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شهردارى تودشک در نظر دارد باســتناد مصوبه شماره 5/57/ش 
ت مورخ 98/9/7 شــوراى اسالمى شهر نســبت به فروش 1 (یک) 
دستگاه خودروى ســوارى پژو پارس مدل 1398 در حد نو با قیمت 
پایه کارشناسى 980/000/000 ریال اقدام نماید. متقاضیان مى توانند 
جهت اطالع، بازدید و دریافت  و تحویل اسناد و مدارك مزایده از تاریخ 
98/9/26 تا 98/10/9 به شهردارى  مراجعه نمایند. الزم به ذکر است 
هزینه هاى انتشار آگهى و کارشناسى برعهده برندگان مزایده مى باشد.

آگهى فروش

شهردارى تودشک

نوبت دوم

     

دلیل خشکى چشــم را بدانیمسهم 10 درصدى بافت ناکارآمد اصفهان در کشورشروع غم انگیز فیلم مهدى فخیم زاده در گیشهصدرنشینان قاچاق کاال در کشور! این نیمکت هاى عجیب و غریب سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

بالش  چه رنگى 
براى خوابیدن 
مناسب است؟

روزى 3 اصفهانى قربانى تصادف مى شوند
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سرگردانى 600 بیمار 
هموفیلى در اصفهان

این  متصالن به قدرت

پس از 
کیک هاى قرص دار 
حاال نارنگى ِکرم دار!

5
یخ هاى «نفس» 
بعد از 13 سال 

آب شـد

بسیارى از ما بدون شناخت فلسفه رنگ ها به خرید 
وسایل خانه اقدام مى کنیم و در طراحى هاى گوناگون 
همانند یک معمار داخلى به فضاى درون خانه از نظر 

خودمان جان مى بخشیم. 
اما بهتر است بدانید که بسیارى از رنگ ها در ...

تسلط دانشــمندان اصفهانى در علم روز دنیا در 
زمینه درمان نابارورى فرصت امیدبخشى را براى 
خانواده هاى ایرانى به وجود آورد که سال ها پیش 

به هر علتى جنینشان را فریز کرده اند.
به گزارش «باشگاه خبرنگاران جوان»، یخ جنینى 
که در مرکز بارورى و نابارورى اصفهان نگهدارى 
شده بود پس از 13 ســال انتظار باز شد و رکورد 
فریز جنین در کشور و منطقه غرب آسیا را نصیب 

دانشمندان ...

4

اصفهان در آیینه آمار جمعیتىاصفهان در آیینه آمار جمعیتى
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان، آخرین تغییرات آمارى از تولد تا مرگ را تشریح کرد مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان، آخرین تغییرات آمارى از تولد تا مرگ را تشریح کرد 

3

مدیرکل پزشکى قانونى استان اعالم کرد

خطر از دست رفتن هادى براى ذوبى ها
هادى محمدى، مدافع ذوب آهن در آستانه جدایى از این تیم و بازگشت دوباره 

به تبریز قرار دارد.
 هادى محمدى، مدافع ذوب آهن یکى از نفراتى است که در پایان رقابت هاى 
نیم فصل نخست به دنبال جدایى از این تیم، از باشــگاه تقاضاى رضایتنامه 

کرده است.
محمدى چند پیشنهاد دارد که ...
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7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

رکورد فریز جنین در غرب آسیا به 
دانشمندان اصفهانى رسید

پیشـنهاد 
جبران تعطیلى 
مدارس ابتدایى

 اصفهان 

معاون آموزش و پرورش استان خبر داد

ماجراى «استراماچونى» و چه یک وجب چه ده وجب!
FATF اشاره هاى صریح سخنگوى دولت به

2

روایت نماینده فالورجان از وجود مافیا در کشور

5

بعد از علیمنصور بعد از علیمنصور 
حاال منصورحاال منصور

 
 
 

م الف: 699176
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این  متصالن به قدرت

4

 محمدرضا عیوضى: محمدرضا عیوضى:
 گفتند پول بده  گفتند پول بده 
تا صدایت تا صدایت 
از تلویزیون از تلویزیون 
پخش شود!پخش شود!

افشاگرى خواننده تیتراژ افشاگرى خواننده تیتراژ 
سریال «روزگار جوانى»سریال «روزگار جوانى»

خطر از د
هادى محمدى،
به تبریز قرار دارد
 هادى محمدى

نیم فصل نخست
کرده است.

محمد

شهردارى تودشک در نظر دارد باستناد مصوبه شماره 5/58/ش ت 
مورخ 98/1/20 شوراى اسالمى شهر نسبت به فروش 4 (چهار) قطعه 
زمین مسکونى واقع در محله نوبنیاد، مجموعه مهر تودشک بصورت 
حداقل 30٪ نقد و مابقى حداکثر تا پایان ســال جــارى اقدام نماید. 
متقاضیان مى توانند جهت اطالع و دریافت اسناد و مدارك مزایده از 
تاریخ 98/9/26 تا 98/10/9 به شهردارى  مراجعه نمایند. الزم به ذکر 
است هزینه هاى انتشار آگهى و کارشناسى برعهده برندگان مزایده 

مى باشد.

آگهى مزایده

شهردارى تودشک

نوبت دوم

 
 
 

م الف: 699198
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سخنگوى گمرك گفت: براساس بررسى آمارى کشفیات 
عمده قاچاق کاال توسط گمرك در رویه واردات، بیشترین 
سهم متعلق به خودرو با 2061 دستگاه است که طى 9 
ماهه نخست امسال توسط گمرکات کشور کشف شده 
است. در این کشــفیات عالوه بر خودرو، موتور وسایط 
نقلیه هوایى، تریلر تانکــردار و همچنین برنج و میوه نیز 

به چشم مى خورد. 
سید روح ا... لطیفى اعالم کرد: همچنان قاچاق سوخت 
در صدر قرار دارد؛ به طورى که نفت خام و سایر مشتقات 
نفتى شامل بنزین، مواد معدنى قیرى، روغن هاى نفتى 
و... در لیست کشفیات اصلى گمرك است. لطیفى درباره 

ارزش ریالى کل کاالهاى قاچاق کشف شده در گمرك به 
غیر از مواد مخدر و پولشویى نیز گفت: کل کشفیات کاال 
در روند صادرات و واردات در 9 ماهه اخیر حدوداً به ارزش 

27 هزار میلیارد ریال است.
طبق اعالم گمرك، در 9 ماهه امسال میزان مواد مخدر 
 کشف شده 480 تن و 586 کیلوگرم بوده است که پیش 
ساز موادمخدر صنعتى در صدر کشــفیات قرار داشته و 
تریاك، شیره تریاك، هرویین،کراك، شیشه، حشیش، 
بذر شاهدانه، ناس و پان و همچنین روانگردان هاى جدید 
به همراه قرص هاى مخدر و در نهایت گل و شامپو تریاك 

در رتبه هاى بعدى کشفیات گمرك بوده است.

سخنگوى دولت، در گفتگویى با «برنا» گفته است: گاهى 
وقت ها بحث هایى مى کنند که ریشه آن سیاسى است و 
نمى خواهند که بگویند، سیاسى است و شروع به بحث در 

مورد تکنیک هاى موضوع FATF مى کنند. 
على ربیعى تصریح کرد: یک اســتدالل غلط دارند که 
مى گویند آب که از ســر گذشــت چه یک وجب چه ده 
وجب! این چه اســتداللى اســت؟ مى گویند در شرایط 
تحریم آمریکا هستیم و پیوســتن به FATF چه فرقى 
مى کند؟ این اصًال اســتدالل درستى نیست. وى افزود: 
شــما پول به یک مربى فوتبال نمى توانســتید بدهید! 
وقتى «اســتراماچونى» مى خواست پول بگیرد وحشت 

داشــت که به نام ایران پول دریافت کند. این یعنى چه؟ 
االن آمریکا آدم ها یا شــرکت ها را تحریم مى کند ولى 
درصورت نپیوستن به FATF، حدود 80 میلیون جامعه 
ایرانى تحریم مى شوند یعنى براى ســاده ترین کار که 
مثًال یک ایرانى بخواهد براى بچه اش پول بفرستد دچار 
مشکل مى شویم. مخالفان با تفکر خود 80 میلیون ایرانى 
را در معرض تحریم مى برند. این استراتژى آب چه یک 
وجب و چه ده وجب، استراتژى غلطى است. اگر کسى زیر 
آب دارد خفه مى شود نمى گوید چرا در باالى استخر خفه 
شوم، بگذارید بروم و ته آب خفه شوم، نه این طور نیست 

بلکه تالش مى کند تا خود را نجات دهد.

صدرنشینان قاچاق کاال 
در کشور!

ماجراى «استراماچونى» و 
چه یک وجب چه ده وجب!

اعالن خطر وزیر بهداشت 
  ایسنا| وزیر بهداشــت به مشــکالت 
بهداشت روان اشاره کرد و گفت: این مشکالت در 
کشور به دلیل فضاى ناشاد جامعه، بسیار زیاد است 
و انگار جریاناتى در کشور بیشتر به گریستن مردم 
تا شاد کردن آنها، دل بسته اند. سعید نمکى گفت: 
مشکالت بهداشــت روان کشور به دلیل فضاى 
ناشاد جامعه، بسیار زیاد اســت و متأسفانه همه 
کمک مى کنند که فضاى کشور، غمگین تر شود؛ 
ما، ضجه، گریه، اندوه و غصه، یأس و ناامیدى را 
تبلیغ مى کنیم. وى تصریح کرد: سالمندان ایرانى 
با سالمندان سایر کشورها چه بسا متفاوت هستند؛ 

چون بسیارى جوانى نکرده، پیر شده اند.

شکست از خود
  روزنامه ایران| آنچه برنامه هاى یلدایى 
تلویزیون به ما اثبات کردند، شکســت چندباره 
تلویزیون از خودش بود. در غیاب هنرمندانى که 
به تلویزیون پشت کرده اند، مردمى که مرزهاى 
بى اعتمادى شان را تا هنرمندان گسترش داده اند و 
خالقیتى که بى ارزش شناخته مى شود، رسانه ملى 
بار دیگر ثابت کرد که توان برنامه سازى براى یک 

اتفاق هر ساله را هم ندارد.

تابوشکنى
پرواز هماى، خواننده موسیقى    ایران آرت |
ایرانى مهمان برنامه «فرمول یک» با اجراى على 
ضیاء بود. این برنامه به مناسبت شب یلدا روى آنتن 
شبکه یک رفت. در این برنامه پرواز هماى ضمن 
گفتگو با على ضیاء، اثــرى را نیز به صورت زنده 
اجرا کرد که نکته جالب نمایش ساز این هنرمند 
بود. پیش تر علیرضا عصار نیز در برنامه «فرمول 

یک» با پیانو به اجرا پرداخته بود.

محبوب ترین اسامى امسال 
  باشگاه خبرنگاران جوان |

ســخنگوى ســازمان ثبــت احــوال کشــور 
پرطرفدارترین اسامى ایرانى در سال 98 را اعالم 
کرد. ســیف ا... ابوترابى گفت: امیرعلى، محمد، 
على، امیرحسین، حسین، ابوالفضل، امیرعباس، 
ســامیار، محمد طا ها و آریا ده نام برگزیده بین 
پسران تازه متولد شده بود. وى افزود: همچنین 
ده نام فاطمه، زهرا، حلما، زینب، یسنا، آوا، مرسانا، 
نازنیــن زهرا، بــاران و فاطمه زهــرا از نام هاى 

پرطرفدار در بین دختران بود.

6000 فحش ناقابل!
  ایرنا | «وارش» جدیدترین سریال شبکه 
3 سیما در حالى قسمت هاى ابتدایى اش روى آنتن 
رفت که برخى از مردم گیالن علیه این مجموعه 
اعتراض کردند. احمد کاورى، کارگردان مجموعه 
«وارش» گفتــه: امیدوارم مــردم عزیز گیالن 
صبور باشند و قســمت هاى بعدى را هم ببینند و 
ما را حمایت کنند. اما باالى 6000 فحش ناموسى 
در یک پست به ما رسیده اســت. البته خیلى از 
فحاشــان کاربران ثابتى بودند و شاید سى چهل 
نفر بیشتر نباشند ولى آن ســى چهل نفر 6000 

فحش فرستادند.

5  دى ماه 
این ماجراى کنسرت هاى پنجم    برترین ها |
دى ماه هم براى خودش داستانى شده. یکى مثل 
سیروان خسروى و رضا صادقى قید کنسرت در آن 
روز خاص را زده اند و یکى هم مثل خواجه امیرى 
ترجیح داده که برنامه  قبلى اش برقرار باشد. پنجم 
دى ماه چهلمین روز درگذشــت جان باختگان 
حوادث آبان ماه است و طرفداران موسیقى ظاهراً 
ترجیح مى دهند در احترام بــه خانواده هاى جان 
باختگان کنسرتى برقرار نباشــد. البته برخى از 
هنرمندان مثل سیامک عباسى و کیهان کلهر هم 
على رغم اجرا در این روزها با تقدیم یک قطعه به 

جان  باختگان، جور دیگرى اداى دین کرده اند.

سردار سالم است
  فارس| در پى انتشار شــایعاتى از سوى برخى 
رســانه هاى عربى و بازنشــر آن در فضاى مجازى و 
رسانه هاى معاند خارجى مبنى بر شهادت سردار امیرعلى 
حاجى زاده، فرمانده نیروى هوافضاى سپاه در حمله یک 
شنبه شب رژیم صهیونیســتى به برخى نقاط در خاك 
سوریه، پیگیرى ها حاکى از آن است که این خبر کذب 
بوده و فرمانده نیروى هوافضاى سپاه در سالمت کامل 

به سر مى برد.

از سپرده ها مالیات نمى گیریم
  برترین ها | نادر قاضــى پور، نماینــده ارومیه در 
مجلس در جلســه علنى پارلمان و در حین بررسى یک 
الیحه خطاب به على الریجانى گفت: آیا شما در جلسه 
ســران قوا مصوبه اى داشــتید که مالیات و عوارض از 
سپرده هاى بانکى اخذ شــود؟ قاضى پور مجدداً یادآور 
شــد: براى اینکه این موضوع در مجلس ثبت شود شما 
(الریجانى) گفتید در سران قوا هیچ گونه مصوبه اى مبنى بر 
اخذ مالیات از سپرده هاى بانکى نداشته اید. على الریجانى 

خطاب به وى گفت: همینطور است که شما مى فرمایید.

سوء عاقبت برخى دولتمردان
  ایسنا| سرلشکر پاسدار ســید یحیى صفوى، 
دستیار و مشــاور عالى فرمانده کل قوا صبح دوشنبه در 
چهاردهمین جشنواره انتخاب کتاب ســال پاسداران 
اهل قلم، به عدم تبعیت برخى مسئوالن از هدایت هاى 
رهبر انقالب در حوزه اقتصادى اشاره و خاطر نشان کرد: 
من به عنوان یک پاســدار قدیمى مى گویم که از زمان 
مهندس بازرگان تا کنون به یاد دارم آن دولتمردانى که 
با امام(ره) و مقام معظم رهبرى همراهى کردند، عاقبت 
به خیر شــدند و آنهایى که همراهى نکردند، دچار سوء 

عاقبت شدند.

اولویت از منظر منتظرى 
  فارس| محمدجعفر منتظرى، دادســتان کل 
کشور در مراســم تودیع و معارفه دادســتان عمومى و 
انقالب استان البرز گفت:  مردم باید در مورد اسلحه هایى 
که دشمن به صورت قاچاق و با هدف ایجاد اغتشاش به 
این کشــور وارد کرد و در این حوادث اخیر از آشوبگران 
کشف شــد اطالع داشــته باشــند نه اینکه فقط آمار 

کشته هاى حوادث به مردم داده شود.

درخواست افزایش بودجه 
سپاه و بسیج

سخنگوى کمیسیون امنیت ملى    خانه ملت|
و سیاست خارجى مجلس شــوراى اسالمى با اشاره به 
حضور سردار نقدى در نشست کمیسیون گفت: معاون 
هماهنگ کننده ســپاه ضمن تشــریح مأموریت هاى 
سپاه و بسیج درخواست افزایش اعتبارات با لحاظ تورم 
و برنامه هاى آتى را داشــت. سیدحسین نقوى حسینى 
تصریح کرد: سردار نقدى به وضعیت بودجه سپاه و بسیج 
اشــاره کرد و در ارتباط با مظلومیت اعتبارات این حوزه 
گفت: چرا اعتبارات ما در جدول متزلزل قرار مى گیرد؟ لذا 
اولین درخواست ما اصالح جایگاه سپاه و بسیج در جدول 
است. سپس انتظار داریم در تخصیص اعتبارات تورم و 

برنامه هاى پیش رو دیده شود.

هفته بدون خودروى 
وزیر جوان!

وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات در پى    ایرنا |
تشدید آلودگى هواى این روز هاى پایتخت، اعالم کرد 
که تا پایان هفته، بدون خــودرو خواهد بود. محمدجواد 
آذرى جهرمى روز دوشــنبه در یادداشــت اختصاصى 
نوشــت: «برنامه هفتگى من این بود که سه شنبه ها رو 
بدون خودرو ســر مى کردم و از وســایل نقلیه عمومى 
استفاده مى کردم، هر چند استفاده از مترو و اتوبوس این 
روز ها براى مردم هم به دلیل ازدحام، سخت تر شده اما 
سالمتى مهمتره، شخصاً تا پایان این هفته بدون خودرو 
خواهم بود و براى ترددهایم از وســایل نقلیه عمومى 

استفاده خواهم کرد.

خبرخوان

عضو کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى گفت: 
مافیاى زیادى در کشور وجود دارد که نمونه آن در صنعت 
پارچه و لباس نمى گذارند کارخانجات ایران رونق بگیرد.

حجت االسالم سیدناصر موســوى الرگانى در گفتگو 
با «آنا» تصریح کرد: واردات پوشــاك و منســوجات 
سودهاى کالنى براى این افراد دارد و این ارقام نجومى 
است. مافیاى صنعت پارچه و لباس برخى مواقع کاالى 
بى کیفیت خارجى را به کشور مى آورند، برندش را امحا 
مى کنند و به اســم کاالى یک کارخانه ایرانى به بازار 
مى ریزند تا مردم نسبت به کاالى آن کارخانه بدبین شده 

و دیگر آن را نخرند.
وى اضافه کرد: وقتى صاحــب کارخانه مى بیند کاالى 
مرغوبى که تولید کرده با تبلیغات ســوء در حال از بین 
رفتن اســت، براى فروش کاالى خــود از برند خارجى 
استفاده مى کند تا بتواند دوام بیاورد، بنابراین بسیارى از 
کاالها در اصل ایرانى هستند، اما با برند خارجى عرضه 

مى شوند.
رئیس فراکسیون حمایت از نســاجى مجلس شوراى 
اســالمى در معرفى مافیا در حوزه واردات توضیح داد: 
افرادى کــه واردات انجام مى دهند وابســته به قدرت 
هســتند. به عنوان مثال در دولت یازدهم فردى به نام 
مدلل وارد حوزه واردات گندم شده که وقتى در مجلس 
نهم آقاى احمد توکلى از وزیر وقت سئوال مى کند که چرا 
به این فرد چند صد میلیارد تومان فقط پورسانت داده اید 
مى گویند او توانسته وقتى ما نیاز به گندم داشتیم، با یک 
تلفن 40 کشتى گندم وارد کشور کند و بنابراین باید مورد 

حمایت باشد!
وى بیان کرد: بســیارى از مواقع محصولى مانند ذرت 

نزدیک آب هاى ایران در کشتى موجود است، اما عده اى 
براى اینکه بتوانند نبض بازار را در دست بگیرند و قیمت 
باال رود اجازه نمى دهند براى تخلیه به کشور وارد شود 

و از طرفى چنین پورسانت هایى را هم به  آنان مى دهند.
عضو کمیســیون اقتصادى مجلس شــوراى اسالمى 
خاطرنشــان کرد: نمونه دیگر روغن پالم اســت که در  

انحصار حســین فریدون، برادر رئیس جمهور اســت و 
متأسفانه از این نمونه ها در کشور زیاد داریم که به قدرت 

متصل و در کار واردات هستند.

«عبدالرحمــن نجل رحیــم»، مغزپــژوه، در 
روزنامه «شــرق» نوشــت: در اوج درگیرى و 
بحران سیاســى در مهر ماه گذشته، در هنگام 
سفر روحانى به نیویورك براى شرکت در مجمع 
عمومى ســازمان ملل، خنده هاى قهقهه آمیز 
نامنتظره روحانى به جاى پاسخ هاى زبانى، در دو 
موقعیت رویارویى با «مکرون» و «جانسون»، 
رهبران دو کشور فرانســه و بریتانیا و مالقات 
با جانسون، نخست وزیر بریتانیا، خبرساز شد. 
در هر دو مورد خنده هاى صــدادار روحانى در 
واکنش به جمالتى بود که از طرف این دو رهبر 
کشورهاى اروپایى براى ترغیب رئیس جمهور 

ایران به مالقات با «ترامــپ»، رئیس جمهور 
آمریکا یا دعوت به کنفرانسى در آینده در شهر 
گالسکو، شــهرى که روحانى از دانشگاه آن 
مدرك تحصیلــى اش را گرفته بــود، صورت 

گرفت. 
این نوع خنده هــاى رئیس جمهور وقتى نمود 
بارزتر اجتماعى پیدا کرد که جدیداً رئیس جمهور، 
پس از وقایع خشــونت بار اعــالن ناگهانى 
باالرفتن سه برابرى قیمت بنزین، در نشستى 
خبرى در تبریز، مى خواســت به مردم بگوید 
که او نیز مانند همه، ناگهانى از این خبر مطلع 

شده است! 

در عالم مغزپژوهى امــروز به این نوع خنده ها، 
خنده عصبى مى گویند. این خنده هاى ناآگاهانه، 
نتیجه تنش ها و فشارهاى هیجانى اضطرابى 
است که به طور  کنترل ناپذیرى به بیرون سر 
باز مى کند. نوعى واکنش بدنــى براى تخلیه 
هیجانات منفى است. به قول «راما چاندران»، 
مغزپژوه مشهور، این نوع خنده عصبى صدادار، 
ساخت و کار دفاعى دارد و فرد خندان عصبى 
مى خواهد به خــودش و دیگران پیرامون خود 
بقبوالند کــه آن موقعیت وحشــتناکى که در 
رویارویى با آن اســت، آنچنان هم ترسناك و 

مهیب نیست که مى نماید. 

