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تالش در کرمانشاه براى 
منع ترکیه از ثبت تنبور

تب آنفلوآنزا
 در اصفهان افتــاد

ساعت خورشید گرفتگى 
5 دى مــاه 
در مناطق ایران 5

آلودگى هوا
 شبکه هاى اجتماعى را 

مدرسه کرد

یک متخصص چشم گفت: خیره شدن به تلفن همراه به چشم ها آسیب 
مى زند و ممکن است در اثر زیاده روى باعث بیمارى هایى نظیر خشکى 

چشم شود. سعید یادگارى، متخصص چشم درباره عوارض
 نگاه کردن به گوشى هنگام شب، اظهار کرد: اگر افراد

 به طور مداوم و طوالنى به صفحه نمایش خیره شوند...

جمعــى از معلمــان اصفهانى در پــى افزایش 
تعطیالت ناشــى از آلودگى هوا در چند روز اخیر 
و براى تدریس به دانش آموزان خود، به استفاده 
از فضاى مجازى و شــبکه هاى اجتماعى روى 

آورده ا ند.
آلودگى هوا در پاییز و زمستان امسال در بسیارى 
از شــهرهاى بزرگ کشــورمان، بــه تعطیلى 
مدرسه ها در روزهایى از ســال تحصیلى منجر 
شد به طورى که از آبان تا اوایل دى، مدرسه هاى 
کالنشــهر اصفهان و تعدادى از شهرهاى تابعه 
این استان حدود ده روز تعطیل بود هرچند دو روز 
تعطیلى به دلیل ناآرامى هــاى آبان را نیز باید به 

آن اضافه کرد.

زوج و فرد از در منزل، از یک ماه دیگرزوج و فرد از در منزل، از یک ماه دیگر
شوراى ترافیک استان اصفهان مجوز دادشوراى ترافیک استان اصفهان مجوز داد
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مدیرکل میراث فرهنگى استان اصفهان: باید به دنبال ریشه هاى فرهنگى این اتفاق در جامعه  باشیم

بازگشت 
رضا عطاران و بهرام رادان

 از امـــروز

هیچکس اولویت ندارد!
ســخنگوى باشــگاه ذوب آهن به خبر مذاکره این باشگاه با مهدى 
تارتار و شانس بیشــتر این مربى براى حضور روى نیمکت ذوبى ها 

واکنش نشان داد.
احمد جمشیدى در گفتگویى درباره آخرین وضعیت انتخاب سرمربى 
جدید تیم فوتبال ذوب آهن گفت: سعى ما این است با درایت سرمربى 

بعدى را انتخاب کنیم.
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

عوارض 25 درصدى 
را 40 درصد کنید 

تأثیر صادرات سنگ آهن 
بر افت کمى و کیفى محصوالت ذوب آهن

ماجراى حمله مردان سیاهپوش به ورزشگاه آزادى
جزئیات رد شدن یک شایعه، یک ماه بعد از انتشار آن
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کارشناس نجوم از وقوع خورشید گرفتگى حلقوى پنجم 
دى ماه خبر داد و گفت: جزیره کیش بهترین محل رصد 

براى این کسوف از آسمان ایران است.
على آزادگان در خصوص کســوف دى ماه امسال گفت: 
خورشــیدگرفتگى حلقوى 5 دى ماه 1398 از عربستان 
سعودى، قطر، امارات، عمان، هند، سریالنکا، سنگاپور، 

اندونزى، مالزى و فیلیپین قابل مشاهده است.
وى با اشاره به دیگر بخش هایى که مى توانند این کسوف 
را مشــاهده کنند، گفت: بخش بزرگى از غرب، جنوب و 
جنوب شرق آســیا نیز مى توانند این گرفت را به صورت 
جزئى مشاهده کنند. این کارشناس نجوم خاطر نشان کرد: 

این کسوف از تمام پهنه ایران به صورت جزئى مشاهده 
مى شــود. مناطق جنوبى ایران در حاشــیه خلیج فارس 
بهترین مکان براى مشــاهده گرفتگى بیشتر خورشید 

هستند.
آزادگان با بیان اینکه این رخداد با کسوف جزئى در ساعت 
5 و 59 دقیقه به وقت ایران آغاز مى شود و گرفت کلى در 
ســاعت 7 و 4 دقیقه خواهد بود، بیان کرد: در میان همه 
مناطق جنوبى ایران جزیره کیش با 85/14 درصد گرفت 
خورشید، بهترین مکان براى رصد کسوف جزئى است. این 
خورشید گرفتگى در تمام پهنه ایران قبل از طلوع خورشید 
آغاز مى شود و خورشید به صورت گرفته طلوع خواهد کرد.

در حالى که ترکیــه به دنبال ثبت جهانى ســاز تنبور 
به نام آن کشــور است، گروهى متشــکل از 600 نفر 
از تنبورنوازان کرمانشــاه با هدف ثبت و شناســاندن 
تنبور ســه اثر فاخــر مقامــى را با صداى شــهرام 
ناظــرى در محوطــه تاریخــى و جهانى بیســتون

 اجرا مى کنند.
قرار اســت این کار با هدف ثبت و شناساندن تنبور که 
خاســتگاه آن پهنه جغرافیاى کرمانشــاه است انجام 
شــده و در قالب ویدیو منتشر شــود. این پروژه که به 
دلیل فراهم نبودن مسائل مالى و زیرساختى با تأخیر 
اجرا مى شــود، اکنون در مراحل نهایى تمرین است. 

پیش بینى براى اجراى آن نیز در صورت مساعدبودن 
شرایط جوى، اسفند ســال جارى و در غیر این صورت 

اردیبهشت سال آینده است.
گفته شده برنامه این گروه 600 نفره سند خوبى براى 
منع کشور ترکیه براى ثبت این ساز در یونسکو خواهد 
بود. این در حالى اســت که فرزاد شهسوارى، رئیس 
انجمن موســیقى استان کرمانشــاه مى گوید: بحث 
اصلى هزینه ســنگین گروه است؛ براى هر وعده یک 
آب معدنى و یک ناهار جزیى حداقل دو میلیون تومان 
هزینه مى شــود. تا االن از جایى کمکى نشده و تمام 

هزینه ها شخصى انجام  شده است.

ساعت خورشید گرفتگى
 5 دى ماه در مناطق ایران 

تالش در کرمانشاه براى 
منع ترکیه از ثبت تنبور

رکورددارى زاد و ولد
   فــارس | مدیرکل ثبت احوال سیســتان و 
بلوچستان گفت: در هر شبانه روز 236 واقعه والدت 
در این استان ثبت مى شــود. دهمرده بیان کرد: 
با وجود اینکه امســال در سیســتان و بلوچستان 
باالترین نرخ والدت در کشــور را داشته ایم اما در 
همسنجى با مدت مشابه پارســال 5/5 درصد با 

کاهش والدت روبه رو بوده ایم.

شاهکار تازه تلویزیون 
   ایــران آرت | در اقدامــى تــازه، تلویزیون 
بخش هایى از ســریال قدیمى «پژمــان» را نیز 
سانسور کرده اســت. این روزها شبکه 3 در حال 
بازبخش ســریال «پژمــان» اســت. در یکى از 
سکانس ها از برنامه «نود» اسم برده مى شود که 
در این سرى بازبخش این سکانس وجود ندارد و 
مسئوالن شبکه 3 نام برنامه «نود» را از آن سکانس 

حذف کرده اند.

نابود کردن
 اندوخته هاى طبیعى

   ایســنا | دبیر کارگروه فرسایش و حفاظت 
خاك در ستاد توسعه فناورى هاى آب، خشکسالى، 
فرسایش و محیط زیست معاونت علمى و فناورى 
ریاســت جمهورى با بیان اینکه ایــران در زمینه 
فرسایش خاك رتبه هاى اول در دنیا را دارد، گفت: 
برآوردها نشان مى دهد به طور میانگین دو میلیارد 
ُتن در سال فرسایش خاك در کشــور داریم و با 
سیلى که اواخر ســال جارى در کشور رخ داد، سه 
تا چهار میلیارد متر مکعب خاك از دست دادیم و 
این در حالى اســت که خاك از دست رفته سه تا 
چهار میلیون سال به طول انجامیده تا تشکیل شود.

مستند هاى سیاه
 غلبه کرده اند!

   روزنامه کیهان | به رغم ارتقاى چشمگیر 
مستند انقالب و مقاومت اما باز هم اکثریت فضاى 
بخش مستند جشنواره فجر در اختیار مستند هاى 
سیاه قرار گرفته اســت و باز هم طیف خاصى از 
آثار مستند، به رغم محتواى آلوده و دور از فضاى 
دهه فجر انقالب اما نورچشمى وار، به این بخش 
راه یافتنــد... برخى از آثارى که چنــد روز قبل در 
سیزدهمین جشنواره ســینما حقیقت اکران شده 
و عالوه  بر ضعف ســاختارى، محتوایى سیاه هم 
داشتند، در جشنواره فجر نیز پذیرفته شدند! مثل 
فیلم مستندى که با تهیه کنندگى شهردار تهران 
تولید شده و تصویرى مثبت و حسرت بار از عصر 

سیاه طاغوت را القا مى کند!

خداحافظ براى همیشه 
   روزنامه همشــهرى | بحران «کاله 
قرمزى» گســترده تر شــده و دیگر تیم «کاله 
قرمزى» براى ساخت این مجموعه چه در سیما و 
چه در شبکه نمایش خانگى با تهیه کننده همراهى 
ندارد. ایرج طهماسب این روزها حق دارد بیش از 
پیش اخمو باشد چون تیم «کاله قرمزى» براى او 
شبیه عزیزانش هستند و البته تهیه کننده اش هم با 
او فامیل اســت. روزهاى سخت «آقاى مجرى» 

فعًال ادامه دارد...

درآمد 40 میلیاردى از صدقه 
   ایلنــا | کمترین تعداد صندوق هاى صدقات 
معابر در استان کردستان است. اما کمترین درآمد 
از این صندوق ها مربوط به اســتان سیســتان و 
بلوچستان است. باالترین میزان درآمد صندوق هاى 
صدقات معابر متعلق به استان خراسان رضوى است 
و در مجموع در هشــت ماهه ابتداى سال جارى 
یعنى تا آبان ماه فقط از صندوق هاى معابر حدود 40 
میلیارد تومان درآمد کمیته امداد امام خمینى(ره) 

بوده است.

ضربه گیر تحریم ها شده ایم
   فارس | ســعید نمکى، وزیر بهداشت اظهار کرد: 
چندى پیش، یکى از امامان جمعه در فرمایشــات خود 
گفت، دارو یافت نمى شود و چنانچه یافت شود، قیمت 
آن گران اســت! اما هیچوقت از بنده ســئوال نکرد که 
شما در شــرایط تحریم اساســًا چگونه داروها را تهیه 
مى کنید؟ هیچکسى ســئوال نمى کند در این باتالقى 
که ماه عسلش گذشته، چگونه سر مى کنید؟ فقط پشت 
تریبون ها، مؤاخذه و محکوم مى کنند. گویا فقط ما باید 

پیشانى ضربه گیر تحریم ها باشیم.

شعاردرمانى بس است
   برترین هــا | روزنامه «جمهورى اســالمى» در 
بخشى از ســرمقاله روز گذشــته خود از عدم توجه به 
محرومان انتقاد کرد. این روزنامه نوشت: «با شعاردرمانى 
هیچ مشکلى حل نمى شود. باید تمام سیاست هایى که به 
بیشتر شدن فاصله طبقاتى منجر مى شوند کنار گذاشته 
شوند و فقرزدایى به معناى واقعى کلمه اجرایى شود. این 
کار فقط از عهده کسانى برمى آید که تافته جدابافته اى 
نباشند تا بتوانند حال و روز مردم را بفهمند و درصدد حل 
مشکالت آنان برآیند. مشــکل معیشتى مردم که حل 
شــود، دین دارى و قانونمندى و امنیت را نیز خود مردم 

تضمین خواهند کرد.»

از «کانال 16» چه مى دانید؟
   خبرگزارى دانشجو | یکى از کاربران توییتر در 
صفحه کاربرى خود نوشت: نیروى دریایى سپاه به همه 
صیادان ایرانى اعالم کرده است که نه شناور هاى ائتالف 
و نه شناور هاى آمریکایى حق هیچگونه بازرسى، توقیف 
و سئوال و جواب از هیچیک از قایق هاى صیادى ایرانى را 
به خصوص در آب هاى سرزمینى و منطقه اى انحصارى و 
اقتصادى کشورمان ندارد. سپاه همچنین از همه صیادان 
ایران خواسته تا در صورت چنین اتفاقى، ضمن همکارى 
نکردن با شناور هاى خارجى، سریعاً مراتب را روى کانال 
16 دریایى به گشتى هاى نیروى دریایى سپاه اطالع دهند.

شادى کنید خب!
   روزنامه همدلى | حــال روح و روان جامعه 
خوب نیست، کسى هم به آن توجهى ندارد، اگر هم مورد 
توجه قرار بگیرد، در حد چند ســخنرانى و چند نشست 
دست چندم است و باز این عامل پویایى جامعه به دست 
فراموشى سپرده مى شود. باید سعى کنیم علیرغم تمام 
مشکالت و محدودیت ها شادى را تمرین کنیم و امیدوار 
باشیم روزى فرا برسد که افسردگى از این جغرافیا کوچ 
کند و مردمان ســرزمین ما آنطور که باید خنده بر لب 

داشته باشند.

ردصالحیت اصولگرا یان
   برترین هــا | روزنامه «اعتماد» گزارشــى درباره 
ردصالحیت نمایندگان فعلى براى دوره بعدى مجلس 
منتشر کرد. در این گزارش آمده:  ظاهراً 248 نفر نسبت 
به نام نویسى مجدد براى انتخابات مجلس یازدهم اقدام 
کرده اند. حال آنکه از همین تعداد نیز 12 نفر در مرحله 
نخست بررسى صالحیت ها توسط هیئت هاى اجرایى 
زیرنظر وزارت کشور ردصالحیت شده اند. 12 نماینده اى 
که 9 نفرشان از میان اصولگرایان فعلى پارلمان هستند و 
سه نفر نیز از جمع «امیدى ها»که ازقضا همگى ازجمله 

نمایندگان استان فارس هستند.

بهترین پیشنهاد تا امروز
   انتخــاب | امیر موسوى، دیپلمات سابق در ارتباط 
با سفر حســن روحانى به کشــور ژاپن اظهار کرد: در 
مقطع کنونى شاهد هســتیم که از سوى «آبه شینزو»، 
نخســت وزیر ژاپن پیشــنهاداتى ارائه شــده که حتى 
مى توان از آن به عنوان بهترین پیشــنهاد تاکنون یاد 
کرد. پیشــنهادى بر این مبنا که تحریم ها لغو شــود و 
محدودیت هاى هسته ایى، با مشابهت نزدیک به برجام 

بر تهران اعمال شود.

خبرخوان

بودجه پیشــنهادى دولت به مجلس، صــداى تعدادى از 
نمایندگان را درآورده اســت. آنها معتقدند اعداد و ارقام درج 
شــده براى بودجه سال آینده کشــور مطابق با واقعیت ها 
تنظیم نشده است. غالمعلى جعفرزاه ایمن آبادى، نماینده 
مردم رشت و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، یکى 
از همین نمایندگان است. او در گفتگو با خبرگزارى «ایلنا»، 
اظهارات قابل تأملى درباره واقعیت هاى بودجه 99 از نگاه 

مجلس داشته است.
  گفته مى شود این بودجه بر اساس شرایط تحریمى کشور 
بر محورهاى استقامت و ایستادگى بسته شده، اما واقعیت امر 
آن است مقاومتى که مسئوالن و تصمیم گیران از آن صحبت 
مى کنند بیشتر به سمت و سوى ملت بوده است نه حاکمیت.

  آنچه ما مشاهده مى کنیم این است که نه هزینه هاى دولت 
کاهش پیدا کرده است و نه اینکه نظام صرفه جویى در قوه 

مجریه استقرار پیدا کرده، پس این چه بودجه مقاومتى است؟
  بودجه سال 99 شــامل درآمدهاى کاذب و غیرواقعى در 
کنار اعداد غیرواقعى است و معتقدم آن چیزى که به عنوان 
بودجه این روزها در صحن خانه ملت مطرح مى شود، روى 

کاغذ است و بس.
  بودجه باید شرایط کشور را تغییر دهد نه بارى بر مشکالت 
مردم اضافــه کند. بودجه اى که از ســوى رئیس جمهور به 
مجلس تحویل داده شد تورم زاست و بسیار کسرى خواهد 

داشت.
  بودجه به هیچ عنوان واقعى نوشته نشده است، مطالبى 
هم که در کتابچه بودجه منتشر شــده به درد بخور و قابل 

احصا نیست.
  قرار بود اصالح ساختار بودجه به صحن مجلس بیاید اما 
نیامد، آن زمان دولت ادعا داشت نیازى به آن ندارد و این مهم 
را لحاظ خواهد کرد، حــال بفرمایند کجاى بودجه اى که به 
خانه ملت آورده شد اصالح ســاختارى اتفاق افتاده است، با 

شعار و حرف کارى از پیش نمى رود.
  همه مى توانند یک کارى انجــام دهند اما بگویند که در 
حال انجام کارى به نفع دیگران هستند، من هم مى توانم چلو 
کباب بخورم اما بگویم مقابلم نان و پنیر است. بودجه باالى 

500 میلیارد تومان بسته شده اما مى گویند مقاومتى است!
  بودجه در خواب و خیال نوشــته شده اســت و بر اساس 
واقعیت نیست. بودجه باید با واقعیت کف خیابان همخوانى 

داشته باشد که نمى خواند.

رئیس پلیس پایتخت، ورود افراد مسلح به ورزشگاه آزادى 
و شنیده شدن صداى تیراندازى در آذر ماه را تکذیب کرد.

هفته ســیزدهم لیگ برتر و بــازى تیم هــاى فوتبال 
«استقالل» و «شهر خودرو»؛ بازى اى که در نوع انتشار 
اخبار فراتر از مسابقه فوتبال بود؛ پنج شنبه 14 آذر حدود 
ســاعت 15 بعد از ظهر بود که خبر هاى ضد و نقیضى در 
مورد تیراندازى در ورزشگاه آزادى در برخى رسانه هاى 

غیررسمى منتشر شد.
خبرى که ســرهنگ احمد خســروى، رئیــس مرکز 
اطالع رســانى و ارتباطات ناجا در گفتگــو با «میزان» 
دقایقى پس از انتشار این خبر آن را تکذیب کرد و افزود: 
در تماس با 110 اعالم شد دو نفر مسلح وارد ورزشگاه 
آزادى شده اند؛ پس از این تماس، مأموران پلیس براى 
بررســى موضوع، وارد ورزشگاه شــده و در ها را براى 
دقایقى بستند. این مقام پلیس در ادامه البته این نکته را 
هم اضافه کرد که در بررسى ها مشخص شد این گزارش 
کذب بوده و موردى مشاهده نشد. وى در خاتمه گفتگوى 
خود هرگونه تیراندازى در ورزشگاه آزادى را هم تکذیب 

کرد و گفت هیچ تیرى در ورزشگاه آزادى شلیک نشد.
حاال خبرنگار خبرگزارى «میزان» پس از گذشت حدود 
یک ماه از این اتفاق، جزئیات آن را از رئیس پلیس پایتخت 

جویا شد. سردار حسین رحیمى در این باره گفت: اواسط 
آذر ماه، فردى در تماس با ســامانه 110 ادعا کرد دو مرد 
مسلح سیاه پوش وارد ورزشگاه آزادى شده اند و صداى 
تیراندازى شنیده مى شود. در پى این تماس، پلیس وارد 
ورزشگاه شد و بخش به بخش مجموعه ورزشى آزادى 

را مورد بررسى قرار داد. بر اساس گزارش پلیس، احتمال 
ورود اشخاص مسلح به ورزشگاه آزادى رد شد، همچنین 

هیچگونه تیراندازى انجام نشد.
سردار رحیمى در پاسخ به اینکه شــخصى دراین باره 
دستگیر شده است، گفت: فردى که به دروغ این گزارش 

را به پلیس داده بود، بازداشت شــد، اما در بررسى هاى 
پزشــکى وى مشخص شــد این فرد مشکالت روحى 
و روانى دارد و به دروغ خود اعتراف کرد. مســابقه اى 
که در آن روز قرار بود برگزار شــود هم در امنیت کامل 

برگزار شد.

