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چند روش براى تسکین درد ماهیچهمشارکت 38 هزار و 750 اصفهانى در نزاعزمان پخش «دورهمى» مشخص شدگدایى و کالهبردارى با دستگاه کارتخوان!  افشاى ماجراى درگیرى با کى روش بر سر پاداش سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

هنگام مسمومیت
 با شوینده ها 

چه کنیم؟

اصفهان، لرستان را اشغال نکرده است!
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غیرفعــال  شدن 
دوربین هاى 

طرح زوج و فرد خودرو 

خانواده ها توان خرید 
بلیت گران قطار را ندارند

افزایش قیمت آجیل  
ریشــه در 

سیاست هاى غلط دارد
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نمى توانید کارى 
انجام دهید

 داوطلبانه کنار بروید

دبیر ستاد مرکزى اطالع رسانى دارو و سموم 
سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه نزدیک به 

90 درصد از مسمومیت ها در منازل رخ مى دهد، 
بر لزوم ایمن سازى منازل در مقابل عوامل بروز 

مسمومیت ها تأکید کرد.  

استاندار اصفهان با تأکید بر لزوم همراهى مدیران 
در ایجاد اشتغال گفت: تمامى مدیران باید با دید 

مثبت به گره گشایى از کار مردم بپردازند.
عباس رضایــى، مشــکل اشــتغال را یکى از 
مهمترین و بزرگ ترین مسائل استان عنوان کرد 
و افزود: حل و رســیدگى به این مشکل، نیازمند 

جسارت مدیریتى است.
وى با بیان اینکه تمام مدیران باید با دید مثبت به 
گره گشایى از کار مردم بپردازند، 
گفت: مدیران بایــد امید و 
نشــاط را در جامعــه ایجاد 

کنند.

4 ژنرال علیه داوران، داوران علیه ژنرالژنرال علیه داوران، داوران علیه ژنرال
بعد از موضعگیرى تند سرمربى سپاهان علیه چند داور بعد از موضعگیرى تند سرمربى سپاهان علیه چند داور 

آنها پاسخ قلعه نویى را دادند و ژنرال هم دوباره به این داوران حمله کرد
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همزمان با طرح موضوع تقسیم استان اصفهان، یک پرونده قدیمى هم دوباره باز شد  

مجرى باسابقه کودك
 به دنبال مجرى مى گردد

انصارى فرد: گل زدن وظیفه من است
مهاجم ایرانى تیم ناتینگهام از گلزنى و درخشش در لیگ دسته یک 

انگلیس سخن گفت.
تیم فوتبال ناتینگهام در بازى برابر هال در حالى توانست برنده شود 
که کریم انصارى فرد در این بازى پایش به گلزنى باز شد. این مهاجم 
ایرانى گفت: «گل زدن شغل من است و خوشــحال مى شوم بتوانم 

گلزنى کنم. این وظیفه من در تیم است.  
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

استاندار اصفهان خطاب به مدیران استان:

750 راهدار
در جاده هاى
 استان اصفهان

 مستقر مى شونــد

داریوش فرهنگ: درونمایه «طلسم»عشق است نه وحشت
به بهانه مرمت فیلم سینمایى «طلسم» براى نمایش در جشنواره جهانى فیلم فجر 
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ی و ى
انجام د
 داوطلبانه ک
استاندار اصفهان با تأکید بر
در ایجاد اشتغال گفت: تما
مثبت به گره گشایى از کا
عباس رضایــى، مشــکل
مهمترین و بزرگ ترین مس
رســیدگىب افزود: حل و و

جسارت مدیریتى است.
مدیر وى با بیان اینکه تمام
گره گشایى
گفت:

نشــاط
کنند.

تست دوپینگ از وزنه بردارىتست دوپینگ از وزنه بردارى  
که خداحافظى کرد!که خداحافظى کرد!
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آنهآنه

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

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

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 1398/01/24
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1398/01/25

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

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

(داخلى 384)

مبلغ تضمین(ریال)مبلغ برآورد(ریال)محل تامین اعتبارموضوع مناقصه شماره مناقصه
2,728,299,519136,414,000جارىعملیات نصب انشعابات آب و فاضالب در منطقه 2 اصفهان98-1-2

عملیات مدیریت بهره بردارى فاضالب و نگهدارى تصفیه خانه 98-1-3
9,672,249,342483,612,000جارىفاضالب قهدریجان و پمپاژ جعفرآباد منطقه فالورجان

عملیات مدیریت بهره بردارى آب و فاضالب ، خدمات 98-1-4/3
18,145,316,871907,265,000جارىمشترکین و خدمات عمومى منطقه نایین

عملیات مدیریت بهره بردارى آب ، خدمات مشترکین و 98-1-5/2
7,957,552,922397,877,000جارىخدمات عمومى منطقه تیران و کرون

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1397/12/26

سالروز والدت باسعادت حضرت امام محمد تقى(ع) را تبریک مى گوییم 

ل ر
مهاجم
انگلیس
تیم فو
که کر
ایرانى
گلزنى

مصیبت درگذشت  پدر بزرگوارتان را تسلیت گفته، از 
درگاه خداوند متعال براى آن مرحوم علو درجات و مغفرت 
واسعه و براى شما و بازماندگان ارجمند صبورى و شکیبایى 

مسئلت مى نمایم.

جناب آقاى على بهبهانى
مدیرکل محترم اداره ثبت اسناد و امالك استان اصفهان

ایرج ناظمى- روزنامه نصف جهان



0202جهان نماجهان نما 3464یک شنبه  26 اسفند  ماه   1397 سال پانزدهم

میدان گازى پارس جنوبى بزرگ ترین منبع گازى جهان 
است که روى خط مرزى مشترك ایران و قطر در خلیج 
فارس قرار دارد و اصلى ترین منبــع انرژى ایران و قطر 

محسوب مى شود.
برآوردهاى آژانــس بین المللى انرژى نشــان  مى دهد 
که از 14 تریلیون مترمکعــب گاز درجا در بخش ایرانى 
این میدان، فقط حدود 10 تریلیون مترمکعب گاز قابل 
برداشت است که این میزان معادل 36 درصد از کل ذخایر 
گازى موجود در ایران و معادل 5/6 درصد از کل ذخایر 

گازى جهان را در بر مى گیرد.
مخزن گازى پارس جنوبى بین دو کشور مشترك است 

و قسمت عمیق تر آن در بخش قطرى قرار دارد و ساختار 
این مخزن نشان مى دهد که شیب آن به سمت قطر است 
و هرچه قطر برداشت بیشترى داشته باشد، سیر حرکت 
منابع گازى و میعانات به سمت قطر بیشتر مى شود. قطر 
اکنون با 16 فاز تولیدى به میزان حــدود 600 میلیون 
مترمکعب در روز از بخش قطرى میدان مشترك پارس 

جنوبى برداشت گاز دارد.
طبق آخرین اعالم وزارت نفت، هم اکنون ایران با تولید 
610 میلیون مترمکعب در روز و قطر با تولید روزانه 600 
میلیون مترمکعب در روز، برداشــت سایه به سایه اى از 

مخزن مشترك گازى پارس جنوبى دارند.

رئیس کمیته حمل و نقل کمیســیون عمران مجلس 
با اشــاره به کمبود قطارهاى معمولى براى مســافرت 
خانواده ها، گفت: در شــرایط کنونى شاهد هستیم که 
سامانه فروش بلیت قطار در ایام عید، مملو از قطارهایى با 
بلیت گرانقیمت شده است، قطارهایى که میزان خدمات 
بهترى نسبت به قطارهاى معمولى دارد. شادمهر کاظم 
زاده ادامه داد: نکته حائز اهمیت این است که اغلب افراد 
و خانواده توان پرداخت هزینه بلیت 400 هزار تومانى را 
ندارند و این مسئله موجب مى شود که افراد از اتوبوس 
براى تردد اســتفاده کنند و یا نســبت به سفر منصرف 

مى شوند.

وى گفت: در بحث توســعه ناوگان حمــل و نقل ریلى 
باید نظر و تــوان عموم مردم مورد توجــه قرار گیرد، از 
این رو به نظر مى رســد که اغلب مــردم نمى توانند از 
قطارهاى گرانقیمت اســتفاده کنند، به طور مثال یک 
نفر براى سفر به مشهد از تهران و برگشت به این شهر 
توســط قطارهاى لوکس باید  حداقل 800 هزار تومان 

هزینه کند.
وى تصریح کرد: مســئوالن حمل و نقــل ریلى براى 
توســعه این حوزه و خرید واگن هاى جدید، باید به تعداد 
واگن هاى معمولى اضافه کنند، نه اینکه تمرکز مسئوالن 

تنها بر خرید و استفاده از قطارهاى لوکس باشد.

ایران
 به قطر رسیـد

خانواده ها توان خرید 
بلیت گران قطار را ندارند

اول فروردین؛ ساعت 15 
 خبرگزارى حوزه| یک منبع آگاه گفت: مقام 
معظم رهبرى اولین سخنرانى خود در سال 1398 را پنج شنبه 
یکم فروردین ماه، در حرم مطهر امام رضا (ع) انجام خواهند 
داد. وى تصریح کرد: رهبر معظم انقالب اسالمى ساعت 
15 روز پنج شنبه اول فروردین ماه سال 1398 در رواق امام 

خمینى(ره) حرم امام رضا(ع) سخنرانى خواهند کرد.

فعالً به انتخابات فکر نمى کنم
على الریجانى، رئیس   خبرگزارى دانشجو|
مجلس شوراى اسالمى در گفتگویى با هفته نامه «مثلث» 
درباره اینکه آیا قصد شرکت در انتخابات آینده را دارد یا خیر 
اظهار کرد: با توجه به شرایط کنونى من هیچ فکرى جز 
حل مسائل فعلى کشور ندارم؛ آنقدر این موضوع وقت مرا 
به خود اختصاص داده است که به هیچ کارى نمى رسم و 
این موضوع تعارفى نیســت. وى با بیان اینکه حجم کار 
بسیار باالست و فرصتى نداشتم در مورد این موضوعات 
تفکر جدى داشته باشم، گفت: البته فکر کردن در مورد این 

موضوعات هم اندکى زود است.

انتقاد نماینده لنجان از 
شهردارى تهران

 نامه نیوز| نماینده لنجان به شهردارى و شوراى 
شهر تهران حمله کرد. محســن کوهکن با بیان اینکه 
عملکرد و تفکر اعضاى فعلى شهردارى تهران براى اداره 
این کالنشهر مطلوب نیست، گفت: اصالح طلبان با این 
عملکرد ضعیف خود در تهران، باالترین خدمت را به طیف 
اصولگرا کردند چرا که عمًال مشخص شد که شهردارى 
تهران در دوره قبل چه خدماتى را به این شهر عرضه کرد 
و قطعًا عملکرد منفى آنان منجر بــه ریزش آراء جریان 

اصالح طلب در انتخابات هاى بعدى مى شود.

شاهکار جوان 36 ساله
 خبرگزارى دانشجو| ســعید جلیلى، عضو 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام در ســخنرانى پیش از 
خطبه هاى نمازجمعه 24 اســفند تهران، ظرفیت عظیم 
نیروى جوان را مورد اشاره قرار داد و گفت: در اوج تحریم ها، 
بزرگ ترین پاالیشگاه میعانات گازى جهان به مدیریت یک 
جوان 36 ساله ساخته شد که نیروهاى او عمدتاً جوانان 30 

ساله بودند و کشور را در تولید بنزین خودکفا کردند.

CFT و پالرمو 
رفت تا سال بعد

 انتخاب| آخرین نشســت مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام دیروز با دستورکار بررسى برخى مصوبات 
بودجه اى مجلس شوراى اسالمى آغاز شد. دستور کار این 
نشست که آخرین نشست این مجمع در سال 97 نیز بود، 
بررسى برخى مصوبات مجلس درباره بودجه سال آینده 
کل کشور بود که با ایرادات شوراى نگهبان مواجه شده 
است. بر اساس این گزارش بررسى CFT و پالرمو در این 

مجمع به سال آینده موکول شد.

بدتر نمى شود
عبدالرضا رحمانى فضلى، وزیر کشور با    ایسنا|
تأکید بر اینکه قطعاً شرایط سال 98، سخت تر از سال 97 
نخواهد بود، بیان کرد: دشمنان هر کارى را که مى توانستند 
در سال 97 علیه کشور ما انجام دادند و در سال 98 مسئله 
جدیدى که بتواند شرایط را سخت تر کند، نخواهیم داشت.

ضرر و زیان ترقه بازى 
  باشگاه خبرنگاران جوان| بنابر گزارشى 
که سال قبل مرکز آمار ایران منتشر کرد، اگر هر 23 میلیون 
و 800 هزار خانواده ایرانى فقط یک نوع از مواد محترقه 
ارزان قیمت، به طور مثال فقط یک آبشار 3000 تومانى 
خریدارى کنند، در روز هاى پایانى سال گردش مالى این 
مواد محترقه به بیش از 50 میلیارد میلیون تومان مى رسد؛ 
این در حالى است که طبق گزارش هاى میدانى، قیمت 
مواد محترقه امسال با افزایش 50 درصدى مواجه شده که 

متأسفانه شاهد خروج زیادى ارز از کشور هستیم.

خبرخوان
ظریف در«خندوانه»؟!

در حالــى کــه قــرار بــود   جماران |
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان 
به دعوت رامبد جوان در برنامه طنز «خندوانه» 
شرکت کند، مســئوالن صدا و سیما از حضور 
وى در این برنامه ممانعت کــرده اند. به نظر 
مى رســد، اکنون رامبد جوان و تهیه کنندگان 
«خندوانه» مى توانند در خصوص اتفاق اخیر 
شــفاف ســازى کنند و موضوع را براى مردم 

توضیح دهند.

شوك بزرگ
 رویداد24| از زمان تغییر مدیریت شبکه 
3 صدا و ســیما و روى کار آمدن على فروغى، 
کم کم پروسه کنار گذاشتن عادل فردوسى پور 
کلید خورد. طى چند ماه اخیر شــایعات زیادى 
پیرامون برنامه «نود» و فردوسى پور به گوش 
مى رســید اما حاال شــایعه عجیبى در فضاى 
مجازى و ســایت هاى خبرى منتشر شده که 
مى تواند خبرى تلخ و شــوکى بــزرگ براى 
اهالى فوتبــال و عالقه مندان به برنامه «نود» 
باشد. طبق شــنیده ها، فروغى، مدیر شبکه 3 
قصد دارد مجــرى برنامه «نود» را عوض کند 
و محمدحســین میثاقى این برنامــه را روى 

آنتن ببرد.

علت اپیدمى در کردستان
  تابناك | سرپرست مرکز روابط عمومى 
و اطالع رســانى وزارت بهداشت، در پى بروز 
اپیدمى اســهال و اســتفراغ در بخش هایى از 
اســتان کردســتان از جمله قروه و سریش و 
انتشار شــایعاتى مبنى بر ارتباط دهى موضوع 
به بیوتروریسم، گوشت هاى یخ زده و یا آلودگى 
منابع آب گفت که این شــایعات جملگى بى 
پایه بوده و مشــخصًا آلودگــى آب و آلودگى 
گوشت، منتفى شــده و در آزمایشات به عمل 
آمده بیمارى ویروســى «نــورواك» گزارش 

شده است. 

چهارشنبه سورى
علیه سینما

سینماهاى سراســر کشور در روز   صبا|
سه شنبه 28 اسفندماه از ساعت 17 بعدازظهر

 مى توانند ســالن هاى خــود را تعطیل کنند. 
این روز مصادف با چهارشــنبه سورى است. 
سینماهاى سراسر کشور از شنبه 25 اسفندماه 

اکران نوروزى را آغاز کرده اند.

شرط افزایش 
برداشت پول

 مهر | با مجوز بانک مرکــزى، از روز 
شنبه 25 اســفندماه  97، افزایش سقف مجاز 
برداشــت  از خودپردازها به 500 هزار تومان 
عملیاتى شده و مردم مى توانند تا 17فروردین، 
در هر برداشــت نیم میلیون تومــان دریافت 
کنند.  نکته حائز اهمیت آن اســت که اجراى 
ســقف 500 هزار تومانى براى هر بار برداشت 
از خودپــرداز الزامًا باید بــا کارت همان بانک 
صورت گیرد و در غیر این صورت، از یک کارت 
با خودپرداز بانک دیگر، تنها 200 هزار تومان 

قابل برداشت است.

وضعیت بارش  در بهار
 تسنیم| پژوهشــکده اقلیم شناسى 
پیش بینى کرد بارش در دوره سه ماهه اسفند 
97 تا اردیبهشــت 98 در محــدوده نرمال تا 
قدرى بیشــتر از آن، به ویژه در نیمه شــمالى 
و شرقى کشــور باشــد. میانگین دماى کشور 
هم در دوره ســه ماهه اسفند 97 تا اردیبهشت 
98 در محدوده میانگیــن بلندمدت پیش بینى 
شده به طورى که دماى هوا نیز قدرى تعدیل 

شود.

 در حالى که بحث جدا شدن چندین شهرستان از شمال 
اســتان اصفهان و به وجودآمدن یک اســتان جدید در 
مجلس شوراى اســالمى مطرح است، جنجال قدیمى 
شایعه واگذارى بخش هایى از اســتان هاى لرستان و 
چهارمحال و بختیارى به استان اصفهان دوباره خبرساز 
شده است. این موضوع هفته گذشــته در برد رسانه ها 

قرار گرفت. 
داستان پیشروى استان اصفهان به دل استان لرستان(!) 
از تابستان سال گذشــته و زمانى عمومى شد که بعضى 
رسانه هاى محلى لرستان به اســتناد برخى نقشه هاى 
منتشره شده ادعا کردند مرز اســتان اصفهان نسبت به 
آنچه روى نقشه هاى قدیمى بوده جلوتر آمده و این استان 
با الحاق بخش هایى از استان هاى لرستان و چهارمحال 

و بختیارى، حاال با استان خوزستان هم مرز شده است!
اگر به نقشه هاى ثبت شــده جغرافیایى توجه کنید، بین 
استان اصفهان تا استان خوزستان، تکه کوچکى قرار دارد 
که متعلق به استان هاى لرستان و چهارمحال و بختیارى 
است. اما از آنجا که بخش حائل میان اصفهان و خوزستان 
بســیار کوچک اســت و روى کاغذ گاهى به چشم هم 
نمى آید، این بخش در بعضى نقشه ها به عنوان قسمتى 
از استان اصفهان در نظر گرفته مى شود. از طرفى آنطور 
که گفته مى شود این قسمت از خاك دو استان لرستان و 
چهارمحال و بختیارى به دلیل دارا بودن منابع غنى آب از 
اهمیت زیادى برخوردار است و چون اصفهان هم به شدت 
محتاج منابع جدید آبى است لذا اینطور نتیجه گیرى شد 
که استان اصفهان به صورت چراغ خاموش مرزهایش را 
گسترش داده و با تصرف این قسمت از ایران، حاال هم 

مرز استان خوزستان شده است!
تابستان سال پیش سایت هاى محلى استان لرستان روى 
این موضوع مانور زیادى دادند و از مسئوالن استانشان 
درخواست کردند به «تصرف بخشــى از خاك لرستان 
توسط اصفهان» واکنش نشان دهند. مسئوالن هم البته 
واکنش نشــان دادند و کل این ماجرا را جعلى دانستند. 
مهمترین این مقامات محلى، اســتاندار لرستان بود که 

ضمن تکذیب شدید هم مرز شدن اصفهان با خوزستان، 
انتشــار این خبر را «شیطنت رســانه اى از سوى برخى 
افراد» دانست که به گفته او هیچ پایه و اساسى ندارد. این 
واکنش ها اما پایان کار نبود و اعتراض ها همچنان ادامه 
داشت تا جایى که پاى  «گوگل مپ» هم به میان کشیده 
شد و به استناد نقشه هاى این مؤسســه، تأکید شد که 

اصفهان منابع آبى لرستان را تصرف کرده است!   
باالخره دى ماه پارســال نماینده الیگــودرز در مجلس 
شوراى اسالمى از نتیجه تذکرى که به وزیر کشور داده 
شده بود خبر داد و گفت که این وزارتخانه در پاسخ رسمى 
به این تذکر هرگونه تغییر مرز استان لرستان با استان هاى 

چهارمحال و بختیارى و اصفهان را تکذیب کرده است.
اما یکسال بعد از تکذیب همه جانبه این شایعه عجیب، 
پنج شــنبه هفته پیش پایگاه اطالع رسانى «تابناك» 
به نقل از کانال «نقشــه و اطالعات مکانى» اعالم کرد 
نقشــه هایى که در آن یک حوزه آبریز از استان لرستان 
را در خطه اســتان اصفهان لحاظ کــرده بودند، دوباره 
دردسرســاز شــده و اعتراضاتى را در میان مردم استان 
لرستان برانگیخته است.  این در حالى است که سازمان 
نقشه  بردارى کشور به عنوان متولى امور نقشه و اطالعات 
مکانى در ایران، مانند وزارت کشــور و همه مسئوالن 
استان لرســتان اعالم کرده است در تقسیمات کشورى 

جمهورى اسالمى ایران، مرز مشترکى بین استان هاى 
اصفهان و خوزستان وجود ندارد و هیچ  یک از نقشه هاى 
این ســازمان نیز بیانگر واگذارى بخشى از استان هاى 
لرســتان و چهارمحال و بختیارى به اســتان اصفهان 

نیست. 
اما آیا این موضع مهمترین مرکز انتشــار نقشــه هاى 
جغرافیایى در کشور، لرســتانى ها را مجاب مى کند که 
اصفهان چشمداشتى به منابع آبى آنها نداشته است؟! و آیا 
مسئوالن استان اصفهان باالخره حاضر مى شوند سکوت 
یکساله شان را درباره این موضوع حساس مرزى بشکنند 

و آن را تکذیب کنند؟

فرمانده هنگ مرزى اترك استان گلستان تأیید کرد که 
یک زن تبعه کشور روســیه در ناحیه مرزى شهرستان 
گنبد کاووس دستگیر شــده است. سرهنگ محمدرضا 
سراوانى افزود: مأموران مرزبانى هنگامى به این زن روس 
مشکوك شدند که با یک تبعه ایرانى از اهالى شهرستان 
على آباد کتول استان گلستان در چادر مسافرتى بیتوته 
کرده بودند. وى اضافه کرد: این زن 28 ســاله روسى به 
نام «آناس تازیا» با رفتار مشکوك همراه مرد ایرانى در 
حاشیه تاالب آالگل واقع در ناحیه مرزى گنبد دستگیر 
شد و برابر بررسى به عمل آمده روادید مندرج در گذرنامه 

وى مخدوش است.
سراوانى بیان کرد: فرد ایرانى دستگیر شده خود را راهنما 

و لیدر یک شرکت گردشگرى معرفى کرده و مدعى است 
همراه این زن تبعه روس از بهار امسال به چند شهر ایران 
سفر کرده و اقامت داشــته اند که صحت ادعا در دست 

بررسى است.
فرمانده هنگ مرزى اترك گلستان با بیان اینکه بر اساس 
استعالم از پلیس امنیت، مهلت روادید گذرنامه زن تبعه 
روس که آشنا به زبان فارسى نیز هســت تا پایان سال 
جارى بوده اما او اقدام به مخدوش کردن مهلت و افزایش 
آن براى حضور بیشــتر در ایران کرده است به «ایرنا» 
گفت: هر دو فرد دستگیر شده با هماهنگى و دستور مقام 
قضائ ى بازداشت و براى ســیر مراحل قانونى به دادگاه 

معرفى شدند. سرپرســت اداره میــراث فرهنگى کاشــان از 
کشف یک ســازه آبى شــامل حوضخانه یادگار 
دوره صفویه در عملیات مرمتى زیرزمین مسجد 

کفش دوز هاى کاشان خبر داد. 
مهران ســرمدیان گفت: مجموعه زیباى کشف 
شده شامل بنایى چلیپایى شکل با حوض هشت 
ضلعى اســت که متأ ســفانه به دلیل مداخالت 
غیراصولى در گذشته دســتخوش تغییرات شده 

است.
وى گفــت: در صــورت پایــان مرمــت، این 
مجموعه مى تواند به یکى از آثار شاخص مرتبط
 با بازار و یکى از جاذبه هاى گردشــگرى کاشان 

تبدیل شود.