روایت نماینده فالورجان از وجود مافیا در کشور

این  متصالن به قدرت

تحلیل خنده هاى روحانى

عضو هیئت مدیره اتحادیه باغداران درباره فیلم کوتاه منتشر شده در فضاى مجازى 
که در آن نارنگى اى نشان داده مى شــود که داراى کرم هاى ریز سفید است، اظهار 
کرد: در طبیعت آفت ها و بیمارى هاى بسیارى وجود دارد اما آفتى که امسال بیشترین 
خسارت را به نارنگى ها وارد کرد مگس مدیترانه اى بود. بخشى از نارنگى ها بر اثر این 
آفت از بین رفتند و بخش دیگر نیز ضایعات شدند. مقدار خسارت نیز قابل توجه بود؛ 

به طورى که برخى از باغات نارنگى تا بیش از 20 درصد خسارت دیدند.
مجتبى شادلو در پاسخ به اینکه آیا کرم هاى داخل بافت نارنگى  نشان داده شده در 
فیلم نیز از همین مگس مدیترانه اى است؟ گفت: البته آفت هاى دیگرى همچون 
کرم مینوز هم وجود دارد. کرم مینوز بیشتر در برگ مرکبات اثرگذار است؛ البته گاهى 
ممکن است وارد میوه هایى از جمله پرتقال تامسون و نارنگى شوند ولى این خسارات 

وارد شده بیشتر توسط مگس هاى مدیترانه اى بود.
عضو هیئت مدیره اتحادیه باغداران همچنین اضافه کرد: نارنگى هاى خسارت دیده 
در همان زمان مشخص شده و وارد بازار نشدند. البته اگر مواردى هم وارد بازار شده 
باشد، به دلیل تغییر شکل و مزه میوه قابل شناسایى و غیرقابل مصرف هستند.  وى 
در پاسخ به اینکه آیا این آفت براى سالمتى انسان تهدیدى به شمار مى رود یا خیر، 

گفت: این آفت براى انسان بیمارى زا نیست و فقط میوه را دچار آسیب مى کند.

دادستان عمومى و انقالب شهر بهارســتان تهران، پیدا شدن سه جنازه از زیر آوار 
یکى از بانک هاى رباط کریم به دنبال اغتشاشات آبان ماه را تأیید کرده است. حریق 
این بانک به اندازه اى وسیع بود که موجب تخریب کامل بانک مى شود، بعداز یک 
ماه مسئوالن بانک تصمیم مى گیرند خاکبردارى کرده و ساختمانى جدید بنا کنند. 
در حین خاکبردارى متوجه سه جسد مى شــوند، اجساد براى تشخیص هویت در 

اختیار پزشکى قانونى قرار گرفته است.
شــاهدان عینى گفتند: زمانى که بانک به آتش کشیده شد، بالفاصله سه نفر وارد 
بانک شدند (دو مرد و  یک زن) پس از دقایقى از ورود آنان، سقف بانک فروریخت 
و چون محیط دودآلود و گردوخاکى شد کسى متوجه بیرون آمدن یا نیامدن آنان

 نشد.

بازار خودرو ایران بعد از فرانســه بزرگ ترین 
بازار فروش محصوالت پژو-ســیتروئن بود. 
سیتروئن نیز بعد از برجام تالش کرد با خرید 
50 درصد سهام شرکت سایپا کاشان بار دیگر 
حضور جدى در بازار ایران داشــته باشد. اما 
بازگشت تحریم ها برنامه هاى این خودروساز 
فرانسوى را در سایت کاشان ناتمام گذاشت. هر 
چه تجربه بازگشت تحریم ها براى سیتروئن 
جدید بود، پژویى ها پیــش تر این تجربه را در 

سال هاى ابتدایى دهه 90 شمسى داشتند.
بعد از نزدیک به 17 ماه از بازگشت تحریم ها 
و خروج پژو سیتروئن از ایران،  قرارداد با فیات 
کرایســلر مى تواند بازار جدید ایاالت متحده 
آمریکا را در دســترس این گروه خودروســاز 
فرانســوى قرار دهد. البته بعد از خروج پژو از 

ایران کارلوس تاوارز از مدیران خودروساز گفته 
بود بازگشت محصوالت این برند فرانسوى به 
جاده هاى ایاالت متحده آمریکا زودتر از سال 
2026 اتفاق نخواهد افتاد. در زمانى که این خبر 
از ســوى مدیرعامل پژو سیتروئن اعالم شد، 
هنوز خبرى از ادغام این گروه خودروســازى 
با فیات کرایسلر نبود. حال به نظر مى رسد پژو 
ســیتروئن براى حضور در دومین بازار بزرگ 
خودروى جهان با این ادغام به نوعى دوپینگ 
کرده و شــاهد حضور این برند خودروساز در 
ایاالت متحده آمریکا زودتــر از برنامه زمانى 

تعیین شده باشیم.
این ادغام براى پژو ســیتروئن روى دیگرى 
نیز دارد. چنانچــه تحریم هاى صنعت خودرو 
برداشــته شــود این احتمال وجــود دارد که 

فرانسوى ها نتوانند بار دیگر در جاده مخصوص 
و سایت کاشان حضور پیدا کنند. دو دلیل براى 

این مسئله قابل ذکر است.
دلیل اول اینکه فیات کرایســلر خودروسازى 
آمریکایى محسوب شده و از آنجا که تا کنون 
خودروســاز آمریکایى در بــازار ایران حضور 
نداشته است، همین مسئله مى تواند به نوعى 
پاشنه آشــیل این گروه خودروساز فرانسوى 
براى حضور مجدد در بازار ایران محسوب شود. 
از آنجا که پژو سیتروئن نمى تواند دیگر به طور 
مستقل تصمیم گیرى کند و باید نظر شریک 
خود را نیز در ارتباط بــا حضور در بازارى جویا 
شود، این مسئ له مى تواند دلیل دیگرى براى 
کشیدن ترمز پژو سیتروئن براى حضور در بازار 

ایران محسوب شود.

این روز ها تهران عالوه بر معضل آلودگى هوا 
و افزایش غلظت آالینده هاى جوى با مشکل 
پیچیده شدن بوى نامطبوع نیز رو به رو است. 
در گزارشات اولیه، ردپاى دى اکسید گوگرد 
در بوى نامطبوع تهران اعالم شده است، هر 
چند برخى از مسئوالن نیز در سخنانى اعالم 
کرده اند که علت بو مشخص است ولى قرار 

نیست رسانه اى شود.
اما این روز ها ســخنانى که مــردم در گوش 
هم زمزمه مى کنند اینهاســت: «راه خروج 
اضطرارى را در اطراف خیابان ها و اتوبان ها 
دیده اید؟» «متوجه شــده ایــد بیلبورد هاى 
تبلیغاتى در سطح شهر چقدر کم شده است؟»، 

«اعالم شــده این بوى نامطبوع پیچیده در 
سطح شهر ناشى از گوگرد است» و «تصاعد 
بوى گوگرد ناشى از فعالیت گسل هاى زلزله 

است».
سخنان و جمله هایى که باعث ایجاد اضطراب 
و دلهره در بین پایتخت نشینان شده و باعث 
شده همگى تصور کنند زلزله اى مهیب در راه 
است امرى که مهدى زارع، رئیس پژوهشگاه 
زلزله شناســى آن را رد کــرد و گفت: «این 

موضوع بازى با افکار عمومى است.»
این اســتاد تمــام پژوهشــگاه بین المللى 
زلزله شناسى و مهندسى زلزله درباره میزان 
صحت و سقم این خبر گفت: بوى نامطبوع 

در تهران وجود دارد ولى اینکه این بو ارتباطى 
به زلزله دارد ابتدا مسئوالن باید منابع انتشار 
این بو را معرفى کنند. اگر اعالم مى شود که 
بوى گوگرد ناشى از زلزله است على االصول 
باید به یک گسل مربوط باشد در حالى که در 

تهران گسل فعال نداریم.
زارع در ادامــه گفت: به نظر مــن این بوى 
نامطبوع که در این فصل به مشــام مى رسد 
به دلیــل آلودگى هاى محیطى اســت ولى 
اینکه به یکبــاره مطرح مى شــود که قرار 
اســت زلزله بیاید و این بو از منشــأ  گســل 
است از نظر علمى قابل اســتناد نیست و رد 

است.

بازگشت پژو به ایران تقریباً غیرممکن شد! پس از کیک هاى قرص دار 
حاال نارنگى ِکرم دار!

ماجراى کشف 3 جسد در یک بانک

آیا بوى نامطبوع تهران ناشى از فعالیت گسل هاى زلزله است؟
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آالینده ها تا پنج شنبه هستند
کارشناس مسـئول پیش بینى هواى استان اصفهان 
با اشـاره به تداوم پایدارى جو و انباشت آالینده هاى 
جوى گفت: نفـوذ سـامانه ناپایـدار و افزایـش ابر در 
روز پنـج شـنبه سـبب بهبـود وضعیت کیفـى هواى 
اصفهان خواهد شـد. ویکتوریا عزتیان افزود: انباشت 
آالینده هـاى جـوى در مناطـق مرکـزى و صنعتى 
به ویژه کالنشـهر اصفهان در روزهاى سـه شـنبه و 
چهارشنبه (امروز و فردا) پیش بینى مى شود اما با نفوذ 
سـامانه ناپایدار و افزایش ابر از بعد از ظهر پنج شـنبه 
بهبود نسبى کیفیت هوا را در اصفهان تا روز یک شنبه 

هفته آینده شاهد خواهیم بود.

کمبود 21 قلم دارو
 در استان اصفهان

از مجمـوع 14 هـزارو 500 قلـم داروى مـورد نیاز و 
تولیدى در اسـتان تنها در 21 قلـم دارو کمبود داریم. 
معاون غذا و داروى دانشـگاه علوم پزشکى اصفهان 
گفت: شهریور پارسـال 75 قلم کمبود دارو در استان 
داشتیم در حالى که در حال حاضر این میزان به 21 قلم 
دارو کاهش پیدا کرده است. ابوالفضل اصالنى با اشاره 
به اینکه استان اصفهان سـهم 10 درصدى در تولید 
داروى کشـور را دارد افزود: هم اکنون 250 شـرکت 

داروسازى شیمیایى و گیاهى در استان فعال است.

آسفالت 100 هزار متر مربع از 
معابر شهرضا 

شهردار شـهرضا گفت: تا کنون صدهزار متر مربع از 
معابر شهرضا آسـفالت شده اسـت. حبیب قاسمى با 
اشـاره به بودجه 98 اظهـار کرد: بر اسـاس نیاز مردم 
مبنـى بر آسـفالت، زیرسـازى و لکـه گیـرى معابر و 
خیابان ها در این خصوص 6/5 میلیارد اعتبار براى این 
قضیه اختصاص دادیم که تا امروز بیش از چهار میلیارد 

تومان آن هزینه شده است.

جاساز 2 کیلو تریاك
 در پمپ انژکتور 

فرمانـده انتظامی شهرسـتان نایین از کشـف 2 کیلو 
تریاك که در پمپ انژکتور یک اتوبوس جاسـاز شده 
بود خبر داد. سرهنگ ایرج کاکاوند بیان کرد: عوامل 
ایستگاه شـهید شرافت شهرسـتان نایین حین انجام 
مأموریـت به یـک دسـتگاه اتوبوس ولوو مشـکوك 
شـدند و آن را متوقف کردند. در بازرسى تخصصى از 
این خودرو مقـدار 2 کیلو تریاك کـه در پمپ انژکتور 
اتوبوس جاساز شده بود کشف شـد. در این خصوص 
یک سوداگر مرگ دستگیر و براى اقدامات قانونى به 

مراجع قضایى تحویل داده شد.

اجراى یک نمایش
 براى اولین بار 

کارگردان تئاتر «تولد یک نقال» گفت: این اثر داریو 
فو براى اولین بار در کشـور در اصفهـان از یکم تا 15 
دى ماه از ساعت 18 در سالن شماره 4 اصفهان سیتى 
سـنتر روى صحنه مـى رود. رادمهر کشـانى با بیان 
اینکه این تئاتر با حضـور یک بازیگر اجرا مى شـود، 
اظهار کرد: این تئاتر با همکارى دفتر تخصصى تئاتر 
و تاالر هنر وابسته به سـازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى اصفهان و با اجراى خودم به روى 

صحنه مى رود. 

«هیچ» کنسرت مى گذارد
سرپرسـت گروه موسـیقى «هیچ» گفت: کنسـرت 
گـروه موسـیقى «هیـچ»، چهـارم دى مـاه در دو 
سـانس 18 و 21 در هنرسـراى خورشـید وابسته به 
سـازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشـى شـهردارى 
اصفهـان اجـرا مـى شـود. مریـم طـالکار اظهـار 
کرد: عالقـه مندان بـراى حضـور در این کنسـرت 
 navayemehr.ir مى توانند بلیت آن را از سایت
دریافت کرده و یا با شـماره 09357556894 تماس

 حاصل کنند.

خبر

مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان گفت: از ابتداى 
سال تا پایان آبان ماه 794 نفر در جاده هاى استان اصفهان 
جان خود را از دست دادند، این آمار نسبت به سال گذشته 

4/6 درصد کاهش داشته است.
على سلیمانى پور در گفتگو با «فارس» در خصوص تلفات 
حوادث ترافیکى استان اصفهان اظهار کرد: از ابتداى سال 
تا پایان آبان ماه 794 نفر در جاده هاى اســتان اصفهان 

جان خود را از دست دادند.
مدیرکل پزشــکى قانونى اســتان اصفهان ادامه داد: از 
مجموع تلفات هشــت ماه ابتدایى ســال، 256 نفر در 
حوادث درون شهرى و 462 نفر در حوادث برون شهرى 

فوت کرده اند؛ 76 نفر هم مربوط به ســایر حوادث بوده 
است. وى افزود: این در حالى اســت که از ابتداى سال 
97 تا پایان آبان ماه همان ســال، 853 نفر در تصادفات 
اصفهان جانشان را از دســت داده بودند که از این تعداد 
276 نفر درون شــهر، 512 نفر برون شهرى، هشت نفر 

روستایى و 57 نفر سایر بوده اند.
سلیمانى پور با بیان اینکه امسال نسبت به سال گذشته 
تعداد جانباختگان 4/6 درصد کاهش داشته، عنوان کرد: 
مصدومان حوادث امســال نیز 19 هزار و 570 نفر بودند 
که تغییر خاصى نسبت به مدت مشــابه سال قبل خود 

نداشته است.

رئیس دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد گفت: تقویت 
ارتباط دانشــگاه با صنعت گام اصلى توسعه پژوهش است 
که در صورت تحقق این امر شاهد تحول چشمگیر در کشور 

خواهیم بود.
امیررضا نقش درباره مشکالت پژوهشگران دانشگاه آزاد 
براى استفاده از امکانات آزمایشــگاهى موجود تأکید کرد: 
پژوهشگران ما براى جلوگیرى از بروکراسى ادارى و دریافت 
امکانات آزمایشگاهى و پژوهشى مى   توانند به سامانه ساها 
مراجعه کننــد و از کلیه امکانات آزمایشــگاهى موجود در 
دانشگاه آزاد بهره   مند شوند. تخفیف استفاده از این امکانات 
به دانشجویان دانشگاه آزاد و واحدهاى استانى به طور خاص 

و برمبناى قوانین سازمان مرکزى لحاظ مى   شود.
وى درباره چالش   هــاى عمده پژوهش در کشــور گفت: 
بى  توجهى و بى   اعتمادى مدیران به یافته   هاى پژوهشى و 
نامشخص بودن و بهره نبردن از نتایج پژوهش از مسائل و 

چالش   هاى عمده در زمینه پژوهش در ایران است. 
رئیس دانشــگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد یادآور شد: 
دانشجویان و دانش   آموختگان برخى از رشته  ها نمى   دانند 
براى چه سازمانى مى   توانند پژوهش انجام دهند و تخصص 
آنها به درد کجا مى    خورد. اینجاســت کــه مدیریت کالن 
پژوهش باید نقش  آفرینى کند و با اشــراف بر رشــته  هاى 
علمى، نهاد  هاى مرتبطى را براى تحقق این امر، ایجاد کند.

اهمیت تقویت ارتباط
 صنعت و دانشگاه

روزى 3 اصفهانى
 قربانى تصادف مى شوند

معاون مهندســى و توسعه شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان با اشاره به اجراى لوله گذارى آب و فاضالب در نقاط 
مختلف استان اعالم کرد: در هشت ماهه سال جارى به رغم 
چالش هاى مالى ناشى از افزایش چند برابرى قیمت مصالح و 
تجهیزات، 300 کیلومتر لوله گذارى آب و فاضالب در برخى 

از نقاط استان اجرا شد.
حکمتیان اعالم کرد: در این مدت 140 کیلومتر توسعه شبکه 
فاضالب، 13 کیلومتر اجراى خط انتقال فاضالب و 6 کیلومتر 

اصالح شبکه فاضالب در برخى از شهرهاى استان عملیاتى 
شد. وى با اشاره به لوله گذارى آب اعالم کرد: در هشت ماهه 
ســال جارى 142 کیلومتر لوله گذارى آب در سطح استان 
اجرایى شــد. حکمتیان گفت: هم اکنــون تنگناهاى مالى 
یکى از چالش هاى اساسى در  روند اجراى پروژه هاى آب و 
فاضالب در کشور محسوب مى شود در حالى که اصفهان 
با جذب سرمایه گذار  توانســت ضریب نفوذ جمعیت تحت 

پوشش شبکه فاضالب را به 72 درصد برساند.

معاون هماهنگ کننده پدافند غیرعامل کشــور در جریان 
برگزارى همایش پدافند غیرعامل شــرکت فوالد مبارکه 
گفت: تحریم شرکت فوالد مبارکه گواه عظمت و اهمیت 
این شرکت است؛ بنابراین باید با هوشیارى کامل در حفظ و 

حراست و تداوم تولید آن کوشا باشیم.
سردار آل اسحاق ضمن ابراز خرســندى از بازدید از فوالد 
مبارکه گفت: اینکه شــرکت فوالد مبارکــه بدون حضور 

کارشناسان خارجى و در این شــرایط تحریم در حال تولید 
است بسیار ارزشمند اســت. وى با تأکید بر اینکه اگر طرح 
پدافند غیرعامل از ســال ها پیش در فــوالد مبارکه اجرا 
نمى شد، قطعاً در این شرایط آسیب پذیرى شرکت بسیار زیاد 
بود، گفت: در بخش دفاع، امروز کار ما از دوران دفاع مقدس 
به مراتب ســخت تر و پیچیده تر شده اســت؛ چراکه امروز 

سیستم ها بسیار رشد کرده اند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان 
اصفهان از لزوم جبران روزهاى تعطیلى مدارس 
ناشى از آلودگى هوا خبر داد و گفت: همه مدارس 
موظف هستند با توجه به اقتضاى فضاى منطقه، 
ناحیه و مدرســه درصدد جبران روزهاى تعطیل 

بربیایند.
محمدرضــا ناظم زاده در گفتگو با «تســنیم» با 
بیان پیشنهادات و نظراتى که مسئوالن آموزش 
و پرورش استان به آن رســیده اند، گفت: تجویز 
نســخه واحد براى همه مدارس وجــود ندارد و 
نمى توان به همه واحدهاى آموزشى اعالم کرد 
که از ظرفیت روزهاى پنج شــنبه استفاده کنند 
چرا که بعضــى از دبیران روزهاى پنج شــنبه در 
کالس هاى فوق برنامه حضور دارند و نمى توانند 
به مدرســه بیایند. وى تصریح کــرد: با نواحى 
آموزش و پرورش استان اصفهان جلساتى مبنى 
بر جبران روزهاى تعطیل برگزار شــده و اینکه 
بر اســاس اقتضا هاى هر منطقه، ناحیه و مدرسه 

تصمیم گیرى صورت بگیرد.
ناظم زاده با اشــاره به اینکه تمامى مدارس باید 
برنامه هاى جبرانى براى روزهاى تعطیلى ناشى 
از آلودگى داشته باشند، اظهار کرد: هر مدرسه با 
توجه به شرایط خودش و هماهنگى با خانواده ها در 
صدد رفع کمبود ساعات آموزشى بربیایند. معاون 
متوسطه آموزش و پرورش استان اصفهان افزود: 
پیشنهاد اســتفاده از ظرفیت نیمه اول خرداد ماه 
براى جبران ســاعات آموزشى دوره ابتدایى داده 
شده و با توجه به اینکه دانش آموزان مقطع ابتدایى 
تا پایان اردیبهشت باید سر کالس حضور داشته 
باشــند، مى توان این حضور را تا نیمه اول خرداد 
ادامه داد ولى این راهکار براى دوره متوسطه اول و 
دوم امکانپذیر نیست، چرا که از ابتداى خرداد ماه 
امتحانات آنان آغاز مى شود و جبران باید قبل از 

1 دى 1398 - خبرگزارى «ایمنا»- ساعت خرداد صورت بگیرد.
16 و 46 دقیقه

منصور شیشه فروش، مدیرکل ســتاد مدیریت بحران 
اســتان اصفهان با بیان اینکه امروز درخواستى از سوى 
اداره هواشناســى، مرکز بهداشت و محیط زیست مبنى 
بر تشکیل کمیته شرایط اضطرار آلودگى هوا اعالم نشده 
اســت، اظهار کرد: بنا بر نظرات کارشناسى هواشناسى 
ناپایدارى هاى جوى در اصفهان پیش بینى شــده و از 
غلظت آالینده ها کاسته خواهد شد. بر این اساس دوشنبه 
دوم دى ماه همه مدارس استان اصفهان فعال خواهد بود.

1 دى 1398 -خبرگــزارى 
«ایمنا»- ساعت 18 و 25 دقیقه

منصور شیشه فروش، مدیرکل ستاد مدیریت 
بحران اســتان اصفهان از تشکیل کارگروه 
شرایط اضطرار آلودگى هوا در استاندارى خبر 
داد و اظهار کرد: بــا توجه به پیش بینى هاى 
لحظــه اى هواشناســى و افزایــش حجم 
آالینده ها در شــهر اصفهان جلسه کارگروه 
شــرایط اضطرار آلودگى هوا در استاندارى 
اصفهان تشکیل شد. نتایج و مصوبات این 

کارگروه تا ساعتى دیگر اعالم خواهد شد.

