بر فرایند تنفس تأثیر مى گــذارد و مى تواند با 
آسیب هاى کوتاه مدت و بلندمدت، وضعیت کلى سالمت را به 
خطر اندازد. بیمارى ریوى شامل تعدادى عارضه مى شود که 
از آن جمله مى توان به آسم، برونشیت، سرطان ریه و بیمارى 

مزمن تنفسى اشاره کرد.
پزشــکان توصیه مى کنند الزم است حتى عالیم خفیف این 
بیمارى پیگیرى شود و تحت معاینه قرار گیرد، زیرا تشخیص به 

موقع  آن مى تواند فرایند بهبود را تقویت و سالمت بیمار را حفظ 
کند.از جمله عالیم هشدار دهنده بیمارى ریوى که باید جدى 

گرفته شود، شامل موارد زیر است:

سرفه
به طور معمول، سرفه هاى متداول ناشى از سرماخوردگى به 
تدریج در مدت دو هفته برطرف مى شــود اما درصورتى که 

سرفه ها تداوم داشته باشد و نشانه اى از بهبودى مشاهده نشود 
الزم است به پزشک مراجعه شود. در موارد جدى تر، فرد دچار 
سرفه هاى خونى مى شود که نشان دهنده آسیب دیدن مجارى 

تنفسى است.

مشکالت تنفسى
درصورتى که فرد به چاقى یا مشکالت قلبى دچار نباشد اما از 

تنگى نفس رنج ببرد، این عارضه مى تواند نشانه ابتال به آسم 
یا بیمارى مزمن تنفسى باشد. همچنین مى تواند نشانه اولیه 
هشدار دهنده «پنوموتوراکس»، انسداد مجراى هوا، ذات الریه 

و وجود لخته خونى در عروق ریه باشد.

درد در قسمت هاى مختلف بدن
احساس خســتگى همراه با درد مى تواند نشانه اى از بیمارى 

ریوى باشــد. به طــور مثــال، «فیبروز 
ریه» بر بافت هــاى بدن تأثیر گذاشــته 
و بــه درد عضالنــى و ماهیچه هــا منجر 

مى شود.
همچنین سرطان ریه با درد کمر مرتبط است 
که هنگام تنفس عمیق تشدید مى شود و حتى 

در زمان استراحت هم این درد وجود دارد.

ما مى توانیم جمعیت جهان را از نظر تناســب اندام افراد آن،  به ســه قسمت تقریبًا 
مساوى تقسیم کنیم: یک سوم چاق، یک سوم الغر و یک سوم داراى اندام مناسب. 

بنابراین پدیده چاقى یا الغرى، پدیده اى طبیعى به حساب مى آید.
اگر بتوانیم سیستم سوخت و ساز بدن را درك کنیم، علت این پدیده را نیز مى توانیم 
درك کنیم. انرژى الزم بــراى تأمین نیازهاى بدن انســان از خوراکى ها دریافت 
مى شــود. اگر انرژى دریافتى به اندازه انرژى مورد نیاز بدن باشد، وزن آن شخص 
ثابت مى ماند  و اگر این انرژى بیش از انرژى مورد نیاز بدن باشد، بدن پس از دریافت 
نیاز خود،  انرژى باقیمانده را به ذخیره اى براى روزهاى قحطى تبدیل مى کند. این 
ذخیره معموًال به صورت بافت چربــى در مناطق مختلف بدن باقى مى ماند و باعث 

افزایش وزن مى شود.
حال اگر انرژى دریافتى شخصى کمتر از نیاز او باشــد،  بدن مجبور است براى تأمین 
بقیه نیاز خود از این انرژى هاى ذخیره شده (چربى هاى انباشته در بدن)  استفاده کند. 
در صورت عدم وجود ذخایر چربى،  بدن نیاز خود را از ســوزاندن بافت هاى دیگر خود 
تهیه خواهد کرد. وضعیت تأمین نیاز بدن به گونه اى است که حتى در بعضى حالت هاى 
قحطى و رژیم هاى الغرى نادرست، بدن براى تأمین نیاز خود از بافت هاى حیاتى و مهم 

مثل قلب،  کلیه، کبد و... استفاده مى کند که باعث کاهش وزن مى شود.
حال به علت هاى به وجود آمدن الغرى مى پردازیم.