با چشــمانى اندوهگیــن و ناالن از وضــع اقتصادى 
جامعه با دستانى ســیاه به شیشــه راننده اى که سوار 
بر خودرو اســت مى کوبد و طلب پول مى کند. پس از
ســماجت هــاى فــراوان زن متکــدى و چــراغ
 120 ثانیه اى چهارراه همیشه شــلوغ، راننده با لحنى 
تمســخرآمیز به زن متکدى مى گوید پــول نقد ندارم 
و کارت بانکى همراهم اســت. در حالى که مرد جوان 
منتظر سبز شدن چراغ بود و هیچ وقت به ذهنش خطور
 نمى کرد که زن گدا کارتخوان داشــته باشد این زن از 
زیر چادر کارتخوان را بیرون کشید و تقدیم راننده کرد و 

راننده چاره اى جز کارت کشیدن ندید.

رئیس اداره پیشگیرى از جرائم سایبرى پلیس فتا ناجا 
با اشــاره به کالهبردارى هاى صورت گرفته از طریق 
دســتگاه هاى کارتخوان گفت: در یکى از روش هاى 
شــایع کالهبردارى از طریق دستگاه هاى کارتخوان، 
افراد سودجو با نصب قطعه اى ســخت افزارى به نام 
اســکیمر اقدام به کپى بردارى از اطالعات مهم کارت 

بانکى افراد مى کنند.
اسکیمر دســتگاهى اســت که از آن براى کپى کردن 
اطالعاتى که در نوار مغناطیسى کارت هاى بانکى وجود 
دارد استفاده مى شــود و فرد مجرم در فرصتى مناسب 
این اطالعات را با اســتفاده از نرم افــزارى خاص در

 کارت هاى بانکى خام کپى رایت مى کند و مى تواند از 
حساب قربانى برداشت وجه داشته باشد.

این مقام مســئول ادامــه داد: در یکى از تــازه ترین 
پرونده هاى تشــکیل شــده در پلیس فتا، فرد سودجو 
که دارى شــغل میوه فروشى ســیار بوده با استفاده از 
دستگاه کارتخوان سیار و نصب اســکیمر بر روى آن

 اقدام به ســرقت اطالعــات بانکى مشــتریان خود 
کرده و با اســتفاده از رمز ورود که معموًال خود قربانى 
آن را در اختیــار مجــرم قــرار داده اقــدام بــه 
برداشــت از حســاب بانکى تعداد زیادى از هموطنان 

کرده  است.

یک طوق کبوتــر چاهى در مزایــده اى بین المللى در 
بصره در جنوب عراق به قیمــت 11 هزار و 600 دالر 

فروش رفت.
در مزایده بین المللــى کبوتر که روز جمعه از ســوى 
یک ســازمان بین المللى مزایده که مقر آن در بلژیک 
قــرار دارد، ده ها پرنــده وارداتــى از نژادهاى اصیل

 اروپایــى بــه قیمــت هــزاران دالر فروخته شــد. 
در ایــن مزایده چند صــد نفــر از پرنده دوســتان و

پرورش دهندگان کبوتر از اســتان هاى مختلف عراق 
شرکت داشتند.

این اولیــن مزایــده کبوتر اســت که از ســوى این
 ســازمان در بصره عراق برگزار مى شــود و قرار است 
چند ماه دیگر مزایده مشــابهى نیــز در کویت برگزار 

شود.
در ایــن مزایــده کبوترانــى از نژادهــاى معــروف

 اروپایى  شرکت داده شــد که نخستین آن با قیمت 11 
هــزار و 600 دالر و پرنده دوم به مبلــغ 2500 دالر به 

فروش رفت. 
نگهــدارى و پرورش کبوتــر در عراق رواج بســیار و 

عالقه مندان فراوان دارد.

همزمان با طرح موضوع تقسیم استان اصفهان، یک پرونده قدیمى هم دوباره باز شد  

اصفهان، لرستان را اشغال نکرده است!
سهیل سنایى

گدایى و کالهبردارى با دستگاه کارتخوان! 

کشف حوضخانه صفوى
 در کاشان

ماجراى بازداشت یک زن روس

کبوتر چاهى 12 هزار دالر در بصره فروش رفت

محمود واعظى، رئیــس دفتر رئیس جمهــور در گفتگو با 
ارگان حزب کارگزاران به تشریح مسائل مختلفى که در ماه ها و
 سال هاى اخیر پیرامون دولت روحانى مطرح شده، پرداخته است.

واعظى در واکنش به اظهارات اخیر کامبیز مهدى زاده (داماد 
روحانى) که گفته بــود «روحانى مظلوم تریــن و تنهاترین 
رئیس جمهور ایران است و متأسفانه اطرافیان رئیس جمهور 
هستند که به او لطمه مى زنند» تصریح مى  کند: «در رابطه 
با مصاحبه داماد جناب آقاى روحانى باید بگویم که ایشان در 
جریان کارهاى اجرایى دفتر آقاى رئیس جمهور، نهاد و دولت 
نیستند اما از باب اینکه رابطه اى عاطفى با آقاى رئیس جمهور 

داشته اند احساس خود را بیان کردند.» 
واعظى در پاسخ به این ســئوال که چند برادر دارد گفت:  «ما 
شش برادر هستیم که ســه نفرمان آمریکا بودیم و سه نفر 
دیگر در قم. یکى از برادرانم در حال حاضر رئیس دفتر تبلیغات 
اسالمى حوزه علمیه قم است. دیگرى استاد دانشگاه است اما 
درس خارج خوانده و معاون فرهنگى دانشگاه شهید بهشتى 
اســت، برادر دیگرم هم که درس خارج و علوم قدیم خوانده 
پزشک است. دوستان به شوخى مى گفتند که حاج آقا خیلى 
آینده نگرند زیرا سه تا از پسرهایشــان را به قم و سه تا را به 

آمریکا فرستاده اند!»
واعظى در پاسخ به این ســئوال که اگر اتفاقى که براى وزیر 
خارجه در جریان سفر «بشار اسد» به ایران افتاد، براى شما 
مى افتاد، چه واکنشى نشان مى دادید؟ مى گوید:  «اولین اقدامى 
که انجام مى دادم، اجازه مى دادم صبح شود، قطعاً خدمت آقاى 
رئیس جمهور مى آمدم، با ایشان صحبت مى کردم و هر حرفى 
که داشتم در آنجا مطرح مى کردم و به توافق مى رسیدم که 
باهم چه کار کنیم. این اقدام اســت کــه اگر براى من پیش 

مى آمد انجام مى دادم.»

ما 6 برادریم؛ 3 نفر در قم
 3 نفر در آمریکا!
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دهسرخ مبارکه شهر شد
روستاى دهسرخ از توابع شهرستان مبارکه، با موافقت 

هیئت دولت به شهر ارتقا یافت.

ثبت 53 روز هواى پاك از 
ابتداى امسال تاکنون

بابک صادقیان، مدیراداره امور آزمایشگاه هاى اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: از ابتداى 
امسال تاکنون 53 روز هواى پاك، 252 روز قابل قبول، 
41 روز ناسالم براى گروه هاى حساس و پنج روز ناسالم 

براى عموم به ثبت رسیده است.

ممنوع شدن تردد تریلرهاى 
حامل سنگ در خور

تـردد تریلرهـاى حامـل سـنگ بـه مـدت 25 روز در 
جاده هاى شهرستان خوروبیابانک ممنوع شد.

عبـاس بالنیـان، فرماندارخـورو بیابانـک گفـت: این 
ممنوعیت با توجه به افزایش تردد خودروهاى سوارى 
مسافران عبورى و زائران در مسیرهاى نایین به خور و 
طبس، چوپانان به اردکان، چوپانان به جندق ومعلمان 

اعمال شده است.

راه اندازى کارگاه ساخت 
عروسک نمایشى در تیران

رئیس اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمى تیران وکرون از 
راه اندازى کارگاه سـاخت عروسـک نمایشـى در این 

شهرستان خبر داد.
اقبال صالحى افزود: براى راه انـدازى این کارگاه یک 
میلیارد ریال هزینه شده که زمینه اشتغال سه نفر را نیز 

فراهم کرده است.

صدور مجوز تأسیس
 30 اقامتگاه بومگردى

درخشـان، معاون سـرمایه گـذارى و امور طـرح هاى 
اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دسـتى و گردشگرى 
اسـتان اصفهان گفت: از مجموع 50 طرح ارائه شـده، 
مجوز بیش از 30 اقامتگاه بومگردى جدید در اصفهان 

صادر شد.

برگزارى جام نوروزگاه چوگان 
در میدان امام(ره)

جام نوروزگاه چوگان از سـوم تا 6 فروردیـن ماه 98 در 
میدان تاریخى امام(ره) اصفهان برگزار مى شود.

این مسابقات همراه با اجراى رژه چوگان بازان (بانوان 
و آقایان)، موسیقى سنتى و شـاهنامه خوانى، از سوم تا 
6 فروردین ماه 98 به مدت چهار روز از ساعت 10 تا 12 

در میدان تاریخى امام(ره) اصفهان برگزار مى شود. 

توزیع 30 تن گوشت 
بین مددجویان اصفهانى

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره)استان اصفهان 
از توزیع 30 هزار کیلو گوشــت در میــان مددجویان 
اصفهانى خبر داد و گفت: نزدیک به یک میلیارد تومان 
از محل منابع دولتى و مشارکت مردمى در این زمینه 

هزینه شده است.
محمدرضا متین پور گفت: توزیع این میزان گوشــت 
براى دو مرحله برنامه ریزى شده است که مرحله اول 
آن به میزان 15 هزار کیلو در هفته گذشــته انجام شد 
و 15 هزار کیلوگرم دیگر نیز در حــال توزیع در میان 
خانوارهاى مناطق هدف اســت.وى بابیان اینکه این 
گوشت ها با همکارى سازمان جهاد کشاورزى استان 
تهیه شده است، افزود: نوسانات اخیر در قیمت کاالهاى 
اساسى و به ویژه مواد پروتئینى، باعث خروج گوشت از 
سبد خرید بسیارى از این خانوارها شده و این مسئله کار 
را براى نهادهاى حمایتى و به ویژه کمیته امداد اصفهان 
سخت کرده اســت اما باوجود همه مشکالت، با همه 
توان به دنبال کمک مؤثر به جامعه تحت حمایت خود 

براى مدیریت این نوسانات قیمتى هستیم. 

خبر

مدیرکل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان از 
آماده باش 750 نیروى راهدار در جاده هاى استان خبرداد 
و گفت: این تعداد با 550 دســتگاه ماشین آالت سبک و 

سنگین، به مسافران خدمات ارائه مى کنند.
مهدى خضرى افزود: طرح ویژه نظارت و بازرسى نوروزى 
اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان 
از 25 اســفند ماه(دیروز) تا 17 فروردین 98 ادامه خواهد 
داشت. وى گفت: این طرح با عنوان «سین هشتم، سفر 
ایمن»، با استقرار گشــت هاى راهدارى در نقاط مستعد 

تصادف استان اصفهان برگزار مى شود.
مدیرکل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان 

اظهار کرد: 1800اتوبوس وظیفه جابه جایى مســافران 
نوروزى را برعهده دارند. به گفته وى، 47 مجتمع خدماتى 
- رفاهى براى سرویس دهى به مسافران نوروزى استان 
اصفهان آمادگــى دارند. خضرى بیان کرد: در آســتانه 
فرارسیدن ایام نوروز و آغاز سفرهاى نوروزى، امسال نیز 
مانند سال  هاى گذشــته مجتمع هاى خدماتى - رفاهى 

بین راهى استان آماده خدمات  دهى به مسافران هستند.
وى افزود: تــالش مجموعه راهــدارى و حمل و نقل 
جاده اى این است که سطح خدمات رفاهى در محورهاى 
مواصالتى استان در سال جارى نسبت به گذشته بهبود 

پیدا کند.

سرپرســت اداره کل راه وشهرسازى اســتان اصفهان از 
آماده باش یگان حفاظت از اراضى اســتان در ایام نوروز 

98 خبر داد.
حمیدرضا امیرخانى گفت: این یگان در راستاى ممانعت 
از تصرف اراضــى ملى و جلوگیــرى از اقدامات احتمالى 

متصرفین، اقدام به گشتزنى مى کنند.
وى اظهار کرد: اداره کل راه وشهرسازى در سال 97 نسبت 
به تعداد 68 فقره، اجراى احکام، خلع یــد و قلع و قمع به 
متراژ 518 هــزار و 593 مترمربع بــه ارزش 480 میلیارد 

ریال کرده است.
امیرخانى در راستاى حفظ حقوق بیت المال در اراضى دولتى 

و رفع تصرفات فورى این اراضى ملى بیان کرد: طى سال 
جارى تعداد 97 فقره زمین به متراژ 437 هزار مترمربع و به 
ارزش 663 میلیارد ریال به همت حوزه امالك و حقوقى این 
اداره کل و هوشیارى عوامل یگان حفاظت از اراضى سازمان 
ملى زمین و مسکن در استان رفع تصرف فورى شده است.

سرپرست اداره کل راه وشهرسازى استان اصفهان با توجه 
به فرارسیدن ایام نوروز و مساعد بودن شرایط براى افراد 
ســودجو و فرصت طلب به منظور تجاوز به اراضى ملى 
و دولتى و تصرف در آنها، خواســتار اقدامات پیشــگیرانه 
در خصوص تصرفات اراضى ملى و دولتــى در ایام نوروز 

شد.

آماده باش یگان حفاظت از اراضى 
استان اصفهان در ایام نوروز

750 راهداردر جاده هاى استان 
اصفهان مستقر مى شوند

اســتاندار اصفهان با تأکید بر لزوم همراهى مدیران در 
ایجاد اشــتغال گفت: تمامى مدیران باید با دید مثبت به 

گره گشایى از کار مردم بپردازند.
عباس رضایى، مشکل اشــتغال را یکى از مهمترین و 
بزرگ ترین مســائل اســتان عنوان کرد و افزود: حل و 
رسیدگى به این مشکل، نیازمند جسارت مدیریتى است.

وى با بیــان اینکه تمــام مدیران باید با دیــد مثبت به 
گره گشایى از کار مردم بپردازند، گفت: مدیران باید امید 

و نشاط را در جامعه ایجاد کنند.
وى با بیان اینکه میزان بیکارى اصفهان، شایســته این 

استان نیســت، تأکید کرد: نباید میزان اشتغال در استان 
صنعتى اصفهــان، کمتر و میزان بیکارى آن بیشــتر از 

کشور باشد.
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: اگر همراهى و همکارى 
مدیران دستگاه هاى اجرایى وجود داشته باشد، در شرایط 
سخت تحریم مى توان از قواعد و ضوابط موجود براى باز 
کردن مشکالت مردم و نه ایجاد گره در کار آنها بهره برد.
وى با تأکیــد بر اینکه مدیــران بانک ها بایــد در ارائه 
تسهیالت به مردم استان توجه ویژه داشته باشند، افزود: 
درصورتى که بانک ها مشــکلى با سازمان هاى نظارتى 

دارند، براى رسیدگى و گشایش آن، به استاندارى اطالع 
دهند. رضایى اظهار کرد: مقام معظم رهبرى تأکید زیادى 
بر رفع مشکل اشتغال کشــور دارند و در این راستا نباید 
با افرادى که در مباحث اقتصادى و اشــتغال به صورت 
خّیرانه وارد عمل مى شــوند عالوه بر همراهى نکردن، 

براى آنها مشکلى ایجاد کنیم. 
وى از مدیران حاضر در کارگروه اشتغال استان خواست 
که اگر زمانى احســاس کردند نمى توانند کارى انجام 
دهند، داوطلبانه کنار بروند تا فرصت براى حضور افراد 

دیگر فراهم شود. 

استاندار اصفهان خطاب به مدیران استان:

نمى توانید کارى انجام دهید 
داوطلبانه کنار بروید

عضو هیئــت رئیســه اتحادیه آجیل و خشــکبار 
اصفهان با بیان اینکه افزایش قیمت آجیل  ریشه در 
سیاست هاى غلط گذشته دارد، گفت: در گذشته تمام 
محصوالت، تولید داخلى بوده اما با سیاســت هاى 
غلط به منظور ارزانى، این اجناس از کشورهایى مثل 

چین، ترکیه و هند وارد شد.
حســین جوانى در ارتباط با وضعیت بازار آجیل و 
خشــکبار در آســتانه نوروز اظهار کــرد: آجیل از 
پذیرایى هاى اصلى عید نوروز اســت و هیچگونه 
کمبودى در بازار نیســت. وى با اشاره به کم شدن 
استقبال مردم از بازارهاى نوروزى عنوان کرد: شاید 
االن بازار روال همیشگى را نداشته  باشد اما تجربه 
نشان داده است که اقالم خوراکى در آخرین روزهاى 
سال خریدارى مى شود تا براى پذیرایى عید تازه تر 

باشد. عضو هیئت رئیسه اتحادیه آجیل و خشکبار 
اصفهان از افزایش دو تا چهار برابرى قیمت برخى 
از اجناس خبر داد و گفــت: 50 درصد اجناس وارد 
مى شوند و با توجه به قیمت دالر، افزایش یا کاهش 
قیمت دارند؛ البته در حال  حاضر که نوسانات ارزى 

نیست، افزایش چندانى نداشته ایم.
جوانى ادامه داد: پس از مدتى اجناس وارداتى کمیاب 
و بسیار گران شد؛ از طرفى، کشــاورزان نیز دیگر 
رغبتى به تولید نداشته و به شغل هاى کاذب روى 
آوردند. وى همچنین اظهارکرد: جلوگیرى از ورود 
برخى از اجناس که تولید و مشابه داخلى ندارند مثل 
بادام هندى، موجب کمیاب، گران شدن و به میان 
آمدن دالالن شــده و باید موانع از  جلوى واردات 

اینگونه محصوالت کنار برود.

شــهردار تودشــک گفت: خانه هاى بومگردى 
درمحله تودشــک چویــه و خانه نهنگــى ها و 
خانه «خالــو عباس» در محله رجــان به صورت 
شــبانه روزى آماده پذیرایى مهمانــان نوروزى 

است.
محمدرضــا مجلســى تصریح کــرد: در مجاور 
ساختمان شهردارى، در سایت گردشگرى که در 

شهر وجود دارد، رستوران و سرویس هاى بهداشتى 
و استقرار پایگاه اورژانس جاده اى، پلیس راهور و 

نیروى انتظامى پیش بینى شده است.
وى افزود: در این مکان چندین غرفه صنایع دستى 
راه اندازى که مسافران بتوانند از آن استفاده کنند 
و یک نانوایى هم براى رفاه مسافران پیش بینى 

شده است.

شــهردار شــهرضا گفت: یکى از مشکالت این 
شهردارى، فرسودگى ناوگان اتوبوسرانى است که 

باید براى رفع آن هرچه سریع تر اقدام شود.
حبیب قاسمى با تأکید بر اهمیت نوسازى ناوگان 
اتوبوسرانى شهرضا، خاطرنشان کرد: تاکنون براى 
واگذارى 45 دستگاه اتوبوس با 16 هزار سفر نفر به 
بخش خصوصى، شش مرحله آگهى مزایده منتشر 
شده، اما هیچ سرمایه گذارى حاضر نیست در این 

زمینه سرمایه گذارى کند.

