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نکات کلیدى درباره نوشیدن آبتأیید صالحیت 374 کاندیدا در استان اصفهان بازگشت بى صداى مجرى جنجالى به قاب تلویزیونچرا امیر تتلو را به ایران تحویل ندادند؟ چقدر خوبى محبى! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

با خواص و فواید 
بى نظیر گـردو  

آشنا شوید

سردترین 23 بهمن 50 سال اخیر
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تمجید  االتحاد از 
آسمانخراش اصفهانى ها

ارتباط یک مقام ایرانى 
با روح ا... زم

گام نخست صادرات 
ماشین آالت صنعت سنگ 

به پاکستان

5

شمارش معکوس 
براى افتتاح تونل 
سوم کوهرنگ

گردو مملو از مواد مغذى است و مى تواند آثار 
مثبت حیرت انگیزى بر بدن داشته باشد. گردو 
مى تواند ریسک ابتال به بعضى بیمارى ها مثل 
دیابت و بیمارى هاى قلبى را کاهش دهد، به 

پیشگیرى از سرطان کمک کند و ...

کالنشــهر اصفهان با توجه به خشکسالى هاى 
اخیر مدتى است، درگیر کم آبى شده و مسئوالن 
با اجراى پروژه هاى انتقال آب درنظر دارند، این 
مشکل برطرف شــود اکنون شمارش معکوس 
براى افتتاح تونل ســوم کوهرنگ آغاز شــده تا 

بخشى از کمبود آب این  شهر برطرف شود.
تونل سوم کوهرنگ به منظور تأمین و انتقال آب 
به میزان حدود 255 میلیون مترمکعب در سال، 
براى تأمین قسمتى از کمبود آب منطقه مرکزى 
ایران براى مصارف شــرب صنعت، کشاورزى و 

افزایش حجم آب...
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رقابت اصولگرایان بر سر کرسى هاى اصفهان در مجلسرقابت اصولگرایان بر سر کرسى هاى اصفهان در مجلس
33 لیست اصولگرایان و چندین فرد شاخص نزدیک به جریان اصولگرایى در برابر یک اصالح طلب لیست اصولگرایان و چندین فرد شاخص نزدیک به جریان اصولگرایى در برابر یک اصالح طلب

2

سرماى بى سابقه، دماى هوا در شهر اصفهان را به منفى 8 و در شهرهاى غربى استان به منفى 18 درجه زیر صفر رساند

نوید محمدزاده: 
پسر تئاتر ایران 
هستم

اینجا براى دیگران 
بوى مرگ مى  دهد نه براى ما

مهدى کیانى مى گوید: ما پرافتخارترین تیم آســیا هستیم!  امیدوارم به فینال 
برویم و جام را تقدیم هواداران کنیم.

مهدى کیانى کاپیتان تیم ســپاهان در گفتگویى در مــورد بازى با 
العین، در ابتدا در مورد پیروزى بزرگ سپاهان در 
گروه مرگ گفت: براى تیم هاى دیگر گروه مرگ

است. سپاهان ... 
2
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

وقتى هشدارها را 
هیچکس 

جدى نگرفت؛ 
نه مسئوالن و نه مردم

علت عدم موفقیت «ظفر» 12 ثانیه لعنتى بود
وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات:
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شایعه  مضحک شایعه  مضحک 
علیه پیامعلیه پیام

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات و کاالى مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون 
برگزارى مناقصات و آئین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى دومرحله اى به پیمانکاران واجدین 

شرایط واگذار نماید.

پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت هاى زیر دریافت و حداکثر تا پایان وقت 
ادارى روز شنبه مورخ 1398/12/10 به نشانى: جاده اصفهان- زیار- روستاى دشتى- امور برق منطقه 9 اصفهان- 
دبیرخانه، تحویل نمایند. به پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر در فوق دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى
http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به نشانى

http://eepdc.ir :سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى
جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 34121611- 031 اداره مالى امور برق منطقه 9 و جهت آگاهى بیشتر 
در مورد الزامات، اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن: 34121633- 031 اداره مهندسى و نظارت 

امور برق منطقه 9 تماس حاصل فرمائید.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج  شده است. 

 http://www.eepdc.ir ارایه تأییدیه برون سپارى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان و ثبت نام در سایت *
جهت به روزرسانى مدارك ثبتى الزامى است. (در صورت هرگونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقاى امیرانى 

تماس حاصل فرمایید)
* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شرکت و با 
تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر این صورت مسئولیت عدم 

رعایت این بند به عهده مناقصه گران مى باشد.
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

* حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد مى باشد.
* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى
آگهى مناقصه عمومى همزمان با ارزیابى (فشرده) یک مرحله اى

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شماره 
تاریخ توزیع موضوع مناقصهمناقصه

دفترچه
مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
تحویل پاکات

تاریخ برگزارى 
مبلغ تضمینمناقصه

9814015

نیرورسانى و برق رسانى 
شامل سه بسته در 

محدوده امور برق منطقه 
9 و بخش جرقویه علیا و 
سفلى شامل سه بسته

1398/11/231398/11/281398/12/101398/12/13900/000/000

8رشهر اصفهان را به منفى 8 و در شهر

اینجا براى
بوى مرگ مى
مهدى کیانى مى گوید: ما پرافتخارتری
تقدیم هواداران کنیم. برویم و جام را
مهدى کیانى کاپیتان تیم س
العین، در
گروه مرگ
است. سپاه
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زنویدمحمدزاده:نوید محمدزاده: وی
اپسر تئاتر ایران ا ات ایرانت تئاتر یرپسر ر ر انپ ای تئات پ
تمهستم هستمه
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وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات صبح چهارشنبه در 
حاشیه جلســه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران علت 
قرار نگرفتن ماهواره ظفــر 1 را 12 ثانیه لعنتى عنوان 
کرد و گفت: در 12 ثانیه آخر که سوخت یا توان موتور 
ماهواره بایــد افزایش پیدا مى کرد تا به ســرعت مورد 
نظر دســت پیدا کند، این اتفاق نیافتاد و علت این، هم

 مى تواند به کیفیت سوخت و وزن مرحله دوم ماهواره 
ارتباط داشته باشــد هم مى تواند به توان موتور مرتبط 

باشد.
آذرى جهرمى افزود: آنچه مشخص است این است که 
اگر موتور 12 ثانیه دیگر فعالیت و ســوخت آن کفایت 

مى کرد قطعًا ماهواره در مدار قرار مى گرفت و اشــکال 
مرحله قبل که در ماهواره پیام داشتیم برطرف شده بود؛ 
همانطور که قبًال گفتم 95 درصد موفق بود ان شــاءا... 
این 12 ثانیــه لعنتى دفعه بعد برطرف مى شــود.  وزیر 
ارتباطات همچنین درباره زمان ارسال ماهواره ظفر 2 
خاطر نشان کرد: طراحى، ساخت و تست هاى ماهواره 
ظفر2 انجام شده و قابلیت هاى ظفر1 را دارد اما دوربین 
آن کیفیت باالترى نســبت به ظفر 1 دارد و 16 مترى 
است. در برنامه ریزى هاى انجام شده ان شاءا... در خرداد 
ماه سال آینده بعد از آماده شدن ماهواره بر سیمرغ براى 

قرار گرفتن در مدار اقدام مى شود.

مدیر روابط عمومى بانک ایران زمین با اشاره به اقدامات 
شبکه بانکى در راستاى راه اندازى رمزهاى پویا گفت: بى 
شــک تالش هاى زیادى در روزهاى اخیر توسط بانک 
مرکزى و شــبکه بانکى براى راه اندازى رمزهاى پویا 
و ارتقاى امنیت مشتریان انجام شــده، که متأسفانه در 

هیاهوى رسانه اى گم شده است. 
سید محمد حسین اســتاد، ارتقاى امنیت و جلوگیرى از 
فیشینگ را مهمترین عامل راه اندازى اپلیکیشن هاى 
رمزساز دانســت و افزود: اینکه راه اندازى این سیستم 
براى حدود 400 میلیون کارت بانکى مشکالتى را خواهد 
داشت موضوعى اســت که همگان به آن اذعان دارند و 

براســاس برنامه ریزى هاى انجام شده این سیستم به 
مرور به روزرسانى خواهد شــد و ضمن رفع مشکالت 
آن، مشتریان نیز با راهنمایى و آموزش به استفاده از آن 

عادت خواهند کرد. 
مدیر روابط عمومى بانک ایران زمین تصریح کرد: شبکه 
بانکى همواره جزو امن ترین ســازمان هاى کشور بوده 
است، اما برخى موضوع فیشــینگ را به بانک ها نسبت

 مى دهند در حالى  که با رشــد پرداخــت هاى اینترنتى 
مشتریان اطالعات خود را در ســامانه هاى تقلبى وارد 
مى کنند و مورد فیشینگ قرار مى گیرند که هیچ ارتباط 

مستقیمى به بانک ها ندارد. 

علت عدم موفقیت «ظفر»
 12 ثانیه لعنتى بود

فیشینگ، ارتباط مستقیمى به 
بانک ها ندارد 

متلک فرخ نژاد به تلویزیون 
   خبر آنالین | شــبکه نمایش، شامگاه 
سه شــنبه 22 بهمن، مراســم اختتامیه سى و 
هشتمین جشنواره فیلم فجر را با سانسور زیاد 
پخش کرد. در همین ارتبــاط، حمید فرخ نژاد، 
بازیگر سینما، در پستى اینستاگرامى در همان 
شب، به کنایه نوشت: «یعنى امشب، صدا و سیما 
در خالل پخش مراسم اختتامیه جشنواره فیلم 
فجر، مرزهاى شفافیت و شجاعت در انعکاس 

خبر را جابه جا کرد! خدا قوت پهلوان.»

هشدار حمله ملخ ها از ایران 
  تابناك | سازمان خواروبار و کشاورزى 
ملل متحد –فائو- با اشاره به زاد و ولد زودهنگام 
ملخ ها در جنوب ایران بــه علت هواى گرم تر و 
بارندگى هاى خوب نســبت به هجوم ملخ ها از 
ایران به مناطق مرزى هند و پاکســتان هشدار 
داد. «کیت کریسمن»، افسر ارشد فائو در پیش 
بینى حمله ملخ ها گفت: «امســال خطر حمله 
دوجانبه ملخ ها از ایران و شاخ آفریقا وجود دارد.» 
زاد و ولد زودهنگام آنها در جنوب ایران به دلیل 
هواى گرم تر و بارندگى هاى خوب باعت تکرار 
این هجوم از ایــران به مناطق مــرزى هند و 
پاکستان مى شود. یعنى همان اتفاقى که سال 

گذشته افتاد.

تکذیب جان باختن 
به دلیل کرونا

رئیــس مرکز روابــط عمومى    ایسنا|
وزارت بهداشت اظهار کرد: خبر مرگ یک زن 
میانسال در بیمارستان پایتخت در اثر ویروس 
کرونا درســت نیســت، زیرا هیچ عالئمى از 
ویروس کرونا در کشــور دیده نشده است. این 
در حالى است که روزنامه «ایران» دیروز از جان 
باختن یک زن مشــکوك به ویروس کرونا در 

پایتخت خبر داده بود.

مروجان بى مجوز ازدواج
  ایسنا| محمدمهدى تندگویان، معاون 
امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نســبت به 
فعالیت ســایت ها و کانال هاى همسریابى به 
جوانان هشــدار داد. او گفت: به مردم، جوانان، 
اعضاى این کانال ها و... هشــدار مى دهیم که 
افراد و گروه هایى که در این بســترها اقدام به 
همســریابى یا ترویج ازدواج موقت مى کنند، 

هیچکدام مجوز رسمى از هیچ نهادى ندارند. 

رکورد 30 ساله 
شکسته شد

  تسنیم| مدیرکل هواشناسى استان 
کردستان گفت: شدت و برودت سرما در زرینه 
و شهرســتان بانه در 30 سال گذشته بى سابقه 
بوده است. رحیم صدیقى اظهار کرد: سه شنبه 
شب شهرســتان بانه با منفى 17 درجه و شهر 
زرینه با منفى 26 درجه رکورد هواى ســرد در 
30 سال گذشته را شکستند. وى با بیان اینکه 
در 24 ســاعت منتهى به چهارشنبه، گرم ترین 
شهر استان، سروآباد با منفى 12 زیر صفر بوده 
اســت گفت: از عصر روز پنج شنبه تا روز جمعه 
دماى هوا حدود 7 تا 8 درجه افزایش یافته و هوا 

گرم تر خواهد شد.

پس از 40 سال
در پدیــده اى کــم ســابقه،    تابناك |
بارش برف در سه شــنبه شــهرهاى بغداد و 
کربال را ســپیدپوش کرد. شــهرهاى بغداد و 
کربال در اقلیم گرم و خشــک قــرار دارند که
 برف در آن ها به ندرت مى بارد. بغداد 12 ســال 
پیش شاهد آخرین بارش برف بود و بارش برف 
در کربال در 40 سال گذشته بى سابقه گزارش 

شده است.

آغاز تبلیغات
 تأیید صالحیت شده ها  

ســتاد انتخابات وزارت کشــور بــا صدور    آنا|
اطالعیه اى اعالم کرد: فعالیت هاى تبلیغاتى نامزدهاى 
انتخابات مجلس از صبح امروز پنج شنبه آغاز شده و در 
ساعت 8 صبح روز پنج شنبه اول اسفند یعنى 24 ساعت 

قبل از شروع اخذ رأى پایان مى یابد.

واقعاً کافى نیست؟!
عباســعلى    باشگاه خبرنگاران جوان | 
کدخدایى، قائم مقام دبیر و ســخنگوى شوراى نگهبان 
تصریح کرد: بارها بنده پیشــنهاد داده ام که چرا قانون 
اصالح نمى شود، باید قانون بر اساس شرایط روز اصالح 
شود چرا ما باید بیش از 16 هزار نفر ثبت نام کننده داشته 
باشیم، حدود 7000 نفر صالحیتشــان تأیید شده است 
یعنى براى هر کرســى حدوداً 24 نفر، آیا از جهت تعداد 
کافى نیســت؟ فرهنگ انتخابات را پا به پاى اقتضائات 
جامعه باال نیاورده ایم. باید از احزاب اســتفاده کنیم، در 
موضوع انتخابات چرا شوراى نگهبان مرتب مورد هجمه 

قرار مى گیرد.

تکذیب شایعه شلیک موشک 
یک منبع آگاه    باشگاه خبرنگاران جوان |
در نیروى هوافضاى سپاه پاسداران اعالم کرد خبر شلیک 
موشک از سوى ایران به سوى هدف نامشخص صحت 
ندارد و نیروى هوافضاى ســپاه پاسداران هیچ عملیاتى 
نداشته و هیچ موشکى شلیک نشده است. گفتنى است 
سه شنبه شب شایعاتى درباره شلیک موشک از کرمانشاه 

در برخى کانال هاى خبرى غیر رسمى مطرح شده بود.

تکذیب پیش پیشکى!
  ایسنا| سخنگوى دولت گفت: تا سال1400 هر 
خبرى درباره استعفاى رئیس جمهور را تکذیب مى کنیم. 
على ربیعى در حاشیه جلسه روز گذشته هیئت دولت درباره 
شایعه استعفاى رئیس جمهور اظهار کرد: قبًال نوشته ام که 
تا 12مرداد 1400 دولت در کنار مردم بوده و نگاه رو به جلو 
هم دارد. وى ادامه داد: از این پس هم هر شایعه اى درباره 

استعفاى رئیس جمهور را پیشاپیش تکذیب مى کنیم.

یک نماد شکست خورده
نشریه «نیویورك تایمز» با اشاره به یک    ایسنا|
سالگى اینستکس نوشــت: در ابتدا قرار بود اینستکس 
ابزارى براى کســب اســتقالل راهبردى اروپا از آمریکا 
باشد اما در نهایت تنها این مسئله به اثبات رسید که اروپا 
چقدر فاصله تا تحقق این هدف دارد. امروز بیاینه مقامات 
وزارت خارجه آلمان در تغییرى آشکارا سخن از وجود تنها 
یک تراکنش در مرحله پردازش در ساز و کار اینستکس 
مى گوید که ارزش آن نیز تنها چیزى کمتر از یک میلیون 
یورو است. همچنین آمریکایى ها خواستار شفافیت کامل 
همین معامله و تطابق کامل  آن بــا نظام تحریمى خود 
هســتند. این تراکنش که اولین تراکنش اینستکس نیز 
محسوب مى شود یک محموله پزشکى تولید شده توسط 

یک شرکت آلمانى است.

انتخابات کامالً رقابتى است
آیت ا... احمد جنتى، دبیر شوراى نگهبان    انتخاب|
صبح روز گذشته (23 بهمن) در جلسه این شورا یادآور شد: 
برخالف برخى اظهارات نادرســت، انتخابات آتى کامًال 
رقابتى است و نمایندگان همه جناح ها در انتخابات حضور 
دارند و بنابر گزارش هاى رســیده رقابت مناسبى میان 
داوطلبان درحال شکل گیرى است که همزمان با آغاز زمان 

قانونى تبلیغات این مسئله آشکار خواهد شد.

انصراف شهردار سابق
 فارس| شــهردار ســابق تهران از نامزدى در 
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شوراى اسالمى استعفا کرد. 
محمدعلى افشانى، عضو شوراى مرکزى حزب اعتماد ملى 
طى نامه اى به فرماندارى تهران از نامزدى در یازدهمین 

دوره انتخابات مجلس شوراى اسالمى استعفا کرد.

خبرخوان

با پیگیرى هاى انجام شده از مسئوالن مربوطه علت آزادى 
امیرحســین تتلو از زندان ترکیه و تحویل ندادن او به پلیس 
ایران مشخص شد. بر اساس اظهارات یک منبع آگاه، اعالن 
قرمز به منزله این نیست که اگر صادر شد حتماً متهم تحویل 
نیروى انتظامى شود. این منبع آگاه افزود: این موضوع بستگى 
به قوانین کشور ثالث هم دارد، به عنوان نمونه خاورى یکى 
از متهمانى است که براى وى اعالن قرمز صادر شده و تحت 
تعقیب ایران است، اما به دلیل قوانین جارى کانادا، این کشور 
اختیار دارد که خاورى را تحویل ایران ندهد. وى با تأکید بر 
اینکه اعالن قرمز تتلو صادر شده و تحت تعقیب بوده است، اما 
با توجه به قوانین کشور ثالث این فرد به نیروى نظامى تحویل 
داده نشــد، ادامه داد: به گفته دستگاه قضایى کشور ترکیه، 
پس از احراز علت اعالن قرمز پلیس ایران براى تتلو، وى از 
بازداشتگاه آزاد شد، چرا که دستگاه قضایى ترکیه این جرم را 
براى تحویل تتلو کافى ندانست و  براساس تصمیم دستگاه 

قضایى کشور ثالث و قوانین آنجا، تتلو تحویل ایران نشد.