دادســتان عمومى و انقالب شهرســتان پاکدشت از 
دستگیرى دو عضو شورا و 13 نفر از کارکنان شهردارى 

این شهر خبر داد.
رحیم علیشــپور اظهــار کرد: بــا توجه بــه دریافت 
شــکایت هاى مکرر و بیان شــفاهى برخى از مردم و 
مســئوالن مبنى بر فســاد مالى در حوزه ساخت و ساز 
غیرمجاز در شهردارى و شوراى اسالمى شهر پاکدشت، 
رســیدگى به این موضوع به صورت ویژه در دستور کار 
دادستانى قرار گرفت. وى افزود: با تالش سربازان گمنام 
امام زمان(عج) و همکارى سپاه پاسداران و ورود جدى 
دســتگاه قضایى به موضوع، دو عضو شوراى اسالمى 
شهر، 13 نفر از کارکنان شــهردارى پاکدشت و دو نفر 

دیگر به اتهام سوء اســتفاده مالى، اخذ رشوه و واسطه 
گرى در اخذ رشوه تفهیم اتهام و بازداشت شدند.

علیشــپور تصریح کرد: این پرونده مربوط به یک نقطه 
از شهر پاکدشت است و بررسى و تحقیقات براى سایر 
محله ها نیز ادامه خواهد داشــت و با عوامل احتمالى در 
حوزه هاى مختلف شوراى اسالمى، شهردارى و پلیس 

ساختمانى برخورد جدى و قانونى صورت مى گیرد.
شهرستان پاکدشت با سه شــهر پاکدشت، شریف آباد 
و فرون آباد و 350 هزار نفــر جمعیت در 20 کیلومترى 
جنوب شرق تهران واقع شده اســت. شوراى اسالمى 
شهر پاکدشت 9 عضو دارد و ســال گذشته نیز رئیس 

شوراى اسالمى شهر شریف آباد دستگیر شده بود. 

جزئیات رد شدن یک شایعه، یک ماه بعد از انتشار آن

ماجراى حمله مردان سیاهپوش به ورزشگاه آزادى

مسابقات شطرنج سریع و برق آساى قهرمانى جهان قرار 
است از امروز(چهارشنبه) به میزبانى روسیه برگزار شود 
و علیرضا فیروزجا، نخســتین و تنها سوپر استاد بزرگ 
تاریخ شطرنج ایران که در سن 16 سالگى توانسته است 
این مقام را کسب کند زیر پرچم فدراسیون جهانى رقابت 
خواهد کرد. این در حالى است که در جدول این مسابقات 
حریفانى از رژیم صهیونیستى هم حضور دارند. البته هنوز 
پرچم او در سایت فدراسیون جهانى پرچم ایران است، با 
وجود این پشت نام او در سایت رسمى مسابقات قهرمانى 

جهان پرچم «فیده» دیده مى شود.
این اســتاد بزرگ شــطرنج ایران بعد از منع مسئوالن 
ورزش کشور از حضور در مســابقات جهانى روسیه، به 
مسئوالن فدراســیون ایران اعالم کرد که قصد تغییر 
تابعیت دارد. فیروزجا که هم اکنون در فرانســه حضور 
دارد، به صورت شفاهى به مسئوالن فدراسیون شطرنج 
ایران اعالم کرده به دنبال تغییر تابعیت اســت تا از این 

پس زیر پرچمى به جز پرچم ایران مسابقه دهد. 
در همین باره رئیس فدراســیون شطرنج به درخواست 

استاد بزرگ شــطرنج ایران براى تغییر تابعیت واکنش 
نشــان داد و اظهارکرد: فیروزجا تصمیم گرفته به هر 
شکل ممکن در این مسابقات شرکت کند. با او صحبت 
کردیم، اما فیروزجا تصمیمــش را گرفته و به ما اعالم 

کرده مى خواهد تابعیتش را تغییر دهد.
مهرداد پهلوان زاده درباره شــرایط تغییر تابعیت یک 
شطرنج باز گفت: هیئت رئیسه فدراسیون جهانى شطرنج 
مى تواند به تنهایى در این باره تصمیم گیرى و رأى نهایى 
را صادر کند. در واقع این موضوع بدون آنکه ما بتوانیم در 

ایران کارى انجام دهیم، در فیده حل مى شود. 
شهریورماه امسال بود که رئیس فدراسیون شطرنج تغییر 
ملیت ستاره شطرنج ایران و بازى کردن زیر پرچم فرانسه 
را تکذیب کرد. در همان روزها باتوجه به درخشش اخیر 
علیرضا فیروزجا در شــطرنج جهان، شایعه اى مبنى بر 
بازى کردن فیروزجا زیر پرچم فرانسه مطرح شده بود اما 
پهلوان زاده گفت که فرانسه به دلیل اینکه او براى رفت 
و آمد به آن کشور مشکلى نداشته باشد به فیروزجا ویزا 

داده و او اصًال قصد تغییر ملیت ندارد.

تغییر تابعیت سوپر استاد بزرگ شطرنج ایران باالخره تأیید شد

انتقادات یک نماینده مجلس از بودجه نویسى دولت

بودجه 99 در خواب و خیال نوشته شده!

بازداشت مدیران شهرى پاکدشت

روزنامه «ایران» با على تقوى، کارشــناس حقوقى 
و مبارزه بــا پولشــویى وزارت اقتصــاد و دارایى که 
سال هاست از نزدیک در جریان مذاکرات FATF و 
بحث هاى حقوقى و سیاسى داخلى مربوط به آن قرار 

دارد، گفتگو کرده است. 
او در این گفتگو تأکید کرده یکسال پیش آقاى على 
الریجانى، رئیس مجلس شوراى اسالمى این مسئله 
را از قول رئیس دوماى روســیه در مجمع تشخیص 

 FATF مصلحت نظام مطرح کرد کــه اگر ایران به
ملحق نشود و استانداردهاى آن را انجام ندهد، روابط 
مالى خود را با شما قطع مى کنیم. به تازگى آقاى فرهاد 
دژپســند، وزیر اقتصاد و دارایى نیز این مســئله را از 
قول مقام هاى روس مطرح کــرد، درکنار اینها، آقاى 
همتى، رئیس کل بانک مرکزى نیز در نامه اى که به 
مجمع تشخیص مصلحت نوشت، این نکته را از قول 

مقام هاى اقتصادى روسیه مطرح کرد.

روس ها اولتیماتوم دادند

پس از ظهور و بروز انواع و اقســام جانورها در سینماى 
ایران (از مارمولک تا هزارپــا...!)، در تازه ترین ابداعات 
سینمایى، قرار است ســر و کله یک «جن» در سرزمین 
سینماى ایران پیدا شده و آقاى «جن» هم به جمع گیشه 

مداران بپیوندد!
یکى از اهالى سینما پس از شنیدن نگارش فیلمنامه اى 
با محوریت و موضوع حضور یــک «جن»، موقعیت را 
مهیا دیده و با پیشنهاد جذاب 22 میلیاردى به کارگردان 
و  نویسنده، از آنان خواسته بدون محدودیت به سراغ تولید 

فیلمنامه «جنى» بروند!
قید بدون محدودیت به نظر مى رسد نشانه اى از قدرت 
«شبه مافیا»ى سینما دارد که مى تواند هر فیلمى را بدون 
نگرانى از ممیزى هاى مدیریت ســینمایى، روى پرده 
سالن هاى نمایش فیلم بفرستد! موردى که سینماى ایران 
با آن بیگانه نیست و از جمله نسخه یک فیلم شبه کمدى 
بدون لحاظ کردن ممیزى ها بیش از یک ماه روى پرده 
سینماها بود و پس از فروش 20 میلیاردى از ادامه اکرانش 

جلوگیرى شد! اینجا سینماى ایران است!

ظهور «جن» 22 میلیاردى در سینماى ایران!
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نقد و بررسى «گور سفید» 
مدیر مرکز آفرینش هاى ادبى قلمستان گفت:  برنامه 
نقد و بررسى کتاب «گور سفید»، روز  شنبه 7 دى ماه 
از ساعت 16 تا 18 با حضور نویسنده مجید قیصرى و 
منتقد بهزاد دانشگر در سالن حوضخانه قلمستان واقع 
در باغ غدیر برگزار مى شــود. الهه رضایى اظهار کرد: 
این کتاب چاپ مؤسســه افق بوده که از سوى مرکز 
آفرینش هاى ادبى قلمســتان وابســته به ســازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شــهردارى اصفهان به 
منظور نقد و بررسى انتخاب شده که داستان زندگى یک 

دیپلمات و برادرش را روایت مى کند. 

بررسى موضوع
 ازدواج باکیفیت 

مدیر فرهنگسراى پرسش گفت: فرهنگسراى پرسش 
وابســته به ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى 
شهردارى اصفهان از ماه گذشــته با توجه به اهمیت 
موضوع انتخاب در ازدواج، این سلســله نشست ها را 
با موضوع «ازدواج باکیفیت و پایدار» در هشت جلسه 
برگزار خواهد کرد. ســمیه وکیلى با بیان اینکه اکنون 
صدوسیزدهمین نشست از سلسله نشست هاى «جوانى 
فصل رویش» برگزار مى شود، تصریح کرد: این نشست 
با موضوع «چه کسانى براى ازدواج مناسب نیستند؟» 
روز پنج شنبه پنجم دى ماه از ساعت 16 در کتابخانه 

مرکزى برگزار خواهد شد.

اکران فیلم هاى حوزه هنرى 
واحد هنرهاى تصویرى حوزه هنرى استان اصفهان، 
در اقدامى کم نظیر بیش از 40 فیلــم تولیدى خود در 
سال هاى اخیر را در دو روز متوالى به نمایش مى گذارد. 
نرگس رجایــى، مدیر واحد هنرهــاى تصویرى حوزه 
هنرى اصفهان گفت: 40 فیلم از آثار تولیدى حوزه هنرى 
در قالب فیلم هاى انیمیشــن، داستانى و مستند در روز 
چهارشنبه و پنج شنبه 4 و 5 دى ماه با حضور سینماگران 

و عوامل این فیلم ها در دو بخش به نمایش در مى آید.

شستشوي 
شبکه فاضالب نایین

بنا به گزارش روابــط عمومی آبفا منطقــه نایین، در 
راســتاى افزایش عمرشــبکه فاضالب، جلوگیري از 
پس زدگی و گرفتگی، طی چهار ماه گذشــته  بالغ بر 
40کیلومتر از شــبکه فاضالب نایین شستشو شده و 
پیش بینی می شــود با روند فعلی، پیش بینی بودجه
 بهره بــرداري منطقه در زمینه شستشــوي شــبکه

جمع آوري فاضالب تا پایان سال عملیاتی شود.

پر شدن 583 حلقه چاه 
غیرمجاز 

583 حلقه چاه غیرمجاز امســال در اســتان اصفهان 
مسدود شده است. کارشناس حفاظت و بهره بردارى 
شرکت آب منطقه اى اصفهان با اشاره به وضع بحرانى 
منابع آب زیرزمینى که موجب تشــدید افت سطح آب 
زیرزمینى و کسرى حجم مخزن دشت ها شده است، 
گفت: در راســتاى طرح تعادل بخشــى آب در استان 
اصفهان از 35 محدوده مطالعاتى، 27 محدوده مطالعاتى 
ممنوعه و ممنوعه بحرانى هســتند و پر شدن چاه ها 
هم در همین زمینه است. وى اضافه کرد: از یک دهه 
گذشته تاکنون،  6169 حلقه چاه غیرمجاز پر شده است.

طرح جدید کمیته امداد
معاون مشــارکت هاى مردمى کمیته امداد کشور در 
اصفهان گفت: امســال 170 هزار شغل ایجاد کردیم 
و امیدوار هســتیم کمیته امداد امــام خمینى(ره) 30 
درصد سهم اشتغالزایى کشور را داشته باشد. علیرضا 
عسگریان افزود: یک طرح جدید در کمیته امداد براى 
کودکان بى سرپرســت یا بد سرپرست رونمایى شده 
که اگر در اســتان اصفهان هر خانواده 20 هزار تومان 
پرداخت کند تا کمیته امــداد بتواند نیازهاى آنها را که 
حدود 70 هزار نفر هســتند برطرف کند تا سال آینده 
مى توانیم قول بدهیم که هیچ یتیم یا کودك نیازمندى 

در استان اصفهان نباشد.

خبر

رئیس انجمن قطعه سازان استان اصفهان در خصوص 
توقف تولید پراید و پژو 405 در سال 1399، اظهار کرد: 
دو شرکت ایران خودرو و ســایپا، خودروهاى جایگزین 
پراید و پژو 405 را مشــخص کرده اند. ابراهیم احمدى 
در گفتگو با ایسنا افزود: ســایپا در نظر دارد خودرو جدید 
«رهام» را جایگزین پراید کند، همچنین ظرفیت تولید 
تیبا براى جایگزینى پرایــد افزایش خواهد یافت. رئیس 
انجمن قطعه سازان استان اصفهان با تأکید بر اینکه در 
تولید قطعات خودروهاى جایگزین پراید مشکلى نداریم، 
افزود: قراردادهاى تولید قطعات با خودروســازان منعقد 
شده و نمونه هاى این قطعات به شرکت هاى خودروساز 

جهت بررسى ارسال شده است. وى تأکید کرد: البته در 
مسیر تولید قطعات خودروها چالش هایى وجود دارد، اما 
قطعه سازان و خودروســازان به دنبال رفع مشکل براى 
تولید هستند. احمدى تصریح کرد: البته تولید خودرو رهام 
نیازمند سرمایه گذارى سنگینى است و شرکت سایپا به 
دنبال دریافت تسهیالت مناسب براى تولید این محصول 
است. وى با بیان اینکه شــرکت ایران خودرو به دنبال 
جایگزین کردن خودرو پژو 301 به جاى پژو 405 است، 
گفت: از سوى دیگر با بهینه کردن موتور پژو 405، موتور 
جدیدى با نام XU7 پالس تولید مى شــود که موجب 
باال رفتن توان موتور و کاهش مصرف بنزین خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازى استان اصفهان با اشاره به دریافت 
مجوز ساخت 116 کیلومتر از آزادراه اصفهان-شیراز، گفت:  
فعالیت ها و برنامه هــاى مجموعــه ادارات زیرمجموعه 
وزارت راه وشهرسازى در اســتان اصفهان و فرصت هاى 
ســرمایه گذارى در آن به 17 میلیارد دالر اعتبار نیاز دارند. 
علیرضا قارى قرآن با بیان اینکه مهمترین پروژه هاى استان 
در حوزه بزرگراهى و آزادراهى پروژه کنارگذرآزاد راه شرق 
اصفهان است، اظهار کرد: این آزادراه به طول 93کیلومتر با 
اعتبارى بالغ بر 6700 میلیارد ریال در حال احداث است.وى 
افزود: بخش دوم این طرح به طول 30 کیلومتر با مشارکت 
سازمان همیارى شهردارى ها و با اخذ مجوز هیئت وزیران 

در آینده نزدیک آغاز خواهد شد. مدیرکل راه و شهرسازى 
اســتان اصفهان با بیان اینکه پروژه دیگــر آزادراه غرب 
اصفهان به طول 118 کیلومتر اســت که بخش دوم آن در 
سال 96 به بهره بردارى رســید، گفت: بخش پایانى آن به 
طول 28 کیلومتر همزمان با مراسم بهره بردارى، عملیات 
مطالعاتى آن شــروع شــده و پس از انجام مطالعات اولیه 
مسیر، عملیات اجرایى آن آغاز خواهد شد. وى افزود: آزادراه 
اصفهان – شــیراز نیز از محدوده اصفهان تا ایزدخواست 
در حوزه اصفهان به طول 116کیلومتر اســت که با برآورد 
8100 میلیارد ریال، مجوز هیئــت وزیران را اخذ کرده و در 

حال مطالعه است.

17 میلیارد دالر فرصت 
سرمایه گذارى در اصفهان

«رهام» جایگزین
 پراید مى شود

فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان از کشف یک میلیون و 
12 هزار نخ سیگار قاچاق، 380 پاکت تنباکو و 36 قوطى گاز 
فندك قاچاق خبر داد.سرهنگ محمدرضا خدادوست اظهار 
داشت: ماموران گشت کالنترى 28 اصفهان حین گشت زنى 
در حوزه استحفاظى به یک سوارى پژو 405 مشکوك و آن را 

متوقف کردند. پس از هماهنگى هاى الزم از خودرو بازرسى 
شد که یک میلیون و 12 هزار نخ سیگار، 380 پاکت تنباکو و 
36 قوطى گاز فندك خارجى فاقد مدارك گمرکى کشف شد. 
در این خصوص دو نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده براى 

اقدامات قانونى به مراجع قضائى تحویل داده شدند.

مدیر روابط عمومى اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
درباره نحوه جبران تعطیلى  مدارس در ایام آلودگى هوا گفت: این 
اختیار به شوراى مدرسه واگذار شده است تا این تعطیلى ها را به 
نحوى در ایام پنج شنبه ها جبران کنند. رحمت ا... ممیز در گفتگو 

با فارس ادامه داد: مرجع اینکه این مؤسسات تعطیل باشند یا خیر 
بر عهده خود مدیر آموزشگاه است؛ اما توصیه کارگروه اضطرار 
آلودگى در آن روز تعطیلى مدارس و مراکز آموزشى است؛ چرا 

که انباشت آلودگى ها براى تمامى گروه ها خطرناك است.

پس از دوره یکــى دو ماهه از افزایش آمــار ابتال به بیمارى 
آنفلوآنزا، حاال تب این بیمارى در استان اصفهان کاسته شده 
است.مدیرگروه مبارزه با بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت 
استان اصفهان ابراز امیدوارى مى کند که موج این بیمارى تا 
پایان بهمن ماه به حالت عادى بازگردد. رضا فدایى بیان کرد: 
موارد ابتال به آنفلوآنزا در حال کاهش است و این روزها تعداد 
کمترى از افراد به علت این بیمارى به مراکز درمانى مراجعه 
مى کنند.وى از بیان آمار مرگ و میر ناشــى از این بیمارى 
خوددارى کرد، اما گفت: شهروندان بدانند که عدد مبتالیان 

به این بیمارى رو به افت است و ان شاءا... تا اواخر بهمن ماه 
وضعیت به حالت عادى بازمى گردد.

جمعى از معلمان اصفهانى در پى افزایش تعطیالت ناشى از آلودگى هوا در چند روز اخیر 
و براى تدریس به دانش آموزان خود، به استفاده از فضاى مجازى و شبکه هاى 

اجتماعى روى آورده ا ند.آلودگى هوا در پاییز و زمســتان امســال در 
بسیارى از شــهرهاى بزرگ کشــورمان، به تعطیلى مدرسه ها در 
روزهایى از سال تحصیلى منجر شد به طورى که از آبان تا اوایل 
دى، مدرسه هاى کالنشهر اصفهان و تعدادى از شهرهاى تابعه 
این استان حدود ده روز تعطیل بود هرچند دو روز تعطیلى به دلیل 

ناآرامى هاى آبان را نیز باید به آن اضافه کرد.
این تعطیلى ها که گاه تا چهار روز پیاپى هم در اصفهان اتفاق افتاده، 

نگرانى هایى را براى مدیران و معلمان مدارس و والدین و دانش آموزان 
به دلیل عقب افتادگى آنها از برنامه درسى ایجاد کرده است به همین دلیل معلمان 

بر آن شدند تا از امکانات موجود در فضاى مجازى براى جبران عقب ماندگى تحصیلى 
دانش آموزان استفاده کنند.

این دســته از معلمان در مقاطع مختلف تحصیلى با ایجاد گروه هایى 
در برخى از شــبکه هاى اجتماعى و برقرارى ارتبــاط با والدین و 
دانش آموزان، محتواى درسى خود را در قالب برنامه هاى صوتى 
و تصویرى، ارائه و عده اى نیز تکالیفى را براى مرور درس ها براى 

دانش آموزان تعیین کردند.
هرچند بسیارى از معلمان و مســئوالن مدرسه ها در گذشته نیز 
گروه ها و کانال هایى را براى اطالع رسانى و ارتباط بیشتر با والدین 
راه اندازى کرده بودند، در این روزها از این امکانات براى جبران تعطیالت 

پیش بینى نشده ناشى از افزایش آلودگى هوا استفاده کردند.

