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بهنوش بختیارى مردم را 
میلیونر مى کند

 چرا الریجانى 
نامزد انتخابات نشد؟

توضیحات متولى 
میراث فرهنگى درباره 

گنبد مسجد شیخ لطف ا... آب جارى 5
در زاینده رود 

منحصر به 
محیط زیست است

آنفلوآنزا یک بیمارى حاد و شایع است که شیوع آن در فصول 
سرد سال و به خصوص در پاییز اتفاق مى افتد. این بیمارى 

به علت درگیرى دستگاه تنفسى، بسیار مسرى بوده و شروع 
عالیم معموًال دو الى سه روز بعد از ورود ویروس به بدن 

است. عالیم بیمارى آنفلوآنزا شامل...

معاون برنامه ریزى شرکت آب منطقه اى استان 
اصفهان گفت: آبى که از 25 دى امسال در بستر 
رودخانه زاینده رود جریان یافت منحصر به محیط 
زیست اســت و بخش هاى دیگر مانند صنعت و 

کشاورزى حق برداشت از آن را ندارند.
بابک ابراهیمى افزود: طبق برنامه ابالغى توزیع 
آب، مقرر بــود در ماه هاى دى، بهمن و اســفند 
امسال و فروردین و اردیبهشت ســال آینده به 
ترتیــب 2، 2، 5، 24 و 22 میلیــون متر مکعب 
آب براى پایدارى و استمرار جریان آب در بستر 

رودخانه زاینده رود...
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بارش برف در غرب اصفهان به نیم متر رسیدبارش برف در غرب اصفهان به نیم متر رسید
سرماى شدید تا سه شنبه ادامه داردسرماى شدید تا سه شنبه ادامه دارد

3

کشف سندى در اصفهان  که گفته مى شود تعلق چوگان به ایران را ثابت مى کند 

رونمایى از عطش جدید پسران طالیى 
سپاهان - ماشین سازى، امروز در تبریز

سپاهان در نخستین گام از دور برگشت رقابت هاى لیگ برتر فوتبال به مصاف تیم 
ماشین سازى مى رود.

هفته نخست از دور برگشت رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس، امروز 
شــنبه با برگزارى چهار دیدار ادامه مى یابد که در یکى از این مسابقات، سپاهان 

بنیان دیزل تبریز به مصاف ماشین سازى مى رود.اصفهان در ورزشگاه 
5

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

در انتظار 
تولد دوباره
 پسـران سـبز

چرا جوان پاسارگادى باید دنبال سقز و بنه برود؟!
انتقاد امام جمعه پاسارگاد از ضعف جذب گردشگر در یکى از مهمترین نقاط گردشگرى

2

3سال شانزدهم /شماره
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من یا سروش؟ من یا سروش؟ 
حاال دست قلعه نویى حاال دست قلعه نویى 

بازتر استبازتر است

آگهى مزایده عمومى
بنیاد مسکن انقالب اسالمى اســتان اصفهان در نظر دارد قطعات 
کارگاهى در روستاى جهادآباد شهرستان شاهین شهر و میمه را  از 

طریق مزایده عمومى به فروش برساند.
متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر مى توانند از تاریخ یک شنبه 
 www.bonyadmaskan-isf.ir 98/11/06 به آدرس اینترنتى

مراجعه نمایند.

نوبت اول

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى
 شماره 98/373

مجتمع طالى موته در نظر دارد "انجام خدمات مشاوره و نظارت بر عملیات بهره بردارى از معادن 
مجتمع طالى موته و طراحى و نظارت بر اکتشافات مورد نیاز محدوده هاى طالى موته و حوزه مرتبط" 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 2098001546000011 
و با جزئیات مندرج در اســناد مناقصه و با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ 
1/200/000/000 ریال (یک میلیارد و دویســت میلیون ریال) به صورت (واریز نقدى یا ضمانت نامه 

بانکى) برگزار نماید.
- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ساعت 9 روز پنج شنبه مورخ 1398/11/03

- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 1398/11/15
- مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 14 روز شنبه مورخ 1398/12/03
- تاریخ بازگشایى پاکت ها: ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 1398/12/04

عالقه مندان شرکت در مناقصه مى بایست جهت ثبت نام و دریافت  گواهى امضاى الکترونیکى با 
شماره هاى دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768- 021 و مرکز 27313131- 021 تماس حاصل 

نمایند و یا به آدرس اینترنتى www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

نوبت دوم

م الف: 746207

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى 
همراه با ارزیابى کیفى (فشرده) شماره 98/371

مجتمع طالى موته در نظر دارد "تامین نیروى انسانى خدمات عمومى مجتمع طالى موته“ را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 2098001546000009 و با جزئیات 
مندرج در اسناد مناقصه و با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ 3/000/000/000 

ریال (سه میلیارد) به صورت (واریز نقدى یا ضمانت نامه بانکى) برگزار نماید.
- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ساعت 9 روز پنج شنبه مورخ 1398/11/03

- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 1398/11/15
- مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 14 روز شنبه مورخ 1398/12/03

- تاریخ بازگشایى پاکت ها: ساعت 10:30 روز یکشنبه مورخ 1398/12/04
عالقه مندان شرکت در مناقصه مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى با 
شماره هاى دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768- 021 و مرکز 27313131- 021 تماس حاصل 

نمایند و یا به آدرس اینترنتى www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

نوبت دوم

م الف: 746231 

آگهى مزایده نوبت اول
شهردارى الیبید در نظر دارد با استناد مصوبه شماره 98/74/ش مورخه 
1398/09/28 شوراى محترم اسالمى، تعداد 49 قطعه پالك زمین با 
کاربرى مسکونى واقع در خیابان شــهید على نقى توکلى را از طریق 
مزایده عمومى به فروش برساند؛ لذا متقاضیان مى توانند براى شرکت 
در مزایده و یا کسب اطالعات بیشــتر از تاریخ 1398/11/05 لغایت 
پایان وقت ادارى 1398/11/12 به شهردارى مراجعه و یا با شماره تماس 

03145332500 تماس حاصل نمایند. 

چاپ اول

على مسعودى- شهردار الیبید
م الف: 746560
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على نصیریان؛
 85 سال بعد

اسطوره ها هیچ وقت 
پیر نمى شوند

رونمایى از عطش
سپاهان - ماشین

سپاهان در نخستین گام از دور برگشت رق
ماشین سازى مى رود.

هفته نخست از دور برگشت رقابت هاىل
شــنبه با برگزارى چهار دیدار ادامه مى ی

بنیان دیزلتاصفهان در ورزشگاه 
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ذوب آهن - پارس جنوبى
 امروز در فوالدشهر
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سخنگوى ستاد شناسایى مشموالن کمک حمایت معیشتى 
در خصوص موضوع عدم اجازه دولت براى بررسى سیستمى 
حساب هاى بانکى که از سوى برخى نمایندگان مجلس و 
حقوقدانان مطرح شــد، گفت: بررسى سیستمى اطالعات 
بانکى با اجازه خود مردم اســت و قاعدتًا افرادى که اجازه 
بررسى حساب هاى بانکى خود را نداده اند اطالعات مالى و 

بانکى آنها نیز بررسى نشده است.
حسین میرزایى افزود: در این فرایند خود افراد اجازه بررسى 
حساب هاى بانکى را مى دهند؛ حتى گاهى امکان دارد که 
اجازه بازدیــد میدانى را هم بدهند ماننــد کارى که کمیته 
امداد، یا بعضًا مددکاران سازمان بهزیستى انجام مى دهند. 

سخنگوى ستاد شناسایى مشموالن کمک حمایت معیشتى 
بیان کرد: پس از اجازه فرد، مجموع واریز ها و برداشت هاى 
حســاب  هاى بانکى اعضاى خانوار به صورت سیســتمى 
بررسى و تحلیل مى شود، اما دسترســى به اینکه افراد چه 
شماره حســاب هایى را در کدام بانک ها دارند، وجود ندارد، 
بنابراین موضوع سرکشى به حساب ها کامًال منتفى است. 
میرزایى خاطرنشان کرد: در قوانین مبارزه با پولشویى وقتى 
مى خواهید حساب بانکى ایجاد کنید یا حتى از بانک کارت 
هدیه دریافت کنید در بسیارى از این فرایندها، ملزم بودن 
خود به قوانین مبارزه با پولشویى را با ارائه اجازه دسترسى به 

حساب هاى بانکى اعالم مى کنید.

نشــانه هاى مثبتى در روابط ایران و عربســتان دیده 
مى شــود، نشــانه هایى کــه از پایان چند ســال قهر 
دیپلماتیک میان این دو کشــور حاشــیه خلیج فارس 

حکایت دارد.
«فیصل بن فرحان»، وزیر امور خارجه عربســتان روز 
چهارشــنبه هفته گذشته اعالم کرد کشــورش آماده 
مذاکره با ایران است. او در عین حال این را هم به تمایل 
کشورش به مذاکره با ایران اضافه کرد که «ما استقبال 
مى کنیم، به شــرط اینکه ایران با خشونت از برنامه ها و 

گروه هایى که در منطقه دارد، حمایت نکند». 
این سخنان حاکى از آن است که عربستان پس از چند 

سال شدت تنش در روابط، سیگنال هاى مثبتى را براى 
آغاز گفتگو و کنار گذاشتن اختالفات ارسال کرده است.

سخنان اخیر مقامات ایران و عربستان به منظور بهبود 
ارتباط با یکدیگر ســبب شــده تا زمزمه هایى مبنى بر 
ارتباط احتمالى میان این دو کشــور قــوت بگیرد. در 
این میان «عمران خان»، نخســت وزیر پاکســتان، 
تالش هاى زیادى براى بهبود روابط دو کشور انجام داد.

تا کنون چند بار بحث مذاکره پشــت پرده میان ایران و 
عربستان مطرح شده اســت اما همواره عواملى مانع از 
برقرارى ارتباط میان این دو کشــور قدرتمند در حاشیه 

خلیج فارس شده است. /1201

خودشان خواستند 
حساب هایشان را رصد کنیم

نشانه هاى مثبت 
در روابط ایران و عربستان

تنها صدا و سیماست که 
مى ماند!

جــواد   باشگاه خبرنگاران جوان|
جاویدنیا، سرپرســت معاونت فضــاى مجازى 
دادستانى کل کشور درباره بخشنامه رئیس قوه 
قضاییه مبنى بر دریافت مجوز سایت هاى آپلود 
فیلم در فضایى مجازى از ســازمان صدا و سیما 
گفت: سایت هایى که در حوزه صوت و تصویر در 
فضاى مجازى فعالیت دارند، باید از سازمان صدا 
و ســیما مجوز فعالیت دریافت کنند. وى افزود: 
تعدادى از سایت هاى آپلود فیلم مانند آپارات براى 
دریافت مجوز اقدام کرده اند اما هنوز مجوز صادر 

نشده است.

بازداشت سارق حرفه اى 
بیمارستان

فردى که تلفن همــراه بیماران    میزان |
بیمارســتان امام خمینى (ره) تهران را به سرقت 
مى برد، دســتگیر شــد. او به 30 فقره سرقت در 
این بیمارســتان اعتراف کــرده و آخرین بار در 
حال خروج از بیمارستان و با همراه داشتن اموال 
سرقتى، دستگیر مى شود. «حسن»، 30 ساله است 
و درباره نحوه سرقت خود گفت: «در ساعت خلوتى 
بیمارستان، به عنوان همراه بیمار وارد مى شدم و 
همه اتاق ها را چک مى کردم. مریض هر اتاقى که 
خواب بود یا همراهى نداشت، بهترین گزینه بود. 
به اتاقش مى رفتم و تلفن همراه و کیف هایشان 

را مى دزدیدم.»

قاتلى به نام فشار خون
وزیر بهداشت در جمع سفیران    تسنیم|
سالمت در کاشان گفته است: از 380 هزار نفرى 
که در کشور فوت کردند، 97 هزار نفر آنان بر اثر 
فشار خون جان خود را از دســت داده بودند و بر 
همین اســاس از آن به عنوان قاتل خاموش یاد 

مى کنند./1202

دوستیابى دخترانه
محمد قنبرى، کارشناس فضاى    ایسنا|
مجازى با بیان اینکه دختران بیش از پســران در 
فضاى مجازى به دنبال دوستیابى هستند، گفت: 
براساس نتایج این پژوهش ها 69 درصد دختران و 
49 درصد از پسران تمایل دارند تا از طریق فضاى 
مجازى دوستیابى کنند. وقتى سئوال مى کنیم که 
چرا زمان خود را در فضــاى مجازى مى گذرانند، 
نخستین پاسخى که از آنها دریافت مى کنیم این 
است که با اعضاى خانواده از لحاظ کالمى ارتباط 
خوبى برقرار نمى کنند، یعنى با وجود اینکه در کنار 

هم هستند، اما فرسنگ ها از هم دورند./1203

گاندوها برگشتند
رئیس اداره محیط زیســت سرباز    ایرنا |
گفت: سیالب اخیر در جنوب سیستان و بلوچستان 
سبب جابه جایى هشت سر گاندو از زیستگاهشان 
شــده بود که با تالش نیروهاى یگان حفاظت 
محیط زیست به زیستگاه اصلى شان بازگردانده 
شــدند. بهزاد دهوارى اظهار کرد: همچنین سه 
ســر گاندو بر اثر ســیالب در جنوب سیستان و 
بلوچستان زخمى شده بودند که هم اینک در حال 

مداوا هستند./1204

آمار عجیب در کنکور 
بررسى هاى آمارى کنکور گروه علوم   آنا|
انسانى در ســال 98 نشــان مى دهد که بیشتر 
داوطلبان این گروه به کمتر از 10 درصد سئواالت 
پاسخ صحیح داده اند که جاى بسى تعجب دارد. 
این نمرات نشــان مى دهد رقابت در گروه علوم 
انسانى خیلى سخت نیست و اگر داوطلبان از پاسخ 
به سئواالت به صورت شانسى و ناآگاهانه پرهیز 
کنند و در درس هاى ادبیات و زبان عمومى کمى 
خود را تقویت کنند  و نمرات بهترى به دست آورند 

مى توانند رتبه هاى بهترى را کسب کنند./1205

از حقمان گذشتیم
برادر شــهید   خبرگزارى صدا و سیما|
سلیمانى گفت: از مراجع قضایى و انتظامى مى خواهم 
پرونده جوان بازداشت شــده را که به تصاویر سردار 
ســلیمانى اهانت کرده است، مختومه کنند. سهراب 
سلیمانى افزود: شــنیدم جوان دستگیر شده زیر 18 
سال دارد و با شناختى که از روحیه سردار دارم مى دانم 
ایشــان از این موضوع راضى نخواهد بود که فردى 
بخاطر او مورد آزار و اذیت قرار گیرد. وى گفت: ما به 
عنوان خانواده از حق قانونى خودمان مى گذریم، این 
جوان قصد و نیتى نداشته و تحت تأثیر یک موضوع 

احساسى قرار گرفته که حتماً قابل بخشش است.

مردم خسته شده اند
شهاب الدین بى مقدار، نماینده فعلى    ایسنا|
مجلس که در دوره بعدى انتخابات مجلس شوراى 
اسالمى ثبت نام نکرده است، با انتقاد از رد صالحیت 
صورت گرفته تصریح کرد: مردم خسته شده اند. حتى 
یک آهن و ستون و ســیلندر ماشین عمرى دارد که 
وقتى دوره به اصطالح خستگى اش سر مى رسد دیگر 
نباید مورد استفاده قرار گیرد چون منفجر مى شود؛ این 
مثال سیلندر را مى توان براى جامعه زد که اگر خسته 

شود با فشار دیگرى منفجر خواهد شد./1206

تهدید سردار قاآنى به ترور 
رئیس گــروه اقدام علیــه ایران در    فارس|
وزارت خارجه آمریکا، فرمانــده جدید نیروى قدس 
سپاه پاســداران انقالب اســالمى را به ترور تهدید 
کــرد. « برایــان هــوك» در مصاحبه بــا روزنامه 
«الشرق االوسط» در حاشیه اجالس مجمع جهانى 
اقتصاد در داووس، با تکرار ادعاهاى بى اساس علیه 
سردار قاسم سلیمانى، فرمانده شهید نیروى قدس، 
تهدید کرد اگر سردار قاآنى هم مانند وى به نظامیان 

آمریکایى آسیب بزند، او را نیز ترور مى کنند. 

حمایت مطهرى 
 NPT ازخروج از

على مطهرى با اشاره به اظهارات   خانه ملت|
ظریف مبنى بر اینکه اگر اروپایى ها به رفتار بال وجه 
خود ادامه دهند یا پرونده ایران را به شــوراى امنیت 
بفرستند، از NPT خارج خواهیم شد، اظهار کرد: اگر 
از NPT خارج شویم، اقدام مؤثرى است زیرا با خروج 
از این معاهده، ملزم به اجراى بســیارى از تعهدات 
نیستیم. وى در پاسخ به این سئوال که خروج ایران از 
NPT منجر به انزواى ایران نمى شود؟ افزود: خیر. 
رژیم صهیونیستى نیز عضو NPT نیست و کسى با 

آنها کارى ندارد.

تکذیب یک دیدار
دیــدار انتخاباتــى روحانــى بــا   جماران|
اصالح طلبان از سوى معاون ارتباطات و اطالع رسانى 
دفتر رئیس جمهورى تکذیب شــد. علیرضا معزى، 
روز پنج شــنبه در حســاب توییترى خود نوشــت: 
« تنور  انتخابــات را از جاى دیگر و بــه طریق دیگر 
باید گرم کــرد؛ از توســل به  فیک نیــوز، آبى گرم
 نخواهد شــد. رئیس جمهور نه امروز صبح و نه هیچ 
زمان دیگرى، جلســه  انتخاباتى نداشــته و نخواهد 
داشــت. گرچه  روحانى وظیفه  خود مى داند که همه  
ارکان را براى خلق انتخاباتى رقابتى و پرشور متقاعد 

سازد.»

تمرکزمان روى سود نیست
  تسنیم| عبدالناصر همتى در گفتگوى ویژه 
خبرى به بیان اهداف و برنامه هاى بانک مرکزى در 
طرح عملیات بازار باز پرداخت و درباره تغییر نرخ سود 
بانکى در راســتاى اجراى این سیاست گفت: فعًال 
تمرکز بانــک مرکزى روى تغییر نرخ ســود بانکى 
نیست. رئیس کل بانک مرکزى افزود: نرخ سود بین 
بانکى حدود 18/5 درصد است و سال گذشته 20/5 
درصد بود و االن دو واحد درصد کاهش یافته و  باالى 

20 درصد وجود ندارد./1207

خبرخوان

در میــان مراکز مــورد توجه گردشــگران، مجموعه 
میراث جهانى پاسارگاد کانون مهم حضور گردشگران 
داخلى و خارجى در ایام مختلف ســال به خصوص در 
ایام نوروز است. هرچند این مجموعه جهانى در سالیان 
گذشــته جزو پر بازدیدترین مجموعه هاى گردشگرى 
کشور به شمار مى آید اما زیرســاخت هاى الزم براى 
حضور گردشــگران در این منطقه فراهم نیســت. از 
ســوى دیگر وضعیت درآمــدى مردم ایــن منطقه به 
رغــم برخوردارى از ایــن ظرفیت مهم گردشــگرى، 
بســیار ضعیف اســت و مــردم بــراى امــرار معاش
 در بخــش هــاى دیگــر به جــز گردشــگرى فعال

 هستند.
در این شرایط، جلسه ستاد تســهیالت نوروزى بخش 
پاسارگاد به منظور بررسى وضعیت حضور گردشگران 
داخلى و خارجى تشکیل و تدابیر الزم براى حل مسائل و 

مشکالت این منطقه اتخاذ شد.
محمد پردل، امام جمعه بخش پاسارگاد در این نشست 
گفت: وقتى گردشگران به پاســارگاد مى آیند از کمبود 
امکانات در ایــن بخش انتقاد مى کننــد، مردم به نبود 
امکانات در این بخــش عادت دارند اما گردشــگرى 
که امکانات ضعیف را در پاســارگاد مى بیند حســرت
مى خورد و انتقاد مى کنند که چرا با وجود این پتانسیل
 و نام و جایگاهى به این بزرگى، امکانات بخش ضعیف 

است.
وى با بیان اینکه انتظار داریم شــرایط توســعه اى و 
زیرساختى بخش پاسارگاد بهبود یابد، گفت: اگر پاسارگاد 
در دیگر مناطق کشور بود، شرایط آن این گونه نبود یعنى 
مردم آن منطقه بیشترین درآمد را از وجود میراث جهانى 

به دست مى آوردند.
امام جمعه پاســارگاد بیان کرد: مخالف آمدن گردشگر 
و پیشــرفت این منطقه نیســتیم و اعتقاد داریم باید به 

جاى هزار نفــر ده هزار نفر به اینجا بیایند، ما دوســت 
داریم در عید نوروز به جاى 500 هزار نفر، پنج میلیون 
نفر جمعیت به پاســارگاد بیاید. پــردل افزود: هرچقدر 
گردشگر افزایش پیدا کند منفعت آن براى مردم منطقه، 
مغازه دار، دســتفروش، غرفه دار، شــهردارى، شوراى 
اسالمى شهر و بخش خواهد بود.  وى ادامه داد: مخالف 

میراث فرهنگى نیستیم و معتقدیم این تمدن و افتخار 
ماست و ما باید به آن افتخار کنیم.