«پخش زنــده» حاال تبدیــل به یک کابــوس براى 
مدیران تلویزیون شده اســت. مدیرانى که در راستاى 
محافظه کارى براى عبور از حواشى ماه هاى اخیر، ترجیح 
دادند همه ویژه برنامه هاى سینمایى همزمان با جشنواره 
فیلم فجر به صورت ضبطى روى آنتن بروند و طبیعتًا با 
ریزش شدید مخاطب مواجه شوند و در آخرین شاهکار 
خود در پوشش خبرى مهمترین رویداد سینمایى کشور، 

کاریکاتورى از «پخش زنده» را روانه آنتن کردند.
آنچه پوشش زنده آیین اختتامیه جشنواره سى وهشتم 
فیلم فجر از آنتن شــبکه «نمایــش» را تبدیل به یک 
کمدى ناخواسته کرد، نه اصل «مالحظات» که کیفیت 

اعمال آن با چاشنى محافظه کارى بیش از اندازه بود.
اینکه دایره مالحظات سیما به اندازه اى گسترده شده که 
حتى هم دردى فیلمسازى چون محمدحسین مهدویان 
با قربانیان تشــییع پیکر حاج قاسم ســلیمانى در شهر 

کرمان و یا انتقاد امیر آقایى نسبت به اظهارات مجرى 
شــبکه افق (که پیش تر روابط عمومى رسانه ملى هم 
آن را مردود دانسته بود) در آن «سانسورى» محسوب 
مى شود، نه فقط نشــان از اقدام اصولى رسانه ملى در 
حفظ چارچوب هاى خود را ندارد که بیشتر نشان دهنده 
یک وسواس و به تعبیر بهتر «هراس» است؛ هراسى که 
حتمًا براى زنده بودن یک رسانه آفت محسوب مى شود 
و در بلندمدت مى تواند هزینه هاى بیشترى هم به همراه 

داشته باشد.
تمام بریده هاى ســخنانى که احتمــاًال از نظر ناظران 
تلویزیون بهتر بود به گوش مخاطب رسانه ملى نرسد، 
به فاصله چند ساعت با برچســب تبلیغاتى «اظهارات 
سانسورشده در ســیما» با ضریب نفوذ چندبرابرى در 
شبکه هاى اجتماعى و رسانه هاى مجازى بازنشر شد و 

این یعنى تأثیرگذارى عکس یک تصمیم.

على دایى سال 1388 بعد از شکست معروف ایران 
مقابل عربستان در ورزشــگاه آزادى از کار برکنار 
شد و از آن روز شــایعات زیادى در این باره مطرح 

بوده است.
سرمربى اسبق تیم ملى ایران از روزى که به دلیل 
شکست مقابل عربستان برکنار شد، اعتقاد داشت 
احمدى نژاد رئیس جمهــور وقت عامل این اتفاق 
بوده است. على کفاشیان، رئیس اسبق  فدراسیون 
هم در ده ســاله گذشــته هر بار این موضوع را به 
شکلى تکذیب مى کرد. روز گذشته اما او در گفتگو با 
روزنامه «خبرورزشى» در این باره دست به اعتراف 
زد و گفت: «من نگفتم آقاى احمدى نژاد نقشــى 
نداشت. شــاید او به آقاى على آبادى این مسئله 
را گفت چراکه ایشــان به ما گفت نظرشان براى 
ماندن دایى در تیم ملى مثبت نیست و بهتر است 

برکنار شود.»

  رویداد24| پس از شــیراز و تبریز و مشــهد، 
حاال نوبت اصولگرایان اصفهان اســت که لیست هاى 
رنگارنگ منتشر کنند و فعًال خبرى از اجماع حداکثرى 
در میان نیســت. لیســت اصولگرایان اصفهان هفته

گذشته منتشر شــد اما اختالفات آنقدر زیاد بود که پس 
از آن در اعتراض به لیســت اصلى، سه لیست دیگر نیز 

منتشر شد.

لیست اول؛ مجمع اصولگرایان اصفهان
اولین جریانى که در انتخابات اصفهان لیســت منتشر 
کرد، مجمــع اصولگرایان اصفهان بود کــه گرچه ادعا 
داشت به صورت شفاف به فعالیت مى پردازد، اما به مرور 
با چالش هایى مواجه شد. پیش از این گزارش ها نشان 
مى داد لیست 11 نفره اصولگرایان اصفهان براى انتخابات 
مجلس یازدهم ترکیبى از احمــدى نژادى ها، حامیان 
الریجانى، نزدیکان قالیبــاف، اعضاى رهپویان و جبهه 
پایدارى و در حقیقت ترکیبى از تمام طیف هاى موجود 

اصولگرا در کشور باشد.
نشســت مجمع اصولگرایان براى انجــام مرحله آخر 
بررسى و معرفى نامزدهاى منتخب این مجمع صبح روز 
11 بهمن برگزار شد که به ترتیب آراء: مهدى طغیانى، 
امیرحسین بانکى ، زهرا شیخى، حجت االسالم حسین 
میرزایى و عبــاس مقتدایى به عنوان پنــج نفر نهایى 
انتخاب شدند و ابوالفضل قربانى و تورج حاج  رحیمیان 
نیز به عنوان دو نفر ذخیره انتخاب شدند و در صورت بروز 
مشکل براى هریک از این پنج نفر، به ترتیب جایگزین 

خواهند شد.
بعد از این فهرســت، انتقادات به مجمــع اصولگرایان 
اصفهان باال گرفت. قرار گرفتن دو سه نام در این فهرست 
عجیب بود. یکى مهدى طغیانى که از نزدیکان قالیباف 
در اصفهان به شــمار مى رفت و دیگرى زهرا شیخى و 
امیرحســین بانکى. اصولگرایان اصفهان معتقد بودند 
آنچه باعث پیروزى لیست امید در انتخابات سال 94 شده 
بود، حضور یک زن در آن فهرست بود و تالش داشتند این 
نقیصه را حتى با یک چهره گمنام جبران کنند. از سوى 
دیگر امیرحسین بانکى هم کتاب هایى در حوزه ازدواج و 
حجاب دارد و مى تواند قسمتى از نواصولگرایان دختر را 

به فهرست اصولگرایان جذب کند.

لیست دوم اصولگرایان اصفهان؛ حذف و 
اضافه ها

بالفاصله بعد از این لیست، فهرســت دوم منتشر شد. 
جایى که باز هم نام عباس مقتدایى را داشت، اما در کنار 
او نام هاى دیگرى قرار داده بود. رســول بخشى، حجت 
االسالم سخاوتى، حسن داورى دولت آبادى و حسن نیلى 
احمد آبادى. این فهرست البته زیاد جدى گرفته نشد، اما 
اصولگرایان مجمع تلویحاً از مقتدایى انتقاد کردند که چرا 

اجازه داده نامش در فهرست دوم منتشر شود.

لیست سوم اصولگرایان اصفهان (نجبا)
روز دوشنبه فهرست سوم اصولگرایان اصفهان هم منتشر 
شد. این بار رسول بخشى، سید احمد سجادى، حمیدرضا 
طالقانى، حســن نیلى احمد آبادى و مجید نادراالصلى 

اعضاى این فهرســت بودند. این فهرســت مشهور به 
«نجبا»، از طرفداران ابراهیم رئیسى در اصفهان تشکیل 

شده و مى گویند به تفکر جبهه پایدارى نزدیک هستند.
احمد سجادى در فهرست اولیه مجمع اصولگرایان قرار 
داشت، اما وقتى آنجا موفق نشد، در نهایت در لیست سوم 

قرار گرفت.

جاماندگان مهم لیست اصولگرایان 
اما چند چهره مشهور از ســه فهرست اعالم شده بیرون 
مانده اند. از جمله منصور باقرصاد، رئیس ســتاد قالیباف 
در اصفهــان و از نزدیکان مرتضى طالیــى که در چند 
مؤسســه و خیریه با نایب رئیس اصفهانى شوراى شهر 

تهران شراکت دارد.
از مدیران شهرى ارشد نیز غالمحسین صادقیان عضو 

سابق شوراى شهر اصفهان، على یوسف پور سرپرست 
وزارت رفاه در دولت احمدى نــژاد و ابوالفضل قربانى و 
تورج حاج رحیمیان که در انتخابات شورا هم مورد حمایت 

اصولگرایان بودند، در لیست اصلى قرار نگرفته اند.
به جز این افراد، چهره هایى هم هستند که اطمینان دارند 
در فهرست اصولگرایان قرار ندارند، اما در انتخابات تعیین 
کننده هستند. حسن کامران و نیره اخوان زوج همیشه 
نماینده اصفهان در مجلس، زهرا سعیدى نماینده مبارکه 
که البته به اصفهان تغییر حوزه داده اســت و همچنین 

مسعود نیکدستى و احمد شریعتى.
این لشکر از اصولگرایان تنها یک رقیب دارد. ناهید تاج 
 الدین، عضو شوراى مرکزى کارگزاران سازندگى که باید 
با همه این افراد رقابت کند و تنها فردى باشد که پرچم 

اصالح طلبى را در اصفهان بلند مى کند. 

3 لیست اصولگرایان و چندین فرد شاخص نزدیک به جریان اصولگرایى در برابر یک اصالح طلب 

رقابت اصولگرایان بر سر کرسى هاى اصفهان در مجلس

تلویزیون باز هم بازنده شد

اعتراف کفاشیان درباره
 ماجراى دایى و احمدى نژاد

چرا امیر تتلو را به ایران 
تحویل ندادند؟

 بارش برف سنگین در گیالن باعث غافلگیرى همه شد، 
از مدیریت بحران اســتان گرفته تا شــهروندان استان و 
حتى مسافرانى که با وجود اعالم هشدار توسط مسئوالن 
مربوطه، راهى سفر و جاده شدند آن هم بدون زنجیر چرخ. 
بنابراین نتیجه بارش ها هم این شــد: مسدود شدن اکثر 
راه هاى اصلــى و فرعى، قطعى بــرق، آب، گاز در برخى 

مناطق و در راه ماندن مسافران.
بارش برف ســنگین در گیالن در حالى باعث غافلگیرى 
مدیریت بحران استان و مسدود شدن اکثر راه هاى اصلى 
و فرعى، در راه ماندن مســافران، قطعى بــرق، آب، گاز، 
اینترنت و مشکالت بسیار دیگر شده که بارش برف شدید 
و کاهش بیش از 20 درجه اى دما از چند روز قبل توســط 

سازمان هواشناسى پیش بینى شده و در خصوص آن هشدار 
داده شده بود.

با وجود این پیش بینى ها، نه ســازمان مدیریت بحران و 
هالل احمر و نه ســازمان هاى مربوطه، بــه اندازه کافى 
آمادگى قبلى نداشتند. به طورى که مدیریت بحران اعالم 
کرد ما تصور 40 سانتیمتر برف را داشــتیم. این در حالى 
است که در برخى مناطق رشت نیم متر برف بارید و طبق 
گزارشات در روستاهاى سیاهکل و الهیجان حدود یک 
متر برف بارید. همچنین در رودبار و رســتم آباد هم حدود 

یک متر برف بارید.
برف شــدید گیالن، تاکنون باعث مرگ هفت  نفر در این 
استان بر اثر ریزش بهمن و ماندن زیر آوار شده است. مردم 
نیز در مناطق مختلف استان، نه برق دارند و نه تلفن. حتى 
وسایل گرمایشى کسانى که صرفاً با برق کار مى کرد از کار 
افتاده است و مردم در سرماى منفى 5 درجه دچار مشکل 

زیادى شده اند.
بارش برف در شهر رشت به 50 سانتیمتر و در ارتفاعات به 
2  متر رسیده اســت. بارش برف و برف روبى نشدن معابر و 
جاده هاى الهیجان و لنگرود و شهرســتان هاى دیگر به 
گونه اى است که امکان خروج خودروها از خانه ها وجود ندارد.

مســتند «پرســه در مه» اولین پرده از ارتباطات «روح 
 ا... زم» از شبکه یک ســیماى جمهورى اسالمى ایران 
پخش شد. در بخشى از این مستند پیرامون ارتباط یکى 
از داوطلبان سرشناس انتخابات با روح ا... زم اعالم شده 
است: با وجود لشکرى از سرویس هاى اطالعاتى غربى و 
عربى، جاسوسان زم در داخل ایران شناسایى و تحت رصد 
نیروهاى امنیتى قرار مى گرفتند. بسیارى از این جاسوسان 
انگیزه هاى مالى داشتند و به علت طمع مالى، مدام از زم 
درخواســت پول مى کردند اما این داستان به جاسوسان 

زم ختم نمى شد.
بخش دیگرى از منابع «آمدنیوز» که هنوز تحت اشراف 

و رصد نیروهاى امنیتى هســتند، داستان غم انگیزترى 
دارد. متأسفانه برخى مسئوالن براى تسویه حساب هاى 
سیاسى بین یکدیگر با دادن اطالعات راست و دروغ به 
«آمدنیوز» مى کوشیدند چهره رقیب خود را آلوده کنند 
اما در عمل به بازوى رسانه اى سرویس هاى جاسوسى 

خوراك مى رساندند.
این فعالیت ها از چشم مأموران امنیتى دور نمانده است. 
در یک نمونه یکى از مقامات که کاندیداى تصدى پست 
مهمى بود، براى تخریب چهره رقیبش، اطالعاتى را به 
سایت «آمدنیوز» فرســتاد تا علیه رقیب او جنگ روانى 

راه بیا ندازد.

وقتى هشدارها را هیچکس جدى نگرفت؛ 
نه مسئوالن و نه مردم

ارتباط یک مقام ایرانى با روح ا... زم
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آبشار سمیرم یخ زد
کاهش شدید دما در سمیرم باعث یخ زدن آبشار شهر 

سمیرم شده است. 
به گزارش خبرگزارى صدا و ســیما، مرکز اصفهان؛ 
دماى 15 درجه زیر صفر ســه شــنبه شب گذشته 
موجب یخ زدن آبشــار 70 مترى شــهر سمیرم و 
تشــکیل قندیل هاى یخى زیبا اطراف این آبشــار 

شده است.

احداث پل ارتباطى
 بین 2 شهر

شهردار کوشک از احداث پل ارتباطى بین کوشک 
و کهریزســنگ با اختصاص اعتبارى بالغ بر چهار 
میلیارد ریال خبــر داد. مجیــد قربانى رنانى اظهار 
کرد: مراحل زیرسازى و آســفالت پل ارتباطى بین 
کوشک و کهریزسنگ انجام شــده و تا پایان سال 
با نصب تابلوهاى ایمنى براى اســتفاده شهروندان 

آماده مى شود. 
وى افزود: توجه به تأثیــرات اجتماعى، فرهنگى و 
بصرى پل ها بر محیط اطراف آنها به عنوان مؤلفه ها 
و نمادهاى توســعه، اهمیت زیــادى در مطالعات 

شهرى دارد.

برگزارى همایش کوهنوردى
همایش ساالنه کوهنوردى مخابرات منطقه اصفهان 

برگزار شد. 
در این همایش، حیدرى زاده مدیر مخابرات منطقه 
اصفهان با اشاره به ابعاد کم نظیر ورزش کوهنوردى 
در تعالى روحى وجسمى انسان اظهار کرد: رفتن به 
دل طبیعت، پیاده روى و کوهنوردى، نه تنها جسم 
انسان را آماده مى کند، بلکه ذهن را نیز از تنش ها و 

اضطراب هاى زندگى دور مى کند. 
وى افــزود: اکنون کــه در طلیعه چهــل و یکمین 
سالگرد پیروزى شــکوهمند انقالب اسالمى قرار 
داریم امیدوارم این گروه با عزمى راسخ بیش از پیش 
باعث افتخار و ارتقاى جایگاه و برند مخابرات منطقه 

اصفهان در سطح کشور بشود.

بهره  بردارى از 3 پروژه 
شهردار فوالدشــهر از افتتاح ســه پروژه عمرانى 
خدماتى شهردارى این شــهر به مناسبت دهه فجر 
خبر داد. بابک محمدى افزود: این سه طرح عمرانى، 
فرهنگى و خدماتى با اعتبار 23 میلیارد و 500 میلیون 
ریال در این شــهر افتتاح شــد که پارك ترافیک و 

کودك از جمله آنهاست. 
شــهردار فوالدشــهر تصریح کــرد: بهره بردارى 
از ساختمان ســازمان ســیما، منظر و فضاى سبز 
فوالدشــهر و افتتاح پارکینگ پارك پرنیان از دیگر 

طرح هایى بود که در دهه مبارك فجر افتتاح شد.

خبر

با پایان بررســى صالحیت هــاى کاندیــداى انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس شــوراى اســالمى، 374 نفر در 
استان تأیید صالحیت شدند. دبیر ســتاد انتخابات استان 
اصفهان گفت: در این دوره از انتخابات، 1242 داوطلب در 
استان اصفهان ثبت نام کردند و در مجموع تاکنون 299 نفر 
انصراف دادند. على اصغر رفیعى نژاد افزود: 374 کاندیداى 
استان اصفهان از ساعت 24 چهارشنبه شب تا ساعت 8:00 
اول اسفند مى توانند مطابق مواد 56 تا 65 مکرر به جز ماده 
حذفى 57، قانون تبلیغات انتخابات مجلس شوراى اسالمى، 
فعالیت هاى تبلیغاتى داشته باشند. وى همچنین با اشاره به 
جمعیت سه میلیون و 603 هزار و 539 نفرى واجد شرایط 

رأى در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شوراى اسالمى 
اضافه کرد: از این تعداد یک میلیون و 811 هزار و 729 نفر 

مرد و بقیه زن هستند. 
مدیرکل سیاسى، انتخابات و تقسیمات کشورى استاندارى 
اصفهان، تعداد رأى اولى هاى استان اصفهان در انتخابات 
پیش رو را هم 170 هزار و 400 نفر اعالم کرد و افزود: از این 
تعداد 87 هزار و 13 نفر مرد و بقیه زن هســتند. یازدهمین 
انتخابات مجلس شوراى اسالمى دوم اسفند در 2840 شعبه 

اخذ رأى برگزار مى شود.
استان اصفهان با احتساب نماینده ارامنه اصفهان و جنوب 
ایران، صاحب 20 کرسى در مجلس شوراى اسالمى است.

کمیسیون معادن اتاق بازرگانى اصفهان در راستاى تالش 
حداکثرى براى ورود به عرصه صادرات ماشین آالت با 
تمرکز بر بازار کشورهاى همسایه، میزبان هیئت ویژه اى 
از پاکستان بود. رئیس کمیســیون معادن اتاق بازرگانى 
اصفهان در نشستى که به منظور آشنایى بیشتر طرفین 
برگزار شــد، گفت: اســتان اصفهان یکى از فعال ترین

استان هاى کشــور در حوزه صنعت و سنگ بوده، بالغ 
بر 30درصد فعالیت سنگ کشــور در این استان انجام 
مى شــود.  مجتبى کاروان با بیان اینکه رســالت اتاق 
بازرگانى فراهم کردن فضایى بــراى فعاالن اقتصادى 
به منظور تعامل با طرفین تجارى در کشورهاى مختلف 

است، افزود: ایران و پاکستان به دلیل اشتراکات فرهنگى 
و مذهبى مى توانند از ظرفیت هــاى یکدیگر بهره مند 
شوند، جریان تولید و تجارت را بهتر از گذشته عملیاتى 
کنند. لشکرى رئیسانى، فعال اقتصادى پاکستانى نیز با 
بیان اینکه بیش از 55 درصد معادن پاکســتان در ایالت 
بلوچستان واقع شده اســت، افزود: انتقال تکنولوژى از 
اصفهان به بلوچستان ضمن اشــتغالزایى موجب ارائه 
تکنولوژى جدید در این منطقه خواهد شد.  وى در ادامه 
صادرات ماشین آالت معدنى ایران به ایالت بلوچستان را 
پیش زمینه فرآورى و فروش سنگ به صورت شراکتى با 

طرف ایرانى دانست.  