1 دى 1398 - پایــگاه اطالع رســانى 
«صاحب نیوز»- ساعت 19 و 54 دقیقه  

منصور شیشه فروش، مدیر کل بحران استاندارى اصفهان 
بیان کرد: خبر تعطیلى مدارس اصفهان تا آخر هفته صحت 
ندارد. اخبــار تعطیلى مدارس تا دقایقى دیگر از ســوى 

استاندارى اعالم خواهد شد.

1 دى 1398 - پایــگاه اطالع رســانى 
«صاحب نیوز»- ساعت 20 و 18 دقیقه  

منصور شیشــه فــروش، مدیر کل بحران اســتاندارى 
اصفهان بیان کرد: بر اساس تصمیم کارگروه هماهنگى 
شــرایط ویژه آلودگى هوا دوشنبه و سه شنبه دوم و سوم 

دى ماه تمامــى مهدهاى کودك، پیش دبســتانى ها و 
مقاطع تحصیلى مناطق شش گانه اصفهان تعطیل شدند. 
همچنین تمامى مهدهاى کودك، پیش دبســتانى ها و 
مقاطع تحصیلى شهرستان هاى کاشان، آران و بیدگل، 
زرین شهر، فوالدشــهر، فالورجان، پیربکران، مبارکه، 
شاهین شهر، برخوار، خمینى شــهر و نجف آباد تعطیل 

اعالم شد.

1 دى 1398 - پایــگاه اطالع رســانى 
«صاحب نیوز»- ساعت 21 و 40 دقیقه    

منصور شیشه فروش، مدیر کل بحران استاندارى اصفهان 

اعالم کرد: با توجه به شاخص هاى اداره کل محیط زیست 
استان اصفهان، مدارس نجف آباد و مبارکه روز دوشنبه 

تعطیل نیست.

2دى 1398 - پایــگاه اطالع رســانى 
«صاحب نیوز»- ساعت 14 و 10 دقیقه  

آسیه آقایى، کارشــناس پیش بینى هواشناسى اصفهان 
گفت: امروز (دوشنبه) آالیندگى هوا کاهش داشت و به 
دلیل موجى که مى گذرد هوا تمیز مى شــود. پیش بینى 
شــده بود براى روزهاى سه شــنبه و چهارشنبه شرایط 
آلودگى داریم؛ کمیته اضطرار هم به دلیل اینکه اقدامات 
اولیه را انجام داده باشد و شرایط را براى فردا(سه شنبه) 

تشدید نکند، امروز(دوشنبه) را تعطیل اعالم کرد.

تسلط دانشمندان اصفهانى در علم روز دنیا در زمینه درمان 
نابارورى فرصت امیدبخشى را براى خانواده هاى ایرانى به 
وجود آورد که ســال ها پیش به هر علتى جنینشان را فریز 

کرده اند.
به گزارش «باشــگاه خبرنگاران جوان»، یخ جنینى که در 
مرکز بارورى و نابارورى اصفهان نگهدارى شده بود پس از 
13 سال انتظار باز شد و رکورد فریز جنین در کشور و منطقه 
غرب آسیا را نصیب دانشــمندان نصف جهان کرد. به این 
ترتیب، «نفس» سال ها بعد از تولد قل دیگرش که اکنون 

13 ساله است به دنیا آمد.
کالنترى، متخصص زنان و نازایى گفت: بیشــتر از 500 
هزار جنین فریز شده از اقصا نقاط کشور و حتى کشورهاى 

خارجى داریم که این یک بانک بســیار قوى جنینى در حد 
یک کالنشهر است.

نصر اصفهانى، جنین شناس و مدیر پژوهشگاه رویان هم با 
بیان اینکه پزشکان از روش انجماد شیشه اى به عنوان به 
روزترین شیوه فریز جنین استفاده مى کنند، توضیح داد: آب 
جنین را با ضدیخ جایگزین کرده و آن را با حجم کم به دماى 
منفى 190 درجه مى بریم. در این حالت سرعت فریز آنقدر 
زیاد است که کریستال فرصت تشکیل پیدا نمى کند که به 

آن انجماد شیشه اى مى گویند.
گفتنى اســت از زمان تأســیس مرکز بارورى و نابارورى 
اصفهان تاکنون بیش از صدهــزار زوج جنین هاى خود را 

فریز کرده اند تا امیدوار به تولد نوزاد سالم باشند.

تحریم فوالد مبارکه گواه اهمیت این شرکت استکالً بدون شرح!

اجراى 300 کیلومتر لوله گذارى آب و فاضالب 

یخ هاى «نفس» بعد از 13 سال آب شد 

پیشنهاد جبران تعطیلى 
مدارس ابتدایى اصفهان 

600 بیمار هموفیلى در اصفهان ســرگردانند؛ نه 
درمانگاه مستقلى دارند و نه حتى بخشى که یک 
پزشک مستقر داشته باشــد؛ ماه هاست که براى 
دریافت خدمات با چالــش مواجهند و براى یک 
ویزیت ســاده و تهیه داروهایشان باید ساعت ها 

وقت بگذارند.
مدیرعامل کانون هموفیلى ایــران ضمن انتقاد 
از وضعیت ارائه خدمات به بیماران هموفیلى در 
اصفهان، گفت: وضعیت ارائه خدمات به بیماران 
هموفیلى در اصفهان اسفناك است و اساسًا این 
استان که در گذشــته یکى از استان هاى پیشرو 
در ارائه خدمات به بیماران هموفیلى بود، اکنون 
آنقدر تنزل پیدا کرده که به جرأت مى توان گفت 
وضعیت خدمات دهى به بیمــاران هموفیلى در 
اســتان هاى محروم چندین مرتبه بهتر از نحوه 
خدمت دهى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان به 

این بیماران است.
احمد قویدل در گفتگــو با «ایســنا» افزود: در 
وهله اول محلى براى نشســتن پزشک مربوط 
به بیماران هموفیلى وجود نــدارد. در عین حال 
در حوزه بیماران تاالســمى هم دانشــگاه علوم 
پزشکى اصفهان اقدامى انجام نداده است، بلکه 
یک خّیر درمانگاهى را براى بیماران تاالســمى 
در محوطه بیمارستان ساخته و در آنجا به بیماران 
تاالســمى ارائه خدمت مى کنند اما متأســفانه 
خیرین ایــن درمانگاه به دلیل بــاال بودن تعداد 
بیماران، مى خواهند صرفاً براى بیماران تاالسمى 
از این درمانگاه استفاده کنند و اجازه ورود بیماران 

هموفیلى را نمى دهند.

سرگردانى 600 بیمار 
هموفیلى در اصفهان

رئیس اداره هماهنگى ستاد بازآفرینى شهرى گفت: حدود ده هزار هکتار، بافت ناکارآمد 
در کل استان اصفهان وجود دارد که با تصویب چهار شهر باقیمانده، بافت ناکارآمد در 
سطح استان به 11 هزار هکتار مى رسد که 10 درصد کل کشور است. بافت هاى فرسوده 
به پنج بخش تقسیم مى شــود که ناکارآمد میانى، ســکونتگاه غیررسمى، بافت هاى 
تاریخى، پیشینه روســتایى و بافت هاى ناهمگون مثل پادگان و ســیلو از جمله این 

بخش هاست.
امیر زاغیان اظهار کرد: منطقه زینبیه را به عنوان یکى از شاخص ترین سکونتگاه هاى 

غیررسمى در دستور کار داریم که اقدامات بسیار مهمى در این محدوده انجام شده از 
جمله ایجاد 1000 واحد مسکونى براى سکونت که 400 واحد آن ساخته شده و براى 
اقشار کم درآمد همان مناطق در نظر گرفته شده است؛ به دنبال پیاده سازى طرح کلید به 
کلید بودیم ولى نبود سند ششدانگ کار را دشوار کرد. وى بیان کرد: حصه شمالى و جنوبى 
یکى از پروژه هاى موفق دیگر بود که انجام دادیم؛ توانمند سازى ساکنان از روش هاى 
مختلفى انجام مى شود که در این محله تالش کردیم با اقداماتى ساکنان این محله را 

توانمند کنیم و با آسفالت سازى خیابان ها، روشنى معابر و... این اتفاق رخ داد.

مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان گفت: جمعیت این 
استان از سال 1403 وارد مرحله پیرى خواهد شد، به این 
معنا که 30 درصد جمعیت آن زمان را سالمندان تشکیل 

مى دهد. 
حسین غفرانى کجانى روز دوشــنبه در نشست خبرى 
اظهار کرد: در آن زمان جمعیت 15 تا 64 سال که جمعیتى 
بالقوه هستند در مقایسه با االن کمتر خواهد بود و شمار 
سالمندان نسبت به جمعیت جوان تر، بیشتر خواهد شد. 
وى با بیان اینکه 20 درصد جمعیت استان اصفهان گرفتار 
پدیده نابارورى است، گفت: بر همین اساس و همچنین با 
توجه به کاهش والدت ها به دلیل کمتر شدن ازدواج ها و یا 

میل کمتر به فرزندآورى باید تدابیرى اتخاذ کرد.
 مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان افزود: 40 درصد 
از مرگ و میرها به دلیــل بیمارى هاى قلبى و عروقى، 9 
درصد به علت بیمارى هاى دستگاه تنفسى و 13 درصد 
به دلیل تومورها و ســرطان ها روى مى دهد، همچنین 
بیشترین سن فوت را ســنین 80 تا 84 سال با 14 درصد 
و کمترین سن فوت را ده تا 14 ســال با 4 درصد به خود 

اختصاص داده است. 
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان تصریح کرد: جمعیت 
تخمینى این استان پنج میلیون و 262 هزار و 699 نفر و 
جمعیت باالى 65 سال 421 هزار و 254 هزار نفر معادل 
8 درصد کل جمعیت استان برآورد مى شود. غفرانى افزود: 
امید به زندگى بر اساس سرشمارى سال 95 براى مردان 
74 و براى زنان 77 و تراکم جمعیت استان بر مبناى همان 

سر شمارى 48 و رتبه 21 کشور است. 
وى خاطرنشــان کرد: خانوارهاى یک نفره 10 درصد، 2 
نفره 22 درصد، سه نفره 30 درصد، چهار نفره 27 درصد، 
پنج نفره و بیشتر 11 درصد و کل خانوارهاى استان یک 
میلیون و 670 هزار و شش  و همچنین آمار والدت در سال 

97، 73 هزار و 343 بوده است.

غفرانى نسبت جنسى والدت در استان طى 9 ماه ابتدایى 
امسال را 104 اعالم کرد و گفت: به ازاى هر 104 پسر، صد 
دختر در استان اصفهان متولد مى شوند. وى درباره چند 
قلوزایى در سال 97 در این منطقه گفت: 1155 دوقلو، 55 
سه قلو، پنج چهارقلو و یک مورد پنج قلو و بیشتر در این 
خطه متولد شده اند. مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان 

درباره آمار ذکر شده طى امسال خاطرنشان کرد: در مدت 
یاد شده 723 دوقلو، 35 سه قلو، یک چهارقلو به دنیا آمدند. 
غفرانى با اشاره به آمار فوت در سال 97 تصریح  کرد: 23 
هزار و 970 معادل نرخ 4/8 مــورد در 1000 نفر در این 
اســتان آمار فوت ثبت شــده و همچنین در طى 9 ماهه 
امســال 67/85 درصد براى میانگین سن فوت شدگان 

ثبت شده است. 
مدیرکل ثبت احوال با اشاره به آمار ازدواج در سال 97 و 9 
ماه ابتدایى امسال گفت:  27 هزار و 393 معادل 5/5 مورد 
در هر 1000 نفر در سال گذشته و 19 هزار و 227 با 5/5 
درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل در استان 
اصفهان گزارش شده است. وى درباره آمار طالق اظهار 
کرد: 11 درصد طالق ها در سال اول زندگى رخ مى دهد، 
47 تا 50 درصد در پنج ســاله نخست زندگى مشترك و 
67 درصد هم در ده ســال دوران زندگى با همسر روى 
مى دهد. وى با بیان اینکه 95 مــورد فرزندخواندگى در 
مدت مذکور انجام شد، اضافه کرد: در هشت ماهه امسال 

5161 مورد تغییر نام خانوادگى انجام شد.
مدیرکل ثبت احوال درباره آمــار مهاجرت با محوریت 
سرشــمارى ســال 95 گفــت: 126 هــزار و 237 نفر 
مهاجرپذیرى و 102 هــزار و 939 نفر مهاجرفرســتى 
در اســتان ثبت شده که شاهین شــهر با 37 هزار و 403 
باالترین مهاجرپذیــرى را دارد. همچنین شهرســتان 
اصفهان با 99 هزار و 210 نفر باالترین مهاجرفرستى را به 

خود اختصاص داده است.

سهم 10 درصدى بافت ناکارآمد اصفهان در کشور

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان، آخرین  تغییرات آمارى از تولد تا مرگ  را تشریح کرد 

اصفهان در آیینه آمار جمعیتى

مانى مهدوى
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رمان معروف 
سیمین دانشور 
سریال مى شود

کارت دانشــجویى بــه شــماره 
981117094 بــه نــام رامیــال 
واگوهیــان بــه شــماره ملــى 
1273548541 در رشته مهندسى 
پزشــکى – بیو الکتریک موسسه 
آموزش عالى راغب اصفهانى مفقود 
گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط 

مى باشد. 

شــرکت صفا بخــش نقش جهان شــرکت 
ســهامى خاص بــه شــماره ثبــت 726 و 
شناســه ملى 10260131225 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مــورخ1398/05/30 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : آقاى علیرضا مالکى به شماره ملى 
3549830750 و آقاى حمیدرضا مهدو ى به 
شــماره ملى 1290910871 و آقاى غالمرضا 
هدایت کلیشادى به شماره ملى 1291130500 
بعنوان اعضاى اصلــى هیئت مدیره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. خانم بتول عباسى 
گشنیزجانى به کد ملى 5759301535 و خانم 
ندا نادى کد ملى 1159974111 به ترتیب به 
سمت بازرسان اصلى و بازرس على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان به منظور درج آگهى هاى 
شــرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى خمینى شهر (704314)

شرکت صفا بخش نقش جهان شرکت سهامى خاص 
به شماره ثبت 726 و شناسه ملى 10260131225 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ1398/05/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل 
شرکت به شهرستان خمینى شهر ، بخش مرکزى ، 
شهر خمینى شهر، محله گاز اول ، خیابان 15 شعبان 
، بن بست میالد2 ، پالك 48 ، طبقه همکف کدپستى 
8415655731 انتقال یافت . به ماده 2 اساســنامه 
عبارات ذیل الحاق گردید : ساخت و تولید کلیه مخازن 
، آهن کارى ، جوشکارى ، برشکارى ، خرید و فروش 
سیمان و محصوالت ساختمانى ، صادرات انواع سیمان 
، سرمایه گذارى و یا مشــارکت با اشخاص حقیقى و 
حقوقى داخل و خارج از کشور در جهت اهداف موضوع 
فعالیت هاى شــرکت ، اخذ ضمانت نامه هاى معتبر 
بانکى و گشایش اعتبارات LC ( جهت اهداف شرکت ) 
، اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانکها و موسسات دولتى و 
خصوصى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت ، اخذ 
و اعطاى نمایندگى در داخل و خارج از کشور ، صادرات 
و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى .ثبت موضوه به 
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نیســت .در صورت 
لزوم با کسب مجوز از مراجع ذیصالح. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى خمینى شهر (704311)

آگهى تغییرات آگهى تغییرات

فقدان مدارك

«خواننــده قدیمى پاپ بازیگر تئاتر شــد» تیترى بود 
که خبر از حضور محمدرضــا عیوضى در نمایش 
«اتاق پرو» به کارگردانى نغمــه نوذرى مى داد. 
خواننده پاپى که شــنیدن نامش، قطعاتى چون 
«تو ســرزمین عشــقى» به آهنگسازى ناصر 
چشــم آذر، «گل واژه خلقت» به آهنگسازى 
فرید شب خیز، تیتراژ سریال «روزگار جوانى» 
و... را به یاد مــى آورد. آثارى که طبق آنچه 
خودش مى گوید او و خشایار اعتمادى را در 
زمره نخستین خوانندگان موسیقى پاپ بعد 
از انقالب قرار مى دهد. آنچه در ادامه مى خوانید 
بخشى از گفتگوى «خبرآنالین» با محمدرضا عیوضى است. 
خبر حضور شــما در نمایش «اتاق پرو» با 
تیترهایى چون «خواننده قدیمى پاپ بازیگر 
تئاتر شد» منتشر شــد. عنوان «خواننده 

قدیمى پاپ» برایتان خوشایند است؟
وقتى مى گویند خواننده قدیمى پاپ به این معناست که من 
در قدیم کار مى کرده ام و االن دیگر کار نمى کنم در صورتى 
که چنین نیست. البته نسبت به خیلى از خوانندگان که چهار 
دهه است مشغول فعالیتند، من چندان قدیمى نیستم اما بعد 
از انقالب، من و خشــایار اعتمادى، نفرات اول موسیقى پاپ 
ایران بودیم. من همچنان در حوزه موســیقى و مخصوصًا در 
زمینه کارهاى اجتماعى مشغول کار هستم و در کنارش کارهاى 

عاشقانه نیز مى خوانم. 
وضعیت حال حاضر موسیقى پاپ را چگونه 

مى بینید؟
موسیقى پاپ در حال حاضر در وضعیت خوبى به سر نمى برد و 
متأسفانه به نظرم مبتال به ویروسى شده است که خروجى اش 
منجر به بیمارى گوش شنوندگان مى شود. من این صحبت 
را در برنامه اى تلویزیونى هم مطرح کردم، نمى خواهم بگویم 
که همه خوانندگان امروز و حال حاضر موسیقى پاپ آثارى 
بى محتوا تولید مى کنند، نه! در بینشان خوانندگان بسیار خوبى 
هست که هم صداى خوبى دارند و هم از اشعار خوبى استفاده 
مى کنند اما این شــامل 5 تا 10 درصد هنرمندان این حوزه از 
موسیقى مى شــود و به نظرم 95 یا 90 درصد باقى به اجراى 
هجویات مى پردازند. متأســفم که وزارت ارشاد و صداوسیما با 
دادن مجوز به این آثار راه ورود آنها را به جامعه هموار مى کنند. 
به گمان من روابطى که این روزها در صداوســیما وجود دارد، 
روابطى کاسب کارانه است و این قبیل پیشنهادات حتى به خود 

من نیز شده است! به من نیز گفته اند اگر مى خواهى فالن کارت 
از صداوسیما پخش شود، این مبلغ پول بده و تعجب کرده ام که 
واقعًا این پیشنهاد به من مى شود؟! و پاسخم این بوده است که 

اشتباه گرفته اید!
پول مى دهید و آنها [واسطه ها و دالل ها] براى کارتان، هر چه که 
باشد، مجوز مى گیرند و به عنوان تیتراژ سریال پخش مى کنند و 
در روشى دیگر، اگر کنسرت هایتان سولد اوت شود، بدون اینکه 
تفاوتى کند که محتواى اثرتان چیست، به عنوان مهمان دعوت 
مى شوید تا آن برنامه پربیننده شود. به نظر من دعوت این افراد 
به رسانه ملى که متعلق به مردم است، اشتباه محض است و به 
سوءمدیریت و عدم مدیریت درست و سالم برمى گردد و موجب 
دامن زدن به رونق بیشتر این قبیل ترانه ها و موسیقى ها مى شود.
اشاره تان به «هجویات» بیش از هر چیز به 

حوزه شعر و ترانه مربوط است؟
دقیقاً همینطور است.

یعنى پیش از وارد شدن به بحث آهنگسازى 
و...، به مشــکالتى که در زمینه ترانه وجود 

دارد اشاره مى کنید؟
بحث ملودى، تنظیم و... بحثى سلیقه اى است اما مشکل اصلى 
ترانه است و در واقع هجویاتى که به اسم ترانه در جامعه ما رواج 

پیدا کرده است.
و عملکرد شــوراى شــعر و ترانــه دفتر 
موسیقى و مرکز موسیقى و سرود سازمان 
صداوســیما را در ایــن زمینــه چگونه 

مى بینید؟
هر دو مقصرند و گمان مى کنم عواملى نفوذى در این شــورا و 
مراکز وجود دارند که مأموریتشان این است که فرهنگ جامعه 
را خراب کنند و از نظر خودشان خوشبختانه و از نظر ما بدبختانه، 
موفق هم شــده اند. مدیران ما به دلیل عدم شــناخت و فقدان 
صالحیت به ایــن وضعیت تن داده اند. اگــر مدیر، مدیر خوبى 
باشد مى تواند حتى اگر خودش کارشــناس شعر، ترانه، ادبیات 
و موسیقى نیست، در کنار دستش از کسانى که در حوزه ادبیات 
فعالند و استخوان ُخرد کرده این کارند به عنوان مشاور استفاده 
کند و جلوى ورود کسانى را که با پارتى بازى، رابطه، بهره مندى 
از رانت و پرداخت پول و رشوه وارد این حوزه مى شوند بگیرد. اما 
متأسفانه مدیرانمان هم براساس روابط فامیلى و...  وارد مى شوند 
و به وضعیت ملوك الطوایفى دچار شده ایم. هر کسى به مدیریت 
جایى مى رسد به سراغ آشــنایان و دوستان خود مى رود، فارغ از 

اینکه این افراد تخصص دارند یا خیر؟ 

رمانم

«خواننــده قدیمى پاپ بازیگر تئاتر شــد
از حضور محمدرضــا عیوضى اکه خبر
نغمــه نوذ ن«اتاق پرو» به کارگردانى
خواننده پاپى که شــنیدننامش، قط
«تو ســرزمین عشــقى» به آهنگ
چشــم آذر، «گل واژه خلقت» به
فرید شب خیز، تیتراژ سریال «روز
و... را به یاد مــى آورد. آثارى که
اخودش مى گوید او و خشایار اعت
زمره نخستین خوانندگان موسی
ادامه مى دهد. آنچه در انقالب قرار ااز
ازبخشىاز گفتگوى «خبرآنالین» با محمدرضا عی
خبر حضور شــما در نمایش «اتا
تیترهایى چون «خواننده قدیمى پا
تئاتر شد» منتشر شــد. عنوان
قدیمى پاپ» برایتان خوشایند اس
وقتى مى گویند خواننده قدیمى پاپ به این معنا
در قدیم کار مى کرده ام و االن دیگر کار نمى کنم
که چنین نیست. البته نسبت به خیلى از خوانندگ
دهه است مشغول فعالیتند، من چندانقدیمى نی
از انقالب، من و خشــایار اعتمادى، نفرات اول مو
من همچنان در حوزه موســیقى و م ایران بودیم.
زمینه کارهاىاجتماعى مشغول کار هستم و در کنار

عاشقانه نیز مى خوانم. 
وضعیت حال حاضر موسیقى پاپ

مى بینید؟
موسیقى پاپ در حال حاضر در وضعیت خوبى به س
متأسفانه به نظرم مبتال به ویروسى شده است که
منجر به بیمارى گوش شنوندگان مى شود. من
را در برنامه اى تلویزیونى هم مطرح کردم، نمى خ
همه خوانندگان امروز و حال حاضر موسیقى که
بى محتوا تولید مى کنند، نه! در بینشان خوانندگان
هست که هم صداى خوبى دارند و هم از اشعار خو
0 تا 10 درصد هنرمندان 5مى کنند اما این شــامل5

5موسیقى مى شــود و به نظرم 95 یا 90 درصد باقى
هجویات مى پردازند. متأســفم که وزارت ارشاد و ص
دادن مجوز به این آثار راه ورود آنها را به جامعه همو
به گمان من روابطى که این روزها در صداوســیما
روابطى کاسب کارانه است و این قبیل پیشنهاداتح

افشاگرى خواننده تیتراژ سریال «روزگار جوانى»

 محمدرضا عیوضى:
گفتند پول بده تا صدایت از  

تلویزیون پخش شود! 