امام جمعه بخش پاسارگاد گفت: براى برنامه ریزى براى 
استقبال از گردشگران نوروزى در این بخش، در مرحله 
نخست باید مردم کل بخش مدنظر قرار گیرند و اگر قرار 
است کارى صورت بگیرد یا غرفه اى زده شود اولویت 

باید با مردم منطقه باشد.
پردل اظهارکرد: مردم منطقه در طول ســال درآمدى 
ندارند و این ناراحت کننده است که در منطقه اى با این 
ابهت، جوانان منطقه به دنبال چیدن سقز و بنه بروند در 
حالى که پتانســیل باالیى در حوزه گردشگرى در این 

منطقه وجود دارد./1208

این روزها در حالى مدیران جشنواره فیلم فجر با افتخار از فروش 80 هزار قطعه بلیت 
در 11 دقیقه خبر مى دهند که با توجه به تغییر شــرایط خرید براى هر کد ملى، انتظار 
ایجاد بازار سیاه دور از انتظار نبود، این موضوع باعث شد تا «بانى فیلم» طى گزارشى 

به آن بپردازد.
بنابــر ایــن گــزارش، بــا ســر در آوردن بســیارى از بلیــت هــاى جشــنواره 
فیلم فجر در ســایت هاى بى واســطه خرید و فروش اینترنتى، مشــخص شد که 
آنچه مســئوالن این رویداد با عنوان «غافلگیرى» از آن یاد مــى کردند، چندان هم 
بیراه نبوده اســت! اینکه طبق اعالم مسئوالن سى و هشــتمین جشنواره فیلم فجر، 
پیش فروش بلیت فیلم ها در ســینماهاى پرمخاطب این رویداد، در دقیقه 11 دوشنبه 
ســى ام دى ماه با فروش همه بلیت ها همراه بوده، بیش از آنکه نشــان از اســتقبال 
مردم داشته باشد ظاهراً باید بیشــتر به عنوان نمادى از نفوذ برخى دالالن و کسانى 
در نظر گرفته شــود که از این نمــد به قصد ســودآورى مالى بــراى خود کالهى 

دوخته اند.
حاال با مرورى بر جریان یافتن فروش بلیت ها به صورت سرى و تکى در پایگاه هاى 
آنالین خرید و فروش به قیمتى باالتر از آنچه مســئوالن تعیین کرده بودند، مى توان 
حدس زد که این استقبال از کجا نشــأت گرفته به ویژه اینکه امسال تعداد فیلم هاى 

کنجکاوى برانگیز جشنواره به اندازه انگشتان یک دست هم نیست.

در واقع این 5700 ســرى (حدود 58 هزار قطعه) بلیت اینترنتى که از طریق ســایت  
«فجر تیکت» فروخته شده، گویا بیش از مشــتریان واقعى و سینما دوستان، نصیب 
ســینماهاى  بلیــت  ســرى  اســت.  شــده  مجــازى  فضــاى  دالالن 
ینترنتــى بــا  مردمــى بــا قیمــت 150هزارتومــان، در ســایت هــاى ا
قیمــت هــاى گزافــى تــا 500 و حتــى 700 هــزار تومــان بــه فــروش
مى رســد! این در حالى اســت که مدیر روابط عمومى ســى و هشــتمین جشنواره

 فیلم فجــر از اســتقبال مثال زدنــى مــردم(؟!) از این رویــداد ســینمایى خبرداده 
است.

انتقاد امام جمعه پاسارگاد از ضعف جذب گردشگر در یکى از مهمترین نقاط گردشگرى

چرا جوان پاسارگادى باید دنبال سقز و بنه برود؟!

رئیس پلیس راهور کشور با بیان اینکه هر نیم ساعت یک نفر بر اثر تصادفات در کشور 
فوت مى کند، گفت: متأسفانه روزانه در کشــور 45 تا 60 نفر بر اثر تصادفات جان خود 

را از دست مى دهند.
سردار سیدکمال هادیان فر با بیان اینکه در طول ســال بیشترین تصادفات در استان 
فارس رخ مى دهد، اظهار کرد: این استان در 9 ماهه اول سال جارى رتبه اول کاهش 

تصادفات در کشور را کسب کرده است.
این مقام انتظامى افزود: در 9 ماهه اول سال 98، حدود 36 درصد تصادفات فوتى ناشى 
از تخلف نداشتن توجه به جلو بوده که یکى از مصادیق مهم آن، استفاده از تلفن همراه 

است که میزان بروز خطر تصادف را تا چهار برابر افزایش مى دهد.
رئیــس پلیــس راهنمایــى و رانندگــى کشــور با بیــان اینکــه در 9 ماهــه اول 
ســال جارى حدود 13 هزار و 711 نفــر از شــهروندان بر اثر تصادفــات جان خود 
را از دســت داده انــد، خاطــر نشــان کــرد: متأســفانه آمــار نشــان مى دهــد 
که 1/5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. وى گفت:51 درصد 

از افرادى که دچار تصادفات مى شوند در صحنه جان خود را از دست مى دهند.

آمار عجیب از کشته  شدگان تصادف در ایران

استقبال مردمى با حضور ویژه دالالن؟! 

روزنامه «ایــران» با محمدرضا باهنــر درباره موضوع 
انتخابات و کاندیدا نشدن على الریجانى مصاحبه کرده 

است. باهنر به این روزنامه گفته است:
«زمزمه ثبت نام نکردن ایشان از ســه چهار ماه پیش 
در محافل خصوصى عنوان شــده بود. به نظر من چند 
عامل در این تصمیم دخیل بود؛ اما نمى توانم وزن هر 
کدام از این دالیل را بررســى کنم. نکته دوم این بود 

که آقاى الریجانى در ســه دوره قبلى از قم رأى آورده 
بودند و اآلن هم تغییر حوزه انتخابیه برایشان مصلحت

 نبود و نمى خواســتند به تهران بیایند و از نظر اخالقى 
هم خــوب نبــود. در قــم جریان هــاى اصولگرایى 
چند گروه شــدند و یک گروه قبــل از ثبت نام ها با هم 
ائتالف کردند و لیســت دادند یکســرى جریان هاى 
اصولگراى قم معترض بودند؛ چون اینها خودســرانه 

تصمیــم گرفتــه بودنــد. من چنــد دفعه با ایشــان 
صحبت کرده و ســعى کــردم ایشــان را ترغیب کنم 
مجدداً ثبت نام کنند؛ اما ایشــان قانع نشــد و ثبت نام 
نکــرد. روزهــاى آخــر ایشــان بــه کاندیداتورى 
من اصرار داشــتند و مى گفتند: به چــه دلیل ثبت نام 
نمى کنید؟ مــن هم گفتم: بــه همان دلیل که شــما

 ثبت نام نمى کنید.»/1200

 چرا الریجانى نامزد انتخابات نشد؟

وزارت امــور خارجــه آمریــکا اعالم کرد قصــد دارد 
محدودیت ها یا ممنوعیت هایى را براى سفر زنان باردار 
به آمریکا با هدف وضع حمل و دریافت تابعیت آمریکایى 

براى فرزندانشان اعمال کند.
هدف از ایــن اقدام جلوگیــرى از پدیــده اى همچون 
«گردشگرى زایمان» عنوان شده است که در آن زنان 
باردار عالوه بر ســفر به آمریکا در آســتانه وضع حمل، 
فرزندان خود را براى دریافــت تابعیت دوگانه در آمریکا 

به دنیا مى آورند.
وزارت امور خارجه آمریکا قصــد دارد از زنان متأهل که 
قصد دریافت ویزاى گردشگرى در آمریکا دارند، سندى 
دریافت کند که اثبات کنند سفرشان به دلیلى غیر از تولد 

فرزند است.
دولت آمریکا تاکنــون از اعالم جزئیات پیش نویس این 
قانون  امتناع کرده و زمان احتمالى آغاز اجراى آن را نیز 

اعالم نکرده است.

محمدرضا خباز، عضو حزب اعتماد ملى مى گوید: معنا 
ندارد افراد براى انتخاب شدن دست به اسراف بزنند مگر 
یک نماینده در طول چهار سال بیشتر از 400 الى 500 
میلیون درآمد دارد که برخى نمایندگان میلیاردى خرج 

مى کنند؟
خباز ادامه مى دهد: در چنین شــرایطى دو تصور بیشتر 
وجود ندارد و آن اینکه این هزینه ها از ســوى خود فرد 
اســت که در این صــورت باید گفت وقتى مــردم ما با 
چنین مشــکالت مالى دســت به گریبان هستند و نان 
شــب را ندارند مى تواند این هزینه را براى رسیدگى به 
این خانواده ها اختصاص دهــد. اگر هم این هزینه هاى 
انتخاباتى از سوى شخص یا مؤسسه و نهادى باشد مسلم 
است که در طول انتخابات باید در خدمت آن فرد  و نهاد 
باشد و عالوه بر اینکه نماینده مجلس است باید کارچاق 
کن آن فرد نیز باشد و مسلم است که این موضوع در گام 
اول به شرف و حیثیت خود فرد ضربه مى زند و در گام دوم 
به حیثیت و جایگاه مجلس لطمه مى زند و در مرحله سوم 
مردم را نسبت به نظام و مسئ ولین بدبین مى کند و این بین 
مردم و کاندیداها فاصله مى اندازد و این یک معامله اى 

است که همه آن ضرر است.

یک نماینده چطور براى 
انتخابات 

میلیاردى خرج مى کند؟

سفر زنان باردار به آمریکا 
براى وضع حمل ممنوع!
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بازدید از کارگاه هاى 
بنیاد تعاون زندانیان

به گـزارش روابط عمومى بنیـاد تعاون زندانیان اسـتان 
اصفهان، عطارى رئیس دانشکده صنایع دستى، نجارپور 
معاون آموزشى دانشکده صنایع دستى، باباجمالى مدیر 
گروه فرش و هاشمى مدیر گروه صنایع دستى دانشگاه 
هنر اصفهـان از کارگاه هاى صنایع دسـتى بنیاد تعاون 
زندانیان اصفهـان بازدید کردنـد. در ادامه جلسـه اى با 
حضور محمدى، مدیـر نمایندگى بنیاد تعـاون زندانیان 
اصفهان برگزار و توافقاتـى در خصوص همکارى هاى 
دوجانبه دانشگاه هنر و بنیاد تعاون در زمینه توسعه تولید 
صنایع دسـتى با بهره گیرى از نظریات علمى استادان و 

دانشجویان صورت پذیرفت.

تودیع و معارفه شهردار آران
آیین تودیع و معارفه شهردار آران و بیدگل برگزار شد. در 
این آیین احسان کوزه گر به عنوان شهردار جدید آران و 
بیدگل معرفـى و از خدمات رضا رمضانى قدردانى شـد. 
احسان کوزه گر پیش از این شهردار دو شهر نوش آباد و 
مشکات و همچنین شهردار ناحیه یک آران و بیدگل بود.

جاسازى تریاك در اتوبوس 
اتوبوس مسافربرى حامل 63 کیلو و 786 گرم تریاك در 
ایست و بازرسى شهید شرافت نایین متوقف شد. فرمانده 
انتظامى شهرسـتان نایین گفت: این مقـدار تریاك که 
ماهرانه داخل بدنه اتوبوس مسافربرى جاساز شده بود. 
سرهنگ ایرج کاکاوند افزود:  متهم قصد انتقال این مقدار 
مواد مخدر از مرزهاى شرقى کشور به تهران را داشت که 
با هوشیارى پلیس دستگیر و تحویل مراجع قضایى شد.

بزرگ ترین پارك کاشان 
احداث مى شود

سـعید ابریشـمى راد، شـهردار کاشـان پیـش از ظهـر 
چهارشـنبه در جمع خبرنگاران از کلنگزنى بزرگ ترین 
پارك شهرى در آینده اى نزدیک خبر داد و اذعان کرد: به 
این منظور تملک و اختصاص 200 هزار متر مربع اراضى 

دولتى در ورودى بلوار الهیه کاشان انجام شده است. 

سهم استارتاپى اصفهان
امیراحمد زندآور، عضو شـوراى شـهر اصفهان با اشاره 
بـه اینکـه حـدود 10 درصـد از جمعیـت 4500 تایـى 
استارتاپ هاى کشور در اصفهان هستند، اظهار کرد: این 
گستردگى فعالیت باعث شده اصفهان رتبه دوم کشور را 
درخصوص حضور استارتاپ ها داشته باشد که امیدوارم با 
حمایت از مدیران جوانى که به این عرصه ورود کرده اند، 

اصفهان به رتبه اول کشور تبدیل شود.

رزمایش در منطقه هسته اى 
رزمایش مرصاد(2) در منطقه هسته اى اصفهان برگزار 
شد. این رزمایش به منظور باال بردن آمادگى واحدهاى 
صنعتـى منطقـه هسـته اى در صـورت بـروز حوادث 
احتمالى و همچنین تعامل بیشـتر بـا تیم هاى واکنش 
سریع استان با همکارى استاندارى در منطقه هسته اى 
اصفهان برگزار شد. در این مانور از سناریوهاى از پیش 
تهیه و تأیید شـده تیم هاى اطفا، امداد و نجات، هالل 
احمر، اتوبوسـرانى داخل شـهرى، مراکز اورژانسـى و 

بیمارستانى استفاده شد.

همکارى شهردارى و 
فرهنگستان هنر

معاون فرهنگى شهردار اصفهان گفت: یکى از وظایف 
شـهردارى ها با رویکرد تحقق شـهر فرهنگى، نگاه و 
بازنمایى بـن مایه هاى هویتى شـهرها اسـت. محمد 
عیدى بـا اشـاره بـه همـکارى شـهردارى اصفهان و 
فرهنگسـتان هنـر ایران بیـان کـرد: یکـى از وظایف 
شـهردارى ها با رویکرد تحقق شـهر فرهنگى، نگاه و 
بازنمایى بُن مایه هاى هویتى شهرهاست. این نگاه ما 
را به سیاست ها و اهداف فرهنگستان هنر ایران نزدیک 

کرده و انگیزش ایجاد مى کند. 

خبر

اســتاندار اصفهان گفت: اکثر مشــکالت شــهرك ها و 
واحدهاى تولیدى سجزى مربوط به مواد اولیه و تسهیالت 

است که آنها را پیگیرى مى کنیم.
عباس رضایى در حاشیه بازدید از شهرك صنعتى سجزى و 
نشستى صمیمانه با صنعتگران و تولیدکنندگان این شهرك 
در جمع خبرنگاران افزود: بازدید از واحدها و شهرك هاى 
صنعتى متعدد داشتیم که شهرك صنعتى سجزى یکسرى 
مسائل و مشــکالت ویژه خود را دارد. یکسرى مسائل و 

مشکالت هم مبتالبه بقیه شرکت ها و شهرك هاست.
وى اضافه کرد: اکثر مشــکالتى که شرکت هاى مستقر 
در شهرك سجزى دارند، مربوط به مواد اولیه است که در 

تماس با معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت قول مساعد 
دادند تا روز یک شنبه (فردا)، به صورت حضورى مسائل و 

مشکالت را مطرح کنیم.
استاندار اصفهان افزود: درخواست شرکت ها و واحدهاى 
تولیدى در این بازدید جمع بندى مى شود و در نشست ویژه اى 

که به زودى برگزار مى کنیم، آنها را برطرف خواهیم کرد.
وى همچنین به وجود یکسرى مسائل محیط زیستى در 
شهرك صنعتى سجزى تصریح کرد: مسائل و مواردى که 
محیط زیست به این شهرك وارد مى داند، امرى بجاست؛ از 
این رو از واحدهاى تولیدى که مشکل زیست محیطى دارند، 

درخواست مى شود در جهت رفع مشکالت کوشا باشند.

مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان اصفهان با بیان 
اینکه اصفهان یکى از آلوده ترین کالنشــهرهاى کشور 
است، گفت: در زمان حاضر نزدیک به 700 صنعت آالینده 

داریم که ظرفیت آالیندگى متفاوتى با یکدیگر دارند.
ایرج حشــمتى در گفتگو با «ایرنا» بر لزوم جلوگیرى از 
تشدید آلودگى هوا از سوى صنایع افزود: با پیگیرى هاى 
مستمر اجازه نمى دهیم که صنایع از حد و حدود آالیندگى 
عبور کنند؛ به طور قطع قصد توقــف فعالیت صنایع را 
نداریم اما وظیفه ما این اســت که حقوق شهروندان و 
فعاالن در مجموعه هاى صنعتى را در کنار هم حفظ کنیم.

وى بیان کرد: شرکت هاى دانش بنیان و دانشگاه  هاى 

اصفهان و صنعتى مى توانند مشاوره هاى خوبى در راستاى 
کاهش آالیندگى به واحدهاى صنعتى و شرکت ها ارائه 
دهند اما مهم خواستن است و صنایع باید بخواهند تا این 

کار را انجام دهند.
به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، 
در بسیارى از صنایع پیشرفت ها و حل مشکالت زیست 
محیطى از سوى شرکت هاى دانش بنیان را شاهد بودیم. 
وى با اشاره به بازدیدهاى مستمر استاندار از شهرك هاى 
صنعتى استان اصفهان گفت: رویه بر این منظور است تا 
صاحبان صنایع مشکالت اقتصادى، زیست محیطى و 

مسائل مربوط به وام ها و بیمه را مطرح کنند.

استان اصفهان نزدیک به
 700 صنعت آالینده دارد

مشکالت واحدهاى تولیدى 
سجزى پیگیرى مى شود

مدیرکل راه و شهرسازي استان اصفهان با همراهی 
معاونین این اداره کل به شهرستان آران و بیدگل سفر 
کرد و ضمن بازدید از پروژه ها و مشاهده روند اجراي 
آنها در نشستی که به منظور رســیدگی به مسائل و 
مشــکالت شهرســتان در حوزه راه و شهرسازي با 
حضور فرماندار و تنی چند از مســئولین برگزار شد، 

شرکت کرد.
علیرضا قاري قرآن با توجه به مشکالت مطرح شده 
در جهت روند اجراي پروژه هــا و وجود پروژه هاي 
نیمه تمام در شهرستان که مشمول زمان شده گفت: 

مهمترین معضل در عدم پیشــرفت پروژه ها طبق 
برنامه، بحث عدم تأمین و تخصیص منابع مالی است 
که به امروز و دیروز بر نمی گردد و باید با تشــریک 
مســاعی و همکاري بین دســتگاه ها در شهرستان 
و با کمک شــهرداري ها بتوان بخــش عمده اي از 
این مســائل را مرتفع کرد. وي افزود: قطعًا منابع و 
ظرفیت هایی در شهرســتان وجود دارد که باید در 
راســتاي مباحث خود مجموعه شهرستان استفاده و 
سعی شود قبل از انجام و تعریف هر پروژه، منابع آن 

مشخص تا با مشکل اعتبارات در آینده مواجه نشود.

همکاري بین دستگاه ها، عامل پیشرفت پروژه ها

در راســتاى برنامه ریزى مناسب و جلوگیرى از عدم 
هرگونه ناهماهنگى به منظور اســتقبال مناسب از 
مهمانان و مسافران نوروزى و تدارك تمهیدات مورد 
نیاز، پنجمین جلســه ســتاد اجرایى تسهیالت سفر 
شــهر اصفهان در محل کمپ گردشگرى باغ فدك 

برگزار شد.
در این جلســه معاون خدمات شــهرى شهردارى 

اصفهان و جانشین رئیس ستاد اجرایى خدمات سفر 
شــهر اصفهان اظهار کرد: هماهنگى کامل با پلیس 
راهور، مرکز کنترل ترافیــک و همچنین مجموعه 
اتوبوسرانى و تاکسیرانى از اقدامات ستاد در راستاى 

مدیریت کنترل ترافیک شهرى است.
حســین امیرى ادامــه داد: به منظــور جلوگیرى از 
اختالل در رفت و آمد به خصــوص پارك خودرو در 
حاشــیه خیابان ها به صورت دوبله لیست کاملى از 
پارکینگ ها تهیه و در اختیار گردشگران قرار خواهد 
گرفت، همچنین کلیه پارکینگ ها موظف هســتند 
نســبت به اطالع رســانى کامل و دقیق قیمت ها و 

ساعات کارى اقدام نمایند.

معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان به فعالیت 
گروه هاى بازرسى و نظارت بر حمل و نقل عمومى 
در این شهر اشاره کرد و گفت: این گروه ها عالوه بر 
نظارت بر روند تردد تاکسى و اتوبوس ها، بر فعالیت 
پارکینگ هاى سطح شهر نیز نظارت خواهند داشت. 
وى تأکید کرد: امســال تورهاى گردشــگرى براى 
تسهیل در امر گردشگرى، کمک به کاهش معضل 
ترافیک و راهنمایى گردشگران در 
نظر گرفته شــده که در ستادهاى 
اســکان و مراکز پر تردد شهرى به 
ثبت نام و ساماندهى سفرهاى درون 

شهرى براى شهروندان مى پردازد.
امیرى با اشاره به آماده سازى کمپ 
گردشگرى فدك اعالم کرد: با توجه 
به اینکه مجموعه فدك تنها کمپ 
گردشگرى روباز شهر اصفهان است 
و همه ساله با اســتقبال بسیارى از 
گردشــگران نوروزى روبه رو بوده 
است امســال نیز در راســتاى ارائه خدمات بهتر به 

ساماندهى این مجموعه پرداخته شده است.
جانشــین رئیس ســتاد اجرایى خدمات سفر شهر 
اصفهان گفت: انجام فعالیــت هاى عمرانى از جمله 
آسفالت معابر، تعریض خیابان ها، اصالح پیاده روها 
در حال انجام اســت و طبق برنامــه ریزى صورت 
گرفته کلیه اقدامات عمرانى تا 15 اسفند ماه به پایان 

خواهد رسید.
معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان ادامه داد: 
افزایش الین هــاى ورودى، اصالح شــبکه معابر، 
دسترسى ها، سیســتم روشنایى و ســرویس هاى 

بهداشتى از جمله اقدامات در دست اجراست.

برنامه ریزى ایجاد ترافیک روان
 در ایام نوروز اصفهان

در حالى که چند کشور در تالش براى ثبت ورزش چوگان 
به نام خودشان هستند، خبر کشف یک سکه تاریخى در 
اصفهان، ســند محکمى براى تعلق این ورزش به ایران 

شده است.
مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملى اصفهان از کشف سکه اى 
منحصر به فرد، منقش به نگاره بازى چوگان خبر داد که 

احتمال مى رود قدمت آن مربوط به دوره تیمورى باشد.
مسعود کثیرى اظهار کرد: روز چهارشنبه دوم بهمن فردى 
با در دست داشتن یک سکه به مرکز اسناد و کتابخانه ملى 
اصفهان آمد و گفت کــه آن را از فردى گرفته و نمى داند 

قدمتش چقدر است.
وى ادامه داد: این ســکه یک نمونه منحصر به فرد است 
چرا که نمونه مشابه آن را تا کنون نداشته ایم. روى آن به 

وضوح مى شد نقش هایى از بازى چوگان را دید و پشت آن 
نیز نگاره اى شبیه به خرچنگ دیده مى شد.

مدیر مرکز اســناد و کتابخانه ملى اصفهان با اشــاره به 
قدمت این سکه گفت: حدس اولیه ما این بود که این سکه 
متعلق به دوره تیموریان و احتماًال مدالى براى مسابقات 
چوگان بوده است اما براى تعیین دقیق قدمت آن به کار 

کارشناسى نیاز است.
کثیرى تصریح کرد: این سکه سندى دال بر حقانیت ثبت 
چوگان به نام ایران اســت و مالک حاضر به اهداى آن 
نیست، به همین دلیل از سازمان مرکز اسناد و کتابخانه 
ملى ایران درخواســت کرده ایم که اثر را کارشناســى و 
قیمتگذارى کرده و نسبت به خرید آن اقدام کنند تا بتوانیم 

روى آن کار آزمایشگاهى انجام بدهیم.

*نقش جهان میزبان مسابقات نمادین چوگان مى شود
در همین حال به مناسبت گرامیداشت دهه مبارك فجر و 
یادواره سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و همزمان 
با معرفی اصفهان نماد گردشگري در پروژه هاي 2020 
مسابقات چوگان همراه با رژه چوگان بازان استان اصفهان 
در هفدهم بهمن ماه ســال جاري در میدان نقش جهان 

اصفهان برگزار می شود.
حسینعلی صادقی، مسئول اجرایی و برگزاري مسابقات 
چوگان ویژه دهه مبارك فجر بیان کرد: در این مسابقات 
نمادین یک بازى در قالب دو تیم از چوگان بازان استان 
اصفهان و شهرســتان اصفهان طــى دو چوکه برگزار 
مى شود. وي افزود: داور مسابقات از تهران و داور نشسته 

از بانوان چوگان باز استان اصفهان خواهند بود. 

کشف سندى در اصفهان که گفته مى شود تعلق چوگان به ایران را ثابت مى کند 

اسرار سکه عصر تیمورى

مدیر کل اداره میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع روز پنج 
شنبه در پنجمین گردهمایى سراسرى شوراى هماهنگى 
ســازمان هاى غیر دولتى میراث فرهنگى، صنایع دستى و 
گردشگرى کشور با اشاره به اینکه بهتر است براى موضوع 
گنبد مسجد شیخ لطف ا... نشست تخصصى برگزار شود، 
اضافه کرد: بسیارى از کارشناسان کار ما را تأیید کردند هر 
چند برخى از آنها ایراداتى گرفتند اما هیچکس نگفت 100 
در صد مرمت گنبد خراب شده چراکه هنوز هفت هشتم این 

گنبد مرمت نشده است.
فریدون اللهیارى در تشریح این موضوع گفت: وقتى تنها 
یک هشتم این گنبد مرمت شــده وجود تفاوت در سیما و 
منظر آن کامًال طبیعى است و در مورد مرمت آثار باستانى 

میراث فرهنگى برخالف تصورات عده اى فرایندهاى بسیار 
زیاد کارشناسى و تخصصى دارد که گزارشات روزانه آن به 

دقت کنترل مى شود.

وى با اشاره به بازدید مسئوالن و کارشناسان از گنبد مسجد 
شیخ لطف ا... تصریح کرد: با دستور وزیر محترم جمعى از 
اعضاى شــوراهاى تخصصى، رئیس پژوهشکده میراث 
فرهنگى، اعضاى شوراى فرهنگى، اساتید و پیشکسوتان 
رشته مرمت از این اثر تاریخى بازدید کردند و حرف نهایى آنها 
این بود که زیرسازى گنبد باید اصالح مى شد و کار دیگرى 

نمى شد انجام داد.
اللهیارى گفت: مطالعات دو ترك دیگر آغاز شده و داربست ها 
نصب شده است و تا آخرین لحظات نقطه نظرات گرفته شده 
را اعمال مى کنیم و به لحاظ عملکردها آماده پذیرش همه 
پیشنهادات هستیم، تا پیشنهادات کارشناسى را دریافت و در 

مرمت گنبد اعمال کنیم./1214

معاون برنامه ریزى شــرکت آب منطقه اى اســتان 
اصفهان گفت: آبى که از 25 دى امســال در بســتر 
رودخانه زاینده رود جریــان یافت منحصر به محیط 
زیســت اســت و بخش هاى دیگر مانند صنعت و 

کشاورزى حق برداشت از آن را ندارند.
بابک ابراهیمى افزود: طبق برنامه ابالغى توزیع آب، 
مقرر بود در ماه هاى دى، بهمن و اســفند امســال و 
فروردین و اردیبهشت سال آینده به ترتیب 2، 2، 5، 24 
و 22 میلیون متر مکعب آب براى پایدارى و استمرار 
جریان آب در بستر رودخانه زاینده رود و بخش محیط 
زیست رها شود. وى با بیان اینکه میزان آب در نظر 
گرفته شــده براى ماه هاى دى، بهمن و اسفند کم و 
ناکافى بود و حتى منجر به خشــکى بستر زاینده رود 
در اصفهان شد، تصریح کرد: با توجه به این موضوع، 
مقرر شد که با کسر ســهم از فروردین و اردیبهشت، 

10 میلیون متر مکعب براى بهمن و 10 میلیون متر 
مکعب براى اسفند آب رها شود.

ابراهیمى توضیح داد: تصمیم گیرى هاى بعدى درباره 
رهاسازى آب رودخانه در ستاد احیاى زاینده رود که 
مقرر است به ریاســت معاون اول رئیس جمهورى 
تشکیل شود، صورت مى گیرد. به گفته وى، شوراى 
هماهنگى حوزه آبریز زاینده رود حذف و به جاى آن 
ستاد احیاى زاینده رود تشکیل مى شود هرچند تا کنون 

این ستاد تشکیل جلسه نداده است.
ابراهیمى احتمال اینکه آب رها شــده براى ماه هاى 
بهمن و اسفند به تاالب گاوخونى برسد را کم دانست 
و اظهار کرد: این آب به احتمال زیاد تا اواسط شبکه 
منطقه آبشــار جریان خواهد داشت هرچند در زمان 
حاضر تاالب گاوخونى، از محل زهاب هاى کشاورزى، 

آب دریافت مى کند.

آب جارى در زاینده رود 
منحصر به محیط زیست است

توضیحات متولى میراث فرهنگى درباره گنبد مسجد شیخ لطف ا...

شرایط حاصل از جو پایدار و سرماى شــدیدى که از دیروز 
جمعه اصفهان را در بر گرفته اســت، تا اواســط هفته ادامه 
خواهد یافت. اداره کل هواشناســى استان اصفهان با صدور 
اطالعیه اى اعالم کرد: کاهش محســوس دما از اواخر روز 
پنج شنبه، سوم بهمن ماه به میزان 4 تا 8 درجه سانتیگراد در 
بیشتر مناطق به ویژه غرب، جنوب و مناطق مرتفع استان رخ 
داده است که این شرایط تا اوایل روز سه شنبه، ادامه خواهد 
داشت. این در حالى است که در روزهاى پایانى هفته گذشته 
بارش برف در غرب اســتان اصفهان، بســیارى از نقاط را 

سپیدپوش کرد. 
گزارش ها از بارندگى هاى 24 ساعت منتهى به پنج شنبه 
هفته گذشته در سطح استان نشان مى دهد بیشترین بارش 
در فریدونشــهر به میــزان 38 ســانتیمتر و در ارتفاعات و 
گردنه هاى این شهرســتان به ویژه گردنه کلوسه بیش از 
50 سانتیمتر برف بوده اســت. به علت بارش سنگین برف 
و کوالك در این شهرستان مسیر ارتباطى هشت روستاى 

سختگذر در محاصره برف قرار گرفت و مسدود شد.
در همین حال محمد محمدى، رئیس اداره عملیات جمعیت 
هالل احمر اســتان اصفهان گفت: چهارشــنبه شب هفته 
گذشته از 499 مسافر گرفتار برف و یخبندان در محور هاى 
خوانسار، شهرضا، ســمیرم، فریدونشهر، فریدن، چادگان و 

گلپایگان، 423 نفر در پایگاه هاى هالل احمر استان اسکان 
اضطرارى شدند و بین آنان اقالم غذایى و پتو توزیع شد. او 
افزود: همچنین در این مدت 23 دستگاه خودرو گرفتار برف 

هم با کمک نیرو هاى این جمعیت امدادرسانى شد.
اما سرماى شدید هوا، مصرف گاز را هم افزایش داده است. 
مدیرعامل شرکت گاز استان در این رابطه گفت: در روزهاى 
اخیر، با توجه به کاهش محسوس دما مصرف گاز  بیش از 15 
درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال شده است. سید مصطفى 

علوى، بخش صنعت را با محدودیت هایى در مصرف گاز روبه 
رو دانست و  افزود: این در حالى است که در بخش مصارف 
خانگى مشکل خاصى نیست. وى گفت: تأمین نشدن گاز 
مورد نیاز نیروگاه ها منجر به قطعى برق مى شود و در صورتى 
که مجبور شــویم از سوخت مازوت اســتفاده کنیم میزان 
آلودگى هم افزایش مى یابد. علوى گفت: اگر شهروندان تنها 
یک درجه کاهش مصرف گاز داشته باشند حدود 3 میلیون 

متر مکعب صرفه جویى حاصل مى شود./1213

بارش برف در غرب اصفهان به نیم متر رسید
آرمان کیانى
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 را در هشتمین دهه زندگى خود 
ما، تئاتر و تلویزیون ایران سال هاى پرکارى

على نصیریان، بازیگر توانمند ســین

ازیگر کهنه کار دوران شکوهمندى را تاریخ سینماى ایران رقم مى زند.
تجربه مى کند، سال هایى که براى این ب

ریان از جمله بازیگران بزرگى است که با وجود باال رفتن سنش از مجموعه فعالیت هایش کم نشده بلکه 
نصی

وباره این بازیگر قدیمى مى دانند.
ر اهالى هنر آغاز هشتاد سالگى وى را دوران شکوفایى د

اکث

قا» نقطه عطفى در کارنامه این 
حضور به یاد ماندنى نصیریان در سریال «شــهرزاد» در نقش «بزرگ آ

بازیگر قدیمى محسوب مى شود. وى توانست با بازى در این سریال قدرت بازیگرى خود را در دوران 

کهولت سن به نمایش بگذارد.

د» پایان کار پرونده درخشان آقاى بازیگر نبود. همچنان که جاى خالى «بزرگ آقا» 
اما «شهرزا

در سرى دوم سریال «شهرزاد» احساس مى شد اخبارى تازه از همکارى نصیریان و حسینى به 

گوش مى رسید. وى به عرصه تئاتر بازگشت و با بازى بى نظیر خود در نمایش اعتراف نشان 

داد که همچنان مى تواند نبض صحنه را در دست گیرد.

پس از بازى در سریال «شهرزاد» و شصت شب حضور روى صحنه تئاتر شهر نوبت به ایفاى 

ر جهنم» رسید. این فیلم با وجود تالش نصیریان براى خلق 
نقش در فیلم سینمایى «امپراتو

ى را در جشنواره فیلم فجر به دست آورد.
شخصیتى واقع گرایانه نتوانست موفقیت زیاد

ردانى بهمن فرمان آرا نیز به ایفاى نقش 
وى در این میان در فیلم «حکایت دریا» به کارگ

 چندان موفقیتى را به همراه نداشت.
پرداخت که این فیلم هم

مین جشنواره فیلم فجر توانســت با ایفاى نقشى 
ن سال گذشته نیز در ســى و هفت

نصیریا

یمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر 
ر فیلم سینمایى «مسخره باز» براى نخستین بار س

متفاوت د

ه فیلم فجر در دوره سى و هفتم 
کارنامه پرافتخار خود بیافزاید. بازى نصیریان در جشنوار

را به 

دان و اهالى رسانه رو به رو شد، وى در اثرى فانتزى نقشى کامًال تازه را ایفا کرد 
با تحسین منتق

تا نشان دهد با سینماى روز دنیا کامًال آشــنا بوده و با ایده هاى تازه کارگردانان جوان تطبیق 
پذیر است. 

م فجر شده و در فیلم سینمایى «خورشید» به 
وى اما امسال هم با دست پر وارد جشنواره فیل

کارگردانى مجید مجیدى کارگردان صاحب سبک سینماى ایران به ایفاى نقش پرداخته و 

رغ بلورینى که سال گذشته دریافت کرد، دفاع کند. 
قصد دارد از سیم

ینما، تئاتر و تلویزیون ایران اســت. بــازى وى در 
صیریان، نامــى ماندگار در ســ

على ن

ــتان»، «میــوه ممنوعه»، «بوى پیراهن یوســف»، 
آثارى همچــون «گاو»، «هزار دس

 نــوروز» از یــاد و خاطره هیچ 
ک»، «ناخدا خورشــید» و «کفــش هاى میرزا

«کمــال المل

نه هشتاد و پنجمین سالروز تولد نصیریان آیا وى 
خواهد شد و حال باید دید در آستا

عالقه مندى پاك ن

یلم فجر را از آن خود کند  یا خیر./1209
 دومین سیمرغ بلورین جشنواره ف

مى تواند
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على نصیریان، بازیگر
تجربه مى کند، سال
نصیریان از جمله با
اکثر اهالى هنر آغا
حضور به یاد ماند
بازیگر قدیمى
کهولت سن
اما «شهرز
در سرى
گوش م
داد که
پس از
نقشدر
شخصیت
وى در ای
پرداختک
نصیریان س
متفاوت در ف
پ را به کارنامه
با تحسین منتقد
تا نشان دهد با

پذیر است. 
وى اما امسال
کارگردانى مج
قصد دارد از س
على نصیریان
آثارى همچــو
«کمــال الملک»،
عالقه مندى پاك نخواهد
مى تواند دومین سیمرغ بلو

اسطوره ها هیچ وقت پیر نمى شوند

على نصیریان؛ 85 سال بعد

در حالى که «کوئنتین تارانتینــو» با جدیدترین فیلمش «روزى 
روزگارى در هالیوود» نامزدى 10 جایزه اسکار را کسب کرده اما 

همچنان بر بازنشستگى پافشارى مى کند.
کوئنتین تارانتینو که تابستان درباره این صحبت کرده بود که تنها 
ده فیلم سینمایى خواهد ساخت و به این ترتیب فقط امکان 
ساخته شدن یک فیلم ســینمایى دیگر توسط او 
وجود دارد، اکنون درباره دالیل این امر بیشتر 

توضیح داده است.
او در یک مصاحبه ویدیویى گفته است: 
یک جورایى فکر مى کنم وقت پرده 
سوم زندگى ام اســت تا یک کمى 
بیشــتر به ادبیــات بپــردازم که 
مى تواند براى پــدر جدید بودن 
خوب باشد و همینطور به عنوان 
یک همسر جدید بودن. تارانتینو 
گفت: نمى توانم خانواده ام را بردارم و آنها 
را به آلمان یا سریالنکا یا هر جاى دیگرى 
که داستان بعدى آنجا رخ مى دهد ببرم. 
باید یک کم بیشتر مرد خانه بشوم یک 

کم بیشتر مرد نوشــتن بشــوم.کارگردان «روزى روزگارى در 
 هالیوود» افزود: حس من مى گوید کارگردانى بازى مردان جوان 
است. حس مى کنم سینما دارد تغییر مى کند و من کمى متعلق به 

جماعت قدیمى هستم.
«دانیال پیک»، همسر تارانتینو باردار اســت و اولین فرزندشان 
را به دنیا مــى آورد. البته تارانتینو خیلى پیــش از این تصمیم به 
بازنشستگى گرفته بود و چشم اندازش از نقش پدر بودن به نظر 
مى رسد بیشــتر او را متقاعد کرده باشد که صندلى کارگردانى را 
رها کند. وى به تازگى براى فیلم جدیدش ســه نامزدى اسکار 
کسب کرده که شامل بهترین فیلم، بهترین کارگردانى و بهترین 
فیلمنامه اوریجینال است. این فیلم در مجموع ده نامزدى اسکار 
کســب کرده که برابر تعداد نامزدى هاى «ایرلندى» ســاخته 
«اسکورسیزى» است. «جوکر» با کســب 11 نامزدى در رأس 

امیدداران اسکار 2020 ایستاده است.
تارانتینو پیش تر جایزه اســکار را براى فیلمنامه غیراقتباســى 
«داستان عامه پسند» و «جانگوى از بند رها شده» دریافت کرده 
است. اگر قرار باشد او بازنشسته شود براى کسب اسکار بهترین 
کارگردان یا بهترین فیلم تنها دو شانس دارد، یکى با همین فیلم 

«روزى روزگارى در هالیوود» و یکى با فیلم بعدى اش.

بازیگر نقش «مأمور اسمیت» در فیلم هاى «ماتریکس» 
که نقش دشمن اصلى را ایفا مى کرد، در فیلم جدید این 

مجموعه، گروه را همراهى نخواهد کرد.
«هیو ویوینگ» اعالم کرد به دلیل تالقى برنامه هایش 
در «ماتریکــس 4» حضور نخواهد داشــت. وى که با 
ایفاى نقش اصلى منفى از مهمترین شــخصیت هاى 
فیلم بود، در حالى در «ماتریکــس» بازى نمى کند که 
کمپانى «برادران وارنر» به صورت رسمى اعالم کرده 
است «کیانو ریوز» و «کرى-آن ماس» در «ماتریکس 
4» بازى مى کنند تا در نقش هاى شــناخته شــده خود 
جلوى دوربین بروند چون بدون شخصیت هاى «نئو» 
و «ترینیتى» فیلم بى معناست. همین را مى توان براى 
«مأمور اســمیت» هم گفت که با بازى هیو ویوینگ به 
عنوان شخصیت شرور فیلم تصویر شده بود. اکنون به 

نظر مى رســد این بازیگر نمى تواند در فیلم چهارم 
گروه را همراهى کند.

ویوینگ در مصاحبه با «تایم آوت لندن» گفته است 
در گروه «ماتریکس 4» نخواهد بود زیرا برنامه اش 

با اجراى نمایش «دیدار» یکى شده است. 
وى گفته است: باعث تأسف است اما من 
از قبل پیشنهاد بازى در «دیدار» را داشتم 

و وقتى بحــث «ماتریکس» پیش 
آمد، مى دانستم ساخته مى شود اما 

از تاریخ ها خبر نداشتم.
وى افــزود کــه عالقه منــد بود 

در هر دو پــروژه همــکارى کند اما 
پس از هشــت هفته معلوم شد تاریخ ها

 مشــکلى ایجــاد مى کنــد و او بــازى 

در نمایش «دیدار» را پذیرفــت. وى گفت: با کارگردان 
فیلم یعنى «النا واچوفسکى» در ارتباط بودم اما او به این 
نتیجه رســید که انجام دو پروژه با هم از نظر زمانبندى 
ممکن نیست و با وجود تغییر زمان ها، در نهایت تصمیم 
گرفت بدون من فیلم را بسازد. کامًال محتمل است که 
شخصیت «مأمور اسمیت» در «ماتریکس 4» با حضور 
بازیگر دیگرى ساخته شود زیرا برمبناى آخرین شایعات 
پالت داستان بر مبناى چهره هاى جوان تر شخصیت هاى 
سه گانه پیش مى رود. هر چند «یحیى عبدالمتین» نیز 
قرار است در نقش «مورفیوس» جوان ظاهر شود اما به 

نظر مى رسد غیبت ویوینگ محسوس باشد.
تولید «ماتریکس 4» که هنوز عنوانى برایش انتخاب نشده 

انتظار مى رود در ماه فوریه شروع شود./1212

داوودنژاد که طى حدود 50 سال فیلمسازى 
به عنوان ســینماگرى جریان ساز شناخته 
مى شود، براى نخســتین بار در یک فیلم 

سینمایى به ایفاى نقش پرداخته است.
علیرضا داوودنژاد، نویســنده و کارگردان 
پیشکســوت ســینما، در فیلم سینمایى 
«شــناى پروانه» بــه کارگردانى محمد 
کارت، تهیه کنندگى رسول صدرعاملى و 
ســرمایه گذارى محمدصادق رنجکشان 
به عنوان بازیگر مقابل دوربین رفته است. 
در این فیلم سینمایى که ترکیب بازیگران 
قابل توجهى دارد، حضور علیرضا داوودنژاد 
در یکــى از نقش هاى کلیــدى، مى تواند 
براى اهالى سینما و مخاطبان فیلم باعث 

کنجکاوى باشد.
داوودنژاد که طى حدود 50 سال فیلمسازى 
به عنوان ســینماگرى جریان ساز شناخته 
مى شود، براى نخســتین بار در یک فیلم 
ســینمایى به ایفاى نقش پرداخته است. 
در این فیلم سینمایى که یک درام ملتهب 
اجتماعــى را روایت مى کند، ســید مازیار 
هاشــمى به عنوان مجــرى طرح حضور 

دارند.  
همچنیــن در این فیلم دیگــر بازیگرانى 
همچون: جــواد عزتى، امیــر آقایى طناز 
طباطبایــى، پانته آ بهرام، على شــادمان، 
ناهید مســلمى، مهدى حسینى نیا، ایمان 
صفــا، مه لقا باقــرى، نادر شهســوارى، 
بهــروز پناهنــده، روح ا... مهرابى، نیلوفر 
شــهفرى، محمد مطهرى پــور، مهرداد 
خانى، الدن ژاوه وند و مجتبى یوسفى، با
معرفى آبان عســکرى بــه ایفاى نقش 

مى پردازند.
گفتنى اســت؛ علیرضا داوودنژاد پیش از 
این فیلم هاى ســینمایى چــون: «نیاز»، 
«مرهــم»، «ِفــرارى»، «بچه هاى بد»، 
«مصائب شــیرین» و... را ساخته است و 
اولین حضور بازیگرى او در فیلمى به غیر از 
آثار خود، با فیلم سینمایى «شناى پروانه» 
در بخش سوداى سیمرغ سى و هشتمین 
جشنواره فیلم فجر ســال جارى رونمایى 

مى شود.

ابراهیم حاتمى کیا امسال با فیلم سینمایى «خروج» در 
جشنواره فیلم فجر حضور دارد.

فیلم سینمایى «خروج» به کارگردانى ابراهیم حاتمى کیا 
و تهیه کنندگى حبیب والى نژاد است که در بخش سوداى 
سیمرغ سى و هشتمین جشنواره فیلم فجر نمایش داده 
مى شــود. فرامرز قریبیان، پانته آ پناهــى ها، جهانگیر 
الماسى، گیتى قاســمى، محمدرضا شریفى نیا، مهدى 
فقیه، ســام قریبیان، محمد فیلى، آتــش تقى پور، اکبر 
رحمتى، فرزاد حسنى، رامین پور ایمان و محسن صادقى 

نسب در این فیلم سینمایى به ایفاى نقش مى پردازند.
«خروج» روایتگر مشکالت معیشتى کشاورزان و شرایط 

خاص اقتصادى مردم محروم کشور است.

فیلم هاى حاتمى کیا از زمان دریافت پروانه ساخت تا پایان 
اکران همیشه پروسه اى حاشیه دار و پر سرو صداست تا 
جایى که مخالفان او نیز تمرکز خاصى روى آثارش دارند.
فیلم سینمایى «خروج» نیز با وجودى که دیده نشده، اما 
حاشیه ساز است و انتظار براى دیدن آن را بین مخاطبان 
مى توان حس کرد. از سویى با نگاهى به خالصه داستان 
و روایت هاى مختلفى که در مورد آن وجود دارد به نظر 
مى رسد در جشــنواره با ســر و صدا همراه باشد، چون 
گفته ها حاکــى از نگاه انتقادى آن نســبت به وضعیت 

کنونى جامعه است.
آخرین حضور  حاتمى کیا در سى و ششمین جشنواره فیلم 

فجر با فیلم سینمایى «بادیگارد» بود.

بهنوش بختیارى اجراى یک برنامه با عنــوان «ایرانیش تى وى» 
را به عهده گرفت. یکى از بخش هاى این برنامه، مســابقه معروف 
«میلیونر شــو» اســت که در بهمن ماه و در بســتر فضاى مجازى 
پخش خواهد شــد. طبق اعالم روابط عمومــى برنامه «ایرانیش تى 
وى»، ساختار این مســابقه با نمونه هاى تولید شــده داخلى و خارجى

تفاوت هایى دارد. مهمترین تفاوت «ایرانیش تى وى» در نحوه انتخاب 
شرکت کنندگان اســت که با نمونه هاى پخش شده در تلویزیون کامًال 
متفاوت است. به نحوى که متقاضیان شرکت در مسابقه هیچ هزینه اى 
پرداخت نمى کنند.مسابقه «میلیونر شــو» که پیش از این تحت عنوان 
«برنده باش» با اجراى محمدرضا گلزار و «پنج ســتاره» با اجراى حمید 
گودرزى و اشکان خطیبى در تلویزیون پخش شده بود به علت دریافت هزینه 

از متقاضیان با حاشیه ها و اعتراضاتى همراه شد. 
انتقادات بــه برنامه «برنــده باش» زمانى باال گرفت که مشــخص شــد 
شــرکت کنندگان براى حضور در برنامه مجبور به صــرف هزینه هاى بعضًا 

میلیونى براى خرید بسته هاى سئوال شده اند.

حاال اما برنامه «ایرانیش تى وى» اعالم کرده است حضور در این مسابقه صرفًا 
به تالش، کوشش و بررسى دقیق منابع سئ واالت وابسته است و هیچ هزینه اى 

از شرکت کنندگان دریافت نخواهد شد.

بهنوش بختیارى مردم را میلیونر مى کند

پریناز ایزدیار یکى از بازیگران پرکار و پرطرفدار این روزهاى سینماست که با 
دو فیلم در سى و هشتمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد. این بانوى هنرمند 
برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن در سى و چهارمین جشنواره 
فیلم فجر امسال هم شانس زیادى براى دریافت سیمرغ جشنواره فجر دارد و 

به نظر مى رسد یکى از گزینه هاى انتخابى هیئت داوران خواهد بود.
فیلم «مغز استخوان» به کارگردانى حمیدرضا قربانى و فیلم «سه کام حبس» 

ساخته سامان سالور دو فیلم پریناز ایزدیار در جشنواره فجر امسال هستند.
پریناز ایزدیار که چندین بار تا به حال نامزد دریافت جایزه در جشنواره هاى مختلف 
شده است این بار هم دست پر به جشــنواره فجر مى آید و با دو نقش در دو فیلم 
پرستاره بار دیگر شــانس خود را امتحان مى کند و به نظر مى رسد بتواند نظرات 

مثبتى از مردم و داوران جشنواره دریافت کند.
فیلم «مغز اســتخوان» به کارگردانى حمیدرضا قربانى و تهیه کنندگى حســین 
پورمحمدى یکى از فیلم هاى پرستاره جشــنواره فجر است که در بخش سوداى 
سیمرغ این جشنواره به نمایش در مى آید و عالوه بر پریناز ایزدیار، بهروز شعیبى، 
بابک حمیدیان، جواد عزتى و نوید پورفرج در این فیلم اجتماعى ایفاى نقش کرده اند.
فیلم سینمایى «سه کام حبس» به کارگردانى سامان سالور و تهیه کنندگى ساسان 

سالور یکى دیگر از فیلم هاى راه یافته به بخش سوداى سیمرغ سى و هشتمین جشنواره 
فیلم فجر است که بازیگرانى چون محسن تنابنده، پریناز ایزدیار، علیرضا مهران، سمیرا 
حسن پور، متین ستوده، مریم بوبانى، محمود نظرعلیان، یدا... شادمانى و  محمد اشکان فر 

در این فیلم به ایفاى نقش پرداختند.
هــر دو فیلم پرینــاز ایزدیار در جشــنواره 

فجر امســال با مضمونى اجتماعى و 
داستانى جســورانه مقابل دوربین 

رفتند و باید منتظــر ماند و دید 
شــانس این بازیگــر جوان 

در دریافت ســیمرغ 
بلورین جشنواره 
چقدر  امســال 

است./1211

هــر دو فیلم پرینــاز ایزدیار در جشــنواره 
امســال با مضمونى اجتماعى و  فجر

داستانى جســورانه مقابل دوربین 
رفتند و باید منتظــر ماند و دید 

شــانس این بازیگــر جوان 
در دریافت ســیمرغ 

بلورین جشنواره 
چقدر  امســال 

است./1211
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جاى خالى «آقاى اسمیت»
 در «ماتریکس 4»

ه با بازى هیو ویوینگ به 
ببهههههههبهبه به صویر شده بود. اکنون

تواند در فیلم چهارم 

ت لندن» گفته است 
د بود زیرا برنامه اش 

شده است. 
ت اما من

 را داشتم 
شششیش
 اما 

 بود 
کند اما 
تاریخ ها

 او بــازى
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علیرضا داوودنژاد هم 
بازیگر شد

«خروِج» مردم محروم کشور در فیلم جدید حاتمى کیا

«تارانتینو» دلیل بازنشستگى اش را فاش کرد
در حالى که «کوئنتین تارانتینــو» با جدیدترین
0روزگارى در هالیوود» نامزدى 10 جایزه اسکار ر

همچنان بر بازنشستگى پافشارى مى کند.
کوئنتین تارانتینو که تابستان درباره این صحبتک
ده فیلم سینمایى خواهد ساخت و به این ترت
ساخته شدن یک فیلم ســینمایى
وجود دارد، اکنون درباره دالیل

توضیح داده است.
او در یک مصاحبه ویدیو
یک جورایى فکر مى
سوم زندگى ام اســ
بیشــتر به ادبیــا
مى تواند براى پـ
باشد و همی خوب
یک همسر جدید
گفت: نمى توانم خانواده
به آلمان یا سریالنکا یا ه را
که داستان بعدى آنجا رخ
باید یک کم بیشتر مرد

«تارانتینو» دلیل

علیرضا خمسه، سید جواد هاشمى، مرجانه گلچین و میرطاهر 
مظلومى به «شام ایرانى»ـ  رئالیتى شو تازه سعید ابوطالبـ   

پیوستند.
در حالى که گــروه اول زنان بازیگر شــرکت کننده در این 
رئالیتى شو از جمله ســیما تیرانداز، شبنم قلى خانى و مارال 
فرجاد مهمان «جولیا»، بازیگر آذربایجانى در باکو هستند و 
ضبط برنامه در این کشور ادامه دارد، بازیگران تازه اى براى 

فصل هاى بعدى مجموعه به آن پیوستند.
پیش از این ضبط قسمت هاى مربوط به مهمانى چهره هاى 
مرد از جمله پوریا پورسرخ، نیما شاهرخ شاهى، سامان گوران 

و «امره تتیکل»، بازیگر ترکیه اى به پایان رسید.
طبق اعالم گروه تهیه حضور بازیگران جدیدى چون علیرضا 
خمسه، ســید جواد هاشــمى، مرجانه گلچین و میرطاهر 
مظلومى براى فصل هاى بعدى این مجموعه قطعى شــده 

است.
در فصل جدید «شام ایرانى» به کارگردانى سعید ابوطالب 
همراه هر گروه بازیگران ایرانى، یک بازیگر از کشــورهاى 
همسایه نیز حضور دارند و یک شام در منزل بازیگر خارجى 

برگزار مى شود.
گــروه تهیه کنندگى در حال آماده ســازى شــرایط ضبط 
قســمت هاى آتى این مجموعــه در کشــورهاى لبنان، 

ارمنستان، روسیه و عمان هستند.

میزبانى علیرضا خمسه 
و مرجانه گلچین در «شام ایرانى»

هفته پیش در میان پنج فیلم پرفروش صدر گیشه همچنان 
«مطرب» در صدر گیشه جا خوش کرده و سه فیلم کمدى 
در تعقیب این فیلم قرار دارند. در این هفته البته بررســى 
گزارش فروش فیلم هاى در مقایسه با هفته گذشته تنها 
یک تغییر و جابه جایى فیلم هاى دوم و سوم را در پى داشته 
است.فیلم سینمایى «جهان با من برقص» این هفته با 
اختالف اندك توانســت از زیر نظر پیشى بگیرد و در رده 
دوم پرفروش ها قرار گیرد. فیلم سینمایى «مطرب» هم 
همچنان مانند 10 هفته گذشته صدر گیشه را قرق کرده 
اما این هفته با اختالف اندك نسبت به فیلم دوم در صدر 
گیشه قرار گرفته است.البته هر چند پنج فیلم صدر گیشه در 
مقایسه با هفته گذشته دست نخورده باقى ماندند اما همین 
فیلم ها هم در مقایسه با هفته گذشته با رشد قابل توجهى در 
فروش مواجه شدند.انیمیشن «بنیامین» تنها نماینده این 
روزهاى سینماى کودك نیز در مکان پنجم پرفروش ها 
چند هفته اى است که به روال گذشته جا خوش کرده است.
اما در بررسى میزان فروش پنج فیلم برتر هفته همچنان 
«مطرب» در صدر گیشه قرار دارد. این فیلم در یازدهمین 
هفته نمایش خــود یک میلیــارد و 252 میلیون تومان 
فروخت و در رده نخست پرفروش هاى هفته باقى ماند. 

این فیلم در مجموع 11 هفته نمایش در 169 سال سینما 
34 میلیارد و 513 میلیون تومان فروخته است.

اما فیلم سینمایى «جهان با من برقص» نخستین فیلم 
سینمایى بلند سروش صحت نیز در سومین هفته نمایش 
خود یک میلیارد و 124 میلیون تومان فروخت و به رده دوم 
پرفروش هاى این هفته صعود کرد. این فیلم در مجموع 
سه هفته نمایش در 138 ســالن سینما دو میلیارد و 790 
میلیون تومان فروخته است.فیلم سینمایى «زیرنظر» به 
کارگردانى مجید صالحى نیز در چهارمین هفته نمایش 
خود یک میلیارد و 124 میلیون تومان فروخت تا در رده 
ســوم جدول پرفروش هاى هفتگى قرار گیرد. این فیلم 
که تماشاى آن براى افراد زیر 15ســال توصیه نشده و 
سینماهاى حوزه هنرى نیز از نمایش آن خوددارى کرده اند 
در حال حاضر در 156 سالن سینما در حال نمایش است. 
زیر نظر در مجموع چهار هفته نمایش پنج میلیارد و 459 
میلیون تومان فروخته است.«چشم و گوش بسته» نیز 
این هفته 528 میلیون تومــان فروخته تا این فیلم نیز در 
یازدهمین هفته در رده چهارم جدول پرفروش هاى قرار 
گیرد. این فیلم در مجموع  11 هفته نمایش در 107 سالن 
سینما ده  میلیارد و 964 میلیون تومان فروخته است./1210

یک کمدى در صدر، 3 کمدى در تعقیب
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سپاهان در نخستین گام از دور برگشت رقابت هاى لیگ 
برتر فوتبال به مصاف تیم ماشین سازى مى رود.

هفته نخست از دور برگشت رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، 
جام خلیج فارس، امروز شنبه با برگزارى چهار دیدار ادامه 
مى یابد که در یکى از این مســابقات، سپاهان اصفهان در 
ورزشگاه بنیان دیزل تبریز به مصاف ماشین سازى مى رود.

تعطیالت زمستانه لیگ بعد از سپرى شدن حدود یک ماه 
به پایان رسید و نیم فصل دوم رقابت هاى لیگ برتر به طور 
رسمى از جمعه دو هفته گذشته آغاز شده و سپاهانى ها را 
مى توان جزو منتظران بى تاب براى شروع مجدد مسابقات 
به شمار آورد. زردپوشان اصفهانى که در نیم فصل نخست 
لیگ برتر بازى هاى دیدنى را به نمایش گذاشتند، تنها 3 
امتیاز با صدر جدول فاصله داشــته و جزو مدعیان اصلى 

قهرمانى به شمار مى آیند.
نیم فصل دوم رقابت هاى لیگ برتر در حالى از جمعه دو هفته 
پیش بازگشایى شد که هفته نخست این رقابت ها، پیش از 
تعطیالت زمستانه برگزار شد و پس از آن تیم ها به مدت 
یک ماه به تعطیالت زمستانه رفته و حال با اتمام این دوره، 

رقابت هاى لیگ برتر از هفته هفدهم بازگشایى مى شود.
سپاهانى ها که پیش از آغاز فصل بازیکنان خوبى را جذب 
کرده و تیم قدرتمندى را روانه لیگ ساخته بودند، در پنجره 
زمستانى نیز فعالیت باالیى داشته و بازیکنان زیادى را جذب 
کردند. زردپوشان اصفهانى تالش داشتند که از تعطیالت 
بین دو نیم فصل نهایت بهره را بــرده و با برگزارى اردوى 

آماده ســازى در ترکیه، با آمادگى کامل در نیم فصل دوم 
رقابت هاى لیگ برتر به میدان بروند. اما مخالفت سازمان 
بازرسى و نظارت کشور با اردوهاى خارجى تیم هاى ایرانى 
با توجه به شرایط سخت اقتصادى کشور، اردوى سپاهان در 
ترکیه نیز لغو شده و شاگردان قلعه نویى در پایتخت اردوى 
خود را برپا کردند و با برگزارى چند بازى تدارکاتى، تالش 
داشــتند تا به بهترین نحو براى نیم فصل دوم رقابت هاى 

لیگ برتر آماده شوند.
شاگردان قلعه نویى در نخستین گام از نیم فصل دوم باید 
آماده مصاف با تیم ماشین ســازى تبریز شــوند. دیدارى 
سخت و نفسگیر که با توجه به نزدیکى امتیازات سپاهان، 
پرسپولیس، تراکتور، صنعت  نفت، استقالل و شهرخودرو 
و برگزار شدن بازى مســتقیم بین تیم هاى پرسپولیس و 
تراکتور در همین هفته، از حساسیت باالیى برخوردار بوده و 
شاگردان قلعه نویى اگر به دنبال بازپس گیرى صدر جدول 

هستند، حق کوچک ترین اشتباهى را در این دیدار ندارند.
سپاهان در شرایطى به مصاف ماشین سازى مى رود که در 
فاز دفاعى تقویت شده و على رغم مصدومیت طوالنى مدت 
پورقاز، اضافه شدن محمد طیبى و مهدى ترکمان، خیال 
قلعه نویى را در خط دفاعى راحت کرده است. از طرف دیگر 
اضافه شدن سروش رفیعى و حضور او در کنار بازیکنانى 
مانند نورافکن، محبى، حسینى و محمد کریمى در میانه 
میدان سپاهان مى تواند تنوع تاکتیکى تیم امیر قلعه نویى 
را افزایش دهد. در فاز هجومى نیز سپاهانى ها در نیم فصل 

نخست نشــان دادند که از شــرایط خوبى برخوردار بوده 
و حضور بازیکنانى مانند قربانى، شــهباززاده و اســتنلى، 
دست قلعه نویى را براى رســیدن به ترکیب ایده آلش باز 

گذاشته است.
سپاهان در این دیدار کار سختى در پیش داشته و باید مقابل 
تیمى به میدان برود که در شش دیدار آخر خود سه برد، یک 
تساوى و دو باخت به دست آورده و مقابل تیم هاى مدعى 
بازى هاى قابل قبولى را به نمایش گذاشته است. بزرگ ترین 
چالش قلعه نویى در این دیدار سنگین شدن بدن بازیکنان 
پس از یک دوره پرفشار بدنسازى در کنار چمن بى کیفیت 

ورزشگاه بنیان دیزل تبریز است.
در آن سو ماشین ســازى که در نیم فصل نخست عملکرد 
تقریبًا خوبى داشــته و با 22 امتیاز در رده نهم جدول قرار 
دارد، از انگیزه بســیار باالیى در این دیدار برخوردار است. 
ماشین ســازى اگرچه در تعطیالت نیم فصــل دو تن از 
مؤثرترین بازیکنان خود را از دســت داده و دیگر سامان 
نریمان جهان و احمد زنــده روح را در اختیار ندارد، اما تیم 
جوان ویک دســتى اســت که در زمین خودش مى تواند 

دردسرهاى زیادى را براى تیم رقیب به وجود آورد.
ماشین ســازها که در تعطیالت نیم فصل کادر فنى خود 
را نیز تغییر داده و احد شــیخ الرى جایگزین خطیبى شده 
است، مقابل سپاهان انگیزه باالیى دارند  و در زمین خودى 
مى توانند دردســرهاى زیادى براى تیم قلعه نویى ایجاد

 کنند.

نیم فصل دوم رقابت هاى لیــگ برتر که بعد از برگزارى 
هفته شانزدهم با تعطیلى یک ماهه اى روبه رو شده بود از 
این هفته آغاز شده و ذوب آهن در نخستین گام میزبان 

تیم پارس جنوبى جم است.
نیم فصل دوم رقابت هاى لیــگ برتر که بعد از برگزارى 
هفته شانزدهم با تعطیلى یک ماهه اى مواجه شده بود، 
از این هفته آغاز شده و ذوب آهن در نخستین گام میزبان 

تیم پارس جنوبى جم است.
تعطیالت زمســتانه لیــگ را مى شــد فرصت طالیى 
سبزپوشــان اصفهانى براى شــروع دوباره دانست اما 
تعلل مدیران ذوب آهن در فصل نقل و انتقاالت امیدها 
را براى این تیم کمرنگ کرده اســت. ذوبى ها که فصل 
را با منصوریان آغاز کرده و ســعى داشــتند تا با حفظ 
اسکلت اصلى تیم و یارگیرى محدود براى ترمیم نقاط 
ضعف ذوب آهن، رونــد موفقیت آمیز فصل قبل را ادامه 
دهند، در عمل موفق نبوده و نیم فصلــى کابوس وار را 
پشت سر گذاشــتند. نتایج ضعیف ذوب آهن باعث شد 
تا مســئوالن این تیــم در اواخر فصل دســت به تغییر 
کادر فنى بزننــد، اما برکنارى منصوریان نیز چاره ســاز 
نبوده و سبزپوشــان همچنان نتایج ضعیفى را به دست 

آوردند.
با شروع تعطیالت نیم فصل، انتظار مى رفت که مدیران 
ذوب آهن در اسرع وقت ســرمربى جدید سبزپوشان را 
معرفى کرده و مطابق با خواسته هاى او تیم را تقویت کنند. 

اما در عمل این اتفاق رخ نداده و بعد از گذشت حدود 40 
روز از برکنارى منصوریان، رادولوویچ دو هفته پیش به 
عنوان سرمربى جدید ذوب آهن انتخاب شد. سبزپوشان 
در فصل نقل و انتقاالت نیز روزهاى خوبى را پشت سر 
نگذاشــتند و چند مهره مؤثر این تیم از جمله مطهرى، 
فخرالدینى و خلعتبرى جدا شــدند؛ با این حال، ذوبى ها 
در فصل نقل و انتقاالت چندان هم بیکار نبوده و با توجه 
به ضعف مفرط این تیــم در درون دروازه مهدى خلیل، 
دروازه بان لبنانى تبار را به خدمت گرفتند. سبزپوشــان 
اصفهانى همچنین فرشاد محمدى مهر و سجاد آقایى را 
نیز به خدمت گرفتند تا با جذب سه بازیکن فعالیت خود 
در نقل و انتقاالت زمســتانه را به پایان برسانند و آماده 

شروع رقابت ها شوند.
سبزپوشان اصفهانى در نخســتین گام از نیم فصل دوم 
لیگ برتر، میزبان پارس جنوبى هستند. دیدارى سخت 
و حساس که با توجه به جایگاه دو تیم در جدول و فاصله 
نزدیک امتیازى آنها، از اهمیت باالیى برخوردار است. 
سبزپوشان اصفهانى با 15 امتیاز در رده یازدهم جدول 
قرار دارند و پارسى ها با یک امتیاز اختالف 14 امتیازى 

بوده و در رده دوازدهم جدول جاى گرفته اند.
ذوب آهن در شرایطى آماده مصاف پارس جنوبى مى شود 
که در فاز هجومى تضعیف شــده و بهترین گلزن خود 
در این فصل را از دست داده اســت، با این حال  حضور 

نــى ســجاد آقایى در کنار  یکنا ز با

مانند مهدى پور، چراغعلى، عباسى، حبیب زاده و پهلوان 
شرایط این تیم را در فاز هجومى قابل قبول نشان مى دهد. 
در فاز دفاعى ذوبى ها از شــرایط خوبى برخوردار بوده و 
اضافه شدن مهدى خلیل نیز مى تواند دست رادولوویچ را 

براى چیدن ترکیب دلخواهش باز بگذارد.
در آن ســو پــارس جنوبــى نیز شــرایطى مشــابه با 
ذوب آهن داشته و نیاز مبرمى به 3 امتیاز این دیدار دارد. 
طالیى پوشــان جم که فصل جارى را با کمالوند شروع 
کرده بودند؛ اسیر مشکالت مالى عدیده شده و در نهایت 
مجبور به تغییر کادر فنى شده و هومن افاضلى جایگزین 
کمالوند شد. پارســى ها در طول نیم فصل نخست نتایج 
ضعیفى را کســب کرده  و در هر 2 فاز هجومى و دفاعى 
عملکرد ضعیفى از خود به جاى گذاشته اند. طالیى پوشان 
جم در 7 بازى آخر خود تنها یک پیروزى به دست آورده 
و 3 تساوى و 3 شکســت در کارنامه شان دیده مى شود. 
شــاگردان افاضلى در فاز هجومى تنها 13 گل را به ثمر 
رســانده اند و دریافت 17 گل، نشان از ضعف این تیم در 

فاز دفاعى دارد.
نزدیکى زیاد امتیازات و جایــگاه تیم هاى پایین جدول، 
تقابل ذوب آهن و پارس جنوبى، ایــن دیدار را تبدیل به 
یک بازى سخت و نفس گیر کرده که هر 2 تیم از انگیزه 
باالیى براى کسب نتیجه در آن برخوردار هستند و باید 
دید تفکرات کدام مربى سرنوشــت این دیــدار را رقم 

خواهد زد.

ذوب آهن - پارس جنوبى امروز در فوالدشهرسپاهان - ماشین سازى، امروز در تبریز

رونمایى از عطش جدید 
پسران طالیى 

در انتظار تولد دوباره
 پسران سبز

والدیمیــر کومــان هافبــک اوکراینــى-
مجارســتانى تیم فوتبال ســپاهان در 
گفتگویى در رابطه با سقوط هواپیماى 
اوکراینى بود. از او پرسیدیم که آیا این 
اتفاق باعث ترس او شده است یا خیر که او 
اینگونه به این موضوع پاسخ داد:« البته که من خبرهاى 
سقوط هواپیما را شــنیدم. من آن روز در ایران بودم و قبل تر 
به ایران رسیده بودم ولى واقعا براى تمامى افرادى که در آن 
پرواز جان خود را از دست دادند، متاسفم. فکر مى کنم که این 
اتفاق مى توانست براى هر کسى رخ دهد. من در مورد مسائل 
سیاسى صحبت نمى کنم ولى این اتفاق بدى بود که رخ داد.»
هافبک 30 ساله سپاهان در رابطه با خریدهاى جدید این تیم 
و به ویژه سروش رفیعى که مى تواند جایگزینى براى او باشد، 
عنوان کرد: « ما بازیکنان خوبى در تیممان داریم که خیلى از 
آنها مى توانند براى تیم به صورت ثابت بازى کنند. به نظرم 
رقابت سالم میان بازیکنان، چیز بسیار خوبى است و این بدان 

معنى است که مربى گزینه هاى زیادى براى انتخاب دارد.»
سوال دیگر از کومان در رابطه با خروج مربیانى نظیر برانکو، 
کى روش، استراماچونى و کالدرون از فوتبال ایران  است. اینکه 
او این اتفاقات را چطور ارزیابى مى کند. هافبک ســپاهان در 
پاسخ به این سوال تاکید کرد: « البته که این خبر خوبى براى 
فوتبال ایران نیســت. من در رابطه با دیــدگاه هایى که این 
افراد به فوتبال دارند، صحبت مى کنــم. آنها در مورد امنیت 
و اطمینان در پرداخت هایشان مى پرسند ولى در عوض چه 
پاسخى (از مدیران و مسئوالن باشگاه ها) دریافت 

مى کنند؟»

والدیمیر کومان:

من یا سروش؟ حاال دست 
قلعه نویى بازتر است

فدراســیون بین المللى فوتبال با اســتعفاى دسته جمعى 
اعضاى کمیته اجرایى فدراســیون فوتبال عراق موافقت 

کرد.
اعضاى کمیته اجرایى فدراسیون فوتبال عراق پیش از این 

اعالم کردند در صورتى که عدنان درجال شکایت خود را 
به دادگاه داورى ورزشى علیه آنها پس بگیرد از سمت خود 

استعفا خواهند داد.
همه اعضاى کمیته اجرایى فدراســیون فوتبال عراق روز 

سه شــنبه اســتعفاى خود را تقدیم به فیفا کردند.سایت 
الســومریه تاکید کرد که فیفا با این استعفاى دسته جمعى 
موافقت کرده اســت و به زودى به صورت رسمى نامه آن 

را خواهد فرستاد.

او کى فیفا به کناره گیرى 
دسته جمعى عراقى ها

سرپرست معاونت توسعه ورزش قهرمانى و حرفه اى وزارت 
ورزش روند مذاکرات و برگزارى جلســات با مســئوالن 

کنفدراسیون فوتبال آسیا را تشریح کرد.
 مهدى على نژاد که به عنوان نماینده وزارت ورزش در جلسه 
مسئوالن فوتبال با کنفدراسیون آسیا حضور داشت، در مورد 
اتفاقات اخیر گفت: پیرو تصمیمات و اقدامات کنفدراسیون 
فوتبال آسیا در مورد فدراسیون فوتبال ایران و تیم هاى ایرانى 
گرفته بود و میزبانى را در پلى آف و میزبانى مرحله گروهى را 
از ایران سلب کرد، مقاومتى برابر این تصمیم صورت گرفت 
که منجر به ارسال نامه دوم از ســوى کنفدراسیون فوتبال 

آسیا شد.
وى ادامــه داد: در این نامه جریان جدیدى شــروع شــد و 
به گونه اى عمل کرد که ما وارد دام جدید شویم. عنوان شده 
بود که پلى آف را بیرون از خانه بازى کنیم و در فوریه و یا مارچ 
گروهى به ایران بیایند و شرایط را بررسى کنند و اگر همه چیز 

مناسب بود آن وقت تصمیم جدیدى بگیرند.
على نژاد خاطرنشان کرد: در مقابل هر دو نامه موضع واحدى 
باشگاه ها گرفتند و عنوان شد که ما قبول نمى کنیم میزبانى 
گرفته شــود. جمع بندى ما این بود که بعــد از این موضوع 
سراغ تیم ملى و بعد هم رشته هاى دیگر خواهند رفت و ما 

میزبانى ها را از دست خواهیم داد. 
معاون وزیر ورزش ادامه داد: با رایزنى  هاى صورت گرفته و 
کمکى که نهادهاى مختلف کشور انجام دادند، خوشبختانه 
مقدمات مذاکره رودررو شکل گرفت و بنده به همراه مدیران 
عامل باشگاه هاى استقالل، پرســپولیس و شهرخودرو و 
دبیرکل فدراسیون فوتبال به مالزى رفتیم و حدود دو ساعت با 

دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا مذاکره کردیم. 
عضو تیم مذاکره کننــده ایران ادامه داد: آقــاى وینزور در 
جلساتى که داشتیم پافشارى داشت که براساس شواهدى 
که دارند در ایران شرایط برگزارى مسابقه وجود ندارد مگر 
اینکه گروه هاى بازدید کننده بیایند و شرایط را بررسى کنند. 
ما هم بر مواضع قبلى خود تاکید کردیم. بعد متوجه شدیم که 
تحلیل ما درست بوده و مسئوالن کنفدراسیون فوتبال آسیا 
دنبال این بودند که میزبانى تیم ملى ایران را هم بگیرند که ما 

این موضوع را هم نپذیرفتیم.
على نژاد ادامه داد: بعــد از رایزنى هایى که انجام شــده و 
نیم ساعتى تنفسى که داده شــد، وینزور جان با مسئوالن 
کنفدراســیون فوتبال آســیا هماهنگى کرد و جلوى سلب 
میزبانى از ایران گرفته شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا طى یک 
نامه اعالم کرد که مسابقات در دور برگشت در ایران برگزار 

خواهد شد. تیم ها ابتدا سه بازى خارج از خانه برگزار خواهند 
کرد و سه بازى برگشت را در خانه برگزار خواهند کرد. 

وى در مورد نتایج این نشســت نیز گفت: ما توانستیم حق 
میزبانى که سلب شده بود را بگیریم. مسیرى که به سمت 
سلب حق میزبانى تیم ملى فوتبال ایران پیش مى رفت را هم 
برگرداندیدم. این براى اولین بار است که کنفدراسیون فوتبال 
آسیا این عقب نشینى را مى کند. این تصمیم نشان مى دهد 

که ما مسیر درستى را پیش رفته بودیم. 
على نژاد در پایان گفت: حداقل هشــت میزبانى را به دست 
آوردیم. مقابل سلب میزبانى تیم ملى ایستادیم. کنفدراسیون 
فوتبال آسیا هم متوجه شد که دیپلماسى هدفمندى در ورزش 
ایران وجود دارد. مطمئن هســتم که از این به بعد با تدبیر 
بیشترى در مورد ایران تصمیم خواهند گرفت. این پیروزى 

را به نمایندگان و هواداران ایران تبریک عرض مى کنم.

همه اتفاقات جلسه بزرگ پنج شنبه

تصمیم گیرى بــراى میزبانى تیم ملــى ایران در 
مقدماتى جام جهانى اواســط ماه مارس میالدى 

انجام خواهد شد.
پنجشنبه هفته پیش در جلسه نمایندگان ایرانى با 
دبیر کل AFC که در مالزى برگزار شــد، تیم هاى 
باشــگاهى ایران تضمین الزم را براى میزبانى در 
مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا گرفتند و تنها در 
بازى هاى پلى آف، میزبانى در ایران انجام نمى شود.
اما نکته مهم دیگرى که در ســایه این ماجرا وجود 
داشته، احتمال ســلب میزبانى از تیم ملى ایران در 
مسابقات مقدماتى جام جهانى است.  نمایندگان 
باشگاهى ایران عنوان کردند که مذاکرات و توافق 
صورت گرفته، تیم ملى را هم نجات داده اســت اما 
به نظر مى رسد تکلیف میزبانى ملى ایران در آینده 

مشخص خواهد شد.
تیم ملى ایران باید در ادامــه رقابت هاى مقدماتى 
جام جهانى و جام ملتهاى آســیا، از تیم هاى هنگ 
کنگ، بحرین و عراق میزبانى کند که این مسابقات 
به صورت مشترك زیر نظر فیفا و AFC انجام مى 
شود. تصمیم گیرى درباره میزبانى ایران در اولین 
بازى خانگى پیش رو یعنى دیدار با هنگ کنگ، طى 
جلسه اى که اواسط ماه مارس میالدى (اواخر اسفند 

ماه 98) تشکیل مى شود، صورت خواهد گرفت.
در جلسه مذکور، شرایط مختلف بررسى مى شود و 
تصمیم نهایى درباره میزبانى تیم ایران در بازى روز 

7 فروردین 99 مقابل هنگ کنگ اتخاذ خواهد شد. 

حاال استرس 
براى نیمه مارس

 مى رفت که مدیران 
 جدید سبزپوشان را 
و تیم را تقویت کنند. 

و ى وبى رسج فپ ىآ رای ر ن وبآ
که در فاز هجومى تضعیف شــده و بهترین گلزن خود 
در این فصل را از دست داده اســت، با این حال  حضور 

در کنار  نــىســجاد آقایى یکنا ز با

زى ب ی
باالیى براى
دید تفکرات

خواهد زد.

والدیم
مج
گ
او
اتف
اینگونه به این مو
سقوط هواپیما را شــنی
به ایران رسیده بودم ول

پرواز جان خود را از دست
اتفاق مى توانست براى
سیاسى صحبت نمى ک
0هافبک 30 ساله سپاه

و به ویژه سروش رفیعى
عنوان کرد: « ما بازیکن
آنها مى توانند براى تیم
بازیک رقابت سالم میان
معنى است که مربى گز
سوال دیگر از کومان د
کى روش، استراماچونى
او این اتفاقات را چطور
تاکی پاسخ به این سوال
فوتبال ایران نیســت.
افراد به فوتبال دارند، ص
و اطمینان در پرداخت
م پاسخى (از
مى کنن

وال

من یا سر
قلعه نو

 تقدیم به فیفا کردند.سایت 
 با این استعفاى دسته جمعى 
ى به صورت رسمى نامه آن 

ى خارج از خانه برگزار خواهند 
نه برگزار خواهند کرد.

ت نیز گفت: ما توانستیم حق 
گیریم. مسیرى که به سمت 
ال ایران پیش مى رفت را هم

 است که کنفدراسیون فوتبال 
د. این تصمیم نشان مى دهد 

ه بودیم. 
هشــت میزبانى را به دست 
م ملى ایستادیم. کنفدراسیون 
پلماسىهدفمندى در ورزش

ـتم که از این به بعد با تدبیر 
خواهند گرفت. این پیروزى 

ن تبریک عرض مى کنم.
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مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه یازده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 970687 ج/11 له خانم لیال دمورى علیه آقاى رضا معمار مبنى بر مطالبه 
مبلغ 6903210000 ریال بابت محکوم به و هزینه هــاى اجرایى و حق االجراى دولتى 
در تاریخ 98/11/19 ســاعت 11 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه 
زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 24 حبه مشــاع به استثناى بهاى ثمنیه سهم زوجه متوفى 
از 72 حبه شش دانگ ملکى به پالك ثبتى شــماره 13533 فرعى از 5000 اصلى بخش 
5 اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده است ملکى مرحوم 
عبدالرسول معمار و اکنون در تصرف اســتیجارى آقاى کاوه شفیعى تا تاریخ 98/6/25 با 
وجه ارهانه یکصد میلیون ریال و اجاره 37/000/000 ریال مى باشد که توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانى 
اصفهان میدان استقالل خیابان ششم شرکت ســپافیل مراجعه و از ملک بازدید و در روز 
مزایده با همراه داشــتن 10 ٪ درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در 
وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود. تسلیم مال پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت و 
هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه 
پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزایده: 
عطف به ابالغیه شماره 9810106881101334  مورخ 98/8/19 دادورز محترم شعبه 11 
اجراى احکام حقوقى خانواده اصفهان (مجتمع قضایى شماره 2) مبنى بر اخطاریه ارزیابى 
پالك ثبتى 13533 فرعى از 5000 اصلى بخش 5 ثبت اصفهان بنام آقاى عبدالرســول 
معمار موضوع پرونده شماره 970678 با توجه به اتمام مهلت شش ماهه کارشناسى انجام 
شده طى گزارش 9- 98 مورخ 98/2/26 اینجانب مجدداً جهت کارشناسى محل مذکور 
به آدرس ابشار سوم خیابان مسرور کوچه باغ ارم پالك 15 واحد 4 مراجعه و پس از بازدید 
و بررسى نتیجه به شرح ذیل اعاالم مى گردد. شرح و مشخصات ملک: محل مذکور شش 
دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان به مساحت 130 مترمربع و پارکینگ مشاعى به 
شماره ملک 13533 فرعى از 5000 اصلى واقع در بخش 5 ثبتى اصفهان داراى شماره ثبت 
سند مالکیت 31590 در دفتر 242 صفحه 110 واقع در طبقه سوم ضلع 10 پالك شماره 15 
(7 واحد) که در تصرف مالکه همسر متوفى مرحوم عبدالرسول معمار مى باشد و به آدرس 
فوق است مجموعه قدمتى حدود 28 ســال دارد داراى نماى آجرى و کف حیاط موزائیک 
دیواره پارکینگ سنگ تیشه اى پله سنگ گوهره دیواره پله سرامیک و آپارتمان مذکور در 
ضلع غرب طبقه سوم در هر طبقه دو واحد داراى سه خواب کف سرامیک آشپزخانه اوپن 
کابینت فلزى درب چوبى گرمایش بخارى و شومینه سرمایش کولر آبى و داراى انشعابات 
آب و برق و گاز و فاضالب مى باشد و فاقد آسانسور مى باشد. ارزیابى: با توجه به دالیل و 
شواهد و بررسى انجام شده قیمت شــش دانگ عرصه و اعیان آپارتمان فوق فاقد انبارى 
با حق استفاده از پارکینگ مشاعى با توجه موقعیت طبقه ســوم و فاقد آسانسور و به مبلغ 
9/555/000/000 (نه میلیارد و پانصد و پنجاه و پنج میلیــون ریال) ارزیابى و برآورد مى 
گردد همچنین سهم االرث رضا معمار فرزند پسر شادروان عبدالرسول معمار (مالک متوفى 
ملک فوق) به شماره شناسنامه 5780 از ارزیابى انجام شــده پالك فوق الذکر با توجه به 
گواهى حصر وراثت طى دادنامه شــماره 98099762500185 مــورخ 98/6/27 پرونده 
شماره 980468 شــعبه 54 حقوقى (حصر وراثت) شــوراى حل اختالف استان اصفهان 
معادل 3/185/000/000 سه میلیارد و صد و هشتاد و پنج میلیون ریال بدون در نظر گرفتن 
1/8 (یک هشتم) سهم زوجه متوفى اعالم مى گردد. م الف: 716408 مدیر و دادورز اجراى 

احکام حقوقى اصفهان/10/230
مزایده

شعبه سوم اجراى احکام شوراى حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده کالسه 982787 
شعبه سوم له آقاى خانم مهتاب چمن شاهى علیه آقاى جمشــید سفید دشتى رضایى به 
آدرس شهرستان لنجان شهر فوالدشهر محله ب 3 خیابان ســپیدرود- بلوك 3 طبقه 3 
پالك 333 بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى 173/501/862 ریال و بابت نیم عشــر 
دولتى 8/675/903 ریال اموال توقیفى به شرح: خودرو سوارى سیستم سیتروئن تیپ زانتیا 
 S 1512280100329 مدل 1380 رنگ سفید به شماره موتور 3019446 شماره شاسى
به شماره انتظامى 616/13 ى 57 اسناد و مدارك رویت نشد خودرو در سیستم  توقیف مى 
باشد. بیمه نامه رویت نشد الستیک متوسط بود موتور خاموش بود خودرو تغییر رنگ داده 
به سفید تبدیل شده بود لذا با توجه به قیمت روز بازار قیمت آن سیصد میلیون ریال معادل 
ســى میلیون تومان برآورد و ارزیابى مى گردد که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار 
نگرفته است که در نظر دارد جلسه اى مزایده اى در مورخ 98/11/27 ساعت 11 تا 10 صبح 
در محل اجراى احکام خیابان آتشگاه روبه روى پمپ بنزین ساختمان شماره 2 برگزار مى 
گردد طالبین شرکت در جلسه اى مزایده مى توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه 5 روز قبل 
از جلسه مزایده به شماره حساب 2171350205001 بانک ملى و ارائه آن فیش به اجراى 
احکام از اموال بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 

716614 قاسمى- مدیر اجراى احکام شوراى حل اختالف اصفهان /10/246
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139803902004000383 تاریخ آگهى: 1398/11/01 شماره پرونده: 
139504001013004478 آگهى مزایده پرونده اجرایى کالسه: 9600308- ششدانگ 
آپارتمان پالك 4802/112 واقع در طبقه دوم شمال شرقى به مساحت 186/40 مترمربع 
بانضمام ششــدانگ انبارى واقع در زیرزمیــن پالك 60 فرعى و با قدرالســهم از پالك 
و آسانســور و موتورخانه و حیاط و پارکینگ مشــاعى با قید باینکه حق استفاده از حیاط 
مشاعى 96 و 98 فرعى را ندارد واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان- خیابان 
چهارباغ، خیابان بهار آزادى، مجتمع ارم، پالك 4، واحد 218، طبقه دوم، کدپستى شماره 
8173975743 که ســند مالکیت آن در صفحه 113 دفتر 895 امالك به شــماره ثبتى 
163737 و با شــماره چاپى 810697 و صفحه 389 دفتر 1229 امالك ذیل ثبت شماره 
227529 و با شماره چاپى 810698 (آقاى علیرضا نادر طهرانى و خانم مهسا نادر طهرانى 
به ترتیب نسبت به چهار دانگ مشــاع و دو دانگ مشاع) به نامشان ثبت و سند صادر شده 
است با حدود آپارتمان: شماًال: در 5 قسمت پنجره و دیواریست به فضاى خیابان بطولهاى 
3/68 متر و 0/30 متر و 2/05 متر و 0/30 متر و 0/45 متر شرقًا اول دیواریست به فضاى 
خیابان بطول 1/05 متر دوم دیواریست به فضاى پالك 4802/1 بطول 18/90 متر جنوبًا 
اول در سه قسمت پنجره و دیواریست به فضاى نورگیر مشاعى بطولهاى 0/98 متر و 0/17 
متر و 2/37 متر دوم به دیوار اشتراکى با آپارتمان شماره 117 فرعى به طول 4/90 متر سوم 
پنجره و دیواریست به فضاى نورگیر به طول 2/98 متر غربًا اول در امتداد درب اختصاصى 
و دیوار اشتراکى با راه پله مشاعى شماره 56 فرعى به طول 5/70 متر دوم در دو قسمت به 
دیوار اشتراکى با آپارتمان شماره 113 فرعى به طولهاى 2/10 متر و 1/55 متر سوم  پنجره 
و دیواریست به فضاى نورگیر به طول 1/15 متر چهارم در 6 قسمت با آپارتمان 113 فرعى 
به طولهاى 1/5 متــر و 3/35 متر و 0/16 متر و 1/45 متــر و 1/56 متر و 6/35 متر حدود 
انبارى: شماًال به دیوار اشتراکى با انبارى شــماره 59 فرعى به طول 4/75 متر شرقًا دیوار 
اشتراکى است با تحتانى پالك 4802/1 بطول 2/40 متر جنوبًا به دیوار اشتراکى با انبارى 
شــماره 61 فرعى بطول 4/75 متر غربًا درب اختصاصى و دیوار اشتراکى با راهرو و پلکان 
مشاعى شــماره 56 فرعى بطول 2/40 متر. که طبق نظر کارشناسان رسمى پالك فوق: 
مورد کارشناسى عبارت است از یک باب آپارتمان در مجتمع مسکونى ارم در طبقه دوم و 
مساحت 186/40 مترمربع با اسکلت بتن آرمه و سقف تیرچه بلوك و درب ورودى داخلى 
چوبى و کف سرامیک با پنجره هاى آلومینیوم و کف سالن پارکت و کابینت ام. دى. اف و 
کمد چوبى و سیستم داراى امکانات آب، برق و گاز و قدمت حدود 25 سال مى باشد. ملکى 
(آقاى علیرضا نادر طهرانى نسبت به چهار دانگ مشــاع و خانم مهسا نادر طهرانى نسبت 
به دو دانگ مشاع) که طبق سند رهنى شماره 16096 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى 
شماره 650 تهران در قبال بدهى شرکت بهبود معادن سرزمین پارس رهن شرکت صندوق 
پژوهشى و فناورى غیردولتى توسعه فناورى ایرانیان واقع مى باشد و طبق اعالم بستانکار 
شرکت صندوق پژوهشى و فناورى غیردولتى توسعه فناورى ایرانیان ملک فوق فاقد بیمه 
نامه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز شنبه مورخ 98/12/03 در اداره اجراى اسناد رسمى 
اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول سمت چپ به مزایده گذارده مى 

شود. مزایده از مبلغ پایه 18/267/200/000 ریال (هجده میلیارد و دویست و شصت و هفت 
میلیون و دویست هزار ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى 
فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى 
هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد 
ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/11/05 درج و 
منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت 
شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ پایه پس از اخذ شناسه واریز از این اداره  طى فیش سپرده 
در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه 
کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت 
ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م 

الف: 742565 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /11/112
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002003003813/1 شماره بایگانى پرونده: 9805361/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000491 تاریخ صدور: 1398/10/03 آگهى ابالغ اجرائیه 
کالسه: 139804002003003813 - بدینوسیله به 1- آقاى مهدى نوربخش حبیب آبادى 
فرزند على به شماره شناسنامه 117 و شماره ملى 6609851832 متولد 1358/07/01 به 
نشــانى اصفهان خیابان پروین خیابان آذر بهرام پالك 25 ، 2- آقاى نادر حیدریان دولت 
آبادى فرزند ناصر به شماره شناسنامه و شماره ملى 0014004331 متولد 1370/05/12 به 
نشانى اصفهان خیابان پروین خیابان آذربهرام پالك 25، 3- آقاى جمشید کبیرى فرزند 
امراله به شماره شناسنامه 254 و شماره ملى 5418737831 متولد 1339/08/08 به نشانى 
اصفهان خیابان عمار کوچه 5 نبش کوچه طبقه دوم، که برابر گزارش مأمور پست به علت 
عدم شناسائى نشانى ابالغ اجرائیه به نامبردگان میسر نگردیده است ابالغ مى گردد که برابر 
قرارداد بانکى شماره 9407453853 مورخ 1394/06/14 تنظیمى در بانک ملى ایران شعبه 
خیابان شهید نیکبخت اصفهان مبلغ 98089831 ریال بابت اصل طلب، مبلغ 63696319 
ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ 1398/08/12 و ذمه روزانه به مبلغ 111168 ریال 
به بانک ملى ایران شعبه خیابان شهید نیکبخت اصفهان بدهکار مى باشید که بر اثر عدم 
پرداخت وجه بستانکار درخواســت صدور اجرائیه نموده، پس از تشریفات قانونى اجرائیه 
صادر و به کالسه 139804002003003813  و شماره بایگانى 9805361 در اداره اجراى 
اسناد رسمى اصفهان مطرح مى باشد. لذا بنا بر تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه 
اجراى مفاد اسناد ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب 
است و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد و طبق 
تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى 
اسالمى ایران، ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام، در غیر اینصورت 
بدون انتشــار آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.  م 

الف: 743980 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /11/114
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002003003841/1 شماره بایگانى پرونده: 9805406/1 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139803902003000536 تاریخ صــدور: 1398/10/22 آگهى ابالغ 
اجرائیه کالسه: 139804002003003841 – بدین وسیله به آقایان: - محمد نوربخش 
حبیب آبادى نام پدر: على تاریخ تولد: 1367/07/07 شــماره ملى: 1293320323 شماره 
شناسنامه: 9765 به نشانى: اصفهان خیابان پروین خیابان آذربهرام بن بست توحید پالك 
25 کدپستى: 8199885967- مســعود نوربخش حبیب آبادى نام پدر: على تاریخ تولد: 
1364/04/06 شماره ملى: 1292407573 شــماره شناسنامه: 1481 به نشانى: اصفهان 
خیابان پروین خیابان حکیم شفایى سوم بن بست دانش پالك 73 ، بانک ملى شعبه خیابان 
شــهید نیکبخت جهت وصول الزم االجراء مبلغ 453/568/739 ریال (چهارصد و پنجاه 
و سه میلیون و پانصد و شصت و هشت هزار و هفتصد و سى و نه ریال) که شامل: - اصل 
طلب: 300/000/000 ریال - خســارت تاخیر تادیه: 153/568/739 ریال، تاریخ مبناى 
محاسبه خسارت: 1398/08/13 - خســارت تاخیر روزانه: 230/000 ریال، (به ازاى هر 
سه هزار ریال 2/3 ریال میباشد)، تاریخ مبناى محاسبه خسارت: 1398/08/13  به استناد 
قرارداد بانکى: شماره سند: 9611473473، تاریخ سند: 1396/07/02 علیه شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائى به کالســه 139804002003003841 و شــماره بایگانى 
9805406 در این اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 1398/09/06 مامور، محل 
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشــده، 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 بیست روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، 
نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 

743976 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /11/116
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002003003770/1 شماره بایگانى پرونده: 9805293/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000546 تاریخ صدور: 1398/10/28 آگهى ابالغ اجرائیه 
کالسه: 139804002003003770 - بدینوسیله به آقایان: - محمد نوربخش حبیب آبادى 
نام پدر: على تاریخ تولد: 1367/07/07 شماره ملى: 1293320323 شماره شناسنامه: 9765 
به نشــانى: اصفهان خیابان پروین خیابان آذربهرام بن بســت توحید پالك 25 - مسعود 
نوربخش حبیب آبادى نام پدر: على تاریخ تولد: 1364/04/06 شماره ملى: 1292407573 
شماره شناسنامه: 1481 به نشــانى: اصفهان خیابان پروین خیابان حکیم شفایى سوم بن 
بست دانش پالك 73 ، بانک ملى شعبه خیابان شهید نیکبخت جهت وصول الزم االجراء 
مبلغ 664/275/614 ریال (ششصد و شصت و چهار میلیون و دویست و هفتاد و پنج هزار 
و ششصد و چهارده ریال) که شامل: - اصل طلب: 440/000/000 ریال - خسارت تاخیر 
تادیه: 224/275/614 ریال، تاریخ مبناى محاسبه خسارت: 1398/08/12 - خسارت تاخیر 
روزانه: 337/333 ریال، شرح: به ازاى هر ســه هزار ریال 2/3 ریال میباشد، تاریخ مبناى 
محاسبه خسارت: 1398/08/12  به اســتناد قرارداد بانکى: شماره سند: 9611488434، 
تاریخ ســند: 1396/07/04 علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالســه 
139804002003003770 و شــماره بایگانى 9805293 در این اداره تشــکیل شده و 
طبق گزارش مورخ 1398/08/30 مامور، محل اقامت شــما به شــرح متن سند شناخته 
نشده، لذا بنا تقاضاى بســتانکار 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 توســعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت بیست 
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: 743974 اداره اجراى اســناد رسمى 

اصفهان /11/118
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139804002003003772/1 شــماره بایگانى پرونده: 9805295/1 
شــماره آگهى ابالغیه: 139803802003000495 تاریخ صــدور: 1398/10/03 ابالغ 
اجرائیه قرارداد بانکى- بدین وســیله به آقاى: - محمد نوربخش حبیــب آبادى نام پدر: 
على تاریخ تولد: 1367/07/07 شــماره ملى: 1293320323 شــماره شناسنامه: 9765 
به نشــانى: اصفهان خیابان پروین خیابان آذر بهرام پالك 25 کدپستى 8199885967 
ابالغ مى شود که بانک ملى شعبه شهید نیکبخت اصفهان به استناد قرارداد بانکى شماره 
9509212903 مورخ 1395/05/06 جهت وصول مبلــغ 500000000 ریال بابت اصل 
طلب و مبلغ 535070041 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1398/08/12 بانضمام 
خسارت تاخیر روزانه به مبلغ 500000 ریال از تاریخ 1398/08/12 تا روز وصول علیه شما 
اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9805295 در این اداره تشکیل شده و طبق 
گزارش مورخ 1398/08/30 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا 
بنا به 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 بیست 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: 743973 قویدل- سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان /11/119
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139804002003003842/1 شــماره بایگانى پرونده: 9805407/1 
شــماره آگهى ابالغیه: 139803802003000488 تاریخ صــدور: 1398/10/03 ابالغ 
اجرائیه قرارداد بانکى- بدین وســیله به آقاى: – رضا صادقى نام پدر: محمد تاریخ تولد: 
1367/07/03 شماره ملى: 1293317772 شــماره شناسنامه: 9510 به نشانى: اصفهان 
خیابان زینبیه کوى شــهید داورى پالك 57 - محمد نوربخش حبیب آبادى نام پدر: على 
تاریخ تولد: 1367/07/07 شماره ملى: 1293320323 شماره شناسنامه: 9765 به نشانى: 
اصفهان خیابان پروین خیابان آذر بهرام پالك 25 ابالغ مى شود که بانک ملى شعبه شهید 
نیکبخت اصفهان به استناد قرارداد بانکى شــماره 9407503641 مورخ 1394/06/14 
جهت وصول مبلغ 42205333 ریــال بابت اصل طلب و مبلــغ 19935554 ریال بابت 
خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1398/08/13 بانضمام خسارت تاخیر روزانه به مبلغ 47832 
ریال از تاریخ 1398/08/13 تا روز وصول علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى 
به کالسه 9805407 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1398/09/05 مامور، 
محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به 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 ششــم توسعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى 
جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت بیست 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: 743970 قویدل- سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /11/120
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002003003808/1 شماره بایگانى پرونده: 9805352/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000532 تاریخ صدور: 1398/10/21 آگهى ابالغیه هاى 
اجرائیه کالسه: 139804002003003808- بدین وســیله به  خانم/ آقاى امید مختارى 
کرچگانى نام پدر: علیرضا تاریخ تولد: 1362/04/22 شماره ملى: 1289201854 شماره 
شناسنامه: 3471 به نشــانى: اصفهان خیابان ارتش خیابان وحید کوچه شمسایى پالك 
95 و پریســا مختارى کرچگانى نام پدر: على رضا تاریخ تولد: 1359/06/20 شماره ملى: 
4620163651 شماره شناسنامه: 16294 به نشانى: بهارستان خیابان فروردین غربى کوچه 
بعثت ساختمان ارشیا واحد 5 ابالغ مى شود که بانک ملى شــعبه خیابان شهید نیکبخت 
جهت وصول مبلغ 68/741/334 ریال موضوع الزم االجراء که شامل مبلغ 50000000 
ریال بابت اصل بدهى و مبلغ 18741334 ریال بابت خسارت تأخیر تا تاریخ 98/8/13 و از 
آن به بعد روزانه به ازاى هر سه هزار ریال 3. 2 ریال (مبلغ 38/333 ریال) اضافه مى شود 
به استناد قرارداد بانکى: شماره سند: 9510093882، تاریخ سند: 1395/08/01 بانک ملى 
شعبه خیابان شهید نیکبخت اصفهان علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به 
کالسه 9804644 در این اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 98/9/5 مامور، محل 
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به 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 بیست روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، 
نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 

743966 نادعلى- مسئول شعبه اول اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /11/121
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139804002003003811/1 شــماره بایگانى پرونده: 9805355/1 
شــماره آگهى ابالغیه: 139803802003000533 تاریخ صدور: 1398/10/21 آگهى 
ابالغ اجرائیه کالســه: 139804002003003811 - بدینوســیله به آقایان: - حســین 
صادقى نام پدر: محمد تاریخ تولد: 1369/04/31 شــماره ملى: 1270557718 شــماره 
شناسنامه: 1270557718 به نشــانى: اصفهان خیابان زینبیه کوى شهید داورى پالك 
157 - مسعود نوربخش حبیب آبادى نام پدر: على تاریخ تولد: 1364/04/06 شماره ملى: 
1292407573 شماره شناسنامه: 1481 به نشانى: اصفهان خیابان پروین خیابان حکیم 
شــفایى پالك 73 – مهدى خیرى نام پدر: محمدعلى تاریخ تولد: 1351/03/10 شماره 
ملى: 6609831513 شماره شناســنامه: 30 به نشــانى: اصفهان خیابان پروین خیابان 
آذربهرام بن توحید پالك 558، بانک ملى شعبه شهید نیکبخت اصفهان جهت وصول الزم 
االجراء مبلغ 484/713/160 ریال (چهارصد و هشــتاد و چهار میلیون و هفتصد و سیزده 
هزار و صد و شصت ریال) که شامل: - اصل طلب: 320/000/000 ریال - خسارت تاخیر 
تادیه: 164/713/160 ریال، تاریخ مبناى محاسبه خســارت: 1398/08/13 - خسارت 
تاخیر روزانــه: 245/333 ریال، (به ازاى هر ســه هزار ریال 2/3 ریال مى باشــد)، تاریخ 
مبناى محاســبه خســارت: 1398/08/13 ریال به اســتناد قرارداد بانکى: شماره سند: 
9611446924، تاریخ سند: 1396/06/29 علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى 
به کالسه 139804002003003811 و شــماره بایگانى 9805355 در این اداره تشکیل 
شده و طبق گزارش مورخ 1398/09/05 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 
نشده، لذا بنا تقاضاى بســتانکار 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 توســعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت بیست 
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: 743963 اداره اجراى اســناد رسمى 

اصفهان /11/122
 ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002003003836/1 شماره بایگانى پرونده: 9805400/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000493 تاریخ صدور: 1398/10/03 آگهى ابالغ اجرائیه 
کالسه: 139804102003001183- بدینوسیله به آقایان: - جمشید کبیرى نام پدر: امراله 
تاریخ تولد: 1339/08/08 شماره ملى: 5418737831 شماره شناسنامه: 254 به نشانى: 
اصفهان خیابان شیخ صدوق جنوبى خیابان عمار کوچه 5 - مجید نوربخش حبیب آبادى 
نام پدر: على تاریخ تولد: 1361/04/27 شــماره ملى: 1287246338 شماره شناسنامه: 
1972 به نشانى: اصفهان خیابان پروین خیابان حکیم شفایى پالك 37 – حسین صادقى 
نام پدر: محمد تاریخ تولد: 1369/04/31 شــماره ملى: 1270557718 شماره شناسنامه: 
1270557718 به نشانى: اصفهان خیابان پروین خیابان حکیم شفایى پالك 37 ابالغ مى 
شود که بانک ملى شعبه خیابان شهید نیکبخت اصفهان جهت وصول مبلغ 141/757/345 
ریال موضوع االجراء که شامل: - اصل طلب: 87/658/253 ریال - خسارت تاخیر تادیه: 
54/099/092 ریال، تاریخ مبناى محاســبه خســارت: 1398/08/13 - خسارت تاخیر 
روزانه: 99/346 ریال، شرح: به ازاى هر ســه هزار ریال 3/4 ریال، تاریخ مبناى محاسبه 
خســارت: 1398/08/13 ریال به اســتناد قرارداد بانکى: شماره ســند: 9407454117، 
تاریخ ســند: 1394/06/14 علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالســه 
139804002003003836 و شــماره بایگانى 9805400 در این اداره تشــکیل شده و 
طبق گزارش مورخ 1398/09/05 مامور، محل اقامت شــما به شــرح متن سند شناخته 
نشده، لذا بنا تقاضاى بســتانکار 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 توســعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت بیست 
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: 743961 اداره اجراى اســناد رسمى 

اصفهان /11/123
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002003003768/1 شماره بایگانى پرونده: 9805291/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000553 تاریخ صــدور: 1398/11/01 آگهى ابالغیه 
اجرائیه قرارداد بانکى- بدینوسیله به – مهدى نوربخش حبیب آبادى نام پدر: على تاریخ 
تولد: 1358/07/01 شماره ملى: 6609851832 شماره شناسنامه: 117 - مجید نوربخش 

حبیب آبادى نام پدر: على تاریخ تولد: 1361/04/27 شــماره ملى: 1287246338 شماره 
شناسنامه: 1972 - محمد نوربخش حبیب آبادى نام پدر: على تاریخ تولد: 1367/07/07 
شماره ملى: 1293320323 شماره شناســنامه: 9765 همگى به نشانى: اصفهان خیابان 
پروین خیابان آذر بهرام پالك 25 ابالغ مى شــود که بانک ملى شعبه نیکبخت به شماره 
سند: 9306717922، تاریخ سند: 1393/12/23، جهت وصول اصل طلب: 382/771/659 
ریال، خسارت تاخیر تادیه: 365/891/426 ریال، خسارت تاخیر روزانه: 446/566 ریال، 
تاریخ مبناى محاسبه خسارت: 1398/08/12 بانضمام کلیه هزینه هاى قانونى و اجرایى و 
حق الوکاله طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به شماره پرونده 
139804002003003768/1 به شــماره بایگانى 9805291 در این اداره تشکیل شده و 
طبق گزارش مامور، محل اقامت نامبرده به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا بر تقاضاى 
بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ 
انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه نصف 
جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنج 
ساله ششم اقتصادى، اجتماعى  و فرهنگى جمهورى اسالمى ایران، ظرف مدت بیست روز 
نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام، در غیر اینصورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات 
اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 743958 اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان /11/124
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002003003812/1 شماره بایگانى پرونده: 9805356/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000489 تاریخ صدور: 1398/10/03 آگهى ابالغ اجرائیه 
کالسه: 139804002003003812: بدینوسیله به: 1- آقاى مهدى قبادى فرزند بهمن به 
شماره شناسنامه 21 و شماره ملى 1199674257 به نشانى اصفهان خیابان مصلى بن بست 
ارحام پالك 32، 2- آقاى محمدرضا قبادى فرزند بهمن به شماره شناسنامه 7 و شماره ملى 
1199646873 به نشانى اصفهان خیابان دســتگرد کوچه پیام بن الهام، که برابر گزارش 
مأمور پست به علت عدم شناسائى نشانى ابالغ اجرائیه به نامبردگان میسر نگردیده است 
ابالغ مى گردد که برابر قرارداد بانکى شماره 9306147227 مورخ 1393/10/04 تنظیمى 
در بانک ملى ایران شعبه خیابان شــهید نیکبخت اصف هان مبلغ 100000000 ریال بابت 
اصل طلب، مبلغ 102079398 ریال بابت خســارت تأخیر تأدیه تا تاریخ 1398/08/13 و 
ذمه روزانه به مبلغ 116666 ریال به بانک ملى ایران شعبه خیابان شهید نیکبخت اصفهان 
بدهکار مى باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده، پس 
از تشریفات قانونى اجرائیه صادر و به کالسه 139804002003003812 و شماره بایگانى 
9805356 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان مطرح مى باشد. لذا بنا بر تقاضاى بستانکار 
طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این 
آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ 
اصفهان درج و منتشر مى گردد و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم 
اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ایران، ظرف مدت بیست روز نسبت به 
پرداخت بدهى خود اقدام، در بدون انتشــار آگهى دیگرى عملیــات اجرائى طبق مقررات 
علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 743959 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /11/125

مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهى: 139803902004000384 تاریخ آگهى: 1398/11/01 شماره پرونده: 
139504002004000337 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى: 9500963- 
ششدانگ یک دســتگاه آپارتمان واقع در طبقه چهارم به مساحت 178/85 مترمربع و به 
ارتفاع 2/90 متر به پالك شــماره چهارده فرعى به انضمام شش دانگ پارکینگ شماره 
هفت فرعى به مســاحت 14 مترمربع به پالك ده فرعى مفروز و مجزى شده از دو فرعى 
از دو هزار و ســیصد و سى و یک اصلى و با قدرالســهم از عرصه مشاعى و سایر مشاعات 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان خیابان نظر شــرقى کوچه شهید احمد 
زارعى (کوچه آسیاب ســابق) روبروى کوچه هما نبش کوچه شهید حسین برهانى پالك 
23 با کدپستى 8173665836 که ســند مالکیت آن در صفحه 399 دفتر  501 امالك به 
شماره ثبت 89059 و با شــماره چاپى 719855 ثبت و صادر شده است با حدود آپارتمان: 
شماًال به طول 11/30 متر پنجره و دیواریســت به فضاى کوچه شرقًا اول به طول 6/50 
متر دیواریست به فضاى پالك 2331/3 دوم در سه قســمت به طولهاى 80 سانتى متر و 
3/80 متر پنجره ایست به نورگیر ســوم به طول 7/20 متر دیواریست دیواریست بفضاى 
پالك 2331/3 جنوبًا به طول 11/50 متر درب و پنجره و دیواریست بفضاى حیاط پالك 
2331/2 غربًا اول به طول 5/15 متر پنجره و دیواریســت به فضاى خیابان دوم در ســه 
قســمت به طولهاى 2/55 متر و 5 متر و 2/55 متر درب و دیواریست به پله کان و راهرو 
پالك 2331/4 سوم به طول 7/20 متر پنجره و دیواریست به فضاى خیابان کف با سقف 
آپارتمان پالك 2331/13 اشتراکى است دوم حدود پارکینگ: شماًال به طول 2/80 متر به 
حیاط مشاعى پالك 2331/2 شرقًا دیواریست بدیوار پالك 23331/3 به طول 5 متر جنوبًا 
درب و دیواریست به کوچه به طول 2/80 متر غربًا به پارکینگ 2331/9 به طول 5/10 متر 
که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق آپارتمانى داراى 4 اتاق خواب با کف موزائیک و 
روى آن موکت و داراى یک تراس مسقف در ضلع جنوب آپارتمان با کف موزائیک و کف 
سالن به صورت سرامیک و داراى یک آشپزخانه با کف سرامیک و بدنه تا ارتفاع حدود 1/4 
متر کاشى و مابقى گچ و خاك و نقاشى و داراى سرویس بهداشتى و حمام با کف سرامیک 
و بدنه کاشى و یک انبارى داخل آپارتمان بوده و درب و پنجره ها به صورت فلزى شیشه 
خور و سیستم سرمایش کولر آبى و سیستم گرمایش پکیج و رادیاتور و داراى انشعاب آب و 
برق و گاز مى باشد نماى ساختمان به صورت سنگ قدیمى و پله ها به صورت کف سنگ 
قدیمى و نرده ها به صورت فلزى و ساختمان فاقد آسانسور مى باشد ملکى آقاى ناصر یگانه 
نیا که طبق سند رهنى شــماره 168293- 93/6/24 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 
15 اصفهان در رهن بانک ایران زمین واقع مى باشــد و طبق اعالم بانک بیمه نامه مورد 
وثیقه تا تاریخ 98/8/29 اعتبار دارد و از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 98/11/30 در 
اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول شهید 
صداقتى ابتداى خیابان الهور ســمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از 
مبلغ پایه چهارده میلیارد و چهارصد میلیون ریال (14/400/000/000 ریال) شــروع و به 
هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف 
در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه 
هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنًا این آگهى در یک نوبت در 
روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/11/5 درج و منتشــر 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 کالســه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه 
تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى اســت. ضمنًا برنده مزایده باید مابقى مبلغ 
خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص پرداخت نماید. م الف: 745047 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /11/127
تحدید حدود اختصاصى

چون ششــدانگ یکبابخانه  پالك  شــماره 4696فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى قدرت اهللا مومنى دهقى   فرزند اســداله در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حــدود به عمل نیامده اینک 
بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روزسه شنبه 1398/11/29ساعت 9 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف بــا تعطیلى عملیات تحدید حــدودروز بعد انجام مــى پذیرد.لذا بموجب 
این آگهى به کلیه مالکین ومجاوریــن اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم 
صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. تاریخ انتشــار: سه شنبه 
1398/11/5-   736970/ م الف سید روح اله موسوى-  کفیل ثبت اسنادوامالك بخش 

مهردشت /11/129  
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وقتى با دست هایتان بدن لطیف کودك را نوزاش مى کنید، نه تنها 
بدنش آرام مى گیرد بلکه بیشتر از هر زمان دیگر امنیت را احساس 
مى کند. ماساژ روزانه نوزاد، فایده هاى طوالنى مدت بر سالمت 
جسم و آرامش روان او دارد و بهترین روش  براى برقرارى ارتباط 

غیرکالمى عمیق با نوزاد و رفع بى قرارى او است.
*ماساژ کودك راهى دوست داشتنى براى وقت گذرانى لذ ت بخش 
با کودك است و احساس امنیت، آرامش، تندرستى و پیوند عاطفى 

بین کودك و پدر و مادرش را تقویت مى کند.
*ماساژ دادن افزون بر بهبود گردش خون و تقویت سیستم ایمنى، 

بر شادابى پوست کودك تأثیرگذار است.
*مادر به  دلیل تماس چشمى که هنگام ماساژ با نوزاد دارد، شناخت 
و درك بهترى به واکنش هاى او مى یابد. این کار باعث افزایش 

مهارت او در نگهدارى از کودك مى شود.
*کودکانى که روزانه ماساژ مى شــوند خواب بهترى دارند و در 
بیدارى هم سرحال تر و خوش اخالق ترند. این کار سبب آزاد سازى 

اندورفین هورمون شادى در بدن او مى شود.
* در نوزادان کم وزن و زودرس که به مراقبت بیشترى نیاز دارند، 
ماساژ باعث مى شــود وزن گیرى بهترى نسبت به دیگر بچه ها 
داشته باشند. اما با توجه به شــرایط خاصى که آنها دارند قبل از 

انجام هر حرکتى با پزشک مشورت کنید.
*درد ناشى از درآوردن دندان و نفخ و جمع شدن گاز در روده هاى 

کودك با ماساژ تسکین مى یابد.
*میزان تنفس کودکانى که تجربه ماساژ دارند، کمتر و عمیق تر 
است و این کار باعث روان تر شدن ترشحات مخاطى و کمک به 

خروج این ترشحات مى شود.
*این نــوزادان، در آینده براى کنار آمدن با اســترس ها توانایى 

باالترى دارند و تحمل بیشترى در برابر درد خواهند داشت.
*کودك را از حدود ماه سوم پس از تولد مى توانید ماساژ بدهید. 

مدت زمان ماساژ بسته به ســن و واکنش هایى که کودك دارد 
مى تواند بین 5 تا 15 دقیقه باشــد. از وقت کافى، آمادگى الزم 
و شرایط روحى مناسب خود براى انجام ماساژ اطمینان حاصل 

کنید.
*بهتر اســت این کار در مکانــى خلوت و در دمــاى 25 درجه 
سانتیگراد انجام شــود تا نوزاد بدون پوشش هم در آن احساس 
راحتى کند. روغن هاى طبیعى و گیاهى مثل روغن زیتون، بادام 
شیرین و نارگیل انتخاب هاى خوبى هســتند تا در هنگام ماساژ 
پوست او زیر انگشتان تان آسیب نبیند و حرکت دست شما روى 

بدن کودك لذت بخش تر باشد.
*ماساژ کودك نباید با فشار دست باشــد. دقت کنید که نوازش 
و لمس بدن او، دور از ناحیه قلب باشد. ماســاژ او از شانه تا کمر 
آرامش بخش و براى خواباندن اش بسیار مفید است. لمس بدن 
نوزاد و حرکت آرام دست به سمت قلب فقط در زمانى که کودك 

بیدار و فعال است، مناسب خواهد بود.
*بهترین زمان براى ماساژ کودك، یک ساعت بعد از خوردن غذا 

و پس از استحمام است.
* کامل، آرام و بدون وقفه انجام شــدن ماساژ بسیار مهم است 
پس تمام حواستان به نوزاد باشد و به بهانه هاى مختلف، ماساژ 

را قطع نکنید.
* زیورآالتى را که هنگام ماساژ به نوزاد آسیب مى رساند از دست 

خود خارج کنید.
*ناخن  هایتان را کوتاه کنید و قبل از ماساژ دست ها را با آب ولرم 

و صابون بشویید تا گرم و تمیز باشند.
*ســطحى که کودك را روى آن قرار مى دهید خیلى نرم و فرو 

رونده نباشد.
*کودك بیمار را ماســاژ ندهید در عوض با آغوش گرفتن به او 

آرامش بدهید.

آنفلوآنزا یک بیمارى حاد و شایع است که شیوع آن در فصول 
سرد سال و به خصوص در پاییز اتفاق مى افتد. این بیمارى به 
علت درگیرى دستگاه تنفسى، بسیار مســرى بوده و شروع 
عالیم معموًال دو الى سه روز بعد از ورود ویروس به بدن است. 

عالیم بیمارى آنفلوآنزا شامل موارد زیر است:
تب همراه با لــرز در بیمارى آنفلوآنزا معمــوًال بین 37 تا 40 
درجه ســانتیگراد بوده و گاهى تا 41 درجه سانتیگراد هم باال 
مى رود، سرفه (اغلب سرفه خشک)، آبریزش و گرفتگى بینى، 
گلودرد، درد سینوس و گوش ها، درد گردن و پشت چشم ها، بى 
اشتهایى، تهوع، اسهال و استفراغ، احساس کوفتگى، دردهاى 
عضالنى و استخوانى (درد عضالت اغلب در پشت، بازوها و 

پاها)، افزایش تعریق و خشونت صدا.
باید توجه کرد که آنفلوآنزا با ســرماخوردگى متفاوت اســت. 
عالیم ســرماخوردگى معموًال به صورت تدریجى شــروع 
مى شــود و طى یک الى ســه روز بروز مى کند. در حالى که 
عالیم آنفلوآنــزا به صورت ناگهانى و طى چند ســاعت بروز 
مى کند. به طور کلى عالیم سرماخوردگى و آنفلوآنزا تا حدى 
شبیه به هم هســتند، با این تفاوت که سرماخوردگى معموًال 
خفیف تر اســت و ممکن اســت بدون تب و یا بــا تب پایین 
باشــد. درحالى که آنفلوآنزا معموًال با تب باال همراه اســت. 
همچنین مدت زمان الزم براى بهبــود آنفلوآنزا طوالنى تر از 

سرماخوردگى است.

از آنجا که ویروس هاى آنفلوآنزا در قطرات تنفســى موجود 
هستند، مى توانند از طریق سرفه و عطسه منتشر شوند. چنانچه 
ذرات عفونى ناشى از انتشــار قطرات آب دهان فرد مبتال به 
هنگام سرفه یا عطسه، توسط فرد دیگرى استنشاق شود و یا 
به وسیله دست و اشیاى آلوده شــده به قطرات آب دهان، به 
بینى یا گلوى فرد دیگر برسد، مى تواند بیمارى را منتقل کند. 
بنابراین رعایت موارد زیر مى تواند نقش مؤثرى در جلوگیرى 

از انتقال این عفونت داشته باشد:
در زمان شــیوع این بیمارى، هنگام احوالپرسى از در آغوش 
گرفتن، دست دادن و بوسیدن خوددارى کنیم. چنانچه با افراد 
مبتال در ارتباط هستیم، از ماسک استفاده کنیم. از تماس دست 

آلوده با چشم ها،  بینى و دهان خوددارى کنیم. اگر عالیم مشابه 
آنفلوآنزا داریم، از ســایر افراد حداقل یک متر فاصله بگیریم. 
چنانچه به آنفلوآنزا مبتال شدیم در منزل بمانیم و حداقل دو تا 
سه روز از رفتن به اجتماع (مهد کودك، مدرسه، محیط کار و...) 
خوددارى کنیم. در منزل از سایر افراد خانواده فاصله بگیریم 
و ضمن داشتن لوازم شخصى جداگانه (لیوان، بشقاب، قاشق 
و چنگال)، هنگام خواب نیز در اتاق جداگانه بخوابیم. هنگام 
سرفه و عطســه بینى و دهان خود را به طور کامل با دستمال 
کاغذى بپوشانیم. دســت ها را به طور مرتب و مکرر با آب و 
صابون بشوییم. دســتمال کاغذى را بالفاصله در سطل زباله 

در دار بیا ندازیم.