وى تأکید کرد: فرســودگى نــاوگان حمل و نقل 
عمومى شهرضا باعث شده تا هیچ سرمایه گذارى 
تمایل به شرکت در مزایده ها را نداشته باشد، البته 
سیاست هاى تشویقى نیز براى متقاضیان بخش 

خصوصى در نظر گرفته شده است.
قاســمى همچنین با اشــاره به راه اندازى پورتال 
سرمایه گذارى شــهردارى ها یادآور شد: در این 
پورتال، 9 پروژه و 20 طرح براى شهرضا تعریف 

شده است.

نماینده مردم فریدن در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: طرح ایجاد منطقــه ویژه اقتصادى فریدن، 
در راستاى تحرك و رونق اقتصادى غرب استان 
اصفهان مجدداً در کمیســیون اقتصادى در حال 

بررسى است.
اکبر ترکى افزود: براســاس الیحه یک فوریتى 
دولت به مجلس، ایجاد هشت منطقه آزاد تجارى- 
صنعتى و 12 منطقه ویژه اقتصادى در نظر گرفته 
شده که با توجه به شرایط چهار شهرستان غرب 
استان اصفهان، زیرســاخت هاى مناسب، منابع 
اقتصادى و فاصله از مرکز اســتان، ایجاد منطقه 
ویژه اقتصادى در غرب استان به مرکزیت فریدن 

پیشنهاد داده شد.
وى تصریح کرد: این طــرح در مجلس مطرح و 
تصویب شد اما شوراى نگهبان ایراداتى را به این 

طرح وارد کرده که اکنون در کمیسیون اقتصادى 
مجلس مورد بررسى قرار گرفته و مجدد در مجلس 

مطرح مى شود.
وى معافیت از عوارض معمول داخل، صدور مجوز 
فعالیت هاى اقتصادى در منطقه، مســتثنى بودن 
مبــادالت بازرگانى با خارج از کشــور از مقررات 
صادرات و واردات، محاسبه ارزش افزوده کاالهاى 
تولیدشده در منطقه براى ورود به سایر نقاط کشور 
را، از جمله مزایاى فعالیــت در این مناطق عنوان 
کرد و گفت: با وجود این، جذب ســرمایه گذاران 
به عنوان اصلى ترین مأموریت این مناطق است و 
این مناطق ویژه اقتصادى با اینکه در نگاه نخست 
اهداف منطقه اى را مدنظر دارند اما در نگاه وسیع تر 
به منزله مسیرى هســتند که کشور را در راستاى 

توسعه کالن اقتصادى سوق مى ده د.

  ذوب آهن اصفهان اعالم کرد: پیرو اطالعیه مورخ 
18 دى ماه امسال مبنی بر اخذ تأییدیه تهاتر مبلغ 
2400میلیارد تومان از بدهى هاى بانکی شرکت 
ذوب آهن اصفهــان با مطالبات ســازمان تأمین 

اجتماعی از دولت، با توجه به اقدامات انجام شده و 
سقف اعتباري بانک ها، مبلغ 1102میلیارد تومان 
از بدهى هاى بانکی این شرکت به صورت قطعی 

در سال 1397 تهاتر شد. 

مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان گفت: 38 
هزار و 752 نفر از شهروندان استان اصفهان طى 
11 ماه امســال به دلیل صدمات ناشى از نزاع به 

پزشکى قانونى مراجعه کرده اند.
على ســلیمانى پور اظهار کرد: تعــداد 13 هزار و 
184 نفر از مراجعه کنندگان نزاع مراکز پزشــکى 
قانونى اســتان اصفهان، زن و 25هزار و 568 نفر 

مرد بوده اند. 

وى تعداد مراجعات نزاع 11 ماه سال 96 را 34 هزار 
و 800 نفر اعالم کرد و گفــت: در حوزه مراجعات 
نزاع در استان اصفهان در ســال جارى افزایش 
داشــتیم که ســهم عمده این افزایش مربوط به 

مراجعات زنان است.
سلیمانى پور افزود: در سال گذشته 11 هزار و 246 
زن در حوزه نزاع مراجعه داشتند و این آمار در سال 

جارى به 13 هزار و 184 مورد رسیده است.

افزایش قیمت آجیل،  ریشه در سیاست هاى غلط دارد

خانه هاى بومگردى تودشک 
میزبان توریست هاى نوروزى

فرسودگى ناوگان اتوبوسرانى شهرضا

بررسى طرح ایجاد منطقه ویژه اقتصادى فریدن 
در مجلس

تهاتر بدهى هاى ذوب آهن با تأمین اجتماعى

مشارکت 38 هزار و 750 اصفهانى در نزاع 
طى 11 ماه امسال؛

معاون حمــل و نقــل و ترافیک شــهردارى اصفهان 
گفــت: دوربین هــاى طــرح زوج و فــرد خــودرو 
از 28 اســفند ماه تــا 16 فروردین ســال 98 غیر فعال 

مى شود.
علیرضا صلواتى اظهار کرد: به دلیل ســفرهاى نوروزى 
و ارائه تسهیالت ویژه به گردشــگران از  28 اسفند ماه 
ســال جارى تا 16فروردین مــاه 98، دوربین هاى طرح 
زوج و فرد سطح شهر غیرفعال و بعد از 16 فروردین ماه 

جریمه ها با جدیت اعمال مى شود.

وى افزود: بــه منظور مدیریت ترافیک معابر شــهر در 
روزهاى پایانى ســال، همچنان طرح زوج و فرد برقرار 

است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان در ادامه 
با بیان اینکه امسال براى نخستین بار مترو اصفهان در 
ایام نوروز فعال است، گفت: طبق برنامه ریزى هاى انجام 
شــده، از روز یکم تا 16 فروردین ماه 98 مترو از ساعت 
10 تا 21، فعال و با ســرفاصله 20 دقیقه به شهروندان 

خدمت رسانى خواهد کرد.

غیرفعال شدن دوربین هاى طرح زوج و فرد خودرو
از 28 اسفندماه صورت مى گیرد

نصب المان هاى نوروزى در نقاط مختلف شهر

تجلیل از 70 پیشکسوت و دانشجوى دانشگاه آزاد  شهرضا

 شــهردار اصفهان گفت: المان هاى طراحى و ساخته شده 
توسط سازمان زیباسازى شــهردارى اصفهان به مناسبت 
نوروز و میالد فرخنده حضرت علــى(ع)، به زودى در نقاط 

مختلف شهر نصب مى شود.
قدرت ا... نــوروزى اظهارکــرد: مهندســان، طراحان و 
متخصصان در سازمان زیباسازى شــهردارى، المان هاى 
حجمى و محیطى ویژه اى را براى این ایام، طراحى و آماده 
کرده اند که به مرور در شهر نصب و تالش آنها براى همه 
نمایان مى شود. وى با بیان اینکه شهر در حال آماده شدن 
براى آغاز سال جدید اســت، تصریح کرد: تمام واحدهاى 
خدمات شهرى در حوزه هاى مختلف براى زیباسازى، رفع 
نازیبایى ها و نظافت ویژه شهر در حال فعالیت هستند و به 

منظور آماده سازى شهر براى سال جدید تالش مى کنند.
وى ادامه داد: این روزها پاکبانان شهر با تمام وجود زحمت 
مى کشند، برخى کارگران مشغول رنگ آمیزى معابر و سایر 
کارکنان نیز در حال فعالیت هستند تا شهر آماده پذیرایى از 

مسافران نوروزى شود.
نوروزى با بیان اینکه ناوگان حمل ونقل عمومى شهر اعم از 
مترو، اتوبوس و تاکسى در خدمت مردم است، افزود: مترو تا 
پایان سال همه روزه، حتى روزهاى جمعه فعال است و در ایام 
نوروز نیز همه روزه از ساعت 10  تا  21،  با سرفاصله زمانى 20 

دقیقه به شهروندان خدمت رسانى مى کند.
وى خاطرنشان کرد: بازارهاى تخصصى و میادین شهردارى 
و همچنین فروشگاه هاى کوثر نیز آماده خدمت رسانى است.

70 نفر از پیشکسوتان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد شهرضا در سى   امین ســالگرد تأسیس این دانشگاه 
تجلیل شدند. رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا 
گفت: واحد دانشگاهى شهرضا سال 1367 به عنوان صد 
و یکمین واحد دانشگاه آزاد اســالمى راه اندازى شد. به 
گفته فرید نعیمى، دانشــگاه آزاد شهرضا اکنون متشکل 
از دانشــکده علوم پایه، علوم انســانى، فنى و مهندسى، 

تحصیالت تکمیلى، داروســازى و مجتمع آزمایشگاهى 
شهید همت، مجتمع آموزشــى و پژوهشى حکیم الهى 
قمشه اى، مجموعه رفاهى دانشگاه، استخر و پارك آبى، 
سلف سرویس، دو خوابگاه و ورزشگاه امام على (ع) است 
و 110 رشته شامل 15 رشته دکتراى تخصصى، 60 رشته 
کارشناسى ارشد و 35 رشته کارشناســى در آن تدریس 

مى شود.

کارشــناس مســئول پیش بینى هواى استان 
اصفهان گفت: روز یک شنبه(امروز)ســامانه 
بارشى جدیدى به استان اصفهان وارد مى شود 
که به دنبال آن، براى مناطق سردســیر غرب 
و جنــوب غرب اســتان بارش بــرف و باران 

پیش بینى مى شود.
فاطمه زهرا سیدان اظهار کرد: آسمانى صاف تا 
قسمتى ابرى، گاهى وزش باد براى اکثر مناطق 

استان اصفهان پیش بینى مى شود.
وى ادامــه داد: از روز یک شــنبه(امروز) موج 
ناپایدار وارد استان مى شــود که بر این اساس، 
طى روزهاى یک شنبه و دوشنبه(امروز و فردا) 
در اکثر مناطق استان شاهد افزایش ابر، وزش باد 
تقریباً شدید و بارش باران و برف در مناطق غرب 
و جنوب غرب استان خواهیم بود، براى مناطق 
مرکزى  استان نیز در روز دوشنبه جوى ناپایدار 

پیش بینى مى شود.

از امروز؛ ورود 
سامانه بارشى جدید 

به استان 
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داریوش فرهنگ مرمت نســخه قدیمى فیلم سینمایى «طلسم» و 
نمایش آن در جشــنواره جهانى فیلم فجر را اتفاقى مثبت دانست و 
پیشــنهاد داد «دو فیلم با یک بلیت» هم مرمت شود و در دوره هاى 

بعد به نمایش درآید.
«طلسم» در سال 65 شمسى اکران عمومى شد و توانست در جشنواره 
فجر همان سال در سه رشته بهترین بازیگر نقش دوم مرد، بهترین 
موسیقى متن و بهترین تدوین نامزد دریافت سیمرغ شود. داریوش 
فرهنگ، کارگردان «طلســم» با جذاب خواندن دیده شدن دوباره 
فیلم هاى کالسیک آن هم باکیفیت باال گفت: اینکه بانیان جشنواره 
جهانى فیلم فجر فیلم هاى تأثیرگذار و ویژه تاریخ سینماى ایران را با 

نگاهى جدید عرضه مى کنند، جاى تشکر دارد.
وى «طلســم» را جزو پیشــگامان آثار ایرانى که در جشنواره هاى 
جهانى شرکت کردند دانست و عنوان کرد: این فیلم در زمان خودش 

یعنى سال 88 میالدى (64-65 شمسى) در معتبرترین فستیوال هاى 
جهانى مورد توجه قرار گرفت تا آنجا که در فستیوال لندن به عنوان 
فیلم منتخب برگزیده شد. خاطرم هســت در آن فستیوال، یکى از 
منتقدان معروف مقاله اى در مورد فیلم با عنوان «یک فیلم درخشان از 
سینماى ایران» منتشر کرد. به گفته وى، «طلسم» در بخش مسابقه 

فستیوال مسکو هم بود اما دیر به جشنواره رسید. 
کارگردان فیلم «رز زرد» مهمترین اتفاق زندگى حرفه اى یک فیلمساز 
را زنده بودن اثرش پس از سال ها ارزیابى کرد و توضیح داد: این یک 
اتفاق بزرگ براى یک هنرمند است که داشته هاى اثرش آنقدر زیاد 

باشد که پس از 34 سال هنوز جان دارد و جان شیرین خوش است.
فرهنگ با اشاره به اینکه اولین کارش در تلویزیون سریال «افسانه 
سلطان و شــبان» بود که مى توانست جریان ساز شــود، بیان کرد: 
متأسفانه به نظر مى آید مدیران و مســئوالن و کارگزاران فرهنگى 

ما در تداوم یک رویه مثبت کوشا نیستند. «افسانه سلطان و شبان» 
مى توانســت آغازگر و جریان ساز تمامى افســانه هاى شرقى و به 
خصوص ایرانى شود. من حداقل 50 داستان و افسانه ایرانى مى توانم 
برایتان مثال بزنم که مى توانستند شخصیت، هویت و افسانه سازى 
کنند اما متأسفانه از جانب مدیران هیچ نوع حمایتى براى این موضوع 

نشد.
وى با اشاره به جریان سازى فیلم «طلسم» عنوان کرد: این اثر نه به 
دلیل ظاهر ترسناك و هیجان انگیزش بلکه به دلیل الیه هاى درونى 
آن که درباره عشق و دربند بودن زن است توانست در زمان خودش 
جریان ساز شــود؛ آن هم در روزگارى که نمى شــد از عشق در آثار 

سینمایى چیزى به زبان آورد.
این نویسنده و کارگردان افزود: شاید این نکته جالب باشد که از زمان 
ساخت «طلسم» تا به امروز زنان بیشــتر از مردان در مورد این فیلم 

با من صحبت کرده و مى کنند، چه جوانانى که در آستانه عبور از 30 
سالگى هستند و چه افرادى که 34 ســال پیش به تماشاى این اثر 
نشستند. جالب تر اینکه همه مى گویند «طلسم» در زمان اکران براى 
ما وحشــت آفرین بود ولى وقتى بعد از چند سال براى بار دوم آن را 

دیدیم الیه دوم آن را که همان عشق است دریافت کردیم. 
به گفته وى، این فیلم حرکات جذابــى از نظر فیلمبردارى و صحنه 
پردازى دارد و هنوز افراد زیادى در مــورد «تاالر آینه»  آن صحبت 

مى کنند.
فرهنگ با تأکید بر فیلمبردارى درخشــان فیلم «طلســم» توسط 
علیرضا زرین دســت گفت: پرویز پورحســینى که یکى از بهترین 
بازى هــاى دوران هنرى خــود را در این فیلم انجام داد از ســوى 
دیگر علیرضا زرین دســت هم بــه تأیید خودش یکــى از بهترین
فیلمبردارى هایش را در «طلسم» انجام داده است. جالب است بدانید 

آن زمان ها به او به جاى زرین دســت، زرین چشم مى گفتم. در کل 
باید بگویم گروه، در یک موجى قرار داشــتند که بخواهند یک کار 

متفاوت انجام دهند.
وى با رد اقتباسى بودن فیلم «طلسم» از نمایشنامه «قلعه کوالك» 
نوشته بهرام بیضایى گفت: در ساخت این اثر با آقاى بیضایى مشورت 
شد اما اقتباسى صورت نگرفت. من با بیضایى دوست بودم بنابراین 
زمانى که خواستم اولین اثر ســینماییم را بسازم فکر کردم بهترین 
تصمیم این است که در یک فیلم دستیار او شــوم بنابراین در فیلم 
«باشو غریبه کوچک» دستیار بیضایى شدم که اولین و آخرین تجربه 
دستیارى در تمام زندگى هنرى من بود، بعد از این تجربه دست به کار 

ساخت فیلم «طلسم» شدم.

مینا هاشمى مجرى با سابقه برنامه هاى کودك و نوجوان 
در رابطه با کار هاى آتى اش در ســال 98 گفت: حقیقتًا 
براى تلویزیون پیشنهاد ندارم ولى خودمان در یک سایت 
به نام «قاب کودك» فعالیت هایى را داریم براى کودکان 
و نوجوانان انجام مى دهیــم. وى «قاب کودك» را یک 
اتفاق مبارك دانست و بیان کرد: ما شهر به شهر مى رویم 

و از کسانى که عالقه مندند تست اجرا مى گیریم.
وى ادامه داد: خوبى و تفاوت ما این است که دیگر قرار 
نیست کسى که عالقه مند است به سینما یا دفترى که 
از آنها دعوت مى شود مراجعه کند. ما به شهر هاى 
مختلف مى رویــم و فراخــوان مى دهیم و یک 
فضایى را در اختیار مخاطــب قرار مى دهیم که 
مى آید و خــودش را محک مى زنــد. ما فقط 
مى خواهیم خودش را محک بزند اگر مى تواند 

به او مى گوییم برو و ادامه بده و اگر نمى تواند به او بگوییم 
این راه خوبى براى شما نیست. این مجرى با سابقه در 
ادامه گفت: از بچه پنج ســاله تا خانم 52 ساله آمدند و 

تست دادند.
مینا هاشمى با اشــاره به خاطره اى بیان 

کرد: در شــهر دماونــد خانم 52 
ســاله اى آمد وگفت مى دانم 

که دیگر نمى توانم مجرى 
شوم، از زمان هاى قدیم که 
مجرى ها را مى دیدم آرزو 
داشتم که مجرى شوم االن 
به اینجا آمده ام تا ببینم آیا 
این رؤیاى من قابل تحقق 
بود یا نه که بعد از تست 

گفت: حاال دیگر خیالم راحت است که من 
این  کاره نبودم.

محمد بحرانى گفت آخرین قســمت حضور «جناب خان» را در برنامه «خندوانه» براى عید ضبط 
کرده اند.

صداپیشه عروسک «جناب خان» که جمعه 24 اسفند به عنوان مهمان در کنسرت گروه موسیقى جنوبى 
لیان حضور پیدا کرده بود، به درخواست محسن شــریفیان (سپرست گروه لیان) روى صحنه حاضر شد 

و قطعه اى را خواند.
او پیــش از اجــراى این قطعــه گفت که بــه تازگــى آخرین قســمت حضــور «جناب خــان» را
 در برنامــه «خندوانــه» بــراى عیــد ضبــط کرده انــد و او بــه ســر کار لبوفروشــى در جنــوب

 برگشته است.
محسن شریفیان نیز گفت که ما برنامه خاصى را در سال 97 با آقاى بحرانى پشت سر گذراندیم. خوشحالم 

هر  از گاهى در پشت صحنه به کاراکتر «جناب خان» کمک کرده ام.

شبکه نســیم در نوروز 98 ویژه برنامه هاى «خندوانه»، 
«دورهمى»، «کودك شو»، «شکرستان» و «شوتبال» 
را براى تعطیالت نوروز تدارك دیده است. «شوتبال» با 
اجراى امیر حسین رســتمى با انجام یکسرى تغییرات 
و سبک و ســیاق بهارى و عیدانه با حضور ورزشکاران 
و هنرمندان هرشــب ســاعت 20 در ایام نوروز پخش 

خواهد شد.
فصل جدید انیمیشــن «شکرســتان» با روایت شهاب 
حسینى براى ایام نوروز هرشب ساعت 21 و 15 دقیقه از 
این شبکه پخش مى شود. «کودك شو» با اجراى پژمان 
بازغى  با حال و هوایى عیدانه میزبان خانواده هاى چهره 
برجسته کشورمان است و با آنها نوروز 98 را جشن خواهد 
گرفت، «کودك شو» هر شب ساعت 21 و 30 دقیقه در 

ایام نوروز مهمان خانه ها مى شود.
برنامه «خندوانه» با اجراى رامبــد جوان  با هدف خنده 
و شادى با حضور هنرمندان شــنبه تا چهارشنبه ساعت 
23 با طراحى جدید و تولید بخش هاى جذاب و رویکرد 

متناسب با عید و سنن نوروزى پخش خواهد شد.
برنامه «دورهمى» با دکــورى متفاوت با اجراى مهران 
مدیرى با نگاه کلى به خانواده هاى ایرانى روزهاى پنج 
شنبه و جمعه ساعت 23 پخش مى شود. روابط عمومى 
شبکه نســیم توضیح داد: پنج شــنبه اول فروردین ماه 
مصادف با وفات حضرت زینب(س) اســت و در تالش 
هستیم «دورهمى» به آنتن جمعه دوم فروردین ماه برسد 
در غیر این صورت پنج شنبه هشــتم فروردین ماه روى 

آنتن خواهد رفت.
معاون سیما در گفتگویى با «تســنیم» هم عالوه بر 
اعالم رســمى خبر پخش «دورهمى» به مدت دو 
روز و «خندوانه» به مــدت پنج روز در هفته، گفت: 
«دورهمى» تا مــاه مبارك رمضــان روى آنتن 

خواهد بود.
همچنین سریال تأمینى شبکه نسیم ساعت 19 
و مجموعه نمایشى «عید پیما» ساعت19 و 30 

دقیقه  پخش خواهد شد.

آلبوم موسیقى ارکسترال «آرش کمانگیر» به آهنگسازى 
پژمان طاهرى و آواز شهرام ناظرى رونمایى شد.

در این مراسم شهرام ناظرى گفت: اکثراً با کارها و نظرات 
من آشنا هستند. در کنار آرش مشــغول چند کار دیگر 
بودیم. کار CD (آلبوم) از نظر اقتصادى توجیه ندارد اما 
کار عشق و دل ماست. برایم غیرممکن است کار نکنم. 