یک پژوهشــگر و مدرس نجوم گفت: آخرین کسوف 
(خورشید گرفتگى) امسال که پنجم دى ماه رخ مى دهد، 
از نوع حلقوى است و از کشورهاى حاشیه جنوبى خلیج 
فارس آغاز خواهد شد و تا جنوب شرقى آسیا ادامه دارد. 

عمران مرادى اظهــار کرد: شــهروندان در اصفهان با 
پوشــش 68 درصدى مى توانند این پدیده نجومى را در 
ساعت 7 و 2 دقیقه صبح از افق شرقى مشاهده کنند و این 
رخداد تا ساعت 8 و 23 دقیقه ادامه دارد. وى در توضیح 
خورشیدگرفتگى حلقوى گفت: این نوع کسوف به این 
معنى است که تنها وسط خورشــید توسط ماه پوشیده 

مى شود و اطراف آن به شکل یک دایره مشخص است.
مرادى در خصوص رؤیت این رویداد طبیعى هشدار داد: 
این خورشیدگرفتگى به دلیل جزئى بودن با چشم قابل 
رؤیت نیست و حتى اگر نور خورشید نیز کاهش محسوسى 

یافت همچنان نباید با چشم غیر مسلح به آن نگاه کرد.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: اجراى طرح زوج و 
فرد از در منزل در اصفهان مجوز شوراى ترافیک را دریافت 

کرد و قرار است این طرح از یک ماه آینده اجرا شود.
ســرهنگ محمدرضا محمدى در گفتگو با «ایمنا» با بیان 
اینکه روز دوشــنبه طرح زوج و فرد از در منازل در اصفهان 
در شوراى عالى ترافیک استان اصفهان مطرح شد، اظهار 
کرد: این شــورا اجراى این طرح را تأیید و براى اجراى آن 
برنامه ریزى هاى الزم انجام شد. وى با بیان اینکه شهردارى 
موظف به تأ مین زیرســاخت ها و همچنین ارسال پیامک 
جریمه براى شهروندان متخلف اســت، افزود: همچنین 
مقرر شد 223 دوربین موجود در سطح شهر اصفهان عالوه 
بر فاکتورهایى که براى آنها تعریف شــده نسبت به اعمال 

قانون براى ورود به طرح زوج و فرد و نداشــتن معاینه فنى 
خودرو اقدام کنند.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان با بیان اینکه قرار است 
شهردارى حداکثر تا یک ماه آینده زیرساخت هاى مورد نیاز 
براى اجراى طرح زوج و فرد از در منازل را اجرایى کند، گفت: 
پلیس راهور نیز در این زمینه همکارى ها و هماهنگى هاى 

الزم را با شهردارى خواهد داشت.
وى جریمه تعریف شده براى خودروهاى فاقد معاینه فنى 
خودرو و خودروهاى متخلف در محــدوده زوج و فرد را به 
ترتیب 50 و 20 هزار تومان اعالم کرد و افزود: پیشــنهاد 
افزایش جریمه تخلفات مربوط با آلودگى هوا از سوى نیروى 

انتظامى به مجلس شوراى اسالمى ارائه شده است.

مدیرعامل سازمان ساماندهى مشاغل شهرى و فرآورده هاى 
کشــاورزى شــهردارى اصفهان گفت: از احداث شهرك 
صنایع دستى در این شــهر خبر داد و گفت: در حال حاضر 
پیگیرى هاى الزم براى دریافت مصوبات کمیسیون ماده 5 
در این زمینه در حال انجام است.محمد مجیرى اظهار کرد: 
بر اساس برنامه ریزى هاى انجام شده، محل احداث شهرك 
صنایع دستى اصفهان ابتداى جاده باغ رضوان رو به روى باغ 
بین المللى گل و گیاه ارغوان جانمایى شده است. وى ادامه 
داد: برخى تولیدکنندگان صنایع دســتى در حاشیه میدان 
امام(ره) و بازار اصفهان، فعالیت هاى ُپرخطرى از جمله ایجاد 
آلودگى هاى صوتى و زیســت محیطى در مجاورت بافت 
تاریخى شهر دارند که براى نجات دادن هسته مرکزى شهر 
از خطرات زیست محیطى و نیز آتش سوزى و ایجاد فضاى 

توریستى و گردشگرى احداث شهرك صنایع دستى اصفهان 
در دســتور کار قرار گرفت.مدیرعامل سازمان ساماندهى 
مشاغل شهرى و فرآورده هاى کشاورزى شهردارى اصفهان 
با بیان اینکه براى احداث شهرك صنایع دستى حدود 67 
هکتار زمین در نظر گرفته شده است، افزود: حدود 47 هکتار 
از این عرصه براى ایجاد فضاى ســبز و جنگل کارى و 20 
هکتار براى بخش کارگاه هاى صنایع دستى در نظر گرفته 
شده اســت.  وى گفت: شهرك صنایع دســتى و هنر شهر 
اصفهان به صورت یک محل توریستى احداث مى شود که 
در بخش اول گالرى ها، نمایشگاه ها و فروشگاه هاى عرضه 
تولیدات و در الیه دوم واحدهاى تولیدى مستقر مى شود به 
صورتى که گردشگران از نزدیک با واحد صنفى ارتباط برقرار 

کنند و فرایند تولید صنایع دستى را از نزدیک شاهد باشند.

کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان اصفهان با 
بیان اینکه وضعیت کیفى هوا در روز چهارشنبه (امروز) 
ناســالم براى گروه هاى حساس است، گفت: غلظت 
آالینده ها از چهارشنبه شــب با نفوذ موج ناپایدار به 
اســتان کاهش مى یابد و روز پنج شنبه بهبود نسبى 

کیفیت هوا را در اصفهان شاهد خواهیم بود.
ویکتوریا عزتیان در گفتگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به 
تداوم پایدارى هوا در اســتان تا پایان روز چهارشنبه، 
اظهار کرد: وضعیت جوى بیشتر مناطق استان در این 
مدت به صورت صاف تا کمى ابرى و گاهى وزش باد 

مالیم خواهد بود.

مدیر منطقه 10 شــهردارى اصفهان از بهره بردارى 
پارکینگ طبقاتى عســکریه تا پایان سال جارى خبر 
داد و گفــت: این پارکینگ در مجاورت بیمارســتان 
عســکریه با ظرفیــت 220خودرو در حــال احداث
 است. حمید شــهبازى اظهار کرد: پروژه مشارکتى 
پارکینگ عسکریه با هزینه 30 میلیارد ریالى منطقه 
10 و تامین مابقى اعتبارات توسط بیمارستان، در حال 
احداث است و با توجه به تعداد زیاد مراجعه کنندگان 
به این بیمارســتان از پروژه هاى اصلى این منطقه به 

شمار مى رود.

مدیرعامل شرکت پویش معادن ذوب آهن اصفهان گفت: 
عوارض 25 درصدى بر روى صادرات سنگ آهن بازدارنده 
نبود و پیشنهاد فوالدى ها وضع عوارض 40 درصدى بود. 
حسن محمدى اظهار کرد: ذوب آهن در شرایط فعلى با 60 
درصد ظرفیت در حال کار است یعنى براى 3/6 میلیون 
تن ظرفیت اسمى کارخانه، ذوب آهن نیازمند 6/5 میلیون 
تن مواد آهن دار است. شــرکت براى سال جارى تولید 3 
میلیون و 50 هزار تن چــدن را برنامه ریزى کرد که براى 
تولید این میزان چدن، 5 میلیون تن مواد آهن دار نیاز است. 
پس از یکســال پیگیرى و با تأخیر چهار ماهه، در تیر ماه 
یک ظرفیت یک میلیون و 750 هزار تنى سنگ آهن از دو 
معدن چاه گز به میزان 750 هزار تن و سنگان یک میلیون 
تن، سهمیه به ذوب آهن اختصاص داده شد. اگر این عدد 
با نیاز اصلى ذوب آهن مقایسه شود خواهیم دید که تنها 35 
درصد را به نوعى دولت تأمین کرده است در حالى که قبل 
از واگذارى ذوب آهن، با استناد به بودجه هایى که ساالنه 
ایمیدرو براى شــرکت هاى تابعه در نظر مى گرفت، 100 

درصد نیاز واحدها از معادن مختلف تأمین مى شد. 
محمدى گفت: اتفاقى که در ســال جارى رخ داد این بود 
که جهشى در نرخ ارز اتفاق افتاد و به طور همزمان بهاى 
سنگ آهن در بازارهاى جهانى افزایشى شد و از متوسط 
60 تا 70 دالر بــه 130 و حتى 140 دالر هم رســید. در 
مقابل جهش منفى براى ذوب آهن رخ داد و آن، سیاست 
وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار در کنترل و کاهش بهاى 
شمش و نیز محدودیت هاى عرضه محصوالت ذوب آهن 
در بورس کاال بود. در نتیجه طبیعى اســت که صادرات 
به فروش داخلى ترجیح داده مى شود. ضمن آنکه به جز 

چند معدن کوچک، عمده صادرکنندگان سنگ آهن تاجر 
هســتند و تنها زمانى که یک اصالح از سوى ذوب آهن 
در قیمت ســنگ اتفاق افتاد شاهد فروش سنگ از سوى 

معدن داران به شــرکت بودیم. اما در مجموع تمامى این 
اتفاقات سبب شد حتى با وضع تعرفه 25 درصدى بر روى 
صادرات سنگ آهن، ذوب آهن 20 تا 25 درصد زیر ظرفیت 

3 میلیون تــن فعالیت کند که علت اصلى آن نرســیدن 
سنگ آهن است.

مدیرعامل شــرکت پویش معــادن ذوب آهن اصفهان 

خاطرنشان کرد: به نظر مى رســد عوارض 25 درصدى 
بازدارنده و کنترل کننــده صادرات نبوده و پیشــنهاد ما 
عوارض 40 درصدى است و نکته مهم دیگر کیفیت یک 
میلیون و 750 هزار تن ســنگى است که براى ذوب آهن 
در نظر گرفته شده اســت. وى تصریح کرد: محصوالت 
ذوب  آهن با به روزترین کیفیت و اســتانداردهاى جهانى 
تولید و بــه بازارهاى اروپایى عرضه مى شــوند لذا چدن 
تولیدى باید کیفى باشد درحالى که ماده اولیه اختصاص 
یافته به ذوب آهن به لحاظ کیفى باالنس خوبى ندارد. از 
این رو با توجه به جذابیت نقدینگــى و دالر براى بخش 
خصوصى که عامل عــدم تمایل این بخش به ســمت 
ذوب آهن اســت، اتفاقات اخیر در حوزه قیمت، نقدینگى 
ذوب آهن را نیز از این شــرکت خارج کرد و سبب کاهش 

موجودى سنگ آهن ذوب آهن شد. 
محمدى  در بخش دیگرى از صحبــت هاى خود گفت: 
ذوب آهن در برهه اى پیشــنهاد واگذارى معدن یا پهنه 
معدنى را ارائه کرد و در همین راستا ستاد رفع موانع تولید در 
تیر ماه سال جارى مصوب کرد که وزارت صمت، معدنى 
را در اختیار ذوب آهن قرار دهد اما هیچ اقدامى از ســوى 
وزارتخانه صورت نگرفت. ذوب آهن براى سرمایه گذارى 
در معادن کشور همسایه یعنى افغانستان که معادن غنى 
سنگ آهن دارد نیز پیشنهاد داده است اما جالب اینجاست 
که افغانستان على رغم اینکه با مسائل امنیتى درگیر بوده و 
به لحاظ اقتصادى با نوساناتى مواجه است، اجازه صادرات 
سنگ آهن به صورت خام، کنسانتره و گندله را نمى دهد 
و اولین محصولى که اجازه صادرات از افغانســتان را دارد 

آهن اسفنجى است. 

تأثیر صادرات سنگ آهن بر افت کمى و کیفى محصوالت ذوب آهن

عوارض 25 درصدى را 40 درصد کنیــد 

اصفهان داراى شهرك صنایع دستى مى شود  زوج و فرد از در منزل، از یک ماه دیگر

مدیرکل میراث فرهنگى استان اصفهان گفت: مسئله 
سرقت در مقبره سلطان بخت آقا صحت نداشته و در 
واقع یک گودبــردارى غیرمجاز با هدف یافتن گنج 
انجام شده که پرونده آن نیز تشکیل شده و در دست 

بررسى است.
مقبره سلطان بخت آقا یا مناره هاى ساربان در محله 
دردشت اصفهان براى حدود چند صد سال مى شود 
که در یکى از قدیمى ترین محله هاى شهرجا خوش 
کرده اند؛  این اثر که به ثبت ملى نیز رســیده یکى از 
مهم ترین جاذبه هاى محور گردشــگرى اصفهان 
پیش از صفوى یعنى میدان عتیق، مســجد جامع 
عباسى و محله جوباره است. حاال خبرى عجیب از 
این بنا به گوش مى رسد، سارقانى که شب ها با خیال 
راحت و ابزارآالت پیشرفته به داخل بنا رفته و قصد 

طمع دارند.
فریدون الهیارى در گفتگو با ایمنا درباره این اتفاق 
اظهار کرد: مقبره سلطان بخت آقا از آثار وقفى و در 
اختیار اداره اوقاف است؛  مسئله سرقت در آن جا نیز 
صحت نداشته و در واقع یک گودبردارى غیر مجاز 
انجام شده که پرونده آن نیز تشکیل شده و در دست 
بررسى است. این محل موقوفه اى است و هیئت امنا 
دارد، با این حال نمى توانیم آن ها را مقصر این اتفاق 
بدانیم، بلکه باید ریشه یابى کنیم که چرا عده اى در 
کنار این مقبره  با انجام حفارى غیرقانونى به دنبال 
گنج هستند. باید به دنبال ریشه هاى فرهنگى این 
اتفاق در جامعه اى باشــیم که میراث فرهنگى آن 
هزاران ســال را بدون متولى سپرى کرده، اما امروز 
با تمام تمهیداتى که اندیشــیده  شده این مشکالت 

وجود دارد.

 حمله گنج یاب ها به 
مقبره سلطان بخت آقا

نحوه جبران تعطیلى ها  

پوشش 68 درصدى کسوف در اصفهان

تب آنفلوآنزا در اصفهان افتاد

کشف بیش از یک میلیون نخ سیگار قاچاق  

آلودگى هوا، شبکه هاى اجتماعى را مدرسه کرد  پارکینگ عسکریه امروز هوا ناسالم مى شود
در آستانه افتــتاح
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تازه ترین آلبوم محسن چاوشى با نام «بى نام» (قمارباز) با 
11 قطعه منتشر شد.

آلبوم «بى نام» محسن چاوشــى با نام «قمارباز» که از 
ماه ها پیش با حاشــیه ها و جنجال هایى همراه شده بود 
سرانجام بعدازظهر دوشنبه دوم دى ماه منتشر شد. نسخه 
دیجیتال این آلبوم هم اکنون در سامانه بیپ تونز در اختیار 

مخاطبان قرار گرفته است.
این آلبوم نیز همچون ســایر آثار چاوشى پیش از انتشار 
لو رفت. پیش از این اعالم شــده بود که «بى نام» قرار 
است صبح روز سه شنبه منتشر شــود اما ظهر دوشنبه 
لینک آلبوم در برخى سایت ها منتشر شد و عوامل آلبوم 
را مجاب کرد تا لینک دانلود قانونى آن را زودتر از موعد 

مقرر فعال کنند.
دهمین آلبوم رسمى چاوشى ابتدا قرار بود در اواخر خرداد 

به انتشــار برســد که ماجراى نام جنجالى آلبوم و شعر 
«قمارباز» انتشــار آن را ماه ها به تعویق انداخت. اولین 
تاریخ رسمى اعالم شده براى انتشار این آلبوم 5 آذر بود 
که پس از ناآرامى هاى آبان ماه آلبوم به تعویق افتاد. پس از 
آن اعالم شد آلبوم در تاریخ 26 آذر منتشر مى شود که یک 
روز قبل از تاریخ مذکور نیز خبر به تعویق افتادن دوباره آن 
رسانه اى شد. نسخه دیجیتال این آلبوم نهایتًا دوشنبه در 
اختیار مخاطبان موسیقى قرار گرفت و نسخه فیزیکى آن 
که توسط شرکت ایران گام توزیع مى شود نیز از دیروز سه 

شنبه در شهرهاى مختلف کشور عرضه شد.
محســن چاوشــى در آلبوم «بى نام» که 11  قطعه دارد 
اشعارى از موالنا، سعدى، فصیح الزمان شیرازى و وحشى 
بافقى را اجرا کرده است. آهنگسازى، تنظیم و میکس و 
مسترینگ این آلبوم برعهده محسن چاوشى بوده است.

به تازگى ویدیویى توسط رضا صادقى، خواننده محبوب کشورمان 
منتشر شده که او دست به اقدام جالبى زده است.

در ایــن ویدیو رضــا صادقــى در صندلى عقب یک تاکســى 
نشسته و داخل تاکســى آهنگى از این خواننده پخش مى شود. 
بعــد صــداى خــود او پخش مى شــود کــه مى گویــد: «آیا 
ممکنــه هنرمنــدان بیــن مــردم بیــان؟ یعنــى ممکنــه

تو تاکســى به بغل دست تون یا پشــت ســرتون نگاه کنین و 
هنرمندى رو ببینید؟»

وقتــى ذهــن مســافران آمــاده مى شــود حــاال خــود
رضا صادقى شــروع به پرسیدن همین ســئوال مى کند و وقتى 
آن شــخص صدا را مى شــنود برمى گردد و چهره رضا صادقى 

را مى بیند.
انتشار این ویدیو از خوشحالى مردم حین دیدن رضا صادقى حس 
خوبى را بین مردم به وجود آورده است. کاربرى نوشت: «همین 
کارهاى کوچیک مى تونه حداقل نشــاط کوچکى به جامعه بده 
و حال چند نفر رو هم خوب کنه. به نظــرم کار جالبى کرده رضا 

صادقى.» 

در فیلم ســینمایى «آشــغال هاى دوست داشــتنى اصل»، نســخه تازه فیلم 
«آشغال هاى دوست داشتنى» که براى حضور در جشنواره فجر ارائه شده، بهروز 
وثوقى بازى کرده است؛ اتفاقى که پس از طى مراحل تولید این فیلم رخ داده و 
محسن امیریوسفى در سفر به آمریکا رقم زده و اکنون همزمان با ارائه نسخه تازه 

این فیلم به دبیرخانه جشنواره ملى فیلم فجر علنى شده است.
به گزارش «تابناك»، فیلم سینمایى «آشغال هاى دوست داشتنى» به کارگردانى 
محسن امیریوسفى پس از شش ســال پیگیرى مداوم امیریوسفى از 24 بهمن 
97 رفع توقیف شد و در سالن هاى ســینما به نمایش عمومى درآمد و با استقبال 
عمومى رو به رو شد. «آشغال هاى دوست داشتنى» چهار بار تا پاى اکران رفته 
بود اما هر بار به نحوى مانع از این اتفاق شدند تا اینکه در نهایت حجم اعتراضات 
و فشار ها به حدى رسید که مسئوالن سینمایى این فیلم را اکران کردند تا از فشار 

خالص شوند.
اکنون پس از پایان آن اکران، محسن امیریوسفى از فیلم پیشین نسخه اى تازه 
آماده کرده که حدود 100 دقیقه است و بخش عمده آن حاوى سکانس هاى تازه 
است و 55 دقیقه آن با نسخه اکران شــده، متفاوت است. امیریوسفى براى این 
نسخه تازه از فیلمش با عنوان «آشــغال هاى دوست داشتنى اصل» فرم حضور 
در جشنواره ملى فیلم فجر را پر کرده است؛ فرمى که او در شش دوره جشنواره 
فجر براى نسخه پیشین پر کرده و هر بار به بهانه اى فیلمش را نپذیرفتند و حتى 
اجازه ندادند هیئت انتخاب آن را ببیند در نهایت با اکــران فیلم، تصور مدیران 
سینمایى چنین بود که ماجرا به پایان رســیده اما امیریوسفى حاال فصل تازه اى 

را گشوده است.
از روز یک شنبه، یک خبر درباره نسخه تازه «آشغال هاى دوست داشتنى» منتشر 
شد و آن حضور بهروز وثوقى، بازیگر سینماى پیش از انقالب در این فیلم است. 
خبرى که پیگیرى ها حکایت از آن دارد که صحت داشــته و در نسخه اى که به 
دبیرخانه جشنواره فجر ارائه مى شــود، این سکانس ها وجود دارد. در این نسخه 

اصل بهروز وثوقى در کنار دیگر بازیگران فیلم ایفاى نقش مى کند.
به گفته منابع مطلع، امیریوســفى فیلمبردارى این سکانس ها را شخصًا در پاییز 
سال 91 و پس از طى مراحل تولید در ایران، طى سفرى که به آمریکا داشته انجام 
داده و با توجه به آنکه مراحل فنى و نهایى فیلم در آنجا انجام شده، عوامل فیلم نیز 
از این موضوع اطالع نداشته اند و روز دوشنبه پس از افشاى خبر این اقدام، از آن 
مطلع شدند و صحت و سقم آن را جویا شدند. امیریوسفى با توجه به حواشى که 

بر سر اکران نسخه پیشین رخ داده بود، ترجیح داد نسخه اولیه اکران شود و حاال 
در نسخه تازه، وثوقى ایفاى نقش کرده است.