گام نخست صادرات ماشین 
آالت صنعت سنگ به پاکستان

تأیید صالحیت 374 کاندیدا 
در استان اصفهان

شهردارى زرین شهر به استناد مجوز شماره 570 مورخ 98/10/09 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به واگذارى 
اتاقک و قسمتى از محوطه جنب سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان واقع در بلوار جانبازان زرین شهر جهت 
اغذیه فروشى و پارکینگ به صورت اجاره براى مدت دو سال از طریق مزایده عمومى اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت 
به عمل مى آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى مورخ 98/12/03 

به شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند. 
م الف: 763044

آگهى مزایده

میثم محمدى- شهردار زرین شهر

نوبت دوم

شهردارى نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 97/4433 مورخ 97/11/29 شوراى محترم اسالمى شهر، عملیات احداث برج کبوترخانه واقع در محور تفریحى 
بوستان زندگى شهردارى منطقه دو را با مجموع برآورد اولیه به مبلغ 12/000/000/000 ریال بدون تعدیل و مابه التفاوت از محل اعتبارات عمرانى سال 1398 شهردارى و بر 

اساس کمترین قیمت پیشنهادى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید داراى شخصیت حقوقى مستقل و اساسنامه و رزمه کارى مرتبط و تجهیزات و ماشین آالت متناسب با موضوع مناقصه بوده 

و داراى صالحیت و رتبه بندى الزم (حداقل پایه پنج در رشته ابنیه) از معاونت برنامه ریزى و نظارت راهبردى ریاست جمهورى باشند.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه، با همراه داشتن مدارك و رزمه شرکت تا پایان 

وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 98/12/08 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه نمایند.
شرکت کنندگان باید مبلغ 600/000/000 ریال بابت ضمانت شرکت در مناقصه را طى فیش واریزى به حساب سپرده شماره 0104544150002  شهردارى نجف آباد و یا معادل آن 

را ضمانت نامه معتبر بانکى ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 

م الف: 770631

آگهى مناقصه

محمد مغزى نجف آبادى- شهردار نجف آباد

نوبت اول

نوبت دومنوبت دوم

شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به فروش زمین واقع در منطقه صنعتى شهر 
دولت آباد از طریق برگزارى مزایده عمومى اقدام نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهردارى: روز دوشنبه مورخ 98/12/05
گشایش پاکات: روز سه شنبه مورخ 98/12/06
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آگهى مزایده عمومى

حسن حجتى- شهردار دولت آباد
م الف: 762519

ســراى ســالمند «مهر» شــهر دهق به عنوان یکى از 
مجلل ترین مراکز نگهدارى سالمندان کشور با ایجاد 64 
ســوئیت اقامتى مجهز امکان پذیرش و نگهدارى 144 
سالمند از سراسر کشور در محیطى زیبا و مدرن همزمان 
با ایام دهه فجر با حضور استاندار اصفهان و با کمک خیر 

نیکوکار، مالاحمدى افتتاح شد.
معاون استاندار اصفهان و فرماندار ویژه شهرستان نجف 
آباد در این آیین در ســخنانى با گرامیداشت ایام دهه فجر 
انقالب، به دستاوردهاى انقالب به ویژه در توسعه و پیشرفت 
شهرهاى کوچک و روستاها اشاره کرد و گفت: کارآفرینان 
و فعاالن اقتصادى مشــارکت جدى در توسعه شهرها و 
آبادانى وطن دارند و جامعه قدردان خدمات پیشــگامان و 
خدمتگزاران نظام اســت. مجتبى راعى با تقدیر و تجلیل 
از خدمات ماندگار خانواده مالاحمدى افزود: خدمات این 
نیکوکاران برکسى پوشیده نیست و مردم نیز همواره حامى 

و یاور خیرین نیکوکار و کارآ فرینان بوده اند.

95 درصــد از عملیــات اجرایى لوله گــذارى خط 
انتقال آب از تصفیه خانه آب باباشــیخعلى به منطقه 
دهاقان به طور کامل در آبان ماه ســال جارى انجام 

شد. 
 مدیرآب و فاضالب منطقه دهاقان، با اعالم این خبر 
افزود: با تکمیل حدود 700 متر از طول لوله گذارى در 
ابتداى شهر دهاقان و در مسیرهاى رفت و برگشت به 
داخل ایستگاه هاى پمپاژ 2 و 3، عملیات لوله گذارى 

خط آبرسانى به اتمام خواهد رسید.
 زارعان به تکمیل ابنیه ایستگاه هاى پمپاژ شماره 2 و 
3 اشاره کرد و گفت: در طول مسیر سه ایستگاه پمپاژ 
در نظر گرفته شده است که ایستگاه پمپاژ شماره یک 
در منطقه مبارکه (شــهر طالخونچه ) در حال احداث 
است و ایستگاه پمپاژ شماره 2 در روستاى قمبوان و 
ایستگاه پمپاژ شماره 3 در محدوده روستاى الریچه 

احداث شده  است.

نخستین برنامه شب هاى فرهنگى اصفهان با چشم انداز 
اقامه گفتگومندى بر اســاس توســعه صنایع خالق و 
گردشگرى از ساعت 15 تا 21 امروز پنج شنبه 24 بهمن 
ماه به همت معاونت فرهنگى شــهردارى اصفهان در 

پردیس سینمایى قدس تبریز برگزار مى شود.
در این برنامــه، مرشــد غالمرضا خوشــحال پور که 
اصفهانى ها تا امروز پاى بیــش از 3000 اجراى نقالى 
او نشســته اند مهمان بزم اصفهان در تبریز است و آنها 
در آغازین دقایق برنامه شب اصفهان در شهرشان گوش 
به نواى پرده خوانى مرشــد خوشــحال پور مى سپارند. 
اصفهانى ها براى این شب فرهنگى شش قطعه موسیقى 
هم تدارك دیده اند تا بتوان چشــم ها را بســته و با بال 

موسیقى از تبریز یکراست به اصفهان سفر کرد.
سپس نوبتى هم باشد نوبت شهرداران اصفهان و تبریز 
است تا قدرت ا... نوروزى و ایرج شهین  باهر بیایند و بگویند 
از پیوندهاى فرهنگ شهرهاى خود.  بعد نوبت به نمایش 
«ُکالغ ها» مى رســدکه از تولیدات سازمان فرهنگى، 

اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان است و حاال پس از 
نمایش در جشنواره بین المللى تئاتر فجر، به تبریز مى آید 
تا گوشه اى از طنازى و شیرین زبانى اصفهانى ها را روى 

صحنه ببرد.
قرار اســت شــب فرهنگى اصفهان در تبریز با امضاى 
تفاهمنامــه اى میــان شــهرداران این دو کالنشــهر 

خواهرخوانده به پایان برسد. 
نمایش چهار مجموعه فیلم منتخب سینماى اصفهان 
که هر کدام شامل ســه اثر برگزیده کوتاه، نیمه بلند و 

بلند است به طور همزمان در چهار سانس اختصاصى در 
پردیس سینمایى قدس تبریز، برپایى غرفه هاى صنایع 
دستى و فرش نفیس اصفهان در پردیس سینمایى قدس 
و نگارخانه ماه گوشه دیگرى از دست پر اصفهان در تبریز 

خواهد بود.
در همین حال فریده روشن، عضو شوراى اسالمى شهر 
اصفهان درباره برگزارى رویداد «شب فرهنگى اصفهان 
در تبریز» اظهار کرد: این برنامه طبق تفاهمنامه شوراى 
شهرهاى تبریز و اصفهان و به منظور گسترش مراودات 
فرهنگى و هنرى در دو شهر برگزار مى شود.  وى با تأکید 
بر گسترش ارتباطات داخلى و بین المللى به منظور توسعه 
گردشــگرى افزود: برخى اوقات هموطنان حتى درباره 
شهر خود اطالعات کافى ندارند و این مراودات فرهنگى 
مى تواند به شــناخت ظرفیت هاى گردشگرى شهرها و 
استان هاى کشور کمک کند تا هموطنان براى سفر به 
آنجا ترغیب شوند تا به جاى صرف هزینه زیاد براى سفر 

به کشورهاى خارجى، از جاذبه هاى داخلى دیدن کنند.

کالنشهر اصفهان با توجه به خشکسالى هاى اخیر مدتى است، 
درگیر کم آبى شده و مسئوالن با اجراى پروژه هاى انتقال آب 
درنظر دارند، این مشکل برطرف شود اکنون شمارش معکوس 
براى افتتاح تونل سوم کوهرنگ آغاز شده تا بخشى از کمبود 

آب این  شهر برطرف شود.
تونل ســوم کوهرنگ به منظور تأمین و انتقال آب به میزان 
حدود 255 میلیون مترمکعب در سال، براى تأمین قسمتى از 
کمبود آب منطقه مرکزى ایران براى مصارف شرب صنعت، 
کشاورزى و افزایش حجم آب تنظیم شــده سد زاینده رود 
اصفهان با اســتفاده از ســد مخزنى کوهرنگ 3، طراحى و 
عملیات اجرایى آن آغاز شد و قرارداد ساخت سد تونل سوم 
کوهرنگ نیز در ســال 89 بسته شــد و قرار بود سال 93 به 
بهره بردارى برســد اما همچنان این پروژه به بهره بردارى 
نرسیده است. اجراى تونل سوم کوهرنگ به طول 23 کیلومتر 
و با تکنولوژى قدیمى که از 20 ســال پیش آغاز شــده به 
گفته مسئوالن آب منطقه اى، یکى از پیچیده ترین مباحث 
ژئوتکنیکى را در خود داشته و از گسل بزرگى گذر کرده است؛ 
این در حالى اســت که تونل هاى بسیارى در کشور در مدت 
یکسال به اتمام رسیده است. البته این طرح طى سالیان گذشته 
با کمبود شدید اعتبارات و تفکرات متفاوت مسئوالن در وزارت 

نیرو به ُکندى پیش رفت.
با وجود اهمیت این طرح،  عباس رضایى، استاندار اصفهان 
آذر امسال با بیان اینکه تونل و ســد سوم کوهرنگ، یکى از 
طرح هاى بزرگ انتقال آب براى تأمین آب آشامیدنى اصفهان 
است، گفت: شایسته بود که این پروژه چند سال گذشته به  طور 
کامل اجرا مى شد اما به دالیل متعدد فعال نبود و امیدواریم 22 

بهمن امسال طرح تونل آن پایان یابد.
حال که تکمیل، ساختمان سد و تونل سوم کوهرنگ یکى از 
قول هاى اجرا نشده دولت در سفر استانى به مردم اصفهان 
است، مى تواند به حیات دائمى زاینده رود و سرپا ماندن تمامى 
ارکان نصف جهان کمک کند و اکنون اصفهانى ها به نظاره 
نشسته اند که آیا تا پایان بهمن ماه ساخت تونل سوم کوهرنگ 
به عنوان تنها امید رفع مشکالت آبى اصفهان بر روى ریل 

مى نشیند یا خیر.

سوز و سرماى شدیدى که از عصر سه شنبه بسیارى از 
استان هاى کشور را در نوردید، اصفهانى ها را هم غافلگیر 
کرد. بامداد دیروز دماى هوا در سردترین ساعت به طرز 
بى سابقه اى افت کرد تا اصفهان هم مانند استان هاى 

دیگر یخ بزند. 

به نظر مى رسد هر چه در شمال کشــور بر ارتفاع انبوه
برف هاى بر زمین نشسته افزوده مى شود، در اصفهان 
فقط سرماى اســتخوان شکن اســت که صداى همه 
را در آورده اســت. روز گذشــته خبرها حاکى از بارش 
پراکنده برف در نواحى شمالى اســتان بود در حالى که 
گزارش هاى رسیده حاکى از ترك خوردگى لوله هاى آب 

در برخى منازل به دلیل برودت هواست. این در حالى است 
که اداره کل آب و فاضالب استان اصفهان پیش از این 
به شهروندان هشدار داده بود اقدامات الزم را به منظور 

جلوگیرى از یخ زدگى  لوله ها مد نظر قرار دهند.
هواشناسى اصفهان دماى هواى این شهر در صبح روز 
گذشته را در سردترین ســاعت 8 درجه سانتیگراد زیر 

صفر و در گرم ترین ســاعت، 7 درجه سانتیگراد باالى 
صفر اعالم کرد. بنــا بر همین گــزارش، دماى هوا در 
مناطق غربى اســتان و شهرســتان هاى فریدونشهر، 
بویین و میاندشت و خوانسار نیز به 18 درجه سانتیگراد 

زیر صفر رسید.
 اداره کل هواشناسى اســتان اصفهان، وضعیت به وجود 
آمده را به دلیل نفوذ توده هواى بســیار سرد و پرفشار به 
کشور دانست که در این موقع از سال بى سابقه بوده است. 
این موضوع را مدیرکل پیش  بینى و هشدار سریع سازمان 
هواشناسى کشــور هم تأیید و دیروز اعالم کرد سرماى 
عجیب روز چهارشــنبه باعث شد به گفته او «سردترین 
23 بهمن 50 سال اخیر را پشــت سر بگذاریم». صادق 
ضیاییان مــى گوید این ســرما در این موقع از ســال 

بى سابقه بوده است.
اما اینجا در اصفهان، منصور شیشــه فروش، مدیرکل 
مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان با اشاره به کاهش 
محسوس دما گفت: باید در تمام بخش ها از جمله خانگى، 
تجارى، ادارى و صنعتى در مصرف انرژى شــامل گاز و 
برق صرفه جویى شود. این هشدارى است که زمستان 
امسال بارها تکرار شده است. گفته شده اگر در مصرف 
برق و گاز صرفه جویى نشود چون نیروگاه هاى تولید برق 
اجازه استفاده از سوخت مازوت را به دلیل آالینده بودن آن 
ندارند، در نتیجه با مشکل تولید برق مواجه شده و احتمال 

خاموشى هاى زمستانه کم نیست.
البته هواشناســى اســتان اصفهان پیش بینى کرده از 
اواسط امروز پنج شنبه شــاهد افزایش روند دما بین 5 تا 
10 درجه خواهیم بود اما در این صورت هم باید در انتظار 
دماى 2 درجه باالى صفر در روز جمعه باشیم که باز هم 
نشاندهنده هواى گرمى نیست. اینطور که به نظر مى رسد 

فعًال زمستان خیال خداحافظى با اصفهان را ندارد.  

از شامگاه سه شنبه دما به شدت افت کرد و بامداد دیروز  اصفهان یخ زد

سردترین 23 بهمن 50 سال اخیـر

مانى مهدوى

شمارش معکوس براى
 افتتاح تونل سوم کوهرنگ

افتتاح مجلل ترین
 سراى سالمندان در دهق

تکمیل 95 درصدى عملیات 
خط انتقال آب به دهاقان

شب فرهنگى اصفهان، امشب در تبریز افتتاح مى شود



0404فرهنگفرهنگ 3697پنج شنبه  24 بهمن  ماه   1398 سال شانزدهم

 شــرکت خدماتــى امید جهــان بین 
سهامى خاص به شــماره ثبت 40669 
و شناســه ملــى 10680050945 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مــورخ1398/09/10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : بهزاد حیــدرى به کدملى 
1271094479 و هوشــنگ احمدیان 
بــه کدملــى 4679621206 و اکرم 
مهراب پور بــه کدملى 4679690453 
و بعنــوان اعضاى اصلى هیــات مدیره 
براى مدت دوســال انتخاب گردیدند. 
موسسه امین تدبیر بصیر به شناسه ملى 
10103512680 و موسسه حسابرسى 
آذرین حســاب حســابداران رسمى به 
شناسه ملى 101006022370 بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 
تعیین شده است. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(764173)

 شرکت مهســان گســتر کیان با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 53916 و شناسه ملى 
14004831623 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مــورخ1397/06/06 امیر 
شالیان حسین آبادى به کدملى 1289237859 
با دریافت کل ســهم الشــرکه خــود به مبلغ 
250000 ریال و اکرم پیرهــادى ده علیخانى 
به کدملــى 4133230426 بــا دریافت کل 
سهم الشــرکه خود به مبلغ 250000 ریال از 
صندوق شرکت از شــرکت خارج و دیگر هیچ 
گونه حق و ســمتى ندارند و سرمایه شرکت از 
مبلــغ 1500000 ریال بــه 1000000 ریال 
کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردید. - اسامى شــرکا و میزان سهم الشرکه 
فعلى هر یک بدین شــرح میباشد : مراد زمانى 
دارنده 250000 ریال سهم الشرکه ، ابراهیم 
زمانى دارنده 250000 ریال سهم الشرکه ، على 
زمانى فر دارنده 200000 ریال سهم الشرکه ، 
اســماعیل زمانى دارنده 200000 ریال سهم 
الشرکه ، حسین زمانى احمدى دارنده 100000 
ریال سهم الشرکه. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (765627)

 شرکت ســاقه سبوس ســپاهان سهامى 
خاص به شماره ثبت 34699 و شناسه ملى 
10840115917 به اســتناد صورتجلسه 
مجمــع عمومى عــادى بطور فــوق العاده 
مــورخ1398/08/04 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 
نشر آگهى هاى شرکت انتخاب شد. پریچهره 
مختبسى به شــماره ملى1287770101 
به عنوان بازرس اصلى و احســان محمدى 
به شــماره ملى 1290696391 به عنوان 
بازرس على البدل براى مدت یکسال انتخاب 
گردید. پیمان میرافضل بروجنى به شماره ملى 
1288300654 - میثاق مظاهرى کروندى به 
شماره ملى1291954724 - مهبد مظاهرى 
کروندى به شــماره ملــى 1290651779 
- عادل نیلى احمــد آبادى به شــماره ملى 
1284945472 به عنــوان اعضاى هیئت 
مدیره به مدت دوسال انتخاب شدند. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(765675)

 شرکت ساقه سبوس ســپاهان سهامى 
خاص به شماره ثبت 34699 و شناسه ملى 
10840115917 به استناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ1398/08/06 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :مهبد مظاهرى 
کروندى به شماره ملى 1290651779 به 
سمت رئیس هیئت مدیره - پیمان میرافضل 
بروجنى به شــماره ملى 1288300654 
به ســمت نایــب رئیس هیئــت مدیره 
- میثاق مظاهرى کروندى به شــمارملى 
1291954724 بــه ســمت مدیر عامل 
و عضو هیئــت مدیره - عــادل نیلى احمد 
آبادى به شــماره ملى 1284945472 به 
ســمت عضو هیئت مدیره به مدت دوسال 
انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها و عقوداســالمى با امضاء مدیر 
عامل و رئیس هیئــت مدیره ، همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (765676)

شرکت مهندســى بازرگانى کیان توسعه 
پارتاك شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 
50945 و شناسه ملى 10260695188 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فــوق العاده مــورخ1398/11/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مهین کوهى فایق 
به شــماره ملى 1286533872 و مهدى 
نکوئى به شــماره ملى 1292339675 و 
بهروز نکوئى به شماره ملى 1284986578 
بســمت اعضاى اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. امیر حسین 
کدخدایى به شماره ملى 1271055538 به 
عنوان بازرس اصلى ، رضا رستمى بلمیرى 
به شــماره ملى 1292323167 به عنوان 
بازرس علــى البدل براى یک ســال مالى 
انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشــار 
نقش جهــان ، نســل فردا جهــت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین شــد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(764233)

 شــرکت مهندسى ســرا نصب شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 15710 و 
شناسه ملى 10260366775 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ1398/11/07 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : خانم غزال بهزاد جزى به 
شماره ملى 1271884798 و آقاى ایرج 
بهزاد جزى به شماره ملى 5110470741 
و خانم نــگار بهزاد جزى به شــماره ملى 
1270862911 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیئت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. خانم مهین عزت پناه جزى به کد 
ملى 5110346771 و آقاى کمال بهروز 
جزى کد ملى 1284245306 به ترتیب به 
سمت بازرسان اصلى و بازرس على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان به منظور 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (764232)

آگهى تغییراتآگهى تغییراتآگهى تغییراتآگهى تغییراتآگهى تغییراتآگهى تغییرات

نیکى کریمى، بازیگــر، کارگــردان، تهیه کننده، مترجــم و داور 
بین المللى، به هیچ معرفــى و توضیحى احتیاج نــدارد. او به معنى 
واقعى کلمه در دهه هاى 70 و 80 سوپراستار سینماى ایران بود و حاال 
توانسته با ساخت پنجمین فیلم سینمایى خود با نام «آتاباى»، توجه 
مخاطبان خاص تر و منتقدان را به خــود جلب کند. به بهانه نمایش 
فیلم «آتاباى» در جشــنواره فجر، «خبرآنالین» ســراغ این ستاره 
شناخته شده رفت و سعى کرده است به راز ماندگارى اش در سینما و 

هنر و سیر تحولى فیلمسازى اش پى ببرد.
«آتابــاى» فیلمى متفــاوت در کارنامه کارى 
شماست. چه شــد که دنبال چنین سوژه اى 