اگر از مخاطبان تلویزیون باشــید، این شــب ها ســریال «وارش» که به 
کارگردانى احمد کاورى در حال پخش اســت را دیده اید. 
بازى بهنام تشکر در نقش «تراب» بهانه اى شد تا مرورى 
بر نقش هاى طنز و جدى این بازیگر کشــورمان داشته 

باشیم.
بهنام تشــکر، بازیگر نقش هاى طنز و جدى تلویزیون 
است. او بازیگر تئاتر و سینما هم است که از حدود سال 
75 فعالیت هنرى اش را با تئاتر آغاز کرد و در نمایش هاى 

متعددى به ایفاى نقش پرداخت.
ســریال «وارش» به کارگردانى احمد کاورى چند شبى است 
که از شبکه 3 ســیما روى آنتن رفته اســت و بهنام تشکر در 
این ســریال ایفاگر نقش «تراب» اســت. «تــراب» یکى از 
شخصیت هاى اصلى قصه ســریال «وارش» است که دلباخته 
«وارش» با بازى الهام طهمورى است و هرکار درست و نادرستى 

براى رسیدن به این عشق انجام مى دهد.
«تراب» برخالف چند شخصیت کمدى که بهنام تشکر بازیگر 
آنها بود یک نقش کامًال جدى اســت و به نظر مى رسد بهنام 
تشکر در ایفاى این نقش موفق بوده اســت و اگر نقش هاى 
کمدى او را در کنار این نقش آفرینى او قرار بدهیم به خوبى این 

موضوع را در مى یابیم.
بهنام تشکر بازى در تلویزیون را از سال 84 با سریال «مروارید سرخ» آغاز 
کرد اما اغلب مخاطبان تلویزیون بازى او در سریال «ساختمان پزشکان» به 
یاد دارند. «ساختمان پزشکان» از سریال هاى پربیننده تلویزیون بود و بازى 
در نقش دکتر نیما افشــار از نقش هاى ماندگار کارنامه هنرى بهنام تشکر 

محسوب مى شود.
بازى موفق بهنام تشکر در سریال «ساختمان پزشکان» او را به سمت سریال 
کمدى دیگرى ســوق داد؛ نقش «ناصر کاظمى» خالفکار معروف و سابقه 
دارى که بر اثر یک ضربه به سرش دچار فراموشى مى شود و سعى مى کند 

انسان خوبى شود را ایفا کرد.
بازى در ســریال «دودکش» به کارگردانى حســین ســهیلى زاده نقطه 
عطف دیگرى در کارنامه هنرى بهنام تشــکر بود. بازى در نقش «نصرت 
ســوزنچیان» یکى از ماندگارترین نقش هاى کارنامه هنرى بهنام تشکر 
اســت که در کنار زوج هنرى اش هومن برق نورد حســابى درخشید و بار 
دیگر این درخشش را در فصل بعدى این ســریال با عنوان «پادرى» تکرار 

کرد.
سریال «لیسانسه ها» و بازى در نقش سروان نیروى انتظامى یکى دیگر از 
نقش هاى جدى بهنام تشکر در یک سریال طنز است که موفق از آب درآمد 

نقش جدى توأ م با کمدى آقاى بازیگر مورد قبول واقع شد.

اگر از مخاطبان تلویزیون باشــید،
کارگردانى احمد ک
د بازى بهنام تشکر
بر نقش هاى طنز

باشیم.
بهنام تشــکر،
است. او بازیگر
75 فعالیت هنرى

متعددى به ایفاى نقش
ســریال «وارش»به
3که از شبکه 3 ســیما
این ســریال ایفاگر نق

شخصیت هاى اصلى قص
«وارش» با بازى الهام طه
براى رسیدنبه این عشق
ش «تراب» برخالف چند
آنها بود یک نقش کامال
تشکر در ایفاى این نق
کمدى او را در کنار این

مرورى بر کارنامه هنرى بهنام تشکر که این شب ها با «وارش» مهمان تلویزیون است

از «ساختمان پزشکان» تا جنگل هاى شمال
رمان معروف «سووشون»  نوشته زنده یاد سیمین 

دانشور سریال مى شود.
نوشا عبدا... زاده، فیلمنامه نویس این روزها مشغول 
نگارش فیلمنامه اى بر اساس رمان «سووشون» 
اســت. این فیلمنامه نویس درباره اقتباس از این 
رمان گفــت: حق اقتباس «سووشــون» از لیلى 
ریاحى، خواهرزاده و فرزندخوانده مرحوم دانشور 
دریافت شده است. فیلمنامه «سووشون» در 20 

قسمت براى تولید سریال نوشته مى شود.
نوشــا عبدا...  زاده برنــده پروانه زریــن بهترین 
فیلمنامه اقتباســى از سى امین جشــنواره فیلم 

کودك و نوجوان است.

کامبیز دیرباز در گفتگویى درباره اینکه در یکى از مصاحبه هایش گفته بود از شنیدن واژه سلبریتى کهیر مى زند، توضیح داد: وقتى یک واژه اى به یک 
چیز منفور و نفرت انگیز تبدیل مى شود انسان ترجیح مى دهد که کهیر بزند. حساب کنید از هر صد بارى که این کلمه در فضاى مجازى و فضاى حقیقى 
استفاده مى شود، 99 بارش منفى است. طورى شده است که وقتى مى خواهند یک نسبت منفى بدهند، از این واژه سلبریتى استفاده 

مى کنند. البته این استفاده هم به علت عملکرد خود سلبریتى ها بوده و در واقع از ماست که بر ماست.
دیرباز بیان کرد: اینکه ما بخواهیم نسبت به یکسرى چیزها واکنش نشان بدهیم، یک بحث است و اینکه بخواهیم 

نسبت به همه چیز واکنش تخصصى نشان بدهیم یک بحث دیگر است. یعنى من به عنوان یک شهروند و یک 
ایرانى وظیفه  دارم که مثًال به گرانى بنزین واکنش نشان بدهم اما در تخصص من نیست که بخواهم اشکال 

سیاسى از دولت بگیرم. من مى گویم اگر در اینستاگرام من تنها عکس گل و بلبل هم باشد، اتفاقاً این هم 
بد است. من باید واکنش نشان بدهم اما طرح موضوع کنم نه اینکه بخواهم تخصصى بگویم. من اگر 

خیلى هنر کنم دیالوگ هاى خودم را حفظ مى کنم که سر صحنه تپق نزنم.
کامبیز دیرباز درباره رسالت اجتماعى سلبریتى ها اظهار کرد: من باید از تریبونم در جهت طرح موضوع 
کردن استفاده کنم. اگر این کار را نکنم خیانت مى کنم. من از دل همین مردم بیرون آمدم. سالى که من 

بابت «دوئل» از جشنواره جایزه گرفتم، سیمرغ دستم بود و با تاکسى برگشتم و همکارانم تعجب کردند. من 
دو سال بعد از آن ماشین گرفتم اما روزهایى که تعداد باك هایى که مى خواستم بنزین بزنم را مى شمردم که تا آخر ماه کم 
نیاورم چون کارمند بودنم را نباید فراموش کنم.  طرح موضوع کردن با اینکه بخواهم نظر تخصصى بدهم فرق مى کند. سلبریتى 

تافته جدا بافته نیست. از مردم است و باید کنار مردم باشد.

مهران مدیــرى از 11 دى با برنامــه «دورهمى» ســه روز در هفتــه میزبان مخاطبان شــبکه نســیم خواهد
 بود.

فصل جدید «دورهمى» با یک ویژه برنامه یلدایى آغاز شد و حاال قرار است این مجموعه از 11 دى به 
شکل روتین روى آنتن شبکه نسیم برود. «دورهمى» در سال جارى در یک تک قسمت در نوروز 
پخش شد و بعد از آن با حاشیه هاى مختلفى مواجه شد که باعث شد تولید این برنامه چندین ماه 

متوقف شود. 
مهران مدیرى اجراى «دورهمى» و سیدمصطفى احمدى تهیه کنندگى این برنامه را بر عهده دارد.

نخستین تصاویر از فیلم سینمایى «بیل و تد با موسیقى 
مواجه مى شوند» با بازى «کیانو ریوز»، بازیگر مطرح 
آثار همچــون «ماتریکس» و «جان ویک» توســط 

کمپانى سازنده این اثر سینمایى منتشر شد.
نکته قابل توجه درباره این فیلم سینمایى را مى توان در 
گریم جالب توجه و تازه کیانو ریوز در قامت بازیگر نقش 
اول این اثر سینمایى دانســت. «بیل و تد با موسیقى 
مواجه مى شــوند» در ژانر علمى تخیلــى و کمدى 
ساخته شده و جزو آثار در شــرف اکران طى سال آتى 

میالدى است. 

این سومین قسمت از این مجموعه فیلم هاى «بیل و 
تد» است. قسمت اول با عنوان ماجراجویى بسیار عالى 
«بیل و تد (1989)» و قسمت دوم با نام سفر وحشیانه 
«بیل و تد (1991)» اکران شده و با اقبال خوبى روبه 

رو شدند. 
«کیانو ریوز» و «الکس وینتــر» بازیگران اصلى هر 
سه قسمت هستند. در حال حاضر قرار است این فیلم 
در تاریخ 21 اوت سال 2020 براى اکران قرار بگیرد. 
این مجموعه فیلم داستان دو نوجوان تنبل است که در 

زمان سفر مى کنند. 

فیلم سینمایى «مشت آخر» تازه ترین ساخته مهدى فخیم زاده در عرصه سینما که از چهارشنبه هفته گذشته اکران خود در سینما ها را آغاز کرده تاکنون 
فروش بسیار کمى را براى خود به ثبت رسانده است.

«مشت آخر» تاکنون نزدیک به 40 میلیون تومان فروش داشته است، این رقم و فروش جدید فیلم فخیم زاده باعث شده تا این فیلم به عنوان یکى 
از پنج فیلم قعرنشین جدول فروش سینما محسوب شود، اتفاقى که بعد از سال ها غیبت فخیم زاده در سینما بازگشتى ناموفق محسوب مى شود.

سینماى ایران در سال 98 شاهد اکران 60 اثر سینمایى به صورت اکران عموم بوده است، آثارى که چند هفته روى پرده نقره اى مانده و در 
انتها رقمى را در جدول فروش به خود اختصاص داده اند، جدولى که در آن تنها هشت فیلم باالى ده میلیارد تومان فروش را براى 
خود به ثبت رسانده اند. حاال فیلم «مشت آخر» فخیم زاده در این جدول 60 فیلمى در رتبه 59 ایستاده است، اتفاقى که حتى 
اگر دلیل آن را اکران کوتاه مدت اثر نیز بدانیم، اما تجربه نشــان داده که افتتاحیه هر اثر در ادامه مى تواند موفقیت و یا 

شکست اثر را به همراه داشته باشد.
قطعًا در قبال فیلمى که در افتتاحیه تنها 40 میلیون تومان فروش داشته نمى توان انتظار شگفت انگیزى در ادامه 
روند اکران داشت، این فروش کم فیلم «مشت آخر» در حالى رخ مى دهد که این اثر در ژانر کمدى ساخته شده و 

همین عاملى دیگر براى شکست فخیم زاده در عرصه اکران است.
مهدى فخیم زاده، گوهر خیراندیش، احمد نجفى، رامین راســتاد، گلناز خالصى، حمیدرضا قلى خانى، ســیاوش 
معمارزاده و آتنا مهیارى در این فیلم به ایفاى نقش پرداخته اند، شــاید یکى از دالیل عدم فروش مناسب «مشت 

آخر» را در نبود چهره هاى سینمایى در این فیلم باید جستجو کرد.
فخیم زاده از جمله کارگردانان کهنه کار سینما به حساب مى آید، شاید بسیارى از مخاطبان سینما وى را بیشتر در قامت 
بازیگر دیده باشند، اما این کارگردان سینما و تلویزیون تاکنون 19 اثر سینمایى را کارگردانى است، البته فیلم سینمایى «مشت 

آخر» بعد از نزدیک به یک دهه دورى از کارگردانى اتفاق افتاده است.
بدون شک در کارنامه کارگردانى مهدى فخیم زاده دو فیلم همچنان به عنوان بهترین آثار وى و همچنین شاید بتوان گفت دو فیلم از بهترین آثار 
تاریخ سینماى ایران محسوب مى شوند، «مسافران مهتاب» و «همسر» آثارى هستند که نام فخیم زاده را حتى با شکست در فیلم سینمایى «مشت 

آخر»  جزو یکى از ماندگارترین کارگردان تاریخ سینما معرفى مى کند.

چرا کامبیز دیرباز با شنیدن کلمه سلبریتى کهیر مى زند؟

پخش قطعى سرى جدید «دورهمى» از 11دى

گریم خاص بازیگر «ماتریکس» در یک اثر کمدى

شروع غم انگیز فیلم مهدى فخیم زاده در گیشه

شــبکه نســیم خواهد

11 دى به
 نوروز
ماه  ن

ه دارد.

«دورهمى» از 11دى
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 سپاهان اصفهان که در لیگ قهرمانان آسیا با تیم  النصر همگروه شده است براى میزبانى از این تیم 
باید کشورى سوم را به کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفى کند. 

گزینه هاى باشگاه اصفهانى براى میزبانى از النصر سه کشور امارات، قطر و ازبکستان هستند که در 
این بین تأکید سرمربى زردپوشان روى کشور ازبکستان است. امیر قلعه نویى در همین خصوص نظر 
خودش را به مسعود تابش اعالم کرده و مسئوالن باشگاه سپاهان نیز بر اساس نظر او مکاتبات الزم 

را با فدراسیون فوتبال کشورمان انجام داده اند.
درحال حاضر بخش روابط بین الملل فدراســیون فوتبال ایران درخواســت باشــگاه ســپاهان را 
به فدراســیون فوتبال ازبکســتان اعالم کرده و منتظر پاســخ آنها براى مشــخص شدن تکلیف 
میزبانى از نماینده کشــور عربستان است. قرار اســت پاسخ و نظر فدراســیون فوتبال ازبکستان 
طى روزهــاى آینده به فدراســیون فوتبــال ایران اعالم شــود. ایــن در حالى اســت که گفته
 مى شــود فدراســیون فوتبال آســیا با میزبانى النصر از ســپاهان، در کشــور بحریــن موافقت 

کرده است.
تیم فوتبال ســپاهان در گروهD   لیگ قهرمانان آســیا موســوم به گروه مرگ، با تیم هاى النصر
عربســتان و الســد قطر همگروه اســت و تیم چهارم این گروه نیــز ممکن اســت العین امارات 
باشــد که در مرحله پلــى آف باید با برنده مســابقه بنیــادکار ازبکســتان و الزورا عــراق، دیدار

 کند. 

هادى محمدى، مدافع ذوب آهن در آستانه جدایى از این تیم و بازگشت 
دوباره به تبریز قرار دارد. هادى محمدى، مدافع ذوب آهن یکى از نفراتى 
است که در پایان رقابت هاى نیم فصل نخست به دنبال جدایى از این 
تیم، از باشگاه تقاضاى رضایتنامه کرده است.محمدى چند پیشنهاد دارد 
که جدى ترین آن از تراکتور است و خودش هم دوست دارد در صورت 
فراهم شدن شرایط به تبریز برگردد و بار دیگر لباس این تیم را بر تن کند.

در پست دفاعى میانى تراکتور در فصل جارى 
و تنها گزینه هاى کمبود بازیکن دارد 

آنها  خانزاده و سلیمى تخصصــى 
یکى از ایــن دو نفر هســتند و هرگاه 

نبودند از رضا اســدى 
در پســت غیر تخصصى 
استفاده شــده  و براى همین 
یکى از پست هایى که تراکتور در 
آن قصد جذب بازیکــن دارد دفاع 

میانى است.
 در خبرهاى دیروز آمــده بود که 
در صورت فراهم شــدن شــرایط 
و موافقت باشــگاه ذوب آهن به 
زودى شاهد همکارى محمدى 

با تراکتور خواهیم بود.

مدیرعامل پیشــین ذوب آهــن اصفهان گفت: 
محمدى ســه روز فرصت دارد اسناد صد میلیارد 
بدهى که من در باشــگاه باقى گذاشــتم را در 

رسانه ها منتشر کند.
ســعید آذرى در گفتگویى اظهار کرد: براساس 
درخواست هواداران فوتبال و به ویژه طرفداران 
ذوب آهن که از روز یک شنبه در صفحه شخصى ام 
خواســتار این شــدند که به اتهامات مدیرعامل 
کنونى ذوب آهن پاسخ بدهم،  اعالم مى کنم که 
محمدى ســه روز فرصت دارد اسناد صد میلیارد 
بدهى که من در باشگاه باقى گذاشتم را در رسانه ها 
منتشر کند. مدیرى که همه مى دانند براى چه به 
ذوب آهن آمده و به قولى این باشگاه را پله کرده 
تا به اهداف دیگر برسد. وقتى چنین اظهار نظرى 

مى کند، باید پاسخگوى اظهاراتش باشد.
وى افزود: این صحبت من پیرو درخواست هاى 
متعدد هواداران ذوب آهن در صفحه شخصى ام 
است. اگر این اســناد از امروز(دوش نبه) تا سه روز 
آینده منتشر نشــود، به دلیل تشــویش اذهان 
عمومى، تهمت و افترا و خدشــه دار کردن چهره 
مدیرى که 15 سال خالصانه در این فوتبال زحمت 
کشیده، از محمدى و آقایانى که به او خط دادند، 

شکایت خواهم کرد. 
آذرى ادامــه داد: محمدى باید در این ســه روز 

ادعایش را ثابت کند که باشگاهى که نه از پنجره 
نقل و انتقاالتى محروم است و نه در سازمان لیگ 
به عنوان تیم بدهکار معرفى شــده، چگونه صد 
میلیارد بدهى دارد؟ تأکیــد مى کنم، اگر ادعاى 
محمدى ثابت نشود، از طریق مراجع قانونى این 

موضوع را پیگیرى خواهم کرد. 
مدیرعامل پیشــین ذوب آهن با اشاره به ادعاى 
محمــدى پیرامون رضا شــکارى نیــز گفت: 
براى مدیرى کــه نمى داند بین حق ترانســفر 
و حق آموزش تفــاوت وجود دارد، متأســفم. با 
پیگیرى هایــى که کرده بــودم، 105 هزار یورو 

باشــگاه روبین کازان به ذوب آهن بابت حق 
آموزش شکارى پرداخت کند که در کمال 
تعجب، این باشــگاه هنوز شماره حسابى 
را براى دریافت این پــول اعالم نکرده 
است. جالب است بدانید از طریق یک 

وکیل ایتالیایى نیــز پرونده دیگرى 
تشــکیل داده ایم که بتوانیم هزینه 

حق ترانســفر شــکارى را هم 
دریافت کنیم.

آذرى عنوان کرد: اینکه چرا هنوز 
شماره حسابى معلوم نشده، براى 

ما هم مبهم اســت. مدیرى 
که نمى داند بین حق 

آموزش و حق ترانســفر تفاوت وجود دارد، باید 
براى او و مجموعه اى که او را اســتخدام کرده 

گریست.

کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن گفت: شایعات اخیر مبنى 
بر مخالفت بازیکنان ذوب آهن با ســرمربیگرى مهدى 

رجب زاده در این تیم صحت ندارد و کذب محض است.
 قاســم حدادى فر درباره اینکه گفته مى شــود برخى 
بازیکنان ذوب آهــن از جمله بزرگ تر هــاى این تیم با 
سرمربى شدن مهدى رجب زاده در تیم ذوب آهن مخالفت 
کرده اند، گفت: رجب زاده سال ها در ذوب آهن بازى کرده 
و زحمات زیادى براى تیم ما کشــیده است. آقا مهدى 
دوست صمیمى ماست و هیچ کدام از بازیکنان ذوب آهن 

از جمله مــن، خلعتبرى و چند بازیکــن قدیمى دیگر با 
سرمربى شدن ایشان مخالفتى نداریم. اینکه مى گویند ما 

مخالف هستیم کذب محض است.
کاپیتان تیــم فوتبال ذوب آهن در ادامــه تأکید کرد: ما 
بازیکن هستیم و باید تابع تصمیم باشگاه باشیم. اینکه چه 
کسى به عنوان سرمربى انتخاب شود بر عهده مسئوالن 
باشگاه است و ما نمى توانیم تعیین کنیم که کدام گزینه 
به عنوان سرمربى انتخاب شود. ما در این زمینه باید تابع 

تصمیم مسئوالن باشگاه باشیم.