او ادامه داد: من کار آرش را پیشنهاد دادم و گفتم اینگونه 
شعرى را باید کار کرد. خواننده ها فقط خواننده هستند اما 
این کافى نیست به همین دلیل است اکثراً مقلد هستند. 
دانستن ادبیات، تاریخ و اینکه موزیسین باشید مهم است. 
اگر اینگونه باشد پایش نمى لغزد. براى من هرگز اینگونه 
نبوده است. من از بچگى اول با موســیقى آشنا شدم و 
در آواز فرم جدیدى داشــتم. رسیدن به سبک خیلى کار 

سختى است. 
ناظرى بیان کرد: من وقتى آرش را اجرا کردم در یک روز 
بعد از ظهر آن را اجرا و ضبط کردم که موجب تعجب خودم 
و دیگران شد. نمى دانم چه شد ولى خودش به شکل روان 
آمد. بعد که گوش کردم احساس کردم بهتر است برخى 
قس مت ها به جاى دکلمه آواز بود و اینگونه دو آواز را ضبط 
و اضافه کردیم. فکر مى کنم آرش افسانه ایرانى است که 

جنبه ملى دارد و هرکس به این کشور عالقه مند است.

بازیگر مشــهور بالیوودى، هم بازیگر و هم تهیه کننده 
نسخه اقتباسى از فیلم «فارست گامپ» خواهد بود. 

«فارست گامپ» که چندین جایزه اسکار دریافت کرده 
و «تام هنکس» ایفاى نقش اصلى آن را برعهده داشته 
است، با عنوان «الل ســینگ چادها» در سینماى هند 

بازسازى مى شود.
«امیرخان» در یک نشســت مطبوعاتى که در بمبئى و 
براى تولد 54 سالگى او برگزار شد، این خبر را اعالم کرد. 
«امیرخان» گفت عکاسى رســمى فیلم از اکتبر و شش 
ماه پس از مراحل اولیه آماده سازى، شروع و فیلم 2020 

اکران مى شود.

وى افزود که همیشــه «فارســت گامپ» را 
دوست داشته و شــخصیت و داســتان فیلم 

فوق العاده و یک فیلم کامًال خانوادگى است.
«امیرخان» (عامر خان) آخرین بار سال 2018 با 

فیلم «آدم کش هاى هندوســتان» دیده شد که در 
باکس آفیس موفق نبود.

 «فارست گامپ» سال 1994 اکران شد و ششاسکار برد 
که شامل جایزه بهترین فیلم و بهترین بازیگر براى «تام 
هنکس» و بهترین کارگردانى براى «رابرت زمکیس» 
بود. این فیلم برنده بهترین فیلمنامه اقتباســى، بهترین 

تدوین و جلوه هاى ویژه اسکار نیز شد.

فراز مدیرى، بازیگر نقش «محمد» در ســریال «لحظه گرگ و میش» 
اســت که اگر عالقه مندید درباره او بیشــتر بدانید ادامه این مطلب را از 

دست ندهید.

همایون اسعدیان بعد از سال ها دورى از تلویزیون با سریال «لحظه گرگ و میش» به 
تلویزیون بازگشت و توانست به مانند ســاخته قبلى اش نظرات مثبت زیادى از سوى 
مخاطبان جذب کند. «لحظه گرگ و میش» سریالى خانواده محور با حضور بازیگران 
باتجربه و جوان سینما و تلویزیون جلوى دوربین رفت و به دل مخاطب نشست. یکى از 
بازیگرانى که چند قسمتى است به سریال اضافه شده است فراز مدیرى، بازیگر نقش 

جوانى «محمد» است.
مدیرى پیش از بازى در این ســریال در فیلم «ماهى و گربه» ساخته شهرام مکرى، 
«نزدیک تر» به کارگردانى مصطفى احمدى و «هجوم» ساخته شهرام مکرى به ایفاى 
نقش پرداخت. بازى در «لحظه گرگ و میش» را مى تــوان نقطه عطفى در کارنامه 
بازیگرى فراز مدیرى دانست چرا که باعث شهرت او در میان مخاطبان تلویزیون شد. 
فراز مدیرى در سریال «لحظه گرگ و میش» بازیگر نقش «محمد» پسر «یاسمن» 
و «سروش» اســت که بعد از جدایى پدر و مادرش در کنار خانواده «یاسمن» زندگى 

کرد و جوان معقولى شد.
فراز مدیرى متولد 22 فروردین 1370 است و امســال تولد 27 سالگى اش را جشن 

گرفت. 

همایــون غنــى زاده، نویســنده و کارگردان
 ســینما در خصــوص مخاطــب اصلــى 
فیلم ســینمایى «مســخره بــاز» گفت: من 
«مســخره باز» را براى همه ساختم و اینطور 
نیســت که از همان ابتدا بــه دنبال مخاطب 

خاص بوده باشم.
وى درباره ســبک فیلمســازى خود افزود: از 
نظر من ســبک یک فیلم تماشاگر را انتخاب 
نمى کند. ســبک یک فیلــم نمى تواند بگوید 
که تماشــاگر آن را دوســت دارد یــا نه بلکه 
این کار کیفیت اثر است. شــما در هر سبکى 
فیلم بد بسازید مخاطب آن را دوست نخواهد 

داشت.
کارگردان فیلم «مسخره باز» درباره احتمال 
استقبال عموم از «مســخره باز» اضافه کرد: 
هر فیلمســازى یک انگیزه براى ساخت فیلم 
دارد و آن این اســت که بداند فیلــم را براى
 مردم مى ســازد. البته ادعاى ایــن را ندارم 
که در ســاخت فیلمى مخاطب پســند موفق 

شده ام.
وى درباره اولین تجربــه کارگردانى خود در 
ســینما تأ کید کرد: حس و حالم خیلى خوب 
اســت و اولین تجربه ام را به شــدت دوست 
دارم و خوشبختانه در همان زمان جشنواره در 
اکران هاى مردمى واکنش هاى بسیار خوبى 

دریافت کردم.

با پایان ســاخت موســیقى تیتراژ پایانــى فصل دوم 
مجموعه «روزهاى بیقرارى»، این سریال ملودرام در 

کنداکتور پخش از شبکه 2 سیما قرار گرفت. «روزهاى 
بیقرارى2» از هفدهم فروردین مــاه به طور مداوم هر 
شب رأس 21 و 30 دقیقه از شــبکه 2 سیما روى آنتن 
خواهد رفت. «روزهاى بیقرارى2» با داستانى در امتداد 
فصل اول توســط کاظم معصومى بــه تهیه کنندگى 

امیرحسین شریفى ساخته شده است.
ســیدجالل الدین محمدیــان، خواننــده  صدامخملى 
که بیــش از همه بخاطر قطعه «مردان خدا» اشــتهار 
یافته بعد از ده سال سکوت، با ســاخت و اجراى تیتراژ
 پایانى این سریال ملودرام به عرصه خوانندگى بازگشته 

است. 

سارا صوفیانى، بازیگر اصلى این مجموعه در کنار مجید 
واشقانی و فخرالدین صدیق شــریف، مهتاج نجومی، 
کاظم هژیرآزاد، صفا آقاجانی و با حضور افسانه بایگان و 
با هنرمندي حمیدرضا آذرنگ از جمله بازیگرانى بوده اند 

که در این مجموعه حضور داشته اند.
همچنیــن تعــدادى از بازیگــران بومى شــهرهاى 
تبریز و مشــهد در «روزهاى بیقرارى2» ایفاى نقش 

داشته اند.
«روزهاى بیقرارى2» به ســفارش معاونت ســیماى 
استان  ها و مرکز صداوسیماى آذربایجان شرقى(تبریز) 

تولید مى شود.

به بهانه مرمت فیلم سینمایى «طلسم» براى نمایش در جشنواره جهانى فیلم فجر 

داریوش فرهنگ:
 درونمایه «طلسم»
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در روزهایى که همه اهالى فوتبال در انتظار رسمى شدن 
قرارداد سرمربى جدید تیم ملى هستند، انتشار تصاویرى 
از جنگ تن به تن مربى ســابق و احتمالى ایران جالب 

توجه بود.
گمانه زنى ها در خصوص جانشین کى روش در ایران این 
روزها به جایى ختم شده است که از اروه رنار فرانسوى به 
عنوان جدى ترین گزینه نام برده مى شود. مرد 51 ساله 
فرانسوى به عنوان سرمربى حال حاضر مراکش در حالى 
ممکن است سرمربى جدید تیم ملى لقب بگیرد که اواخر 
خرداد ماه در ورزشگاه کرستوفسکى آرنا جنگ تن به تن 
جالب و غیرمنتظره اى در حاشیه اولین بازى جام جهانى 

با سرمربى پرتغالى ایران داشت.
چند روز بعد از بازى ایران با مراکش، یک سایت ورزشى 
با انتشار ویدیویى کمتر دیده شــده از حاشیه بزرگ این 
جدال در دقیقه 65 بازى، به پشــت پرده درگیرى لفظى 
شدید نیمکت نشینان دو تیم پرداخت، جایى که کى روش 
و پاتریس بومل دستیار اول سرمربى فرانسوى مراکش با 
هم درگیر شدند و این صحنه ها از دید عکاسان دور ماند.

به نوشته این سایت و طبق فیلمى که منتشر شد، کارلوس 
کى روش وقتى در دقیقه 65 بازى اعتراض شدید دستیار 
رنار به داور بازى براى دادن اخطار بــه بازیکن ایران را 
دید طاقت نیاورد و به شدت نسبت به دخالت هاى مربى 
مراکش اعتراض کرد که همین موضوع به درگیرى شدید 
نیمکت نشینان دو تیم تبدیل شد آن هم مقابل دیدگان 

رنار که سعى در آرام کردن هر دو طرف داشت.
جنگ تن به تن نیمکت هاى ایــران و مراکش در حالى 

به حاشــیه بزرگ اولین جدال دو تیم در گروه مرگ جام 
جهانى 2018 تبدیل شد که کى روش و دستیار فرانسوى 
سرمربى مراکش این جنگ را استارت زدند و اروه رنار با 
دخالت به موقع خود به آن پایان داد. آن روزها کمتر کسى 
تصور مى کرد بعد از شش ماه اوضاع به گونه اى پیش برود 
که این مربى فرانسوى و دستیارش در یک قدمى نشستن 
روى صندلى کى روش باشند، اتفاقى که تمامى اخبار از 

وقوع آن تا چند روز آینده حکایت دارد.
مربى فرانســوى در حالى هدایت تیم ملى مراکش را بر 
عهده دارد که قراردادش تا پایان جام ملت هاى آفریقاى 
جنوبى با این کشور خواهد بود. ظاهراً مسئوالن فدراسیون 

فوتبال از مدت ها قبل عملکرد و شرایط این مربى را زیر 
نظر داشــته اند و براى حضــور او روى نیمکت تیم ملى 
فوتبال ایران تــا حدودى به جمع بندى رســیده اند اگر 
چه فدراســیون فوتبال ایران یک گزینه اروپایى دیگر را 
مد نظر دارد و حتى مذاکراتى را هم با وى انجام داده اما 
به نظر مى رسد رنار اصلى ترین گزینه تاج براى جانشینى 
کى روش است. رنار که دیدار تیم ملى فوتبال ایران و ژاپن 
را در ورزشگاه هزاع بن زاید از نزدیک تماشا کرد در اواخر 
تیرماه ســال آینده (جام ملت هاى آفریقا از 31 خرداد تا 
28 تیر برگزار مى شــود) قراردادش با فدراسیون فوتبال 

مراکش به پایان مى رسد.

امیر قلعه نویى، سرمربى تیم فوتبال سپاهان اصفهان پس 
از تساوى شاگردانش مقابل فوالد خوزســتان به انتقاد از 
عملکرد داوران پرداخت و گفت: «از بازى برابر پرسپولیس 
تا به امروز 8 امتیاز از ما گرفته اند و من از چهار داور تا زنده ام 
نمى گذرم؛ ممبینى، ترکى، فغانى و اشکان خورشیدى. اینها 
خاطرات بد زندگى من هستند و یک روز با فیلم و مدارك 
اینها را مى خواهم بگویم.» این اظهارات سرمربى سپاهان، 
واکنش تند سه داور سرشناس و در پى آن، پاسخ قلعه نویى 

را به دنبال داشت. 
محســن ترکى، داور بازنشســته فوتبال ایــران هم به 
صحبت هاى قلعه نویى واکنش نشان داد و در مصاحبه با 
«تسنیم» جواب قلعه نویى را داد. او گفت: «یک عده آدم 
کوچک هر زمانى که با مشــکل مواجه مى شوند، به زمین 
و زمان چنگ مى اندازند. به قول معــروف یک نفر که در 
حال سقوط به ته چاه است، به هر چیزى دست مى اندازد و 
مى خواهد همه را با خود به پایین بکشد. فکر مى کنم دوره 
قلعه نویى تمام شده است. در واقع دوره این حرف ها و مسائل 

گذشته و فوتبال تبدیل به یک علم شده و براى موفقیت در 
آن نیاز به سعى و تالش است. حاال هم این فرد اگر احساس 
مى کند که با این حرف ها مى تواند فدراسیون و جامعه داورى 
را تحت الشعاع قرار بدهد، ســخت در اشتباه است. او باید 
خودش و تیمش را قوى کند تــا در زمین فوتبال به حقش 
برسد. من هم فیلم و مدارکى دارم و به وقتش هم حرف هایى 

براى گفتن دارم و جلوى او مى ایستم.»
علیرضا فغانى هم در خصوص صحبت هاى امیر قلعه نویى 
تصریح کرد: «در این فوتبال همواره ســعى کرده ام خودم 
باشم و هیچگاه به دنبال بازى هاى سیاسى، البى با سیاسیون 
و داشــتن خدم و حشــم نبودم و هر کدام از دوستان مثل 
محسن ترکى، هدایت ممبینى و... که به جایگاه خوبى در 
این فوتبال رســیدند با تالش خودشان بوده و هیچکدام با 

البى سیاسیون به این جایگاه نرسیدیم.»
فغانى افزود: «در این حدود بیست و چهار بیست و پنج سالى 
که در فوتبال هستم به این نتیجه رسیدم اکثر کسانى که 
درباره مسائل پشت پرده و باندبازى حرف مى زنند خودشان 

اصل این کار هســتند و اتفاقات زیادى در این باره رخ داده 
که گذشــته این افراد را مشــخص کرده و گذشت زمان 
گواه حرف هاى من است. ارتباط پنهانى با برخى مربیان و 
بازیکنان و یا سیاه بازى یا لمپن بازى دیگر جوابگو نیست و 

نمى توان با این کارها به موفقیت رسید.»
اشکان خورشیدى، داور بین المللى و ساروى فوتبال ایران 
نیز که مورد خشم سرمربى سپاهان قرار گرفت و در گفت 
و گویى که داشت حرف هاى جالبى را به زبان آورد. او داور 
بازى تراکتورسازى-سپاهان بوده و قلعه نویى قضاوتش را 

مسئله دار مى داند.
او مى گوید: آقاى قلعه نویى با یک مصاحبه، تماشــاگران 
اصفهانى را علیه من مى کنند و شماره من هم توسط یکى 
از عوامل باشگاه پخش شده و روزانه فحاشى زیادى به من 
انجام مى شود. دیگر این کارها گذشته است. یک یا دو بازى 
این کار را بکنند در بازى سوم مى توانند نتیجه بگیرند؟ مثل 

مرد فوتبال بازى کنید و سرتان باال باشد.
خورشیدى گفت: ایشان را چون سال گذشته برابر سایپا 

اخراج کردم علیه من موضع گرفتند و همان موقع هم کلى 
علیه بنده صحبت کردند که بنده ســکوت کردم. همین 
ایشــان در دربى سال گذشــته بین ذوب آهن و سپاهان 
آمدند وسط زمین و گفتند اگر پنالتى علیه ما درست باشد 
من مربیگرى را کنار مى گذارم. آقاى قلعه نویى پس چرا 

از فوتبال نرفتید؟ 
اما امیر قلعه نویى در خصوص اظهارات این داوران گفت: 
«من حرف بدى نزدم و فقط گفتم از این چهار داور خاطره 
خوبى ندارم. مگر این حرف بدى اســت؟» وى افزود: «در 
نشســت خبرى گفتم این داوران چنــد قهرمانى را از من 
گرفتند، اصًال مگر آقاى ترکى االن داورى مى کند؟ االن هم 
مى گویم این داوران خاطرات بدى را براى من رقم زدند.» 
سرمربى سپاهان تأکید کرد: «اگر آقایان گفتند حرف مى زنند 
من مشــکلى ندارم، حرف بزنند. آقاى ترکى و بقیه داوران 
ایران بدانند من جرأت داشتم حرف زدم اگر شما هم جرأت 
دارید حرف بزنید، اگر آقایان حرف دارند بزنند من هم همه 

چیز را جمع مى کنم و حرف هایم را مى زنم.»

ژنرال علیه داوران، داوران علیه ژنرال
مهاجم ایرانى تیم ناتینگهام از گلزنى و درخشش در لیگ دسته یک انگلیس سخن گفت.

تیم فوتبال ناتینگهام در بازى برابر هال در حالى توانست برنده شود که کریم انصارى فرد در این بازى پایش به 
گلزنى باز شد. این مهاجم ایرانى گفت: «گل زدن شغل من است و خوشحال مى شوم بتوانم گلزنى کنم. این وظیفه 
من در تیم است. خوشحالم که توانستم برابر هال سیتى، هم گل بزنم و هم 
پاس گل بدهم. مدت ها به علت بازى در تیم ملى فرصت همراهى 
تیمم را نداشتم و خیلى منتظر بودم تا فرصت به من برسد و بتوانم 

براى تیمم به میدان بروم.»
کریم انصارى فرد به دلیل حضور در جام ملت هاى آســیا مدت 
زیادى دور از ترکیب تیمش بود و اکنون توانســته خودش را به 
ترکیب اصلى ناتینگهام اضافه کند. او درباره شرایط خود ادامه داد: 
«نمى توانم بگویم گلى که به ثمر رساندم باعث راحتى من شد 
چون در هر بازى براى گل زدن روى من فشار است. 
هواداران انتظار زیادى از ما دارند و ما نیز باید 
تمام تالش خودمان را انجام دهیم تا باعث 
خوشحالى شان شویم. در فوتبال این مسئله 
خیلى مهم است که با بازى خودتان باعث 
خوشحالى هم تیمى و یا هواداران تیم خود 
شوید. با این حال باید احساسات را کنترل 
کنیم و بتوانیم با توان باال در زمین باشیم.»

انصارى فرد: گل زدن وظیفه من است

اتفاقاتى که در مراسم انتخاب بهترین هاى سال داورى افتاد باعث ناراحتى على خسروى، داور قدیمى فوتبال ایران شد 
به طورى که او مى خواست مراسم را ترك کند اما مهدى تاج، رئیس فدراسیون مانعش شد.

در مراسم انتخاب بهترین هاى سال داورى، وقتى جایزه داور همدانى اعالم شد اتفاق عجیبى افتاد. در حالى که به دلیل 
حضور نداشتن داور، قرار بود على خسروى، رئیس کمیته داوران استان همدان جایزه را بگیرد مجرى برنامه گفت که 
خسروى نباید روى استیج برود چون داورى که در مراسم نباشد جایزه به او تعلق نمى گیرد. اتفاقى عجیب که حواشى 

بعدى را نیز به همراه داشت چرا که خسروى که از این موضوع ناراحت شده بود 
درصدد ترك مراسم در هتل المپیک برآمد اما مهدى تاج، رئیس فدراسیون 

فوتبال مانع از این اتفاق شد و در نهایت عالوه بر دادن جایزه داور همدانى به 
خسروى، از این داور قدیمى نیز تقدیر شد و حتى به او جایزه نقدى هم دادند.
على خســروى در این باره گفت: «این اتفاق واقعاً بدى بود. در مراســم 
جشــنواره فجر مگر جایزه بازیگر یا کارگردانى که در ســالن نیست را 

نمى دهند! بدتر آنکه خانواده من در سالن حضور داشتند، دوستان و همکارانم 
آنجا بودند. آنچه من را ناراحت مى کند این است که هیچکدام 

از دوستان و پیشکسوتانى که در سالن بودند از اتفاقى 
که براى من افتاد ناراحت نشدند و واکنشى نداشتند.»
او افزود: «من همیشــه از داوران حمایت کردم اما 
هیچکدامشان در سالن واکنشــى نداشتند. من 
مددکار داوران بودم و هستم. اما آن شب تصمیم 
گرفتم که روش حمایتــى ام را از داوران عوض 

کنم.»

خسروى: دیگر از داوران حمایت نمى کنم

رئیس باشگاه روسى از موقعیت خراب کردن هاى مهاجم ایرانى اش ناراضى است.
سردار آزمون که از نیم فصل دوم به زنیت منتقل شده بود، در کنار سایر هم تیمى هایش با لیگ اروپا خداحافظى 
کرد. سردار که در بازى رفت مقابل ویارئال گلزنى کرده بود، جمعه شب فرصت هاى متعددى را از دست داد و در 
نهایت در دقیقه 70 تعویض شد. سرگئى سیماك، سرمربى زنیت درباره وضعیت سردار آزمون گفت: «مشکل 
آزمون در تک به تک هاست. او باید در این زمینه بیشتر کار کند و تالش زیادى کند. لحظاتى در بازى بود که او 
خیلى خوب ظاهر شد و مى توانست گلزنى کند. باید او در این زمینه تالش 

کند و وضعیتش را بهتر کند.»
سردار در این بازى مى توانســت با دقت در موقعیت تک به تکى که 
داشت، سرنوشت مسابقه را عوض کند اما چیپ زیباى او با فاصله کمى 

از باالى دروازه به بیرون رفت!
الکساندر مدودف، رئیس باشگاه زنیت هم پس از شکست این تیم برابر 
ویارئال در بازى برگشت مرحله یک شــانزدهم نهایى لیگ اروپا گفت: 
«اگر سردار آزمون در آن دو فرصتى که در آغاز بازى از دست 
داد حداقل یک گل به ثمر مى رساند، همه چیز تغییر 
مى کرد. یک قانون قدیمى در فوتبال است که اگر 
گل نزنید، گل مى خورید. این اتفاق براى ما رخ 
داد. لیگ اروپا براى ما پایان یافت اما آن گونه که 

مى خواستیم پیش نرفت.»
او به خبرگزارى «ریانووستى» روسیه گفت: «از 
مرحله گروهى صعود کردیم و از سد تیم هاى 
دینامو بالروس و فنرباغچه ترکیه گذشتیم اما 
برابر ویارئال موفق نشــدیم. در بازى رفت در 
سن پترزبورگ با شکست 3 بر یک کارمان را 

براى بازى برگشت بسیار سخت کردیم.»