فعالیت بیش از حد 
برخى از مشاغل مثل کشاورزى یا کارگران ســاختمانى نیاز به انرژى بسیار باالیى 
دارند. ســوخت و ســاز بدن این افراد زیاد اســت و با وجود درآمد کمى که دارند، 

نمى توانند با مصرف خوراکى جبران کنند، در نتیجه الغر هستند.

اضطراب، هیجان و افسردگى ها
از مهمترین عامل هاى ایجاد الغرى در افراد مشکالت اجتماعى و فردى، استرس 
و اضطراب است که باعث کاهش اشتها یا از دست دادن کامل میل به غذا مى شود 

و در نتیجه الغرى را در بردارد.

اشکال در هضم و جذب مواد غذایى
برخى مشکالت دستگاه گوارش و عملکرد نادرست آن مانند کولیت، اسهال هاى 
طوالنى مدت و... منجر به کاهش اشــتهاى فرد و در نتیجــه کاهش دائمى وزن 

مى شود.

وجود بیمارى هاى مزمن
بیمارى هاى مزمن مثل سل، یا بیمارى هاى بدخیم مثل سرطان منجر به کاهش 

وزن مى شود.

کم خونى
افراد کم خون معموًال از بى اشتهایى رنج مى برند و در بعضى حاالت، کم خونى منجر 
به خوردن مواد نامناسب (خاك، یخ و گچ) مى شــود. این مسائل معموًال الغرى را 

در پى دارد.

وجود اختالالت هورمونى و متابولیکى
همچون بیمارى قند و پرکارى تیروئید که در ذیل به توضیح بیشتر آنها مى پردازیم.

الف)دیابت
مرض قند منجر به الغرى سریع و ناگهانى مى شود، زیرا کاهش مقدار انسولین در 
افراد مبتال، منجر به سوزاندن چربى هاى ذخیره شده به جاى قند مى شود و کاهش 

چربى هاى ذخیره شده، به الغرى منتهى مى شود.
ب)پرکارى تیروئید

پرکارى غده تیروئید باعث کاهش وزن و کم  کارى  آن، منجر به افزایش وزن مى شود. 
زیرا هورمون «تیروکسین» که از فعالیت غده تیروئید تولید مى شود و به خون انتقال 
مى یابد، تنظیم سوخت و ساز بدن را به عهده دارد و کاهش آن، منجر به کاهش مقدار 

سوخت مورد نیاز بدن مى شود. عکس آن نیز صادق است. 

وقتى سرفه خبر از یک بیمارى خطرناك مى دهد

خوراکى هاى خونساز  شگفت انگیز ترین خواص خرمالو 
در طب ســنتى، خوراکى هاى خونســاز از تنوع بسیار 
باالیى برخوردار هســتند. هر ماده غذایى با طبع گرم و 
ترى مى تواند بالقوه خونساز باشد، چنین غذاهایى روى 
شخصیت افراد ، رفتارها و حتى پندارهاى افراد تأثیرگذار 

هستند.
از جمله مواد غذایى خونســاز مى توان عسل را نام برد؛ 
عســل  به محض ورود به کبد، تبدیل به خون مى شود. 
این خوراکى شــیرین، عالوه بر مغذى بودن، خاصیت 

دارویى نیز دارد.
از جمله خوراکى هاى دیگرى که از خاصیت خونسازى 
برخوردار است، مى توان به کنجد اشــاره کرد. توصیه 
مى شود هر شب همراه شام یک تا دو قاشق غذاخورى از 
آن را کامًال جویده و میل کنید. خوردن این دانه روغنى 

براى تقویت مو ، چشم  و... بسیار مفید است.
از آبگوشت با نخود فراوان نیز مى توان به عنوان غذایى 
خونساز یاد کرد. توصیه مى شود که این غذا با شعله پایین 
تهیه و طبخ شود و هر لقمه آن را با جویدن کامًال در دهان 

هضم کرد.
غذاى بعدى سوپ یا آب پزشده گوشت بلدرچین است. 
این غذا از آهن زیادى برخوردار است حتى براى کسانى 

که سنگ یا شن کلیه دارند، مفید است.
خوردن 21 عدد مویز صبح ناشتا نیز براى خونسازى مؤثر 
است و توصیه مى کنیم براى کاهش بلغم مغز و افزایش 
حافظه خوردن آن را فراموش نکنید؛ فوق العاده خونساز 
بوده و آهن فراوان دارد.  از جمله تدابیر دیگر براى دریافت 
غذاهاى خونساز، خوردن هفت عدد انجیر خشک همراه 