رفتید؟
به نظرم فیلمســازى یک امر ناخودآگاه هســت، حداقل در زمینه 
فیلم هایى که ما کار مى کنیم برآیند تجربه، زیبایى شناسى، ادبیات، 
شعر و آن چیزى که به آن عالقه دارم، است. در ارتباط با «آتاباى» 
نیز همین موضوع وجود دارد، دلم مى خواســت مخاطب نیز به این 
کشف و شهودى که خودم در قصه دارم، برسد. فیلم «آتاباى» یک 
قصه کشف و شهودى است، قصه درونیات و تفکرات انسانى، قصه 
تنهایى است. البته فیلم از نظر من بسیار شبیه شعر است، به همین 
دلیل الجرم کسانى که به این ســبک فیلم عالقه دارند، به دلشان 
مى نشیند و کســانى که به این سبک از ســینما عالقه ندارند از آن 

استقبال نمى کنند.
شما خودتان ُترك نیستید، اما چگونه توانستید 

یک فیلم به زبان ُترکى بسازید؟
به نظر من ســینما زبان ندارد، چه در ایران باشد، چه در یک کشور 
دیگر، زباِن سینما، خود سینماست. بنابراین اینکه من در آذربایجان 
فیلم ساختم، از لحاظ ساختار سینمایى فرقى با اینکه فیلم را در تهران 
ساخته باشم، ندارد. آن کارى که ما کردیم، این بود که مى خواستیم 
تنها روح آن منطقه در فیلم دیده شود؛ نه زبان، نه تفکر و نه خوى آن 
منطقه جغرافیایى. این تمام دغدغه ما در زمان نوشتن فیلمنامه و در 
زمان ساخت فیلم بود. همین موضوع کار را یک مقدار سخت مى کرد. 
کارگردان هاى بسیارى در جاهاى مختلف ایران فیلم ساخته اند؛ حتى 
در خود آذربایجان. اما من دنبــال فیلمى نبودم که مخاطب جایى را 
که مى بیند، قبًال دیده باشد، اتفاقًا دنبال آشنایى زدایى نسبت به تمام 
فیلم ها و آنچه دیده شده اســت بودم. به همین دلیل روح منطقه و 
نزدیک شدن به درونیات آدم و مردى به نام «آتاباى» در این مقطع 

از زندگى بسیار مهم بود.
چه شد که دنیاى کارگردانى این فیلم نسبت به 

فیلم قبلى شما این همه تغییر کرد؟
من اعتقاد ندارم که تغییر پیدا کرده اســت و فکر مى کنم فیلم هاى 
«یک شب» و «چند روز بعد» هم درباره تنهایى انسان است و همان 

شاعرانگى در آن وجود دارد. البته انسان ها با گذشت زمان و زندگى 
به یک پختگى مى رسند که آن چیزى که در نگاهشان است، صیقل 
پیدا مى کند و یا اینکه بنا به هزار دلیل دیگرى که من نمى دانم، ممکن 
است این تغییر حاصل شود. همانطور که ممکن است یک نویسنده، 
در مقطعى از زندگى اش کتابى بنویسد و آن کتاب از تمام کتاب هایى 
که نوشته است بهتر باشد و کتاب بعدى اش به آن اندازه خوب نباشد، 
هنر خیلى پیچیده است و بنا به همین پیچیدگى اش است که تولید 

جادو و شگفتى مى کند.
قصد دارید فیلم را دوبله کنید؟

پیشنهاد شده است و روى موضوع فکر مى کنم، شاید براى برخى از 
سینماهاى تهران این کار را انجام دهم.

شما سوپراســتار دهه هاى 70 و 80 سینما 
هستید و حاال هم فیلمسازى هستید که نسبت 

به هم نســالن خودتان جزو معدود 
افرادى هستید که هم در امر 

بازیگرى و هم فیلمسازى 
همچنان سر پاست، چه 

چیزى باعث شده که 
خانم نیکــى کریمى 
بتواند هم خودش را 
در امر بازیگرى و هم 
در امر فیلمســازى 

سرپا نگه دارد؟
من براى خودم ارزش ها و یکسرى 

آرمان هاى شخصى و یکسرى 
اهداف در ذهنم قرار دادم 

که شاید سقفش فقط 
بازیگرى یا فقط 

شدن  دیده 
موارد  یا 

این گونه نباشــد. بنابراین همان جســتجویى کــه آدم هایى مثل 
شخصیت هایى که من دوست دارم و جستجوهایى که از لحاظ روانى 
روى خودشان انجام مى دهند، مثل همین «آتاباى»، در من هم وجود 
دارد و من روز به روز در جهت کشف خودم و خودشناسى پیش مى روم 
و در مقام یک هنرمند بیشتر و بیشتر به خودم نزدیک مى شوم چون 
مى دانم هر هنرمندى هر چقدر به خود واقعى اش نزدیک تر باشد، اثر 

هنرى بهترى را خلق مى کند.
چرا شــما در فضاى مجازى حضــور خیلى 

کمرنگى دارید؟
چون مجازى است و من بیشتر سعى مى کنم در فضاى حقیقى کارم 

را انجام دهم.
بعد از فیلم «آتاباى» چه برنامه اى براى ادامه 

مسیرتان دارید؟
باید منتظر ماند یک بازتاب هایى از «آتابــاى» بیاید بعد از آن یک 
قصه اى در ذهنم است و باید دید که ان شاءا... براى کار بعدى 

چه اتفاقى خواهد افتاد.
شما بسیار رابطه خوبى با سینماى خارج از 
کشور دارید و همیشه در جشنواره ها به 
عنوان داور حضور پیدا مى کنید برنامه 

شما براى ادامه داورى چیست؟
داورى را دوست دارم و تجربه جالبى است. اینکه 
شما از همه جاى جهان فیلم مى بینید و درباره آن 
نظر مى دهید. هرچند قضاوت آن سخت است اما 
بازهم جذابیت هاى خودش را دارد و بیشتر هدف 
آشنا شدن با نگاه ها و فرهنگ هاى متعدد است.
قصد ندارید که کار مشترك با دیگر 

کشورها انجام دهید؟
چرا که نه! به موقعــش اگر موقعیت 
مناسب و پیشنهاد مناسبى 
باشــد حتمًا این کار را 

انجام خواهم داد.

صریح و بى پرده با نیکى کریمى از سوپراستار بودن تا عاشقانه تازه اش

فیلمسازى یک امر ناخودآگاه هست
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به هم نســالن خودتان جزو معدود 
افرادى هستید که هم در امر 

هم فیلمسازى بازیگرى و
همچنان سر پاست، چه 

چیزى باعث شده که 
خانم نیکــى کریمى 
خودش را  بتواند هم
در امر بازیگرى و هم
در امر فیلمســازى 

سرپا نگه دارد؟
من براى خودم ارزش ها و یکسرى 

آرمان هاى شخصى و یکسرى 
اهداف در ذهنم قرار دادم 

که شاید سقفشفقط 
بازیگرى یا فقط 

شدن  دیده 
موارد  یا 

باید منتظر ماند یک بازتاب هایى از «آتابــاى» بیاید بعد
قصه اى در ذهنم است و باید دید که ان شاءا... براى

چه اتفاقىخواهد افتاد.
شما بسیار رابطه خوبى با سینماى
کشور دارید و همیشه در جشنوا
عنوان داور حضور پیدا مى کنید
شما براى ادامه داورى چیست؟
داورى را دوست دارم و تجربه جالبى اس
شما از همه جاى جهان فیلم مى بینید و
نظرمى دهید. هرچند قضاوت آنسخت
بازهم جذابیت هاى خودش را دارد و بیش
آشنا شدن با نگاه ها و فرهنگ هاى مت
ندارید که کار مشترك قصد

کشورها انجام دهید؟
چرا که نه! به موقعــش اگر
مناسب و پیشنهاد
باشــد حتمًا ا
انجام خواهم

بازیگر «ماجراى نیمروز» بعد از ســریال «نفس» جلیل ســامان و 
پخش نسخه سریالى «ایستاده در غبار» حاال با سه سریال دیگر به 

تلویزیون مى آید.
این بازیگر سینما و تلویزیون در مورد سه سریال تلویزیونى اش گفت: 
در ســه فیلم تلویزیونى بازى مى کنم؛ «دوپینگ» رضا مقصودى، 
«زیرخاکى» جلیل ســامان و ســریال «کلبه اى در مــاه» مرجان 
اشرفى زاده؛ از کار کردن در تلویزیون مى ترسیدم چرا که مخاطبین 
گسترده اى دارد و شناخته شدن در این ســطح برایم جذاب نیست. 
سختى ها و عوارض خودش را دارد؛ با این حال دل را به دریا زدم و کار 

کردن در تلویزیون را انتخاب کردم. 
* ســریال «کلبه اى در ماه»، مجموعه تلویزیونى رمضانى شبکه 3 
به کارگردانى مرجان اشــرفى زاده براى پخش در ماه رمضان آماده 
مى شود. «دوپینگ» نام سریال دیگرى اســت که رضا مقصودى 
مى سازد؛ این مجموعه تلویزیونى قرار اســت براى پخش در نوروز 
1399 آماده شود. سریال «زیرخاکى» ســاخته جدید جلیل سامان 
تصویربردارى فصل اولش را به پایان رسانده است. هادى حجازى 
فر بازیگرى که در اولین تجربه تلویزیونى اش مقابل دوربین سریال 
«نفس» به کارگردانى جلیل ســامان رفته بــود در دومین تجربه 

همکارى با جلیل سامان مقابل دوربین سریال «زیرخاکى» رفت.

حضور هادى حجازى فر
 در 3 سریال تلویزیونى

نوید محمدزاده که امســال اولین جایزه تئاتر خود در طول 17 سال 
فعالیت تئاترى اش را از سى و هشتمین جشــنواره بین المللى تئاتر 
فجر دریافت کرده است، در سخنانى گفت: فکر مى کنم نزدیک به 30 
جایزه سینمایى دارم اما من بچه تئاترم. بعد از 17 سال کار اولین جایزه 
تئاتر فجر را  دریافت مى کنم. این مهمترین جایزه اى است که گرفته ام. 

برایم حتى مهمتر از جایزه جشنواره ونیز بود. 
وى ادامه داد: وقتى به این 17 سال نگاه مى کنم، به اتوبوس هایى که 
ساعت 6 صبح با آن از کرج به تهران مى آمدم، به اینکه من تئاتر را از 
آموزشگاه سینمایى هفت هنر کرج، دانشگاه سوره، دانشگاه تهران، 
دانشگاه سینما و تئاتر، تاالر استاد سمندریان و ناظرزاده و...  همچنین 
اساتیدم یاد گرفتم که بسیار قدردانشان هستم، مى بینم من هر وقت 
جایزه سینمایى مى گرفتم، مى گفتم پسر تئاتر ایران هستم، ممنون 
که حرف مرا تأیید کردید. من جایزه ام را بــراى «دینو زمام حدده» 
مى گیرم نه نوید محمدزاده، محمد مساوات تو خالق این نقش بودى 
و جایزه براى تو اســت. محمدزاده ادامه داد: ما سال ها پیش هم با 
یکدیگر کار مى کردیم و نمایش هایمان مملو از تماشاگر بود، زمانى که 
شهرت نداشتیم. من بسیار خوشحالم که براى نمایشى به کارگردانى 
محمد مساوات این جایزه را مى گیرم، 
مســاوات نعمتى براى تئاتر ایران 
است و قطار او آنقدر سریع است 

که هیچ طور متوقف نمى شود.

نوید محمدزاده: پسر تئاتر ایران 
هستم

محمد مساوات این جایزه را مى گیرم
مســاوات نعمتى براى تئاتر ایران
است و قطار او آنقدر سریع است

که هیچ طور متوقف نمى شود.

مجموعه تلویزیونى «پرگار» با نام قبلى «آســمان هواى باران 
دارد» به کارگردانى شهرام شاه حسینى از شنبه 26 بهمن روى 

آنتن مى رود.
ســریال «پرگار» روایتگر معضالت اجتماعى پیرامون جوان و 
خانواده است؛ از جمله چگونگى استفاده از فناورى، جایگاه خانواده 

در تعلیم و تربیت فرزندان و...
در خالصه داستان این سریال آمده است: «خانواده اى براى ادامه 
تحصیل دختر بزرگشــان در مقطع دکترا راهى تهران مى شوند، 
اما خواسته یا ناخواسته درگیر موضوعاتى مى شوند که دستمایه 

قصه هاى این سریال است.»
این مجموعه تلویزیونى هرشب به غیر از پنج شنبه ها پس از بخش 

خبرى ساعت 21 نمایش داده مى شود.
على عمرانى، مرجانه گلچین، فریبا کوثرى، بهرنگ علوى، بابک 
کریمى و فریبا جدیکار از جمله بازیگران این مجموعه تلویزیونى 

هستند.
سریال «پرگار» به تهیه کنندگى امیر پور رحمانى کارى از گروه 
فیلم و سریال شبکه یک سیماست که در 29 قسمت 40 دقیقه اى 

تولید و به مرحله پخش رسیده است.

تقریبًا یکسال رضا رشیدپور برنامه اى در تلویزیون نداشت و در این 
مدت بار ها با نیش وکنایه به صداوســیما تاخت؛ با وجود این، او ماه 
گذشته به قاب سیما برگشت و ویژه برنامه دو قسمتى «شب آرام» 
را به مناسبت شب یلدا روى آنتن شبکه 3 برد. اما حاال شبکه 3 سیما 
خبر داده که «اتفاق» تازه ترین برنامه تلویزیونى این شبکه به زودى 

با اجراى رضا رشیدپور روى آنتن مى رود.
در توضیح جزئیات این برنامه تلویزیونى آمده: «برنامه "اتفاق" شامل 
استندآپ هایى در قالب یک شوى جذاب تلویزیونى با نگاهى متفاوت، 
خالقانه و جذاب به موضوعات مختلف است. این برنامه شبانه که پنج 
شنبه و جمعه هر هفته پخش خواهد شد؛ به تهیه کنندگى محمدرضا 
رضائیان و کارگردانى ســیاوش صفاریان پور و محمدرضا رضائیان 
ساخته مى شــود. این برنامه در 100 قسمت 75 دقیقه اى روى آنتن 

خواهد رفت.»
شایعه ممنوع التصویرى رشیدپور در طول یکسال اخیر میان کاربران 
فضاى مجازى دست به دست مى شد. رشیدپور هم در واکنش به این 
ادعا ها گفته بود که معموًال ممنوع الفعالیتى را به ما ابالغ نمى کنند اما 
در حال حاضر پیشنهادى از سوى صداوسیما به من نشده است. اما 

حاال شبکه 3 سیما برنامه اى تازه به او داده است.
تقریبًا 11 سال اســت که رضا رشیدپور در صداوســیما برنامه اجرا 
مى کند و هر بار هم برنامه اش به علتى متوقف مى شود. اما باز چیزى 
نمى گذرد که تلویزیون به ســراغش مى رود و او نیــز با آغوش باز 
مى پذیرد. این بار هم پس از انتقاد هاى فراوانش در طول یکسال اخیر 

دوباره به تلویزیون برگشته است.

رضا رشیدپور بار ها در توییترش از مدیریت على فروغى در شبکه سیما 
انتقاد کرده بود اما پس از مدتى ایــن توییت ها را از صفحه اش پاك 
کرد که این اقدام او با واکنش تند کاربران فضاى مجازى مواجه شد. 
رشیدپور در حالى به شبکه 3 برگشــته است که توقف برنامه «حاال 
خورشید» با اجراى او، همزمان با توقیف برنامه «نود» با اجراى عادل 
فردوسى پور اتفاق افتاد. اما عادل همچنان در ممنوع الفعالیتى به سر 

مى برد و رشیدپور به قاب تلویزیون برگشته است.
رضا رشــیدپور در حالى دوباره با برنامه «اتفاق» به قاب تلویزیون 
برگشته است که برنامه پیشــین او به مناسبت شب یلدا با واکنش 
تند کاربران فضاى مجازى و حتى رسانه ها مواجه شد. بازگشتى که 
جز انتقاد براى او هیچ تشویقى به دنبال نداشت. پس از پخش این 
برنامه برخى کاربران در فضاى مجازى مدعى شدند که رشیدپور 
براى اجراى این ویژه برنامه، یک میلیارد تومان دستمزد دریافت 
کرده است. البته این ادعا از سوى روابط عمومى شبکه 3 تکذیب 

شد.
به جز دستمزد رشیدپور، ظاهر متفاوت و محاسن بلند او نیز بهانه اى 

شد تا کاربران فضاى مجازى به بازگشت او واکنش نشان دهند. 

سریال «پرگار»
 از شنبه روى آنتن مى رود

 بازگشت بى صداى مجرى جنجالى به قاب تلویزیون

بازیگر مشهور هالیوود که براى مصاحبه در مورد فیلمش به یک 
برنامه تلویزیونى رفته بود، صحبت هاى تندى را درباره «دونالد 

ترامپ» به زبان آورد.
«هریســون فورد» که بابت نقش آفرینى در فیلم هاى «جنگ 
ستارگان» و «ایندیانا جونز» شناخته مى شود، براى صحبت در 
مورد فیلم جدیدش به برنامه «جیمى کیمل» رفت که البته بحث 

و گفتگوى آنها به دونالد ترامپ هم رسید.
The Call of the Wild؛ ایــن عنوان انگلیســى «آواى 
وحش» فیلم جدید هریســون فورد است. در نقل قولى از ترامپ 
درباره تماس تلفنى اش با رئیس جمهور اوکراین هم جمله «این 
بهترین تماس تاریخ بود» (best call ever) آمده است. وجود 
کلمه call در هر دو این عبارات، باعث شد بحث کیمل و فورد 

به دونالد ترامپ برسد!
هریسون فورد هم در واکنش به صحبت هاى کیمل و با اشاره به 
دونالد ترامپ با خنده گفت: «این اولین کارى اســت که این [...] 

براى من انجام داده است.»
این اولین بار نیســت که این بازیگر، ترامپ را مــورد انتقاد قرار 
مى دهد. حدود یکسال پیش در روز پایانى اجالس سران حکومتى 
در دبى هم او سخنرانى داشــت و گفته بود: «در سراسر جهان از 
جمله در کشور من، عناصر حکومتى براى حفظ سهمشان به انکار 
یا نادیده گرفتن علم مى پردازند. آنها در ســمت نادرست تاریخ 

ایستاده اند.»

اظهار نظر تند بازیگر هالیوود 
درباره «دونالد ترامپ»
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شهردارى شهرضا در نظر دارد به استناد ردیف بودجه شماره 33092 سال 1398 اجراى تکمیل ساختمان واقع در ترمینال مسافربرى شرق 
را از طریق مناقصه عمومى به افراد یا شرکت هاى واجد شرایط واگذار نماید.

لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشــار آگهى به مدت 10 روز جهت دریافت اسناد مناقصه به شهردارى مراجعه و یا با تلفن 53241010 
داخلى 241 مسئول امور قراردادهاى شهردارى تماس حاصل نمایند.

* آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد ومحل آن: ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 98/12/03 دبیرخانه محرمانه شهردارى واقع در واحد 
حراست شهردارى مرکزى مى باشد.

* تاریخ گشایش اسناد: ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 98/12/04 در محل شهردارى شهرضا (حضور متقاضیان بالمانع مى باشد)
* به پیشنهادات مخدوش، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* میزان سپرده شرکت در مناقصه پروژه تکمیل ساختمان واقع در ترمینال مســافربرى شرق (سازمان حمل و نقل) 600/000/000 ریال 
(ششصد میلیون ریال) مى باشد که مى بایســت به صورت ضمانت نامه بانکى با حداق ل ســه ماه اعتبار یا ارائه فیش واریزى به حساب 

3100000052002 شهردارى شهرضا نزد بانک ملى در پاکت الف الك و مهر شده تحویل نمایند.
* سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت برنده شدن در مناقصه و عدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهردارى ضبط مى گردد.