درگیرى در حوالى نیمکت ایران!انتقاد رئیس و مربى زنیت از سردار آزمون

باوجود اینکه بهداد سلیمى پس از کسب مدال طال در بازى هاى 
آسیایى جاکارتا از دنیاى قهرمانى خداحافظى کرد اما چون این 
وزنه بردار هنوز بازنشستگى اش را به فدراسیون جهانى و متعاقبًا 
وادا اعالم نکرده است، نامش در لیست آژانس بین المللى ضد 

دوپینگ است. 
به همین منظور سازمان جهانى مبارزه با دوپینگ همچنان نام او 
را از حوضچه آنتى دوپینگ خارج نکرده اســت و دیروز بار دیگر از 

وى تست دوپینگ گرفته شد.
اخیراً مناقشاتى بین سلیمى و فدراسیون وزنه بردارى مبنى 
بر اعالم بازنشســتگى و امضاى نامه بازنشستگى اش به 
وجود آمده است که طرفین یکدیگر را در این امر مقصر 
مى دانند. سلیمى معتقد است فدراسیون نامه مکتوب براى 
او ارسال نکرده است اما در مقابل فدراسیون وزنه بردارى 
اعالم کرده است که تا کنون دو مرتبه نامه بازنشستگى 
را براى سلیمى ارسال کرده اما وى تمایلى به امضاى 

آن نداشته است.

تست دوپینگ از وزنه بردارى که خداحافظى کرد!

تیم فوتبال ذوب آهن در حالى در آخرین بازى سال به مصاف استقالل خوزستان مى رود 
که فصل گذشته از جدال با این تیم در اصفهان خاطره خوشى دارد.

به گزارش «ایمنا»، ذوب آهن و استقالل خوزستان تاکنون 11 بار در رقابت هاى لیگ برتر 
به مصاف هم رفته اند در این بین ذوب آهن چهار بار و اســتقالل خوزستان پنج بار پیروز 

شده اند و دو دیدار نیز با تساوى به پایان رسیده است.
در پنج دیدارى که ذوب آهن در اصفهان میزبان استقالل خوزستان بوده است سه دیدار با 
پیروزى ذوب آهن و دو دیدار با نتیجه تساوى به پایان رسیده است تا بر خالف دیدارهاى دو 

تیم در خانه استقالل خوزستان، ذوب آهن در اصفهان آمار خوبى برابر آبى ها داشته باشد.
در 11 تقابل لیگ برترى دو تیم 24 گل به ثمر رسیده است که 14 گل سهم ذوب آهن و ده 

گل سهم استقالل خوزستان بوده است.
یکى از پر گل ترین پیروزى هاى ذوب آهن در تاریخ لیگ برتر اما برابر همین اســتقالل 
خوزستان به دست آمده است؛ پیروزى 6 بر صفر فصل گذشته ذوب آهن برابر استقالل 

خوزستان که در ورزشگاه فوالدشهر با مربیگرى امیر قلعه نویى به دست آمد.
ذوب آهن در حالى به مصاف استقالل خوزستان مى رود که در دیدار نیم فصل اول با یک 

گل مغلوب این تیم شد.

دیدار تیم هاى ذوب آهن و استقالل خوزســتان در چارچوب رقابت هاى هفته بیست و 
دوم لیگ برتر فوتبال و از ســاعت 16 و 30 دقیقه امروز یک شنبه 26 اسفند در ورزشگاه 
فوالدشهر برگزار مى شود. دیدارى که به همراه دیگر دیدار امروز بین پیکان و صنعت نفت 

آبادان آخرین دیدارهاى فوتبال داخلى در سال 97خواهد بود.

ذوب آهن اصفهان-استقالل خوزستان؛ امروز در فوالدشهر

پذیرایى از 6 تایى هاى اهواز 

بعد از تأیید کارلوس کى روش توسط اعضاى هیئت 
رئیسه فدراسیون فوتبال به خصوص على کفاشیان، 
عباس ترابیان، مأمور مذاکــره و عقد قرارداد با وى 
شد. ترابیان که نامى آشنا در فدراسیون فوتبال ایران 
است از دوره محسن صفایى فراهانى در سمت هاى 
مختلف در فدراسیون فوتبال به کار مشغول بوده و 
شــاید بهترین فرد براى گفتگو در این روزها باشد. 
روزهایى که هدف اصلى فدراســیون انتخاب یک 
سرمربى خارجى است. بخش هایى از اظهارات او را 

در گفتگو با «ورزش سه» بخوانید.
  براى اولین بار در اندونــزى بود که کارلوس کى 
روش از شرح وظایف خود عبور کرد و من با او درگیر 
شــدم. بعد این موضوع را به على کفاشیان گزارش 
دادم اما رئیس فدراسیون فوتبال از من حمایت نکرد 
و من بعد از اینکه دیدم از ســوى فدراسیون فوتبال 

حمایت نمى شوم از سمت خود استعفا کردم.
  در اندونزى کارلوس کى روش به من گفت من 
باید بگویم که به چه کسى چقدر بده و به چه کسى 
چقدر نده! که من به کارلــوس کى روش گفتم به 
شما ربطى ندارد و پاداش ها تصمیم هیئت رئیسه 
فدراسیون فوتبال اســت و من بر اساس مصوبه به 
بازیکنان و دیگر اعضاى تیم ملى پاداش مى دهم. 
اینجا ما با هم درگیر شدیم. این درگیرى در مالدیو 
هم به وجود آمد. کارلوس کى روش مربى اى بود که 
مدام به داور و کمک داور توهین مى کرد. در بازى با 
مالدیو دیدم این رفتار از سوى سیموئز هم تکرار شد 
که به او نهیب زدم کــه در جواب من گفت من آزاد 
هستم و مى توانم هر رفتارى انجام بدهم. من هم 
به او گفتم شما این حق را ندارید چون پیراهن تیم 
ملى فوتبال ایران بر تن شماست و باید به آدابى که 
ما تعیین مى کنیم، پایبند باشید. این موضوع را هم 
گزارش دادم اما کار به جایى رسید که هر کسى هر 
کارى دلش مى خواست انجام مى داد و بهتر براى 
من بود که از سمت خود استعفا مى کردم چون اصًال 

حمایت نمى شدم.
  ما در جذب مربى خارجى باید به این نکته هم توجه 
کنیم مربى باید تمرین دهنده باشد. خوبى کارلوس 
کى روش این بود که لخت مى شــد و مى رفت در 
زمین و نفس به نفس بازیکن حرکت مى کرد و به او 
مى گفت توپ را اینطور بزن. او با همه وجود تالش 
مى کرد که تیمش برود باال. مربى اى که برود روى 
سکو و قهوه و نسکافه میل کند و دستیارش در زمین 
کار انجام دهد به درد ما نمى خورد. مربیانى که 70 
سال سن و هزار و یک درد و مرض دارند و در نهایت 

باید مربى اى بیاوریم که شجاع باشد.

افشاى ماجراى درگیرى با 
کى روش بر سر پاداش

و ومب ى ل و و ن ل ن لز ى یر جم ه ین ز ىب ز
من در تیم است. خوشحالم که توانستم برابر هال
پاس گل بدهم. مدت ها به علت بازى در
تیمم را نداشتم و خیلى منتظر بودم تا فر

براى تیمم به میدان بروم.»
کریم انصارى فرد به دلیل حضور در ج

زیادى دور از ترکیب تیمش بود و اکنون
ترکیب اصلى ناتینگهام اضافه کند. او د
«نمى توانم بگویم گلى که به ثمر رس
چوندر هر بازى براى گل
زیاد هواداران انتظار
تمام تالش خودم
خوشحالى شان ش
خیلى مهم است
خوشحالى هم تی
شوید. با این حال
ت کنیم و بتوانیم با

ى که از این موضوع ناراحت شده بود 
د اما مهدى تاج، رئیس فدراسیون
وه بر دادن جایزه داور همدانى به 
حتى به او جایزه نقدى هم دادند.

فاق واقعاً بدى بود. در مراســم 
گردانى که در ســالن نیست را 

ضور داشتند، دوستان و همکارانم 
 ست که هیچکدام

دند از اتفاقى
 نداشتند.»
 کردم اما 
ند. من 
صمیم 
عوض 

خیلى خوب ظاهر شد و مى توانست گلزنىک
کند و وضعیتش را بهتر کند.»

سردار در این بازى مى توانســت با دق
داشت، سرنوشتمسابقه را عوض کندا

از باالىدروازه به بیرون رفت!
الکساندر مدودف، رئیس باشگاه زنیت ه
ویارئال در بازى برگشت مرحله یک شــا

«اگر سردار آزمون در آن دو فرص
داد حداقل یک گل به
مى کرد. یک قانون
گل نزنید، گل مى
داد. لیگ اروپا برا

مى خواستیم پیش
او به خبرگزارى
مرحله گروهى
دینامو بالروس
برابر ویارئال مو
ب سن پترزبورگ
براى بازى برگش

باوجود اینکه بهداد سلیمى پس از کسب
آسیایى جاکارتا از دنیاى قهرمانى خداح
وزنه بردار هنوز بازنشستگى اشرا به فد
وادا اعالم نکرده است، نامش در لیست

دوپینگ است. 
سازمان جهانى مبارزه با به همین منظور
را از حوضچه آنتى دوپینگ خارج نکرده اس

وى تست دوپینگ گرفته شد.
اخیراً مناقشاتى بین سلیمى و فدراس
بر اعالم بازنشســتگى و امضاى
آمده است که طرفین یکد وجود
مى دانند. سلیمى معتقد است فدرا
او ارسال نکرده است اما در مقابل
اعالم کرده است که تا کنون دو
را براى سلیمى ارسال کرده ام

آن نداشته است.

تست دوپینگ از وزنه بردارى که خداح
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فقدان سند مالکیت
شماره: 23027309- 97/11/24 نظر به اینکه اقاى رضا ســیف الهى فرزند جواد با وکالت اقاى على 
مهیارى بموجب وکالت نامه 46843- 97/11/14 دفترخانه 582 تهران اعالم نموده سند مالکیت سه 
و نیم دانگ دانگ مشاع از ششــدانگ پالك 4698/7 واقع در بخش 4 ثبت اصفهان مورد ثبت در دفتر 
82 صفحه 304 ذیل شماره ثبت 10849 سابقه ثبت و سند بشماره چاپى 907254 دارد باستناد دو برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود ان بشماره 139702155622000537 دفترخانه 159 اصفهان 
رسما گواهى شده است که سند فوق الذکر مفقود گشته است و چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى میشود که هر 
کس مدعى انجام معامله غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده نسبت به آن باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 
ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورت مجلس  و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا 
در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد. م 

الف: 413415 صفائى نائینى- رئیس ثبت منطقه مرکزى اصفهان /12/303
فقدان سند مالکیت

شماره: 23027309- 97/11/24 نظر به اینکه اقاى رضا ســیف الهى فرزند جواد با وکالت اقاى على 
مهیارى بموجب وکالت نامــه 46843- 97/11/14 دفترخانه 582 تهران اعالم نموده ســند مالکیت 
دو و نیم دانگ دانگ مشــاع از ششــدانگ پالك 4698/7 واقع در بخش 4 ثبت اصفهان مورد ثبت در 
دفتر 82 صفحه 301 ذیل شماره ثبت 10849 سابقه ثبت و سند بشــماره چاپى 907255 دارد باستناد 
دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود ان بشــماره 139702155622000536 دفترخانه 
159 اصفهان رسما گواهى شده است که سند فوق الذکر مفقود گشــته است و چون درخواست صدور 
المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى میشــود که هر کس مدعى انجام معامله غیر از آنچه در این آگهى ذکر شــده نسبت به آن باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس  و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد. م الف: 413416 صفائى نائینى- رئیس ثبت منطقه مرکزى اصفهان 

12/304/
فقدان سند مالکیت

شماره: 139721702210029756- 97/12/18 سند مالکیت ششــدانگ پالك ثبتى شماره 6720 
فرعى از 2267 اصلى واقع در بخش 6 ثبت اصفهان ذیل ثبت 32472 در صفحه 492 دفتر 109 بنام خانم 
زهرا غفراوى تحت سند برگى بشماره 964260- 93 ب ثبت و صادر و تسلیم شده است سپس نامبرده 
با ارائه درخواست کتبى به انضمام دو برگ استشــهادیه که امضاء شهود آن ذیل شماره 37974 مورخه 
1397/12/05 به گواهى دفترخانه 110 اصفهان رسیده مدعى است که سند مالکیت آن بعلت جابجایى 
مفقود شده است و درخواست صدور ســند مالکیت المثنى ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه کسى مدعى 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این ادا ره تسلیم و رسید 
اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام 
به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 413330 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /12/305
ابالغ اخطاریه ماده 101

شــماره پرونده: 139704002004000010/1 شــماره بایگانى پرونده: 9700058/2 شماره ابالغیه: 
139705102004005391 تاریــخ صدور: 1397/12/07 آگهى ابالغ اخطاریــه ماده 101 پرونده به 
شماره بایگانى: 9700058- بدینوسیله به  خانم ملک سیما رضوان بدهکار پرونده ساکن اصفهان خیابان 
مردآویج کوچه 23 پالك 10 واحد 5 بدهکار پرونده کالســه 9700058 که برابر گزارش مأمور ابالغ 
شناخته نگردیده ابالغ مى گردد که طبق تقاضاى بستانکار مدیریت شعب بانک مسکن استان اصفهان 
مورد وثیقه، ششدانگ یکباب خانه پالك 14830 فرعى از 5000 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که 
برابر سند رهنى شماره 53054- 95/7/6 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 81 اصفهان متعلق به 
زهره عباد سیچانى که در مقابل طلب بانک مسکن اصفهان استان اصفهان در رهن قرار گرفته است طبق 
ارزیابى کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 10/000/000/000 ریال ارزیابى گردیده لذا برابر ماده 101 
آئین نامه اجرائى بدینوسیله به شما اخطار میشود ظرف مدت 5 روز از تاریخ درج آگهى باید کتباً اعتراض 
خود را با پیوست کردن قبض سپرده دستمزد ارزیاب مجدد به مبلغ سیزده میلیون ریال به اداره اجرا تسلیم 
دارید در صورتیکه به ترتیب مقرر فوق اعتراض نرسید ارزیابى قطعى و به همان قیمت آگهى خواهد شد. 

م الف: 414257 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /12/306
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139704002003002384/1 شــماره بایگانى پرونده: 9703317/1 شماره آگهى 
ابالغیــه: 139703802003000459 تاریخ صــدور: 1397/12/12 آگهى ابالغ اجراییه کالســه: 
139704002003002384/1 - بدینوسیله به: 1- خانم بتول سادات عطائى کچوئى فرزند سید حسن به 
شماره شناسنامه 9 و شماره ملى 1170898807 متولد 1363/06/25، 2- خانم فاطمه السادات عطائى 
کچوئى فرزند سید مهدى به شماره شناسنامه 491 و شماره ملى 1171180985 متولد 1338/02/02، 
هر دو به نشانى اعالمى متعهدله واقع در اصفهان اتوبان ذوب آهن خیابان نیروگاه جنب نیروگاه اصفهان 
کدپستى 8178615651 که برابر گزارش مأمور مربوطه در واحد اجراى اسناد رسمى فالورجان ابالغ 
واقعى به نامبردگان میسر نگردیده است ابالغ مى گردد که برابر قرارداد بانکى شماره 95/143/ق مورخ 
1395/06/20 تنظیمى در بانک صنعت و معدن شعبه اصفهان، مبلغ 23425041480 ریال بابت اصل 
طلب، مبلغ 7592306127 ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ 1397/04/28 و از تاریخ مذکور به 
بعد روزانه مبلغ 15402767 ریال به بانک صنعت و معدن شعبه اصفهان بدهکار مى باشید که بر اثر عدم 
پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده، پس از تشریفات قانونى اجرائیه صادر و به کالسه 
139704002003002384/1 و شماره بایگانى 9703317 در این اداره مطرح مى باشد. لذا بنا بر تقاضاى 
بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى 
که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب اســت و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و 
منتشر مى گردد و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى 
جمهورى اسالمى ایران، ظرف مدت بیست روز نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام، در غیر اینصورت 
بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.  م الف: 414254 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /12/307
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139704002003001740/1 شــماره بایگانى پرونده: 9702465/1 شماره آگهى 
ابالغیه: 139703802003000461 تاریخ صدور: 1397/12/13 آگهى ابالغ اجرائیه پرونده شــماره 
139704002003001740/1 – بدینوســیله به آقاى محمدعلى افشارى فرزند حسین و تلما افشارى 
فرزند مرحوم غالمرضا به قیومیت محمدعلى افشارى و نیما افشارى فرزند مرحوم غالمرضا به قی ومیت 
محمدعلى افشارى از وراث مرحوم غالمرضا افشارى همگى به نشانى: اصفهان خیابان کاوه ایستگاه 
مادى ك بوستان 1 ك امام حسن ك توکل بن بســت مهر پ 197 که طبق گواهى مامور آدرس شما 
شناسائى نگردیده است، ابالغ مى گردد که برابر سند ازدواج شــماره 4150- 1383/06/15 تنظیمى 
دفترخانه ازدواج شماره 179 شهر اصفهان بابت مهریه به شرح (یک جلد کالم ا... مجید به هدیه سیصد 
هزار ریال- بعنوان مهرالسنه 262/5 ریال- بابت هزینه سفر حج زوجه مبلغ 20 میلیون ریال- مقدار 100 
مثقال طالى هجده عیار- تعداد 360 عدد سکه طالى کامل بهار آزادى) به خانم مرجان سادات زارعى 
بدهکار مى باشید که بر اثر عدم پرداخت مهریه زوجه درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات 
قانونى اجرائیه صادر و پرونده به شــماره 139704002003001740/1 در اداره اجراى اســناد رسمى 
اصفهان (شماره بایگانى 9702465) مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18 و 19 آئین نامه اجرائى مفاد اسناد 

رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت 
در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد، ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى 
خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب 

خواهد شد. م الف: 414253 رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /12/308
ابالغ اخطاریه ماده 101

شــماره پرونده: 139604002003000591/1 شــماره بایگانى پرونده: 9601171/1 شماره آگهى 
ابالغیه: 139703802003000458 تاریخ صدور: 1397/12/11 آگهــى اخطاریه ماده 101- اموال 
غیرمنقول- باستناد ســند ازدواج به شــماره 4733 مورخ 1382/11/16 مرحوم آقاى یوسف عجمى 
پور بابت مهریه مندرج در سند مزبور به خانم شــهناز امینى تهرانى بانضمام حقوق اجرایى به صندوق 
دولت بدهکار مى باشند که بر اثر عدم پرداخت بدهى منجر به صدور اجرائیه و تشکیل پرونده به شماره 
139604002003000591/1 (شــماره بایگانى 9600468 واحد اجراى قزوین) و (شــماره بایگانى 
9601171 واحد اجراى اصفهان) گردیده اجرائیه ها به مدیونین ابالغ گردیده سپس به درخواست بستانکار 
در قبال طلب ششدانگ یک دستگاه خودروى سوارى پژو 405 به شماره انتظامى 79- 572 ب 29 و طبق 
نظریه کارشناس رسمى به مبلغ 350000000 ریال ارزیابى گردیده اخطار (ماده 101) جهت اطالع به 
طرفین پرونده تسلیم مامور ابالغ گردیده که اخطار مربوط به آقاى محمد عجمى پور احد از وراث مرحوم 
آدرس: اصفهان خیابان باغ فردوس کوچه شهید ترکى به شرح گزارش مامور پست مدیون فوق در آدرس 
متن سند شناخته نشده اند لذا بستانکار پرونده طى وارده شماره 1016551 مورخ 97/12/05 درخواست 
ابالغ اخطاریه ماده 101 را از طریق درج در جراید را نموده اند که بدینوســیله به شما ابالغ مى گردد لذا 
چنانچه به مبلغ ارزیابى معترض مى باشید ظرف مدت 5 روز پس از انتش ار این آگهى اعتراض کتبى خود 
را ضمیمه فیش بانکى دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ على الحساب دو میلیون ریال هزینه جهت 
تجدید ارزیابى ارسال دارید در غیر اینصورت ارزیابى قطعیت یافته تلقى و اجراى ثبت به عملیات خود ادامه 
خواهد داد. ضمنًا به اعتراضى که خارج از موعد مقرر یا فاقد فیش بانکى دستمزد کارشناس تجدیدنظر 
باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد و به همان قیمت آگهى خواهد گردید. این آگهى با رعایت ماده 18 و 19 
ایین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و 