صبحانه است.
گفتنى است؛ یونجه ، گزنه ، شبدر ، عناب ، زرشک ، آلبالو ، 
انار و ســیب نیز از جمله گیاهان و میوه هایى هستند که 

خاصیت خونسازى دارند.
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اى بندگان خدا، از خدا بترسید چونان خردمندى که ذکر خدا زبانش را به 
جنبش در آورده و تا از خشم او در امان ماند، در پس سپر خوف از او پنهان 
شده است. از هر اندیشه که از راه روشن الهى اش باز دارد، دورى گزیده 
و تا به سر منزل مقصود رســد، بهترین و راست ترین راه ها را برگزیده و 
هیچ فریبى او را از راه حق منحرف نساخته و امور شبهه ناك از نظرش 

موال على (ع)پنهان نمانده است. 

آگهى مزایده شماره 97/09
بانک کارآفرین در نظر دارد، ملک مازاد مشروحه ذیل را در شهرستان اصفهان به صورت (شش دانگ) با شرایط پرداخت نقد/ قرارداد اجاره به شرط تملیک از طریق مزایده عمومى به فروش برساند.

شرایط و نحوه شرکت در مزایده:
1- مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5٪ مبلغ پایه مزایده مندرج در آگهى مى باشد که مى بایست توسط متقاضى به حساب مورد اشاره در برگ شرایط مزایده (قابل پرداخت در تمامى شعب بانک کارآفرین) 

واریز و اصل رسید آن را با قید ردیف و مشخصات ملک انتخابى تحویل نمایند.
2- متقاضیانى که جهت دریافت اسناد مزایده به صورت حضورى به بانک مراجعه مى کنند مى بایست فیش واریزى به مبلغ 200/000 ریال به شماره حساب 9- 651- 01 به نام امور مالى بانک واریز نمایند.

3- بانک در قبول یا رد  یک یا تمامى پیشنهادات مختار است.
4- کلیه امالك مربوطه با وضع موجود و شرایط روز ملک به فروش مى رسند و بانک تعهدى از بابت هرگونه طرح احتمالى امالك (مطروحه از جانب شهردارى) و اخذ پایانکار جدید نخواهد داشت و خریدار 

شخصاً مسئول مى باشد.
5- در مواردى که سهم الشرکه به صورت مشاعى واگذار مى گردد، بانک هیچگونه مسئولیتى در قبال افراز سهم مشاعى و اخذ سند تفکیکى ندارد و خریدار شخصاً مسئول مى باشد.

6- در خصوص امالك عدم تخلیه (داراى متصرف)، بانک هیچگونه مسئولیتى در خصوص تخلیه ندارد و مسئولیت کامل رفع تصرف و تخلیه متصرف به عهده خریدار مى باشد.
شرایط پرداخت بهاى مورد معامله: 

1- نقد: 50٪ بهاى مورد معامله ظرف مدت 10 روز از تاریخ اعالم نتایج بازگشایى پاکات و مابقى ثمن معامله پس از اخذ استعالمات مربوطه از مراجع ذیربط و همزمان با انتقال قطعى مورد معامله و تحویل ملک 
به خریدار در دفتر اسناد رسمى دریافت مى گردد. 

2- قرارداد اجاره به شرط تملیک:
گروه الف) قرارداد اجاره به شرط تملیک به صورت 50٪ بهاى مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، 50٪ به صورت اقساط 24 ماهه با نرخ ٪18
گروه ب) قرارداد اجاره به شرط تملیک به صورت 40٪ بهاى مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، 60٪ به صورت اقساط 36 ماهه با نرخ ٪20
گروه ج) قرارداد اجاره به شرط تملیک به صورت 30٪ بهاى مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، 70٪ به صورت اقساط 48 ماهه با نرخ ٪22

در شرایط مساوى بودن قیمت پیشنهادى، تقاضاى نقدى براى کلیه امالك در اولویت مى باشد.
•متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر از وضعیت مورد واگذارى، بازدید و دریافت برگه شرایط مزایده مى توانند از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک هفته به "شعبه مطهرى اصفهان" واقع در: اصفهان، خیابان 

مطهرى غربى، حدفاصل پل شیرى و فلزى پالك 106 با شماره تلفن هاى 3- 32353001- 031 مراجعه و یا از طریق سایت اینترنتى بانک به نشانى www.karafarinbank.ir اقدام فرمایند.
• متقاضیان مى بایستى پیشنهادات خود را به آدرس: تهران، صندوق پستى 4659- 15875 و یا حضوراً به نشانى ساختمان مرکزى بانک کارآفرین تا تاریخ اعالمى تحویل و رسید دریافت نمایند.