 در شرایطى نقل و انتقاالت زمستانى آغاز شده است که این نیمکت هاى عجیب و غریب
وضعیت نیمکت هفت تیم مشــخص نیست و این بدون 
شــک برنامه تیم ها براى تقویت را به چالش مى کشد و 
شاید به دلیل بهانه در دور برگشت شــاهد بازى هاى با 

کیفیتى نباشیم.
استقالل: استراماچونى در بدترین زمان ممکن استقالل 
را رها کرد و تالش ها براى بازگرداندن او همچنان ادامه 
دارد. با این حال مربى ایتالیایى با وجود خبرهاى خوشى 
که در تهران به گوش مى رســد هنوز بــه طور قطعى در 
مورد ســفر به تهران اظهار نظر نکرده است. استقالل در 
بازى هاى پایانى خود عصبى و متزلزل نشان داد در حالى 
که اگر استراماچونى مى ماند با فوتبالى که استقالل ارائه 
مى داد چه بسا امروز صدرنشین لیگ برتر بود. با بازگشت 
استراماچونى هر چند امتیازات از دست رفته برنمى گردد 
اما به طور حتم استقالل در ادامه مسیر شرایط بهترى را 

دنبال خواهد کرد.
صنعت نفت آبادان: این باشــگاه 18 درصــد از قرارداد 
بازیکنان را پرداخت کرده. طبیعى است اسکوچیچ از این 
وضعیت ناراحت باشــد و حتى حرف رفتن بزند. به علت 
اینکه مربى با بازیکنى که دغدغه مالــى دارد نمى تواند 
راحت کار کند. ذهن بازیکن درگیر مشکالت مالى است و 
تمرکز خود را براى اجراى فرامین مربى از دست مى دهد. 
مربى هم از این وضعیت خسته مى شود. بازیکن هر روز 
ســر تمرین مربى را مى بیند و حتمًا هر روز با او در مورد 
پول صحبت مى کند. باید به اسکوچیچ حق داد که از این 
وضعیت ناراضى باشد. مصوبه مجلس هم علیه تیم هاى 

نفتى است و وزارت نفت حق هزینه براى تیم هاى لیگ 
برترى را ندارد.

تراکتور: تیم ششــم جدول بعد از آمدن ساکت الهامى دو 
بازى کرده که دستاورد این دو بازى 6 امتیاز بوده است. اما 
بعید است باشگاه به دنبال جذب مربى جدید نباشد چرا که 
تیم بزرگ مربى بزرگ هم مى خواهد. تراکتور اگر به ساکت 
اعتماد کند دست به یک حرکت شجاعانه و البته ریسکى 
زده است. شواهد نشان مى دهد تراکتور تجربیات خوبى به 
دست آورده و این بار مى خواهد در انتخاب سرمربى جدید 

دقت عمل بیشترى به خرج دهد.
نفت مسجد ســلیمان: مهدى تارتار از هفته پیش گفته 
به دنبال جدایى از این تیم اســت و بعد از بازى دیروز این 
تیم در جام حذفى براى همیشــه اردوى این تیم را ترك 
مى کند. او گفته از کار در فضاى این تیم خســته شده و 
باشگاه نمى تواند او را به زور در تیم نگه دارد و حتى تأکید 
کرده وقتى دل مربى با تیمش نیست نباید در آنجا بماند. 
جدایى مهدى تارتار از تیم نفت مسجد سلیمان قطعى به 
نظر مى رسد به خصوص که گفته مى شود او پیشنهاداتى از 

یکى دو تیم از جمله ذوب آهن داشته است.
ذوب آهن: ذوب آهن پیش از بازى آخر با سایپا مربى خود را 
از دست داد. منصوریان از اولتیماتوم هایى که براى او تعیین 
مى شد، خسته شده بود و ترجیح داد اردوى این تیم را پیش 
از بازى با سایپا ترك کند. حاال ذوبى ها به دنبال انتخاب 
مربى جدید هستند. خبرها حاکى از این است که منصور 

ابراهیم زاده و مهدى تارتار شــانس بیشترى براى حضور 
در رأس کادر فنى این تیم دارند. در این بین طبیعى است 
مهدى تارتار ترجیح داده شود به این علت که در حال حاضر 

مربى لیگ برتر است و شناخت خوبى از حریفان دارد.
پارس جنوبى جم: فراز کمالوند با پایان نیم فصل نخست 
اردوى تیم پارس جنوبى جم را ترك کرد. او از مشکالت 
مالى تیم به ســتوه آمده بود تا جایى که رفتن را به ماندن 
ترجیح داد. صحبت از حضور رحمان رضایى دراین تیم شد 
اما بوشهرى ها به دنبال رفع مشکالت مالى تیم و جذب 
یک مربى بزرگ تر هســتند و در روزهاى اخیر با نام هاى 
متعددى صحبت کرده اند. در حال حاضر براى این تیم رفع 
مشکالت مالى مهم تر از جذب سرمربى به نظر مى رسد 
چون سرمربى در این فضا قادر به انجام هیچ کارى براى 

پارس جنوبى نخواهد بود.
گل گهر: این تیــم بعد از جدایى وینکو بــا مجید جاللى 
قرارداد امضا کرد تا در روند نتیجه گیــرى تیم تغییراتى 
ایجاد شود که این اتفاق تاکنون رخ نداده است. باید منتظر 
ماند و دید که آیا گل گهر با جاللى ادامه خواهد داد یا دوباره 
به سراغ مربى جدید خواهد رفت. حرف و حدیث ها در این 
باره زیاد اســت اما تاکنون خبرى به طور رسمى از سوى 
باشــگاه اعالم نشده اســت. هر چند تغییر روى نیمکت 
گل گهر با توجه به عدم تغییر در روند نتیجه گیرى طبیعى 

به نظر مى رسد.

بعد از علیمنصور، حاال منصور
بررسى گزینه هاى مختلف از سوى باشگاه ذوب آهن براى انتخاب 
سرمربى تیم فوتبال این باشگاه، نتیجه داده و سرمربى سابق این 

تیم به نیمکت فوالدشهر نزدیک است.
 پس از جدایى علیرضا منصوریان از تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان، 
مسئوالن این باشگاه درصدد انتخاب سرمربى جدید براى تیمشان 
هستند و پس از بررسى گزینه هاى مختلف منصور ابراهیم زاده به 

نیمکت این تیم نزدیک شده است.
ابراهیم زاده سابقه سرمربیگرى در ذوب آهن را داشته و حتى این 
تیم را به فینال لیگ قهرمانان آســیا برده است. این مربى اکنون 

در شرایطى به گزینه اصلى باشــگاه تبدیل شده است که مدتى 
دور از فوتبال بود و در تیمى مربیگرى نکرده اســت. با این حال از 
بین گزینه هاى موجود ابراهیم زاده شرایط بهترى نسبت به سایر 

گزینه ها دارد.
تمرینات آماده سازى ذوب آهن براى شروع نیم فصل دوم، از هفته 
آینده آغاز خواهد شد که مسئوالن باشگاه در تالش هستند سرمربى 
جدید خود را با شروع تمرینات معارفه کنند. در این شرایط احتمال 
اینکه هدایت ذوب آهن به ابراهیم زاده برســد، بسیار زیاد بوده و 

مذاکرات نهایى در این خصوص در حال انجام است.
ذوب آهنى ها گزینه هاى دیگرى از جمله مهــدى تارتار، دراگان 

اســکوچیچ و یحیى گل محمدى را هم در نظر داشتند که هر سه 
سرمربى در لیگ برتر حضور داشــته و با باشگاه هاى خود قرارداد 
دارند. از همین رو انتخاب این مربیان از دستور کار خارج شده و تنها 
نام ابراهیم زاده روى میز قرار دارد. در چنین شرایطى باید جانشینى 

منصور ابراهیم زاده به جاى علیرضا منصوریان را قطعى دانست.
تیم ذوب آهن در نیم فصل اول نتایج ناامیدکننده اى با منصوریان 
کسب کرد که حذف از لیگ قهرمانان آسیا پیش از شروع فصل، 
حذف از رقابت هاى جام حذفى و کســب 15 امتیــاز از 16 بازى 
حاصل عملکرد این تیم بود. هرچند منصوریان در آخرین بازى این 
تیم مقابل سایپا از هفته شانزدهم که با شکست همراه بود، روى 

نیمکت حضور نداشت.

 مخالف آقا مهدى نیستیم

ن ر مر ن س ر ر و ررر رر ز ر ر ن م ر
در فصل جارى  دفاعى میانىراکتور در پست

و تنها گزینه هاى مبود بازیکن دارد 
آنها خانزاده و سلیمىخصصــى 
از ایــن دو نفرســتند و هرگاه  یکى

نبودند از رضا اســدى 
در پســت غیر تخصصى 
استفاده شــده  و براى همین

یکى از پست هایى که تراکتور در 
آن قصد جذب بازیکــن دارد دفاع 

میانى است.
 در خبرهاى دیروز آمــده بود که 
در صورتفراهم شــدنشــرایط 
و موافقت باشــگاه ذوب آهن به 
زودى شاهد همکارى محمدى 

با تراکتور خواهیم بود.

خطر از دست رفتن هادى 
براى ذوبى ها

سورپرایز سپاهان براى نماینده عربستان

سعید آذرى دست بردار مصاحبه نیست

3 روز فرصت و درخواست گریستن براى مدیر ذوب آهن!

اس
تیم
که
فر

ر معرفى شــده، چگونه صد 
 تأکیــد مى کنم، اگر ادعاى 
، از طریق مراجع قانونى این 

خواهم کرد. 
ن ذوب آهن با اشاره به ادعاى 
 رضا شــکارى نیــز گفت: 
 نمى داند بین حق ترانســفر 
وت وجود دارد، متأســفم. با 
105 هزار یورو بــودم، 5 کرده
قققققق حق ان به ذوب آهن بابت
داخت کند که در کمال
شماره حسابى  اه هنوز
 پــول اعالم نکرده 
دانید از طریق یک
ز پرونده دیگرى
ه بتوانیم هزینه
ـکارى را هم 

نکه چرا هنوز
م نشده، براى 

ىیرى . مد
قق

گریست.
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 مدیران و مربیان ورزشى کشور معموًال از رسانه ها و اهالى 
زحمتکش این عرصه اســتقبال چندانى نمى کنند. با وجود 
اینکه بارها عنوان شــده است که رســانه ها نماینده اذهان 
عمومى جامعه و به نوعى زبان گویاى هواداران ورزش براى 
روشن شــدن ابهامات و ســئواالت مرتبط با دنیاى ورزش 
مى باشند هنوز هم بســیارى از اهالى ورزش با بى میلى از 
کنار رســانه  چى ها عبور مى نمایند و دوســت ندارند با آنها 
گپ بزنند. دنیاى فوتبال بــا جذابیت و ویژگى هاى منحصر 
به فردش میدان فراخ ترى براى رسانه ها براى خودنمایى و 
پرداختن به مسائل چالشى دارد. در کنار این موضوع دعواى 
رسانه اى ها با اهالى فوتبال هم بیشتر است و معموًال بخش 

اعظمى از فوتبالى ها رابطه  خوبى با اهالى رسانه ندارند.
کارى به دوستى هاى متداول و مرســوم که میان برخى از 
رسانه ها و اهالى فوتبال وجود دارد نداریم ما به آن بخش از 
مسئله مى پردازیم که منجر به رویارویى رسانه و جامعه فوتبال 
شده است که چرا رسانه و اهالى فوتبال نمى توانند با هم حرف 
بزنند و گفتمان داشته باشند چون به شدت در این زمینه ضعف 
وجود دارد و به عقیده  اهل فن هنوز رسانه اى ها موفق نشدند 
خیلى در مسائل جدى فوتبال ایران ورود کنند و به اصطالح 

هنوز در سئواالت کلیشه اى و تکرارى مانده اند به عبارتى دیگر 
رسانه ها بیشتر در حول و حوش حاشیه هاى فوتبال مى چرخند 

تا سئواالت و ابهامات جدى تر و مبتال به فوتبال ایران.
در جایى خواندم که گابریل کالدرون، سرمربى پرسپولیس از 
اینکه خبرنگاران حاضر در کنفرانس هاى مطبوعاتى تنها از 
ترکیب، تعویض ها و گلزنى هاى مداوم ترابى سئوال مى کنند 
دلخور است و دعا مى کند بازیکنان دیگرى هم در امر گلزنى 
به تیم کمک کنند چون دیگر خسته شده اینقدر خواسته براى 
اهالى رسانه مشخص کند تیم تنها به ترابى وابسته نیست و 
گلزنى ترابى به تاکتیک هاى او ربط دارد. امیر قلعه نویى هم 
بارها و بارها از نوع پرسش خبرنگاران ناراحت شده و حتى کار 
به جاهاى باریک و درگیرى هم کشیده شده است قلعه نویى 
معتقد است که رسانه ها مى خواهند جورى وانمود کنند که امیر 
قلعه نویى براى مربیگرى چیــزى ندارد و نتیجه گیرى هاى 
تیم هاى او به مسائل دیگرى مرتبط است و یا تنها اوت دستى و 
سانتر از جناحین تاکتیکى است که قلعه نویى از آن بهره مى برد. 
این موارد براى سایر مربیان هم به نوعى و شکلى دیگر تکرار 
شده اســت، رویارویى مدیران فوتبالى با رسانه ها هم اصًال 

خوب نیست چون بسیارى از مدیران حتى حاضر نیستند به 
ســئواالت معمولى خبرنگاران جواب دهند. چون معتقدند 
خبرنگاران فقط سئوال تکرارى و حاشیه اى مى پرسند و به 

امور کالن و کارهاى اجرا شده کارى ندارند.
این همه تنش و اختالف نتیجه  چیســت؟ آیا واقعاً رسانه ها 
تنها به امور پیش پا افتاده و تکرارى مى پردازند؟ آیا تنها اهالى 
فوتبال مقصر این اتفاقات حاشیه اى هستند یا رسانه ها هم 
مقصرند اما به دلیل قدرت رسانه اى و چگونگى پردازش این 
اختالفات در ذهن هواداران جا انداخته مشکل فوتبال هستند 
که این همه تنش و درگیــرى در کنفرانس هاى مطبوعاتى 
به وجود مى آید چون وقتى از آنها در مورد ضعف ها ســئوال 
مى شــود به هم مى ریزند و به فکر فرار و عدم پاسخگویى 
هستند، آیا الزم نیست اهالى رسانه ها هم گاهى کاله خود را 
قاضى کنند و حداقل به نوع پرسش و سئواالتى که در ذهن 
دارند فکر کنند که واقعاً وارد شدن به یک موضوع خاص که 
خیلى هم تکرارى شــده تا چه اندازه الزم است، آیا وقتى از 
کالدرون در مورد ترابى و استراماچونى در مورد قائدى سئوال 
مى کنیم که چرا فقط این دو بازیکن در تیم هاى شما گلزنى 

مى کنند و هرگز به این موضوع فکر نمیکنم که این دو بازیکن 
که از کره  مریخ نیامده اند و زیر نظر این دو مربى کار کرده اند 
و به بلوغ و تکامل دســت یافته اند؟ پس بهتر نیست سئوال 
خود را به شــکلى دیگر مطرح کنیم. وقتى امیر قلعه نویى با 
تاکتیک هاى مد نظر خود نتیجه مى گیرد و تیمش در صدر 
جدول قرار دارد و در هر تیمى هم بــوده جزو مدعیان لیگ 
برتر بوده اســت چگونه از ســئوال خبرنگاران به هم نریزد 
وقتى او متهم به نداشــتن علم فوتبال مى کنند و یا پیروزى 
و موفقیت هاى او را به مسائل حاشیه اى و غیر اخالقى ربط 
مى دهند. قابل توجه اهالى محترم رسانه، وقتى به دیگران 
جوال دوز مى زنیم به خودمان هم ســوزنکى بزنیم تا درك 
بهترى از شرایط موجود در فوتبال ایران داشته باشیم. همیشه 
خود را محق دانســتن و دیگران را باطل خطاب کردن هم 
خوب نیست و یا نباید به بهانه  نماینده  اذهان عمومى بودن به 
هر دلیلى براى خراب کردن دیگران متوسل شویم  . سئواالت 
پر مغز و نو قطعاً با پاسخ هاى نو و جدید روبه رو خواهد شد پر 
بار شدن کنفرانس هاى مطبوعاتى تنها به عهده  مربیان نیست 
بلکه باید سئوال کنندگان هم از مسائل کلیشه اى و تکرارى 
عبور کنند و وارد مقوالت تازه اى شوند و امیدوار باشند در مورد 

ارتباط رسانه و اهالى فوتبال و ورزش اتفاقات خوبى رخ دهد. 

 آندره آ استراماچونى،  سرمربى ایتالیایى استقالل که 
در تعطیالت ســال نو میالدى به سر مى برد، به فکر 

جذب بازیکنان جدید براى ادامه فصل است.
 او بــه محض اتمام ایــن تعطیالت و حــدود 11 یا 
12 روز دیگــر بــه ایــران بازمى گــردد. شــنیده 
مى شــود اســتراماچونى لیســت بازیکنــان مورد 
نظر خــود را به باشــگاه اعالم کرده اســت. گویا او 
نــام آیانــدا پاتوســى، پژمــان منتظــرى و یک

 هافبک خارجى را براى نیم فصل دوم در لیست خرید 
خود دارد. پیش از این باشــگاه استقالل اعالم کرده

 بود که 160 هزار دالر از مطالبات اســتراماچونى به 
حساب او واریز شده و همه چیز براى امضاى قرارداد 
جدیــد این مربــى و بازگشــتش به ایــران فراهم

است.

پاتوسى، منتظرى 
و یک خارجى

سوزنکى هم به خودمان بزنیم سعید سرفراز
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آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقدسند رسمى

برابر آراء صادره هیئتهــاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است .لذامشخصات متقاضیان وامالك موردتقاضا به شرح زیربه 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند ازتاریخ انتشاراولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را دراداره ثبت اسناد وامالك محل تسلیم وپس از اخذ 
رسید، رف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مرجع قضایى تقدیم 

نمایند.
1- رأى شماره 5122 مورخه 1398/6/6 آقاى محمدعلى محمدى فرزند بهرام در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 139/40 مترمربع پالك شماره 87 اصلى واقع در بخش 12 حوزه 
ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک باقولنامه عادى باواســطه از مالک رسمى غالمحسین 

معین به متقاضى مى باشد 
2- رأى شماره 5129 مورخه 1398/6/6 شــرکت تعاونى کشاورزى کشاورزان نجف آباد 
به شماره ثبت 242 وشناسه ملى 10260058735 در ششدانگ یک باب انبار و دفتر ادارى 
به مساحت 4371 مترمربع پالك شماره 3 فرعى از 1892 اصلى واقع در قطعه 7 بخش 11 

حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
3- رأى شــماره 6253 مورخه 1398/7/6 خانم فاطمه عبدلعظیمى فرزند مرتضى در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 180/64 مترمربع پالك شماره 433 

اصلى واقع  در قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
4- رأى شماره 6252 مورخه 1398/7/6 آقاى امیرملکى فرزند محمدحسن در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 180/64 مترمربع پالك شماره 433 اصلى واقع 

در قطعه 7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
5- رأى شماره 6267 مورخه 1398/7/6 آقاى حسنعلى ذکریا نجف آبادى فرزند محمد در 
چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 122 مترمربع پالك شماره 2 فرعى 
از 732 اصلى واقع در قطعه 4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
6- رأى شماره 6269 مورخه 1398/7/6 خانم خدیجه عابدینى فرزند اسداهللا در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 122 مترمربع پالك شماره 2 فرعى از 732 
اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
7- رأى شماره 5137 مورخه 1398/6/6 خانم ریحانه مرادى فرزند على در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 120/52 مترمربع پالك شماره 219 اصلى واقع در قطعه 4 بخش11 

حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
8- رأى شــماره 5114 مورخه 1398/6/6 خانم منیژه حسن شاهى ورپشتى  فرزند حسین 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 160/57 مترمربع پالك شماره 621 اصلى واقع در 
قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک باقولنامه عادى و مع الواسطه از مالک رسمى 

طاهره حاج بابایى به متقاضى مى باشد 
9- رأى شماره 6257 مورخه 1398/7/6 آقاى رضا منتظرى نجف آبادى فرزند عباس در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 176/20 مترمربع پالك شماره 1 فرعى از 589 اصلى 
واقع در قطعه 7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
10- رأى شــماره 5119 مورخه 1398/6/6 خانم بهاره شــریفى دارانى فرزند ابراهیم در 
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 182/25 مترمربع پالك شماره 15/9 اصلى واقع در 

قطعه 9 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
11- رأى شماره 6185 مورخه 1398/7/2 آقاى مصطفى ایزدى نجف آبادى فرزند حسن 
در ششدانگ قسمتى از یک باب خانه به مساحت 166/24 مترمربع پالك شماره 317 اصلى 
واقع در قطعه 4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
12- رأى شماره 6204 مورخه 1398/7/2 آقاى ناصر صداقت نجف آبادى فرزند جعفرقلى 
در سه دانگ مشاع از ششــدانگ دو باب مغازه و فوقانى هاى مسکونى به مساحت 95/30 
مترمربع پالك شــماره 2 فرعى از 755 اصلى واقع در قطعه 4 بخش 11 حوزه ثبت ملک 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
13-رأى شماره 6205 مورخه 1398/7/2 خانم فرانک صادقى فرزند مهدى در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ دو باب مغازه و فوقانى هاى مسکونى به مساحت 95/30 مترمربع پالك 
شماره 2 فرعى از 755 اصلى واقع در قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک 

رسمى ناصر صداقت به صورت عادى به متقاضى مى باشد 
14- رأى شماره 6482 مورخه 1398/7/15 آقاى جالل صالحى نجف آبادى فرزند محمد 
مهدى در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 287/90 مترمربع پالك 
شماره 88اصلى واقع در قطعه 6 بخش 11 ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى 

ورثه اسداله یوسفى مى باشد 
15- رأى شماره 6483 مورخه 1398/7/15 خانم پروانه محمدى حسن زاده فرزند نصراله 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 287/90 مترمربع پالك شماره 88 
اصلى واقع در قطعه 6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک از مالک رســمى 

ورثه اسداله یوسفى مى باشد 
16- رأى شــماره 5552 مورخه 1398/6/21 خانم ناهید جون بخش نجف آبادى فرزند 
حسنعلى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 164/80 مترمربع پالك 
شماره 242/2 اصلى واقع در قطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک از 

مالک رسمى آقاى حسینعلى طالبى به صورت عادى و باواسطه به متقاضى مى باشد 
17- رأى شــماره 5551 مورخه 1398/6/21 آقاى محمدرضا همتیان فرزند محمد حسن 
در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 164/80 مترمربع پالك شماره 
242/2 اصلى واقع در قطعه 3 بخش 11 حــوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک از مالک 

رسمى آقاى حسینعلى طالبى به صورت عادى به متقاضى مى باشد 
18- رأى شماره 5404 مورخه 1398/6/13 آقاى امیررستمانه فرزند عباسعلى نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 153/80 مترمربع پالك شماره 1089 
اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