* شهردارى در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آگهى مناقصه
(مرحله سوم- نوبت دوم)

حسین امیرى: مدیر مالى                           حبیب قاسمى: شهردار شهرضا
م الف: 770382

تکمیل ساختمان واقع در ترمینال مسافربرى شرق

شهردارى شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه دهم از جلسه 196 مورخ 98/06/24 شوراى اسالمى شهر شهرضا اجاره جایگاه CNG واقع در 
خیابان گاز با ((سهم پایه 80٪ (هشتاد درصد) براى شهردارى و 20٪ (بیست درصد) براى متقاضى))، را از طریق مزایده عمومى و به مدت یکسال 

به شرکت هاى واج دالشرایط واگذار نماید.
لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى به مدت 10 روز جهت دریافت اسناد مزایده به شهردارى مراجعه و یا با تلفن 53241010 داخلى 241 

مسئول امور قراردادهاى شهردارى تماس حاصل نمایند.
* آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد ومحل آن: ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 98/12/03 دبیرخانه محرمانه شهردارى واقع در واحد حراست 

شهردارى مرکزى مى باشد.
* تاریخ گشایش اسناد: ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 98/12/04 در محل شهردارى شهرضا 

* به پیشنهادات مخدوش، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* پیشنهاد دهندگان باید مبلغ 200/000/000 ریال (دویست میلیون ریال) را ضمانت نامه بانکى و یا وجه نقد به حساب سپرده 3100000052001 

بانک ملى در پاکت الف الك و مهر شده تحویل نمایند.
* سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت برنده شدن در مزایده و عدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهردارى ضبط مى گردد.

* شهردارى در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آگهى مزایده
(مرحله دوم- نوبت دوم)

حسین امیرى: مدیر مالى                           حبیب قاسمى: شهردار شهرضا
م الف: 770395

اجاره بهره بردارى از جایگاه CNG خیابان گاز واقع در خیابان گاز (کمربندى) خیابان
 به شماره اشتراك 2108123500

بدون شــک مى توان از خرید هوشــمندانه زمســتانى 
سپاهانى ها به عنوان بهترین بازیکن این تیم در هزاع بن 
زاید نام برد، بازیکنى که آخرین تکه گم شده پازل ژنرال در 

نصف جهان بود.
 طلسم دو دهه اى ســپاهان مقابل العین امارات در حالى 
شکست که زردها با درخششى مثال زدنى سکوهاى هزاع 
بن زاید را روى سر بنفش پوشان آوار کردند تا سنگین ترین 
باخت این تیم مطرح و پرافتخار مقابل نماینده هاى ایران 

رقم بخورد.
برترى 4-0 ســپاهان مقابل العین نه تنها حسرت برد در 
امارات را براى طرفداران ســپاهان بعد از ســه شکست و 
سه تســاوى در تاریخ لیگ قهرمانان به پایان رساند بلکه 
توفانى ترین شروع تاریخ باشگاه اصفهانى آن هم در گروه 
مرگ را رقم زد تا  قلعه نویى و شاگردانش با روحیه مثال زدنى 

آماده رویارویى با دو مدعى دیگر این گروه باشند
در این بین اما باید از سروش رفیعى به عنوان ستاره بى چون 
و چراى زردها در ورزشــگاه هزاع بن زاید نام برد، بازیکنى 
که هم گل زد هم در جریان بازى تاثیرگذارى شگرفى در 
برنامه هاى تاکتیکى امیر قلعه نویى و تیمش داشت. خرید 
زمستانى زردها از شهرخودرو به نظر همان مهره گم شده در 
پازل تاکتیکى ژنرال بود که با ورودش رنگ و بوى دیگرى 

به سپاهان داده است.
بسیارى از طرفداران اصفهانى از حاال مى توانند او را به عنوان 
جانشین خلف کاپیتان محرم در میانه میدان تیم شان قلمداد 
کنند، بازیکنى که همان نقش نویدکیاى روى اوج را براى 
زردها مى تواند اجرا کند و بازى هــاى ابتدایى او این نوید 
را به سپاهانى ها داده تا روزهاى طالیى ترى براى نصف 

جهان رقم بزنند.

نمایش فوق العاده ستاره برزیلى سپاهان در مقابل العین با 
تعریف و تمجیدهاى روزنامه االتحاد همراه شد.

سپاهان در روزى موفق شد العین را با چهار گل از پیش رو 
بردارد تا اولین برد تاریخ خود مقابل قهرمان و نایب قهرمان 
سال هاى نه چندان دور آسیا را در ورزشگاه زیباى هزاع 
بن زاید ثبت کند که یک بار دیگر ستاره برزیلى این تیم 

نقش غیر قابل انکارى در تدابیر تاکتیکى تیمش ایفا کرد. 
کى روش اســتنلى مهاجم بلند قامت برزیلى هم در خط 
حمله هم برنامه هاى تدافعى سپاهان عملکرد فوق العاده 
اى از خود به جا گذاشــت تا جایى که روزنامه االتحاد با 

انتشــار مقاله اى از اتفاقات رخ داده در مصاف دو تیم از 
این برزیلى به عنوان پرنده آسمانى سپاهانى ها در هزاع 

بن زاید نام برد.
نویسنده االتحاد با اشاره به توانایى هاى فوق العاده کى 
روش استنلى مدعى شد این مهاجم برزیلى نه تنها با ثبت 
گل دوم سپاهانى ها در همان آغاز نیمه دوم تمام رویاهاى 
میزبان را نقش برآب کرد بلکه در تمام ضربات ایستگاهى 
همچون پرنده اى آســمانى به داد نماینده ایران رسید و 
توپ هاى ارســالى را زد تا موقعیتى در اختیار ستاره هاى 

العین قرار نگیرد.

 علیرضا بیرانوند، گلر ملى پوش پرسپولیس که 
چند سالى است صحبت از لژیونر شدن او مطرح 
شده، در نهایت با عقد قراردادى تابستاِن پیش رو 
از جمع سرخپوشان جدا شده و به تیمى در لیگ 

بلژیک مى پیوندد.
در هفته هــاى اخیــر صحبت هایــى در مورد 
گزینه هاى جانشــینى بیرانوند مطرح شده ولى 
اینطور که به نظر مى رســد سرخپوشان قصد 
دارند با میــدان دادن به رادوشــوویچ و جذب 
یک گلر مطمئن براى نیمکت او فصل آینده را 
سپرى کند و جذب یک گلر مطرح در دستور کار 

سرخپوشان نیست.
با این وجود یکى از رسانه هاى ورزشى در مطلبى 
عجیب مدعى شد که پرسپولیس به دنبال جذب 
نیازمند از سپاهان است و گلر طالیى پوشان به 
دلیل مذاکره با این باشگاه زیر بار تمدید قرارداد 

نمى رود.
این خبر در حالى منتشر شده که نیازمند ابتداى 
فصل جارى با حضور در دفتر باشــگاه سپاهان 
قراردادش را یک فصل دیگر با این باشگاه تمدید 
کرده و فصل آینده هم در این تیم حضور خواهد 
داشت و جدایى او در این مقطع منوط به دریافت 

رضایت نامه از باشگاه اصفهانى است.
این شایعه عجیب در حالى مطرح شده که بازى 
حساس و تعیین کننده پرسپولیس - سپاهان در 
هفته بیســتم لیگ برتر در پیش است و مطرح 
کردن موارد این چینینى در آســتانه این دیدار 
مى تواند منجر به برهم خوردن تمرکز بازیکن 
سپاهان شــود و مشخص نیســت چرا چنین 

موضوعى در رسانه ها منعکس شده است.

شایعه  مضحک 
علیه پیام

ر

ر

ر

حک 

 سپاهان  گام اول را در گروه سخت آسیا محکم برداشت . در روزى که همه بازیکنان سپاهان عملکرد خوبى داشتند، این 
محمد محبى 20ساله بود که خودش را به عنوان بهترین بازیکن و باالتر از ستاره هاى گران قیمت سپاهان و تیم العین 
معرفى کرد؛ بازیکنى که هیچ شباهتى به محمد محبى تیم امید ایران ندارد و همچنان مهره اى کلیدى براى قلعه نویى 

و سپاهان به شمار مى رود.
طالیى پوشان اصفهانى در شرایطى موفق شدند، براى اولین بار تیم العین را در هفتمین مصاف رودرروى دو تیم شکست 
دهند، که محبى خودش با جایگیرى مناسب گل اول بازى را ثبت کرد.  جوان مستعد سپاهانى ها سپس با شروع نیمه 
دوم و با ایجاد فشار روى خط دفاع العین، زمینه ساز اشتباه مرگبار مدافع العین و گل استنلى کى روش شد  و روى گل 

سوم نیز تاثیر مستقیمى گذاشت.
محمد محبى در اولین نمایش آسیایى اش مقابل العین، خطرى دایمى براى مدافعان و دروازه بان تیم حریف بود  و با ثبت 
گل اول، نقش مهمى در رسیدن تیمش به صدر جدول گروه چهارم مسابقات داشت؛ جایى که تیم هاى السد قطر و النصر 
عربستان در دیگر دیدار گروه به تساوى 2 بر 2 دست یافتند تا در روز اول رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا همه چیز بر وفق 

مراد سپاهان و ستاره هاى جوان و باتجربه اش پیش رفته باشد.

مهدى کیانى مى گوید: ما پرافتخارترین تیم آسیا هستیم!  
امیدوارم به فینال برویم و جام را تقدیم هواداران کنیم.

مهدى کیانى کاپیتان تیم ســپاهان در گفتگویى در مورد 
بازى با العین، در ابتدا در مورد پیروزى بزرگ سپاهان در گروه 
مرگ گفت: براى تیم هاى دیگر گروه مرگ است. سپاهان 
پرافتخارترین تیم آسیاست و لیگ ایران است و اگر خودمان 

باشیم از تیمى نمى ترسیم.
وى افزود: بچه ها از دقیقه یک چه آن هایى که بازى کردند 
و چه آن هایى که بازى نکردند، تمرکز زیادى داشــتند و به 
کادرفنى، باشگاه و هواداران تبریک مى گوییم. ما هنوز کار 
نکرده ایم و امیدوارم برویم براى فینال آسیا و جام را تقدیم 

هواداران خوب سپاهان کنیم.

کیانى درباره شکست و تساوى دیگر نمایندگان ایرانى عنوان 
کرد: با اولین بازى نه مى شود ناامید شد و نه تیم ها را از قبل 
بازنده دانست، استقالل، پرسپولیس و شهرخودرو براى یک 
ملت هستند و ربطى به شهر ندارد. تیم هاى بزرگى هستند و 
انشاا... به بازى ها برمى گردند و امیدوارم براى ملت شریف 

ایران افتخار آفرینى کنند.

اینجا براى دیگران بوى مرگ مى  دهد نه براى ما

امید نورافکن یکى از بازیکنان استقالل در شکست 6 بر 1 این تیم مقابل العین بود.
 سپاهان شروع فوق العاده اى در آسیا داشت و در شرایطى که سه نماینده دیگر ایران به نتایجى بهتر از یک تساوى در 
عراق و دو شکست در دوبى و قطر دست پیدا نکردند، شاگردان قلعه نویى با چهار گل العین امارات را در هم کوبیدند و 

آماده دیدار حساس بعدى برابر السد و شاگردان ژاوى مى شوند.
این پیروزى بهترین برد نمایندگان ایران مقابل العین بود و امید نورافکن که یکى از اعضاى تیم فوتبال اســتقالل در 

شکست 6 بر 1 برابر العین بود، نتیجه این دیدار را به نوعى انتقام آن شکست سنگین مى داند.
نورافکن که برخالف دو بازى قبلى لیگ در مصاف با العین بار دیگر در میانه میدان بازى کرد، با انتشار پستى اینستاگرامى 
از کسب پیروزى مقابل نماینده مدعى امارات ابراز خوشحالى کرده است؛ پستى که در آن گریزى به مسائل مختلف زده 

شده و از آمادگى سپاهان براى ادامه مسابقات با توجه به نفراتى که در تیم حضور دارند، مى گوید.  
«سالم. هدف مشخص، استارت خوب، تالش.  برد دلچسبى بود؛ شاید یک انتقام خوب براى من بود. خوشحالم براى 
تیم خودم. تبریک به محمد محبى.(امیدوارم براى سپاهان و سپاهانى ها افتخار بشى؛ چه در آسیا و چه اروپا). روزهاى 
سختى را گذراندیم تا به بازى ها رســیدیم. حداقل ســهم من و تیمم در این فصل دو جام است. سپاهان تیم خوب و 

قوى اى است و بایدهر روز بهتر شویم. تازه یک تیم آماده دیگر هم داریم. خداروشکر».

چقدر خوبى محبى!سهم من و سپاهان؟ حداقل دو جام

حمید بوحمــدان، هافبــک تیم 
فوتبال ذوب آهن تأکیــد کرد که 
آنهــا در بازى با اســتقالل تهران 
دنبال مســاوى گرفتن از حریف 

تهرانى شان نیستند.
حمید بوحمدان، با اشاره به آخرین 
وضعیت تیــم ذوب آهــن اظهار 
داشــت: ما در نیم فصــل دوم از 
لحاظ نتیجه گیرى عملکرد خوبى 
داشتیم و از لحاظ تاکتیکى هم در 
حال پیشرفت هستیم. دو برد برابر 
پارس جنوبى و صنعت نفت به دست 
آوردیم و در بازى بــا تراکتور هم 
مستحق باخت نبودیم. شرایط ما 
رو به رشد اســت، ولى هنوز خیلى 
کار داریــم و بایــد این قدر خوب 
امتیاز بگیریم که جایگاه مناســبى 

در جدول پیدا کنیم.
هافبک تیم فوتبال ذوب آهن درباره 
کار کردن با میــودراگ رادولوویچ 
خاطر نشان کرد: ایشان به تازگى 
هدایت تیم را بر عهده گرفته است 
و براى شناخت از فوتبال ایران به 
زمان بیشترى نیاز دارد. رادولوویچ 
به دفــاع تیمــى خیلــى اهمیت 
مى دهد و ما هم ســعى مى کنیم تا 
خواسته هاى این مربى را به بهترین 

شکل در زمین اجرا کنیم.
وى با بیان اینکــه تیمش در هفته 
بیســتم لیگ برتر کار سختى برابر 
اســتقالل خواهد داشت، تصریح 
کرد: اســتقالل یکى از آماده ترین 
تیم هــاى ایران اســت و بازى در 
ورزشــگاه آزادى به هیــچ عنوان 
آسان نیست. البته ما هم ذوب آهن 
هستیم و مى خواهیم در تهران یک 
بازى خوب انجام داده و سه امتیاز را 
بگیریم. ما در هیچ مسابقه اى براى 
امتیاز حداقلى بازى نمى کنیم. این 
درست اســت که اتفاقات فوتبال 
نتایج را رقــم مى زند، ولى در بازى 
با استقالل دنبال مساوى نیستیم 
و مى خواهیم برنده از زمین بیرون 

بیاییم.

رادو عالیه  
ولى هنوز 
خیلى کار داریم 

تا حاال کجا بودى؟! 

تمجید  االتحاد از آسمانخراش اصفهانى ها

نیمه دوم محشر بود 
سپاهان تنها نماینده پیروز اولین روز مرحله گروهى لیگ 
قهرمانان آسیا بود و توانست با نمایشى خوب حریفش را با 
گل هاى زیاد ببرد. سیدمحمدحسینى وینگر تیم سپاهان 
بعد از بازى گفت:" همیشــه بازى هــاى اول بازى هاى 
سنگینى اســت و برد و باختش خیلى روى صعود از گروه 

تاثیرمى گذارد.“
او افزود:"   با یک بازى حساب شده کنترل بازى را به دست 
گرفتیم و گل اول را زدیم. نیمه دوم یک نیمه فوق العاده  و 
محشرى داشتیم و توانستیم با گل هایى که به ثمر رساندیم 

یک بازى بزرگ را ببریم.“
حســینى درباره حرف قلعه نویى که گفته سپاهان خیلى 
منظم بازى کرد گفت:" دقیقا همینطور است. تیم فوق العاده 
منظم بود چه در زمین ، چه روى نیمکت و چه کادرفنى مثل 

ساعت منظم کار کردیم.“
بازیکن ســپاهان در ارتباط بــا اینکه آیا ایــن روند را در 
بازى هاى آینده ادامه خواهند داد افزود:"  بازى به بازى جلو 
مى رویم و تمام تالشمان را مى کنیم تا شرمنده مردم ایران 

نشویم و با یک برد دیگر به ایران برگردیم.“
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فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 139885602210005613 تاریخ ارســال نامه: 1398/11/19 سند مالکیت 
ششدانگ پالك ثبتى شــماره 36529 فرعى از 2250 اصلى واقع در بخش 6 ثبت اصفهان 
بنام بهجت سرجوقیان سابقه ثبت و صدور سند به شماره چاپى 447820- د93 (تک برگ 
المثنى)، مورد ثبت صفحه 468 دفتر امالك 318 تحت شــماره ثبت 66157 که بموجب 
سند انتقال شــماره 594- 1390/9/5 دفترخانه 439 اصفهان به مالکیت نامبرده درآمده و 
سند صادر و تسلیم شده است و ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى به انضمام دو برگ 
استشهادیه که امضاء شهود آن ذیل شماره 139802155628000552 مورخ 1398/11/1 
که به گواهى دفترخانه 378 اصفهان رسیده مدعى اســت که سند مالکیت آن بعلت سهل 
انگارى مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنى ملک فوق را نموده لذا مراتب 
به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود 
چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى 
باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده رو ز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 767316 ناصر صیادى صومعه- مدیر واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان از طرف هما یزدانى بابوکانى /11/315
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002003004669/1 و /139804002003004668 شماره بایگانى 
پرونده: 9806589/1 و /9806584 شــماره آگهى ابالغیــه: 139803802003000583 
تاریخ صدور: 1398/11/16 آگهى ابالغ اجرائیه کالسه: 139804002003004668/1 و 
139804002003004669/1- بدین وسیله به آقاى مسعود توکلى نام پدر: حسین تاریخ 
تولد: 1374/05/10 شماره ملى: 1272001611 شماره شناسنامه: 1272001611 به نشانى: 
اصفهان چهارباغ پایین بعد از بانک صادرات کدپســتى 8174749596 ابالغ مى شود که 
آقاى قاسم بدرعلى شاه نام پدر: خلیل تاریخ تولد: 1360/09/16 شماره ملى: 1280414561 
شماره شناسنامه: 52531 جهت وصول مبلغ 30000000 ریال به استناد چک هاى شماره 
9602/206064- 12، مورخه 97/02/30 و 9602/206062- 12 مورخه 96/12/29 عهده 
بانک ملى شعبه بلوار رزمندگان خانه اصفهان علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى 
به شــماره بایگانى 9806589 و 9806584 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 
98/10/30 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا تقاضاى بستانکار 
طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى 
شود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادى فرهنگى و 
اجتماعى جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت بیســت روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ 
محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد 

یافت. م الف: 766230 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان  /11/316
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)