منتشر مى گردد. م الف: 414249 رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /12/309
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139704002004000856/1 شــماره بایگانى پرونده: 9707190/2 شماره ابالغیه: 
139705102004005565 تاریخ صــدور: 1397/12/12 آگهى ابالغ اجراییــه پرونده 9707190- 
بدینوسیله به شرکت بسپار گستر زاینده رود به نمایندگى آقاى غالمحسین ساکتى ساکن اصفهان چهارراه 
تختى ابتداى خ مسجد سید جنب هتل آزادى بدهکار پرونده کالسه 139704002004000856/1 که 
برابر گزارش مامور آدرس شناسایى نگردیده ابالغ مى گردد که برابر سند رهنى شماره 78933 تنظیمى در 
دفترخانه اسناد رسمى شماره 129 اصفهان، بستانکار "بانک پارسیان اصفهان" به نشانى فوق، مبادرت به 
صدور اجرائیه نموده که برابر آن مبلغ 1/600/014/463 ریال اصل طلب و مبلغ 142/028/681 ریال آن 
بابت سود و مبلغ 710/180/872 ریال بابت خسارت تاخیر تا تاریخ 97/9/17 که روزانه مبلغ 1/145/453 
ریال به ان افزوده مى شود به انضمام حق الوکاله و هزینه هاى قانونى مطابق مقررات مربوطه بدهکار مى 
باشید. که بر اثر عدم پرداخت وجه، بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونى اجرائیه 
صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى 
بشما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در 
روزنامه نصف جهان  چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود 
اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهى دیگرى و بنا به تقاضاى بستانکار پس از ارزیابى تمامى مورد 
وثیقه (ششدانگ یک دستگاه اپارتمان پالك 3101/40 واقع در بخش یک ثبت اصفهان) و قطعیت آن 
عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 414245 اسدى اورگانى- رئیس اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان /12/310
ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه: 1397009001820457 شماره پرونده: 9709983757301766 شماره بایگانى پرونده: 
971842 موضوع: وقت رسیدگى مورخه 98/02/24 ساعت 9 صبح خواهان: شرکت شهرکهاى صنعتى 
استان اصفهان با مدیریت محمدجواد بگى خوانده: سید جمال طباطبایى فرزند سید على محمد خواسته: 
تخلیه عین مستاجره موضوع قرارداد رسمى اجاره (منقضى شده) شماره 59335 مورخه 70/09/05 و 
مطالبه اجرت المثل ایام تصرف- بدینوسیله به شــما ابالغ میگردد شرکت شهرکهاى صنعتى استان 
اصفهان با مدیریت محمدجواد بگى دادخواستى به طرفیت شما مبنى بر تخلیه عین مستاجره موضوع 
قرارداد رسمى اجاره (منقضى شده) شماره 59335 مورخه 70/09/05 و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف 
مطرح نمودند که در شعبه دادگاه بخش مهردشت تحت کالسه 971842 تحت رسیدگى میباشد بنا به 
اعالم و درخواست خواهان و به لحاظ مجهول المکان بودن شما به استناد ماده 73 ق آ د م مراتب یک 
نوبت در روزنامه کثیراالنتشار اگهى میگردد تا جهت رسیدگى به خواسته در مورخه 98/02/24 ساعت 9 
صبح در این شعبه حضور یابید در غیر اینصورت به پرونده شما غیابى رسیدگى خواهد شد. م الف: 414482 

شعبه دادگاه عمومى بخش مهردشت  /12/409
فقدان سندمالکیت

خانم سارا مهرابى فرزند ابراهیم  با ستناد دو برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود دردفترخانه  
230 خورزوق  رسما گواهى شده است مدعى است سند مالکیت خود به شماره 967669 سرى د / 94  را 
که به میزان شش دانگ به شماره پالك ثبتى 11352/ 437 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى 16 اصفهان 
( شاهین شهر ) به شماره دفتر الکترونیک 139520302035015516 به نام خانم سارا مهرابى ثبت و 
صادر  تسلیم گردیده که  بموجب  شماره سند 14564 مورخ 1395/11/30 دفترخانه 230 خورزق به او 
انتقال قطعى یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشده  و  طبق تبصره 5ماده  120آق ث نحوه گم شدن 
جابجائى اعالم شده ، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ 
. ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و 
اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 413878 /م الف ناصر صیادى – رییس 

اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/ 12/410 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به محمدرضا فرجى و آقاى روح اله علیشاهى دادخواستى به خواسته 
مطالبه به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 795 ش 4 ح ثبت و وقت رسیدگى به 
تاریخ 11 / 2 / 98 ساعت 45 / 5 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد 
ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 413881/م 

الف  مدیر دفتر شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 12/411 
ابالغ مفاد راى افراز 

نظر به اینکه خانم اعظم شیخ آرپناهى فرزند اسماعیل به شماره ملى 5759523414 صادره از چادگان 
تقاضاى افراز سهام مشاعى خود از ششــدانگ پالك 64071 / 301 بخش 16 ثبت اصفهان را نموده 
اند که بموجب راى شــماره 970602071886458 – 21 / 12 / 1397 تصمیم به رد درخواست افراز 
پالك فوق صادر گردیده است خواندگان : فتح اهللا آرپناهى فرزند عبدالوهاب – عبدالرضا آرپناهى فرزند 
عبدالوهاب – مهناز آرپناهى فرزند عبدالوهــاب – روح اهللا آرپناهى فرزند عبدالوهاب – گوهر محمود 
صالحى فرزند حفیظ – زهرا آرپناهى فرزند عبدالوهاب و همچنین افرادى که مدارك مالکیت خود را به 
اداره ارائه ننموده اند و یا نام آنان در اسامى مالکین ذکر نگردیده است و در پالك مزبور ذینفع هستند لذا 
افراز سهام مشاعى قسمتى از ششــدانگ پالك 301/64071 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که سند 
مالکیت آن با شماره دفتر الکترونیکى 139720302035019570 بنام اعظم شیخ آرپناهى سابقه ثبت و 
سند دارد که با توجه به گزارش ماده قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب 1357 مشخص گردیده که 
عملیات ثبتى ملک خاتمه یافته و با مجاورین تعارضى ندارد به موجب راى شماره 970602071886458 
مورخ 21/ 12 / 1397 تصمیم به رد درخواست افراز پالك فوق صادر گردیده است این تصمیم با اختیار 

حاصله از ماده 2 قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب 1357 و ماده 5 آیین نامه مربوطه صادر گردیده 
لذا طبق ماده 6 آیین نامه و ماده 18 آئین نامه  اجرایى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا به کلیه افراد ذینفع 
ابالغ تا در صورتیکه بین شرکا و مالکین مشاعى محجور ( صغیر، مجنون و غیر رشید ) و یا غایب مفقود 
االثر وجود دارد باستاند ماده 313 قانون امورحسبى و طبق راى وحدت رویه شماره 3530 مورخ 15 / 1/ 
60 هیات عمومى دیوان عاللى کشور به نامبردگان و نمایندگان آنها ابالغ گرددتا چنانچه اعتراضى نسبت 
به نظریه افراز شماره 970602071886458 – 21/ 12/ 97 داشته ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابالغ و 
درج در روزنامه طبق ماده مذکور به دادگاه صالح محل وقوع ملک مراجعه و گواهى مربوطه را به واحد 
ثبتى ارائه ننماید413882/م الف .ناصر صیادى – رییس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر / 12/412 

حصروراثت 
رضا باقرى  داراى شناسنامه شماره 706 به شرح دادخواست به کالسه 582/97 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا رضائى حسین آبادى بشناسنامه 43 در 
تاریخ 97/11/18 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به : 1. رضا باقرى حسین آبادى  فرزند اکبر متولد 1342  ش ش 706 نسبت با متوفى همسر ، 2. خاتون 
صفرى حسین آبادى فرزند حاجى زین العابدین متولد 1314  ش ش 14نسبت با متوفى مادر ، 3. احسان 
باقرى حسین آبادى فرزند رضا متولد 1367 ش ش 273 نسبت با متوفى فرزند ، 4. امید باقرى حسین 
آبادى فرزند رضا متولد 1374  ش ش 1080381376 نسبت با متوفى فرزند ، متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 414262/م الف رئیس شــعبه 2 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

مهردشت/ 12/413
 حصروراثت 

رضا باقرى حسین آبادى داراى شناسنامه شماره 706 به شرح دادخواست به کالسه 583/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان الهام باقرى حسین آبادى بشناسنامه 
1080276505 در تاریخ 1397/11/18 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1. محسن رحیمى دوتوئى فرزند مرتضى متولد 1371  ش ش  5490026091 
نسبت با متوفى همسر ، 2. رضا باقرى حسین آبادى فرزند اکبر متولد 1342 ش ش 706 نسبت با متوفى 
پدر ، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 414263/م الف رئیس شعبه 2 شوراى 

حل اختالف مهردشت/ 12/414
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان محمد سینایى دادخواستى به خواسته الزام خوانده الزام به انتقال سند خودرو به طرفیت خوانده 
1- مرتضى اکبرى فرزند محمود 2- على دواشى فرزند مشتاقعلى  به شوراى حل اختالف شعبه ششم 
حقوقى ویالشهر شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1186/97 ثبت گردیده 
و وقت دادرسى به تاریخ 98/2/27 ســاعت 5 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار 
مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم 
حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار 
مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 414505/ م الف شعبه ششم حقوقى ویالشهر شوراى 

حل اختالف نجف آباد /12/415
 اخطار اجرایى

شماره 734/96 به موجب راى شماره 476 تاریخ 97/6/27 حوزه مهردشت شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- محمدرضا زاویه ئى نام پدر حسین 2- منصور هاشمى 
نام پدر رضا به نشانى 1-مجهول المکان 2- شهرك صنعتى دهق – فاز 6 محکوم است به محکومیت 
تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل دین و محکومیت خوانده ردیف اول 
به پرداخت مبلغ سه میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال  بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه  بر 
مبناى نرخ تورم اعالمى توسط بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران از تاریخ چک تا زمان وصول آن بر 
اساس محاسبه ى صورت گرفته توسط واحد اجراى احکام در مرحله ى اجراى حکم در حق محکوم له 
اجرایى به انضمام نیم عشر اجرایى. محکوم له: رسول حسین هاشمى نام پدر رضا  به نشانى: دهق – خ 
مطهرى – کوچه مهدیه. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است 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 استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى 
ندارد، صریحاً اعالم نماید. 414512/م الف-شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 12/416

 اخطار اجرایى
شماره 663/96 به موجب راى شماره 502 تاریخ 97/7/3 حوزه مهردشت شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- ســودابه جعفرى نام پدر ولى اهللا 2- على رضا امینى 
نام پدر انشاهللا  3- منصور حسین هاشمى نام پدر رضا به نشانى1- مجهول المکان  2- مجهول المکان 
3- دهق – قطب صنعتى- خ ششم کارخانه منصور هاشمى محکوم است به راى بر محکومیت تضامنى 
خواندگان به پرداخت مبلغ صد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل دین و محکومیت خوانده ردیف اول به 
پرداخت مبلغ دو میلیون و نهصد و هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه بر 
مبناى نرخ تورم تورم اعالمى توسط بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران از تاریخ چک از زمان وصول 
آن بر اساس محاسبه ى صورت گرفته توسط واحد اجراى احکام در مرحله ى اجراى حکم در مرحله ى 
اجراى حکم در حق محکوم له اجرایى به انضمام نیم عشر اجرایى و در رابطه با مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
و هزینه دادرسى نسبت به خوانده ردیف دوم و سوم خواهان در مطالبه مذکور محق نبود و محکوم له مى 
تواند محکومیت صادر کننده ى آن را به پرداخت خسارت وارده مطالبه نماید خواهان در مطالبه مذکور 
محق نبوده.محکوم له: رسول حسین هاشمى  به نشانى: دهق- خ مطهرى- کوى مهدیه- پ 129 ماده 
34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 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 استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم 

نماید. 414515/م الف-شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 12/417
حصر وراثت

آقاى / خانم عذرا خسروى اجگردى بشناسنامه شماره  9  به شرح دادخواست کالسه 2468/97  از این 
دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان  محمود نصیرى اجگردى  
بشناسنامه شماره  16 در تاریخ 24/ 11 /1397 درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند از : 1-  
حسین نصیرى اجگردى شماره شناسنامه 1100132597 نسبت فرزند 2- امید نصیرى اجگردى شماره 
شناسنامه 297 نسبت فرزند 3- زهرا نصیرى اجگردى شماره شناسنامه 1100331026 نسبت فرزند 
4- فاطمه نصیرى اجگردى شماره شناسنامه 1100543090 نسبت فرزند 5- عذرا خسروى اجگردى 
شماره شناسنامه 9 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 414326  دبیرخانه شوراى حل 

اختالف شعبه اول فالورجان 12/313 
ابالغ وقت رسیدگى 

وقت رسیدگى حقوقى: شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت. یک نوبت حداکثر تا تاریخ 98/1/10 
دریکى از روزنامه ها کثیراالنتشار درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى درپرونده کالسه 467/97 
به این شورا ارسال گردد. وقت رسیدگى 98/2/30 روز دوشنبه ساعت 9 خواهان: رسول حسین هاشمى  

فرزند رضا خوانده/ خواندگان: مهدى محمد آقایى   فرزند علیرضا  به نشانى مجهول المکان – مصطفى 
اکبرى فرزند اسم على به آدرس دهق-جنب هنرستان خواســته: الزام خواندگان به پرداخت وجه یک 
فقره چک به مبلغ نود هشــت میلیون ریال با خسارات قانونى اعم از دادرســى و تاخیر تادیه گردشکار: 
خواهان مذکور دادخواســتى به طرفیت خوانده تسلیم به شعبه اول  شــوراى حل اختالف مهردشت 
نموده که ثبت که حسبدســتوردادگاه تعیین و به درخواســت خواهان و دستور شــورا و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج مى 
گردد تا خوانده از تاریخ نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود وقت رسیدگى مذکور به خوانده ابالغ و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر خود جهت رسیدگى حضوربهم رساند. چنان که بعدا ابالغ به وسیله آگهى الزم شود. فقط یک نوبت 
منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود.414521/م الف، دبیرشــعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت/ 

12/418
 ابالغ وقت رسیدگى

وقت رسیدگى حقوقى: شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت. یک نوبت حداکثر تا تاریخ 98/1/10 
دریکى از روزنامه ها کثیراالنتشار درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى درپرونده کالسه 462/97 به 
این شورا ارسال گردد. وقت رسیدگى 98/2/28 روز شنبه  ساعت 11 خواهان: رسول حسین هاشمى  فرزند 
رضا خوانده/ خواندگان: حامد سلمان نیا  به نشانى مجهول المکان- مصطفى اکبرى ساکن دهق – جنب 
هنرستان  . خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ ده میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسى و تاخیر 
تادیه گردشکار: خواهان مذکور دادخواستى به طرفیت خوانده تسلیم به شعبه اول شوراى حل اختالف 
مهردشت نموده که ثبت که حسبدستوردادگاه تعیین و به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج مى 
گردد تا خوانده از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود وقت رسیدگى مذکور به خوانده ابالغ و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر خود 
جهت رسیدگى حضوربهم رساند. چنان که بعدا ابالغ به وسیله آگهى الزم شود. فقط یک نوبت منتشر 

و مدت آن 10 روز خواهد بود. 414523/م الف، دبیرشعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت/ 12/419
ابالغ رأى

 شماره پرونده: 189/97 خواهان: ایرج عبدلى عسگرانى  فرزند صفر به نشانى علویجه –خ شهید بهشتى- 
خ تربیت بدنى – فرعى دوم منزل شخصى  خوانده: 1. ایرج عبدلى عسگرانى  فرزند اصغر   مجهول المکان،  
خواسته ها: مطالبه ،  شورا باعنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل 
مبادرت به صدور راى مى نماید.راى دادگاه در خصوص دادخواست آقاى ایرج عبدلى عسگرانى فرزند صفر 
مقیم شهر علویجه  به طرفیت آقاى بابک مماند فرزند برزو مقیم شهر علویجه مبنى بر تقاضاى مطالبه ى 
مبلغ هشتاد میلیون تومان با  خسارات تاخیر تادیه و هزینه هاى دادرسى با این توضیح که خواهان اظهار 
داشته ضمانت خوانده ى فوق الذکر را در بانک ملى علویجه جهت دریافت تسهیالت نموده ام و خوانده 
از سال 94 تا کنون اقساط وام را پرداخت ننموده است و الزام خوانده به پرداخت اصل خواسته با خسارت 
تاخیر تادیه و هزینه دادرسى ، مطابق ستون خواسته را تقاضا نموده است نظر به اینکه آدرس خوانده  مورد 
شناسایى قرار نگرفته است و خواهان الیحه ایى مبنى بر اینکه خوانده مجهول المکان است تقدیم شورا 
نموده لذا ابالغ خوانده نشر آگهى و در جلسه ى رسیدگى حاضر نشده و الیحه اى   تقدیم شورا ننموده 
است با توجه به استعالم واصله از بانک ملى شعبه ى علویجه مبلغ شصت و سه میلیون و هفتصد و پنجاه 
هزار ریال از تاریخ 1395/03/03 لغایت تاریخ تقدیم دادخواست به مورخه ى 97/05/23 ذمه ى خوانده به 
میزان شصت و سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال مشغول بوده لذا قاضى شورا خواهان را در مطالبه 
ى مبلغ فوق الذکر محق تشخیص داده مستنداً به بند 1 ماده ى 264و 709 قانون  مدنى و مواد 515 و 
519 قانون آیین دادرسى مدنى  راى بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شصت و سه میلیون و پنجاه 
هزار ریال  ریال بابت اصل دین با  خسارت تاخیر تادیه بر مبناى نرخ  تورم اعالمى توسط  بانک مرکزى 
جمهورى اسالمى ایران از تاریخ تقدیم دادخواست 05/13/ 97 لغایت اجراى حکم در مرحله ى اجراى 
کامل حکم بر اساس محاسبه ى صورت گرفته نسبت به تاریخ اقساط پرداختى و مبلغ یک میلیون ریال 
بابت هزینه ى دادرسى  در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد و  نسبت به مازاد دادخواست قاضى شورا 
مستنداً به ماده ى  197 قانون  آیین دادرسى مدنى راى بر بى حقى خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى 
صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این شعبه  و سپس  ظرف بیست روز 
پس از آن قابل تجدید نظرخواهى در دادگاه عمومى بخش مهردشت مى باشد. 414583 /م الف- مهرداد 

اطهرى- قاضى شوراى حل اختالف علویجه نجف آباد/ 12/420
 حصروراثت 

ریحانه محمدى  داراى شناسنامه شماره 1474 به شرح دادخواست به کالسه 7/98 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مصطفى محمدى جوزدانى بشناسنامه 1158 
در تاریخ 97/11/5 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به : 1. سکینه محمدى ش ش 1474 ، 2. اســفندیار محمدى  ش ش 1475 ، 3. اسکندر محمدى  ش 
ش 1476 ، 4. غالمحسین محمدى  ش ش 1477 ، 5. مجید محمدى جوزدانى  ش ش 98 ، 6. ریحانه 
محمدى جوزدانى ش ش 12 (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد 

شد. 416381/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 12/421
 حصر وراثت

آقاى / خانم محمدرضا شفیعى بشناسنامه شماره  321  به شرح دادخواست کالسه 2463/97  از این دادگاه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشــته که شادروان  اسماعیل شفیعى قهدریجانى  
بشناسنامه شــماره  76 در تاریخ 03/ 01 /1375 درگذشــته و ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند از : 
1-  گالبتون شفیعى قهدریجان شماره شناسنامه 5115 نسبت همسر2- محمدرضا شفیعى قهدریجان 
شماره شناسنامه 321 نسبت فرزند 3- غالمعلى شفیعى قهدریجان شماره شناسنامه 659 نسبت فرزند 
4- یداله شفیعى قهدریجان شماره شناسنامه 7484 نسبت فرزند 5- مرتضى شفیعى قهدریجان شماره 
شناسنامه 232 نسبت فرزند 6- حسن شفیعى قهدریجان شماره شناسنامه 9955 نسبت فرزند 7- حمیده 
شفیعى قهدریجان شماره شناسنامه 162 نسبت فرزند 8- زهرا شــفیعى قهدریجان شماره شناسنامه 
263 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 شــد م الف 414329  دبیرخانه شوراى حل اختالف 

شعبه اول فالورجان 12/311 
مزایده اموال غیر منقول

شــماره : 972121- اجراى احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شــماره 972121  اجرائى  
موضوع علیه مهدى هادیان و له آقاى ناصر حیدرى درتاریخ 1398/01/25  به منظور فروش یک قطعه 
زمین کشاورزى با مساحت 3000 مترمربع واقع در جاده قهدریجان به قلعه میرصحراى معروف به پشت 
باغ داراى ســهم آب چاه  فاقد سابقه ثبتى ملک مذکور مشاع مى باشــد و متعلق به حق غیر نمى باشد 
ملک مذکور   توسط کارشناس رسمى دادگســترى به مبلغ 660/000/000  ریال ارزیابى شده است . و 
همچنین یک قطعه زمین کشاورزى با مساحت 4000 متر مربع واقع در قهدریجان به قلعه میر صحراى 
معروف به پشت باغ داراى سهم آب چاه فاقد سابقه ثبتى ملک مذکور مشاع مى باشد و متعلق به حق غیر 
نمى باشد ملک مذکور   توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 800/000/000  ریال ارزیابى شده 
است از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اتاق 315 برگزار 
نماید . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع 
شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمنًا 
کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 
حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را  به حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290288005  ایداع و 
درصورت برنده شدن فى المجلس ما به التفاوت تا ده درصد از قیمت پیشنهادى را به حساب مذکور واریز 
و فیش آن را ارائه نمایند و در صورت انصراف برنده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد  م/الف 