تاکنون سابقه نداشته یک فیلمساز آنچنان میزان قابل توجهى سکانس در مرحله 
تولید ضبط کرده و استفاده نکند که با این سکانس هاى اضافه بتواند یک نسخه 
کامالً متفاوت و تازه ارائه کند . به همین دلیل در ایــن ارتباط خأل قانونى وجود 
دارد و مشخص نیست امیریوسفى مى تواند براى این فیلم به عنوان یک اثر تازه 
پروانه نمایش بگیرد و آن را اکران عمومى کند؟ با توجه به سکوت قانونى ظاهراً 
در این زمینه و حتى درباره حضور در جشــنواره فجر، منعى وجود ندارد، اما این 

فقط قانون مکتوب است!

آغاز اکران فیلم هاى 
«زیرنظر» 
و «سونامى» با موضوعاتى 
کمدى و در خور تأمل

م و «سونامى» با
کمدى و در

قرار است از امروز چهارشــنبه، دو فیلم سینمایى «زیر 
نظر» و «سونامى» با موضوع هاى کمدى و ورزشى در 

سینما ها اکران شوند.
فیلم سینمایى «زیر نظر» به کارگردانى مجید صالحى، 
تهیه کنندگى رامبد جوان و محمد شایسته و نویسندگى 

ابوالفضل کاهانى است.
در این فیلم رضا عطاران، امیــر جعفرى، آزاده صمدى، 
مهران احمدى، رضا پرســتش، ســروش جمشیدى، 
علیرضا استادى، امیرنورى، سیاوش مفیدى، سیدعلى 
صالحى، مصطفى راد، عباس جمشیدى فر، سامیه لک 
و... نقش آفرینى مى کنند. جدیدترین فیلم بلند سینمایى 
مجید صالحى در مقام کارگردانى، اثرى کمدى است که 

پیش بینى مى شود با استقبال رو به رو شود.
رضا عطاران پس از موفقیت گیشه اى فیلم هاى «هزارپا» 
و «مصادره» که آخرین اکران هاى کمدى او در سینما ها 

بود، حاال با این فیلم برگشته تا دوباره موفقیتش را ادامه 
دهد؛ این بازیگر ســالى پرکار را در پیش دارد. چنانچه 
نامش در فهرست چند فیلم رسانه اى شده است. حاال باید 
دید آقاى بازیگر دوباره مى تواند یکه تازى کند و در صدر 

پرفروش ها قرار بگیرد.
اما «سونامى» اولین فیلم بلند سینمایى میالد صدرعاملى 
در مقام کارگردانى اســت که تهیه کنندگى آن را على 
سرتیپى عهده دار بود و در بخش نگاه نو سى و هشتمین 

جشنواره فیلم فجر حضور داشت.
بهرام رادان، مهرداد صدیقیان، علیرضا شــجاع نورى، 
فرشــته حســینى، رعنا آزادى ور، امیرمهــدى ژوله و 

محمدرضا غفارى و... بازیگران این اثر هستند.
در خالصه داستان این فیلم آمده: «در آخرین اردوى تیم 
ملى تکواندو، سرمربى و سه تن از بهترین بازیکنان تیم در 
دانمارك پناهنده شده و به ایران بازنگشته اند. این فرصتى 

است که خسروى، ســرمربى قدیمى و کهنه کار بعد از 
سال ها بازگردد و کار نیمه تمامش را به پایان برساند.»

بهرام رادان در نقش «مرتضى نژادى»، مهرداد صدیقیان 
در نقش «بهداد مقیمى»، علیرضا شجاع نورى در نقش 
«اســتاد خســروى»، رعنا آزادى ور در نقش «پریسا»، 
فرشته حسینى در نقش «ترگل ابراهیمى»، امیرمهدى 
ژوله در نقش «دشــتى»، محمدرضا غفــارى در نقش 
«رضا»، علیرضا اســتادى و امیر شریعت در نقش دکتر 

فیلم هستند.
بهرام رادان بازیگر اصلى «سونامى»، هم اکنون با فیلم 
سینمایى «آشفتگى» در ســینما ها حضور دارد. یکى از 
کمبود هاى سینماى امروز ما نبود فیلم هاى ورزشى است 
که اگر به خوبى ساخته شود نشان داده با استقبال روبه  رو 
خواهد شد با این اوصاف باید دید «سونامى» چه موفقیتى 

در گیشه به دست مى آورد.

بازگشت بازگشت 
رضا عطاران و رضا عطاران و 
بهرام رادانبهرام رادان
 از امروز از امروز

نعیمه نظام دوست: به من اعتماد کنید
نعیمه نظام دوســت، بازیگر مجموعه «محله گل و بلبــل» درباره آخرین 
فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: به تازگى بازى در اثرى سینمایى 
به کارگردانى امید آقایى و تهیه کنندگى محمد شایســته را پذیرفته ام و هم 

اکنون مشغول ایفاى نقش در این اثر کمدى سینمایى هستم. 
وى درباره نقش خود در این فیلم سینمایى ادامه داد: واقعیت امر حضورم در 
این فیلم به نوعى یک سورپرایز خواهد بود و مخاطبان با نقشى کامًال متفاوت 
من را خواهند دید، نمى توانم اطالعاتــى جزئى در مورد این اثر ارائه کنم اما 
یکى از متفاوت ترین نقش هایم را در سینما ایفا خواهم کرد که براى شخص 

خودم هم بسیار جذاب است. 
بازیگر سریال «روزهاى زندگى» درباره زمان اکران فیلم جدید خود اظهار 
کرد: با وجود اینکه در آستانه جشــنواره فیلم فجر هستیم اما فیلم جدیدم با 
توجه به مضمون کمدى اش، خود را براى اکران نــوروزى آماده مى کند و 

امیدوارم همچون فیلم سینمایى «هزارپا» به خوبى دیده شود. 
وى درباره عالقه خود به ایفاى نقش هاى جدى افزود: به شــخصه عالقه 
شدیدى براى بازى در آثار جدى دارم، البته سال ها پیش یک کار جدى بازى 
کردم اما مدت هاست تنها براى آثار کمدى به من پیشنهاد مى شود، نه اینکه 
بازى در آثار کمدى را دوست نداشته باشــم اما از پذیرش نقش هاى جدى 

بسیار استقبال مى کنم. 
بازیگر فیلم سینمایى «هزارپا» در همین رابطه تصریح کرد: از کارگردانان و 
تهیه کنندگان مى خواهم که به من اعتماد کنند و نقشى جدى و تراژیک را 

به من بسپارند زیرا خیلى دوست دارم چنین نقشى را بازى کنم و سال هاست 
که این موضوع دغدغه ذهنى من است. به شخصه قول 

مى دهم اگر کارگردانى براى نقشى جدى به 
من اعتماد کند تمام تالشم را براى ایفاى 

درست و عالى آن انجام خواهم داد. 
وى ایفــاى نقش هاى جدى توســط 
بازیگران کمــدى را تجربه اى موفق 
خواند و افزود: بعد از سال  ها فعالیت در 
عرصه بازیگرى مى خواهم خودم را با 

ایفاى نقشــى جدى به چالش 
بکشم، همواره در بازیگرى 

مشغول یادگیرى هستم 
و بــه نظــرم ایفاى 

نقشى جدى به این 
یادگیرى بســیار 

خواهد افزود. 

این موضوع دغدغه ذهنى من است. به شخصه قول  ه
نقشى جدى به  ى دهم اگر کارگردانى براى

ن اعتماد کند تمام تالشم را براى ایفاى
رست و عالى آن انجام خواهم داد. 

ى ایفــاى نقش هاى جدى توســط 
زیگران کمــدى را تجربه اى موفق 
واند و افزود: بعد از سال  ها فعالیت در 
بازیگرى مى خواهم خودم را با  رصه

فاى نقشــىجدى به چالش
کشم، همواره در بازیگرى 

شغول یادگیرى هستم
 بــه نظــرم ایفاى 

شى جدى به این 
دگیرى بســیار 

واهد افزود. 

بهروز وثوقى با «آشغال هاى دوست داشتنى»
 به جشنواره فیلم فجر مى آید؟!

آ

 توضیحات «دنیل کریگ» براى بازى در «جیمز باند»

 خداحافظى با «مأمور 007» جدى شد
فیلم سینمایى «زمانى براى مردن نیست» آخرین نقش 
آفرینى «دنیل کریگ» در لباس «جیمز باند» خواهد بود.

براى بازیگرى مثل دنیل کریگ رها کردن نقشى مثل 
شخصیت «جیمز باند» آسان نیست. بعد از فیلم سینمایى 
«اسپکتر» در سال 2015 انتظار مى رفت که این آخرین 
نقش آفرینى کریگ به عنوان «مأمور 007» باشــد. اما 
بعد از سال ها و شــایعات فراوان اعالم شد، کریگ براى 
بازگشت به این نقش در بیست و پنجمین فیلم «جیمز 
باند» با عنوان «زمانى براى مردن نیست» حاضر است. 
اما این فیلــم پنجمین و در نهایت آخریــن حضور او به 
عنوان «مأمور 007» خواهد بود. او در سال 2006 با فیلم 
«کازینو رویال» بازیگر این نقش بود و «ذره اى آرامش»، 

«اسکاى فال» و «اسپکتر» فیلم هاى دیگر او بودند.
کریگ در مصاحبه اى جدید با مجلــه «امپایر» در مورد 
بازگشت خود به نقش «جیمز باند» صحبت کرد و گفت: 
احساس کردم چیزى را باید به پایان برسانم. اگر این نقش 
را در «اســپکتر» رها مى کردم، چیزى در سرم مى گفت 
کاش یک بار دیگر این نقش را بــازى مى کردم؛ بعد از 
بازى در «اسپکتر» اینگونه نبود که کارم تمام شده باشد؛ 

اما این بار با «زمانى براى مردن نیست» خاتمه بازى در 
این نقش خاص را حس مى کنم.

پیش از این اعالم شده بود که دنیل کریگ تمایلى به بازى 
در فیلم «اسپکتر» هم نداشته و تنها به دلیل مسائل مالى 
حاضر به حضور در این فیلم شده است. گفته مى شود او 
براى بازى در این فیلم 50 میلیــون دالر دریافت کرده 
اســت؛ در حالى که براى فیلم قبلــى 37 میلیون دالر 

گرفته بود.
مخاطبان از نقــش آفرینــى دنیل کریگ در ســرى 
فیلم هاى «جیمز باند» راضى هســتند، اما در نبودش 
مشکل تعیین جانشین او به میان مى آید. تا مدت ها گفته 
مى شد که «ادریس آلبا» در آینده لباس «جیمز باند» را 
خواهد پوشید، اما او مى گوید هیچ صحبتى در این باره با 

وى نشده است.
«زمانى براى مردن نیست» بعد از ماجرا ها و مشکالت 
بسیار آماده شده و در تاریخ 8 آوریل 2020 (20 فروردین 
99) اکران مى شود. ساخت این فیلم به دلیل مصدومیت 
دنیل کریگ و جراحــى او و صدمه دیدن یکى از عوامل 
فیلم به دلیل انفجار در صحنه براى مدتى متوقف شــده 

بود.

«قمارباز» محسن چاوشى آمد
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

ویدیوى جنجالى
 رضا صادقى 

و واکنـــش مردم
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سخنگوى باشگاه ذوب آهن به 
خبر مذاکره این باشگاه با مهدى 
تارتار و شانس بیشــتر این مربى 
براى حضــور روى نیمکــت ذوبى ها واکنش 

نشان داد.
احمد جمشــیدى در گفتگویى دربــاره آخرین 
وضعیت انتخاب سرمربى جدید تیم فوتبال ذوب 
آهن گفت: سعى ما این است با درایت سرمربى 
بعدى را انتخاب کنیم. پنج شش گزینه داریم که 
در حال بررسى هستیم. تالش مى کنیم تا روز پنج 
شنبه سرمربى جدید را مشخص کنیم تا اگر اقدامى 
هم قرار است در نقل و انتقاالت انجام بدهیم، آن 

را پیش ببریم.
وى در خصوص مذاکره باشــگاه با مهدى تارتار و 
منصور ابراهیم زاده تأکید کرد: شاید این دو مربى در 
جمع پنج شش گزینه ما باشند ولى شانس همه برابر 

است و هیچکس اولویت ندارد!
ســخنگوى باشــگاه ذوب آهن درباره شانس بیشتر 
مهدى تارتار یادآور شد: مربیان زیادى هستند که براى 
حضور در ذوب آهن اعالم آمادگى کرده اند. در نیم فصل 
توقع هواداران و مدیران ارشد باشگاه و ذوب آهن از تیم 
بیشتر مى شود و همه توقع دارند تیم در جایگاه مناسبى 

قرار بگیرد.
جمشیدى در واکنش به اظهارات قاسم حدادى فر، کاپیتان 
ذوب آهن مبنى بر اینکه بهتر بود باشگاه با علیرضا منصوریان 

ادامه مى داد، گفت: حــدادى فر، بازیکن بزرگى اســت ولى 
خواهش ما این اســت که بازیکنان اجازه بدهند هیئت مدیره 
و کمیته فنى تصمیم بگیرند. بازیکن باید مطیع باشــد. البته 
خبرنگاران هم بعد از بازى سئواالتى را مى پرسند در حالى که 
روى بازیکن فشار است. با این حال حدادى فر بارها اعالم کرده 
هرچه باشگاه بگوید و بازیکنان هم مثل سرباز به تصمیم باشگاه 

احترام مى گذارند.
سخنگوى باشگاه ذوب آهن با اشاره به فسخ قرارداد دو بازیکن 
خارجى این تیم گفت: اخیراً با کریستانتوس، مهاجم خارجى هم 
توافق کردیم و به این ترتیب دو بازیکن از جمع ما جدا شدند. 
قرارداد باکر 440 هزار دالر بود که این بازیکن راضى شد فقط 
صد هزار دالر بگیرد. کریســتانتوس هــم از 210 هزار دالر 
قراردادش، 125 هزار دالر گرفت و به این ترتیب ما نزدیک به 

شش میلیارد تومان صرفه جویى کردیم.
جمشیدى در پاسخ به این سئوال که چه تضمینى وجود دارد این 
بازیکنان بعد از خروج از ایران از ذوب آهن شکایت نکنند، اظهار 
کرد: رضایت کامل آنها را گرفتیم و همه چیز امضا شده است. 

مراحل کار قانونى انجام شد.
سخنگوى باشــگاه ذوب آهن در پایان انتشار خبر شکایتش از 
رشید مظاهرى (دروازه بان سابق ذوب آهن که در تراکتور بازى 
مى کند) را عجیب دانست و گفت: این خبر صحت ندارد و نه من 
و نه باشگاه ذوب آهن شکایتى از مظاهرى نداشتیم. مظاهرى 
زمانى که در ذوب آهن بود، در بعضى از بازى ها یک تنه نتیجه را 
به نفع تیم رقم مى زد.  ارتباط خوبى با مظاهرى دارم و نمى دانم 

خبر شکایت من از وى با چه هدفى منتشر شده است.

س
خ
تار
ر براى حضــور

نشان داد.
احمد جمشــیدى
وضعیت انتخاب
آهن گفت: سعى
بعدى را انتخابک
در حال بررسى هس
شنبه سرمربىجدی
هم قرار است در نق

را پیش ببریم.
وى در خصوص مذ
منصور ابراهیم زاده

جمع پنج شش گزینه
است و هیچکس اولو
ســخنگوى باشــگا
مهدى تارتار یادآور شد
حضور در ذوب آهن اعال
توقع هواداران و مدیران
بیشتر مى شود و همه تو

قرار بگیرد.
جمشیدى در واکنش به اظه
ذوب آهن مبنى بر اینکه بهتر

موضع عجیب سخنگوى باشگاه ذوب آهن 
در رابطه با مذاکره با تارتار

هیچـکس
 اولویت ندارد!

در ادامه بازى هاى معوقه فوتبال هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال، شاگردان امیر قلعه نویى شنبه هفتم دى به مصاف صنعت نفت آبادان مى روند. 
این دیدار که بنابر اعالم سازمان لیگ امید نورافکن از همراهى طالیى پوشان محروم است، ســاعت 16 و 45 دقیقه در ورزشگاه تختى آبادان 

برگزار خواهد شد.
طالیى پوشان پیش از این با ارسال نامه اى به سازمان لیگ خواستار تغییر زمان این بازى مقابل شاگردان اسکوچیچ، در ششم دى شده بودند. 

سپاهان هم اکنون با 31 امتیاز و صنعت نفت آبادان با 27 امتیاز در جایگاه هاى اول و پنجم لیگ برتر قرار دارند. 

مربى سپاهان نســبت به ادعاهاى ضیا عربشــاهى مبنى بر تالش سران 
فدراسیون براى قهرمان کردن این تیم واکنش نشان داد.

اخیراً ضیا عربشاهى، پیشکسوت پرســپولیس در صحبت هایى ادعا کرد که 
مسئوالن فدراســیون فوتبال به علت اصفهانى بودن دوست دارند سپاهان 

قهرمان شود و شرایط را براى قهرمان کردن این تیم فراهم مى کنند.
قاســم زاغى نژاد در گفتگویى در واکنش به این موضــوع اظهار کرد: قبل 
از هرچیــز باید بگویم که بــراى ضیا عربشــاهى احترام قائلــم چرا که از 

فوتبالیست هاى خوب ایران در زمان بازى بوده است ولى صحبت هایى که 
انجام داد برایم عجیب بود که تیم ما را متهم به حمایت  از سوى فدراسیون 
کرد. وى افزود: آقاى عربشــاهى ظاهــراً یادش رفته اســت که در همین 
فدراسیون اصفهانى در چهار سال اخیر پرسپولیس شش جام به دست آورده 
است و اگر بنا بر مهندسى نتایج باشد پس نتیجه مى گیریم در همین فضاى 
مهندسى شــده نتایج آنها این جام ها را به دســت آوردند و حاال فدراسیون 
نمى گذارد آنها قهرمان شــوند. مطرح کردن این مسائل به نظرم نوعى فرار 

رو به جلو است.
مربى ســپاهان در ادامه گفت: اگر اتفاقات سه فصل گذشته را بررسى کنیم 
مشخص مى شود که همین فدراسیون اصفهانى چه خوش خدمتى هایى به 
تیم محبوب ضیا عربشاهى انجام داده است و این مسائل براى همه روشن 
است و جالب است که پس از ســه قهرمانى پیاپى مى آیند و این صحبت ها 
را مطرح مى کنند. بازهم مى گویم که براى عربشاهى به عنوان پیشکسوت 

فوتبال احترام قائلم و بازیکن خوبى در زمان بازى بوده است. 

چى میگى 
آقا ضیا؟!

کاپیتان تیم فوتبال سپاهان اصفهان مدعى شد یک عده به 
دنبال جوسازى و زیر سئوال بردن نتایج خوب این تیم هستند. 
مهدى کیانى در گفتگویى صحبت هایى را درباره وضعیت تیم 
سپاهان و اتفاقات پیرامون این تیم انجام داده است که مشروح 

آن را در زیر مى خوانید:
از پیروزى پُر گلتان مقابل شاهین بوشهر 
شروع کنیم؛ یک پیروزى و بازگشت به 

صدر جدول.