شــماره آگهى: 139803902004000402 تاریخ آگهى: 1398/11/20 شــماره پرونده: 
8904002004000059 آگهى مزایــده پرونده اجرایى به شــماره بایگانى: 8900253- 
ششدانگ آپارتمان به مســاحت 160/18 مترمربع تحت پالك ثبتى شماره 7548 فرعى از 
28 اصلى واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان خانه اصفهان بلوار رزمندگان 
نرسیده به میدان ماه فرخى نبش بن بســت مظاهرى پالك 41 واحد طبقه اول جنوبى که 
سند مالکیت آن در صفحه 179 دفتر 575 امالك به شماره ثبت 103641 و با شماره چاپى 
811561 ثبت و صادر شده است با حدود آپارتمان: شماًال اول در سه قسمت که قسمت دوم 
پخى شکل و قسمت سوم غربى است بترتیب بطولهاى 4/20 متر و 1/42 متر و 0/85 متر و 
دیوار اشتراکى با آپارتمان 7547 فرعى دوم بطول 5/10 متر درب اختصاصى است به فضاى 
راه پله مشاعى 7544 فرعى و دیوار اشتراکى با راه پله مشاعى 7544 فرعى مرقوم شرقًا در 
11 قسمت که قسمتهاى دوم و ششم شمالى و قسمتهاى چهارم و هشتم و دهم جنوبى است 
بترتیب بطولهاى 1/56 متر و 0/16 متر و 0/90 متــر و 0/17 متر و 1/77 متر و 0/17 متر و 
5/87 متر و 0/17 متر و 0/17 متر و 0/20 متر و 0/21 متر پنجره و دیواریست به فضاى کوچه 
جنوبا اول در سه قسمت که قسمت دوم غربى است بترتیب بطولهاى 0/30 متر و 0/21 متر 
و 0/35 متر دیواریست به فضاى کوچه دوم بطول 3/58 متر پنجره و دیوارى است به فضاى 
حیاط مشاعى 7543 فرعى سوم در سه قسمت که قسمت دوم غربى بترتیب بطولهاى 0/10 
متر و 1/80 متر و 7189 متر درب و پنجره و دیواریست به فضاى تراس اختصاصى غربا اول 
بطول 9/21 متر دیواریســت به دیوار پالك 7090 فرعى دوم در دو قسمت که قسمت دوم 
شمالى اســت بترتیب بطولهاى 1/65 متر و 2/40 متر دیوار و پنجره است به پاسیو و حقوق 
ارتفاقى له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاست و با توضیح اینکه در حد جنوب غربى این 
آپارتمان تراسى به مســاحت 14/80 مترمربع احداث گردیده که اختصاص به این آپارتمان 
دارد و فاقد پارکینگ نیز مى باشد و طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق آپارتمان مسکونى 
دو خوابه با قدمت حدود 25 سال داراى 160/18 مترمربع مساحت در جنوب طبقه اول یک 
ساختمان سه طبقه دو واحدى (طبقه منهاى شصت تک واحدى و طبقات همکف و اول دو 
واحدى) با اسکلت فلزى و ســقفهاى تیرچه و بلوك، با نماى خارجى از آجر سه سانتى، در 
ورودى آهنى، بدون آسانسور، با راه پله سنگ و بدنه گچ و رنگ و با نرده هاى چوبى، کف فرش 
حیاط و پارکینگ از سنگ تیشه اى و بدنه حیاط آجرنما است. نازك کارى واحد مسکونى: کف 
با پوشش پارکت لمینیت (یکى از اتاقها موزاییک) بدنه هاى داخلى گچ سفیدکارى و رنگ، 
سقفها گچ و سفیدکارى و گچبرى گلویى با رنگ، پنجره هاى آلومینیومى قدیمى، در ورودى 
واحد و دربهاى داخلى چوبى، آشپزخانه با بدنه کاشیکارى و کابینت فلزى قدیمى، و حمام و 
سرویس هاى بهداشتى کاشى کارى شده مى باشد داراى اشتراکات آب و گاز مشترك و برق 
اختصاصى و سرمایش و گرمایش آن با کولر آبى و بخارى گازى است. ساختمان مجموعه 
داراى عرصه با مساحت 409/5 مترمربع و با پروانه ســاختمان مورخ 68/10/16 و پایانکار 
شماره 18/21687 مورخ 74/1/23 در شهردارى منطقه 8 اصفهان ملکى آقاى رضا مظاهرى 
کرونى که طبق سند رهنى شماره 9809- 87/10/23 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 
183 اصفهان در رهن موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان واقع مى باشد و طبق اعالم بانک 
بیمه ندارد و از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 98/12/13 در اداره اجراى اسناد رسمى 
اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور 
سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه هفت میلیارد و یکصد و 
پنجاه میلیون ریال (7/150/000/000 ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشــتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى 
آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده 
در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فــوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد مى گردد ضمنًا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 
98/11/24 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. 
توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این 
اداره و طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت 
گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و  کارت شناسایى معتبر الزامى است. 
ضمناً برنده مزایده باید مابقى مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص 

پرداخت نماید. م الف: 767425 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /11/317
مزایده اموال غیرمنقول (نوبت اول)

به موجب ماده 114 قانون اجــراى احکام مدنى در رابطه با پرونده هاى اجرایى به شــماره 
970490 و 970164 مطروحه در شــعبه 20 اجراى احکام مدنى اصفهان یک قطعه زمین 
مسکونى به نشانى خوراسگان- خیابان معراج- سنجوانمره- خیابان امام خمینى فرعى 12 
پالك سوم سمت چپ که توسط هیات سه نفره کارشناسان ارزیابیى توصیف گردیده است 
با در نظر گرفتن شرایط ذیل از طریق مزایده به فروش مى رسد. 1- ملک مورد مزایده داراى 
سابقه ثبتى به شماره پالك 10408/152 واقع در بخش پنج ثبت اصفهان مى باشد. 2- مالک 
پالك ثبتى مذکور خانم محبوبه نجار خدابخش فرزند رســول بوده که مالکیت نامبرده در 
پالك فوق الذکر به صورت شش دانگ مى باشد. 3- اوصاف و مشخصات مورد مزایده وفق 

نظریه هیأت سه نفره کارشناسان رسمى دادگسترى: (یک قطعه زمین محصور که غربًا به 
کوچه (فرعى 12) داراى دیوار اجراى به ارتفاع 2 متر و درب پروفیلى و داراى مساحت 418/39 
مترمربع مى باشد و از طرفى در استعالم صورت گرفته به میزان 0/65 متر داراى عقب نشینى 
اعالم گردیده است که ارزش شش دانگ پالك ثبتى بالغ بر 6/000/000/000 ریال معادل 
ششصد میلیون تومان ارزیابى مى گردد بدیهى است این ارزیابى در صورت بالمعارض بودن 
جهت نقل و انتقال و یا هرگونه تعهد و دیون دیگر مى باشد.) 4- میزان فروش صرفًا 30/78 
سهم مشاع از 72 سهم معادل مبلغ 2/565/000/000 ریال از پالك ثبتى مذکور مى باشد. 
5- فروش و مزایده از قیمت پایه (2/565/000/000 ریال) شروع و برنده مزایده کسى است 
که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید. 6- متقاضیان شرکت در مزایده پایه ده درصد از قیمت پایه 
را پس از اخذ شناسه از این اجرا به حساب سپرده دادگسترى واریز و یا به صورت چک تضمین 
شده بانکى الزاماً در وجه شــعبه 20 اجرا ى احکام مدنى اصفهان به همراه تقاضاى کتبى و 
رونوشت کارت ملى به این شعبه ارائه نمایند در ضمن برنده مزایده مکلف خواهد بود حداکثر 
ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده نسبت به پرداخت مابقى ثمن اقدام نماید در غیر اینصورت 
مبلغ ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط و مزایده تمدید خواهد شد. 7- پرداخت بدهیهاى 
مالیاتى و عوارض شهردارى (در صورتیکه مورد مزایده داراى بدهیهاى مذکور باشد) تا تاریخ 
مزاتیده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شــده باشد یا نه بر عهده مالک مى باشد. 8- پس 
از پرداخت تمام ثمن معامله و صدور دستور تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد 
شد. 9- متقاضیان در صورت تمایل مى توانند حداکثر ظرف مدت 5 روز قبل از شروع زمان 
مزایده با دریافت مجوز قبلى از این اجرا از ملک موصوف بازدید نمایند. 10- زمان مزایده روز 
پنج شنبه مورخ 1398/12/08 ساعت 9 و مکان مزایده شعبه 20 اجراى احکام مدنى اصفهان 
واقع در مجتمع قضایى شهید مطهرى مى باشــد. م الف: 768289 دادورز شعبه 20 اجراى 

احکام مدنى اصفهان /11/320
ابالغ رأى

دادنامه- شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان - پرونده شماره  97/ 698 دادنامه  تاریخ 
رســیدگى 98/07/02  مرجع رسیدگى شعبه اول حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان 
فالورجان خواهان خانم نیســت درجهان ترابى فرزند یداله نشــانى فالورجان باغ ابریشم 
کوچه شــیخى . خوانده آقاى ابراهیم افشارى فرزند حسین نشــانى فالورجان باغ ابریشم 
کوچه شیخى مجهول المکان . خواسته مطالبه نفقه معوقه زوجه از مورخه 94/04/06 لغایت 
زمان آتیه با جلب نظر کارشــناس با احتساب مطلق خسارات دادرســى مقوم به ده میلیون 
ریال. گردشکار پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به خواسته فوق و طى تشریفات 
قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضا قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت از خداوند 
متعال به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا در خصوص دادخواست 
خواهان خانم نیســت در جهان ترابى فرزند یداله به طرفیت خوانده آقاى ابراهیم افشارى 
فرزند حسین به خواسته مطالبه نفقه گذشته مقوم به مبلغ 10/000/000 ریال با جلب نظر 
کارشناس و جبران کلیه خسارات دادرسى و با عنایت به محتویات پرونده و سند رسمى ازدواج 
در سال 62/06/28 دفتر ازدواج 50 شــهرضا اظهارات خواهان  و شهود تعرفه شده از سوى 
وى و نظریه کارشناســى که مصون از تعرض طرفین قرار گرفته است و با توجه به مبناى 
خواسته خواهان از زمان 94/04/06 به میزان خواســته تقویم شده در دادخواست تقدیمى 
وارد دانسته و مستند به مواد 198 و 202 و 229 و 257 ق.آ.د.م و مواد 1106 و 1107 قانون 
مدنى حکم به محکومیت خوانده وفق نظر کارشناسى به پرداخت نفقه معوقه زوجه از تاریخ 
94/04/06 لغایت 98/07/02   روزانه 140/000 ریــال ماهانه 4/200/000 ریال به مدت 
جمعا 159/030/000  ریال با احتساب خوراك و پوشاك و مسکن و اثاث البیت و بهداشت و 
دوا و درمان و پرداخت کلیه خسارات از قبیل هزینه دادرسى به میزان ریال و حق الوکاله وکیل 
و هزینه کارشناس 1/000/000 ریال در حق خواهان را صادر و اعالم مى نماید حکم صادره 
غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى درهمین شعبه و سپس ظرف 20 روز  
ظرف ده روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم محترم تجدید نظر مى باشدو م الف: 767574 

شوراى حل اختالف شعبه اول حقوقى فالورجان/ 11/321 
حصروراثت 

معصومه معانم طرفى داراى شناسنامه شماره 1940122813 به شرح دادخواست به کالسه 
1820/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
بهزاد هنرمند نجف آبادى بشناسنامه 5171 در تاریخ 98/10/27 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. کیان هنرمند نجف آبادى ش 
ش 1081429070(فرزند متوفى) ، 2. معصومه معانم طرفى ش ش 1940122813 (همسر 
متوفى ) ، 3. پروین حقیقى نجف آبادى  ش ش 554 (مادر متوفى ) ، 4. محمد رضا هنرمند 
نجف آبادى  ش ش 561 (پدر متوفى ) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. 768069/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد /11/322
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالسه پرونده 788/98 شــعبه 8 گلبهار غربى 
دادنامه 1000-98/11/12 مرجع رســیدگى شعبه هشتم شــوراى حل اختالف نجف آباد 
خواهان: مجید ایمانیان نجف آبادى نشانى: نجف آباد چهار راه بازار پاساژ منوچهرى کفش 
فروشى مرحوم حاج اســداله ایمانیان خوانده: 1- زهرا عقدکى 2- شیرزاد رمضانى نشانى: 
مجهول المکان موضــوع: مطالبه وجه دو فقــره چک به شــماره 331-96/12/20 مبلغ 
19/000/000 ریال 8332-97/4/30 مبلغ 19/000/000ریال به مبلغ 38/000/000 ریال 
گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از 
ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا 
به تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى مجید ایمانیان 
به طرفیت 1-زهرا عقدکى 2- شیرزاد رمضانى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان 
و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که 
داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خواندگان و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد،  با 
لحاظ اینکه آدرس مجهول المکان اعالم و نظر به اینکــه خواندگان  دلیلى بر برائت ذمه یا 
بطالن دعوى اقامه و ابراز نداشته دعوى و مستندات مصون از هرگونه ایراد و انکار باقیمانده 
است دعواى مطروحه را موجه و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 
522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را 
وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 38/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 800/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و 
ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت  هزینه نشــر آگهى مطابق بر آورد واحد اجراى احکام 
و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررســید331- 96/12/20 مبلغ 19/000/000 
ریال 8332- 97/4/30 مبلغ 19/000/000ریال لغایت اجراى حکم درحق خواهان صادر 
و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در همین شــعبه و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرنزد محاکم عمومى دادگسترى نجف 
آباد مى باشد.760409/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه هشتم 

11/323/
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالسه پرونده 756/98 شــعبه 8 گلبهار غربى 
دادنامه 975-98/10/30 مرجع رســیدگى شعبه هشتم شــوراى حل اختالف نجف آباد 
خواهان: مجید ایمانیان نجف آبادى نشانى: نجف آباد چهار راه بازار پاساژ منوچهرى کفش 
فروشى مرحوم حاج اسداله ایمانیان خوانده: مجید فیروزه نشانى: مجهول المکان موضوع: 
مطالبه وجه نقد جمعًا به مبلغ 20/000/000ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته 
فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق 
و طى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و 
باتوجه به محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى شورا درخصوص دعواى مجید ایمانیان نجف آبادى به طرفیت مجید فیروزه به 
خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه و بقاى 
اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 

خواهان در مطالبه ى وجه را دارد،  نظر بــه اینکه خوانده مجهول المکان اعالم  و ابالغ وى 
نشر گردیده است . از طرف با عنایت به صورتجلسه شهادت شاهد در تاریخ 98/10/23 که 
خوانده را بدهکار دانسته است و نیز خوانده دلیلى بر برائت ذمه یا بطالن دعوى اقامه و ابراز 
نداشته دعوى و مستندات مصون از هرگونه ایراد و انکار باقیمانده است دعواى مطروحه را 
وموجه و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى 
مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
500/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت  خسارات 
تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست98/8/18لغایت اجراى حکم و پرداخت هزینه نشر 
آگهى مطابق برآورد واحداجراى احکام درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره 
غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرنزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد.760418/م الف، قاضى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه هشتم /11/324
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالسه پرونده 798/98 شــعبه 8 گلبهار غربى 
دادنامه 1002-98/11/12 مرجع رســیدگى شعبه هشتم شــوراى حل اختالف نجف آباد 
خواهان: مجید ایمانیان نجف آبادى نشــانى: نجــف آباد چهار راه بازار پاســاژ منوچهرى 
کفش فروشى مرحوم حاج اســداله ایمانیان خوانده: 1- سعید عاشــقى 2- محمد سوارى 
نشــانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره : 756985  به مبلغ 
30/000/000ریال گردشکار: خواهان دادخواســتى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال 
تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى دروقت 
مقرر جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى 
مجید ایمانیان به طرفیت 1- سعید عاشقى 2- محمد سوارى به خواسته مطالبه تقدیمى از 
سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه و بقاى اصول مستندات مذکور در 
ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشــتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه را دارد،  با لحاظ اینکه آدرس مجهول المکان اعالم و نظر به اینکه خواندگان  دلیلى بر 
برائت ذمه یا بطالن دعوى اقامه و ابراز نداشته دعوى و مستندات مصون از هرگونه ایراد و 
انکار باقیمانده است دعوى مطروحه را موجه و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 502 
و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مــواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت 
دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت 
مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 650/000 ریال به عنوان هزینه 
هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تســبیب و پرداخت هزینه نشر آگهى مطابق برآورد واحد 
اجراى احکام و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 97/12/27 لغایت اجراى حکم 
، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرنزد محاکم عمومى 
دادگسترى نجف آباد مى باشد.760433/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف 

آباد شعبه هشتم /11/325
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالسه پرونده 792/98 شــعبه 8 گلبهار غربى 
دادنامه 1001-98/11/12 مرجع رســیدگى شعبه هشتم شــوراى حل اختالف نجف آباد 
خواهان: مجید ایمانیان نجف آبادى نشــانى: نجــف آباد چهار راه بازار پاســاژ منوچهرى 
کفش فروشى مرحوم حاج اســداله ایمانیان خوانده: 1- مهرداد شملى 2- شیرزاد رمضانى 
نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه دو فقره چک به شماره 2007-97/6/30 مبلغ 
23/000/000 ریال 2008 -97/9/30 مبلغ 23/000/000 ریال به مبلغ 46/000/000 ریال 
گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از 
ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا 
به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى مجید ایمانیان به 
طرفیت 1-مهرداد شملى 2- شیرزاد رمضانى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و 
گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه و بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که 
داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خواندگان و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد،  با 
لحاظ اینکه آدرس مجهول المکان اعالم و نظر به اینکــه خواندگان  دلیلى بر برائت ذمه یا 
بطالن دعوى اقامه و ابراز نداشته دعوى و مستندات مصون از هرگونه ایراد و انکار باقیمانده 
است دعواى مطروحه را موجه و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 
522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را 
وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 46/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 900/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و 
ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت  هزینه نشر آگهى مطابق بر آورد واحد اجراى احکام و 
پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 2007- 97/6/30 مبلغ 23/000/000 ریال 
2008-97/9/30 مبلغ 23/000/000ریال لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام درحق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شعبه و پس از ابالغ قابل واخواهى ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرنزد 
محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد.760452/م الف، قاضى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد شعبه هشتم/ 11/326
 اخطار اجرایى

شماره 681/98 به موجب راى شماره 801 تاریخ 98/8/29 حوزه هشتم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه اکبر قدیرى به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 150/000/000ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
3/300/000 ریال بعنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب وپرداخت خسارت 
تاخیردرتادیه از تاریخ سر رســید 94/8/1 لغایت اجراى حکم در حق خواهان  و هزینه نیم 
عشر دولتى.محکوم له: مجید ایمانیان نجف آبادى به نشانى: نجف آباد چهار راه بازار پاساژ 
منوچهرى کفش فروشى مرحوم حاج اسداله ایمانیان ماده 34قانون اجراى احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهــد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. 765763/م الف-شعبه هشتم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 11/327

 اخطار اجرایى
شــماره 682/98 به موجب راى شــماره 838 تاریخ 98/9/29 حوزه هشــتم شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه احمد رضا برنا منش به 
نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 3/290/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 2/660/000 ریال بعنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب 
وپرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سر رســید 92/12/28 لغایت اجراى حکم در حق 
خواهان  و هزینه نیم عشــر دولتى.محکوم له: مجید ایمانیان نجف آبادى به نشانى: نجف 
آباد چهار راه بازار پاساژ منوچهرى کفش فروشى مرحوم حاج اسداله ایمانیان ماده 34قانون 
اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 765766/م الف-شعبه هشتم شوراى حل 

اختالف نجف آباد /11/328
 اخطار اجرایى

شماره 684/98 به موجب راى شماره 794 تاریخ 98/8/29 حوزه هشتم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه جلیل صادقى کله مسلمانى به 
نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 3/100/000 ریال بعنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب 
وپرداخت خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ سر رســید 92/9/20 لغایت اجراى حکم در حق 

خواهان  و هزینه نیم عشــر دولتى.محکوم له: مجید ایمانیان نجف آبادى به نشانى: نجف 
آباد چهار راه بازار پاساژ منوچهرى کفش فروشى مرحوم حاج اسداله ایمانیان ماده 34قانون 
اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 765784/م الف-شعبه هشتم شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 11/329
 اخطار اجرایى