19- رأى شماره 5403 مورخه 1398/6/13 خانم مژگان بزم شاهى فرزند علیرضا نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 153/80 مترمربع پالك شماره 
1089 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى مشاعى 

مى باشد
20- رأى شماره 6158 مورخه 1398/7/1 آقاى سید محسن هاشمى باباحیدرى فرزند سید 
عبدل در ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 146/70 مترمربع پالك شماره 9 فرعى از 
1531 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رســمى مشاعى 

مى باشد 
21- رأى شــماره 6214 مورخه 1398/7/3 خانم نجمه خــداداده اى نجف آبادى فرزند 
قربانعلى در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 102/46 مترمربع پالك 
شــماره 1 فرعى از 768 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
22- رأى شماره 6213مورخه 1398/7/3 آقاى اصغر لطفى جالل آبادى فرزند عزیزاله در 
چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 102/46 مترمربع پالك شماره 1 
فرعى از 768 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
23- رأى شماره 6154 مورخه 1398/7/1 خانم نســیبه چترائى فرزند حسن در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 156/45  مترمربع پالك شماره 396 اصلى 
واقع در قطعه 10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک از مالک رســمى ورثه 

فاطمه بیگم یکپایى به صورت عادى به متقاضى مى باشد 
24- رأى شماره 6155 مورخه 1398/7/1 آقاى مهدى پورمحمدى نجف آبادى فرزند على 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 156/45 مترمربع پالك شماره 396 
اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - انتقال ملک از مالک رســمى 

ورثه فاطمه بیگم یکپایى به صورت عادى به متقاضى مى باشد 
25- رأى شماره 5177 مورخه 1398/6/9 خانم حکیمه حقیقى نجف آبادى فرزند عباسعلى 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 172/11 مترمربع پالك شماره 14 
فرعى از 1002 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
26- رأى شماره5178 مورخه 1398/6/9 آقاى اصغر شــریفى خشوئى فرزند لطف اله در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 172/11 مترمربع پالك شماره 14 
فرعى از 1002 اصلى واقع در قطعه 3بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد  
27- رأى شماره 7172 مورخه 1398/8/11 خانم زینب اصالنى فرزند حمیدرضا در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 146/93 مترمربع پالك شماره 750 اصلى واقع 
در قطعه 4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان –انتقال ملک از مالک رسمى داوود آقاکبیرى 

یه صورت عادى و باواسطه به متقاضى مى باشد 
28- رأى شماره 7168 مورخه 1398/8/11 آقاى سید مهدى هاشمیان فرزند سید محمد 
در چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 146/93 مترمربع پالك شماره 
750 واقع در قطعه 4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى داوود 

آقاکبیرى به صورت عادى و باواسطه به متقاضى مى باشد 
29- رأى شــماره 5500 مورخه 1398/6/17 آقاى اسماعیل پاشــائى فرزند  قنبرعلى در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 197/90 مترمربع پالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 
12 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک از مالک رســمى على مهدیه به صورت عادى 

وباواسطه به متقاضى مى باشد 
30- رأى شــماره 6150 مورخه 1398/7/1 آقاى مصطفى چاوشــى نجف آبادى فرزند 
نصراهللا در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 150/30  مترمربع پالك شماره 1 فرعى از 
273 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
31- رأى شماره 6413 مورخه 1398/7/11 خانم مریم عظیمى فرزند نادعلى در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 127/50 مترمربع پالك شماره 231 اصلى واقع 

در قطعه 4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
32- رأى شــماره 6412 مورخه 1398/7/11آقاى على چترائى فرزند حسن در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 127/50 مترمربع پالك شماره 231 اصلى واقع 

درقطعه 4 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
33- رأى شــماره 6317 مورخه 1398/7/7 خانم ریحانه ربیعیان نجف آبادى فرزند یداهللا 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 256/96 مترمربع پالك شماره 1 
فرعى از 602 اصلى واقع در قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى 

ورثه رضاذغال فروشان به صورت عادى و مع الواسطه به متقاضى مى باشد 
34- رأى شــماره 6318 مورخه 1398/7/7 آقاى حسن حاجى على عسگرى نجف آبادى 
فرزند محمود در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 256/96 مترمربع 
پالك شــماره 1 فرعى از 602 اصلى واقع در قطعه 6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان 
- انتقال ملک از مالک رسمى ورثه رضاذغال فروشــان به صورت عادى و مع الواسطه به 

متقاضى مى باشد
35- رأى شماره 7179 مورخه 1398/8/11 خانم اعظم عرشى نجف آبادى فرزند حسین 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 197/50 مترمربع پالك شماره 6 اصلى واقع در بخش 
12 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى محمد اسماعیل عباسى ملک 

آبادى به صورت عادى و باواسطه به متقاضى مى باشد 
36- رأى شماره 6419 مورخه 1398/7/11 حوزه علمیه جامعه االمام المنتظرنجف آباد به 
شناسه ملى 10260001911 و شماره ثبت 6 در ششدانگ یکباب مغازه به  مساحت 56/88 
مترمربع پالك شــماره 834 اصلى واقع در قطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
37- رأى اصالحى شــماره 4155 مورخه1398/4/19 پیرو رأى شــماره 9629 مورخه 
1397/10/23 خانم معصومه خاتون ســپیانى فرزند محمد اسماعیل در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه و مغازه متصله به مســاحت 243/01 مترمربع واقع در یزدانشهر 
قسمتى از پالك 87بخش 12 ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین 

معینى به صورت عادى و مع الواسطه به متقاضى مى باشد 
38- رأى اصالحى شــماره 4156 مورخه 1398/4/19 پیرو رأى شــماره 9624 مورخه 
1397/10/23 آقاى نوروز على سپیانى فرزند رسول در چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه و مغازه متصله به مساحت 243/01 مترمربع واقع در یزدانشهر قسمتى از پالك 87 
بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت 

عادى و مع الواسطه به متقاضى مى باشد
39- رأى شماره 6414 مورخه 1398/7/11 خانم هانیه قائمى فرزند حسنعلى در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 170/64 مترمربع پالك شماره 500 اصلى واقع در قطعه 6 بخش 
11 ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى زهرا ابراهیمى به صورت عادى به متقاضى 

مى باشد 
40- رأى شماره 6305و 6306 مورخه 1398/7/7 آقاى احمد مسعودى فرزند محمدعلى و 
خانم زهره کافى موسوى نجف آبادى فرزند سید مصطفى بالسویه (سه دانگ سه دانگ) از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 107/40 مترمربع پالك شماره 896 اصلى واقع در قطعه 

7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
41- رأى شماره 6359 مورخه 1398/7/8 خانم اشرف شادکام فرزند غالمرضا در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 150/14 مترمربع پالك شماره 226 اصلى واقع در قطعه 3 بخش 
11 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى آقاى احمد حاج بابایى به صورت 

عادى و مع الواسطه به متقاضى مى باشد 
42- رأى شــماره 6250 مورخه 1398/7/6 خانم صدیقه حســین پــور فرزند باباجان در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 105 مترمربع پالك شماره 87 اصلى واقع در بخش 12 
حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى آقاى غالمحسین معین به صورت 

عادى و باواسطه به متقاضى مى باشد 
43- رأى شماره 6420 مورخه 1398/7/11 آقاى ســید مهدى نوریان فرزند سید حسین 
در ششدانگ یکباب ساختمان سالن وسوله به مســاحت 2385/60 مترمربع پالك شماره 
1517 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
44- رأى شماره 6352 مورخه 1398/7/8 آقاى ســید حمید قریشى پور فرزند سید محمد 
در ششدانگ یک باب مغازه به مســاحت 38/36 مترمربع پالك شماره 87 اصلى واقع در 
بخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى آقاى غالمحسین  معین 

به صورت عادى و مع الواسطه به متقاضى مى باشد 
45- رأى شماره 6356 مورخه 1398/7/8 آقاى محمود پور پیرعلى آبپونه فرزند محمد على 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 99/56 مترمربع پالك شماره 138 اصلى واقع در قطعه 
4 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى محسن موحدى به صورت عادى 

و مع الواسطه به متقاضى مى باشد 
46- رأى شــماره 5185 و 5184 مورخه 1398/6/10آقاى محمدرضا عطایى فرزند احمد 
در چهاردانگ مشاع و خانم سیده سعیده حسینى ســلطان نصیرى فرزند سید نعمت اله  در 
دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 108/85 مترمربع پالك شماره 32 
فرعى از 491 اصلى واقع در قطعه 8 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – محمدرضا عطایى 
مالک رسمى مشاعى مى باشد وخانم سیده سعیده حسینى سلطان نصیرى انتقال ملک با 

قولنامه عادى از مالک رسمى محمدرضا عطایى مى باشد 
47- رأى شماره 8880 مورخه 1397/10/2 آقاى بهرام کیماسى فرزند عبدال در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 172 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 391/10139 واقع در بخش 9 

ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
48- رأى شــماره 6246 مورخه 1398/7/6 خانم ســکینه یزدانى فرزند عیدى محمد در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 174/08 مترمربع پالك شماره 17 فرعى از 112 اصلى 
واقع در قطعه 11 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى مشــاعى 

مى باشد 
49- رأى شماره 6358 مورخه 1398/7/8 آقاى سید سعید الدین هاشمى نجف آبادى فرزند 
ناصر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 127/70مترمربع پالك شماره 787 اصلى واقع 

در قطعه 6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
50- رأى شماره 6351 و6350 مورخه 1398/7/8 آقاى حیدرعلى صانعى فرزند على اکبردر 
سه دانگ و خانم طیبه صداقت نجف آبادى  فرزند رجبعلى در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 53/45 مترمربع پالك شماره 3 فرعى از 711 اصلى واقع در قطعه 
4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – حیدرعلى صانعى مالک رسمى مشاعى مى باشدو 

طیبه صداقت انتقال ملک ازمالک رسمى حیدر على صانعى به صورت عادى مى باشد 
51- رأى شــماره 6302 و 6300مورخه 1398/7/7 خانم زهرا صالحى نجف آبادى فرزند 
اسداله در سه دانگ مشاع وآقاى رمضان صالحى کهریزسنگى فرزند قربانعلى در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 215/14 مترمربع پالك شماره 480 اصلى واقع 

در قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
52- رأى شــماره 7022 و7023 مورخه 1398/8/6 آقاى حســین صالحى نجف آبادى 
فرزند محمد على در سه دانگ مشاع و خانم الهام طریقت فرزند اکبر در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 118/10 مترمربع پالك شماره 1145 و 1146 فرعى 
از 5 اصلى واقع در قطعه 4 بخش 11 حوزه ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
53- رأى اصالحــى شــماره 6979 مورخــه 1398/8/4 پیــرو رأى شــماره10087 
مورخه1396/10/26 آقاى عبدالکریم معینى فرزند محمد على در ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 95/13 مترمربع قسمتى از پالك شماره 2 و 959/1 واقع در قطعه 7بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
54- رأى شماره 5327 مورخه 1398/6/11 آقا مجتبى فخرى فرزند اسماعیل در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 208/33 مترمربع پالك شماره 385 اصلى واقع در قطعه 6 بخش 

11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
55- رأى شماره 7151 و 7089مورخه 1398/8/9 و1398/8/8 خانم زهره کاظمى نجف 
آبادى فرزند مهدى در سه دانگ مشاع و آقاى اسداله کاظمى نجف آبادى فرزند عباس در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 204/43مترمربع پالك شماره 4 و5 
فرعى از 497 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 حوزه ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى و عادى مى باشد
56- رأى شماره 6248 مورخه 1398/7/9 آقاى حیدر کریمى سوادجانى فرزند على اکبر در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 178/30 مترمربع پالك شماره 134/2 و 134/15 اصلى 
واقع در قطعه 6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
57- رأى شماره 7039 و 7031 مورخه 1398/8/6 خانم زهره صنیعى جالل آبادى فرزند 
غالمحسین در سه دانگ مشاع و آقاى محمدرضا ســعیدیان نجف آبادى فرزند اسماعیل 
در سه دانک مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 304/14 مترمربع پالك شماره 3 
فرعى از 1208 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
58- رأى شــماره 3368 و3369 مورخه 1398/3/30 خانم زهره کتانى نجف آبادى فرزند 
حسینعلى در سه دانگ مشــاع و آقاى علیرضا کاظمى نجف آبادى فرزند على در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 186/80 مترمربع قسمتى از پالك شماره 350 

واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
59- رأى شماره 5168 مورخه 1398/6/9 خانم طیبه مختارى نجف آبادى فرزند احمد در 
ششدانگ یک باب خنه به مساحت 107/20 مترمربع پالك شماره 107 اصلى واقع در قطعه 

3 بخش 11 حوزه ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
60- رأى اصالحى شــماره 6964 مورخه 1398/8/4 پیرو رأى شــماره 12397 مورخه 
1396/12/23 آقاى غالمرضا مهرابى فرزند قنبرعلى در ششدانگ کارگاه موزائیک سازى 
به مساحت 1433 مترمربع قسمتى از پالك 391/5356 بخش 9 ثبت اصفهان – متقاضى 

طبق قولنامه عادى از مالک رسمى آقاى حسین صالحى خریدارى نموده است 
61- رأى شماره 10526 مورخه 1397/11/11 آقاى محمد مراد عیدى وندى فرزند مجید 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 137/50 مترمربع واقع در یزدانشهر قسمتى از پالك 
87 بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت 

عادى و مع الواسطه به متقاضى مى باشد 
62- رأى شــماره 6357 مورخه 1398/7/8  خانم طیبه پورمحمــدى نجف آبادى فرزند 
عباس در ششدانگ قسمتى از یک باب خانه به مســاحت 165/70 مترمربع پالك شماره 
1021 اصلى واقع در قطعه 7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
63- رأى شمار 7333 و7299 مورخه  و   1397/8/10 1397/8/12 خانم زهره صفرى فرزند 
مرتضى در سه دانگ مشاع  و آقاى اکبرخلیلیان نجف آبادى فرزندجعفر در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 72/36 مترمربع قسمتى از پالك 644 قطعه 3 بخش 

11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
64- رأى شــماره 4567 مورخه 1398/5/7 خانم حمیده معین فرزند رضا در ششــدانگ 
یکباب خانه مسکونى به مساحت 648 مترمربع پالك 697 واقع در قطعه 4 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
65- رأى شــماره 4714 مورخه 1398/5/17 آقاى محمود فرهمندى نجف آبادى فرزند 
مرتضى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 155/46 مترمربع پالك شماره 198 اصلى واقع 
در قطعه 11 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

66- رأى شماره 2767 و2773 مورخه 1397/3/13 خانم وجیهه منصورى نجف آبادى فرزند 
محمدعلى در سه دانگ مشاع و آقاى قنبرعلى فروزان نجف آبادى فرزند غالمعلى در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 216/13 مترمربع قسمتى از پالك 832/1 

قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
67- رأى اصالحى شــماره  6956 مورخــه 1398/8/4 پیرو رأى شــماره 3542 مورخه 
1398/4/4 آقاى رضا ادریسى ارانى فرزند حسینعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
119/23 مترمربع قسمتى از پالك 1357 قطعه 1 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
68- رأى شماره 3535 مورخه 1398/4/3 آقاى احسان کرمى فرزند عباس در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 125/55 مترمربع قســمتى از پالك شماره 362 واقع در قطعه 10 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
69- رأى شماره اصالحى شماره 5602  و  5603  و 5604 مورخه 1398/6/24  پیرو رأى 
شماره 6166و 6165 و6167 مورخه 1397/6/20 خانم ستاره منوچهرى نجف آبادى فرزند 
شهرام در 30 حبه مشــاع از 72 حبه خانم فاطمه حجتى نجف آبادى فرزند عبدالرضا در36 
حبه مشاع از 72 حبه و آقاى شــهرام منوچهرى نجف آبادى فرزند بهرام در 6 حبه مشاع از 
72 حبه ششدانگ یکباب خانه به مساحت 174/90 مترمربع قسمتى از پالك 1053 قطعه 

3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
70- رأى شــماره 5115 مورخه 1398/6/6 آقاى ابوالقاســم مختارنیا فرزند خدارحم در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 200/04 مترمربع پالك شماره 87 اصلى واقع در بخش 
12 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک از مالک رســمى باقولنامه عادى باواســطه از 

غالمحسین معین به متقاضى مى باشد 
71- رأى شــماره 5378 مورخــه 1398/6/12 آقاى محمد على رئوفى فرزند حســن در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 108/04مترمربع پالك شماره 4 فرعى از 15 اصلى واقع 
در قطعه 9 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى فاطمه موسى 

عرب به صورت عادى به متقاضى مى باشد 
72- رأى شماره 5333 مورخه 1398/6/12 خانم اعظم حسناتى نجف آبادى فرزند عباسعلى 
در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 17/67 مترمربع پالك شماره 226 اصلى واقع در 

قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
73- رأى شماره 6315 و 6314 مورخه 1398/7/7 خانم مهرى صفدرى نجف آبادى فرزند 
نصراله در سه دانگ مشاع و آقاى علیرضا اسماعیلى نجف آبادى فرزند عباسعلى در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 210 مترمربع پالك شماره 743 اصلى واقع در 

قطعه 4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى علیرضا اسماعیلى 
به صورت عادى به متقاضى مى باشد و علیرضا اسماعیلى مالک رسمى مشاعى مى باشد 

74- رأى شماره 6298 مورخه 1398/7/7 آقاى محمد صرامى فرزند عباسعلى در سه دانگ 
مشاع و آقاى رهام فخر طباطبائى فرزند مصطفى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 141/01 مترمربع پالك شــماره 87 اصلى واقع در بخش 12 حوزه 
ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى آقاى على مهدیه بصورت عادى و باواسطه به 

متقاضى مى باشد 
75- رأى شماره 6241 و6240 مورخه 1398/7/4 خانم ناهید یوسفیان نجف آبادى فرزند 
محمد مهدى در سه دانگ مشاع و آقاى حســین فکورى فرزند عباس در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 156/45 مترمربع پالك شماره 2 و7 فرعى از 227 
اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک از مالک رســمى 
حســین فکورى به صورت عادى به متقاضى مى باشد وآقاى حسین فکورى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
76- رأى شماره 1398 مورخه 1398/2/11 آقاى علیرضا شکرالهى فرزند کاظم به مساحت 
136/41 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع در بخش 12 حوزه ثبت اصفهان 
که باششدانگ پالك 3683 فرعى از 3500  از 87/2 تشکیل یکبابخانه رامى دهد – انتقال 

ملک از مالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه و به صورت عادى به متقاضى مى باشد 
77- رأى شماره 10003 مورخه 1396/10/24 خانم محبوبه امیرى جالل آبادى فرزند رضا 
قلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 108/28 مترمربع قسمتى از پالك شماره 6 واقع 

در قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
78- رأى شماره 7075 و 7050مورخه1398/8/6 و1398/8/8 آقاى علیرضا شریفى فرزند 
رضاقلى در سه دانگ مشاع وخانم عفت شریفى فرزند رضادر سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 224/61 مترمربع پالك شــماره 385 و386 اصلى واقع در قطعه 
10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى مشاعى مى باشد تاریخ 
انتشارنوبت اول :1398/10/3 تاریخ انتشارنوبت دوم :1398/10/18 م الف:705387 مهدى 

صادقى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد /10/107 
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139803902004000320 تاریخ آگهى: 1398/09/30 شــماره پرونده: 
139604002004000248 آگهى مزایده پرونده اجرایى کالسه: 9600876- ششدانگ 
پالك ثبتى شماره 2246/41 (باستثناء سرقفلى و ارزش تجارى) به مساحت 545/9 مترمربع 
واقع در بخش 4 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان- خیابان شــریف واقفى، ابتداى خیابان 
ملک جنوبى، نبش کوچه شهید رجائى و جنوب کوى مادى فرشادى که سند مالکیت آن در 
صفحه 436 دفتر 87 امالك به شماره ثبتى 11566 و با شماره چاپى 403992 ثبت و صادر 
شده است با حدود: شماالً: به خط مستقیم مفروض گل انداز رایج لنجان به طول  22/40 متر 
شرقًا به خط مستقیم 29 متر مربع جنوبًا دیوارى است به کوچه 12/70 متر به کوچه غربًا در 
دو قسمت اول دیوارى است به طول 10/30 متر به پیاده رو خیابان ملک دوم دیوارى است به 
طول 20 متر به پیاده رو خیابان که طبق نظر کارشناسان رسمى پالك فوق: به صورت یک 
باب مغازه خشکبار با مساحت 21 مترمربع و یک باب مغازه تعمیرگاه مکانیکى به مساحت 33 
مترمربع و بقیه به صورت محوطه با دیوارکشى آجرى و دربها پروفیل فلزى مى باشد. مغازه 
ها داراى دیوارهاى آجرى و سقف تیرآهن با سفیدکارى و قدیمى بوده، که یکى از آنها داراى 
کف سرامیکى، بدنه دیوارکوبى و درب شیشه اى است. مغازه تعمیرگاه داراى کف بتنى، بدنه 
سفیدکارى و درب و پنجره از نوع آهنى شیشه خور با حفاظت فلزى است. سقف محوطه روباز 
ملک مذکور به صورت سقف سبک با لوله هاى داربستى و ورقهاى موجدار فلزى و کف آن 
بتنى است. دیوارهاى آجرى محوطه داراى نماى داخلى و خارجى از اندود سیمانى و کاهگل 
مى باشد. ملک مذکور عقب نشینى در ضلع شــمال، ضلع جنوب و پخ ها مى باشد و داراى 
انشعابات آب و برق و گاز است ملکى آقاى هاشم ناظر که طبق سند رهنى شماره 162444 
تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 6 اصفهان در رهن موسسه اعتبارى کاسپین واقع 
مى باشد و طبق اعالم بانک بستانکار ملک فاقد بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه 
مورخ 98/10/23 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى 
چهارراه اول سمت چپ به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 44/752/000/000 
ریال (چهل و چهار میلیارد و هفتصد و پنجاه و دو میلیون ریال) شروع و به هر کس خریدار 
باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد 
مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه 
پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مســترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ 
اصفهان مورخ 98/10/03 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد 
موکول مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ پایه پس از اخذ شناسه 
واریز از این اداره طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق 
به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناســایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید 
کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت 

اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 704523 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /10/100
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139860302023000669 مورخ 98/08/27 آقاى غالمرضا 
مطیعى فرد به شماره شناسنامه 504 کدملى 1289496471 صادره از اصفهان فرزند اکبر 
نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 116/5 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
5712- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز 
گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1398/10/3 تاریخ انتشار 
نوبــت دوم: 10/18 /1398 م الف: 705259 صفائى- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك 

مرکزى اصفهان /10/101
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139885602210004111 تاریخ ارســال نامه: 1398/09/24 سند مالکیت 
ششدانگ پالك ثبتى شماره 36577 فرعى از 2250 اصلى واقع در بخش 6 ثبت اصفهان 
طبق دفتر الکترونیک 139720302210000727 به شماره چاپى 341530- 96 ب بنام 
حسن قضاوى سابقه ثبت داشته است، ســپس مالک با ارائه درخواست کتبى بانضمام دو 
برگ استشهادیه که امضاء شهود آن ذیل شماره 179507 مورخه 1398/08/19 به گواهى 
دفترخانه 21 اصفهان رسیده مدعى است که سند مالکیت آن مفقود شده است و درخواست 
صدور سند مالکیت المثنى ملک فوق را نموده است، لذا مراتب باستناد تبصره یک اصالحى 
ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود 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 کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند 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./ توضیحا بموجب سند شماره 141905- 1396/12/24 دفترخانه 65 اصفهان 
در رهن بانک سپه مى باشد. م الف: 704504 ناصر صیادى صومعه- مدیر واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک جنوب شرق اصفهان از طرف هما یزدانى بابوکانى  /10/103
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بسیارى از ما بدون شناخت فلسفه رنگ ها به خرید وسایل خانه اقدام 
مى کنیم و در طراحى هاى گوناگون همانند یک معمار داخلى به فضاى 

درون خانه از نظر خودمان جان مى بخشیم. 
اما بهتر اســت بدانید که بســیارى از رنگ ها در حین ایجاد انرژى در 
انســان ها مى تواند آرامش خاطر را از آنان ســلب کنند و مثل خوره با 
روح و روان آدمیان بازى کنند، همچنین در کنــار تمام موارد نام برده 
شــده مى توانند منجر به بروز بیمارى هاى گوناگون یا تشدید آنان در 

شما شوند.