بله خدا را شکر. مى دانستیم اگر شــاهین را دستکم بگیریم 
براى مان دردسرســاز خواهد شــد. با تــالش بازیکنان و 
صحبت هاى کادر فنى، یک بازى زیبا را انجام دادیم و پیروز 

میدان شدیم.
با این بــرد دوبــاره به صــدر جدول 

برگشتید.
مى دانستیم که همه چیز دست خودمان است. خوب تمرین 
کرده بودیم و حتى مى توانستیم گل هاى بیشترى هم به ثمر 

برسانیم. به هر حال خدا کمک کرد و در یک دیدار حساس 3 
امتیاز خانگى به دست آوردیم.

دیدار مقابل استقالل هم که لغو شد.
به هر حال این تصمیمى است که دوستان در سازمان لیگ و 
فدراسیون فوتبال گرفتند و ما مجبوریم که از آن تبعیت کنیم. 

براى تیم امید هم آرزوى موفقیت دارم.
داوران اشــتباهات تأثیرگذارى داشتند 
که خیلى به نفع ســپاهان تمام مى شد. 
مثًال خطاى هنــد کــى روش در دیدار 
مقابل اســتقالل کــه داور آن را پنالتى

 نگرفت.
برخى  هستند که مى خواهند با این حرف و حدیث ها بازى ها و 
نتایج خوب سپاهان را زیر سئوال ببرند. با این حال، بازیکنان 
ما آنقدر بزرگ و باتجربه هســتند که به این حرف ها و آدم ها 
اهمیت ندهند. ما تا ثانیه آخر مى جنگیم تا ان شاءا... سپاهان 

را قهرمان کنیم.
قبول دارى در چند هفتــه اخیر داورى ها 

خیلى به نفع سپاهان بود؟
هیچ عمدى در قضــاوت داوران وجود ندارد. همانطور که در 
برخى بازى ها داورى به ضرر ما بوده، شاید در یک بازى هم به 
نفع ما باشد. شخصاً سعى مى کنم درباره داورى صحبت نکنم. 
همه باید اجازه بدهیم که داوران کارشان را انجام بدهند. ما 

همیشه به داوران احترام گذاشته ایم.
نیم فصل اول به اتمام رسید و سپاهان هم 
قهرمان آن شد. این قهرمانى مى تواند در 

پایان فصل هم تکرار شود؟
ســپاهان تیم قدرتمندى اســت. هواداران هم باید بیشتر از 
تیم حمایت کنند، چون امید ما به آنهاست. سپاهان شایسته 
قهرمانى است و امسال مى توانیم با کمک هواداران، کادرفنى، 
باشــگاه و بازیکنان خوبى که داریم به این مهم دست پیدا 

کنیم .

آهن در گفتگویى حمید بوحمدان، بازیکن ذوب 
آهن در نیم در ارتباط با نتایج ضعیف ذوب 
لیگ در لیگ فصل اول گفت: قبل از شروع 
خیلى امیدوار قهرمانان آسیا بازى کردیم و 

شروع کنیم. بودیم که لیگ برتر را هم خوب 
دالیل زیادى متأسفانه این اتفاق رخ نداد و 

باعث شد تا نتیجه نگیریم، از این اتفاق هم خیلى ناراحت هستیم و 
براى ما بد بود که چنین نتایجى بگیریم.

وى با اشاره به ُپرمهره بودن ذوب آهن در لیگ امسال عنوان کرد: 
تیم  ما از لحاظ در اختیار داشتن بازیکنان باکیفیت جزو سه چهار تیم 

برتر لیگ است. با این همه بازیکن نتایج بدى گرفتیم و این موضوع براى 
بازیکنان، کادر فنى و باشگاه ناراحت کننده بود. جایگاه واقعى ذوب آهن اینجا 

نیست و باید این نتایج را در 14 بازى آینده جبران کنیم.
بوحمدان در ارتباط با جدایى منصوریان از ذوب آهن تصریح کرد: منصوریان 

فصل گذشته به تیم ما آمد و توانست تحول خوبى در تیم ایجاد کند. او امسال هم 
زحمت کشید و نباید فقط منصوریان را مقصر قلمداد کنیم. فکر مى کنم منصوریان 

خودش به این نتیجه رسید که قطع همکارى صورت بگیرد و براى على آقا 
آرزوى موفقیت دارم.

هافبک تیم فوتبال ذوب آهن در خصوص انتخاب سرمربى جدید 
خاطرنشان کرد: من از طریق رسانه ها اخبار را دنبال مى کنم و 

نمى دانم کدام مربى قرار است به ذوب آهن بیاید. امیدوارم هر فردى 
سرمربى شد به تیم ما کمک کند.

فقط على آقا 
مقصر نبود

شنیده مى شود مسئوالن باشگاه سپاهان با بازیکن نیم فصل اول تیم پارس جنوبى به توافق اولیه رسیده اند.
با باز شدن پنجره نقل وانتقاالت نیم فصل لیگ برتر فوتبال ایران تیم هاى لیگ برترى هم فعالیت خود را در بازار آغاز کرده و مذاکراتى با باشگاه هاى مختلف براى 

جذب بازیکنان مدنظرشان انجام داده اند.
باشگاه سپاهان اصفهان هم قصد دارد در نقل وانتقاالت فعالیت کند. در همین راستا شنیده مى شود کار هاى انتقال مهدى ترکمان، مدافع- هافبک چپ 

نیم فصل اول تیم پارس جنوبى جم به سپاهان تقریباً نهایى شده و طى روز هاى آتى انتقال این بازیکن به جمع طالیى پوشان اصفهانى رسمى مى شود.
این در شرایطى اســت که پژمان منتظرى هم در فهرســت خرید امیر قلعه نویى حضور دارد و باید دید مذاکرات با این بازیکن به کجا مى رسد. 

میالد فخرالدینى و وحید محمدزاده دو بازیکن تیم ذوب آهن هم از دیگر بازیکنان مورد توجه باشگاه سپاهان براى نقل وانتقاالت زمستانى
 هستند.

همچنین گفته مى شود پیشــنهادى خارجى براى پیام نیازمند،  دروازه بان تیم سپاهان به دست باشــگاه رسیده و آنها مشغول 
بررسى این پیشنهاد هســتند. البته با توجه به عملکرد درخشان این بازیکن بعید است باشــگاه سپاهان راضى به جدایى

 وى شود.

توافق اولیه 
زردها با
 مهدى ترکمان

بگذارید داوران کارشان را بکنند
مهدى کیانى:

سپاهان قصد دارد در پنجره نقل و انتقاالت زمستانى چند بازیکن به جمع نفراتش 
اضافه کند و در همین راستا یکى از نفرات فهرست قلعه نویى، سعید عزت اللهى، 

هافبک دفاعى ایرانى تیم یوپن بلژیک است.
عزت اللهى که شــرایط خوبى در تیم بلژیکى ندارد و 
نیمکت نشین است چند پیشــنهاد دریافت کرده و به 
نظر مى رسد سپاهان یکى از جدى ترین گزینه ها باشد.
با توجه به اینکه وى تحت قرارداد باشــگاه روستوف 
روســیه قرار دارد ســپاهان براى جذب این بازیکن 
باید رضایتنامه اش را از باشگاه روسى دریافت کند و 
طبق گفته امیر قلعه نویى این امکان مالى در باشگاه 

اصفهانى فراهم است.
قلعه نویى پیش از این و قبل از لژیونر شدن عزت اللهى 
زمانى که سرمربى استقالل بود هم به دنبال جذب این 
بازیکن بود ولى موفق به این کار نشد و حاال براى بار 

دوم شانس در اختیار گرفتن او را امتحان مى کند.
پیشنهاد رسمى سپاهان براى دریافت رضایتنامه این بازیکن به روستوف ارسال 
شده و این باشــگاه اصفهانى در انتظار پاسخ به این پیشــنهاد از سوى روس ها 

هستند.

 لیســت برترین گلزنــان ده ســال اخیر ســرى A ایتالیــا که از نظــر میانگیــن گلزنــى باالترین
آمار را به خود اختصاص داده اند، منتشر شده است که در صدر این فهرست شیخ دیاباته، مهاجم تیم فوتبال 
استقالل قرار دارد. دیاباته در 11 بازى که در ســرى A در ترکیب تیم بنونتو به میدان رفته موفق به ثبت 

هشت گل شده است که بهترین میانگین در میان گلزنان برتر 
سرى A ایتالیاست. 

این مهاجم مالیایى عضو اســتقالل ایران موفق شده میانگین 
گلزنى 0/73 گل در هر بازى را به نام خود ثبت کند. در رده دوم 
ادینســون کاوانى، مهاجم اروگوئه اى که در حال حاضر در تیم 
پارى سن ژرمن فرانسه حضور دارد با 87 گل میانگین 0/71 گل 

در هر بازى را به نام خود ثبت کرده است. 
روملــو لوکاکو، مهاجــم تنومنــد و بلژیکــى اینترمیالن هم 
همین امتیاز را به خــود اختصاص داده اســت. رونالدو برزیلى 
با میانگین گلزنى 0/69 در هر بازى و زالتــان ابراهیموویچ با 
میانگین گلزنى 0/69 در هر بازى هــم در رده هاى بعدى قرار

 دارند.
 دیاباته در حال حاضر به همراه مهدى قائدى و عیسى آل کثیر با هشت  گل زده در صدر گلزنان لیگ برتر 

ایران قرار دارد.

7 دى مصاف این زرد و آن زرد

چشمک سپاهان به یک عزت  دیگر !A دیاباته، بهتر از رونالدو و زالتان در سرى
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ابالغ رأى
شماره: 9609976792703298 کالسه پرونده: 94- 977 شماره دادنامه: 1349- 10- 
12- 94 مرجع رسیدگى: شعبه 17 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: جواد دوات ساز 
نشانى: حافظ- جنب مسجد حافظ چاپ شهاب خواندگان: مائده سلطانیان- خلیل باقرى 
نشانى: مجهول المکان خواسته: الزام به انتقال گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا 
ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: 
در خصوص دعوى آقاى جواد دوات ساز اصفهانى بطرفیت مائده سلطانیان و خلیل باقرى 
بخواسته الزام به انتقال یکدستگاه پژو به شــماره 372 ب 14 ایران 53 به همراه هزینه و 
خسارات دادرسى مقوم به پنجاه میلیون ریال با این توضیح که خواهان با استناد به مستندات 
ابرازى مدعیست یکدستگاه اتومبیل فوق التوصیف را بموجب قرارداد عادى استنادى را از 
مالک قانونى آن خانم مائده سلطانى خریدارى و در تصرف خود دارد و سه سال است بیمه 
شــخص ثالث آن را هم پرداخت نموده لیکن خواندگان از انتقــال آن امتناع مى ورزند لذا 
تقاضاى انتقال آنرا نموده است. از سوى دیگر خواندگان با وصف ابالغ قانونى وقت رسیدگى 
از طریق نشر آگهى در شعبه دادرسى حضور نیافته و الیحه اى که حکایت از انکار و تکذیب 
دعوى مطروحه یا ادعاى طلبى در رابطه با بیع باشــد ننموده اســت. لذا شورا جهت احراز 
مالکیت خواندگان نسبت به اتومبیل از پلیس راهور استعالم که آن مرجع طى گواهى صادره 
مالک قانونى اتومبیل را مائده سلطانى اعالم نموده است. لذا شــورا با توجه به مستندات 
ابرازى خواهان دعوى مطروحه را محمول به صحت تشخیص و مستنداً به مواد 10، 219، 
221 قانون مدنى و مواد 198، 515، 519 قانون آیین دادرسى مدنى خوانده ردیف اول (مائده 
سلطانیان) را به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال قطعى اتومبیل  شماره 53- 372 
ب 14 و پرداخت هزینه هاى نشــر آگهى تا اجراى کامل حکم و مبلغ یکصد و هفتاد و پنج 
هزار ریال هزینه دادرســى در حق خواهان محکوم مى نماید. ضمنا چون صحت خوانده 
ردیف دوم در پرونده معلوم نیست لذا وفق بند 4 ماده 84 ق- آ- د- م قرار رد دعوى صادره 
اعالم میگردد راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه 
و سپس بمدت 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى اصفهان مى باشد. 
م الف: 705101 زهرا عابدینى- قاضى شعبه 17 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /10/104
ابالغ اخطاریه ماده 101

شماره پرونده: 139604002120000006/2 شــماره بایگانى پرونده: 9600012 شماره 
ابالغیه: 139805102129001448 تاریخ صــدور: 1398/08/21 آگهى ابالغ اخطاریه 
ماده 101 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رســمى الزم االجراء- بدین وسیله به آقاى سجاد 
اکبرى چرمهینى فرزند خدارحم به شماره شناسنامه 6200002894 صادره از باغبهادران 
به کدملى 6200002894 ساکن زرین شهر خیابان شیخ بهائى کوى مینا پالك 85 اخطار 
مى گردد، چونکه قبال به دلیل شناخته نشدن محل اقامت شــما، مفاد اجرائیه توسط نشر 
آگهى به شما ابالغ گردیده. بنابراین مستفاد از ماده 18 آئین نامه مذکور، مفاد اخطاریه ماده 
101 مربوط به ارزیابى اصالحى مورد وثیقه به شرح ذیل الذکر فقط یک مرتبه در یکى از 
روزنامه هاى کثیر االنتشار محلى آگهى مى شود. در خصوص پرونده اجرایى کالسه فوق 
له صندوق قرض الحسنه امام حسین فوالدشــهر علیه خدارحم اکبرى چرمهینى و سجاد 
اکبرى چرمهینى طبق گزارش مورخ 1398/02/30 کارشــناس رسمى دادگسترى، یک 
قطعه زمین مزروعى پالك 1310 اصلى در بخش: 9 ثبت اصفهان واقع در: مزرعه حضرت 
عباس مجاور جعفرآباد لنجان مورد وثیقه ســند رهنى شماره 129966 تنظیمى دفترخانه 
اسناد رسمى شماره 39 شهر فوالدشهر اســتان اصفهان به مبلغ 2/800/000/000 ریال 
ارزیابى اولیه (اصالحى) گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابى پالك مذکور معترض مى باشید، 
اعتراض کتبى خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ انتشار این آگهى به ضمیمه فیش بانکى 
دستمزد کارشــناس تجدیدنظر به مبلغ 4/000/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. 
ضمنًا به اعتراضى که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکى دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد 
ترتیب اثر داده نخواهد شــد. م الف: 706179  محمدرضا ابراهیمى- مسئول واحد اجراى 

اسناد رسمى لنجان /10/105
مزایده (نوبت اول)

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالســه 980545 جلسه 
مزایده اى در روز چهارشنبه مورخ 1398/11/02 از ساعت 9 لغایت 10:30 صبح و به منظور 
وصول محکوم به در حق محکوم له و به جهت فروش 1- یکدس ــتگاه بخارى کارگاهى 
گازوئیلى مدل 440 خمره اى ایســتاده به مبلغ 25/500/000 ریال، 2- یک عدد کانکس 
دو نفره سفید رنگ نگهبانى کارکرده به مبلغ 27/000/000 ریال هر دو به مالکیت سیتى 
سنتر فوالدشــهر با مدیریت اقاى حسین بیات که توسط کارشــناس رسمى دادگسترى 
مجموعًا به مبلغ 52/500/000 ریال ارزیابى گردیده اســت، در محل اجراى احکام مدنى 
دادگسترى لنجان برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده 
از اقالم مورد نظر واقع در فوالدشهر، محله B 4، انبار ساختمان آراد دیدن نموده و سپس 
در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده 
مزایده فرد یا افرادى مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در 
جلسه مزایده شرکت نمایند که 10 درصد قیمت کارشناســى را نقداً پرداخت و در صورت 
برنده شــدن الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م الف: 705316 اجراى احکام 

مدنى دادگسترى لنجان /10/106
اصالحیه

شــماره نامه: 139804902004003141 تاریــخ نامه: 1398/10/02 شــماره پرونده: 
139604002004000698/1 شــماره بایگانى پرونده: 9602496/2 بازگشت به آگهى 
شماره 139803902004000298 منتشره در تاریخ 1398/09/18 در روزنامه نصف جهان 
بدین وسیله اعالم مى گردد مزایده منتشره مربوط به پرونده هاى کالسه 9602582/2 (به 
موجب سند رهنى شماره 107552 مورخ 1393/05/25) و 9602496/2 (به موجب سند 
رهنى شماره 105981 مورخ 1392/09/16) و 9602583/2 (به موجب سند رهنى شماره 
104131 مورخ 1391/12/02) و 9602584/2 (به موجب ســند رهنى شماره 109057 
مورخ 1393/12/07) بوده که سهوا شــماره پرونده هاى 9602582/2 و 9602583/2 و 
9602584/2 و اسناد مربوط به آنها از قلم افتاده که بدین وسیله تصحیح مى گردد. م الف: 

686610 امیر عرب- مدیر اجرا شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /10/121
حصروراثت 

حمید مارکدئى  داراى شناسنامه شماره 3520 به شرح دادخواست به کالسه 1509/98 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قدیر على 
مارکدئى  بشناسنامه 345 در تاریخ 98/8/26 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. عاطفه مارکدئى  ش ش 1080284516 ، 2. 
مجید مارکدئى  ش ش 1494 ، 3. حمید مارکدئى  ش ش 3520 ، 4. فاطمه مارکدئى  ش 
ش 1080335692 ، (فرزندان متوفى)، 5. محبوبه مصطفائى ش ش 262 (همسر متوفى)، 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

706515م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /10/110
 مزایده

شــماره پرونده : 9709983730200927 شــماره بایگانى :972326در پرونده کالسه 
972326 اجرایى و بــه موجب دادنامه1486-90 صادره از شــعبه دوم عمومى نجف آباد 
محکوم علیه اجرایى آقایان مسلم جعفرى فرزند محمد قاسم و داریوش اکبرى فرزند قدرت 
اله تضامنى محکومند به  پرداخت 1/100/000/000 ریال بابت اصل خواسته  و هزینه هاى 
دادرسى و غیره در حق محکوم له  رضا محمدى و مبلغ 55/000/000 ریال نیم عشر دولتى 
درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف 
و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقایان مانده على بارانى و محمد على معین 
به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: یکباب محل پرورش شتر مرغ واقع در صحراى حاجى 
آباد منطقه چاه قرانى به شــرح ذیل 1- عرصه ملک حدود 6165 متر مربع از قرار هر متر 
مربع 380/000 ریال و جمعًا به مبلغ 2/342/700/000 ریال 2- ساختمان و مستحدثات 
عبارت از یکباب ایوان بازیر بناى 21 متر مربع و  استخر با زیر بناى 42/30 متر مربع و آب 

انبار با زیر بناى 18 متر مربع و تانک آب 5000 لیترى با دو پمپ آب و اتاق پرورش اسب با 
زیر بناى 40 متر مربع و انبار با زیر بناى 59 متر مربع و 15 دهنه ساختمان با اسکلت فلزى در 
غرب کارگاه هر کدام با زیر بناى حدود 53 متر مربع که دو دهنه آن فاقد سقف است با لوله 
کشى آب در طول ساختمان جمعا به مبلغ 1/730/000/000 ریال 3- ساختمان نگهبانى 
در ضلع شمال غربى ملک در دو طبقه با زیر بناى حدود 35 متر مربع که سقف اول با نبشى 
و آهن اجرا شده و سقف دوم با پلیت و قوطى و نماى طبقه اول با گچ و درب و پنجره فلزى 
به ارزش جمعا 70/000/000 ریال و ارزش کل 4/142/700/000 ریال ارزیابى  شده که 
باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده 
ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ1398/10/26  ساعت 10 صبح و در محل 
اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین 
قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 
واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر 
هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند 
ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 704459/م 

الف مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/ 10/111
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان على عسگر قربانى فر دادخواســتى به خواســته الزام خوانده مبنى بر مطالبه به 
طرفیت خوانده محمد لچینانى آخوره به شوراى حل اختالف شعبه 8 شهرستان نجف آباد 
تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 98/685 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
98/11/28 ساعت 3/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و 
نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و 
به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین 
شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده و 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت 
درج خواهد شد. 705254/ م الف شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 10/112

 ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به خانــم آرزو صفائیان  خواهان آقــاى نیما فتحى 
دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت شــما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 
490 ش 9 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 5 / 11 / 98 ساعت 5 عصر تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود 
، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه 
نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد 705415 /م الف. مدیر 

دفتر شعبه 9حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 10/113 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى شــهریار اخالق  خواهان آقاى اردشیر فرشام 
دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت شــما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 
483 ش 9 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 12 / 11 / 98 ســاعت 5 عصر تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت 
مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا 
مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد 705927 /م الف. 