شماره 683/98 به موجب راى شماره 793 تاریخ 98/8/29 حوزه هشتم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه مصطفى داتلى بیگى به نشانى 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 4/740/000 ریال بابت اصل خواســته و 
پرداخت مبلغ 2/770/000 ریال بعنوان هزینه هاى دادرســى و ابطال تمبر از باب تسبیب 
وپرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سر رسید 92/10/20 لغایت اجراى حکم و هزینه نیم 
عشر دولتى.محکوم له: مجید ایمانیان نجف آبادى به نشانى: نجف آباد چهار راه بازار پاساژ 
منوچهرى کفش فروشى مرحوم حاج اسداله ایمانیان ماده 34قانون اجراى احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهــد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. 765782/م الف-شعبه هشتم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 11/330

 تحدید حدود اختصاصى
چون ششدانگ یک درب باغ  پالك  شماره 1014/876 واقع در قطعه 6 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى غالمرضا صالحى نجف آبادى  فرزند رجبعلى 
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به عمل نیامده اینک بنابه 
دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روزچهارشنبه مورخ 98/12/21 ســاعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مــى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 98/11/24  -   765840/ م الف 

مهدى صادقى-   سرپرست ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 11/331
مفاد آرا

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى- 
آگهى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آییــن نامه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى و 
اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شــماره 139860302035000276 
– 1398/11/13 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه 
بالمعارض و بال منارع متقاضى آقاى ولى اهللا ابدالى حاجى آبادى  فرزند محمود بشــماره 
شناسنامه 9 صادره از برخوار درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 837/87 متر مربع 
مفروزى ازپالك 301 واقع در بخش 16 به آدرس شاهین شهر حاجى آباد خ فتح المبین کوچه 
شهید محمد تقى ابدالى آخرین منزل غربى  خریدارى از مالک رسمى آقاى محمود ابدالى 
حاجى آبادى   محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را 
به مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول : 24 / 11/ 98 و تاریخ 
انتشار نوبت دوم 12/10 /98 م الف: 769914  عباسعلى عمرانى رییس ثبت اسناد و امالك 

شاهین شهر/ 11/333 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى على حق شناس با وکالت خانم بیدرام و خانم رقیه 
کریمى  دادخواستى به خواسته مطالبه وجه چک به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و 
به کالسه 98 / 478ش 7 ح ثبت و وقت رســیدگى به تاریخ یک شنبه 25 / 12 / 98 ساعت 
6/15 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 769124/م الف. مدیر دفتر شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 11/341  

اخطار اجرایى
به موجب رأى شــماره 291 تاریخ 98/8/13 حوزه شــعبه 2 حقوقى باغبادران شوراى حل 
اختالف شهرستان لنجان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه بهروز ابن على چرمهینى 
فرزند شاهزاده شغل: راننده نشانى: چرمهین- فعًال مجهول المکان محکوم است به: حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویســت و یک میلیون و سیصد و نود سه هزار ریال 
بابت اجرت المثل ایام زوجیت از تاریخ 63/11/19 تا تاریخ 88/8/20 تاریخ فراق  از زندگى 
مشترك و مبلغ 2/000/000 ریال بابت دستمزد کارشــناس و مبلغ 250/000 ریال بابت 
هزینه دادرســى در حق خواهان مهناز امیرى چرمهینى فرزند على یار شغل: پرستار منزل 
نشانى: چرمهین- فلکه شهردارى آبشار 3 جنب مدرسه گلهاى دانش صادر و اعالم مى نماید 
همچنین پرداخت 10/069/650 ریال نیم عشر دولت در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون 
اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 765934 شعبه دوم شوراى حل اختالف بخش 

باغبادران (مجتمع شماره یک) /11/318
مزایده نوبت دوم

واحد اجراى احکام شوراى حل اختالف تهران در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالسه 
981972 جلسه ى مزایده اى در روز سه شنبه مورخ 1398/12/20 راس ساعت 9 صبح به 
منظور وصول محکوم به به میزان 137/556/7720 ریال در حق محکوم له جهت فروش: 
1- یک دستگاه پانل بر تابلو برق ساخت کشور چین با ســایز 3/8 کارکرده سالم به ارزش 
320/000 ریال (قابل ذکر است این دســتگاه برق وریل آن واگونى است) 2- یک دستگاه 
پمپ باد مارك کدخدایى کارکرده و سالم به ارزش ده میلیون ریال 3- یک دستگاه دریل پاید 
مارك لذا کوچک کارکرده ولى ســالمه به ارزش 8/000/000 ریال 4- یک دستگاه مکند، 
مارك هواسازان کارکرده سالم به ارزش 34/000/000 ریال 5- کابل سیار چهار کارکرده به 
ارزش 900/000 ریال 6- ده عدد تیغ اره کوچک- متوسط- بزرگ که یکى از بزرگ ها تیغه 
اش از لبه هایش شکسته کال به ارزش 4/200/000 ریال 7- یک دستگاه منگه کوب بادى 
کار کرده به ارزش 2/000/000 ریال 8- یک عدد دوربین مداربسته و آدابتور به شرط سالم 
بودن به ارزش 3/000/000 ریال 9- شیلنگ 5 مترى باد سه عدد کال به ارزش 1/350/000 
ریال 10- سرى سه راه برق دوعدد کار کرده به ارزش 5/000/000 ریال 11- یک عدد میز 
تحریر mdf با سه عدد کشویى کار کرده به ارزش 3/000/000 ریال 12- یک عدد گیره 
دستى متوســط کارکرده به ارزش 500/000 ریال که توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
ارزش تک تک اجناس فوق (کل کاالها) بالغ بر 387/450/000 ریال ارزیابى گردیده است 
در محل اجراى احکام شوراى حل اختالف دادگسترى لنجان برگزار مى نماید. طالبین خرید 
مى توانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از اقالم مورد مزایده واقع در فوالدشهر- سایت 
صنعتى فوالدشهر دیدن نموده و ســپس 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٪ قیمت کارشناسى را 
نقدا پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت بیست روز پرداخت نمایند. م الف: 

766055 اجراى احکام شوراى حل اختالف شهرستان  لنجان /11/319
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یک متخصص تغذیه و رژیم درمانى گفت: نوشیدن آب در شبانه 
روز کمک زیادى به عملکرد دستگاه هاى بدن مى کند.

محمد تقى انوشه اظهار کرد: افراد باید بدانند بهترین زمان براى 
نوشیدن آب چه زمانى است تا عالوه بر رفع تشنگى بتوانند با 
نوشــیدن آب به بدن خود کمک فراوانى کنند. او تصریح کرد: 
افراد در صبح بعد از بیدار شــدن از خواب با نوشیدن دو لیوان 
آب مى توانند به فعال کردن اعضاى داخلى بدن کمک کنند. 
همچنین نوشــیدن یک لیوان آب قبل از صرف غذا به هضم 

راحت آن کمک خواهد کرد.
این متخصص تغذیــه و رژیم درمانى ادامــه داد: افراد قبل از 
حمام کردن مى توانند با مصرف یک لیوان آب از فشــار خون 

باال جلوگیرى کننــد. همچنین اگر قبل از خواب شــبانه آب 
بنوشند به جلوگیرى از ســکته و حمالت قلبى کمک شایانى 

خواهند کرد.
انوشه با بیان اینکه مصرف آب با فاصله کمى پس از غذا خوردن 
باعث سوء هاضمه خواهد شد، افزود: افراد هنگام غذا خوردن 
و پس از مسواك زدن آب میل نکنند؛ همچنین بعد از خوردن 
بعضى میوه هاى آبدار مانند هندوانه و ســیب بهتر اســت آب 

مصرف نشود زیرا باعث ضعف مى شود.
او گفت: اکثر افراد به حالتى که احساس تشــنگى دارند اما با 
نوشیدن آب سرد (هر چند خیلى زیاد هم بنوشند) تشنگى شان 
برطرف نمى شود به عطش کاذب دچار شده اند و دلیل آن، وجود 
یک خلط مزاحم در معده است که طبیعت براى دفع آن طلب آب 

مى کند. اما آب سرد قابلیت دفع آن را ندارد.
او ادامه داد: این حالت معمــوًال بعد از خوردن غذا هاى غلیظ یا 
لزج مانند  ماهى، کله پاچه، ماکارونى و غذا هاى شور رخ مى دهد 
که درمان آن، صبر بر تشنگى و نوشیدن جرعه جرعه آب گرم 
شیرین شده با کمى عسل و یا جوشانده دارچین و زنجبیل است.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانى بیان کرد: یک نوع دیگر از 
عطش کاذب وجود دارد که دلیل آن نیز، گرمى بیش از حد قلب 
یا ریه است و راه از بین رفتن آن، استنشاق هواى خنک است، 

افراد نباید در این حالت آب سرد بنوشند.

گردو مملو از مواد مغذى است و مى تواند آثار مثبت حیرت انگیزى بر بدن 
داشته باشد. گردو مى تواند ریسک ابتال به بعضى بیمارى ها مثل دیابت 
و بیمارى هاى قلبى را کاهش دهد، به پیشگیرى از سرطان کمک کند و 

حتى سالمت بارورى مردان را بهبود مى بخشد. 

1- حفظ سالمت قلب
باال بودن کلســترول خون مى تواند باعث بروز مشــکالت قلبى شود. 
گردو حاوى اســیدهاى چربى است که سطح کلســترول مضر خون و 
ترى گلیسیریدها را که براى بدن مضر هستند، کاهش مى دهند. برخى 
تحقیقات نشان داده مصرف گردو مى تواند به کاهش فشار خون کمک 
کند. این مسئله هم به کاهش ریســک بروز حمله  قلبى، سکته  مغزى و 

بیمارى هاى قلبى عروقى کمک مى کند.

2- کمک به کاهش وزن
تحقیقى در سال 2010 نشان داد میان مصرف منظم گردو و مصرف انرژى 
بدن در هنگام استراحت ارتباط وجود دارد. این تحقیق همچنین نشان داد 
کسانى که در رژیم غذایى خود از گردو استفاده مى کردند، در مقایسه با 
کسانى که در رژیم غذایى آنها گردو وجود نداشت، بیشتر وزن کم کرده 
بودند. مصرف گردو حتى مى تواند به کاهش اشــتها و مقاومت در برابر 

هوس هاى غذایى کمک کند.

3- کاهش ریسک ابتال به دیابت
احتمال باال بودن قند خون در افراد چاق بیشــتر است. مصرف گردو به 
کنترل وزن و جلوگیرى از چاقى کمک مى کنــد و به این ترتیب باعث 
کاهش ریسک ابتال به دیابت مى شــود. در تحقیقى در سال 2016 هم 
مشــاهده شــد مصرف روغن گردو به بهبود وضعیت قند خون کمک 

کرده بود.

4- حفظ استحکام استخوان ها
گردو از منابع خوب ماده  مس محسوب مى شود. کمبود این ماده مى تواند 
ریسک ابتال به پوکى استخوان را کاهش دهد. این بیمارى باعث نازك 
شدن اســتخوان ها و کاهش تراکم آنها مى شود و به این ترتیب احتمال 
شکستگى هاى استخوانى باال مى رود. منیزیم، ماده  معدنى دیگرى که 
در گردو وجود دارد هم براى استخوان ها مهم است، چون به استخوان ها 

کمک مى کند کلسیم جذب کنند، 
یعنى همــان ماده اى کــه براى 

تشکیل استخوان الزم است.

5- کاهش ریسک ابتال به 
بعضى سرطان ها

خوردن گردو ممکن است 
به کاهش ریسک ابتال 
به سرطان هاى پستان، 

پروســتات و روده  بزرگ 
هم کمک کند. گردو حاوى 

پلى فنول االگیتانین است، ماده اى 
که میکروب هاى مفید درون روده مى توانند آن را تبدیل 

به اورولیتین کنند. این ترکیبات مى توانند اثرى ضد التهابى 
داشته باشــند. آنها مى توانند گیرنده هاى هورمون در بدن را 

مسدود کنند، مسئله اى که ممکن است ریســک ابتال به سرطان هاى 
مرتبط با هورمون مثل سرطان هاى پستان و پروستات را کاهش دهد.

6- بهبود پوست
گردو حاوى ویتامین هاى E و F اســت که مى توانند از پوست در برابر 
رادیکال هاى آزاد محافظت کنند. رادیکال هاى آزاد به بدن صدمه مى زنند. 
این ویتامین ها به جلوگیرى از بروز چین و چروك روى پوست و خشکى 

آن هم کمک مى کنند.

7- کمک به سالمت بارورى مردان
طبق تحقیقات، میان داشــتن یک رژیم غذایى ناســالم کــه مملو از 
کربوهیدرات هاى تصفیه شده باشــد و کاهش عملکرد اسپرم ها ارتباط 
وجود دارد. گردو سرشــار از آنتى اکسیدان اســت، موادى که مى توانند 
کیفیت اسپرم ها را باال ببرند. گردو با کاهش آسیب ناشى از تنش اکسیداتیو 
مى تواند از اســپرم ها محافظت کند، آسیبى که مى تواند توانایى بارورى 

مردان را دچار نقص کند.

8- کاهش ریسک ابتال به تصلب شرایین
تصلب شرایین مى تواند منجر به حمله  قلبى، سکته مغزى یا نارسایى قلبى 

شود. این مشکل زمانى رخ 
مى دهد که کلسترول هاى 
مضر اکسید شده درون سرخرگ ها 
انباشته و باعث باریک شدن آنها مى شوند. گردو منبع بسیار خوبى از آنتى 
اکسیدان هاست که مى توانند از آســیب اکسیداتیو کلسترول هاى مضر 
جلوگیرى کنند و به این ترتیب ریســک ابتال به تصلب شرایین کاهش 

پیدا مى کند.

9- حفظ سالمت روده ها
روده هاى ما حاوى باکترى هایى «خوب» و «بد» هستند. باکترى هاى 
خوب به گوارش کمک مى کنند و باکترى هاى بد را از بین مى برند. وقتى 
تعداد باکترى هاى مضر از حد مجاز بگذرد، این مسئله مى تواند منجر به 
مشکالت مختلفى مثل افزایش وزن، التهاب و ابتال به سرطان روده بزرگ 
شود. مصرف گردو سالمت روده ها را بهبود مى بخشد و تعداد باکترى هاى 

مفید درون آن را افزایش مى دهد.

10- بهبود عملکرد مغز
مصرف گردو مى تواند به حافظه کمک کند. این ماده  غذایى مى تواند به 
جلوگیرى از افت شناختى و بیمارى هاى تخریب گر اعصاب هم کمک 
کند. گردو حاوى ترکیبات پلى فنولیک است که مى توانند باعث کاهش 

آسیب اکسیداتیو و التهاب در مغز شوند.

نتایج یک آزمایش تازه نشان مى دهد که سیگارها تنها در زمان 
روشــن بودن تولید ترکیبات سمى نمى کنند بلکه حتى تا چند 
روز پس از خاموش و سرد شدن نیز به متصاعد کردن گازهاى 

سمى در محیط اطراف ادامه مى دهند.
این آزمایش نشان مى دهد با وجود آنکه بخش عمده ترکیبات 
شیمیایى در فاصله یک روز آزاد مى شوند، با این حال نیکوتین 
و تریاکتین (ماده افزودنى به فیلتر سیگار) پس از پنج روز تازه به 

نیمى از مقدار اولیه خود مى رسد.
«داستین پاپندیک»، کارشناس محیط زیست در «انستیتو ملى 
استاندارد آمریکا»  مى گوید: اگر ته سیگارها در محیط سربسته 
یا داخل خودروها خاموش شوند مى توانند اثرات مهمى به لحاظ 

آزاد کردن گازهاى سمى در محیط به جا بگذارند.
تخمین زده مى شــود که روزانــه پنج تریلیون ته ســیگار در 
سراسر جهان تولید مى شود که اکثر آنها به درستى خاموش و 

دورانداخته نمى شوند.

 شرکت مهندسى سرا نصب شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 15710 و شناسه ملى 
10260366775 به اســتناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ1398/11/07 
تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد : خانم غزال 
بهــزاد جــزى1271884798 بســمت 
رئیس هیأت مدیــره و خانم نــگار بهزاد 
جــزى1270862911 بســمت نایــب 
رئیس هیأت مدیــره و آقاى ایــرج بهزاد 
جزى5110470741 بسمت مدیر عامل و 
عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند . ضمناً (مدیر عامل) مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بود . کلیه اوراق و اسناد 
مالى و بهادار و بانکى تعهدات شــرکت با 
امضاء مدیرعامل یا رئیــس هیئت مدیره با 
مهر شرکت معتبر است . و سایر اوراق ادارى 
و عادى شرکت با امضاء مدیرعامل یا رئیس 
هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر مى باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (764226)

شــرکت شــفا تجهیز آســیا شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 2945 
و شناســه ملــى 14006321875 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مــورخ1398/10/18 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : ســیده فاطمه فریدونى 
گل ســفیدى 1272114163بعنوان 
رئیــس هیئــت مدیــره و حامــد 
شمسى4689951454 بعنوان مدیر 
عامل و الهه شمســى4680069031 
بعنوان نائب رئیــس هیئت مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق 
و اســناد بهادار و تعهد آور شــرکت از 
قبیل: چک، ســفته، بروات، قراردادها، 
عقود اســالمى و اوراق عادى و ادارى با 
امضاء حامد شمســى و با مهر شرکت 
معتبر است. مدیر عامل شرکت مجرى 
مصوبات هیئت مدیره خواهد بود . اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى لنجان (764179)

 شــرکت خدماتــى امید جهــان بین 
سهامى خاص به شــماره ثبت 40669 
و شناســه ملــى 10680050945 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مــورخ1398/09/10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : بهــزاد حیــدرى کدملى 
رئیــس  بعنــوان   1271094479
هیئــت مدیــره و هوشــنگ احمدیان   
4679621206بعنــوان مدیــر عامل

شــرکت و اکــرم مهــراب پــور   
4679690453بعنــوان نائب رئیس 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، 
قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى و 
ادارى با امضاء مدیرعامل منفردا و با مهر 
شرکت معتبر است. مدیرعامل مجرى 
مصوبات هیات مدیره مى باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (764176)

 شرکت ســامان دژ چهلستون ســهامى خاص 
بــه شــماره ثبــت 31521 و شناســه ملــى 
10260520789 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ1398/03/22 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - شــکیب نادر پور به 
کدملــى 1292901497 بســمت مدیرعامل و 
عضو هیئت مدیره ، ســپیده نعمتى نیا به کدملى 
4133080580 بســمت رئیــس هیئت مدیره 
، مرتضى نــادر پور به کدملــى 1281569992 
بسمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، 
عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء مدیر 
عامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. - نرگس 
دهقانى ناژوانى به کدملى 1292219513 و حامد 
وحدتى به کدملى 1289690456 بترتیب بسمت 
بازرس اصلــى و على البدل شــرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شدند. - 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 

(765693)

 شــرکت ســامان دژ چهلســتون ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 31521 و شناســه ملى 
10260520789 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ1398/03/22 مرکز اصلى 
شرکت به استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، 
بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله ارتش ، خیابان 
ارتش ، خیابان وحید ، پالك 0 ، ساختمان تجارى 
ادارى جهان آرا ، طبقه همکف ، واحد 7 - کدپستى 
8175913141 انتقال یافــت و ماده مربوطه در 
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (765700)

 شرکت شهر نگار زنده رود سهامى خاص 
به شــماره ثبت 27292 و شناســه ملى 
10260480167 به استناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ1398/10/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - محمد آقا 
امینى ها به شماره ملى 1291989382 
بعنوان رئیس هیئــت مدیره و مدیرعامل، 
محمدحسین باقر زاده کوه بنانى به شماره 
ملى 4072482595 بعنوان نایب رئیس 
هیئت مدیره و کتایون لهراسبى به شماره 
ملى 4133170199 بعنوان عضو اصلى 
هیئت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
شدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شــرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، 
قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى و 
ادارى با امضاى مدیرعامل منفرداً و با مهر 
شرکت معتبر اســت. - ضمنا مدیرعامل 
مجرى مصوبــات هیئت مدیــره خواهد 
بود. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (765719)