: 414426 اجراى احکام مدنى فالورجان  12/312 

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت انجمن خیریه حمایت 
از توانخواهان جســمى ذهنى فردا موسسه غیر 
تجارى به شــماره ثبت 1724 و شناســه ملى 
10260196548 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى سالیانه مورخ 1397/09/30 و نامه 
شــماره 20/24/99083 مورخ 1397/11/10 
دفتر امور اجتماعى استاندارى اصفهان تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : .ابوالقاســم نورى به کد ملى 
4590906661 و فرخنــده محمــودى خوش 
چهره به کد ملى 2720171603 و محسن مومن 
زاده به کد ملى 1284688895 و فاطمه موسوى 
خواه به کد ملــى 1818775867و مینا نورفر به 
کد ملى 1287863728 به عنوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره و آناهیتا فرقانى ســعید آبادى به کد 
ملى 1280286611 و آمیتیــس چراغى به کد 
ملى 0015016064 بعنوان اعضاى على البدل 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند.
محمود راســتکردار به کد ملى 1284567117 
بعنوان بــازرس اصلى و آذر اعرابــى به کد ملى 
1817220330 بعنوان بــازرس البدل انتخاب 
گردیدند.تراز مالى ســال 96 به تصویب رسید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(416171)

آگهى
آگهى شــرکت منحله در حال تصفیه مسکن محلى 
مهر شــهر دولت آباد شــرکت تعاونى به شــماره 
ثبت 32632 و شناســه ملى 10260531672 به 
اســتناد صورتجلســه هیئت تصفیه / مدیر تصفیه 
مورخ 1397/11/27 و نامه شــماره 19159 مورخ 
1397/11/30 اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعى 
برخوار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسین معینى به 
کدملى 6609643245 به سمت رییس هیت تصفیه 
و ناصر معینى کربکندى به کد ملى 6609245258 
بعنوان نایب رییس هیت تصفیه و مدیر تصفیه و اعظم 
معینى به شماره ملى 6609934789 بعنوان منشى 
هیت تصفیه براى مدت دو ســال منصوب گردیدند 
انتخاب شدند کلیه اســناد واوراق مالى وتعهد آور 
وقراردادها با امضاى آقاى ناصر معینى کربکندى (مدیر 
تصفیه)وآقاى حســین معینى (رییس هیات تصفیه)
ودر غیاب آقاى حسین معینى (رییس هیات تصفیه)با 
امضاى خانم اعظم معینى(منشى هیات تصفیه)ومهر 
هیات معتبر اســت اوراق ونامه هاى عادى با امضاى 
ناصر معینى کربکندى (مدیر تصفیه)و مهر هیات معتبر 
است نشانى هیات تصفیه جهت مکاتبات به آدرس 
اصفهان شهرستان برخوار بخش مرکزى شهر دولت 
آباد کربکند کوچه (مدرسه) کوچه موسوى پالك 4 وکد 
پستى 8341137991تعیین گردید اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (415833)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت تهیــه و توزیــع مواد 
مصرفــى و بافندگــى همایونشــهر و حومــه 
شــرکت تعاونى به شــماره ثبت 5 و شناسه ملى 
10260001721 به اســتناد صورتجلسه هیئت 
تصفیه مــورخ 1397/10/20 و به اســتناد نامه 
شــماره 16025 مــورخ 1397/11/10 اداره 
تعاون شهرستان خمینى شــهر تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : آقاى مجتبى رفیعى1141601397 
به ســمت رئیس آقاى محســن یدالهى خوزانى 
1141649853به ســمت نائــب رئیس وآقاى 
قنبرعلى غفورى ورنوسفادرانى1141017954 به 
سمت منشى هیأت تصفیه و آقاى قنبرعلى غفورى 
ورنوســفادرانى1141017954 به سمت مدیر 
تصفیه براى مدت دوســال انتخاب شــدند. کلیه 
اسناد و اوراق مالى وتعهد آور وقراردادها با امضاء 
قنبرعلى غفــورى (مدیرتصفیــه) و آقاى مجتبى 
رفیعى ( رئیس هیأت تصفیــه) ودر غیاب رئیس، 
با امضاى محســن یدالهى خوزانى (سمت نائب 
رئیس هیــأت تصفیه) ومهر هیــأت تصفیه معتبر 
مى باشــد 4 - اوراق ونامه هاى عــادى با امضاى 
قنبرعلى غفــورى (مدیرتصفیه) ومهر هیأت معتبر 
است. نشانى محل تصفیه به آدرس : خمینى شهر 
محله کارى عطار فرعى 7 خیابان باغبان شمالى کد 
پستى : 8419669114 تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (415831)

آگهى انتقالى
آگهى انتقالى شرکت ســهامى خاص بازار مبل و تشک 
خاورمیانه بــه شناســه ملــى 10103962085 و به 
شــماره ثبت 57507 به موجب آگهى تغییرات شماره ى
 139530400901067327 مــورخ 1395/0612 
و صورت جلســه مجمــع عمومى فــوق العــاده مورخ 
1395/05/23 مرکز اصلى شرکت به شماره ثبت 348269 
واحد ثبتى تهران به نشــانى استان اصفهان ،شهرستان 
اصفهان خیابان بزرگمهر کوچه آراسته نبش کوچه فردوس 
پالك 54 کد پستى 815885431 انتقال یافت و در این 
اداره تحت شماره 57507 به ثبت رسید و از لحاظ امضا ذیل 
دفاتر تکمیل گردیده و جهت اطالع عموم آگهى میگردد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (416174)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت مســکن کارمندان نو اندیشان 
باستان شرکت تعاونى به شماره ثبت 5046 و شناسه ملى 
14000269658 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1397/11/27 و نامه شــماره 22215 
مــورخ 1397/12/19 اداره تعــاون کار و رفاه اجتماعى 
کاشان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت در 
واحد ثبتى کاشان به نشانى استان اصفهان ، شهرستان 
کاشان ، بخش مرکزى ، شهر کاشان، ثامن االئمه (علوم 
پزشکى) ، کوچه ((هســته اى)) ، بلوار امام على ، پالك 0 ، 
طبقه همکف کدپستى 8718361954 تغییر یافت و ماده 
مربوطه اساسنامه به شــرح فوق اصالح گردید اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى کاشان (416173)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت خدماتى کبیر نماد نائین با 
مسئولیت محدود به شــماره ثبت 242 و شناسه 
ملى 10260058716 به اســتناد صورتجلســه 
هیئت مدیره مورخ 1397/12/15 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: محل شرکت به نشانى استان اصفهان ، 
شهرســتان نائین ، بخش مرکزى ، شــهر نائین، 
شــهید رجایى ، کوچه (ســعید فر) ، کوچه شهید 
غالمرضا فالحتى [2] ، پــالك 43 ، طبقه همکف به 
کدپســتى 8391832002 انتقال یافت و ماده 3 
اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى نایین (416172)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت جهــان پترو گرند شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 48980 و شناسه ملى 
10260672610 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1397/12/05 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : مرکز اصلى شرکت از واحد ثبتى اصفهان به واحد 
ثبتى خوزستان به نشانى استان خوزستان ، شهرستان 
اهواز ، بخش مرکزى ، شهر اهواز، ملى راه ، میدان سنگر ، 
خیابان فــردوس ، پالك 86 ، طبقه همکف کدپســتى 
6163744673 تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه 
به شــرح فوق اصالح گردیــد اداره کل ثبت اســناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (415834)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت منحله در حال تصفیه تهیه و توزیع 
مواد مصرفى و بافندگى همایونشــهر و حومه شــرکت 
تعاونى به شماره ثبت 5 و شناسه ملى 10260001721 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مــورخ 1397/10/20 و به اســتناد نامه شــماره 
16025مورخ 1397/11/10 اداره تعاون شهرســتان 
خمینى شهر تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازهاى تصفیه سال 
1396 به تصویب رسید. قنبرعلى غفورى ورنوسفادرانى 
1141017954 و محسن یدالهى خوزانى 1141649753 
و مجتبى رفیعى فروشانى 1141601397 به عنوان اعضاى 
هیأت تصفیه براى مدت 2 سال انتخاب گردیدند. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى خمینى شهر (415832)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت ماهان لبن نقش جهان با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 41081 و شناسه 
ملى 10260587894 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1397/12/12 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به نشانى استان اصفهان ،
 شهرســتان برخوار ، بخش حبیب آباد ، دهســتان 
شاپورآباد ، روستا ناحیه صنعتى کمشچه، خیابان حافظ 
شرقى ، خیابان حافظ 3 ، پالك 18 ، طبقه همکف به 
کدپستى 8359131556 انتقال یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه به شرح فوق اصالح شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (415830)
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آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت فراز فرود اســپادانا 
شــرکت با مســئولیت محدود به شماره ثبت 
22346 و شناســه ملــى 10260431773 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق 
العاده مــورخ 1397/11/13 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : آقاى محمد على نصر اصفهانى به 
کدملى1292041463 باپرداخت 100000 
ریال به صندوق شــرکت وارد شرکت گردید.

سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال نقدى به 
1100000ریال افزایش یافت وماده 4اساسنامه 
به شرح زیر اصالح شد. ماده4 اصالحى: سرمایه 
شرکت 1100000 نقدى اســت که تماما به 
صورت نقد پرداخت ودر اختیار مدیران شرکت 
قرار گرفت. شرکاء ومیزان سهم الشرکه هر یک 
بدین شرح مى باشد: آقاى اکبر نصر اصفهانى 
دارنــده 700000 ریــال . آقــاى مجید نصر 
اصفهانى دارنده 100000 ریال . خانم رضوان 
نصر زاده دارنــده 200000 ریال . آقاى محمد 
على نصر اصفهانى دارنــده 100000 ریال . 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(414695)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت منحلــه در حال تصفیه 
پالستیک سازى فجر گلپا شرکت تعاونى به شماره 
ثبت 517 و شناســه ملى 10260104317 به 
استناد صورتجلســه هیئت تصفیه / مدیر تصفیه 
مورخ 1397/12/03 و نامه شماره 13511 مورخ 
1397/12/08 اداره تعــاون کار و رفاه اجتماعى 
شهرســتان گلپایگان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
على اکبــر زالى به کــد ملــى 1219007579 
بسمت رییس هیات تصفیه و حانیتا گلى واریانى 
به کد ملى 1219452701 بســمت منشــى و 
مدیر هیات تصفیه و سمیه ســخائى به کد ملى 
1219971979 به ســمت نائــب رئیس هیات 
تصفیه تا تاریخ1398/08/25 انتخاب شدند. کلیه 
اسناد و اوراق مالى و تعهدآور و قراردادها با امضاء 
خانم حانیتا گلى واریانى (مدیرتصفیه) و آقاى على 
اکبر زالى (رئیس هیات تصفیه) و در غیاب رئیس، 
با امضاى خانم سمیه سخائى (نائب رئیس) و مهر 
هیأت تصفیه معتبر مى باشد. اوراق و نامه هاى عادى 
با امضاى خانم حانیتا گلى واریانى (مدیر تصفیه) و 
مهر هیأت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى گلپایگان (414694)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت داده پــرداز ماکان 
سیســتم دانشــمند ســهامى خاص به 
شــماره ثبــت 39847 و شناســه ملــى 
10260575163 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/09/10 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شــد : - امیر اخوان خرازیان به شماره ملى 
1292537892 ، امیر حسین آدمى دهکردى 
به شــماره ملى 1292201185 و اشکان 
حقیقى به شــماره ملــى 4172728421 
بسمت اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. - على اصغر اشرف 
بختیار به شماره ملى 1290692068 بسمت 
بازرس اصلى و لیلى اشرف بختیار به شماره 
ملى 1291985141 بســمت بازرس على 
البدل براى مدت یکسال انتخاب گردیدند. 
- روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و 
دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(414666)

آگهى تغییرات
آگهــى تغییرات شــرکت نکــو دور پندار 
آپادانا ســهامى خــاص به شــماره ثبت 
50905 و شناســه ملى 10260694761 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1397/12/02 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شد: - احســان زمانى دارانى به شماره ملى 
1159554862 بــه ســمت رئیس هیئت 
مدیره، مرضیه عســکرى ارجنکى به شماره 
ملى 1289657998 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و مصطفى انارى به شــمارملى 
1292268824 به سمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیــره براى مدت دو ســال انتخاب 
شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
و عقوداسالمى با امضاى رئیس هیئت مدیره و 
نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر مى باشــد. - ضمناً مدیر عامل مجرى 
مصوبات هیئت مدیره مى باشــد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(414260)

آگهى تغییرات
آگهــى تغییــرات شــرکت داده پرداز 
ماکان سیستم دانشــمند سهامى خاص 
به شــماره ثبت 39847 و شناســه ملى 
10260575163 به استناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1397/09/10 
امیر اخــوان خرازیــان به شــماره ملى 
1292537892 بسمت رئیس هیات مدیره 
، امیرحسین آدمى دهکردى به شماره ملى 
1292201185 بسمت مدیرعامل و عضو 
هیات مدیره ، اشکان حقیقى به شماره ملى 
4172728421 بسمت نایب رئیس هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند.

کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 
اســت. ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجارى اصفهان (414668)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت دژ ســازان ایرســا شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 47919 و شناسه ملى 
10260660819 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مــورخ 1397/12/06 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد : عبارات:  ( خدمات عمومى ( قرائت کنتور گاز ، آب ، 
برق – تنظیفات ، نامه رسانى ، پیشخدمتى ، امور آبدارخانه ، 
خدمات پاســخگویى به تلفن و ســایر موارد مشابه ) و 
نگهدارى و خدمات فضاى ســبز) به موضوع شــرکت 
الحاق و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق 
اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(414697)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت حمل و نقل درون شهرى 
سالم مهر اسپادانا با مسئولیت محدود به شماره 
ثبت 23743 و شناسه ملى 10260445465 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1397/02/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد 
زیر به موضوع فعالیت شرکت به شرح الحاق و ماده 
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: خدمات حمل 
ونقل بار و کاالى درون شهرى و حومه اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (414696)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت آیسان خاورمیانه کاال شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 5647 و شناسه ملى 
10320633370 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/11/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقاى موسسه حسابرسى 
داوران حساب به شناسه ملى 10100521980 به 
سمت بازرس اصلى و خانم الهام احمدى به شماره 
ملى 1534019901 به عنوان بازرس على البدل 
براى مدت یکسال مالى انتخاب شدند. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى کاشان (414693)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت صنعتى صدرا پژوهان آریا 
موسسه غیر تجارى به شماره ثبت 4958 و شناسه 
ملى 14006588303 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1395/12/01 آقاى محسن هزاردستان 
به شماره ملى 1280988800 به سمت مدیرعامل و 
آقاى مجید دیندار به شماره ملى 5069118749 به 
سمت رییس هیات مدیره براى مدت نامحدود انتخاب 
گردیدند.کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاى مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر مى باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (414620)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات صنعتى صدرا پژوهان آریا موسسه 
غیر تجارى به شــماره ثبت 4958 و شناسه ملى 
14006588303 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1395/12/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقاى محسن هزاردستان 
به شماره ملى 1280988800 و آقاى مجید دیندار 
به شــماره ملى 5069118749 به عنوان اعضاى 
هیات مدیره براى مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(414618)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت ســاختمانى خاکپى با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 257 و شناسه ملى 
10840110319 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فــوق العاده مــورخ 1397/12/11 ماده 
18 اساسنامه بدین شرح اصالح شد : در صورتى 
که هیات تک نفره باشــد حق امضاء در مجمع در 
غیر این صورت حق امضاء در هیات مدیره تعیین 
میگردد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

میمه(414341)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت ســاختمانى خاکپى با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 257 و شناسه 
ملى 10840110319 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مــورخ 1397/12/12 کلیه اوراق 
و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء رئیس 
هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

میمه (414340)

آگهى تغییرات
آگهــى تغییرات شــرکت غــزال کار آفرینــان مانا 
شــرکت تعاونى به شــماره ثبت 32979 و شناسه 
ملــى 10260535087 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فــوق العاده مــورخ 1397/12/04 و 
به استناد نامه شــماره 137960 مورخ 1397/12/6 
اداره تعــاون شهرســتان اصفهــان تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : محل شــرکت در شهرســتان اصفهان ،

 بخش مرکزى ، شــهر اصفهــان، قائمیــه ، خیابان 
قائمیه ، بــن بســت عســگرى [76] ، پــالك 0 ، 
طبقــه دوم کدپســتى 8178738851 انتقال یافت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (414339)

آگهى تغییرات
آگهــى تغییرات شــرکت فراز صنعــت فرتاك با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 55355 و شناسه 
ملى 14005494870 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مــورخ 1397/10/01 
مرکز اصلى شرکت به استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، آپادانا دوم ، 
کوچه پانزدهم خرداد[14-7] ، خیابان آبشار دوم ، 
پالك 206 ، مجتمع 206 ، طبقه همکف - کدپستى 
8166673391 انتقــال 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(414258)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت فنى مهندسى ظرافت کار زرین 
شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 1163 و شناسه 
ملى 10260132528 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العــاده مورخ 1397/05/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه پایش پرگاس کاردان 
به شماره ثبت 4761و شناسه ملى 14006093996 
و جواد ســعیدى نمینى به کد ملى 1467015784به 
ترتیب بسمت بازرســان اصلى و على البدل براى سال 
مالى 1397 انتخاب شــدند . حساب سود و زیان وتراز 
مالى سال 96 تصویب شد. روزنامه اصفهان امروز جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى مبارکه (413943)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت نکو دور پندار آپادانا سهامى خاص 
به شماره ثبت 50905 و شناسه ملى 10260694761 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1397/12/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - احسان 
زمانى به شماره ملى 1159554862، مصطفى انارى به 
شماره ملى 1292268824 و مرضیه عسکرى ارجنکى 
به شــماره ملى 1289657998 به عنوان اعضاى هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. - پوریا زمانى به 
شماره ملى 1159533423 به سمت بازرس اصلى و وحید 
امینى به شماره ملى 1291535713به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال مالى انتخاب شدند. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (414259)

احســاس درد در ماهیچــه مى توانــد براى برخــى از ما 
نشانه اى خوشایند باشد. این شــرایط مى تواند نشانه اى از 
جدیت شــما در دنبال کردن برنامه ورزشى باشد و بدن این 
جدیت را احساس مى کند. اما گاهى اوقات احساس درد در 
ماهیچه ها تنها به واسطه انباشت اسید الکتیک شکل نگرفته 

و مى تواند به مسئله اى جدى تر اشاره داشته باشد.
درد چشمگیر در ماهیچه که به طور معمول چند ساعت پس 
از فعالیت جسمانى شــدید، معموًال 24 تا 48 ساعت شکل 
مى گیرد، این شــرایط ارتباط کم یا هیچ ارتباطى با اسیدوز 
الکتیک ندارد و به نظر مى رسد در نتیجه پارگى هاى کوچک 
در فیبر ماهیچه رخ داده که در ترکیب با یک فرایند التهابى، به 

شکلگیرى درد منجر مى شود.
ماهیچه درد، کمبود نیرو، کاهش ســرعت انقباض پذیرى 
ماهیچه و سفتى ماهیچه از عالئم بروز با تأخیر ماهیچه درد 
هستند. این شرایط مى تواند سرعت انقباض پذیرى ماهیچه 
را 5 تا 8 درصد کاهش دهد و موجب تغییر در تحرك مفصل 
شود. اگر بدن شــما براى ریکاورى به کمک بیشترى نیاز 
دارد، مى توانید گزینه هاى زیر را براى بهبود احساس درد در 

ماهیچه مد نظر قرار دهید.
قارچ بیشترى مصرف کنید

قارچ ها از خواص ضد التهاب برخوردار هســتند که ممکن 
است در کاهش ماهیچه درد مؤثر باشد. ترکیبات ضد التهاب 
قارچ به نام پلى ساکاریدها به کاهش التهاب ناشى از فعالیت 

ترکیباتى به نام سیتوکین ها کمک مى کنند.
سرد کردن بدن را مد نظر 

قرار دهید
اختصــاص زمــان براى ســرد 

کردن بــدن، ماهیچــه ها را 
براى ریکاورى بهتر آماده 
مى کند. پژوهشگران بر 
این باور هستند که سرد 
کردن بدن بــه جریان 
خــون بهتــر کمک 
مى کند کــه الکتات 
خون(محصول جانبى 
متابولیک که موجب 
ماهیچه درد مى شود) 

را کاهش مى دهد.

آب گیالس ترش بنوشید
آب گیالس ترش سرشار از آنتى اکســیدان ها و ترکیبات 
ضد التهاب است. خواص ضد التهاب در گیالس، در کاهش 
ماهیچه درد مفید اســت اما باید توجه داشته باشید که آب 

گیالس ترش مى تواند حاوى قند فراوان باشد.
ماساژ دریافت کنید

ماساژ به کاهش درد در ماهیچه ها کمک مى کند. دریافت 
ماساژ پس از ورزش به واسطه کاهش ترشح سیتوکین ها، 
ترکیباتى که موجب التهاب در بدن مى شوند، به میزان قابل 
توجهى احســاس درد را کاهش مى دهد. به طور همزمان، 

ماساژ، میتوکندرى در سلول ها را تحریک مى کند و عملکرد 
و ترمیم سلولى را بهبود مى بخشد.