چرا 
کودك به 
ماساژ نیاز 
دارد؟

چند توصیه براى فرار از آنفلوآنزا

 مزایده اموال غیر منقول ( اسناد رهنى) 
شــماره آگهى : 139803902141000043 تاریخ آگهى : 29/ 10 / 1398 شماره پرونده 
: 139504002004000146 و139504002004000147 و139504002004000149 
و139504002004000148 و 139504002004000150 آگهى مزایده پرونده شــماره 
بایگانى : 9800367 مورد مزایده تمامت یک قطعه زمین نوع ملک طلق به پالك 299 / 253 
مفروز و مجزا شــده از 61 فرعى از اصلى مذکور واقع در بخش 16 شاهین شهر به مساحت 
98106 متر مربع مالکیت شرکت الکتروپمپ آب افشان سهامى خاص به عنوان مالک شش 
دانگ عرصه و اعیان ثبت گردیده است به حدود شماال به طول 591 متر شیاریست به خیابان 
8 مترى شرقا به طول 166 متر به حریم جاده آسفالته اصفهان تهران جنوبا به طول 591 متر 
شیاریست مشترك با قطعه 61 باقیمانده غربا به طول 166 متر شیاریست مشترك با قطعه 
250 فرعى باقیمانده طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى به نشانى بزرگراه اصفهان تهران 
بعد از پلیس راه اصفهان کاشان روبروى شهرك صنعتى مورچه خورت کارخانه الکتروپمپ 
آب افشان (نقشه جانمایى پیوست ) مراجعه ضمن اســتماع اظهارات نماینده بانک و ابالغ 
مامور اجرا بازدید و معاینه دقیق و برداشتهاى مورد نیاز از محل انجام گرفت محل مورد نظر 
به صورت یک کارخانه صنعتى تولید پمپ آب بنام الکتروپمپ آب افشــان در حال فعالیت 
مى باشد که طبق اسناد رســمى داراى 98106 متر مربع عرصه به ابعاد 166*591 متر مى 
باشد و ابعاد موجود محل تقریبا 571*166 متر به مســاحت 94786 متر مربع مى باشد که 
در قسمت شرقى زمین ساختمان هاى به شرح زیر موجود و یک باب ساختمان مهمانسرا و 
دوباب نگهبانى در ضلع غربى زمین احداث شده است و داراى یک چاه آب خشک شده و دیوار 
کشى و محوطه فضاى سبز و داراى انشعاب برق مى باشد مشخصات ثبتى عرصه و همچنین 
مشخصات ساختمانها و مستحدثات مجود ( نقشه پیوست ) طبق جداول زیر مى باشد : الف : 
مشخصات ثبتى : پالك ثبتى 253 / 299 که محدود است به شماال به طول 591 متر به زمین 
مجاور شرقا به طول 166 متر به بزرگراه اصفهان تهران جنوبا به طول 591 متر به کارخانه 
مجاور و غربا به طول 166 متر به زمین مجاور الزم به توضیح است که همه ششدانگ ملک 
فوق داراى هفت جلد ســند که در تاریخ 2 / 6 / 66 در دفتر اسناد رسمى شماره 11 با شماره 

49878 به شرکت الکترو موتورســازى اصفهان ( بموجب آگهى شماره 12608 – 1 / 9 / 
1379 منتشر شده در شــماره 16254 – 20/ 9 / 1379 روزنامه رسمى جمهورى اسالمى 
ایران به شرکت الکتروپمپ آب افشان سهامى خاص تغییر نام داده است انتقال قطعى شده 
است . مشخصات ساختمانها : نام – سیستم باربر – پوشش ســقف – کف – دیوار- نما و 
درب و پنجره – مساحت متر مربع – قدمت سال 1- نگهبانى – باربر آجرى – طاق ضربى 
گچ و رنگ – موزاییک – آجر نما – آجرنما آهنــى – 108 – باالى 20 و 2 – ادارى – باربر 
آجرى فلزى – طاق ضربى و گچ و رنگ و سنگ – آجر نما – آجر نما آهنى – 390 -  باالى 
20 و 3 – انبارهــا دو طبقه - * - ورق کرکره – ســیمانى - * - آجرنماآهنى – آجر نماى 
آهنى 819 /140 – باالى 20 و 4 – تانک - * - ورق کرکره – سیمانى - * - * - 84 – 5 
پارکینگ مسقف – ورق کرکره – آســفالت - * - * - 180 و 6 – سوله و ساختمان داخل 
آن – سوله فلزى – ورق کرکره – بتنى – آجرنما – آجر نماى آهنى – 1080 – باالى20 و 
7 – سوله و ساختمان داخل آن – سوله فلزى – ورق کرکره – بتنى – آجرنما – آجر نماى 
آهنى – 1080 و 8 – سوله – سوله فلزى – ورق کرکره – بتنى – آجر نما – آجرنما آهنى – 
1080 – باالى 20 و 9 – انبار- *-*-*-*-120 دوطبقه – 10 – سوله سوله فلزى – ورق 
کرکره – بتنى – آجرنما- آجرنماى – 630 – باالیى 25 و 11  - ســوله سوله فلزى – ورق 
کرکره – بتنى – آجرنما- آجرنماى – 945 – باالیى 25 و 12- ســوله سوله فلزى – ورق 
کرکره – بتنى – آجرنما- آجرنماى – 1710 – باالى 10 و 13 - سوله سوله فلزى – ورق 
کرکره – بتنى – آجرنما- آجرنماى – 1710 – باالى 10 و 14 - سوله سوله فلزى – ورق 
کرکره – بتنى – آجرنما- آجرنماى – 1710 – باالى 10و – 15- سوله و ساختمان داخلى 
آن – ســوله فلزى – ورق کرکره – بتنى – آجرنما- آجرنماى آهنى – 798- باالى 10 و 
16 – سوله نوساز نیمه کاره – ســوله فلزى – ورق کرکره و طلق نورگیر – بتنى –آجر نما 
– آجر نماآهنى – 1520 – نوساز – 17 – حوضچه بتنى – بتنى – عمق 5 متر – ضخامت 
30سانتى متر - * - * - 72 متر مربع - * و 18 – دیوار بتنى U شکل - * - ارتفاع 5 متر 
مربع – ضخامت 30سانت - * - * - 21 متر و 19 دیوار محوطه - * - * - 35 سانت – آجر 
نماى نرده فلزى – 20 – محوطه سازى جدول – آسفالت - * - * -*- متر مربع متر طول 

2000 / 12000 و 21 – مهمانســرا ضلع غربى – آجرى فلزى – طاق ضربى گچ و رنگ – 
سرامیک – آجرى – آجر نما – 650 – حدود 10 سال و 22- نگهبانى ضلع غربى – آجرى 
فلزى – طاق ضربى گچ و رنگ – موزاییک – آجرى – آجر نما – 120 – حدود 10 ســال 
با توجه به موارد فوق محل و موقعیت و کاربرى و مشــاهدات و معاینات هیات کارشناسى 
قدمت و مساحت ساختمان ها مساحت عرصه موجود قیمتهاى عرف محل ارزش کل پایه 
ششــدانگ پالك ثبتى 253 / 299 بخش 16 ثبت اصفهان با مشخصات موصوف فوق با 
کلیه ساختمان هاى موجودبدون در نظر گرفتن لوازم و تجهیزات وماشین آالت موجود مبلغ 
154600000000ریال برآورد و تعیین واعالم مى گردد . که بموجب اســناد رهنى و متمم 
شــماره 101956 و 157841 و 153055 و 153056 و 102805 و 126208 و 126206 و 
178874 و 153054 و 157839 دفتر15 اصفهان که به نفع بانک ملت در رهن قرار گرفته 
بنابر اعالم بستانکار فاقد بیمه مى باشد که از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه 5 / 12 / 98 واحد 
اجراى اسناد رسمى شاهین شهر واقع در شــاهین خیابان مدرس به مزایده گذارده مى شود 
مزایده از مبلغ 000 / 000 / 600 / 154 ریال ( پانزده میلیارد و چهارصد و شــصت میلیون 
تومان ) شروع و به هر کس خریدار باشــد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود . 
الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها با شــد 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 وجوده پرداختى 
بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک 
نوبت در روزنامه چاپ اصفهان مورخ 5/ 11 / 98 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى 
روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده برنده باید مبلغ 
ده در صد از پایه مزایده طى فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت 
شناسائى معتبر الزامى است ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تاپایان وقت ادارى همان 
روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید 742688/ م الف. 

سلطانیان – مسئول واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر 11/132

آگهى تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود خدمات پیشــخوان نوید سپاهان درتاریخ 
1398/10/29 به شماره ثبت 4688 به شناسه ملى 14008930240 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تاسیس ،راه اندازى و بهره 
بردارى از دفتر پیشــخوان خدمات دولت و بخش عمومى غیر دولتى یا 
دفاتر خدمات ارتباطات و فن آورى اطالعات (ICT) درصورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مــدت فعالیت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان نجف آباد ، بخش 
مرکزى ، شهر نجف آباد، محله فاز 1 شهرك آزادگان ، کوچه ((فرعى اول)) 
، کوچه نگین 8 [53] ، پالك 17 ، طبقه اول کدپســتى 8513941991 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100000000 ریال نقدى 
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم معصومه توازئى به شماره ملى 
1128869391 دارنده 49800000 ریال ســهم الشرکه خانم ملوك 
توازئى به شــماره ملى 1128873354 دارنده 200000 ریال سهم 
الشــرکه آقاى نورمحمد باتوانى به شماره ملى 1128888394 دارنده 
50000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم معصومه توازئى 
به شماره ملى 1128869391و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و 
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم ملوك توازئى به شماره 
ملى 1128873354و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى 
نورمحمد باتوانى به شماره ملى 1128888394و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى 
عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل یا رئیس هیــات مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى نجف آباد (745491)

آگهى تغییرات
شرکت تاسیساتى و ساختمانى صالح دژ سهامى خاص به شماره ثبت 9417 و شناسه ملى 
10260305038 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/10/18 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : محمد جعفر صالحى نجف آبادى با کد ملى 1090907941 بعنوان رئیس هیات 
مدیره و مدیر عامل و نوید صالحى نجف آبادى با کد ملى 1080007725 بعنوان نائب رئیس 
هیات مدیره و وحید صالحى نجف آبادى با کدملى 1091280673 بعنوان عضو هیات مدیره 
شرکت براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمى واوراق عادى با امضاى مدیر عامل منفردا 
و مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (745489)

آگهى تغییرات
شــرکت خدمات مســافرت هوایى جهانگردى 
و زیارتى عرشــیان پرواز نقش جهان ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 54609 و شناســه ملى 
14005166428 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عــادى بطور فوق العــاده مورخ 
1398/08/15 و نامه شماره 98/13/5765 مورخ 
1398/8/19 اداره حج و زیارت و 98/123/8844 
مــورخ 1398/8/19 اداره میــراث فرهنگى و 
گردشگرى اصفهان و نامه شماره 51656 مورخ 
1398/10/21 ســازمان هواپیمایى تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : ســیدمحمد میریان به شماره 
ملى 1292912863 به ســمت بازرس اصلى و 
ایمان انتشارى به شــماره ملى 1291962662 
به ســمت بازرس على البدل براى مدت یکسال 
مالى انتخاب گردیدند. مصطقى بیدقى به شماره 
ملى1282808753 به سمت رییس هیات مدیره 
و مدیرعامل و مریم السادات برگ گل به شمار ملى 
1288313896 به سمت نایب رییس هیات مدیره 
و عباسعلى بیدقى به شماره ملى 1198926686 به 
سمت عضو هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب 
گردیدند . تمامى اوراق و اســناد مالى و بهادار و 
تعهدات از قبیل چک ، سفته ،بروات ، قراردادهاى 
تعهد آور و استفاده از حسابهاى جارى و ثابت در 
بانکها با امضاى مدیرعامل منفردا و همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (742040)

آگهى تاسیس
شــرکت ســهامى خاص چکاوك بال اصفهان درتاریخ 1398/10/21 به شماره ثبت 964 به 
شناسه ملى 14008909853 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و 
صدور پروانه فعالیت نمى باشد . کشتارگاه مرغ(بازسازى و مدیریت کشتارگاه)، خرید و فروش 
مرغ زنده، مرغ گرم، مرغ منجمد و قطعات مرغ گرم و منجمد درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، 
شهرستان اردستان ، بخش مرکزى ، شهر اردستان، محله شهرك کاوه ، خیابان (کاوه جنوبى) ، 
کوچه کاوه یکم ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8381893947 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت 
است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با 
نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 8225041149 مورخ 
1398/10/03 نزد بانک کشاورزى شعبه مرکزى اصفهان با کد 2504 پرداخت گردیده است 
والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى مهدى رحمتى کچومثقالى به 
شماره ملى 0021662843و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مجید حاجى زاده 
به شماره ملى 1189339501و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى محسن رحمتى به شماره 
ملى 1189855755و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمدرضا رحمتى 
به شماره ملى 1189866447و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا 
: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى 
و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رییس هیات مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر 
مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى محمدرضا یزدانیان به شماره ملى 
1189360756 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى خانم مریم همتى دشت پاگردى 
به شماره ملى 1189926830 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اردستان (745083)

آگهى تغییرات
شرکت تاسیساتى و ســاختمانى صالح 
دژ سهامى خاص به شماره ثبت 9417 
و شناســه ملــى 10260305038 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1398/10/18 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد : محمد 
جعفر صالحــى نجف آبادى بــا کد ملى 
1090907941 وحیــد صالحى نجف 
آبــادى باکدملــى 1091280673 
و نویــد صالحى نجف آبــادى با کد ملى 
1080007725 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شــدند. نیکو دخت یزدانیان با کد ملى 
1090286287 بعنــوان بازرس اصلى 
و محمدرضا بزرگ زادارباب به شــماره 
ملى 1280997567 بعنوان بازرس على 
البدل براى مدت یکســال مالى انتخاب 
گردیدند. روزنامه نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (745492)



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

اى بندگان خدا! بدانید شــما و آنان کــه در این دنیــا زندگى مى کنید، 
بر همان راهى مى روید که گذشتگان پیمودند! آنان زندگى شان از شما 
طوالنى تر، خانه هایشان آبادتر و آثارشان از شما بیشتر بود که ناگهان 
صداهایشان خاموش و وزش بادها در سرزمینشان ساکت و اجسادشان 
پوسیده و سرزمینشــان خالى و آثارشان ناپدید شــد! قصرهاى بلند و 
محکم و بساط عیش و بالش هاى نرم را به سنگ ها و آجرها و قبرهاى 

موال على (ع)به هم چسبیده تبدیل کردند.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را در سایت روزنامه مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

تیم هاى استان هاى یزد، اصفهان و کردستان به ترتیب مقام اول 
تا ســوم پانزدهمین دوره المپیاد ورزشى بدمینتون مردان سازمان 

تأمین اجتماعى را کسب کردند.
به گزارش اداره روابط عمومى تأمین اجتماعى اســتان اصفهان،  
نتایج پانزدهمین دوره المپیاد ورزشــى بدمینتون مردان سازمان 
تأمین اجتماعى اعالم شد. این دوره از مسابقات با حضور 21 تیم 
و 105 ورزشکار از کارکنان سازمان تأمین اجتماعى به مدت سه 
روز به میزبانى مدیریت درمان تأمین اجتماعى اســتان اصفهان 
برگزار شد و در نهایت تیم هاى برتر این دوره از مسابقات پس از 
گذراندن مراحل مقدماتى، نیمه نهایى و نهایى مشخص و به شرح 

ذیل اعالم شدند:

  بخش انفرادى: 
رتبه اول: آقاى محمدجمال کرمى (کردستان)

رتبه دوم: آقاى حسین قاسملو (قزوین)
رتبه سوم: آقاى مصطفى پندآورى (خوزستان)

  بخش تیمى:
تیم اول (یزد): آقایان سید مهدى نظرى پناه، ابوالفضل روناسیان، 

روزبه سجادى، مجتبى میرزایى و مجتبى کاظم پور
تیم دوم (اصفهان): آقایان دکتر مهران نعمت الهى، دکتر سید عمید 
طباطبایى، اصغر شعراى نجاتى، ســید احمد موسوى و سیدحسن 

صالحى
تیم سوم (کردستان): آقایان محمد جمال کرمى، طاهر گرامى نژاد، 

جمیل مرادى، رحمت رضا ربابى و عبدا... خلیلى
گفتنى است؛ مراسم اختتامیه این بازى ها با حضور اشترى رئیس اداره 
تربیت بدنى سازمان، مدیرکل و مدیر درمان تأمین اجتماعى اصفهان، 
بازیکنان و سرپرستان تیم هاى شرکت کننده و جمعى از همکاران 

مدیریت درمان استان برگزار شد.
اشترى ضمن تشکر از همکاران اصفهانى که میزبان این مسابقات 
بودند اظهار کــرد: امیدوارم در مدتى که همکاران از اســتان هاى 
مختلف در اصفهان حضور داشتند لذت و بهره کافى را برده باشند. 
وى افزود: هر چند نواقص زیاد است ولى به رسم ادب تالش کردیم 
که در حوزه ورزش کوتاهى نکرده باشیم.  در پایان مراسم از تیم هاى 

برتر به رسم تشکر با لوح سپاس، مدال و کاپ، تقدیر به عمل آمد.

با معرفى تیم ها و نفرات برتر مشخص شد؛

اصفهان، نایب قهرمان المپیک 
بدمینتون مردان سازمان تأمین اجتماعى 

نوبت دوم

م الف: 736218روابط عمومی شرکت برق منطقه اي اصفهان

شماره نوع
مبلغ تضمین شرکت موضوع مناقصه مناقصه 

شرایط و  الزامات ورود به مناقصهدر مناقصه (ریال)

مناقصه 
980/1021عمومى

تهیه مصالح و اجراى 
عملیات ساختمانى مربوط به 

مقاوم سازى و بهینه سازى پست 
63/20 کیلوولت امیرکبیر

 316/000/000
ریال

دارا بودن گواهینامه صالحیت 
پیمانکارى حداقل رتبه 5 رشته ابنیه 
به همراه حداقل رتبه 5 نیرو صادره 
از سازمان برنامه و بودجه کل کشور

فراخوان 
ارزیابى 
کیفى

980/6006
ارزیابى کیفى توان تأمین 
و اجراى عملیات الکتریکى 

مربوط به توسعه پست 63/20 
کیلوولت کاشان 1

دارا بودن گواهینامه صالحیت ---
پیمانکارى حداقل رتبه 5 نیرو

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اي اصفهان

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به شماره  شبا IR 330100004101101430230298  نزد بانک 
مرکزى با مبلغ فوق الذکر در وجه شرکت برق منطقه اى اصفهان

نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به «سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. (تماس با کارفرما در صورت لزوم در 

ساعات ادارى روزهاى کارى با شماره 36270820- 031)
مهلت دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/10/29 لغایت ساعت 16 روز پنجشنبه مورخ 1398/11/10
جلسه توجیهی: حضور نمایندگان مجاز شرکت ها (همراه با معرفی نامه) در جلسه توجیهی و بازدید مناقصه شماره 980/1021  که در 
روز چهارشنبه مورخ 1398/11/16 ساعت 10:00 صبح واقع در استان اصفهان، خیابان امام خمینى، منطقه صنعتى امیرکبیر، روبروى 

آتش نشانى، پست 63/20 کیلوولت امیرکبیر برگزار مى گردد، الزامى بوده و عدم حضور به منزله انصراف از مناقصه خواهد بود.
مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه و فراخوان: نسخه الکترونیکی کلیه مدارك و مستندات اسناد مناقصه بایستی حداکثـر تا ساعت 
14:00 روز دوشنبه مورخ 1398/11/28 در «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) بارگذاري و نسخه فیزیکی آن در موعد مذکور 

به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اي اصفهان تحویل گردد.
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه 980/1021: ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1398/11/29 -  سالن کمیسیون معامالت 

ساختمان معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه اي اصفهان
سایر شرایط مناقصه:

به پیشنهادهائی که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده 
نخواهد شد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ضمنا « می توانید این آگهی را در سایت هاي اینترنتی مشاهده کنید 

http://iets.mporg.ir     www.tavanir.org.ir  www.setadiran.ir  www.erec.co.ir

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله اي
 شماره  980/1021 (شماره 2098001188000068 

در سامانه ستاد) و فراخوان ارزیابى کیفى شماره 980/6006 
(شماره 2098001188000070 در سامانه ستاد)

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در آیین آغاز بــه کار کارکنان 
جدیداالستخدام گفت: الگویى که باید سرلوحه کارهاى خود قرار دهید فرهنگ خوب 

کار کردن است تا بدون وقفه شاهد خدمات رسانى مطلوب به مردم باشیم.
مهندس هاشم امینى خطاب به کارکنان جدید شرکت آبفا استان اصفهان بیان کرد: 
باید بدانید فعالیت شما در شــرکت آبفا تأمین کننده خدمات حیاتى مانند آب شرب 
جمعیتى معادل چهار میلیون نفر است پس باید با تالش شبانه روزى در صدد خدمات 

رسانى پایدار به مردم باشید.
وى مسئولیت پذیرى، تعهد، تعلق سازمانى، خالقیت، نوآورى، پشتکار و تخصص را از 
جمله ویژگى هایى برشمرد که کارکنان جدید باید در انجام وظایف محوله آن را اعمال 
کنند و اظهار کرد: هم اکنون که توفیق سقایى نصیب شما گردید باید با تالش و ارائه 
ایده هاى جدید زمینه هاى ارتقاى خدمت رسانى به مردم را در سطح استان مهیا کنید.
مهندس امینى با بیان اینکه بیش از نیم قرن از آغاز فعالیت شــرکت آب و فاضالب 
مى گذرد خاطرنشان ساخت: صنعت آب و فاضالب از استان اصفهان به سایر نقاط 
کشور رسید و در واقع اصفهان پایه گذار صنعت آبفا در کشور است و از آن زمان تاکنون 

آبفا اصفهان در بسیارى از زمینه ها در کشور سرآمد مى باشد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با تأکید بر حفظ جایگاه آبفا اصفهان 
در کشور خاطر نشان ســاخت: از کارکنان جدید انتظار مى رود نه تنها امانتدار خوبى 
در حفظ و نگهدارى تأسیسات و دانش فنى صنعت آبفا در اصفهان باشند بلکه باید با 
کسب بیشتر دانش و مهارت بستر شکوفایى بیش از پیش این صنعت را در اصفهان 

فراهم کنند.
وى افزود: از کارکنان جدید انتظار مى رود عضو بســیار اثر گذارى در خانواده بزرگ 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان باشند و با خالقیتى که در انجام وظایف محوله 

به خرج مى دهند نیروى بسیار ارزنده و اثرگذار براى صنعت باشند.
امینى سهل انگارى در انجام وظایف را فاجعه بار خواند و اعالم کرد: تأمین پایدار آب 
شرب سالم و بهداشــتى جمعیت بالغ بر چهار میلیون نفر، دفع، جمع آورى و تصفیه 
بهداشتى فاضالب بسیارى از ساکنان اســتان بر عهده کارکنان شرکت آبفاست که 
باید در انجام این وظایف حساس نهایت دقت را به خرج دهند چرا که سهل انگارى در 
تأمین آب شرب سالم و بهداشتى مردم مى تواند حوادث جبران ناپذیرى را به بار آورد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان در آیین آغاز به کار کارکنان جدیداالستخدام این شرکت:

اصفهان پایه گذار صنعت آبفا در کشور است