 شرکت شــهر نگار زنده رود سهامى 
خاص به شماره ثبت 27292 و شناسه 
ملــى 10260480167 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومــى عادى 
مــورخ1398/10/26 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: - محمد آقا امینى ها به کدملى 
1291989382، کتایون لهراســبى 
بــه کدملــى 4133170199 و محمد 
حســین باقر زاده کوه بنانى به کدملى 
4072482595 بعنوان اعضاى اصلى 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. - راضیه جعفــرى به کدملى 
1270346571 و الهه شــاهین فر به 
کدملى 1270048041 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (765728)

شرکت کشــاورزى خدماتى بازرگانى 
پیمانــه ســبز ســهامى خــاص به 
شــماره ثبت 15269 و شناســه ملى 
10260362446 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده 
مــورخ1397/09/21 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : - احمدرضــا عزیزى به 
شــماره ملــى 1290941483 ، مریم 
سیفى به شــماره ملى 5110611556 
و ارســطو ابراهیمیان به شــماره ملى 
5419482711 بسمت اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. - آیت اله ابراهیم پور به شماره 
ملى 1289540764 و فاطمه بیگدلى به 
شماره ملى 0386088772 به ترتیب 
بسمت بازرس اصلى و على البدل براى 
مدت یکسال انتخاب گردیدند. - روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (767646)

 شرکت کیان خسرو شرکت سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 53278 و شناســه ملى 
10102723704 به اســتناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ1398/09/25 
تصمیمــات ذیل اتخــاذ شــد : داریوش 
بهروزى کدملى1819400999 بســمت 
رئیس هیــأت مدیــره و ســحر بهروزى 
کدملــى1270518429 بســمت نایــب 
رئیس هیأت مدیره و شهناز رستمى بلمیرى 
کدملى1818191156 بسمت مدیر عامل 
براى مدت دو سال انتخاب شدند . ضمناً (مدیر 
عامل) مجرى مصوبــات هیات مدیره خواهد 
بود . کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و بانکى 
تعهدات شرکت با امضاء هر 3 نفر از اعضاى 
هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر است 
. و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء 
هر 3 نفر از اعضاى هیئت مدیره متفقاً و با مهر 
شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (767649)

 شرکت کشــاورزى خدماتى بازرگانى 
پیمانه سبز سهامى خاص به شماره ثبت 
15269 و شناسه ملى 10260362446 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره 
احمدرضــا  مــورخ1397/09/21 
عزیزى به شماره ملى 1290941483 
بســمت مدیرعامــل و عضــو هیات 
مدیره ، مریم ســیفى به شــماره ملى 
5110611556 بســمت رییس هیات 
مدیره و ارسطو ابراهیمیان به شماره ملى 
5419482711 بســمت نایب رییس 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند.کلیه اســناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور از قبیل چک ، ســفته ، بروات ، 
قراردادها و عقود بــا امضاى مدیرعامل 
منفردا و همراه با مهر شرکت معتبر مى 
باشد. ضمناً مدیرعامل مجرى مصوبات 
هیات مدیره میباشد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(767651)

 شــرکت کیان خســرو ســهامى خاص 
به شــماره ثبــت 53278 و شناســه ملى 
10102723704 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ1398/09/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : شهناز رستمى 
بلمیرى به شــماره ملــى 1818191156 
وکدپستى 8195134718 و سحر بهروزى 
به شــماره ملى 1270518429 وکدپستى 
8195134718 وداریــوش بهــروزى به 
شــماره ملى 1819400999 وکدپســتى 
8195134718 بعنــوان اعضــاى اصلى 
هیئت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدنــد. اکبر آبدار اصفهانــى به کد ملى 
1284127540 و کد پستى 8195134718 
و مهــدى صداقــت دهقــى کــد ملــى 
0065938984 و کد پستى 8195134718 
به ترتیب به سمت بازرسان اصلى و بازرس 
على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند.روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان به 
منظور درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (767652)

آگهى تغییرات شرکت غالت گستر بهاران نقش 
جهان شرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
63804 و شناســه ملــى 14008871545 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ1398/10/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
محل شرکت به شهرستان برخوار ، بخش مرکزى 
، شهر دستگرد، محله شریعتى ، خیابان کاشانى 
، بلوار معلم ، پالك 5 ، طبقه همکف - کد پســتى : 
8343159441 انتقال یافت و ماده3 اساسنامه به 
شرح فوق اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (767701)

شرکت فنى و مهندسى صنعت کوشان 
سالدران شــرکت ســهامى خاص به 
شــماره ثبت 19502 و شناســه ملى 
10260403898 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ1398/09/19 
تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد : مژگان 
رشیدى ده رشــیدى به شــماره ملى 
1289579636 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و عاطفه رشــیدى ده رشیدى به 
شــماره ملى 1282826352 به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره و فاطمه رشیدى 
به شماره ملى 1282837354 به سمت 
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره به عنوان 
اعضاى هیئت مدیره براى مدت دوسال 
انتخاب شدندکلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شــرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها و عقوداسالمى ، اوراق 
عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل همراه 
با مهر شــرکت معتبر مى باشد اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (767703)

آگهى تغییراتآگهى تغییراتآگهى تغییراتآگهى تغییراتآگهى تغییراتآگهى تغییرات

آگهى تغییرات

آگهى تغییرات آگهى تغییرات آگهى تغییرات آگهى تغییرات آگهى تغییرات آگهى تغییرات

کلسیم جذب کنند، 
 ماده اى کــه براى 

ان الزم است.

یسک ابتال به 
ان ها

مکن است 
سک ابتال 
ى پستان، 

روده  بزرگ 
. گردو حاوى 

ماده اى  تتست، یتانینا
ى مفید درون روده مى توانند آن را تبدیل 

نند. این ترکیبات مى توانند اثرى ضد التهابى 
ا ا گ ا ا آ

شود. این مشکل زمانى رخ 
مى دهد که کلسترول هاى 

با خواص و فواید بى نظیر 
گـردو  آشنا شوید

نکات کلیدى درباره نوشیدن آب

سیگار بعد از خاموش شدن هم 
گازهاى سمى آزاد مى کند



 چهل و یکمین ســالگرد پیروزى انقالب اسالمى و چهلمین روز شهادت 
سردار دلها، سردارسپهبد شهید حاج قاســم سلیمانى، همزمان در سراسر 
کشــور درشــهر فالورجان  با حضور آحاد مردم والیتمدار و شهید پرور، 
امام جمعه، فرماندار، ریاست و اعضاى شــوراى اسالمى شهر، شهردار، 
معاونین شهردار، کارکنان شــهردارى و دیگر مسئولین ادارات و سازمان 
هاى شهرستان فالورجان طبق برنامه پیش بینى شده ستاد دهه مبارك 

فجر، برگزار گردید.
 در این مراسم که براى پاسداشت چهل ویکمین سالگرد پیروزى انقالب 
شــکوهمند ایران اســالمى و بزرگداشت چهلمین روز شــهادت سردار 

دل ها، سردارسپهبد شهید حاج قاسم سلیمانى صورت گرفت، شهردارى 
فالورجان نیز در کنــار فعالیت فرهنگى اجتماعــى و حضور در صحنه با 
مشارکت در زمینه تأمین امنیت امداد نجات با حضور ادوات آتش نشانى و 
پاکسازى و تنظیف مسیر راه پیمایى و فضا سازى و چاپ بنرهاى با مضمون 

این روز خاص، سهم خود را در این جشن اداء نمود.  
در ادامه مراســم راهپیمایى مردم والیت مدار فالورجــان در میدان امام 
حسین(ع) ضمن انزجار از استکبار جهانى از شــهردار و اعضاى شوراى 
اسالمى شهر بابت نامگذارى میدان اصلى شهر به نام سردار سپهبد شهید 

حاج قاسم سلیمانى تشکر و اعالم حمایت کردند.

در انتهاى مراسم راهپیمایى نیز حجت االسالم و المسلمین حاج محسن 
شریعت در گلزار شهداى شهر فالورجان براى حاضرین به ایراد سخنرانى 
پرداخت و ضمن محکوم نمودن اســتکبار جهانى و جنایاتى که در چهل و 
یکسال گذشته بر ملت ایران روا داشــتند، این حضور گرم و کم سابقه این 
ملت والیتمدار، شهید پرور و همیشه در صحنه را مورد تقدیر و تشکر خویش 
قرار داد و ضمن تاکید بر اینکه سردار حاج قاسم سلیمانى یکى از شاگردان 
و دســت پرورده مکتب امام خمینى(ره) و پشــتیبان مقام معظم رهبرى

 (مدظله العالى) بود و  مردم  نیز در همه مراســم هاى این ســردار حماسه 
آفریدند، خواستار آن شد که در انتخابات نیز با همان اقتدار شرکت نمایند.

 حضور با شکوه مردم والیت مدار در راهپیمایى 22 بهمن 
در شهر ساحلى و شهید پرور فالورجان 

با توجه به فرا رسیدن دهه مبارك فجر و چهل و یکمین بهار انقالب اسالمى 
ایران و نیاز به برقرارى ارتباطى پویا و دو سویه بین شهروندان با مدیریت شهرى، 
سه شنبه شــب همراه با اقامه نماز مغرب و عشــاء در مسجد حضرت صاحب 
الزمان (عج) دیدار مردمى شهردار و ریاست شوراى اسالمى شهر فالورجان با 

شهروندان ناحیه یک شهرى فالورجان(گارماسه) صورت گرفت.
به گزارش روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر فالورجان؛ جلسه 
مالقات مردمى شــهروندان در راستاى حل مشــکالت و رفع دغدغه هاى 
شهروندان به منظور خدمت رســانى هر چه بیشتر و با کیفیت تر در حوزه هاى 
مختلف مدیریت شهرى است. از سوى دیگر ارتباط مستقیم و بدون واسطه مردم 
با شهردار  و اعضاى شوراى اسالمى شــهر، ضمن تکریم ارباب رجوع،آرامش 

روحى و روانى شهروندان را در رسیدگى به مشکالتشان در پى خواهد داشت.
در ابتداى این مراسم، ریاست شوراى اسالمى شهر فالورجان اظهار نمود: باید 
توجه داشت حضور شهردار در بین مردم و شنیدن مشکالت مردم از زبان آنها، 
تعامل و همکارى مجموعه شهردارى و اولویت بندى مسائل و مشکالت شهر 
جهت اقدام و رسیدگى با توجه به محدودیت هاى اعتبارى از مهم ترین عوامل 

موفقیت مجموعه شهردارى است.
 حاج سید محمد رضا شــیرزادى با بیان اینکه خدمت صادقانه به مردم نعمتى 

الهى اســت که باید به درســتى نســبت به اجراى آن اقدام نمود، افزود: دوران 
خدمت رسانى به مردم براى دولتمردان بسیار کوتاه است از این رو باید از این فرصت 
کوتاه جهت رفع نیازهاى مردم که صاحبان اصلى انقالب هستند بهره الزم را برد.

 در ادامه جلسه، شهردار فالورجان در ابتدا بیان داشت: تحقق اهداف مدیریت 
شــهرى در خصوص ســاخت شــهرى ایده آل در گرو رفع نیازهاى زندگى 
شهروندان است و راه رســیدن به این مهم عالوه بر شنیدن و آگاهى از سطح 
مشــکالت، برنامه ریزى هاى صحیح و اصولى مدیریتى است که این مهم با 

مشارکت همه جانبه مردم و اعمال شیوه هاى مدیریتى محقق شده و راهکارى 
اثرگذار جهت عبور از بحران هاى شهرى است.

مهندس جواد نصرى در ادامه با بیان اینکه مشــکالت مردم عمومًا مرتبط به 
حوزه شهرسازى است عنوان نمود: موضوعات و درخواست هاى مردمى در این 
جلسات مطرح مى شود و تالش مى شود با هم فکرى و اهتمام ویژه در راستاى 

رفع چالش هاى پیش روى شهروندان گام هاى موثرى برداشته شود.
عالوه بر ادامه طرح ارتقاء خدمات ویژه شــهرى و عمرانى توسط شهردارى، 
در این نشســت تعــدادى از مدیران ادارات کل خدمات رســان شهرســتان 
فالورجان نیز حضور داشتند و پاسخگوى شــهروندان محله گارماسه بودند.                                                                                  
در این خصوص مهندس حمید قاسمى عضو شوراى اسالمى شهر فالورجان 
با اعالم اینکه وجه مشترك تمام مســئوالن خدمت به شهر است خاطر نشان 
ساخت: تقاضا داریم همدلى بین دستگاه ها با شوراى اسالمى شهر و  شهردارى 

بیش از پیش افزایش یابد. 
مهندس حمید قاســمى در خاتمه چنیــن گفت: حضور مدیــران ادارات کل 
شهرستان در این نشســت باعث تزریق انرژى مثبت شده به شهروندان است 
و امیدواریم با ســرعت و تعامل و همراهى بیشتر بتوانیم مشکالت پیش روى 

شهروندان را  مرتفع ساخته و به ایده آل هاى جامعه مدنى  نزدیکتر شویم.

قلب فالورجان به نام سردار سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانى مزین گردید.

در آستانه اربعین شهادت حاج قاسم سلیمانى و به 
پیشنهاد مردم و شــهردارى فالورجان و تصویب 
شوراى اسالمى شهر، بزرگترین میدان شهر به نام 
سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانى  نامگذارى 
و با حضور مسئولین شهرستان تابلو این شهید عزیز 

رو نمایى شد.

نامگذارى بزرگترین میدان 
فالورجان به نام سردار سلیمانى

کلنگزنى یک پروژه

همزمان با شــب 22 بهمن و به مناســبت  چهل و 
یکمین سالروز پیروزى انقالب اسالمى ایران، نداى 
ا... اکبر و  نورافشانى  به آسمان شهر فالورجان نورى 

دوباره بخشید.
به گــزارش روابط عمومى شــهردارى و شــوراى 
اسالمى شــهر فالورجان؛ مردم شــهر فالورجان 
همزمان با سالروز پیروزى انقالب شکوهمند اسالمى 
و رأس ساعت 9 شب 21 بهمن ماه در میدان آزادى 
حاضر شده و علیرغم سرماى شدید با حضور گرم خود  
با شور و حرارتى مثال زدنى نداى ا... اکبر را سر داده 
و همراه با نور افشــانى بار دیگر بر ادامه یافتن راه و 
مسیر انقالب اســالمى تأکید نموده و با آرمان هاى 
امام راحل و شهداى عظیم الشــأن تجدید میثاقى 

دوباره داشتند.

 نورافشانى و طنین نداى
 ا...اکبر در شب 22 بهمن

کلنگزنى پــروژه پل دوربرگــردان خیابان فاضل 
فالورجانى به خیابان مالصدرا در شهر فالورجان با 
حضور فرماندار، معاونین فرماندار، امام جمعه، رئیس 
دادگسترى، ریاست و اعضاى شوراى اسالمى شهر، 
شهردار و دیگر مسئولین شهرستان فالورجان به 

مناسبت  دهه فجر انقالب اسالمى ایران.

دیدار مردمى شهردار، ریاست و اعضاى شوراى اسالمى شهر فالورجان با شهروندان ناحیه یک شهرى فالورجان(گارماسه)

بانک کشاورزى در استان اصفهان در راستاى حمایت از رونق تولید در 
ده ماهه سال جارى بالغ بر 22500 میلیارد ریال تسهیالت به متقاضیان 
و فعاالن بخش اقتصادى و به طور خاص تولید کنندگان و فعاالن بخش 

کشاورزى پرداخت کرده است.
رضا جمشیدیان مدیر بانک کشــاورزى استان اصفهان ضمن تبریک 
ایام ا... دهــه مبــارك فجر انقالب اســالمى افــزود: بــا توجه به 
خشکسالى هاى اخیر و به منظور افزایش راندمان آب کشاورزى و استفاده 
بهینه از منابع و امکانات و در راســتاى حمایت از سیاست هاى دولت و 
وزارت جهاد کشاورزى عمده تســهیالت سال جارى بانک کشاورزى 
استان اصفهان در احداث گلخانه ها و فعالیت هاى اشتغال زایى مصرف 

شده است.
وى گفت: در 10 ماهه اول ســال جارى براى احداث 98 واحد گلخانه 
تولید سبزى و صیفى ، گل زینتى و قارچ خوراکى در سطح 90 هکتار بالغ 
بر 1600 میلیارد ریال تسهیالت ارزان قیمت به متقاضیان پرداخت که 
موجبات اشتغال 900 نفر را به طور مستقیم فراهم و به منظور افزایش بهره 
ورى بخش کشاورزى و گسترش ضریب مکانیزاسیون تسهیالتى بالغ 
بر 220 میلیارد ریال به 429 نفر از فعاالن و متقاضیان براى خرید تراکتور 

و ادوات کشاورزى پرداخت شده است.
رضا جمشــیدیان افزود: بانک کشاورزى اســتان اصفهان در راستاى 
مســئولیت هاى اجتماعى خود در 10 ماهه ســال جارى مبلغ 1249 
میلیارد ریال تســهیالت به 4026 نفر از زوج هاى جوان در قالب عقد 
قرض الحسنه ازدواج پرداخت و در این سال که توسط مقام معظم رهبرى 

سال رونق تولید نامگذارى شده است به منظور ایجاد اشتغال تسهیالتى 
بالغ بر 220 میلیارد ریال به مددجویان تحت پوشــش کمیته امداد امام 
خمینى (ره) و سازمان بهزیستى استان در قالب تسهیالت قرض الحسنه
 اشــتغال زایى پرداخت که اشتغال مســتقیم  610 نفر را فراهم کرده

 است.
وى با تصریح اینکه تولیدات بخش کشــاورزى همــواره در معرض 
خطرات طبیعى زیادى از جمله ســرمازدگى، گرمازدگــى، وزش باد 
شــدید، ســیالب، رانش زمین، حمله وحوش و آفات و بیمارى هاى 
نباتى و حیوانى قرار دارد بیان داشــت بیمه کشاورزى به عنوان یکى از 
مهــم ترین اهرم هــاى مدیریت ریســک همه ســاله حمایت هاى 
گسترده اى از تولید کنندگان و فعاالن بخش کشاورزى داشته است  ، در 
همین راستا در سال زراعى گذشته (1397/98) در استان اصفهان بالغ بر 
437 میلیارد ریال غرامت به بیمه گزاران خسارت دیده ناشى از خطرات 

تحت پوشش پرداخت شده است.
در سال زراعى جارى ([1398/99) در استان 95 محصول زراعى، باغى، 
دام و طیور ، آبزیان و زنبورعسل تحت پوشش بیمه کشاورزى قرار دارند 
که در 4 ماهه اول سال زراعى بیش از 18000 هکتار محصوالت باغى، 
40000 هکتار محصوالت زراعــى، 34 میلیون قطعه طیور، 100000 
راس دام تحت پوشش بیمه کشاورزى قرار گرفته و تولید کنندگان عزیز 
و سخت کوش هم استانى مى توانند با مراجعه به شعب بانک کشاورزى 
و دفاتر خدمات بیمه اى ضمن کسب اطالعات بیشتر محصوالت خود را 

بیمه و از مزایاى آن بهره مند شوند.

حمایت بانک کشاورزى از 
رونق تولید و ایجاد اشتغال در استان اصفهان 

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

 نفس خــود را از هرگونه پســتى بــازدار، هرچند تو را بــه اهدافت 
رســاند، زیرا نمــى توانى بــه انــدازه آبرویى کــه از دســت مى دهى 
بهایى به دســت آورى. برده دیگرى مباش که خدا تــو را آزاد آفرید، 
آن نیــک که جز با شــر به دســت نیاید نیکــى نیســت و آن راحتى که 
با ســختى هاى فراوان به دست آید، آســایش نخواهد بود. بپرهیز از 

آنکه مرکب طمع ورزى تو را به سوى هالکت به پیش راند.
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