از کمپرس گرم و سرد استفاده کنید
کمپرس گرم مى تواند جریان خون را افزایش دهد زیرا به باز 
شدن رگ هاى خونى کمک مى کند و این مى تواند به دفع 
برخى محصوالت جانبى یا التهــاب مرتبط با ماهیچه درد 

کمک کند.
استفاده از کمپرس سرد نیز مى تواند ترکیبى فوق العاده را 
ایجاد کند. استفاده متناوب از کمپرس گرم و سرد بیشترین 
سود را پس از انجام تمرینات ورزشى تحریک کننده درد در 
ماهیچه دارد. استفاده از گرما و سرما به همراه هم از آسیب 
بافت کشسان پیشگیرى مى کند. استفاده متناوب از سرما و 
گرما، ماهیچه درد پــس از ورزش را کاهش مى دهد. 
استفاده از کمپرس ســرد براى 20 دقیقه و سپس 
اســتفاده از کمپرس گرم بــراى 20 دقیقه دیگر، 
بهترین گزینه براى مقابلــه با ماهیچه درد پس از 

انجام فعالیت جسمانى باشد.
از یک غلتک فومى کمک بگیرید

اســتفاده از غلتک هــاى فومــى و حرکت دادن 
ماهیچه هــاى دردناك روى آنها ممکن اســت 
اشک شــما را درآورد اما در واقع مى تواند به ترمیم 
ماهیچه ها کمک کند. استفاده از غلتک هاى فومى تورم 
درد ماهیچه را کاهش مى دهد و روند بهبود بافت 

را تقویت مى کند.
خواب خوب و با کیفیت را 

فراموش نکنید
بین خواب و ریکاورى پس از ورزش 
پیوندهایى وجود دارد. ما مى دانیم 
که کمبــود خواب مــى تواند به 
ســطوح باالتر التهاب در بدن 
منجر شود. التهاب ممکن است 
به طور خاص عاملى در بروز 
با تأخیر ماهیچه درد نباشد 
اما مى تواند در احساس 
درد در ماهیچه ها نقش 
داشته باشد و استراحت 
کافى به تســکین این 
شرایط کمک مى کند.

کیست پلک چشم، یکى از عفونت هایى است که با اختالل چند روش براى تسکین درد ماهیچه
در روند بینایى باعث بد شــدن چهره افراد مى شود. اگر 
عفونت این کیست افزایش پیدا کند، تأثیر منفى بر روى 

بینایى افراد مى گذارد.
برخى از کیســت ها به مرور زمان خوب مى شــوند اما 
کیست هاى دیگر براى التیام به مصرف آنتى بیوتیک و 

حتى عمل هاى جراحى نیاز دارند.
ورم پلک، قرمزى، ســوزش و بدرنگى پوسته چشم، از 
جمله عالیم کیست چشم است که در این موارد باید افراد 
از دست زدن به چشم هاى خود پرهیز کنند، زیرا این کار 

باعث انتقال میکروب به چشم مى شود.
گل مژه یا آبســه غدد چربــى یکى از معــروف ترین 
کیست هاى چشــم اســت و گل مژه چرکى باعث ورم، 

سوزش و قرمزى مى شود. براى جلوگیرى از بروز عارضه 
کیست پلک چشــم قبل از خواب باید آرایش چشم را به 

طور کامل پاك کرد تا پلک چشم دچار عفونت نشود.

امروزه چاى یکى از پرطرفدار ترین نوشیدنى هاى مردم 
کشورمان محسوب مى شود؛ ایرانیان از چاى براى رفع 

خستگى هم استفاده مى کنند.
چاى تازه دم براى بیماران قلبى و عروقى سودمند است و 
از ایجاد لخته در رگ ها جلوگیرى مى کند. نوشیدن چاى 
پس از غذا خوردن یکى از عادات مردم کشور ماست زیرا 
این نوشیدنى، براى هضم غذا و بهبود عملکرد دستگاه 

گوارش مفید است.
چاى حاوى کافئین است، به همین دلیل از بروز خستگى 
جلوگیرى مى کند و همچنین این نوشــیدنى آرام بخش 

است. این نوشیدنى سرشار از آنتى اکسیدان است و از بروز 
سرطان نیز پیشگیرى مى کند.

همچنین چاى، ضد درد، ضد آلزایمر، ضد باکترى، ضد 
افسردگى و ضد التهاب اســت و نوشیدن چاى، سیستم 
عصبى مرکزى را تحریک مى کند و باعث افزایش قدرت 

ایمنى بدن مى شود.
مصرف چاى از رشــد آنزیم هــاى باکتریایى جلوگیرى 
مى کند و به دلیل داشتن آنتى اکسیدان هاى فیتوکمیکال، 
براى داشــتن استخوان هاى ســالم و مستحکم به شما 

کمک مى کند.

کارشناس اداره سالمت روان وزارت بهداشت 
گفت: لرزش و پرش عضالنى از نشــانه هاى 

استرس است.
شــهناز باشــتى اظهارکرد:  اســترس موجب 
اختالالت جسمى چون ضربان قلب، اختالل در 
تنفس و گوارش و احساس دردهاى استخوانى و 
جسمى مى شود. وى افزود: فشار روانى، نیرویى 
است که فشار آن بر هر قسمتى از بدن وارد شود، 
کار آن را مختل مى کند و زمینه ناراحتى فکرى 

را در انسان فراهم مى کند.
باشتى تصریح کرد: هر عملى که موجب برهم 
خوردن تعادل روانى انســان و تغییرات سریع 
احساســى،  عاطفى، خلقى و رفتارى شــود، 
استرس زا محسوب مى شود همچنین ناتوانى 
در برقرارى ارتباط با دیگران، احساس خودکم 
بینى، ترس از اظهار وجود، از دست دادن اعتماد 

به نفس و ناامیدى استرس زاست.
این روانشــناس تصریح کرد:  مرگ عزیزان، 
ســتیزه و جدایى در کانون خانــواده، ترس از 
بیکارى، نداشــتن امکانات مناسب اجتماعى، 
شهرنشینى و ســکونت در محالت پرجمعیت، 
ترافیک سنگین در راه خانه و محیط کار، همگى 

از عوامل استرس زا به حساب مى آیند.
وى ادامه داد: استرس با سن، جنس، وضعیت 
تأهــل، رضایت شــغلى، وضعیت مســکن، 
تحصیالت، تعادل بین میــزان درآمد و هزینه 
زندگى در ارتباط است و  افسردگى، اضطراب، 
وسواس، پرخاشگرى و دردهاى جسمى به دلیل 

استرس تشدید مى شوند.
این کارشناس اداره سالمت روان در خصوص 
نشانه هاى اســترس گفت:  داشتن فشارهاى 
عصبى، فکرى و عاطفى، دلشــوره بى مورد، 
احساس درد در نواحى قلب، گردن، سینه، کتف 
و دست یا پا، زود به گریه افتادن، احساس تنهایى 
و غم، احساس خستگى و کوفتگى در عضالت، 
بدخوابى، کرخت شدن قسمت هایى از بدن و 
عضالت، زود عصبانى شــدن، خودخورى، بى 
قرارى، افســردگى، اضطراب و پرخاشگرى، 
بدگمانى، نداشتن ثبات عاطفى، خلقى و رفتارى 
مناسب، لرزش و پرش عضالنى از نشانه هاى 

استرس هستند.

دبیر ستاد مرکزى اطالع رسانى دارو و سموم سازمان 
غذا و دارو با اشــاره به اینکه نزدیــک به 90 درصد از 
مسمومیت ها در منازل رخ مى دهد، بر لزوم ایمن سازى 

منازل در مقابل عوامل بروز مسمومیت ها تأکید کرد.
یســنا به منش در این باره گفت:  بر اســاس سنتى 
قدیمى، نظافت و شستشوى خانه ها در روزهاى پایانى 
ســال صورت مى گیرد که باید توجه داشت استفاده 
نابه جا و بــدون آگاهى از مواد شــوینده و پاك کننده 
شیمیایى مى تواند خطرات جبران ناپذیرى را ایجاد کند. 
وى با اشــاره به نکات ایمنى در استفاده از شوینده ها 
عنوان کرد: همیشه در هنگام استفاده از فرآورده هاى 
شیمیایى و شــوینده، ابتدا در نور کافى برچسب روى 

بسته بندى را مطالعه و سپس مصرف کنید. 
به منش، نسبت به ترکیب مواد شیمیایى مانند جوهر 
نمک، مواد سفیدکننده و لک بر هشدار داد و گفت: بخار 
حاصل و گازهاى ناشــى از این اختالط، بسیار سمى 
و خفه کننده اســت. وى افزود: بسیار دیده شده است 
برخى از افرادى که از این خطر بى اطالع هستند، تصور 
مى کنند اختالط مواد ســفید کننده و جرم بر، اثر پاك 
کنندگى این ترکیبات را افزایش مى دهد،این درحالى 
است که گاز خطرناك حاصل از این اختالط، منجر به 
مسمومیت استنشاقى شدید و حتى صدمات برگشت 

ناپذیر در ریه افراد مى شود.
دبیر ستاد مرکزى اطالع رسانى دارو و سموم سازمان 

غذا و دارو خاطرنشــان کرد: در هنگام استفاده از مواد 
شیمیایى و فرآورده هاى شوینده و پاك کننده، پنجره ها 
را باز کنید تا هوا به خوبى در محیط جریان داشته باشد. 
بسیارى از این ترکیبات بخارات سمى ایجاد مى کنند 
که به مخاط دهان، بینى و ریه صدمه مى زند. به منش 
ادامه داد: در زمان نظافت سطوح و استفاده از ترکیبات 
شوینده و پاك کننده از دســتکش الستیکى، کفش 
جلوبسته و در صورت امکان، ماســک استفاده کنید. 
وى افزود: در صورت تماس اتفاقى پوست و یا چشم 
با مواد شیمیایى و شــوینده، هرچه سریع تر موضع را 
با آب فراوان شستشــو دهید و در صورت رفع نشدن 
آزردگى موضعى و یا بروز نشانه هاى سوختگى، تورم، 
ســوزش و خارش، هرچه ســریع تر به مرکز درمانى 

مراجعه شود.

وچ ى ى ر پ یج ر ىر ر وب ر
چه رخ داده که در ترکیب با یک فرایند التهابى، به 

رد منجر مى شود.
، کمبود نیرو، کاهش ســرعت انقباض پذیرى 
فتى ماهیچه از عالئم بروز با تأخیر ماهیچه درد 
شرایط مى تواند سرعت انقباض پذیرى ماهیچه 
صد کاهش دهد و موجب تغییر در تحرك مفصل 
ن شــما براى ریکاورى به کمک بیشترى نیاز 
نید گزینه هاى زیر را براى بهبود احساس درد در 

ظر قرار دهید.
 بیشترى مصرف کنید

واص ضد التهاب برخوردار هســتند که ممکن 
ش ماهیچه درد مؤثر باشد. ترکیبات ضد التهاب 
لى ساکاریدها به کاهش التهاب ناشى از فعالیت 

 نام سیتوکین ها کمک مى کنند.
 کردن بدن را مد نظر 

ص زمــان براى ســرد 
ن، ماهیچــه ها را 

رى بهتر آماده 
وهشگران بر 
ستند که سرد 
بــه جریان
ــر کمک 
ـه الکتات 
صول جانبى 
که موجب

د مى شود) 
ىدهد.

ىتوجهى احســاس درد را کاهش مى دهد. به طور همزمان،  ورز ری م ج ز پس ر و
ماهیچه دارد. استفاده از گرما و سرما به
بافت کشسان پیشگیرى مى کند. استف
گرما، ماهیچه درد پــس از ورزش
استفاده از کمپرس ســرد براى
اســتفاده از کمپرس گرم بــر
ب بهترین گزینه براى مقابلــه
انجام فعالیت جسمانى باشد.

از یک غلتک فومىک
اســتفاده از غلتک هــاى فو
ماهیچه هــاى دردناك روى
اشک شــما را درآورد اما در واق
ماهیچه ها کمک کند. استفاده از غل
درد ماهیچه را کاهش مى ده

را تقویت مى کند.
خواب خو
فراموش نکنید
بین خواب و ریک
پیوندهایى وجو
که کمبــود
ســطوح با
منجر شود
خ به طور
با تأخی

اما مى
درد
داش
کا
شر

لرزش و پرش عضالنى 
نشانه چیست؟

از عالیم تا راه هاى درمانى کیست پلک چشم

چاى چه کارها که نمى کند!

هنگام مسمومیت با شوینده ها چه کنیم؟
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در حالى که با آســودگى خاطر زندگى مى کردند، مرگ گریبانشــان را 
گرفت و به ســراى دیگر که به آنها وعده داده شــده بود در آمدند. آنچه 
بر سرشــان آمده اســت در وصف نیاید. ســکرات مرگ، یک سو، حسرت 
از دســت نهادن فرصت ها در ســوى دیگر. دســت و پایشان سســت شود و 
رنگشان دگرگون شــود. مرگ در جسمشــان پیش تر رود و زبانشان را 

موال على (ع)از کار بیاندازد.

«شهدا فریاد بزرگ سکوت بودند و با خون خود پرده هاى جهل را به رسوایى 
نشانده و با عمل خود زندگى کردن، مدیریت و رفتار انقالبى را به ما نشان 
دادند. بنابراین در صحنه بودن، عمــل صالح و انجام کار بدون منت باید 

مدنظر باشد و در این مسیر گام برداریم.»
مشاور فرماندهى کل قوا در حوزه صنایع دفاعى و پشتیبانى نیروهاى مسلح 
در دومین ویژه برنامه «شناسنامه شهر» با عنوان «آسمانى ها» در گلستان 
شهداى اصفهان و در جمع مســئوالن، فرماندهان دوران دفاع مقدس، 
خانواده معظم شهدا، نمایندگان استان اصفهان در مجلس شوراى اسالمى 
و... با بیان این مطلب گفت: امروز باید با روحیه، تفکر و عمل انقالبى بیش 

از پیش تالش کرد و در حقیقت امروز نیاز به یک سکوت انقالبى داریم.
سردار سرتیپ دوم پاسدار حســین دهقان اظهار کرد: در سکوت، انسان 
نواهاى مخالف را آنگونه که هست مى تواند بشنود، درك کند و انقالبى 

و صحیح عمل کند.
وى ادامه داد: شهادت از منظر ما و قرآن، تفضل الهى به شهداست و شهید 
از اینکه این قابلیت را در خود ایجاد کرده و به این درجه رسیده، مسرور و 

خوشحال است از اینکه بقیه را به این راه دعوت مى کند.
مهمان ویژه این مراسم با بیان اینکه زنده بودن با زندگى کردن تفاوت دارد، 
گفت: اینکه مى گوییم شهید زنده است در قالب جسم مادى نیست بلکه 
زنده بودن شهید به معناى زندگى کردن است و شهدا داراى ویژگى هایى 
بودند و روحیه ایثارگرى، تقدم داشتن براى خیر عمومى، تداوم ارزش ها 

و... از این ویژگى هاى شهداست.
مشــاور فرماندهى کل قوا در حوزه صنایع دفاعى و پشتیبانى نیروهاى 
مسلح گفت: در طول تاریخ بشــریت، فارغ از دیانت، افرادى که خود را 
فداى جامعه کردند تاریخ ساز شدند که این نشان از بلوغ آنها داشته و اثرات 

پایدارى هم دارد.
سردار سرتیپ دوم پاسدار دهقان خاطرنشان کرد: شهید، بودن را به رسیدن 
و زیست مادى را به تعالى روحى و الهى، پیوند مى زند و فاصله ها را صفر 

مى کند و زیست او، الهى مى شود. 

وى مى گوید: اگر باور کنیم آنچه امروز از امنیت، هویت، موقعیت جهانى، 
پیشرفت در زمینه هاى مختلف و... از خون شهدا و خانواده هایشان داریم 

این حقیقت، انکارناپذیر است.
مشاور فرماندهى کل قوا در حوزه صنایع دفاعى و پشتیبانى نیروهاى مسلح 
گفت: ملتى که در برابر تحریم ها سر تعظیم فرود نمى آورد و با روحیه باز 
مشکالت را پذیراست، یک ملت شکست ناپذیر است و این ملت، هویت و 
ارزش ها را در معرض معامله قرار نخواهد داد و با او با زبان تهدید نمى توان 
حرف زد و از او خواست در برابر مسائل مادى تسلیم شود و مسیر ذلت را 

پیش پا داشته باشد.
سردار سرتیپ دوم پاسدار دهقان اذعان کرد: فرهنگ شهادت طلبى و ایثار 
در جامعه اسالمى ما موج مى زند و علیرغم همه مشکالت و نارسایى ها، 
گله ها از منظر مخالفت با نظام نیست، بلکه تصور آن است که در جامعه 

اسالمى اینگونه عوارض نباید باشد.

وى افزود: نظام جمهورى اسالمى ایران طى 40 سال توانست از دوران 
جنگ، از وضعیت بحرانى و از گردنه هاى بزرگ عبور کند و این مدیون 
ایستادگى ملت و رهنمودهاى رهبرى بود که امروز ملتى مقتدر است و 
با اعتقاد مى توان گفت ملت ایران، ملتى مستقل در جهان و الگویى براى 
دیگر ملت هاست و توانسته راه عزت طلبى و عدالت طلبى را بیاموزد و اینها 
حقایقى است که باید قدردان آن باشــیم و به دفاع انقالبى از انقالبمان 

بپردازیم.
مشــاور فرماندهى کل قوا در حوزه صنایع دفاعى و پشتیبانى نیروهاى 
مسلح، سال 97 را براى جامعه ایرانى ســالى تقریباً سخت به خصوص 
در بخش اقتصادى اعالم کرد و افزود: توانســتیم با سالمت سال جارى 

را طى کنیم.
سردار سرتیپ دوم پاسدار دهقان ســال 98 را نیز سال سخت ترى بیان 
کرد و گفت: آمریکایى ها تصمیم گرفتند ملت ایران را تسلیم خود کنند و 

با به کارگیرى تمام ابزار و تحریم هاى جدى در این راستا تالش مى کنند 
و بدینسان مى خواهند ملت را از مسیر اصلى خود منحرف سازند اما ملت 
ایران، راهبرد استقامت و نه گفتن به نظام سلطه را مدنظر داشته است و 
مقاومت، ملت را به اینجا رسانده است.وى شرایط امروز را شرایط جنگى 
دانست و گفت: امروز همه باید حس کنند ما در مقابل یک جنگ نابرابر 
قرار داریم و باید با ایستادگى، دشمن را مأیوس کنیم و باید بدانیم با اتکا به 
فرهنگ شهادت، مبانى اسالم و اعمال مدیریت جهادى، مى توانیم این 
فضا را پشت سر بگذاریم و مسئوالن ما باید انقالبى عمل کنند و نهراسند.

سردار سرتیپ دوم پاسدار دهقان به عنوان یک شهروند اصفهانى گفت: 
باید همه کمک کنند تا اصفهان همیشه پیروز و مدیران انقالبى آن برحق 

پافشارى کنند که نصرت خداوند همراه ماست.
■■■

شــهردار اصفهان نیز در دومین ویژه برنامه «شناسنامه شهر» گفت: به 

ابتکار شهردارى اصفهان و همکارى بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 
اصفهان این مراسم برگزار شــد و وجود پدران و مادران شهدا بر عظمت 

آن افزوده است.
قدرت ا... نوروزى با بیان اینکه برنامه «شناسنامه شهر» در هر فصل در 
گلستان شهدا برگزار خواهد شد، افزود: اسفند ماه هر سال بیانگر خاطرات 
بسیارى همچون تأســیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران به فرمان امام 
راحل(ره) در سال 58، عملیات بدر در جنوب کشور، شهادت فرماندهان 

شهید و... بوده و باید یاد و خاطره شهدا گرامى داشته شود.
وى اظهار امیدوارى کرد روح جهادى- اســالمى بر رفتارها حاکم شود 

و بتوان به پشتوانه و حمایت معنوى خانواده شهدا، راه شهدا را طى کرد.
شــهردار اصفهان مى گوید: امروز باید در جامعه همچــون دوران دفاع 
مقدس با ایثارگــرى در جلب رضایتمندى مردم تــالش کرده و غفلت 

نکنیم.
نوروزى بر تداوم برنامه «شناسنامه شهر» تأکید کرد و برگزارى این برنامه 
در گلستان شهدا در جوار شــهیدان را موجب افزایش روحیه براى ارائه 

خدمات بهتر به شهروندان خواند.
وى خاطرنشان کرد: در این برهه حساس، خدمت به مردم باید اصلى ترین 
محور کار باشــد تا با رضایتمندى مردم، هیچ دشمنى نتواند به استقامت 
مردم خلل وارد کند و در حقیقت راه حل مشکالت، ارائه خدمات صادقانه 

به مردم است.
شــهردار اصفهان از خانواده هاى معظم شهدا خواست تا خدمتگزاران را 
براى برداشتن گام هاى محکم تر براى رفع مشکالت جامعه، دعا کنند و 
اظهار امیدوارى کرد شهر اصفهان در ارائه خدمات به مردم همچون دیگر 

برنامه ها، الگو باشد.
■■■

در دومین ویژه برنامه «شناسنامه شهر»  اصفهان، منصورى فرزند یکى از 
شهدا که از نخبگان نیز بود نیز با بیان خاطراتى گفت: هر زمان به مشکلى 

برخوردم پدر شهیدم را حاضر و ناظر دیدم و مشکل به نوعى رفع شد.
وى همچنین شهیدان را در این دنیا شهید و در آخرت شفیع خواند.

برنامه «شناسنامه شهر»
 روحیه ارائه خدمات بهتر به شهروندان را افزایش مى دهد

ساسان اکبرزاده