رنگ سیاه
رنگ سیاه به عنوان نماد قدرت نشان دهنده شخصیت هاى خطرناك 
کارتونى است و به عقیده بســیارى از متخصصان پزشکى رنگ سیاه 
مى تواند منجر به افزایش ترس، اســترس، غمگینــى و کاهش وزن 

افراد شود.

رنگ سفید
اگر دقت کرده باشــید بیمارســتان ها براى افزایش حــس پاکیزگى 
معموًال از رنگ هاى سفید استفاده مى کنند چراکه این رنگ در کاهش 
بیمارى هاى گوناگون تأثیر زیادى دارد و مى تواند آرامش زیادى را براى 

افراد به ارمغان آورد.

رنگ قرمز
بســیارى از افراد از رنگ قرمز براى تهیه وســایل خانه خود استفاده 

مى کنند و به این رنگ عالقه خاصى نشــان مى دهند، اما باید بدانید 
که این رنــگ به شدت احساس خشم و عصبانیت را در شما تحریک 
مى کند و خوابیــدن روى بالش یا ملحفه قرمز رنگ مى تواند خشــم، 

عصبانیت و استرس شما را بیشتر کند.

رنگ آبى
رنگ آبــى مــورد عالقــه اکثــر افــراد اســت و از آنجایــى که

 باعث افزایش صلح، امنیت و نظم در میان جامعه مى شود و خوابیدن 
روى بالش آبى رنگ مى تواند احســاس شــادى، کاهــش ضربان 
قلب، کاهش حرارت بدن و نشــاط را در شما تشــدید کند. در ضمن 
بهتر است به یاد داشته باشید اســتفاده از این رنگ باعث کاهش وزن 

شما مى شود.

رنگ سبز
رنگ سبز نماد خوشبختى، سالمتى، آرامش و حسادت است به گونه اى 
که قراردادن یک برگه شفاف ســبز رنگ روى صفحه کتاب مى تواند 
دانش آموزان و دانشجویان را ترغیب به مطالعه بیشتر محتواى کتاب 
و همچنین باعث افزایش تمرکز در آنان شــود. به یاد داشته باشید که 
خوابیدن روى بالش سبز رنگ باعث کاهش درد هاى گوارشى و کاهش 

استرس در شما خواهد شد.

رنگ زرد
از آنجایى که رنگ زرد باعث افزایش شادى در شما مى شود، اما نسبت 

به بقیه رنگ ها باعث خشم، رنجیدگى خاطر، خستگى و ضعیف 
شدن چشم ها مى شود حتى خوابیدن روى بالش زرد رنگ با 
تغییر اختالالت بینایى همراه است، ولى در افزایش سوخت 

و ساز بدن تأثیر فوق العاده اى دارد.

رنگ نارنجى
استفاده از ملحفه هایى با ترکیب نارنجى، زرد و قرمز رنگ 
باعث افزایش حس هیجان خواهد شــد همچنین به یاد 

داشته باشید که اســتفاده از این رنگ در ملحفه ها یک روز پر 
نشاط و شادى بخشى را براى شما به ارمغان خواهد آورد.

رنگ صورتى
با وجود اینکه عالقه افراد به رنگ صورتى بسیار 
زیاد اســت، اما باید بدانید که این رنگ باعث 
افزایش احساس خشم و کینه در شما مى شود 
و همچنیــن اســتفاده از ملحفه هاى صورتى 
رنــگ مى تواند انرژى شــما را بــه حداقل
 برساند و یک روز کسل کننده براى شما 

ایجاد کند.
پیشنهاد ما به شــما در هنگام خواب استفاده از بالش هاى 
رنگ روشــن اســت، زیرا این نوع بالش هــا مى تواند 
باعث ایجــاد آرامش و کاهش ســردرد هاى میگرنى در 

شما شود.

خشکى چشم یک عارضه ناشى از اختالل در غدد اشــک ریز است که در شکل حاد 
مى تواند بینایى فرد را تحت تأثیر قرار دهد.

 چشــم افراد داراى مایع اشکى اســت که با انجام یکســرى عملیات در چشم تولید
 مى شود، وجود اشــک در چشم بســیار مهم اســت، زیرا موجب تمیز و لغزنده شدن 
چشــم و بهبود عملکرد آن مى شــود، از طرفى باید توجه داشــت که خشکى چشم 
مى تواند موجب بــروز میگرن شــود و این نوع عارضــه مى تواند مادرزادى باشــد

 یا حتى در بزرگسالى رخ دهد.
یادگارى گفت: پرده چشــم از چند الیه مجزا تشــکیل شده اســت؛ الیه موکوس، 
چربى و کششــى کــه مى تواننــد از ریزش اشــک به بیــرون چشــم جلوگیرى 
کننــد، ایــن الیه ها موجب مى شــوند تا چشــم همیشــه اشــک داشــته باشــد 
و خشــک نشــود. عالوه بر این عملکرد ها، موجب خوب حرکت کردن پلک خواهند 
شــد، اگر ترشــحات یکى از این الیه ها کم شود، فرد دچار خشــکى چشم و میگرن

 مى شود.
متخصص چشم درباره عالئم و نشانه هاى خشکى چشــم گفت: مهمترین عالیم و 
نشانه هاى خشکى چشم ســوزش و خارش شدید اســت که تبدیل به قرمزى و زخم 

خواهد شد.
یادگارى درباره علل عارضه خشــکى چشــم بیان کرد: یکــى از مهمترین عللى که 
مى توانند مانع خشکى چشم شوند، غدد اشک ریز هستند که با ترشح خود مانع بروز این 
عارضه مى شوند. اگر این غدد آسیب ببینند مى توانند موجب خشک شدن چشم در فرد 

شوند، حتى ممکن است موجب تارى دید و نابینایى فرد مبتال شوند.
درباره درمان خشکى چشــم گفت: اگر فرد به این نوع عارضه به شکل حاد مبتال شد، 
حتماً به پزشک مراجعه کند، زیرا اگر فرد دیر اقدام کند بیمار بینایى خود را کامًال از دست 
مى دهد. اگر خشکى چشم حاد نباشد، فرد مبتال مى تواند به راحتى با قطره شست شو دهد 

و درمان شود. یکى دیگر از راه هاى درمان، جراحى غده اشکى است.

بسیارى از زنانى که نخستین تجربه باردارى را دارند، 
تمایل بسیارى به شنیدن صداى ضربان قلب جنین 
با استفاده از دستگاه سونوگرافى را دارند که به گفته 
یک پزشک متخصص رادیولوژى به هیچ عنوان به 
ویژه در سه ماه نخست باردارى انجام این سونوگرافى 

توصیه نمى شود.
میناسادات مهاجرزاده، پزشک متخصص رادیولوژى 
و عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى خراسان 
شمالى با اعالم این مطلب گفت: سونوگرافى هایى 
که انجام آنها بیش از 40 و 60 دقیقه طول مى کشد، 
 مى تواند باعث افزایش دماى بدن و عوارض شنوایى 
شود. وى افزود: سونوگرافى هاى طوالنى مدت در 
دوران باردارى زمینه عوارض و مشکالت شنوایى در 

جنین را به وجود مى آورد.
 مهاجرزاده با اشاره به اینکه انجام دو بار سونوگرافى 
در ماه هاى نخست باردارى ضرورى است؛ گفت: به 
منظور غربالگرى در هفته هاى بین 11 تا 14 و بین 
هفته هاى 16 تا 20 باردارى و یک مرتبه در انتهاى 
باردارى براى بررسى وضعیت قرارگیرى جنین توصیه 
مى شود. وى تصریح کرد: ســونوگرافى در ابتداى 
باردارى فقط براى بیماران پرخطر و افرادى که سابقه 

باردارى خارج رحمى دارند، ضرورى است. 
عضو هیئت علمى دانشــگاه علوم پزشکى خراسان 
شــمالى توضیح داد: بســیارى از زنان که نخستین 
تجربه باردارى را دارند، تمایل بســیارى به شنیدن 
صداى ضربان قلب جنین با اســتفاده از دســتگاه 
ســونوگرافى دارند که به هیچ عنوان به ویژه در سه 
ماه نخست باردارى توصیه نمى شــود، زیرا در آن از 
تکنیک اسپکترال داپلر استفاده شده که سبب افزایش 
دماى بدن جنین مى شود و خطر ابتال به آنومالى ها و 

ناهنجارى ها افزایش  مى یابد.
دکتر مهاجرزاده خاطرنشــان کرد: شنیدن صداى 
ضربان قلب با استفاده از دســتگاه هاى مخصوص 

مامایى بى ضرر است و ممنوعیت ندارد.

مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهى: 139803902133000025 تاریخ آگهى: 1398/09/17 شماره پرونده: 
139404002133000008 بر اســاس پرونده اجرایى کالسه 9400026 اموال منقول و 
غیرمنقول ذیل متعلق به آقاى حسن مهدیه نجف آبادى فرزند قنبرعلى که به موجب اسناد 
شماره هاى 25332 مورخ 89/11/30 و 30336 مورخ 91/09/27 تنظیمى در دفتر اسناد 
رسمى شماره 72 نجف آباد در رهن مدیریت شعب بانک تجارت استان اصفهان قرار دارد از 
ساعت 9 صبح تا 12 روز یکشنبه مورخ 98/10/22 در محل واحد اجراى اسناد رسمى اداره 
ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد واقع در خیابان منتظرى شمالى از طریق مزایده 
حضورى به فروش مى رسد و موارد مزایده از مبالغ ارزیابى شده توسط کارشناسان رسمى 
مربوطه شروع و به هر کس خریدار باشد نقدى و جمعاً به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته 
مى شود و کلیه هزینه ها و بدهى هاى احتمالى و همچنین بدهى هاى مربوط به آب، برق 
و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از قطعى یا غیرقطعى به عهده برنده مزایده مى باشد. کسانى که 
مایل به خرید و شرکت در مزایده مى باشند مى توانند از موارد مزایده به آدرس: نجف آباد 
گلدشت بلوار معلم سردخانه شرکت پروتئین گستر آریا دیدن نمایند. این آگهى در یک نوبت 
در تاریخ 98/10/03 در این روزنامه درج و منتشــر مى گردد. در ضمن چنانچه روز مزایده 
مصادف با تعطیل رسمى باشد روز بعد از تعطیلى روز برگزارى مزایده خواهد بود. الزم به ذکر 
است طبق اعالم بستانکار موارد مزایده تا تاریخ 98/012/05 تحت پوشش بیمه تجارت نو 
قرار دارند. الف) مشخصات اموال غیرمنقول: ششدانگ عرصه و اعیان یک باب سردخانه 
پالك ثبتى شش هزار و سیصد و چهار فرعى مجزى شده از سیصد و نود و یک اصلى واقع 
در بخش 9 ثبت اصفهان که برابر نامه شماره 94121036657753 مورخ 94/09/24 اداره 
ثبت اسناد و امالك نجف آباد در صفحه 11 دفتر جلد 4 متمم امالك بخش مربوطه ذیل 
ثبت 14669 بنامش سابقه ثبت و سند مالکیت دارد و ششدانگ آن محدود است به: شماال 
اول در امتداد خط مستقیم مفروض به طول 65/90 متر دوم دیواریست به طول 68/5 متر 
هر دو قسمت محدود است به دیوار اشتراکى با باغ 391/349 شرقا و جنوبا به دیوار اشتراکى 
با قطعه باغ 391/2997 بطولهاى 52 متر و 131 متر غربا دیواریســت به خیابان به طول 
52/40 متر و حقوق ارتفاقى ندارد به مبلغ 24/173/600/000 ریال که طبق گزارش مورخ 
97/03/08 هیات کارشناسان رسمى دادگسترى مساحت عرصه پس از رعایت بر اصالحى 
حدود شش هزار و ششصد و نود و یک متر و بیست دســى مترمربع محصور مى باشد. در 
سمت جنوب غربى پالك ساختمان پســت برق قرار گرفته که داراى دیوارهاى آجرى با 
سقف تیرآهن بوده و از سایر قسمت ها متمایز مى باشــد. در کنار آن ساختمان نگهبانى با 
پوشش سقف تیرآهن و بدنه آجرى با نماى پالستر ماسه سیمان و پوشش کف سرامیک و 
بدنه رنگ بلکا با پنجره هاى فلزى با ابعاد 4/40 * 10/60 متر که بخشى از آن داراى سقف 
با پوشش ورق مى باشد احداث شده است. در مجاورت آن ساختمان باسکول با کف سیمانى 
و بدنه داخل اندود گچ و نماى خارجى پالستر ماسه سیمان با پنجره هاى فلزى احداث شده و 
پوشش کف محوطه بتن آسفالتى، داراى فضاى سبز (باغچه) و دیوارهاى محوطه آجرى به 
ارتفاع حدود 2/70 متر مى باشد. در سمت شمالى پالك مورد مزایده ساختمان غذاخورى، 
رختکن، انبارى، سرویس بهداشتى به ابعاد 15*7 متر احداث شده است. ساختمان ادارى 
و مدیریت با ابعاد 12/40 *4 متر با پوشــش ســقف تیرآهن و دیوارهاى آجرى با پوشش 
کف سرامیک و بدنه اندود گچ با رنگ و نقاشى و سیســتم سرمایش کولر گازى و سیستم 
گرمایش بخارى گازى مى باشد. داراى ســوله هاى جانبى با نماى خارجى آجرى شامل 
انبار و سوله ســردخانه به ابعاد 16*28 و 20*28 و 17*28 متر مى باشد و داراى اسکلت 
فلزى با پوشش سقف خرپاى فلزى با ورق موجدار بصورت شیروانى با پشم شیشه و تورى 
مرغى و پوشش کف آن سیمانى با پنجره هاى فلزى شیشه خور جهت نگهدارى مواد مى 
باشد. قسمتى از آن بارانداز به ابعاد 22/5 *14/5 متر جهت بارگیرى و تخلیه بار با پوشش 
کف سیمانى و بدنه پالستر ماسه ســیمان و داراى سقف شیروانى از نوع ورق مى باشد. در 
قسمت پشت بارانداز تعداد شش باب سردخانه به انضمام تونل انجماد بین سالن سردخانه 
و سوله جانبى به مساحت 750 مترمربع احداث شده که داراى دیوارهاى آجرى با پوشش 

بدنه عایق فوم تزریقى با درب هاى دوجداره مخصوص فلزى با پوشش کف سیمانى مى 
باشد. ب) مشخصات اموال منقول: 1- ماشین آالت: باسکول 60 تن مکانیکى با مکانیزم 
آلمانى Annayer Motorwage قدیمى جاده اى ســاخت فالح به شماره اموال 
00978 شرکت احرار سپاهان (8 متر طول توزین)، دســتگاه بسته بندى شرینکیج مجهز 
به المنتهاى برقى و گازى به ابعاد 270* 160* 100 ســانتیمتر راه اندازى نشــده است، 
تاسیسات روشنایى شامل: چراغ 105 وات کم مصرف ســالن لیفتراك (چهار عدد)، چراغ 
پروژکتور 400 وات قلمى در هر اتاقک ســردخانه (هشت عدد)، چراغ پروژکتور 250 وات 
محوطه (ســه عدد) چراغ فلورسنت دوقلو 36*2 وات روشــنایى محوطه کمپرسورها (5 
عدد)، جک پالت زمینى 500 کیلویى، باسکول الکترونیک یک تنى صنایع پند الکترو، پالت 
فلزى مستعمل (به تعداد تقریب ســیصد عدد) به وزن تقریبى هر پالت 50 کیلوگرم و وزن 
کل تقریبى 15000 کیلوگرم، دســتگاه لیفتراك برقى DAEWOO به ظرفیت 2 تن 
مدل- 0019727 (یک دستگاه سالم و یک دستگاه معیوب) و یک دستگاه شارژر آلمانى 
باطرى لیفتراك به ظرفیت 120 آمپر (380- 110 ولت) جمعا به مبلغ یک میلیارد و دویست 
و شصت و پنج میلیون ریال. 2- مشخصات تجهیزات، تاسیسات و منصوبات و امتیازات: 
مکانیزم سرمایشى سردخانه از نوع کمپرسورهاى فریونى مناسب ظرفیت هاى سردخانه 
اى محدود (ابعاد سالن ها محدود) مى باشد. سردخانه داراى 6 سالن شامل 5 سالن قدیمى 
و یک سالن جدید مى باشد. سالن ها تقریبا در ابعاد مشابه حدود 14*5 متر و ارتفاع حدود 
5 متر و مجهز به یک درب سردخانه اى به عرض حدود 1/5 متر و عایقکارى داخلى از نوع 
پلى اورتان پاششى به ضخامت هاى مختلف از 2 الى 7 سانتى متر بوده و هر سالن مجهز به 
2 دستگاه اوپراتور 3 فن عمدتا ساخت سابکول مى باشد. یونیت سرمایشى سالن یک (جدید 
االحداث) هوا خنک و یونیت سایر سالن ها آب خنک مى باشد. یونیت ها کال فریونى بوده 
و به کمپرسورهاى پیستونى تیپ دى وى ام به قدرت حدود بین 25 تا 35 اسب تجهیز شده 
اند. سیستم هر سالن مجزا مى باشد و تجهیزات تقریبا مستهلک مى باشند. دستگاههاى 
آب خنک از یک برج خنک کننده ملخى مستعمل به قدرت برودتى حدد 100 تن تبرید به 
انضمام دو دستگاه پمپ سیرکوالســیون آب خنک کننده تیپ 200- 65 به قدرت حدود 
5/5 کیلو وات و لوله کشى گالوانیزه در اقطار 2 الى 4 اینچ تغذیه مى شود. یونیت هاى داخل 
و خارج از سردخانه توسط لوله کشى هاى ارتباطى مسى مرتبط مى باشد. کنار برج خنک 
کننده یک دستگاه سختى گیر رزینى با شیر نیمه اتوماتیک نصب شده است. یک دستگاه 
سردخانه ثابت با دیواره ساندویچ پانل به عنوان تونل انجماد در ضلع غربى سالن ها مجهز 
به دو دستگاه اوپراتور 3 فن سابکول بدون یونیت و لوله کشــى و سایر تجهیزات موجود 
مى باشد ولى تکمیل و راه اندازى نشده است. درب اصلى سالن سردخانه ها به محوطه از 
نوع سردخانه اى ماشین رو به عرض حدود 4 متر و ارتفاع حدود 3 متر نصب گردیده است. 
سردخانه داراى انشعاب برق ثانویه سه فاز صنعتى و شامل یک تابلو اصلى با کلید ورودى 
400 آمپر و 12 عدد فیدرهاى فرعى حدود 100 آمپر مى باشد. هر سالن مجهز به ترموستات 
الکتریکى با نشان دهنده دیجیتال مى باشــد. یک دستگاه باسکول کامیون کش 60 تنى 
با باند فلزى به طول 8 متر از نوع قپانى منســوخ نیز در ورودى سردخانه نصب شده است. 
سیستم آبرسانى سردخانه مشتمل بر انشعاب آب شــهرى و یک دستگاه مخزن هوائى به 
ظرفیت حدود 10 مترمکعب در ارتفاع 6 متر مى باشد. سردخانه داراى انشعاب گاز شهرى 
جهت استفاده هاى گرمایش قسمت هاى مختلف مى باشد. سیستم دوربین مداربسته شامل 
پانل اصلى و تعدادى دوربین در سطح مجموعه نصب شده است. مجموع بهاى تاسیسات 
ذکر شده به انضمام هزینه هاى عایقکارى دیوارها و سقف سالن ها با پلى اورتان پاششى، 
هزینه هاى برقرارى انشعاب آب شهرى، گاز، برق سه فاز صنعتى تاسیسات آبرسانى و لوله 
کشى هاى ارتباطى آب و گاز و کابل کشى هاى قدرت و فرمان در وضعیت فعلى جمعا به 
مبلغ سه میلیارد و هفتصد و بیست میلیون ریال. م الف: 688516 فاتحى- مدیر واحد اجراى 

اسناد رسمى نجف آباد /9/405
مزایده 

اجراى احکام شعبه 17 مدنى اصفهان در نظر دارد مزایده اى با مشخصات زیر برگزار نماید. 
پرونده کالســه: 981074 خواهان ها: 1- سعید علیزاده 2- ســیما منصورى خواندگان: 