بانک کارآفرین شعبه مطهرى اصفهان

عرصه کاربرىنوعآدرسردیف
قیمت پایه مزایده اعیان (مترمربع)(مترمربع)

وضعیت اموالتوضیحات(ریال)

1
اصفهان- مشتاق سوم- پل شهرستان- 
خیابان جى شیر- خیابان سروستان- 
خیابان بوستان- کوى نسترن- اولین 

منزل دست راست
قدرالسهممسکونىآپارتمان

132/23 همکف و 
زیرزمین منفى یک (به 

صورت مکمل)
3/500/000/000

47/70 مترمربع از مساحت 
واحد به صورت سالن 

مکمل واقع در زیرزمین 
مى باشد

داراى سند و 
تخلیه

آگهى مزایده نوبت دوم
شهردارى باغبادران به اســتناد مجوز شــماره 311 مورخ 1397/07/17 شــوراى محترم اسالمى 
شهر باغبادران در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 25 قطعه زمین با کاربرى مسکونى، تجارى و تجارى 

مسکونى واقع در شهر باغبادران با قیمت کارشناسى به شرط ذیل اقدام نماید.
1- متقاضیان مى توانند از روز یکشنبه مورخ 1397/09/25 لغایت روز پنجشنبه مورخ 1397/10/06 با 
واریز مبلغ 300/000 ریال به حساب 0108075091002 نزد بانک ملى بنام شهردارى باغبادران نسبت به 

اخذ مدارك مزایده اقدام نمایند.
2- پیشــنهاد دهندگان مى بایست معادل 5٪ قیمت پایه کارشناســى را به صورت سپرده به حساب 
310000519008 این شهردارى نزد بانک ملى شــعبه باغبادران واریز و یا معادل آن ضمانت نامه بانکى 

ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.
3- سپرده نفرات اول تا سوم مزایده اگر حاضر به عقد قرارداد نشوند ضبط خواهد شد.

4- شهردارى در رد یا قبول پیشنهاد مختار مى باشد.
5- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده درج گردیده است.

6- متقاضیان مى بایســت نســبت به تحویل قیمت پیشــنهادى خود تا آخر وقت ادارى روز شنبه 
1397/10/08 به دبیرخانه محرمانه شهردارى اقدام نمایند.

اردشیر محمدى- شهردار باغبادران

چاپ دوم آگهى مزایده عمومى-نوبت اول
شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 1187/ش مورخ 97/08/12 شوراى 
محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به واگذارى رستوران واقع در طبقه اول پایانه 
مسافربرى شاهین شهر- بلوار هسا به صورت اجاره با مبلغ پایه ماهیانه 7/000/000 

ریال از طریق مزایده عمومى اقدام نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده مى  بایستى در ساعات 
ادارى به واحد حسابدارى شهردارى مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا آخر وقت 
ادارى روز دوشنبه مورخ 1397/10/03 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند. 

شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

حمید عشقى- شهردار شاهین شهر

چاپ دوم

آگهى مزایده زمین  شماره4488-97مورخه97/9/15
شهردارى مشکات در نظر دارد بر اساس دفترچه بودجه سال1397 شهردارى  تعداد یک قطعه از پالکهاى مسکونى ، تحت تملک خود واقع درشهرمشکات را طى تشریفات مزایده عمومى به 

فروش برساند .لذا از متقاضیان درخواست میگردد از تاریخ نشراولین آگهى جهت دریافت اسناد شرکت درمزایده به دبیرخانه شهردارى مشکات مراجعه نمایند.
الزم بذکر است :

1- مدت قبول پیشنهاد ها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز میباشد. 2- هزینه کارشناسى اراضى و آگهى بر عهده برندگان مزایده میباشد.
3- شهردارى دررد و قبول هر یک از پیشنهادها مختار است . 4- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است .

احسان کوزه گرآرانى-شهردار مشکات5- شماره هاى تماس : 031-55683737

چاپ دوم