مدیر دفتر شعبه 9حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/  10/114 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به خواهان جهانبخش فروزنده دادخواستى به خواسته 
مطالبه وجه به طرفیت خوانده مجید علوى بلداجى به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 
/ 544 ش 5 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 9 / 11 / 98 ساعت 45 / 4 عصر تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت 
مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا 
مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد 705429 /م الف. 

مدیر دفتر شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/  10/115 
اخطار اجرایى

محکوم علیه ها 1- غالمحسین خسروى فرزند فیروز مجهول المکان 2 – مجید عباسى 
نیا فرزند قدمعلى بنشانى شاهین شهر خ بهدارى انتهاى فرعى 3 شرقى بازارچه آرایشگاه 
مردانه ست و محکوم له امین رفیعى بنشانى شاهین شهر خ فردوسى 2 شرقى مجتمع آیت 
واحد 2 پ 8 با وکالت اکرم معطرى بنشانى شاهین شــهر خ عطار فرعى بین 3 و 4 غربى 
ساختمان ترنج ط اول واحد2  به موجب راى شماره 397 تاریخ 17 / 7 / 98 حوزه 5 حقوقى 
شوراى حل اختالف شهرســتان شاهین شــهر محکوم علیه محکوم است به انتقال سند 
رسمى خودرو وانت پیکان یخچال دار به شــماره انتظامى 894 ق 52 ایران 21 از محکوم 
علیه ردیف دوم مجید عباسى نیا بنام محکوم له نزد دفاتر رسمى مستند به مواد 515 و 519 
و محکومیت محکوم علیه ردیف الول غالمحسین خسروى پرداخت مبلغ 000 / 270 ریال 
بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونى در حق محکوم له پرداخت نیم 
عشــر دولتى هزینه اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد .  ماده 34 قانون اجراى احکام 
همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد صریحا اعالم نماید   705336 /م الف.  مجتبى رضوانى  -  قاضى شعبه پنجم 

حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 10/116 
حصر وراثت

آقاى محمد انشائى دهکردى به شماره شناسنامه 12704 با استناد شهادتنامه و گواهى فوت 
و رونوشت  شناسنامه ورثه ، درخواستى بشماره 98 / 697  تقدیم این شورا نموده چنین اشعار 
داشته است که شادروان صدیقه صباغیان فرزند عباس  بشناسنامه شماره 92 در تاریخ 23 / 
6 / 1398 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از 1 – حسین انشائى دهکردى 
نام پدر اسداله شماره شناسنامه 27 نسبت با متوفى همسر 2- زهره انشائى دهکردى نام پدر 
حسین  شماره شناسنامه 1285757831 نسبت با متوفى فرزند 3- کبرى انشائى دهکردى  
نام پدر حسین شماره شناســنامه 1285817362 نســبت با متوفى فرزند 4- لیال انشائى 
دهکردى نام پدر حسین شماره شناسنامه 1285872495 نسبت با متوفى فرزند 5- هاجر 
انشائى دهکردى نام پدر حسین شماره شناســنامه 1284947041 نسبت با متوفى فرزند 
6- شهال انشائى دهکردى نام پدر حسین شماره شناسنامه 1285068424 نسبت با متوفى 
فرزند 7- محمد انشائى دهکردى نام پدر حسین شماره شناسنامه 1292280026 نسبت با 
متوفى فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هرکســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید . 705433 /م 

الف - شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر/ 10/117 
مزایده اموال منقول نوبت اول 

در پرونده 981857 – 981858 از شــعبه اول حقوقى دادگاه شاهین شهر  محکوم علیهم 
شرکت فناوران ایرانیان به پرداخت مبلغ 311 / 808 / 350 ریال  بابت اصل خواسته درحق 
محکوم لها آقاى منصور توکل و مسعود على زاده مکوندى و مبلغ 2/000/000 ریال حق 
االجرا محکوم گردیده اســت که محکوم له در قبال خواســته خود اقدام به توقیف اموال 
محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس خبره  شده است  ، نموده است . صورت اموال 
مورد مزایده کانکســهاى توقیفى به تعداد 4 عدد کانکس 12 مترى سالنى و تعادا 1 عدد 
کانکس 6 مترى سالنى مى باشد کلیه کانکسها مســتعمل بوده و داراى درب آلومینیمى و 
سیستم روشنایى با قاب مهتابى دوقلو و داراى تعداد متناسبى کلید و پریز داخل خود مى باشد 
پنجره هاى کانکسها از جنس UPVC مى باشد یکى از کانکسهاى 12 مترى بصورت 
مدیریتى بوده و داراى پارتیشن بندى و مجهز به آبدارخانه مى باشد در کل فضاى داخلى 
کانکسها حاکى از فرسوده بودن کف و دیوارها اســت که روى کانکسها کولر گازى نصب 
بوده ولى نماینده خوانده پرونده اظهار داشــتند که کانکسها بدون کولر گازى توقیف شده 

است و قیمت گذارى هم بدون در نظر گرفتن کولر گازى انجام شد. کلیه کانکسها ساخت 
شرکت دپو کابین بوده باتوجه به وضعیت ظاهرى این کانکسها و میزان فرسودگى و جمیع 
جهات قیمت پایه کارشناسى براى 1 عدد کانکس 6 مترى به مبلغ 000 / 000 / 58 ( پنجاه 
و هشــت میلیون ریال ) و براى 1 عدد کانکس مدیریتى 12 مترى داراى پارتیشن بندى و 
آبدارخانه به مبلغ 000 / 000 / 108 ( یکصدو هشت میلیون ) ریال و براى هرعدد کانکس 
12 مترى معمولى به مبلغ 000 /000 / 95 ( نودو پنج میلیون ریال ) و در مجموع براى 5 عدد 
کانکس توقیفى ( 3 عدد 12 مترى معمولى و 1 عدد 12 مترى مدیریتى و 1 عدد 6 مترى به 
مبلغ 000 / 000 / 451 چهارصدو پنجاه و یک میلیون ریال برآورد و اعالم مى گردد. زمان 
برگزارى مزایده : 28/ 10 / 98 از ساعت 8 الى 8:30 صبح محل برگزارى مزایده : اجراى 
احکام حقوقى  دادگسترى شاهین شــهر . مزایده از قیمت کارشناسى شروع وبه کسى که 
باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شــد . برنده مزایده مى بایست 10 درصداز 
ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عند اللزوم به حساب سپرده  واریز و تا 
یک ماه فرصت دارد ما بقى ثمن معامله را به حســاب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال 
مزایده10 درصد اولیه پس از کســر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . 
کسانى که مایل ب رکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره 
اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شــود و در روز انجام مزایده 
درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشــنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل ، 
تا در مزایده شرکت داده شــوند م/ الف 705450 . کرباسى - دادورز اجراى احکام حقوقى 

دادگسترى شاهین شهر /10/118 
ابالغ ماده 105

شــماره نامه: 139885602007003818 تاریخ ارســال نامه : 1398/10/02  - نظر به 
اینکه آقاى نعمت اله حفیظى یزدآبادى فرزند ابراهیم مالک ششدانگ پالك 21/81 واقع 
در سودرجان بخش نه ثبت اصفهان درخواست حذف عبارت به اســتثناء ثمنیه اعیانى از 
متن سند مالکیت خود تحت پالك مرقوم را نموده است که با عنایت به تبصره 1 ماده 105 
آیین نامه قانون ثبت امالك طبق نظریه کارشناس رسمى دادگسترى مقدار مذکور به مبلغ 
2341604 ریال ارزیابى و سپس توســط متقاضى فوق جهت بهاء ثمنیه اعیانى متعلق به 
خانوم احترام السادات اشراقى به شناسنامه 14090در حساب سپرده اداره ثبت تودیع گردیده 
است لذا به نامبرده از طریق این آگهى اعالم مى گردد که جهت اخذ سپرده مذکور به اداره 
ثبت اسناد و امالك فالورجان مراجعه نمایند و چنانچه مدعى تضییع حق مى باشند ظرف 
مدت یک ماه پس از انتشار آگهى مى توانند به دادگاه صالحه مراجعه و گواهى طرح دعوى 
را به این اداره ارائه نمایند . م الف: 706491 حســین زمانى علویجه مدیر واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک فالورجان /10/119 
مزایده 

شماره نامه :   1398009002078280  شماره پرونده :  9609983654400743 شماره 
بایگانى پرونده : 972722  شماره : 981115 اجرائى- اجراى احکام حقوقى فالورجان در 
نظر دارد در پرونده شماره 972722 اجرائى  موضوع علیه آقاى اسماعیل رضائى فرزند رضا 
و له آقاى محمد على جعفر پیشه در تاریخ 1398/10/22 به منظور فروش 3,80 حبه از 72 
حبه یک باب منزل مسکونى به مساحت 220 متر با ساختمانى در طبقه همکف با سرسرا 
به متراژ 145 مترمربع با دیوار آجر سقف تیرچه بلوك بدنه ها کاغذ دیوارى بدنه اتاقها گچ 
کف سرامیک آشپزخانه کاشى و سرامیک و کابینت فلزى داراى امتیازات آب و برق و گاز 
وفق نظریه کارشناســى 1398/08/22ملکى آقاى اســماعیل رضائى واقع در پیربکران 
روستاى جوچى خیابان اصلى کوچه سوم ساحل نبش فرعى دوم که داراى سابقه ثبتى به 
شماره نمى باشد و ملک مذکور مشاع مى باشــد و متعلق حق غیر نمى باشد از ساعت  10 
الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اتاق 318 برگزار نماید 
. ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رســمى دادگسترى به مبلغ 190/304/800 ریال 
ارزیابى شده است متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این 
اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است 
که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید. ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد 
بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى 
شده را  به حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290288005  ایداع و فیش آن را ارائه 
درصورت برنده شــدن فى المجلس ما به التفاوت تا ده درصد از قیمت پیشنهادى را ایداع 
نمایند وبا انصراف برنده یا عدم پرداخت مالتفاوت قیمت پیشنهادى در مهلت مقرر ده درصد 
ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد م/الف : 704401  دادرس شعبه اجراى احکام مدنى 

دادگسترى فالورجان/  10/120 
مزایده 

اجراى احکام  شعبه 20 حقوقى اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص کالسه 
هاى 961596 ج 20 و 960236 ج 3 له آقاى اصغر کشانى علیه آقاى احمد شرافت با وکالت 
آقاى احمدرضا یدالهى مبنى بر مطالبه مبلغ 66/947/634/966 ریال خواسته و خسارات و 
مبلغ 3/328/784/248 ریال حق االجراى دولتى براى پرونه 961596 ج 20 و مطالبه مبلغ 
43/939/180/009 ریال خواسته و خسارات و مبلغ 2/185/500/000 ریال حق االجراى 
دولتى براى پرونده 960236 ج 3 (مجموعا مبلغ 110/886/814/975 ریال خواســته و 
خســارت مبلغ 5/544/284/248 ریال حق االجراى دولتى براى هر دو پرونده) نسبت به 
پالك هاى ذیل الذکر که در نظریه کارشناسى آمده است که بعضى از آن ها داراى متصرف 
و بعضى دیگر بدون تصرف مى باشد که بصورت جداگانه ذیال اشاره گردیده برگزار نماید 
لذا طالبین خرید مى توانند به آدرس اصفهان چهارباغ عباســى نبش خیابان سید علیخان 
مجتمع تجارى مرکز شــهر نســبت به رویت واحدها اقدام و 5 روز قبل از جلسه مزایده با 
واریز مبلغ 10٪ قیمت هر کدام از واحدها در قالب چک تضمین شده بانکى در جلسه مزایده 
شرکت نمایند برنده مزایده مشخص ارایه دهنده باالترین قیمت خواهد بود. جلسه مزایده 
در روز پنجشنبه مورخ 98/10/26 ساعت 8 صبح میباشد محل مزایده: اجراى احکام شعبه 
20 مدنى اصفهان اوصاف امالك بر اساس نظر کارشناسى: در خصوص ارزیابى واحدهاى 
تجارى و ادارى مربوط به پالك هاى ثبتى 219 از فرعى هاى 40، 39، 38، 37، 36، 35، 34، 
33، 32، 31، 17 همچنین پالك ثبتى 217 بخش 1 ثبت اصفهان واقع در چهارباغ عباسى 
نبش خیابان سید علیخان مجتمع تجارى مرکز شهر مراجعه که کلیه واحدهاى تجارى و 
خدمات مجتمع فاقد نقشه تفکیکى و سند مالکیت مجزا مى باشد اقدام به بازگشایى درب 
ورودى هر یک از تجارى و ادارى مورد استعالم نمود که همگى بجز واحد تجارى شماره 
106 در طبقه زیرزمین و واحد تجارى شــماره 213 در طبقه همکف و دفتر ادارى f 2 در 
طبقه دوم که مورد استفاده دفتر کار آقاى بدیهى بود مابقى در زمان بازدید فاقد بهره بردارى 
بود که مراتب بر اساس نقشه معمارى ارایه شده توســط آقاى بدیهى با قید متراژ واحدها 
به شرح ذیل به استحضار میرساند. ضمنا واحدهاى مورد استعالم داراى خدمات زیربنایى 
و مجتمع مجهز به آسانســور، رمپ برقى، راه پله و موتورخانه داراى چیلر به منظور تامین 
گرمایش و سرمایش مى باشد. 1- واحد تجارى شــماره 106 به مساحت تقریبى 85/22 
مترمربع در طبقه زیرزمین با کدپستى 13197- 81447 و 13198- 81448 که با استفاده 
از مصالح سرامیک، شیشه سکوریت، بدنه گچ ســفید، پنجره فلزى که ارزش شش دانگ 
ملک تجارى اعم از سرقفلى و مالکیت معادل 40/000/000/000 ریال که هم اکنون در 
تصرف آقاى احمد شرافت مى باشد. 2- واحد تجارى 137 به مساحت تقریبى 14/78 در 
طبقه زیرزمین با کدپســتى 13356- 81448 با مصالح کف سرامیک، شیشه سکوریت و 
بدنه نقاشى که ارزش شش دانگ اعم از سرقفلى و مالکیت 6/500/000/000 ریال ارزیابى 
که هم اکنون در تصرف شــخصى نیست و در مالکیت احمد شــرافت مى باشد. 3- واحد 
تجارى شماره 119 به مســاحت 19/13 در طبقه زیرزمین با کدپستى 13334- 81448 
کف سرامیک، شیشه سکوریت، بدنه نقاشى ارزش 3 دانگ ملک تجارى اعم از سرقفلى و 
مالکیت و موقعیت 4/000/000/000 ریال ارزیابى که خالى مى باشــد و در مالکیت احمد 
شرافت مى باشد. 4- واحد تجارى شماره 213 به مساحت تقریبى 27/38 مترمربع در طبقه 
همکف و مشرف به خیابان سید علیخان جنب ملک تجارى با کدپستى 13436- 81447 
که کف سرامیک، بدنه قفسه بندى شده، سف دکوراتیو و در زمان بازدید مورد بهره بردارى 
لباس فروشــى به نام آکام بود که ارزش 3 دانگ ملک تجارى اعم از ســرقفلى و مالکیت 
بمیزان 8/500/000/000 ریال ارزسابى مى گرد و در تصرف آقاى حامد کریمى مى باشد. 
5- واحد تجارى شماره 330 به مســاحت تقریبى 17/62 در طبقه اول 15362- 81448 
کف سرامیک، بدنه قفسه بندى، شیشه سکوریت که ارزش 6 دانگ از سرقفلى و مالکیت 

6/400/000/000 ریال مى باشد که در تصرف شخص مســتاجر نمى باشد و در مالکیت 
آقاى احمد شرافت است. 6- واحد تجارى شماره 332 به مســاحت 32/71 در طبقه اول 
15365- 81448 با مصالح  کف سرامیک، بدنه نقاشــى، شیشه سکوریت ارزش 6 دانگ 
ملک اعم از سرقفلى و مالکیت 11/000/000/000 ریال اعالم که در تصرف شخصى نمى 
باشد و در مالکیت احمد شرافت میباشــد. 7- دفتر کار f 2 مورد بهره بردارى مدیر مجتمع 
آقاى بدیهى به مساحت 75 مترمربع با کدپستى 15417- 81448 در طبقه دوم با مصالح 
کف سرامیک، بدنه نقاشــى، درى چوبى که ارزش آن 7/200/000/000 ریال اعالم و در 
تصرف احمد شرافت مى باشد. 8- دفتر کار f 10 به مساحت تقریبى 107/85 مترمربع که از 
این مقدار (متراژ حدودا 45 مترمربع تراس در ضلع شرقى دفتر که در ارتفاع 2/70 متر اقدام 
به پوشش با سازه سبک گردیده است.) ارزش 4 دانگ از 6 دانگ مبلغ 6/100/000/000 
ریال و در تصرف احمد شرافت مى باشد. 9- واحد شماره 385 به مساحت 382/03 مترمربع 
در طبقه سوم 15179- 81448 با مصالح کف ســنگ، بدنه کاشى و نقاشى، درب چوبى 
که حسب اظهار آقاى بدیهى (مدیر مجتمع) به عنوان رســتوران جانمایى شده است لذار 
ارزش 10/8 حبه از 72 حبه ملک 6/900/000/000 ریال ارزیابى که هم اکنون خالى و در 
تصرف آقاى احمد شرافت مى باشد. 10- واحد شماره 17 به مساحت 285 مترمربع در طبقه 
دوم با کدپســتى 15171- 81448 با مصالح کف سرامیک، بدنه نقاشى، درب هاى چوبى 
حسب اظهار آقاى بدیهى بعنوان رستوران جانمایى شده است که ارزش 10/8 حبه از 72 
حبه مبلغ 5/200/000/000 ریال برآورد و اعالم که خالى و در تصرف آقاى احمد شرافت 
مى باشــد. تعداد 10 واحد (اعم از تجارى و ادارى) با مشــخصات فوق الذکر که مجموعا 
101/800/000/000 ریال اعالم مى گردد. ضمنا اعالم مى گردد حسب تقسیم نامه اى که 
مابین آقایان حسن حسنعلى زاده خراسانى و احمد شرافت و 2 متمم این تقسیم نامه مغازه 
هاى فوق الذکر مغازه هاى فوق در مالکیت آقاى احمد شــرافت قرار گرفته است. م الف: 

683464 دادورز شعبه 20 اجراى احکام خانواده اصفهان/9/361
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه ششم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 980833 ج/6 له، آقاى حســین امامى و علیه آقاى طالب حاجیان مبنى بر 
مطالبه مبلغ 50123640 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى 
در تاریخ 98/10/22 دوشنبه ساعت 11 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان 
طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 1/108 حبه مشــاع از 72 حبه شش دانگ ملکى به 
پالك ثبتى شماره 2582 اصلى بخش 2 اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى 
که ذیًال درج شده است ملکى آقاى طالب حاجیان و اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه 
مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون 
از تعرض طرفین واقــع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مــى توانند ظرف 5 روز قبل از 
جلسه مزایده به نشــانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 
درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه 
هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد. و مابقى ثمن حداکثر ظرف یکماه پرداخت 
واال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: ملک واقع 
در خیابان میرداماد، رویریى بیمارستان کاشانى، کوچه شاطرباشى، نبش شمالى بن بست 
طلوع، مجتمع مســکونى 3 طبقه، با پالك ثبتى 2582 بخش 2 اصفهــان، اینجانب در 
تاریخ 98/05/21 به همراه خواهان به پالك مذکور مراجعه و گزارش بازدید به شرح ذیل 
حضورتان تقدیم مى گردد. با توجه به نامه بازداشتى موجود در پرونده 4 دانگ از عرصه و 
اعیان فوق داراى سند شماره 096241/2 در صفحه 487 دفتر 75 در بخش 2 شمال اصفهان 
در اداره ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان به نام خوانده آقاى طالب حاجیان فرزند محمود 
بوده که این سند در بازداشت خواهان مى باشد. این محل یک مجتمع مسکونى سه طبقه 
مسکونى (دو طبقه روى پیلوت) با 3 واحد مسکونى است. طبقه زیرزمین با رامپ به کوچه 
متصل و کاربرى، همکف درب و راهــرو ورودى، پارکینگ، یک البى کوچک و یک واحد 
مسکونى و طبقات باال شــامل 2 طبقه هر کدام 2 واحد مسکونى هستند. واحد همکف در 
حدود 135 مترمربع، واحد طبقه اول در حدود 191 مترمربع، و واحد طبقه دوم در حدود 175 
مترمربع هستند. این ساختمان در مرحله بهره بردارى بوده و تنها بازدید از یکى از طبقات 
(طبقه اول متعلق به خوانده میسر شــد و بنا بر اظهارات خوانده، واحدها داراى مشخصات 
مشابهى بوده و طبقات همکف و اول فروخته شده اســت. واحد 191 مترى مورد بازدید 3 
خوابه، کف کل واحد ســرامیک، دیوارها کاغذ دیوارى، سقف داراى تزئینات کناف، اتاقها 
داراى کمد، سرمایش اسپیلت و گرمایش پکیج، آشــپزخانه اپن با کابینت MDF درب 
ورودى، درب اتاقها و سرویس چوبى است. کف البى و پله ها سنگ و بدنه سرامیک، نرده 
ها فلزى و مجتمع داراى آسانسور اســت. نماى مجتمع ترکیب آجر و سنگ و اسکلت آن 
بتنى با سقف تیرچه و بلوك است. با توجه به مشخصات عرصه و اعیان، قدمت بنا و کیفیت 
مصالح و ساخت و سایر عوامل دخیل در قیمت گذارى ملک، قیمت کل شش دانگ عرصه 
و اعیان معادل 32/500/000/000 ریال (معادل ســه میلیارد و دویســت و پنجاه میلیون 
تومان) و قیمت چهار دانگ از شش دانگ عرصه و اعیان معادل 21/700/000/000 ریال 
(معادل دو میلیارد و یک صد و هفتاد میلیون تومان) ارزیابى و اعالم مى گردد. در نتیجه مقدار 
51  حبه مشاع آن 

1/108 حبه مشااع آن بر مبلغ 501/236/640 ریال ارزیابى که مقدار 1000
به مبلغ 23/392/221 ریال بابت حق الجراى دولتى مقدار 1/057 حبه مشــاع آن به مبلغ 
477/844/419 ریال بابت مطالبات محکوم علیه ارزیابى مى گردد. م الف: 685627 مدیر 

و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان/9/368
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه 5 اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرائى کالســه 970562 ج/5 له خانم زبیده رحیم زاده با وکالت مریم جهانبخش و علیه 
حسن- عفت- عزت- زیبا- شــهرت همگى اســحاقیان مبنى بر تقسیم ماترك مرحوم 
مهدى اسحاقیان مبنى بر فروش پالك ثبتى شــماره 4999/4485 بخش 5 اصفهان به 
نشانى اصفهان، خیابان نیکبخت شــرقى، مقابل مســجد مصلى، نبش خیابان در تاریخ 
98/10/25 چهارشنبه ساعت 11 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان اتاق 18 
جهت فروش شش دانگ ملکى به پالك ثبتى به شماره فوق با مشخصات مندرج در نظریه 
استیجارى مستاجرین یک باب مغازه در اجاره آقاى اکبر سعید تا تاریخ 99/2/1 با اجاره بهاء 
کلى 84/000/000 ریال و وجه الرهانه 50/000/000 ریال و مغازه دوم در اجاره آقاى معین 
کاویانى و غیره تا تاریخ 99/2/1 با وجه الرهانه 150/000/000 ریال و ماهیانه 2/000/000 
تومان اجاره شغل آبمیوه فروشى مى باشد و منزل مسکونى در تصرف احدى از وراث آقاى 
حسن اسحاقیان مى باشد توسط کارشناس رســمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده 
و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگــزار نماید. طالبین خرید مى توانند 
ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشــانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با 
همراه داشتن 10 درصد بهاء به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى 
احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود. هزینه هاى اجرائى بر عهده محکوم علیها مى باشد و مابقى ثمن را ظرف حداکثر 
یکماه پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک مورد 
مزایده: شش دانگ پالك ثبتى شماره 4999/4485 بخش 5 ثبت اصفهان مورد مالکیت 
مرحوم مهدى اســحاقیان واقع در اصفهان خیابان نیکبخت شرقى جنب مسجد مصلى، 
نبش خیابان آپارتمان یک مجموعه سه طبقه داراى 137/47 مترمربع عرصه و حدود 430 
مترمربع اعیانى با ستون هاى فلزى و سقف آهن و آجر شامل یک باب زیرزمین، انبارى، دو 
باب مغازه تجارى (به مساحت حدود 70 مترمربع) و یک باب انبارى در طبقه همکف و یک 
دستگاه آپارتمان قدیمى در طبقه اول قابل استفاده و بهره بردارى داراى انشعابات خ دماتى 
الزم مى باشد طى بررسى و تحقیقات انجام شده پالك در طرح تعریض خیابان قرار خواهد 
گرفت که حدود 30 متر مربع از عرصه آن باقى خواهد ماند البته ناگفته نماند که باقى مانده 
دقیق عرصه پالك مذکور نیاز به استعالم ثبتى از شهردارى اصفهان منطقه شش مى باشد. 
علیهذا ارزش شش دانگ پالك مذکور در حال حاضر با توجه به موقعیت و بافت منطقه و با 
در نظر گرفتن شرایط و عوامل موجود و مؤثر در قضیه از زمان مباشرت به کارشناسى مبلغ 
11/000/000/000 ریال برآورد و اعالم مى گردد ضمنًا مطابق استعالم ثبتى شش دانگ 
پالك به نام مرحوم مهدى اسحاقیان مى باشد. م الف: 696675 مدیر و دادورز اجراى احکام 
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در روزهاى سرد چاى داغ نخورید 

مطالعــات اخیر محققان نشــان مى دهــد میزان 
سرطان زایى گوشت فرآورى شــده بسته به میزان 

نیتریت آن متفاوت است.
در سال 2015 میالدى ســازمان جهانى بهداشت 
(WHO) گوشت فرآورى شــده را در اولین طبقه 
از مواد ســرطان زا قــرار داد. مطالعــات جدید این 
طبقه بندى را به چالش کشــیده و نشــان مى دهد 
میزان سرطان زایى گوشــت فرآورى شده بسته به 

میزان نیتریت آن متفاوت است.
 (IARC) آژانس بین المللى تحقیقات ســرطان
کــه اصطالحًا دســت راســت ســازمان جهانى 
بهداشــت در زمینه تحقیقات محســوب مى شود،  
گوشــت فرآورى شــده را به عنوان ماده اى درنظر 
مى گیرد که براى طعم دار شدن تحت فرایندهایى 
نظیــر نمک سودشــدن،  دودى شــدن، تخمیــر 
و ســایر روش هاى مشــابه قرار مى گیرد. بیکن، 
سوسیس، کالباس، کنسرو گوشت، کنسرو ماهى و 
ماهى دودى نمونه هایى از این مواد هســتند.برخى 
از تولیدکنندگان مواد غذایى به منظور افزایش رنگ، 
طعم و ماندگارى از نیتریت ســدیم براى فرآورى 

گوشت استفاده مى کنند.
این مطالعه که توســط محققان دانشــگاه کویینز 
بلفاســت در انگلیس صورت گرفته نشان مى دهد 
میزان سرطان زایى گوشــت فرآورى شده بسته به 
میزان نیتریت آن متفاوت اســت.  محققان به افراد 
هشــدار مى دهند که براى حفظ سالمت و کاهش 
احتمال بروز سرطان،  مصرف گوشت قرمز را کاهش 
دهند و تا حد امکان سراغ محصوالت فرآورى شده 

نروند.

پزشــکان آمریکایى بر این باورند که تجویز و مصرف 
داروهاى آنتى بیوتیک براى همه دندان دردها ضرورى 

نیست.
در دســتورالعمل جدید انجمن دندان پزشــکى آمریکا 
آمده  است: در بیشتر موارد  دندان درد، نیازى به مصرف 

داروهاى آنتى بیوتیک نیست.
بیشتر پزشکان و دندانپزشکان به منظور تسکین عالیم 
دندان درد و پیشــگیرى از عفونت هاى بیشتر مصرف 
داروهاى آنتى بیوتیک را به بیماران خود توصیه مى کنند. 
هرچند، بررســى هاى جدید نشــان مى دهد داروهاى 
آنتى بیوتیک براى بزرگساالنى که دچار درد دندان هستند 
بهترین گزینه نیست. در این دســتورالعمل آمده  است: 
بیماران براى رهایى از درد دندان باید تحت درمان هاى 
دندانپزشکى قرار بگیرند و در صورت ضرورت داروهاى 

مسکن از قبیل استامینوفن یا ایبوپروفن مصرف کنند.
به گفته متخصصان آمریکایى، آنتى بیوتیک ها داروهاى 
بسیار مهمى هستند و ضرورى اســت که مصرف آنها 
هوشمندانه باشد تا در مواقع نیاز اثربخشى الزم خود را 

داشته باشند.
آنتى بیوتیک ها به منظور مقابله با عفونت هاى باکتریایى 
تولید شده اند اما ضرورتًا به دندان درد کمک نمى کنند. 
اســتفاده از این داروها مى تواند با عوارض جانبى جدى 
همراه باشد و زیاده روى در مصرف آنها مقاومت دارویى 

را به دنبال دارد.

همه ما دربــاره مضرات و تأثیرات منفى ســیگار بر 
روى ســالمت بدن شــنیده ایم اما واقعًا سیگار چه 

عوارضى دارد؟ 
در کسانى که ســیگار مى کشــند به طور میانگین 
نسبت به افرادى که ســیگار نمى کشند، چهار برابر 
احتمال ابتال به ســرطان دهان افزایــش مى یابد 
و این درحالى اســت کــه تنها نیمــى از افرادى که 
مبتال به ســرطان دهان مى شوند، 
حدود پنج ســال بعد از تشخیص 
این بیمارى زنــده خواهند ماند. 
سیگار کشیدن، علت عمده بروز 
بیمارى هاى لثه اســت و لثه و

اســتخوان هایــى کــه از 
دنــدان حفاظت مــى کنند 
قــرار  تأثیــر  تحــت  را 
مى دهد. سیستم ایمنى بدن 
نقش مهمــى در کاهش 
میکروب هــاى مضرى 
که مــى تواننــد باعث 
بروز ایــن بیمارى ها 

شوند، دارد همچنین سیگار کشیدن با تأثیرى که بر 
سیســتم ایمنى بدن مى گذارد، بدن را براى مقابله 
با میکروب ها کم تــوان کرده و لثه هــا با احتمال 
بیشــترى در معرض عفونــت ها قرار مــى گیرند. 
عالوه بر آن، میکروب ها مى توانند با چســبیدن به 
مکانى که لثه به دندان پیوســته شــده است، باعث 
بروز مشکل شده و در آنجا به علت وجود یک فضاى 
عمیق باعث تشکیل «پاکت پریدنتال» شوند. وجود 
این فضا به این معناست که محافظت کمترى براى 
نگهداشتن دندان ها در مکان خودشان وجود دارد و 
در نتیجه احتمال بیشــترى براى لق شدن دندان ها 
وجود دارد. خونریزى لثه ها یک نشانه رایج براى این 
مسئله است با این حال در افراد سیگارى، نیکوتین، 
جریان خون را در لثه ها کاهش مى دهد و این ذخیره 
خون ضعیف، عالیم را محو مى کند؛ عالیمى که در 
حالت عادى مى تواند سرنخى براى تشخیص شروع 
این بیمارى ها باشــد. بنابر اعالم بنیاد بیمارى هاى 
خاص، با ترك سیگار طى سه تا پنج سال احتمال ابتال 
به ســرطان دهان به نصف کاهش یافته و با گذشت 
زمان و به مرور این احتمــال کاهش خواهد یافت. با 
متوقف کردن مصرف ســیگار، بدن افــراد قادر 
خواهــد بود که بــا میکــروب هایى که 
منجر بــه بیمــارى هــاى لثه مى 
شــوند، مقابله کند و حرکت 
           جریــان 
خــون به ســمت 
لثه ها افزایش خواهد         
یافت که به ســالم ماندن لثه ها 

کمک مى کند.

یکى از حواس پنج گانه، حس المسه است که وظیفه 
اصلى این حس مراقبت کــردن مخفى ما در مقابل 
عوامل مضر محیط است، اگر مشکلى در حس المسه 
به وجود آید مى توان خود را به صورت خواب رفتن، 
گزگز کردن، سوزن سوزن شدن با احساس ناخوشایند 
در هنگام تماس با اشــیاء نشان دهد. شایع ترین این 
حالت همان خواب رفتن یا ِسر شدن است که بیشتر از 
همه در انتهاى اندام ها یعنى در دست ها و پا ها تظاهر 
پیــدا مى کند.گیر افتادن و تحت فشــار قرار گرفتن 
موضعى اعصاب محیطى از شایع ترین علل احساس 
خواب رفتگى دست و پ اســت، زیرا این اعصاب در 
طول مسیر خود در محل هاى به خصوص مستعد گیر 

افتادن یا آسیب هاى فشارى هستند.

یک متخصص چشم گفت: خیره شدن به تلفن همراه 
به چشم ها آسیب مى زند و ممکن است در اثر زیاده روى 

باعث بیمارى هایى نظیر خشکى چشم شود.
سعید یادگارى، متخصص چشــم درباره عوارض نگاه 
کردن به گوشى هنگام شب، اظهار کرد: اگر افراد به طور 
مداوم و طوالنى به صفحه نمایش خیره شــوند، ممکن 
است آسیب هاى جدى به چشم وارد شود. افرادى که به 
سختى از چشم خود کار مى کشند بیشتر دچار سوزش و 
درد مى شوند و حتى بعد از گذشت زمان، چشمشان در اثر 

نگاه طوالنى و مداوم ضعیف خواهد شد.
او در ادامه افزود: بدن تمام افراد از نوعى چرخه طبیعى 
پیروى مى کند که کمک خواهد کرد تا در طول روز بیدار 
و هوشیار باشند و در شب استراحت کافى داشته باشند 
اما وقتى موقع آماده شــدن براى خــواب به صفحات 
دستگاه هاى الکترونیکى نگاه مى کنید، مغز گیج مى شود 
زیرا  براى مغز شبیه به نور در زمان صبح است و همان 
تأثیر را روى مغز مى گذارد. این نور موجب مى شود تا مغز 
تولید مالتونین را متوقف کند. مالتونین همان هورمونى 
است که به بدن اجازه مى دهد رســیدن زمان خواب را 

حس کند.
یادگارى گفت: بنابراین بهتر است افراد پیش از زیاده روى 
در اســتفاده از تکنولوژى هاى روز مانند تلفن همراه و 

نرم افزارهاى هیجان انگیز به فکر ســالمتى خود باشند 
و از نحوه بهره گیرى مطلوب آنها مطلع شوند. استفاده 
بى رویه از تکنولوژى تهدید بسیار جدى براى آیندگان 

است.
متخصص چشم تصریح کرد: خیره شدن به تلفن همراه 

در شرایط عادى هم با اینکه به چشمان آسیب مى زند، 
ممکن است در اثر زیاده روى باعث بیمارى هایى نظیر 
خشکى چشم و... شود اما یک عادت اشتباه در نحوه  خیره 
شدن به تلفن همراه وجود دارد و آن هم خیره شدن تنها 
با استفاده از یک چشم است. شــاید براى خیلى از افراد 

هم پیش آمده باشــد که هنگامى  که روى تخت خواب 
دراز کشــیده اند و روى پهلوى خود قرار گرفته اند، یک 
چشمشان را درون بالش فرو ببرند یا حتى آنها را مى بندند 
و با چشم دیگر به صفحه  نمایشگر تلفن همراه، تبلت یا 

لپ تاپ خیره مى شوند.
او بیان کرد: این عمل در فرد باعث مى شود که یکى از 
چشم هاى او به روشنایى و دیگرى به تاریکى عادت کند. 
این اتفاق موجب اختالل و مشکل در دید فرد مى شود. 
در نتیجه هنگامى  که چراغ ها را خاموش مى کنند و هر دو 
چشم در  معرض تاریکى قرار مى  گیرند، آن چشمى که 
با روشنایى سازگار شده و عادت کرده بود، دچار نابینایى 
موقت مى شــود و براى فرد، یک حالــت کورى موقت 
ایجاد مى شــود و حس اختالل بینایى در چشمانش به 

وجود مى آید.
یادگارى گفت: البته همــه افراد در صورت اســتفاده 
طوالنى مــدت از رایانــه باید عینک هاى ویــژه کار با 
رایانه بزنند که داراى پوشش ویژه ضدتابش هاى مضر 
باشد. بدون استثناء استفاده از عینک هاى آفتابى براى 
تمام افراد در تمام فصول اکیداً توصیه مى شــود چراکه 
تابش هاى مستمر نور خورشــید هم مخرب ترین تأ ثیر 
را در بینایى و افزایش خطر ابتال به تومور هاى چشــمى 

مى گذارد.

نوشیدن چاى داغ در فصل ســرد، عادتى اســت که بدون توجه به عوارض 
خطرناك آن مى تواند خطر ابتال به سرطان مرى را افزایش دهد.

کارشناســان معتقدند مصرف بیش از حد چاى داغ در فصل زمســتان باعث 
افزایش ســلول هاى چربى در بدن، اختالالت کلیوى، فشار خون و قند خون 
باال، استعمال دخانیات و کاهش فعالیت هاى ورزشى خواهد شد که در نهایت 
مى تواند باعث نارسایى و آسیب به کلیه ها شــود و همچنین مى تواند سیستم 

ایمنى بدن را در برابر نفوذ انواع باکترى ها و ویروس ها کاهش دهد.
مصرف بیش از اندازه چاى داغ در فصل سرما مى تواند کلیه هاى شما را نابود 
کند و باعث نارسایى آنها شوند. حالت تهوع، استفراغ، بى اشتهایى، ضعف بدن، 
اختالل در خواب، کاهش تمرکز، گرفتگى عضالت پا، تورم مچ پا، بروز احساس 
خارش و سوزش درسطح پوست بدن، درد قفسه سینه، نفس کوتاه، سریع و باال 

رفتن فشارخون از عالی م ابتال به بیمارى نارسایى کلیه هستند.
طبق آمار  در کشور انگلستان ساالنه حدود 40 تا 45 هزار نفر بر اثر مصرف چاى 

داغ در سرما جان خود را از دست مى دهند. 
سوءهاضمه یکى از بیمارى هاى رایج و شایع در افراد است که به دلیل عملکرد 
سیستم نامناسب دستگاه گوارش و معده ایجاد مى شود و اگر فردى به صورت 
ناشتا یا بعد از خوردن وعده غذایى در فصل زمستان به نوشیدن چاى داغ یا مواد 
کافئین دار اقدام کند، احتمال ریســک ابتال به بیمارى سوء هاضمه را در خود 

افزایش خواهد داد.
یکى دیگر از مضرات نوشیدن چاى داغ در فصل ســرما، خراب شدن دندان 
هایتان اســت. محققان معتقدند که مایعات داغ در فصل سرد با تأثیر بر روى 
دندان هاى ســرد، ابتدا باعث ایجاد درز و ترك در دندان ها و ســپس با رشد 

باکترى ها در داخل دندان ها موجب نابودى کامل دندان ها مى شود.
نوشــیدن چاى داغ مى تواند احتمال ابتال به ســرطان هایى مانند ســرطان 
ریه، سرطان کبد، سرطان معده و سرطان دستگاه گوارش را در افراد گسترش 

دهد. 

بیمارى هایى است بیمــارى اوتیســم جــزو آن دســته 
واکســن و درمان قطعى نیز براى آن که نه تنها علت مشخصى ندارد بلکه هیچ 

وجود ندارد و تنها مى توان با فعالیت هایى همچون کاردرمانى، رفتار درمانى و گفتاردرمانى 
عالیم آن را کمرنگ کرد.

بیمارى اوتیسم که با نام اختالل طیف اوتیسم شناخته مى شود وضعیت پیچیده اى است 
که شامل مشکالت ارتباطى و رفتارى مى شود. افراد مبتال به اوتیسم در برقرارى ارتباط 
دچار مشکل هستند و از آنجا که این بیماران در درك آنچه دیگران فکر و احساس مى کنند 
ناتوانند این ناتوانى را در بیان خودشان از طریق کالم، زبان بدن و حتى لمس کردن نشان 

مى دهند.
اختالل طیف اوتیسم باعث مى شود مبتالیان به این بیمارى در یادگیرى هم دچار مشکل 
باشند و مهارت هاى آنها به طور ناهماهنگ رشــد کند، براى مثال ممکن است این افراد 
در برقرارى ارتباط دچار مشکل شــوند ولى به طور غیرمعمول در هنر، موسیقى و ریاضى 

خوب باشند.
نشانه هاى اوتیسم پیش از رسیدن کودك به سن سه سالگى بروز مى کند هر چند در برخى 

از افراد این عالیم از بدو تولد خود را نشان مى دهد.

برخى از نشانه هاى شــایع این بیمارى عبارتند از عدم برقرارى 
تماس چشمى، طیف محدودى از عالقه مندى ها یا ابراز عالقه شدید در 
موضوعات خاص، انجام چندباره یک فعالیت یا تکرار یک عبارت یا کلمه، 
حساسیت باال به صدا، بو یا مناظرى که براى سایران عادى به نظر مى رسد، عدم تمایل به 

نوازش و یا در آغوش گرفتن.
دقیقًا علت بروز این بیمارى مشخص نیست ولى مى تواند ناشى از بروز مشکل در برخى از 

قسمت هاى مغز که در تفسیر حواس و فرآیند ارتباط زبانى باشد.
این بیمارى در پسران چهار برابر دختران است و عوامل اجتماعى همچون نژاد، قومیت، 
سبک زندگى و تحصیالت در آن دخیل نیستند. به طورکلى باال بودن سن والد و اختالالت 

ژنتیکى احتمال ابتال به این بیمارى را افزایش مى دهد.
هیچ درمانى براى اوتیسم وجود ندارد ولى در صورت آگاهى به موقع از آن مى توان از طریق 
رفتاردرمانى، کاردرمانى و همچنین گفتاردرمانى مهارت هاى ارتباطى این افراد را بهبود 

بخشیده و عالی م آن را کمرنگ کرد.
البته مصــرف برخى از داروهــا مى تواند در کاهــش بیش فعالى و اضطــراب این افراد

 مؤثر باشد.

هیوالیى که چشمتان را  از بین مى برد

عالیم بیمارى اوتیــسم

گوشت فرآورى شده 
حاوى نیتریت سرطان زاست

شــرکت صفا بخش نقش جهان شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 726 و شناسه 
ملى 10260131225 به استناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ1398/05/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : آقاى غالمرضا 
هدایت کلیشادى 1291130500بسمت 
رئیس هیأت مدیــره و آقــاى حمیدرضا 
مهــدوى1290910871 بســمت نایب 
رئیس هیــأت مدیــره و آقــاى علیرضا 
مالکى3549830750 بسمت مدیر عامل 
براى مدت دو ســال انتخاب شدند . ضمناً 
(مدیر عامل) مجرى مصوبات هیات مدیره 
خواهد بود . کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و 
بانکى تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر 
است . و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با 
امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً 
و با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى خمینى 

شهر (704291)

موسســه انجمن مــددکارى امام زمــان عج به 
شماره ثبت 93 و شناســه ملى 10260026797 
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومى عادى 
مورخ1398/08/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 
روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان براى درج آگهى 
موسسه انتخاب شد. - عباسعلى ابراهیمى به شماره 
ملى 1141794802، قاسمعلى نظرى راد به شماره 
ملى 1141831791، اکبر شاه نظرى به شماره ملى 
1140638051، حسین سلیمانى فرزند محمد به 
شماره ملى 1141835673، محمدعلى رحیمى به 
شماره ملى 1950435350، محمدرضا شاه نظرى 
به شماره ملى 1141828091، حسین سلیمانى 
فرزند عبدالرحیم به شماره ملى 1141841924 
به عنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره، قاســم امان 
الهى به شماره ملى 1141779196 و محمدعلى 
پناهى به شــماره ملى 1140631004 به عنوان 
اعضاى على البــدل هیئت مدیره بــراى مدت دو 
سال انتخاب شدند. - محمد عابدى به شماره ملى 
1141833700 به ســمت بازرس اصلى و رضا 
اسحاقیان به شماره ملى 1141843277 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال انتخاب 
شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى 

شهر (704771)

شــرکت ســهامى خاص تولیدى بازرگانى رادوین ســالمت تجهیز درنیکا درتاریخ 
1398/09/20 به شماره ثبت 63684 به شناسه ملى 14008833874 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع 
فعالیت :تولید و راه اندازى تجهیزات دندانپزشکى و پزشکى ، واردات و صادرات تجهیزات 
دندانپزشکى و پزشــکى ، خرید فروش واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجازبازرگانى 
،انجام فعالیت در زمینه تجارت الکترونیک تامین نیروى انسانى متخصص ( به طور موقت) 
در زمینه موضوع فعالیت شــرکت ، انجام خدمات اجرایى و عملیاتى و فنى مهندسى در 
زمینه موضوع فعالیت شرکت ، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، 
ترخیص کاال از گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و 
اعطاى شعب و نمایندگى شــرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، اخذ وام و اعتبارات مالى 
از بانک ها و موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات 
و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجــوز الزم از مراجع ذیصالح (ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد) درصورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله خیام ، 
کوچه شیروانیها[2] ، کوچه شیروانیها ، پالك -6 ، پالك قدیمى6 ، طبقه همکف کدپستى 
8183864431 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى 
منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 
ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 92510 مورخ 1398/09/04 نزد بانک 
ملت شعبه مشتاق اول اصفهان با کد 92510 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره 
آقاى محمدرضا نیلچى به شماره ملى 1289730636و به سمت عضو هیئت مدیره به 
مدت 2 سال آقاى محمد فرهادى همدانى به شــماره ملى 3240231182و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى حمید 
جهانگیرى به شماره ملى 4160268625و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها عقود اســالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر 
عامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیر عامل و نائب 
رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه بازرسان آقاى آرمین نظرى به شماره ملى 4160308805 به سمت بازرس 
اصلى به مدت یک سال مالى آقاى سعید جهانگیرى به شماره ملى 4160520235 به 
سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (706214)

شــرکت فنى و مهندســى نور آب و آسمان 
پارسه سهامى خاص به شماره ثبت 50026 
و شناســه ملى 10260684689 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مــورخ1396/12/14 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : على حیدرى کلیشادى به شماره ملى 
1112143866 و پرویز حیدرى کلیشادى به 
شماره ملى 1288658508 و فراز صادقى به 
شماره ملى 1756060940 به عنوان اعضاى 
هیئت مدیره براى مدت دو سال و محبوبه کیانى 
فالورجانى به شــماره ملى 1110731061 
به ســمت بازرس اصلى ومهین غیبى بورى به 
شماره ملى 1971813265 به سمت بازرس 
على البدل براى مدت یک ســال مالى انتخاب 
شدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 
نشر آگهى هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(706229)

شــرکت بافتین پود پارسیان شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 56660 و شناسه ملى 
14004830238 به اســتناد صورتجلسه 
مجمــع عمومى عــادى بطور فــوق العاده 
مورخ1398/08/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: محمد گالب دار به کدملى 1292513586 
بسمت مدیر عامل شرکت و عضو هیئت مدیره 
و مسعود گالب دار به کدملى 1293339490 
بســمت رئیس هیئت مدیره و مصطفى گالب 
دار به کدملى 1281716987 بســمت نایب 
رئیــس هیئت مدیــره براى مدت دوســال 
انتخاب گردیدند. فاطمــه واحدى به کدملى 
2452136948 و سهیل شهامت جو به کدملى 
1292369655 بترتیب بســمت بازرسان 
اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهد 
آور و همچنین کلیه اوراق عادى و ادارى شرکت 
با امضاء مدیر عامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر 
است. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(706216)

آگهى تغییرات آگهى تغییرات آگهى تغییرات آگهى تغییرات

تاسیس

بیمارى هایى است ـارى اوتیســم جــزو آن دســته 
ه لکه د ندا شخ لت ا تن آه ا ز ن قط ا د اک

برخى از نشانه هاى شــایع این بیمارى عبارتند از عدم برقرارى
د د شد القه از ا ا ها ند القه از د د ف ط ش ا ت

همه دندان دردها نیاز به مصرف 
آنتى بیوتیک ندارند

شایع ترین علل خواب رفتگى 
دست و پا

بدن با مصرف سیگار با چه خطراتى رو به رو مى شود؟بدن با مصرف سیگار با چه خطراتى رو به رو مى شود؟



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

اى مــردم، هیچیک از شــما چیــزى بر روزیــش افزون نمى شــود، 
مگــر هنگامــى کــه آنچــه در روز پیــش   داشــته، از میــان بــرود. 
بــراى او اثــرى پدید نمى آیــد مگــر آنکه اثــر دیگرش نابود شــود. 
هر نویــى را زمانــى حاصل کند کــه نو دیگــر را کهنه کرده باشــد. 
هیچ نهالى براى او نروید تا نهال روییــده اى از آِن او بر زمین نیافتد. 
ریشــه ها، پدران و مادران، رفتند و ما، فرزندان، شــاخه ها هستیم و 

موال على (ع)شاخه ها را پس از رفتن ریشه ها چه بقاست؟
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شرکت حمل و نقل توکا (سهامى عام) در نظر دارد فعالیت هاى مربوط به کارگاه هاى 
مکانیکى، چرخ و محور، پنوماتیک و لوله  کشــى خودروهاى دیزلى خود را با در 
اختیار گذاشــتن مکان و ابزارآالت الزم به صورت امانى از طریق مناقصه عمومى 
به پیمانکاران واجد شــرایط واگذار نماید. از کلیه متقاضیان دعوت مى گردد، از 
تاریخ 1398/10/14 لغایت1398/10/24 (به جز روزهاى پنج شــنبه و تعطیالت 
رسمى) از ساعت 8 الى 16 جهت هماهنگى با واحد تعمیرگاه شرکت به شماره تلفن 
03152735075 داخلى 168 تماس حاصل نموده و جهت بازدید و دریافت اوراق 
مناقصه به محل شرکت واقع در مبارکه، جنب شرکت فوالد مبارکه، شرکت حمل و 

نقل توکا مراجعه نمایند. 

برگزارى مناقصه عمومى

شرکت حمل و نقل توکا (سهامى عام)

نوبت اول

* امام خمینى (ره):     
از جمله حوائج اولیه براى هر ملت در ردیف بهداشت و مسکن بلکه مهم تر از آن ها، آموزش براى 

همگان است. 

* رهبر معظم انقالب مدظله العالى:       
 سواد کلید تفکر و یادگیرى است که کشور به آن نیاز دارد. 

* رئیس جمهور محترم:   
سواد ضرورتى است که حمایت جدى و مستمر دولت تدبیر و امید را به همراه خواهد داشت .

* مقام عالى وزارت :
باید سطح نگاه، نگرش و ســواد به عنوان مهم ترین فرصت یادگیرى تغییر کند وجامعه بتواند 

مشکالت خود را حل کند.

* معاون وزیرو رئیس سازمان نهضت سوادآموزى
نهضت سوادآموزى در سال 97 از بین 105 دستگاه دولتى، با سه رتبه صعود نسبت به سال قبل 

رتبه نهم در ارایه خدمات الکترونیکى را کسب کرد . 
درصد باسوادى استان بر اساس آخرین سرشمارى نفوس و مسکن 

درصد باسوادىقدر مطلق بى سواد
138513901395138513901395

16568514999110237994/995/596/9

عملکرد چهار سال 97 – 94  در دوره هاى سوادآموزى

عملکرد استان اصفهان در جذب سوادآموز سال
مجموعتحکیمانتقالسوادآموزى

943911470410759693
953811364910918551
96359124778166884
97420132198358255

94 – 971551414049381733383

گروه بندى استان ها بر اساس شاخص هاى ارزیابى از سوى سازمان نهضت سواد آموزى کشور
 گروه اول                          خیلى خوب و شایسته تقدیر 
  گروه دوم                          خوب و قابل تقدیر
  گروه سوم                          قابل قبول
 گروه چهارم                      نیازمند تالش بیشتر
  گروه پنجم                         غیرقابل قبول
 97 عملکرد استان در فعالیت هاى سواد آموزى از سال 93 تا

امتیاز کسب شدهسال
نیازمند تالش بیشتر93
قابل قبول94
خوب و قابل تقدیر 95
خیلى خوب و شایسته تقدیر96
خیلى خوب و شایسته تقدیر97

کسب رتبه خیلى خوب و شایسته تقدیر در سال 98 براى دومین سال متوالى
جلسات  معاونت سواد آموزى در سال  هاى 97 و 98  

تعداد جلسه عنوان جلسه  
13971398

6049شوراى پشتیبانى سوادآموزى 
حدود 160 بیش از  400  بهبودکیفیت 

18080 ستاد امتحانات 

برنامه هاى اجرا شده در معاونت سواد آموزى در سال 97  
تعداد شرکت کنندهعنوان برنامه

1898مسابقه پرسش مهر
1813مسابقه کتابخوانى

100جشنواره الگو برتر تدریس
1420آموزش اتباع و کمیساریا

5600خواندن با خانواده
ICDL300
4پژوهش
4600طرح نماز

فعالیت 14 مرکز یادگیرى محلى
 با هدف سوادآموزى و رویکرد مهارت آموزى ،حرفه آموزى و اشتغال

 با عنایت به سال رونق تولید
مراکز یادگیرى محلى فعال در سال 98

بهاران پیربکران شهداى مدافع حرم فالورجان 
امام رضا  علیه السالم جرقویه سفلىنوجویان فالورجان 

ثامن االئمه سمیرمفکور فالورجان 
اردوگاه مبارکه شهید سورانى فریدونشهر

ابا صالح خمینى شهرمکتبى فر نجف آباد 
دانش شهرضا بعثت دهاقان 
آفتاب ناحیه 4گلشن  دهاقان 

افتتاح مرکز آفتاب ناحیه 4 در آبان ماه 1398

امروز مساله سواد آموزى و ضرورت آن تنها به موضوع اشتغال و درآمد 
زایى محدود  نمى شود بلکه الزمه زیست فردى و اجتماعى است . توسعه 
در همه وجود  خود محتاج قطعى سوادو حتى سطح سواد باالست.وظیفه 
آموزش وپرورش انسداد مبادى بى سوادى و تحت پوشش قرار دادن همه 

افراد الزم التعلیم است .
                                    محمد اعتدادى  -مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان

درچشم انداز بیست ساله ى ایران اسالمى محورتوسعه « دانائى »رقـم 
خورده و آن چه در جامعه دانایى محـور ارزش به شمـار مى رود تولیـد علم 
و دانش مى باشـــد . از این رو حرکت شتابان به سوى پیشبرد و تسهیل 
تحقق برنامه هاى سوادآموزى و نهادینه کردن آن یک ضرورت اجتناب 

ناپذیر است .                                              بهمن امید قائمى- معاون سواد آموزى 
1395 1355 فعالیت 40 ساله سوادآموزى اصفهان

٪ 94 / 70 حدود  48 ٪ با سوادى استان
٪ 2 / 40  ٪ 17 / 50 فاصله باسوادى زنان با مردان 

٪ 4 / 40 ٪ 23 / 60 فاصله باسوادى روستایى با شهرى 

اجراى 12 عنوان پژوهشى در سال هاى 98 – 95 
عناوین پژوهشى سال 98

بررسى میزان عالقه سوادآموزان به یادگیرى از طریق فضاى مجازى
بررسى راه هاى نگهداشت و جلوگیرى از افت تحصیلى سوادآموزان 

بررسى تاثیر سواد در رشد اعتماد به نفس سوادآموزان 
بررسى تاثیر سواد در رشد مذهبى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى وسیاسى افرادجامعه  

برخى از دستاورد هاى چهل ساله نهضت سواد آموزى جمهورى اسالمى ایران
ارتقاى جایگاه ایران در سواد آموزى در مقایسه با جهان

با توجه به اطالعات و آمار درج شده در موسسه آمار یونسکو، نرخ با سوادى جمعیت گروه سنى 15 ساله و باالتر در سال 
2016 در جهان 82.2 اعالم شده که ایران با داشتن 86 درصد با سوادى در این گروه سنى، 3.8 درصد باالتر از میانگین 
جهانى قرار دارد. همچنین در گروه سنى 24-15 ساله ایران با داشتن نرخ با سوادى 97.4 درصد باسوادى، 6 درصد از 

میانگین جهانى در این گروه سنى باالتر قرار گرفته است.
مضاف براین با توجه به اطالعات اعالم شده از سوى وبسایت اطلس جهانى، کشور جمهورى اسالمى ایران در سال 

2015 با داشتن نرخ با سوادى 15 ساله و باالتر با 86 درصد در رتبه 98 جهان قرار دارد.
روند توسعه ى نرخ با سوادى درکشور، از رشد بسیار خوبى بعد از پیروزى انقالب اسالمى ایران برخوردار بوده است به 
نحوى که از سال 1355 تا سال 1395 در گروه سنى 15 ساله و باالتر با رشد 49.9 درصدى رشد سواد و در گروه سنى 

24-15 سال شاهد 41.3 رشد در نرخ هاى با سوادى هستیم.
سال فعالیت 40 ساله سوادآموزى کشور

13551395
60 / 5087 / 47با سوادى گروه سنى 6 سال
30 / 8097 / 59باسوادى 29 – 10 ساله
70 / 8094 / 48باسوادى 49 – 10 ساله

80 / 406 / 23فاصله باسوادى بین زنان و مردان
80 / 4090 / 65باسوادى مناطق شهرى 

سوادآموزى اتباع خارجى   سوادآموزى زندان ها    سوادآموزى نیرو هاى مسلح    مسابقه کتابخوانى و انشا نویسى
طرح آموزش مقدمات رایانه به سوادآموزان طرح کلید بهشت (آموزش عملى نماز):  طرح سواد آموزى تبلتى خانواده سالمت 

توانمندسازى نیروى انسانى  کسب شش جایزه بین المللى یونسکو و آیسیسکو  توسعه مشارکت هاى بین بخشى در سوادآموزى
کسب رتبه برتر در جشنواره شهید رجایى رتبه 12 و ارتقاى 76 پله اى در جشنواره تحقق دولت الکترونیک  

کسب جایزه بین المللى کنفوسیوس سال 2018

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 دوم

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1398/10/04

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

با توجه به اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان در نظر دارد یک دستگاه خودرو با مشخصات زیر: مزدا سوارى تیپ 323 اف ال رنگ نقره اى متالیک مدل 1384 را از طریق مزایده به فروش برساند. عالقمندان به شرکت در مزایده 
مى توانند از روز چهارشنبه مورخ 1398/10/04 لغایت 1398/10/09 (از ساعت 9 صبح تا ساعت 14) جهت بازدید به محل این سازمان واقع در اصفهان خیابان مشتاق دوم بعد از پل شهرستان سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان مراجعه 
نمایند. متقاضیان جهت شرکت در مزایده باید صرفاً از طریق ساما نه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکى دولت) به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند. الزم به ذکر است در صورتى که پرداخت مبلغ ودیعه به صورت فیش واریز بانکى صورت 
پذیرد بایستى اصل فیش و مدارك مورد نیاز را در ساعات ادارى (از ساعت 8:00 صبح لغایت 14:00 بعدازظهر) از تاریخ 1398/10/04 لغایت 1398/10/14 به واحد مالى سازمان به آدرس خیابان مشتاق دوم بعد از پل شهرستان سازمان مدیریت و 

برنامه ریزى استان اصفهان تحویل گردد.

آگهى مزایده فروش خودرو
شماره مزایده: 1098003705000001

م الف: 709921کورش پورمحمد- مدیریت امور مالى

شعار سازمان یونسکو 2019  
سوادآموزى و چند زبانى 

یونسکو  و تعریف جدید سواد :
 باسواد کسى است که بتواند از 
خوانده ها و دانسته هاى خود 

تغییرى در زندگى خود 
ایجاد کند. 