1- جلیل علیــزاده 2- رویا کامرانیان مــورد مزایده: فروش: دســتور فروش پالك ثبتى 
1326 فرعى از 24 اصلى بخش 14 بنام خواهانهــا و خواندگان اوصاف مورد مزایده طبق 
نظر کارشناسى آدرس واحد: نام مالک: ســعید علیزاه جلیل علیزاده و همسران اصفهان، 
میدان جمهورى اسالمى، خیابان شــهیدان، کوچه دکتر مسعودپور، پالك 34 مشخصات 
کامل ثبتى: طبقه زیرزمین بصورت انبارى، طبقه همکف و طبقه اول بصورت مســکونى 
ملک شماره 1326 فرعى از 24 اصلى واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به شماره ثبت ملک 
(99517 دفتر 554 صفحه 269)، (99519 دفتــر 554 صفحه 275)، (99516 و 99518) 
شماره پروانه: 12/4218 تاریخ: 64/11/29 شماره پایان کار: 12/5681 تاریخ: 72/6/15 
مشخصات فیزیکى اسکلت: دیوار باربر و ســتون فلزى نما: آجر 3 سانتى سقف: تیرچه و 
بلوك کف: سرامیک دیوار: گچ و خاك و رنگ انشــعابات: آب و گاز مشترك، تلفن و برق 
جداگانه وضعیت پارکینگ ها: یک واحد در زیرزمین 13,5 *4 وضعیت انبارى ها: تبدیل به 
مسکونى شده تاسیسات: سیستم سرمایشى و کولر و گرماشى بخارى مساحت عرصه: 448 
مترمربع مشخصات کلى: ساختمان بازرسى شده داراى، داراى سه طبقه 180-، 180+ و 
460+ داراى 4 اتاق خواب روى پارکینگ 260+ و 560+ در دو طبقه بصورت سوار پیاده، 
نمتاى آجر 3 سانتى، پنجره ها بازسازى شــده بصورت چوبى و pvc و آلومینیوم طوسى، 
درب پارکینگ و حیاط و راه پله ساختمان فلزى مى باشــد. درب هاى داخلى چوبى در دو 
طبقه بصورت ســیلر و کلیر، آیفون تصویرى، داراى نورگیر درسقف و یک پاسیو روباز که 
در حال تعمیر مى باشــد، درب برقى و هندریل فلزى، کف پله ها سنگ گوهره، و بدنه گچ 
و خاك و رنگ، و کمدها نئوپان سفید رنگ شده، کف ســرامیک 60 * 60، کابینت ها از 
جنس هاى گالس، سقف سرویس بهداشتى دامپا و بدنه کاشى و کف سرامیک، پشت بام 
ایزوگام مى باشد. قدمت بنا حدود 26 سال و عمر باقیمانده بنا در صورت نگهدارى و بهره 
بردارى اصولى در شرایط متعارف حدود 20 سال تخمین زده مى شود. نظریه کارشناسى: 
ارزش سهم عرصه: مبلغ (448* 62/000/000)= 27/776/000/00 ریال ارزش اعیانى 
با توجه به قدمت: (803* 8/000/000)= 6/424/000/000 با عنایت به موقعیت محل، 
مساحت، کیفیت ساخت، نوع کاربرى (مســکونى) و اوضاع ئ احوال روز ارزش ششدانگ 
مورد کارشناسى به پالك ثبتى (24/1326) برابر مبلغ به عدد (34/200/000/000) ریال، 
به حروف (سى و چهار میلیارد و دویست میلیون ریال) برآورد مى گردد. ضمنًا طبق گزارش 
2881/98 مورخ 98/7/7 کالنترى دادگســترى اصفهان ملک در تصرف سعید علیزاده و 
همسرش طبقه پایین همکف و جلیل علیزاده و رویا کامرانیان طبقه فوقانى (همکف) مى 
باشد. زمان: 98/10/21 ساعت: 9 صبح مکان: خیابان جى- خیابان شهداى ستار- مجتمع 
شهید بهشتى- طبقه دوم- شــعبه 17 اجراى احکام مدنى. طالبین خرید مى توانند 5 روز 
قبل از مزایده ضمن هماهنگى با این اجرا از ملک دیدن کرده و با سپردن 10 ٪ ارزش اموال 
به شماره حساب 2171290210008 بانک ملى دادگسترى اصفهان و ارائه فیش به این 
اجرا در جلسه مزایده شــرکت کنند و مزایده از قیمت پایه شروع مى شود. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 694578 دادورز اجراى احکام شــعبه 17 

مدنى اصفهان /9/446
مزایده 

شــماره آگهى: 139803902004000318 تاریخ آگهى: 1398/09/27 شماره پرونده: 
139504002004000719 و 139504002004000625 آگهــى مزایده پرونده اجرایى 
شماره بایگانى: 9502311 و 9502051، 1- ششدانگ مغازه تجارى پالك 5342/18 که 
به پالك 5342/53 استاندارد گردیده در صفحه 197 دفتر 201 ذیل شماره 43536 به نام 
اصغر شهرام فرزند على سه دانگ مشاع و در صفحه 200 دفتر 201 ذیل شماره ثبت 43537 
به نام مهین پاك نژاد فرزند محمد سه دانگ مشاع سابقه ثبت و سند دارد به آدرس: اصفهان 
خیابان 22 بهمن بعد از چهارراه حمزه نبش کوچه حضرت جواد مى باشد. با حدود: شماًال: 
اول 12 فرعى دوم به طول 5/80 متر دیوارى اســت اشــتراکى با پارکینگ مشاعى هفده 
فرعى شرقا در دو قسمت که قسمت دوم به شکل پخ است به طولهاى 64 متر و 3/95 متر 
درب و دیوار است به پیاده رو خیابان جنوبا به طول 3/35 متر درب و دیوارى است به پیاده 
رو خیابان غربا اول در دو قسمت که قسمت دوم جنوبى است به طولهاى 2/05 متر و 1/16 

متر. که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق در طبقه همکف یک مجموعه تجارى سه 
طبقه در تراز حدود هفتاد سانتیمتر از سطح پیاده رو واقع شده است. در زمان بازدید انجانم 
شده ملک مورد نظر در تصرف خوانده قرار داشته و از آن به عنوان آژانس تاکسى سرویس 
استفاده مى باشد. پالك از سمت شرق به صورت پخ به کوچه و جنوبا به پیاده رو و خیابان 
محدود مى باشد اسکلت ساختمان بتن آرمه با سقف تیرچه بلوك با نماى آجر سه سانتى و 
شیشه سکوریت کف سرامیک و بدنه داخلى دیوارکوب چوبى است. عمر پالك حدود 25 
سال تخمین زده مى شود. 2- ششدانگ پالك ثبتى شماره 2248/2762 واقع در بخش 6 
ثبت اصفهان به مساحت 350 مترمربع به آدرس اصفهان جاده شیراز جنب اداره هواشناسى 
کوچه شهرزادگان قصه گو کوى خلیج فارس 24 به شماره ثبت 55595 دفتر 231 صفحه 
197 به نام محمدجواد شهرام فرزند اصغر سابقه ثبت و سند دارد. با حدود شماال اول به طول 
22/65 متر دیواریســت به کوچه دوم بصورت پخ به طول 2/35 متر درب و دیواریست به 
کوچه شرقا به طول 19/90 متر دیواریست به پالك 2238 باقیمانده جنوبا به طول 49/65 
متر دیوار به دیوار باقیمانده پالك 2248 غربا به طول 22/85 متر دیوار به دیوار باقیمانده به 
کوچه و حقوق ارتفاقى ندارد. که طبق گزارش کارشناس رسمى دادگسترى محل بصورت 
محصور شده و در حال بهره بردارى بصورت مجتمع کارگاه مکانیکى است داراى عرصه به 
مساحت 996/5 مترمربع و اعیانى در دو بخش به مساحت 350 مترمربع است. بخش اول 
با مصالح بنایى و نماى آجر داراى فضاهاى ادارى نگهبانى و اتاق کارگرى به مساحت 141 
مترمربع و بخش دوم با اجراى سقف شــیروانى به مساحت 209 مترمربع محوطه آسفالت 
سیستم گرمایش بخارى گازى و سرمایش کولر داراى آب از چاه و برق و گاز مى باشد. که 
طبق اسناد رهنى شــماره 3068- 89/12/25 و 9041- 94/8/11 تنظیمى در دفترخانه 
اسناد رسمى شــماره 239 اصفهان در رهن تعاونى اعتبار حسنات اصفهان (کاسپین) واقع 
مى باشد و طبق اعالم بانک بســتانکار امالك فاقد بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز 
شنبه مورخ 98/10/28 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت 
شرقى چهارراه اول ”شهید صداقتى" ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده 
گذارده مى شــود. مزایده از مبلغ پایه 1- مبلغ 7/360/000/000 ریــال (هفت میلیارد و 
سیصد و شصت میلیون ریال) جهت ششدانگ مغازه تجارى پالك 5342/18 که به پالك 
5342/53 استاندارد گردیده 2- مبلغ 16/556/050/000 ریال (شانزده میلیارد و پانصد و 
پنجاه و شش میلیون و پنجاه هزار ریال) جهت ششدانگ پالك ثبتى شماره 2248/2762 
واقع در بخش 6 ثبت اصفهان شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى 
فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى 
هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد 
ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/10/3 درج و 
منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت 
شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ پایه پس از اخذ شناسه واریز از این اداره طى فیش سپرده 
در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش 
واریزى به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمناً برنده مزایده 
باید مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقــت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در اداره ثبت 
اسناد و امالك پرداخت نماید. م الف: 704262 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /9/540

اصالحى مفاد آرا
شــماره  اصالحــى  راى   98 /10 /2  -139821702210022070 شــماره: 
139860302210001519- 98/08/28 خانم ناهید کتابى پور به شــماره شناســنامه 
678 و کدملى 1287711571 صادره اصفهان فرزند سید على ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 269/59 مترمربع مفروزى از پالك 1186- 2248 اصلى انتقال عادى مع الواسطه 
از طرف احدى از ورثه مونس چم انگیز واقع در بخــش 6 اصفهان. م الف: 683401 ناصر 

صیادى- ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان  /10/109

بالش  چه رنگى براى خوابیدن مناسب است؟

نتایج یک مطالعه جدید نشــان مى دهد که 
بیش از 40 ســاعت کار ادارى در هفته با 
افزایش 70 درصدى احتمال ابتال به فشار 
خون، سالمت افراد را تهدید مى کند. این 
درحالى است که این خطر براى افرادى 
که بیش از 49 ساعت از هفته را در اداره به 

سر مى بردند، به 70 درصد مى رسید.
 بــه گفتــه کارشناســان، اســترس، 
خــواب ناکافــى و کم تحرکــى که فشــار 
اضافــى بــه بــدن تحمیــل مى کند،عوامــل 
پشــت پــرده افزایــش فشــار خــون در بیــن 

کارمندان هستند. 
افرادى که فشار خون باالیى دارند بیش از سایرا ن در معرض سکته مغزى، حمله قلبى یا ابتال به بیمارى کلیوى قرار 

دارند.

سونوگرافى هاى طوالنى مدت 
در دوران باردارى، ممنوع

دلیل خشکى چشــم را بدانیم وقتى کار ادارى قاتل 
جانتان است

خــ
اضافــ
پشــت پــ

وقتى
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19دى ماه سال جارى و با حضور 454 نفر از اساتید دانشگاه و مسئوالن آموزش و پرورش صورت مى گیرد

اصفهان، میزبان دومین کنفرانس ملى مدارس کارآفرین
«دومین کنفرانس ملى مدارس کارآفرین در اصفهان 19 دى ماه 
سال جارى ساعت 8 صبح در ســالن همایش هاى اتاق بازرگانى، 

صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان برگزار خواهد شد.»
رئیس دومین کنفرانس ملى مــدارس کارآفرین با اعالم این خبر 
گفت: دومین کنفرانس ملى مدارس کارآفرین در اصفهان امسال 
با رویکرد برنامه ریزى درسى مبتنى بر سند تحول بنیادین توسط 
مجتمع آموزشى کارآفرینى اندیشه و با حضور 454 نفر از استادان 
دانشگاه، مسئوالن آموزش و پرورش و ... برپا خواهد شد و رئیس 
دانشــگاه فرهنگیان تدوین کننده ســند تحول بنیادین آموزش و 
پرورش، رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان 
و... از ســخنرانان اصلى دومین کنفرانس ملى مدارس کارآفرین 

هستند.
مجتبى مالاحمدى اظهار کرد: در این رویداد بزرگ علمى کشور که 
فراخوان آن از اردیبهشــت ماه سال جارى کلید خورد، چهار جلسه 
تخصصى براى تدوین آن برگزار و صد مقاله علمى پژوهشى کیفى 

از سطح کشور ارسال  و 45 مقاله پذیرش نهایى شد. 
وى افزود: این کنفرانس داراى دو نشســت تخصصى، دو کارگاه 
آموزشــى و نمایشــگاه پوســتر مقاالت از برنامه هاى جنبى این 

کنفرانس است. 
رئیس دومین کنفرانس ملى مدارس کارآفرین گفت: ایده مدارس 
کارآفرین در اصفهان از پنج سال پیش آغاز شد و عملیات اجرایى 
آن دو سال گذشته استارت خورد و سال قبل اولین کنفرانس برگزار 

گردید که وظیفه مدارس کارآفرین تبیین شد.
مالاحمدى ادامه داد: سال گذشــته، 40 مقاله به کنفرانس رسید، 
چهار مقاله در قالب سخنرانى و بقیه به صورت CD و کتاب بود و 
عمده استادان حوزه تعلیم و تربیت آموزش و پرورش و کارآفرینان 

موفق شرکت کرده بودند.
 به دنبال ایجاد نگرش کارآفرینى

وى با بیان اینکه ما به دنبال نسل جدید مدارس کارآفرین هستیم، 
گفت: ما به دنبال ایجاد نگرش کارآفرینى در مدارس کارآفرین هستیم 
که مى تواند مهارت را هم پوشش دهد که البته تهیه و تولید محتواى 

آموزشى اینگونه مدارس مدنظر ماست.
رئیس دومین کنفرانس ملى مــدارس کارآفرین مى گوید: محتواى 
فعلى در آموزش و پرورش رسمى و کالسیک است و ما در کنار آن 
به تبیین محتواى آموزشى مى پردازیم که البته نیاز به هم افزایى در 

سطح کشور دارد.
 ویژگى هاى مدارس کارآفرین

وى ســپس به ویژگى هاى مدارس کارآفرین اشــاره کرد و افزود: 
در مدارس کارآفرین حداکثر 12 دانش آموز پذیرش شــده و حضور 
دانش آموز فقط تئورى نیست بلکه بیشتر عملیاتى است و دانش آموز 

مسئولیت پذیر و ریسک پذیر خواهد بود.
مالاحمدى که اولین پیش دبســتانى و مدرسه پسرانه دوره ابتدایى 
کارآفرینى را با 60 دانش آموز به صورت پایلوت در ناحیه 5 آموزش 
و پرورش تأســیس کرده اســت، مى گوید: جاى تأسف است که در 

یک دوره ما شاهد تغییر چندین وزیر آموزش و پرورش باشیم اما جا 
دارد از مدیرکل و همه مســئوالن آموزش و پرورش استان به علت 

همکارى هاى بى شائبه آنها تشکر کنیم.

 مانعى به نام بروکراسى
وى ادامه داد: متأسفانه سازمان ها و ارگان هایى همچون اداره کل راه 
و شهرسازى علیرغم 200 مورد نامه نگارى و بروکراسى که مرسوم 
شده، همکارى الزم را نداشــته و 20 ماه است ما را براى یک زمین 
براى احداث مدرسه کارآفرین، به امروز و فردا وعده مى دهند که هنوز 
هم زمین را نگرفته ایم. این در حالى است که به عنوان خّیر شناخته 
شــده بوده و براى بخش آموزش و پرورش که بــازده مادى ندارد 

سرمایه گذارى مى کنیم.
رئیس دومین کنفرانس ملى مــدارس کارآفرین افــزود: در پیش 
دبستانى و دبستان پســرانه کارآفرین، 35 نفر مربى و کادر مدرسه 
بوده و آنها نیز به صورت هفتگى آمــوزش مى بینند و حتى در زمان 
ثبت نام دانش آموزان مدرســه کارآفرین، وظایف والدین نیز به آنها 

یادآورى شده است.
مالاحمدى عنوان کرد: ما براى تأسیس مدارس کارآفرین از اینگونه 
مدارس در کشورهاى مختلف بازدید کرده و بر اساس شرایط کشور، 
الگوگیرى مى کنیم و آنها را بومى سازى کرده و به اجرا گذاشتیم و بر 
اساس اهداف ترسیم شده، امروز 80 درصد کارها، منطبق بر اهداف 
مدارس کارآفرین علیرغم نوپا بودن این مدارس اســت که البته با 
نظارت هاى هفتگى، ســه ماهه، شــش ماهه و یکساله، در صورت 

انحراف در راستاى اصالح آن گام برداشته مى شود.

 فرهنگى که باید تغییر کند
رئیس دومین کنفرانس ملى مدارس کارآفریــن مى گوید: باید این 
فرهنگ در جامعه که اگر کسى هزار پرسنل دارد کارآفرین است را 

تغییر داد. مالاحمدى معتقد است کارآفرین کسى است که از ضایعات 
کاغذ و... در مدرسه، اداره و... ارزش و ثروت مادى و معنوى خلق کند 

و در کنار خود افرادى را به کار گیرد.
وى با بیان اینکه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، به کلمه 
کارآفرینى اشاره شده، ولى عملیاتى شدن آن مشخص نیست، گفت: 
ما براى دختران و پســران دانش آموز از پیش دبســتانى تا دانشگاه 
کارآفرین را پیش بینى کرده ایم که امید است پس از اجراى پایلوت 
اینگونه مدارس، در سطح کشور تسرى یابد و نظام آموزش و پرورش 
مجبور است به ســوى حوزه کارآفرینى براى دانش آموزان رفته، تا 

شاهد سیل بیکاران در آینده نباشیم.

 مدارس کارآفرین، خیریه اى است
مالاحمدى در خصوص شهریه مدارس کارآفرین هم گفت: میزان 
شهریه دانش آموزان در این مدارس بر اساس نرم آموزش و پرورش 
و حدود سه میلیون تومان اســت در حالى که ما براى هر دانش آموز 
مدرســه کارآفرین، 12 میلیون تومان هزینه مى کنیم و در حقیقت 

مدرسه کارآفرین، خیریه اى اداره مى شود. 
وى گفت: امروز نظام آموزش و پرورش مشکالت اساسى دارد و معلم 
به جاى پژوهش و افزایش بار علمى، دو سه نوبت کار مى کند. از سوى 
دیگر با تعطیالت مداوم، نگرش دانش آموز به مدرسه عوض مى شود 
و باید مقدمات آموزش مجازى به خاطر تعطیالت، براى دانش آموزان 
مهیا شــود . رئیس دومین کنفرانس ملى مدارس کارآفرین، اظهار 
امیدوارى کرد نظام آموزش و پرورش کشور، فکرى اساسى براى ایام 

تعطیالت اجبارى دانش آموزان داشته باشد.
در ابتداى این نشست  دکتر محمد قندهارى دبیر اجرایى و دکتر محمد 
على نادى دبیر علمى دومین کنفرانس ملى  مدارس کارآفرین به بیان 
گزارشى از محورهاى این همایش،  اهداف و چشم انداز نظام آموزشى 

کارآفرینى در آموزش و پرورش کشور پرداختند.

ساسان اکبرزاده

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

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 98/10/14
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:00  صبح روز یکشنبه به تاریخ 98/10/15

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

www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031       (داخلى 395)

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1398/10/03

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

12/125/974/955607/000/000جارىاجراى بخش دوم خط انتقال فاضالب زیباشهر منطقه مبارکه (با ارزیابى کیفى)115/7- 4- 98

اجراى خط انتقال فاضالب و باقیمانده شبکه جمع آورى محله سورچه منطقه مبارکه 164/8- 4- 98
11/770/376/127589/000/000جارى(با ارزیابى کیفى)

7/819/336/143391/000/000جارىاجراى ایستگاه پمپاژ فاضالب ملک آباد باغبهادران (با ارزیابى کیفى)200/5- 4- 98

احداث یک باب ساختمان دو طبقه با مساحت زیربناى حدود 100 متر مربع در 201/5- 4- 98
2/417/831/437121/000/000جارىمحدوده شهر اصفهان

3/571/257/685179/000/000جارىاجراى آببند و لوله گذارى فاضالب در عرض رودخانه منطقه لنجان (با ارزیابى کیفى)245- 4- 98
4/191/657/421210/000/000جارىتکمیل اجراى سوله دستگاه هاى هوادهى تصفیه خانه شمال (با ارزیابى کیفى)246- 4- 98

واگذارى به اجاره یکباب مغازه از موقوفه مسجد ابوالفضل(ع) واقع در شاهین شهر خیابان 
شیخ بهایى جنب مسجد به مدت یکسال با مبلغ پیشنهادى اجاره ماهیانه 4/600/000 ریال 
مهلت ثبت نام تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 18 /98/10 جهت کسب اطالعات 

بیشتر با شماره تلفن 45247060 تماس حاصل فرمایند.

واگذارى به اجاره یکباب زیرزمین خدماتى از موقوفه مسجد و حسینیه قائم(عج) واقع در 
شاهین شهر خیابان فرخى جنب مسجد به مدت یکسال با مبلغ پیشنهادى اجاره ماهیانه 
10/000/000 ریال مهلت ثبت نام تا پایان وقت ادارى چهار شنبه مورخ 98/10/18 جهت 

کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45247060 تماس حاصل فرمایند.

واگذارى به اجاره یکباب سالن خدماتى از موقوفه مسجد ابوالفضل(ع) واقع در شاهین 
شهر خیابان شیخ بهایى طبقه فوقانى مسجد به مدت یکسال با مبلغ پیشنهادى اجاره 
ماهیانه 7/000/000 ریال مهلت ثبت نام تا پایان وقت ادارى روز  چهارشنبه مورخ 98/10/18 

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45247060 تماس حاصل فرمایند.

آگهى مزایده نوبت اول
به شماره 98/959643 مورخ 98/10/01

آگهى مزایده نوبت دوم 
به شماره 98/959253 مورخ 98/10/01

آگهى مزایده نوبت دوم 
به شماره 98/959093 مورخ 98/10/01

مهدى قربانى- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

مهدى قربانى- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

مهدى قربانى- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

م الف: 706402

م الف: 706400

م الف: 706411

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه


