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چند روش براى کوچک کردن شکم شناخت استعدادهاى کودکان در جشنواره «کمانک اصفهان» یک «جوجه تیغى» سینماهاى جهان را تصرف کردرمز پویا، خرید اینترنتى را کم کرد همه در انتظار هفته آینده سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

شگفتى هاى 
ساعت بدن

معتادان متجاهر در اصفهان جمع مى شوند
3

2

3
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ذخیره سازى
6000 ُتن میوه شب عید 

تب تازه تورم، از ماشین و 
سکه تا گوشت قرمز

ضررى که قاچاقچیان 
به برند زعفران ایران 

مى زنند زاینده رود 5
از ابتداى سال 99 
جارى خواهد بود

بدن انسان شگفتى هاى بسیارى دارد که یکى از آنها ساعت 
بدن است. عملکردهاى مشخص بدن هر روز حدود یک ساعت 

معین در بدن شروع به فعالیت مى کنند.  «ساعت بیولوژیکى 
بدن» در مغز در بخش پایینى هیپوتاالموس قرار دارد. به طور 

کلى، ساعت درونى بدن به شما کمک مى کند...

مدیــرکل میــراث فرهنگــى، گردشــگرى و 
صنایع دســتى اصفهان با بیان اینکــه یکى از 
مهمترین ارکان سفر و گردشگرى، موضوع اقامت 
و بحث اسکان مســافران در محیطى مناسب و 
ایمن است، گفت: با توجه به اینکه هر ساله و در 
تعطیالت نوروز، اســتان اصفهان میزبان تعداد 
بیشمارى از گردشگران نوروزى است، در نوروز 
99 نیز همانند سال هاى گذشته، برنامه ریزى هاى 
الزم به منظور اسکان و اقامت این گردشگران در 

استان انجام مى شود.
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توقف فعالیت نیروگاه شهید منتظرىتوقف فعالیت نیروگاه شهید منتظرى
به دلیل کمبود گاز در اصفهان رخ دادبه دلیل کمبود گاز در اصفهان رخ داد

3

جزئیات تصمیمات اتخاذ شده در جلسه روز گذشته شوراى مبارزه با مواد مخدر استان 

او 2 سال پیش در لیست کرانچار بود

ستاره اى که به سپاهان نیامد
هافبک ملى پوش تیم پاختاکور ازبکســتان با دو بازى ابتدایى مرحله 
گروهى نشان داد یکى از ستاره هاى لیگ قهرمانان آسیا 2020 خواهد 

بود.
اولین بارى که از جالل الدین ماشــاریپوف شنیده بودیم به بازى هاى 
مقدماتى جام جهانى 2018 بر مى گشــت که از او بــه عنوان یکى از 

ستاره هاى تیم ملى ازبکستان...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

معاون میراث فرهنگى اصفهان خبر داد

حضور مردم 
در انتخابات، مانع 

دخالت 
بیگانگان است

احتمال افت فشار و قطعى گاز و برق دور از ذهن نیست
در صورت ادامه روند رو به رشد مصرف گاز در بخش خانگى

3

آگهى مزایده شماره 98/5 ( فروش امالك و مستغالت بانک تجارت )
مدیریت شعب بانک تجارت اســتان اصفهان در نظر دارد امالك 
مازاد بر نیاز خــود واقع در اصفهان را به شــرح زیــر و با وضع 
موجود ، با شرایط نقد و نیز نقد و اقســاط ( با نرخ سود 12٪   براى 
شهرســتان ها و 14٪ براى مرکز اســتان ) در قالب قرارداد اجاره 
بشرط تملیک و با شــرایط زیر از طریق مزایده عمومى به فروش 
برساند. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر، بازدید 
از امالك،دریافت برگ درخواست شــرکت در مزایده به نشانى : 
اصفهان، خیابان شیخ بهائى، نبش خیابان ابوذر ، ساختمان مدیریت 
شعب بانک تجارت استان اصفهان – دایره تدارکات و مهندسى و 

تسلیم پیشنهادات خود حداکثر تاپایان وقت ادارى مورخ98/12/08 
به دبیرخانه این مدیریت مراجعه فرمایند. بازگشــایى پاکتها در 
تاریخ 98/12/10 رأس ساعت 10 در محل ساختمان مدیریت شعب 
بانک تجارت استان اصفهان به نشانى فوق انجام خواهد شد و حضور  
شرکت کنندگان درجلسه بازگشایى بالمانع است. چنانچه تغییرى 
در تاریخ  بازگشــایى پاکتها صورت گیرد، مراتب تلفنى به اطالع 

شرکت کنندگان خواهد رسید .  
ضمنــًا متــن آگهــى درســایت بانــک تجــارت به نشــانى

 www.tejaratbank.ir  قابل دسترسى مى باشد.

شرایط واگذارى :
الف ) نقدى ب) نقد و اقساط بصورت پرداخت 30٪ نقد و الباقى در اقساط 

18 ماهه بدون سود اعالمى.
ج) نقد و اقساط بصورت پرداخت 25٪ نقد و مابقى در اقساط 36 ماهه 

با سود اعالمى.
د) نقد و اقساط بصورت پرداخت 25٪ نقد و مابقى در اقساط 48 ماهه 

با سود اعالمى. 
ه) نقد و اقساط بصورت پرداخت 25٪ نقد و مابقى در اقساط 60 ماهه با 

سود اعالمى.

توضیحات :
 1- مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5٪ قیمت پایه مزایده مندرج 
در آگهی می باشد که می بایست به حساب شماره 01821474 نزد بانک 

تجارت واریز گردد.
2- شرکت کنندگان مبلغ 000ر200ریال (به حساب کارمزد فروش اسناد 
به شــماره 01854879 نزد بانک تجارت)واریز و فیش را ضمیمه برگ 

پیشنهاد نمایند.
 (ضمناً مبلغ دریافتى جهت خرید اسناد به هیچ وجه مسترد نخواهد شد).

3- رعایت مفاد فرم پیشنهاد شرکت در مزایده الزامی می باشد و بهاي 

پیشنهادي باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون خط خوردگی بوده 
و درپاکت الك و مهر شده (دربسته)تسلیم گردد.

4-کلیه امالك عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و بازدید 
از محل با هماهنگی قبلی امکانپذیر می باشد .

5- بانک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد.
6- هزینه آگهى از برندگان مزایده اخذ مى گردد و اخذ پایانکار امالك در 

صورت نیاز ، به هزینه و عهده خریدار مى باشد .
7- تخلیه امالك متصرف دار به عهده و هزینه خریدار بوده و سند آن 

بصورت ارائه وکالت نامه بالعزل انتقال مى یابد.

مزایده 98/5 اسفند ماه 98
مساحت  عرصهنوع ملکآدرس ردیف

 ( متر مربع )
مساحت تقریبى اعیانى

توضیحاتمبلغ پایه مزایده ( به ریال )شرایط پرداختوضعیت کنونى ( متر مربع )

ششدانگ38,000,000,000الفتخلیه347/5  (اصالحى دارد) 167/5 اصالحى داردمحل سابق بانکاصفهان - خیابان نشاط - نرسیده به خیابان هشت بهشت غربى - نبش کوچه قصر منشى1

آپارتمان مسکونى طبقه سواره اصفهان - خیابان احمدآباد-خیابان خواجه نظام الملک - کوچه نظام الملک (2)2
ششدانگ8,567,500,000جتخلیه171/35*همکف

ششدانگ1,875,000,000هتخلیهمخروبه75اصالحى داردمسکونىاصفهان - خیابان کمال -جنب پارك کمال - محله جهانباره- کوچه سرطاوه3

ششدانگ18,359,980,000هتخلیه174/66219/66محل سابق بانکاصفهان- خیابان آیت اله اشرفى اصفهانى - نرسیده به خمینى شهر - ایستگاه آقا- محل سابق شعبه کهندژ4

ششدانگ51,000,000,000جتخلیه172*محل سابق بانکاصفهان - خیابان شیخ بهایى - حد فاصل چهارراه قصر و چهارراه آذر - مجتمع صفا - مقابل مسجد - محل سابق شعبه شیخ بهایى 5

داراى قولنامه عادى42,021,000,000هتخلیه207*محل سابق بانکاصفهان - خیابان طالقانى - مقابل مسجد حاجى میرزا محمد هاشم -داخل بازار بزرگ کامپیوتر  اصفهان 6

ششدانگ13,298,250,000جتخلیه75/99*محل سابق بانکاصفهان - خیابان مسجد سید-نرسیده به چهارراه وفایى - مجتمع تجارى قائم- طبقه همکف7

ششدانگ8,650,000,000جمتصرف دارد.190اصالحى دارد125اصالحى داردیک باب منزل مسکونىاصفهان - خیابان جى- خیابان مهر - کوچه شهیدان مجلسى - نبش بن بست فرهاد - پالك 884

فروش 20حبه مشاع از 72 حبه 4,653,875,000جمتصرف دارد.180/15*آپارتمان مسکونىاصفهان- خیابان آبشار سوم - خیابان مسرور-کوچه باغ ارم- مجتمع مسکونى آناهیتا-طبقه دوم- واحد 2 غربى9
ششدانگ

ششدانگ14,344,600,000جمتصرف دارد.168/76*آپارتمان مسکونىاصفهان - خیابان آپادانا دوم -روبروى کوچه طالقانى - مجتمع مسکونى مهتاب - طبقه اول10

ششدانگ10,542,100,000دتخلیه147اصالحى دارد170/3اصالحى داردیک باب منزل مسکونىاصفهان - مشتاق دوم - خیابان بازارچه - کوچه شهید نظرى- کوچه شهید اکبر شهبازى- پالك 1159

ششدانگ4,459,500,000جتخلیه99/1*آپارتمان مسکونىاصفهان - اتوبان چمران - خیابان اشراق- کوچه شماره یک ( شهر آرا )مجتمع قصر شهرآرا - طبقه اول - واحد جنوب غربى 12

ششدانگ4,324,500,000جمتصرف دارد.96/1*آپارتمان مسکونىاصفهان - اتوبان چمران - خیابان اشراق -کوچه شماره یک ( شهر آرا )مجتمع قصر شهرآرا - طبقه چهارم- واحد شمالى13

ششدانگ4,782,150,000جتخلیه106/27*آپارتمان مسکونىاصفهان - اتوبان چمران - خیابان اشراق -کوچه شماره یک ( شهر آرا )مجتمع قصر شهرآرا - طبقه چهارم- واحد شمال شرقى14

فروش صرفًا دو دانگ مشاع از 35,350,000,000جمتصرف دارد.436 اصالحى دارد115/30اصالحى داردتجارى - دفتر کاراصفهان-خیابان حکیم نظامى-مقابل بانک پارسیان- نبش بن بست شماره 19 ( وحید )15
ششدانگ عرصه و اعیان

با قولنامه عادى به فروش مى رسد.15,760,600,000الفمتصرف دارد.293/80281/9یک باب منزل مسکونىاصفهان- میدان جهاد - ابتداى خیابان آتشگاه- کوچه شماره 5- بن بست بهار- پالك1647

داراى قولنامه عادى704,250,000دتخلیه*156/5باقیماندهقطعه زمین( فضاى سبز )چادگان - شهر رزوه -بر بلوار خلیج فارس17

با وضع موجود داراى دفترچه قرارداد 15,523,500,000جتخلیه 44641730محل سابق کارخانهکاشان - شهرك صنعتى امیرکبیر -بلوار امیرکبیر - کمربندى - محل سابق شرکت قصر امیدکاشان18
واگذارى

ششدانگ2,165,100,000جمتصرف دارد.187/20180یک باب منزل مسکونىکاشان- خیابان کارگر- کوچه مالک اشتر19

مشاع و فاقد حقآبه180,655,600جتخلیه*291/38یک قطعه زمین کشاورزىشهرضا - صحراى آب باریک20

ششدانگ6,295,500,000همتصرف دارد491340یک باب منزل مسکونىشهرضا - میدان طالقانى - خیابان حافظ غربى - کوچه مصال - پالك 2127

ششدانگ14,500,000,000بتخلیه535/60373محل سابق بانککاشان-خیابان امیرکبیر - فین بزرگ22

ششدانگ17,914,000,000جمتصرف دارد279479یک باب منزل مسکونىکاشان - خیابان امیرکبیر- بلوار الهیه -کوچه فرشته سوم23

ششدانگ16,442,500,000جتخلیه526/5373محل سابق بانککاشان - میدان عامریه - بلوار شهداى فین- میدان نعنا- خیابان عامر ابن ناصر فینى24

صرفًاششدانگ سرقفلى و سه دانگ 16,845,250,000الفتخلیه72/40اصالحى دارد42اصالحى داردمحل سابق بانک کاشان - بازار بزرگ کاشان- بعد از راسته اصلى بازار - روبروى مسجد میانچال25
مشاع مالکیت به فروش مى رسد.

ششدانگ11,772,000,000الفتخلیه292879/30محل سابق بانککاشان - نوش آباد - میدان شهدا- سمت راست  ( ادامه بلوار جالل زادگان )26

صرفًا 4/5 دانگ مشاع از ششدانگ به 23,235,000,000جمتصرف دارد.577/5اصالحى دارد880اصالحى داردیک باب منزل مسکونىکاشان - خیابان امیرکبیر-کوچه ابریشم 2745
فروش مى رسد.

محل سابق بانک و طبقه اریسمان - خیابان امام خمینى 28
ششدانگ6,965,370,000الفتخلیه613اصالحى دارد284اصالحى داردفوقانى مسکونى 
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مدیریت شعب بانک تجارت استان اصفهان

پوریا پورسرخ 
مجرى مسابقه 
«ایرانیش» شد 

ت 

5

من به پنالتى ها  من به پنالتى ها  
اهمیت نمى دهماهمیت نمى دهم

مربى گلرهاى سپاهان:مربى گلرهاى سپاهان:
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آشــفتگى و تب تند تورمى در بازار خودرو، ارز و برخى 
کاالهاى اساسى تشدید شده است.

بازار خودرو این روز ها آشــفته تر از هر زمانى اســت، به 
طورى که در معامالت یک ماهه اخیــر بازار خودرو به 
یک بازار مکاره تبدیل شده اســت. این دالالن هستند 
که با اعالم معامالت صورى به صورت لفظى نرخ اعالم 
مى کنند، هدف آنها این اســت که هر روز نرخ ها را باال 

ببرند تا سود هاى باد آورده بیشترى نصیب آنها شود.
بازار سکه هم دچار تغییرات قیمتى شده است. در حالى 
نرخ سکه در یک هفته اخیر به چهار میلیون و 970 هزار 
تومان رسید که دیروز هر قطعه ســکه تمام بهار آزادى 

طرح جدید در جریان معامالت بازار آزاد تهران با قیمت 
پنج میلیون و 250 هزار تومان معامله شد.

رئیس اتحادیه گوشــت گوســفندى هم از افزایش ده 
هزارتومانى قیمت هرکیلو گوشت گوسفندى در بازار خبر 
داد و گفت: شرایط بازار گوشت طى یکى دو هفته اخیر 
متالطم بوده و در حدود ده روز اخیر قیمت هرکیلوگرم 
گوشت گوســفندى ده هزارتومان افزایش یافته است. 
على اصغر ملکى افزود : قیمت هر کیلوگرم شــقه بدون 
دنبه خرید مغــازه دار از 82 هزارتومان به 92 هزارتومان 
رسیده که با اعمال 10 درصد سود به مصرف کنندگان 

عرضه مى شود.

عضو هیئت رئیسه اتحادیه کســب و کارهاى اینترنتى 
با اشــاره به انتشــار برخى آمارها مبنى بر کاهش خرید 
اینترنتى گفت: انتظار داشتیم با اجبارى شدن رمز پویا این 
اتفاق رخ دهد و حتى برخى کسب و کارها آمار 30 درصد 

را اعالم کردند.
رضا الفت نســب در خصوص تأثیر رمز پویا بر کسب و 
کارهاى اینترنتى گفت: گزارشات متعددى مبنى بر کم 
شــدن معامالت در این حوزه به ما رسیده است . ارسال 
رمز دوم از طریق اپلیکیشن و پیامک و مدت زمان یک 
دقیقه اى آن باعث بروز مشکالتى شده به خصوص براى 
افرادى که ســن باالیى دارند. وى ادامه داد: در بیشــتر 

شرکت ها کارت بانکى به نام مدیرعامل است اما کارت 
در دست مأمور خرید و به صورت تنخواه هزینه مى شود 
اینکه هر دقیقه به دنبال مدیرعامل باشند تا رمز دوم را 

بگیرند کار را سخت مى کند.
وى در خصوص اینکه سایر کشورها چگونه با این پدیده 
برخورد کرده اند،  گفت: این موضوع متأســفانه فقط در 
ایران اتفاق مى افتد در کشــورهاى دیگر بحث کردیت 
کارت از امنیت باالیى برخوردار اســت و به این راحتى 
نمى توان از آن سوء استفاده کرد. الفت نسب افزود: طرح 
فعلى نشان داد که کارآمد نیست و مشکالت زیادى را به 

وجود آورده است.

تب تازه تورم، از ماشین و 
سکه تا گوشت قرمز

رمز پویا
 خرید اینترنتى را کم کرد

حمله به
 قوى ترین مرد ایران 

بامداد جمعــه، یک نزاع   خبرورزشى|
خیابانى، رامیــن فرج نژاد قهرمان مســابقات 
رشــته قوى ترین مــردان ایران را تا آســتانه 
مرگ پیش بــرد. او که ســاکن کرج اســت، 
شــب حادثه در بــاغ خانوادگى شــان بوده.
 رامیــن مــى گوید: «ســاعت 2 شــب بود و 
خواب بــودم. نگهبان باغ بیــدارم کرد و گفت 
بــرادرت کامــران با چنــد نفر درگیر شــده
 و بیســت ســى نفر دارند او را مى زننــد. تا به 
محل درگیرى رســیدم، دیدم هفت هشــت 
نفر از آنها اســلحه دارند و یکــى از آنها تفنگ 
را گذاشــته روى ســر برادر من. تا به ســمت
آنهــا دویــدم، یکــى از آنهــا با اســلحه به 
شــکم من شــلیک کرد.» فرج نــژاد بعد از
 این حادثه، به بیمارســتان نور شــهر اندیشه 
منتقل شده و بالفاصله تحت عمل جراحى قرار 
مى گیرد و در حال حاضر وضعیت مســاعدى 

دارد.

«اوهام» مجوز گرفت
باالخره کنســرت «اوهام»   برترین ها|
بعد از 20 ســال مجوز گرفت. شهرام شعرباف 
کنســرت هایى را بــه صورت فــردى برگزار 
کرده ولى این اولین کنســرت رسمى «اوهام» 

پرخاطره است.

چند خانوار تک نفره 
داریم؟ 

  رویداد24 | رئیس گروه توانمندسازى 
خانواده و زنان ســازمان بهزیستى در برنامه اى 
رادیویــى گفــت: خانوار هــاى تــک نفــره 
در نتیجه برنامه ریزى هاى نادرســت به وجود 
آمده اند. معصومــه توکلى با اشــاره به اینکه 
در حــوزه خانوار هاى تک نفره بررســى هاى
 کامل و جامعــى را در اختیــار نداریم، عنوان 
کرد: در حال حاضر حــدود 5/5 میلیون خانوار 
تک نفــره در ایــران زندگى مى کننــد، اما به 
این آمــار نمى توان اســتناد کــرد. وى افزود: 
بیش از 20 میلیــون خانوار در کشــور زندگى 

مى کنند.

خبر خوش براى
  چند قلودارها

  باشگاه خبرنگاران جوان | مدیرکل 
دفتر توانمندســازى خانواده و زنان بهزیستى 
کشــور درباره جزئیــات پرداخت مســتمرى 
به خانواده هــاى داراى فرزنــد چندقلو، اظهار 
کــرد: این کمــک هزینه بــراى خانواده هاى 
داراى فرزند چندقلو تا پایان شــش ســالگى 
کــودکان ارائــه مى شــود و همچنیــن تمام 
خانواده هاى کم درآمد داراى فرزند ســه قلو و 
باالتر از کمک هزینه معیشت به صورت ماهیانه 

بهره مند خواهند شد. 

فعًال 
عمره انجام نمى شود

رئیس ســازمان حــج و زیارت در    ابنا|
پاسخ به این پرسش که آیا ســفر عمره مفرده 
براى ایرانیــان از ســرگرفته خواهد شــد یا 
خیر گفت: بعد از جلســه مذاکــرات حج تمتع 
99 با وزیر حج عربســتان، پیشــنهادى براى

 موضوع عمره مطرح شــد. موضوع اساسى در 
خصوص عمره راه اندازى کنسولگرى جمهورى 
اســالمى ایران یا دفتر حافظ منافع ایران است 
که این مهــم همچنان الینحل مانده اســت. 
علیرضا رشــیدیان بــا بیان اینکه حــدود پنج 
میلیون و 800 هزار نفر براى عزیمت به عمره 
مفرده نام نویســى کرده اند، گفت: اعزام ها و
 از ســرگیرى آن منوط به آن اســت که طرف 
عربســتانى با درخواســت بحق مــا موافقت

 کند.

اسالم
 بازنشسته  ندارد

  ایمنا| نماینــده ولــى فقیــه در اســتان 
اصفهان در جمع رزمندگان و بازنشســتگان ســپاه 
پاســداران انقالب اسالمى ســاکن منطقه درچه 
اصفهان اظهار کرد: ســپاهى بازنشســته نیست و 
بازنشسته اى ندارد و باید گفت ســپاهى همواره در 
هر حالت و در هر جایگاهى به دفاع از این مرز و بوم 

پرداخته است.
 آیت ا... سید یوســف طباطبایى نژاد افزود: نه تنها 
سپاه بازنشسته اى ندارد بلکه با دیدگاه کلى تر، اسالم 
بازنشســته اى ندارد مگر به دلیل عدم توانایى  و این 
بدان معناســت که تا زمان وجود توانایى باید براى 

اسالم و حفظ آن قدم برداریم.

گرانى هست
اما مردم رأى مى دهند

روزنامه «کیهان» در یادداشتى   برترین ها |
با عنوان «شــکر نعمت انقالب» اطمینان خاطر داد 
که میزان مشــارکت مردم در انتخابات مجلس باال 

خواهد بود.
 این روزنامــه در ادامه نوشــت:  «گرانى هســت، 
مشکالت هســت، رانت خوارى و تبعیض هست و 
خیلى چیزهاى دیگر هم هســت که البته در نظام پا 
گرفتــه از مجاهدت ها و شــهادت طلبى ها و... نباید 
باشــد... مردم به ویژه طبقات پایین تر جامعه آنها را 
با عمق وجود و در مسیر زندگى روزمره خود لمس و 
احساس مى کنند با این همه اما جمعه در پیش باز هم 

مردم خواهند آمد.»

وارد لیست سیاه مى شویم؟
رئیــس کل بانک مرکــزى درباره   انتخاب |
احتمال تصویب نشــدن FATF و قطع همکارى 
بانک هاى کشورهاى دوست با ایران گفت: هر کسى 
یک نظرى دارد اما اینکه چه اتفاقى بیافتد مشخص 

نیست. 
عبدالناصر همتــى افزود: یک احتمــال وجود دارد 
که ایران وارد لیست سیاه شــود اما احتمال قوى تر 
این اســت که در این لیســت قرار نگیرد. وى تأکید 
کرد: به نظر من اتفاق بــدى که برخى فکر مى کنند 
رخ نخواهــد داد. رئیس کل بانک مرکــزى درباره 
ادعاى سوداگران بازار ارز براى رسیدن افزایش نرخ 
ارز به مرز 20 هزار تومان نیز گفــت: آنها مى توانند 
چنیــن آرزویى را داشــته باشــند آرزو بــر جوانان

 عیب نیست.

پایان ممنوع التصویرى؟
 برترین ها | خبرگزارى دولتــى «ایرنا» در 
تصاویرى از مراسم یادبود مرحوم احمد دعائى، برادر 
محمود دعائى (مدیرمسئول روزنامه «اطالعات») 
تصویر سید محمد خاتمى را به صورت واضح منتشر 

کرد. 
برخى گمانه زنى ها حاکى اســت کــه احتمال دارد 
ممنوع التصویــرى رئیــس دولــت اصالحــات 
به پایان رســیده باشد. در این مراســم چهره هایى 
همچــون ظریــف، جهانگیــرى و ناطــق نورى

 حضور داشتند.

جعبه سیاه
 ارسال مى شود؟

  تسنیم| وزیــر راه و شهرســازى در جمع 
خبرنگاران در خصوص آخریــن وضعیت بازخوانى 
جعبه سیاه هواپیماى اوکراینى اظهار کرد: سازمان 
هواپیمایى کشــورى بــراى تأمیــن نرم افزارها و 
تجهیزات مورد نیاز جهت بازخوانى این جعبه سیاه 

اقداماتى را در دست اجرا دارد.
 محمد اســالمى ادامه داد: با توجه بــه اینکه جعبه 
سیاه هواپیما آسیب دیده باید با دقت آن را بازخوانى 
کنیم. وى تأکید کــرد: چنانچه نتوانیــم این کار را 
انجام دهیم با هماهنگى با اوکراینى ها جعبه ســیاه 
را براى بازخوانى اطالعات آن به کشور ثالث ارسال 

خواهیم کرد.

خبرخوان

حجت االسالم پورصدقى، متولد سال 1363 و تنها رقیب 
آیت ا... یزدى در انتخابات میان دوره اى مجلس خبرگان 
در استان قم اســت. او در گفتگویى به این پرداخته که 
رقابتش با آیت ا... یزدى بر ســر ورود به این مجلس، 

کامًال دوستانه است! 
پورصدقى مى گوید: انتخابات در قم از حساسیت هاى 
خاص خود برخوردار است و در عین حال انتخاباتى سالم 
است که در آن رقابت وجود دارد، اما این رقابت دوستانه 
اســت، از ســر تا پاى این رقابت باید ادب و احترام به 

بزرگان ببارد و بر این موضوع تأکید جدى دارم.
این کاندیداى خبرگان همچنین در بخش دیگر سخنان 
خود از آیت ا... یزدى به عنوان اســتاِد اســتاد خود یاد 
مى کند و با تجلیل از ســوابق انقالبــى رئیس جامعه 

مدرسین تأکید مى کند که آیت ا... یزدى از جان و دل به 
انقالب و حوزه خدمت کرده است.

وى در ادامه با انتقــاد از تالش برخى بــراى تخریب 
آیت ا... یزدى مى گوید: جایگاه آیــت ا... یزدى براى 
کسانى که با انقالب و تاریخ آن آشنا هستند و مسئوالن 
نظام را مى شناسند کامال مشــخص است و بر کسى 
پوشیده نیست. او مى گوید: بنده هیچوقت خود را رقیب 
آیت ا... یزدى نمى دانم کــه بگویم مى خواهم در برابر 

ایشان بایستم چرا که این کار را بى ادبى مى دانم.
وى گفت: انتخابات خبرگان قم انتخاباتى بین استاد و 
شاگرد اســت، حواس مردم باید به این نکته باشد و این 
موضوع را لحاظ کنند که شاگردى از حوزه با یک استاد 

حوزه در انتخابات حضور دارند.

وضع اصولگرایان از حیث اتحاد خیلى جالب نیست، گروه هاى مختلف 
لیست هاى متنوعى دادند. گروهى به سرلیستى قالیباف با تأکید روى 
نواصولگرایى و انقالبیگــرى وارد عرصه شــده، گروهى نزدیک به 
آقاتهرانى که البته پایدارى  ها هستند و گروه هاى دیگرى مثل آن لیستى 
که محمد حسینى سرلیست آن است. اما ظاهراً تحرك اصالح طلبان و 
خبرهایى که از ائتالف میان آنها مى آید، اصولگرایان را هم تکان داده 

و آنها هم به صرافت افتاده اند ائتالف کنند.
روزنامه «صبح نو» از ائتالف اصولگرایان خبر داد و نوشــت: «بعد از 
مذاکرات فشــرده میان جریانات انقالبى وحدت کامل بر روى یک 

لیست واحد حاصل شد.»
محمود رضوى، چهره نزدیک به قالیباف هم در همین رابطه در توییتر 
خود نوشت: «تالش هاى چند روزه دکتر قالیباف براى وحدت سرانجام 
نتیجه داد. نیروهاى انقالب براى وحدت بر روى یک لیست واحد در 

تهران به توافق رسیدند.»
همچنین وحید یامین پور،  کاندیداى اصولگراى انتخابات مجلس از 

احتمال انصراف خود در پى ائتالف اصولگرایان خبر داد.

روزنامه اصولگراى «جوان» در مطلبى نوشت:  «متأسفانه ازدواج سفید 
این روز ها رو به گسترش اســت و هر روز بر تعداد طرفدارانش افزوده 
مى شود. نوعى زیر یک ســقف بودن بدون ایجاد تعهد و برخوردارى از 
حقوق مشخص. رابطه هایى متزلزل که بر پایه شهوت و غرایز جنسى 
شکل مى گیرد و هرگونه آسیبى از سوى طرفین به دلیل عدم ثبت ازدواج 
و غیر قانونى بودن قابل پیگیرى نیست و عفاف و حیا به شدت در مخاطره 
است... روزگارى زن هاى مطلقه و اغلب جوان به خانه پدرى باز مى گشتند 
تا شاید یک بار دیگر شانس ازدواج به آنها روى آورد، اما حاال با باال رفتن 
آمار طالق و افزایش زن هاى مطلقه میل به زندگى مجردى و مستقل 
افزایش یافته و به راحتى مى توان فهمید چه بالیى ســر جامعه مى آید. 
زنى که مطلقه و تنهاست و موظف نیســت براى کار ها و رابطه هایش 
به کســى جواب پس بدهد و نتیجه اش مى شود بلبشــویى که به این 
راحتى ها نمى توان آســیب هایش را جمع کرد. در حال حاضر استقالل 
معناى دیگرى دارد و هر روز بر طرفدارانش افزوده مى شود. باید براى 
تک تکشــان «و ان یکاد» خواند و هر روز آنها را به خداى بزرگ سپرد 

و راهى شهر کرد و با هزار دلهره منتظر ماند تا به سالمت بازگردند.»

سخنران معروف طیف اصولگرا در یک همایش انتخاباتى گفت: مردم 
مسیر این مجلس را تغییر دهند.

به گزارش «فارس»، سعید قاسمى در همایش یک لیست انتخاباتى 
در مجتمع فرهنگى عرفان تهران گفت: وقتى وزیر خارجه کشورمان 
پیش از چهلمین روز شهادت حاج قاســم سلیمانى خواستار مذاکره با 
آمریکا شده اســت مجلس انقالبى باید ورود کرده و پاسخ محکمى 
را بــه محمدجواد ظریف مى داد. متأســفانه تفکــرات مجلس فعلى 
نئولیبرالیســتى اســت؛ ننگ بر من که با چهار لیتــر بنزین خودم را 
جلوى مجلــس آتش نــزدم. وى افــزود: اگــر مردم زیــر تابوت

 حاج قاسم سلیمانى گریه کردند بهتر اســت بدانند که من پنج سال 
پیش جلوى سفارت عربستان و در پى تعرض به دو نوجوان ایرانى در 

جده گریه کردم.
قاســمى افزود: نمایندگان مجلس باید وکیل مردم باشند و برهمین 
اســاس باید یقه مدیران و مســئولین دولتى را بگیرند. متأسفانه ما از 
مجلس دهم قال الصادق و قال الباقر  هم نشنیدیم لذا باید مردم مسیر 

این مجلس را تغییر دهند.

رامین پرچمى، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون که مدتى 
است به دلیل مشکالت مالى در زندان به سر مى برد، قرار 
است با بازى در نمایش «آخرین بازى» در جشنواره تئاتر 
زندان ها روى صحنه برود. بازیگران این نمایش، همگى 
زندانى هستند. رامین پرچمى قرار است در این نمایش 
نقش «شروین» را ایفا کند؛ نقش شخصیت سوپراستارى 
که وارد توهم شده و در گذشته خودش زندگى مى کند و 

اکنون در دوره فالکت بارى است.
یکى از دوســتان نزدیک رامین پرچمى درباره وضعیت 
رامین پرچمى مى گوید او اکنــون مجوز خروج از زندان 
را ندارد و نمى تواند مرخصى بگیرد، پیش از این شرایط 
بدى داشته و خیلى چیزها را فراموش کرده بود. اما قرار 
است با نمایش «آخرین بازى» در جشنواره تئاتر زندان ها 
روى صحنه برود و در هنگام اجراى این نمایش همتى 
عالى برپا شود که در آن از نویســنده ها، تهیه کنندگان، 

کارگردان ها،  بازیگران و خیران دعوت شــود تا در این 
جشنواره تئاتر، او را ببینند و شاید اتفاق خوبى بیافتد.

او همچنین به نقل صحبت هایى از رامین پرچمى پرداخت 
مبنى بر اینکه این بازیگر گفته است: «من فقط دوست 
دارم دوباره روى صحنه بروم، آزاد شوم و به سینما و تئاتر و 
تلویزیون برگردم. از اینکه فردا بگویند از داخل زندان و در 
کسوت یک زندانى آمده و تئاتر کار مى کند نگرانى ندارم و 
نمى ترسم. چون براى اینکه دوباره به جامعه و به بازیگرى 
برگردم و روى صحنه دیده شــوم هــر کارى را انجام 
مى دهم. دوست دارم آن رامین پرچمى راکه کشته شد با 
بازیگرى در تئاتر دوباره زنده کنم. بگذار مردم بفهمند من 
در زندانم و چنین شرایطى دارم،  شاید آدم هایى پیدا شدند 

و دستم را گرفتند و بلندم کردند.»
رامین پرچمى با سریال «در پناه تو»  که سال ها پیش از 

تلویزیون پخش مى شد شهرت زیادى کسب کرد.

کچلى سر؛ کتابى قطور به اندازه کتاب جنگ هاى صد ساله 
میان یونان و رم دارد و سودجویان این مکاره بازار نیز قدمتى 
به اندازه همین تاریخ. هر جا که فردى وجود داشــته که از 
کچلى و تاسى سر رنج مى برده اقتصادى نیز شکل گرفته که 
بیرق رفع کچلى را برافراخته است؛ با وجود این، هنوز افراد 

زیادى با این مشکل مواجه اند.
این بازار این روز ها در جامعه ما هر روز پر رونق تر شده است. 
طى سال هاى گذشته کاشت موى سر پیشرفت هاى زیادى 
کرده و در کنار آن اشــتغال زیادى را نیز فراهم کرده است. 

درمانى که این روز ها گویا با یک روز درمان و هزینه هفت 
میلیونى حل مى شود.

مسئول یکى از مراکز کاشت مو و ابرو در تهران مى گوید: 
«هزینه کاشت موى ما از 4/5 میلیون شروع مى شود و اگر 
تاسى خیلى زیاد باشد نهایتًا هفت میلیون مى شود.» او در 
ادامه مى گوید: «کاشت مو به شــیوه ما یک صبح تا بعد از 
ظهر زمان مى بــرد و نیازى به مراجعه دائم نیســت و هیچ 
حساسیتى هم ندارد و دوران نقاحت نیز ندارد. بعد از کاشت 
ضمانتنامه کتبى داده مى شود و اگر موى کاشته شده آسیبى 
دید مى توانید به مرکز مراجعه کنید و هزینه به شما برگردانده 
مى شود.»  این مسئول مرکز کاشــت مو ادامه داد: «االن 
سرمان خیلى شلوغ است و تا عید فقط چهار روز خالى براى 
کاشــت مو داریم.»  او در ادامه درباره کاشت ابرو نیز افزود: 
«هزینه کاشت ابرو تا پایان بهمن(امروز) پنج میلیون است 
و اگر در اســفند مراجعه کنید هفت میلیون است. مشترى 
کاشت ابرو خیلى زیاد تر اســت و از هم اکنون تا عید تمام 

وقتمان پر است.»

روایت دوست رامین پرچمى از حال و روز نامناسب او

بازیگر «در پناه تو»:  بگذار مردم بفهمند در زندانم

اصولگرایان متحد مى شوند؟ بلبشوى زن هاى مطلقه به روایت «جوان» ننگ بر من که خودم را آتش نزدم!

مردم حواسشان باشد 
انتخابات قم بین شاگرد و استاد است 

عضو شــوراى ملى زعفران ایران از افزایش قیمت هر دردسر کچل ها در شب عید!
کیلوگرم زعفران ایرانى در بازار جهانى به باالى 1000 

دالر خبر داد.
على حسینى نسبت به افزایش فعالیت قاچاقچیان زعفران 
ابراز نگرانى کرد و این امر را یکى از موانع افزایش ارزش 
صادراتى زعفران براى ســال  جارى دانست. وى گفت: 
قاچاقچیان، زعفران ایرانى را با قیمت 600 تا 700 دالر 
عرضه مى کند که مى تواند موجب کاهش قیمت جهانى 

زعفران ایرانى شود. حسینى آسیب به شهرت محصول 
ایرانى در بازار جهانى و رشــد نامناسب صادرات به رغم 

افزایش تولید را نیز از نتایج رونق قاچاق عنوان کرد. 
به گفته این فعــال اقتصــادى، زعفرانى که توســط 
قاچاقچیان عرضه مى شود کیفیت نامناسبى داشته که 
موجب تخریب شهرت محصول ایرانى مى شود.  حسینى 
قیمت هر کیلوگرم زعفران در بازار داخلى را شش میلیون 

و 500 تا ده میلیون 500 هزار تومان عنوان کرد.

ضررى که قاچاقچیان به برند زعفران ایران مى زنند

صادق زیبا کالم در گفتگویى که روز گذشــته در پایگاه 
اطالع رســانى «بهار» منتشر شد، حســابى از خجالت 
محمدرضا عارف، رئیس همیشه ساکت فراکسیون امید 

مجلس درآمد. او گفته:
«از قدیم مى گویند کج بنشــین ولى راست بگو. دل من 
از روحانى خون است، ولى واقع مطلب این است که اگر 
آقاى عارف به جاى روحانى رئیس جمهور شده بود چه 
بسا وضعیت ما خراب تر از امروز مى بود و من معتقدم که 
اتفاقًا قدرت پشــت پرده و چانه زنى روحانى بسیار بیشتر 
از عارف اســت. به این معنا که حاکمیت یک جاهایى و 
در مواقعى باز مالحظاتى بــراى روحانى انجام مى دهد 
اما ”ســنار“ حاضر نبودند براى عارف چنین مالحظاتى 

را به خرج بدهند.
 حال ممکن است شما به من بگویید آقاى زیباکالم شما 
خودت هم مثل آقاى عارف هستید و فراموش نکنید سال 
96 که کرمانشاه زلزله آمد مردم پس از فراخوان شما براى 
کمک به زلزله زدگان در عرض 72 ســاعت 34 میلیارد 

تومان پول به حساب شما واریز کردند، اما اگر امروز خداى 
نکرده اتفاق دیگرى بیافتد مردم دوزار هم به حســابت 

نمى ریزند و شما هم دست کمى از آقاى عارف ندارید.
اما من در پاسخ به این سئوال مى گویم من یک تفاوت با 
عارف دارم و آن اینکه عارف تمام مدت در این چهار سال 
سکوت کرد و تنها چیزى که من در این مدت در مجلس 
از ایشان شــنیدم اظهاراتى درباره ضرورت رسیدگى به 
وضعیت سه کولبرى بود که در سرما مانده بودند. اما من 
در تمام این مدت برعکس آقاى عارف تالش کردم، حرف 
زدم، در فضاى مجازى پست گذاشتم، سخنرانى کردم و 
از آقاى روحانى پرسیدم که چرا اینگونه رفتار مى کنید؟ 
به آقاى عارف و خاتمى انتقاد کردم و این کارى بود که از 

دست من برمى آمد.
تفاوت من با آقاى عارف این است که هر دو نفر ما در این 
امتحان رد شدیم اما من خداوکیلى درسم را خوانده بودم 
و تنها بدشانسى آوردم که امتحانم را خوب ندادم، اما آقاى 

عارف یک شب هم نخوانده بود.»

زیبا کالم، عارف و سنار اعتبار!
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استقرار 904 شعبه اخذ رأى 
در اصفهان 

فرماندار اصفهان گفت: در روز دوم اسـفند 904 شـعبه 
اخذ رأى در حوزه انتخابیه شهرسـتان اصفهان مستقر 
مى شـود. حسـین سیسـتانى افزود: در هر شـعبه اخذ 
رأى 20 نفر مستقر هسـتند و کارهاى اجرایى را دنبال 
مـى کننـد. همچنیـن 19 سـتاد انتخاباتـى در سـطح 
شهرسـتان اصفهان مسـتقر هسـتند تـا امـور اجرایى 
انتخابات را مدیریت کنند و در هر ستاد پنج یا چهار نفر 
مستقر هستند. سیستانى گفت: در شهرستان اصفهان 
122 کاندیداى واجد شرایط با یکدیگر براى کسب پنج 

کرسى نمایندگى مجلس رقابت مى کنند.

باد و باران اصفهان را 
دربرمى گیرد

کارشناس مسـئول پیش بینى هواى اسـتان اصفهان 
با اشـاره به فعالیت سـامانه ناپایـدار بـارش زا از امروز 
چهارشـنبه گفت: بارش باران و بـرف در مناطق غربى 
و وزش باد شـدید و گرد و خاك در بسـیارى از مناطق 
استان به ویژه شرق استان اصفهان پیش بینى مى شود. 
ویکتوریا عزتیان ادامه داد: روز پنج شـنبه در بسـیارى 
مناطق بارش بـاران و در غرب، جنـوب و در ارتفاعات 

استان بارش برف پیش بینى مى شود.

اعزام40 دانشجو به مشهد 
اردوى زیارتى بیش از 40 دانشـجوى منتخب شاهد و 
ایثارگر دانشگاه آزاد اسـالمى واحد نجف آباد در مشهد 
مقدس برگزار شد. این اردو در راسـتاى تحقق اهداف 
فرهنگى، رویکرد بهبود و گسترش فعالیت هاى دینى 
و مذهبـى و با هدف توسـعه اخالق، معنویـت، تعمیق 
و نوسـازى معنوى بـر مبنـاى آموزه هاى قـرآن کریم 
و ارتقـاى روحیه نشـاط و شـادابى با حضـور 43 نفر از 
دانشجویان دختر منتخب شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد 

اسالمى واحد نجف آباد برگزار شد.

تخریب 50 حلقه چاه 
تولید زغال 

50 حلقه چاه غیرمجاز تولید زغال در شهرستان نجف 
آباد تخریب شـد. رئیـس اداره حفاظت محیط زیسـت 
نجف آباد با اشـاره بـه شـکایات متعدد مـردم مبنى بر 
آلودگى هوا به دلیل فعالیـت کارگاه هاى تولید زغال در 
این شهرستان گفت: با صدور اخطارهاي مکرر زیست 
محیطی به مالکان این واحدها و ادامه بی توجهی آنان، 
دسـتور تخریب این چاه هـا صـادر و اجرا شـد. محمد 
محمدى افزود: این چاه ها بدون مجوز بودند و در آنها به 

روش سنتی چوب سوزانده و زغال تولید مى شد. 

افزایش بودجه شهردارى 
کاشان 

سقف بودجه سـال 99 شـهردارى کاشـان در مقایسه 
با امسـال 22درصد افزایش دارد. شـهردار کاشـان در 
آیین تقدیم الیحه بودجه 99 به شـوراى اسالمى شهر 
کاشان با اشاره به اینکه بودجه شهردارى 601 میلیارد 
و 452 میلیون تومان است و گفت: 187 میلیارد تومان 
جارى و 323 میلیارد تومان عمرانى و 95 میلیارد تومان 
آن بودجه سازمان هاى وابسته شهردارى است. سعید 
ابریشمى راد افزود: از نکات مهم بودجه 99 شهردارى 
کاشـان، تدوین طرح هـا با بهـره از نظـرات معتمدان 
محله هـا و مأموریت حمل و نقل و ترافیک بیشـترین 
سهم بودجه را از میان مأموریت هاى شش گانه به خود 

اختصاص داده است.

ثبت ملى 2 منبر تاریخى 
در آخریـن نشسـت شـوراى ثبـت آثـار وزارت میراث 
فرهنگى، صنایع دسـتى و گردشگرى کشـور، دو منبر 
تاریخى شـهر نوش آباد به ثبت ملى رسید. رئیس اداره 
میـراث فرهنگى، صنایع دسـتى و گردشـگرى آران  و 
بیدگل گفت: منبر چوبى حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) 
و منبر چوبى حسینیه امام حسـین (ع) نوش آباد یادگار 
دوران صفویه و قاجاریه هستند که شماره ثبت آنها پس 

از فرایندهاى معمول ، در یک ماه آینده اعالم مى شود.

خبر

جشنواره ملى نقاشى و مجسمه سازى کودکان «کمانک 
اصفهان» توسط خانه کودك وابسته به سازمان فرهنگى، 

اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان برگزار مى شود.
مدیر خانه کودك گفت: جشــنواره اي که در حال حاضر 
برگزار مى شــود پیشینه اى پنج ســاله دارد که با عنوان 
کانون نقاشان کودك در سال 93 براي هدایت استعدادهاي 
تجسمی کودکان راه اندازي شد.  زهرا کاظمى با بیان اینکه 
چرا اسم «کمانک» براي این جشنواره انتخاب شده اظهار 
کرد: دلیلش الهام گرفتن از نماد اصفهان است که همان 
برج قوس بوده، داســتان نماد اصفهان یا  نگاره تاریخى 
منقوش بر کاشیکارى هاى سردر بازار قیصریه اصفهان 

یک جهان معلق میان خیر و شر است. مدیرخانه کودك 
ادامه داد: مخاطبین این جشنواره کودکان چهار تا 12 سال 
هستند که به صورت آزاد می توانند برداشت و تصور خود از 
اصفهان را نقاشی کنند یا به صورت مجسمه بسازند و به 
کمک خانواده خود، اثرشان را در سایت جشنواره به نشانى 

www.kamanak.esfahanfarhang.ir   ثبت کنند.

کاظمى خاطرنشان کرد: مهلت ارسال آثار تا 14 اسفندماه 
است و داوري آنها تا فروردین 99 انجام و نتایج به اطالع 
کودکان رسانده خواهد شد. این جشنواره شش برگزیده؛ 
ســه اثر از میان نقاشی و ســه اثر برتر در حوزه مجسمه 

خواهد داشت .

در بیست و یکمین همایش بین المللى واحدهاى صنعتى 
و خدماتى سبز که به میزبانى سازمان محیط زیست کشور 
در تاریخ 27 بهمن 98 برگزار شــد، شهردارى شاهین 
شهر تنها شهردارى از میان حدود 107 شهردارى استان 
اصفهان بود که به عنوان واحد خدماتى سبز انتخاب شد 
و در کشــور نیز به عنوان یکى از سه شهردارى برگزیده 

کشور، لوح تقدیر دریافت کرد.
حمیدرضا فرهنگ ، شــهردار شاهین شــهر که در این 
همایش، لوح تقدیر و نشان خود را از معاون رئیس جمهور 
دریافت نمود اذعان کرد: فعالیت هاى شهردارى ارتباط 
تنگاتنگى با محیط زیســت دارد که با ایفاى نقش مؤثر 

مى توانند تأثیر بسزایى در شاخص هاى زیست محیطى 
داشته باشند.  وى که زیست پذیرى را، چشم انداز مدیریت 
شهرى دانست، ضمن تشکر از مدیران سابق و پرسنل 
خدوم شــهردارى، همچنین اعضاى محترم شــوراى 
اسالمى شهر، گســترش و بهینه ســازى فضاى سبز، 
مدیریت منابع آب و بهینه سازى اســتفاده از آب هاى 
خاکســترى، مدیریت انرژى و پسماند و توسعه سیستم 
پایش لحظه اى را از جملــه معیارهاى مد نظر در برنامه 
سال آتى شهردارى شاهین شهر عنوان کرد و گفت: بر 
آنیم گام هاى مؤثرترى در راستاى نیل به چشم انداز 20 

ساله جمهورى اسالمى ایران داشته باشیم.

شهردارى شاهین شهر 
واحد نمونه کشورى شد

شناخت استعدادهاى کودکان 
در جشنواره «کمانک اصفهان» 

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان با بیان اینکه 
متأسفانه اکنون نیروگاه شهید منتظرى اصفهان به دلیل 
محدودیت تأمین گاز، فعال نیست، گفت: در حال حاضر 
برخى نیروگاه هاى اســتان به ســمت مصرف گاز مایع 
رفته اند و مقدار اندك حدود سه میلیون مترمکعب در شبانه 

روز مصرف مى کنند.
مصطفى علوى در گفتگو با «ایسنا» درباره هشدارهایى 
پیرامــون قطعــى برق بــه دلیــل کاهش فشــار گاز 
نیروگاه ها، اظهار کرد: طى یک ماه گذشته مصرف گاز 
کشور به دلیل افزایش سرما و بارش برف در استان هاى 
شمالى باال رفته است. در شمال کشور به دلیل قطع جریان 
برق و بارندگى و بارش سنگین برف تنها منبع انرژى مردم 

آن منظقه گاز بود.
وى با بیان اینکه گاز به وسیله خطوطى متصل به هم به 
تمام نقاط کشور منتقل مى شود، گفت: زمانى که برداشت 
گاز زیاد مى شود فشار خطوط گاز افت پیدا کرده و رفع این 
مشکل تاحدودى زمانبر خواهد بود، همچنین آثار ناشى از 
افت فشار گاز حتى بعد از اینکه سرما کمتر شد، تا مدتى 
مشهود است تا خطوط پر و شــبکه گازرسانى کشور به 

حالت تعادل برسد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان اظهار کرد: اصفهان 
در بخش خانگى چندان افزایش مصرف گاز نداشته و با 
توجه به اینکه تأمین برق وابسته به گاز است، انتظار صرفه 
جویى در مصرف گاز از مردم وجود دارد، چراکه حتى اگر 
یک شعله را کم کنند موجب مى شود تا شرکت گاز سوخت 
مورد نیاز نیروگاه ها را تأمین کند تا از ســوى دیگر مردم 

دچار قطعى برق نشوند.
وى با تأکید بر اینکه امروز در شرایط خاص و اضطرارى از 
لحاظ تأمین گاز قرار داریم، تصریح کرد: متأسفانه اکنون 
نیروگاه شهید منتظرى اصفهان به دلیل محدودیت تأمین 
گاز، فعال نیســت، البته این تصمیم براساس هماهنگى 
ستاد شرکت ملى گاز و دیسپاچینگ توانیر صورت گرفته 

است.
علوى با بیان اینکه توانیر هشت یونیت 1120 مگاواتى 
دارد اما طى هماهنگى با توانیر تهران مقرر شد تا تأمین 
سوخت این میزان تولید برق، از گاز خارج شود، ادامه داد: 
استفاده از سیســتم گاز مایع در نیروگاه شهید منتظرى 

پلمب شده و به دلیل آلودگى شهر اصفهان اجازه بهره 
گیرى از سوخت مازوت را ندارد، به همین دلیل فعالیت 
این نیروگاه متوقف است تا زمانى که دیسپاچینگ تهران 

اجازه مصرف دهد.
وى با تأکید بر اینکه اولویت نخست مصرف گاز در وهله 
اول با بخش خانگى است، گفت: گاز بخش خانگى چه 
در اصفهان و چه در شمال کشور همچون اردبیل، تبریز 

و... نباید تحت هیچ شرایطى قطع شود.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان اینکه در 
اصفهان یک میلیــون و 800 هزار بخش خانگى وجود 
دارد که حتى لحظه اى تأمین گاز آنها به تعویق نیافتاده 
است، افزود: اکنون تمام ایستگاه هاى شرکت در سطح 
منطقه 2 کشــور که اصفهان نیز در آن قرار دارد، فعال 

است و گازرسانى با شــرایط مناسب به مناطق مختلف 
در حال انجام است.

وى با بیان اینکه حدود شش خط گاز از منطقه اصفهان 
عبور مى کند، تأکید کرد: هر چه در اصفهان گاز کمترى 
مصرف کنیم امکان تأمین این سوخت براى سایر نقاط 

کشور فراهم مى شود.
علوى در خصوص شــرایط تأمین گاز بقیه نیروگاه هاى 
اصفهان، گفت: در حال حاضر نیروگاه اسالم آباد به صورت 
اندك و نه کامل مصرف گاز دارد، همچنین مصرف گاز 
نیروگاه هسا صفر است، از ســوى دیگر نیروگاه زواره و 
کاشان با ســوخت مایع (مازوت) کار مى کند چرا که در 
خارج از محدوده اصفهان قرار دارند، با این حال همکاران 
توانیر به دنبال مدیریت شرایط موجود هستند و تا امروز 

قطعى برق نداشته ایم.
وى با بیان اینکــه میزان نیاز نیروگاه هاى اســتان به 
ســوخت گاز حدود 19 میلیون مترمکعب در شبانه روز 
است، گفت: در حال حاضر برخى نیروگاه هاى استان به 
ســمت مصرف گاز مایع رفته اند و مقدار اندك حدود 3 

میلیون مترمکعب در شبانه روز مصرف مى کنند.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان تأکید کرد: با توجه به 
افزایش مصرف گاز و تأمین این سوخت به خصوص براى 
نقاط دور دست کشور و همچنین ضرورت تولید برق، تمام 
نیروگاه هاى استان امکان استفاده از گاز طبیعى را ندارند 
و به سمت استفاده از سوخت مایع رفته اند و در این شرایط 
هر چه صرفه جویى کنیم، امکان تأ مین گاز بیشتر براى 

نیروگاه ها وجود خواهد داشت.

توقف فعالیت نیروگاه شهید منتظرى 
به دلیل کمبود گاز در اصفهان رخ داد

استاندار اصفهان گفت: امسال کشف مواد مخدر در 
این استان نسبت به سال گذشته 26 درصد افزایش 

داشته است.
عباس رضایى روز گذشته در حاشیه برگزارى جلسه 
شوراى مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان در گفتگو 
با «ایرنا» افزود: در مجموع  10 درصد مواد مخدر در 
اصفهان کشف مى شود و افزایش کشفیات نشان 
از موفقیت نیروهــاى اطالعاتى، انتظامى و امنیتى 
استان است که جاى تشــکر دارد و از سوى دیگر 
موجب ناراحتى است زیرا نشان مى دهد دشمن این 
سرزمین با تمام توان براى تخریب جامعه از طریق 
افزایش انتقال و توزیع مواد مخدر به داخل مرزها تمام 

تالش خود را به کار گرفته است.
فرمانده انتظامى استان اصفهان پیش از این مجموع 
کشفیات مواد مخدر تا از ابتدا تا پایان دى امسال  را 

40 تن اعالم کرده بود.
استاندار اصفهان با اشــاره به وظیفه استاندارى در 
خصوص سیاستگذارى، هماهنگى و پیگیرى امور 
اجرایى دستگاه هاى استان، ادامه داد: شوراى مبارزه 
با مواد مخدر به صورت نوبه اى به منظور هماهنگى 
دستگاه ها در خصوص پیشــگیرى و مبارزه با مواد 

مخدر در استاندارى برگزار مى شود.
رضایى تأکید کرد: جمع آورى معتادان متجاهر از 20 
اسفند تا پایان فروردین یکى از دستور کارهاى جلسه 
بود که بر اساس آن مصوب شد با محوریت بهزیستى 
و همکارى شهردارى و ســایر دستگاه ها این اقدام 
صورت گیرد. وى خاطر نشــان کرد: ایجاد امنیت 
بیشتر براى شهروندان و مســافران نوروزى در ایام 
تعطیالت نوروزى، پیشگیرى از سرقت هاى خرد و 
آرامش روانى جامعه مهمترین اهداف این طرح است .
رضایى اضافه کرد: معتــادان متجاهر پس از جمع 
آورى در کمــپ هایى نگهــدارى و آموزش هاى 
الزم به منظور  ترك و کاهش آسیب هاى اجتماعى 
به آنها داده خواهد شد. وى با اشــاره به راه اندازى 
یک اردوگاه تــرك اعتیــاد از 20 فروردین، ادامه 
داد: همچنین در این جلسه مشــکالت امکانات و 
تجهیزات ایــن اردوگاه بررســى و نتایج خوبى به 

همراه داشت.

شــرکت توزیع بــرق شهرســتان اصفهان خواســتار 
صرفه جویى در مصرف برق و گاز شد. به گزارش روابط 
عمومى این شــرکت، با تداوم کم سابقه سرما در کشور 
در روزهــاى اخیر میــزان مصرف گاز و بــرق افزایش 
چشمگیرى داشته اســت و توجه هر چه بیشتر مردم به 
کاهش مصرف گاز و برق، اســتمرار خدمت رسانى در 
دو شبکه برق و گاز به خصوص در مناطق کوهستانى و 

سردسیر را به خوبى میسر مى کند.
روابط عمومى این شرکت یادآور شــده است اگر چه با 

تالش شبانه روزى متخصصان در دو حوزه صنعت گاز 
و برق کشور و همکارى مردم تا کنون به نقطه سر به سر 
مصرف و تولید رسیده ایم و در بعضى مواقع دچار چالش 
بوده ایم ولى در صورت ادامه روند رو به رشــد مصرف 
گاز در بخش خانگى، عالوه بر محدود شــدن بیشــتر 
نیروگاه ها و صنایع عمــده در مصرف گاز، احتمال افت 
فشــار و حتى قطعى گاز و برق در بخش هایى از کشور 

دور از ذهن نیست. 
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان از تمام مردم استان 

و دیگر مناطق کشــور درخواست کرده است حداقل10 
درصد میزان مصرف گاز و برق خود را به ویژه در ساعات 
اولیه شــب کاهش دهند تا هر دو شــبکه به پایدارى و 

استمرار برسد.
این شرکت همچنین یادآورى کرده است که با پوشیدن 
لباس گرم در منزل و خامــوش کردن چند عدد المپ و 
کم کردن شعله بخارى و کنار گذاشتن هیتر هاى برقى  

مى توان به مردم کشورمان به خصوص در مناطق شمال 
و شمال غرب کشور کمک کرد.

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجــارت اصفهان از 
ذخیره  سازى 6000 ُتن میوه شــب عید شامل سیب و 

پرتقال در استان خبر داد. 
ایرج موفــق اظهار کــرد: از مجمــوع 6000 ُتن میوه 
خریدارى شده براى کنترل بازار شب عید، 4000 ُتن آن 

پرتقال و 2000 ُتن سیب است. وى با بیان اینکه سیب و 
پرتقال ویژه نوروز 10 تا 20 درصد زیر قیمت بازار عرضه 
مى شــود، ادامه داد: قیمت نهایى میوه شب عید هنوز 
مشخص نشده است و این قیمتگذارى بر اساس شرایط 
بازار، کیفیت و نوع میوه تعیین مى شود.  رئیس سازمان 

صنعت، معدن و تجارت اصفهان با بیان اینکه توزیع میوه 
شب عید با هدف کنترل فراوانى میوه و تنظیم بازار انجام 
مى شود، افزود: توزیع این میوه ها طبق معمول سال هاى 
گذشته از دهه سوم اســفند در نقاط مختلف استان آغاز 

مى شود و تا پایان تعطیالت نوروز ادامه دارد.

مدیرکل میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى 
اصفهان با بیــان اینکه یکى از مهمترین ارکان ســفر و 
گردشگرى، موضوع اقامت و بحث اسکان مسافران در 
محیطى مناسب و ایمن است، گفت: با توجه به اینکه هر 
ساله و در تعطیالت نوروز، استان اصفهان میزبان تعداد 
بیشمارى از گردشــگران نوروزى است، در نوروز 99 نیز 
همانند سال هاى گذشته، برنامه ریزى هاى الزم به منظور 

اسکان و اقامت این گردشگران در استان انجام مى شود.
فریدون اللهیارى ادامه داد: کمیته خدمات اسکان و رفاه 
مسافران، به منظور بهســازى، آماده سازى و ساماندهى 
مراکز اسکان مسافران و گردشگران در سال هاى گذشته 
با مسئولیت اداره آموزش و پرورش استان برگزار مى شد، 
لیکن با برنامه ریزى هاى انجام شده در نوروز 99 مسئولیت 
این کمیته به عهده اداره کل میراث فرهنگى، گردشگرى 

و صنایع دستى اســتان اصفهان قرار گرفت.  وى تأکید 
کرد: از وظایف این کمیته، آماده سازى مراکز اقامتى به 
لحاظ کیفى و کمى، هماهنگــى با ادارات مختلف که در 
زمینه اسکان یا رفاه مسافران و گردشگران داراى ظرفیت 
هستند، کنترل نرخگذارى واحدهاى اقامتى، اطالع رسانى 
نرخ مصوب با همــکارى بخش خصوصى، هماهنگى با 

دانشگاه ها براى اســتفاده از خوابگاه ها در صورت لزوم و 
پس از تکمیل ظرفیت هاى رسمى از جمله وظایف این 

کمیته است.
سید على صالح درخشــان، معاون گردشگرى و سرمایه 
گذارى اداره کل میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع 
دستى استان اصفهان نیز گفت: با توجه به اجراى موفق 
رویداد فرهنگى نوروز گاه در سال هاى گذشته، در نوروز 
99 نیز، شهر اصفهان به صورت کامل در اختیار این رویداد 
عظیم فرهنگى خواهد بود. وى تأکید کرد: این اداره کل به 
منظور توسعه گردشگرى داخلى نیز در خصوص اختصاص 
سهمیه بنزین سفر، مکاتباتى را با مراجع ذیربط انجام داده 
اســت و همچنین به منظور جذب گردشــگر و افزایش 
ماندگارى مسافران در شهر اصفهان، رودخانه زاینده رود 

از ابتداى سال 99 جارى و پرآب خواهد بود.

معتادان متجاهر 
در اصفهان جمع مى شوند

مدیرکل بهزیستى اصفهان با اشاره به اهمیت و ضرورت 
مشــارکت در انتخابات گفت: حضور گسترده مردم در 
این رویداد مهم سیاســى مانعى بــزرگ براى دخالت 
بیگانگان در امــور داخلى کشــور و توطئه افکنى آنها 

مى شود.
مرضیه فرشاد افزود: میزان حضور و نقش آفرینى مردم 
در انتخابات موجب تقویت جایگاه امنیت ملى کشــور 
در تمامى بخش هاى سیاســى، اقتصادى، اجتماعى و 

فرهنگى مى شــود. وى با بیان اینکه در سال هاى اخیر 
حامیان نظام ســلطه تالش کردند تا بــا متهم کردن 
کشورها به برخى اتهامات، زمینه دخالت خویش در آن 
کشور و نقض حاکمیت و امنیت ملى آن کشور را فراهم 
کنند، گفت: بر این اســاس ضرورت مشارکت هر چه 
بیشــتر در انتخابات و نمایش پیوند میان مردم و نظام 

آشکارتر خواهد شد. 
مدیرکل بهزیستى اصفهان مشــارکت در انتخابات و 
تعیین سرنوشــت در هر نظامى را عالوه بر جنبه هاى 
شــرعى، به عنوان یک حق ذکر کرد و گفت: در عین 
حال مردم باید با بصیرت و چشــمانى باز و فارغ از جار 
و جنجال و هیاهوهــاى تبلیغاتى و فضاى احساســى 
به نامزدهایــى رأى بدهند کــه تأمین کننــده منافع 
واقعى آنها خواهند بود.  فرشــاد یادآور شد: انتخابات و 
مشارکت مردم در تعیین سرنوشــت سیاسى خودشان 
امروز بــه عنــوان مهمترین نمــاد مردم ســاالرى 
شــمرده مى شــود که براى حضور همه اقشــار مردم 
از مرد و زن در هر ســمت و پســتى حقــى برابر قائل

 است.

احتمال افت فشار و قطعى گاز و برق دور از ذهن نیست

ذخیره سازى 6000 ُتن میوه شب عید 

زاینده رود از ابتداى سال 99 جارى خواهد بود

حضور مردم در انتخابات، مانع دخالت 
بیگانگان است

دستگیرى خواهران سارق
فرمانده انتظامى شهرســتان نجف آباد از دستگیرى دو 
خواهر سارق طالجات کودکان و مالخر اموال مسروقه 

در این شهرستان خبرداد.
محمدحســین باباکالنى اظهار کرد: بــه دنبال وقوع 
چندین فقره سرقت طالجات کودکان در یکى از مناطق 
نجف آباد، مأموران پلیس آگاهى، دســتگیرى سارق یا 

سارقان را در دستور کار خود قرار دادند.
 با تحقیقات انجام گرفته از مالباختگان و بررســى هاى 
میدانى مشخص شد سارقان دو زن هستند که در پوشش 
خانواده به کودکان نزدیک شده و با سرگرم کردن آنها 

اقدام به سرقت طالجاتشان مى کنند.

وى بیان کرد: با مشخص شدن شیوه و شگرد سارقان، 
مأموران پس از چند روز تالش مداوم یکى از سارقان را 
شناسایى و نامبرده که زنى 27 ساله بود را دستگیر کردند 
که در بازجویى هاى صورت گرفته به ناچار لب به اعتراف 
گشود و به سرقت چند فقره النگو و طالجات کودکان به 

همراه خواهرش اعتراف کرد.
 ســرهنگ باباکالنى اظهار کرد: مأموران با هماهنگى 
مقــام قضایــى و همــکارى متهمــه، با اســتفاده از 
شــگردهاى پلیســى دومین متهمه و همچنین مال خر 
طالجات را نیز طــى دو عملیات غافلگیرانه دســتگیر 

کردند.
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مســابقه تلویزیونــى «ایرانیش» بــا اجراى پوریا پورســرخ و 
تهیه کنندگى احسان ارغوانى روى آنتن شبکه 2 سیما مى رود.

احسان ارغوانى که تهیه کنندگى برنامه تلویزیونى «ایرانیش» را 
بر عهده دارد، درباره این برنامه گفت: شبکه 2 سیما تصمیم گرفته 
مسابقه اى دیدنى تهیه و تولید کند که خانواده هاى ایرانى از دیدن 

آن لذت ببرند و در همین راستا از پوریا پورسرخ دعوت کردیم تا 
اجراى برنامه را برعهده داشته باشــد. وى ادامه داد: این مسابقه 
هیجان انگیز طورى طراحى شده که تعداد زیادى تماشاگر آن را در 
استودیوى محل ضبط دنبال مى کنند و عالوه بر آن همه اعضاى 

خانواده را با خود درگیر مى کند و همه از دیدن آن لذت مى برند.
ارغوانى با بیان اینکه این مســابقه «ایرانیش» نام دارد، درباره 
مفهوم این اســم توضیح داد: همانطور که همه مــا مى دانیم با 
توجه به تهاجم شبکه هاى بیگانه به فرهنگ و سنت خانواده هاى 
ایرانى و کمرنگ شدن آداب و رسوم اصیل ایرانى وظیفه داریم به 
مردم خوب کشورمان یادآورى کنیم که آداب و رسوم و فرهنگ 
غنى و اصیل ایرانى - اسالمى در تمامى زمینه ها بهتر از نسخه 
خارجى آن اســت و به همین دلیل نام «ایرانیش» را با تأکید بر 
اینکه «ایرانیش بهتر از خارجیشه»، براى برنامه انتخاب کردیم 
و البته در کنار آن در طول مســابقه شاهد بازى هاى کامًال نوین 
در فضایى کامًال ایرانى هم خواهیم بود و این اعتقاد ماســت که 

ایرانیش بهتر است.
وى افزود: در حقیقت مســابقه از بخش هاى مختلف و متفاوتى 
تشکیل شده که در هرکدام از این بخش ها بناست با یک بخش 
از گذشــته خود آشــتى کنیم و به یاد بیاوریم کــه در ایران چه 
زیبایى هاى فراموش شــده اى داریم. البته گفتــن این نکته نیز 
الزم و ضرورى است که تمام این برنامه کامًال با محتواى ایرانى 
ساخته شده و صفر تا صد آن کامًال ایرانى است. مخاطب خود را 
در برنامه اى متعلق به خود مى بیند که باز هم تأکید مى کنم هیچ 

نمونه خارجى ندارد.
ارغوانى درباره دکور این برنامه نیز گفت: مسابقه «ایرانیش» نیاز 
به یک فضاى بسیار بزرگ دارد و تجهیزات منحصر به فردى را 
مى طلبد که قبًال ما در مسابقات دیگر تلویزیون آن را ندیده ایم. 
طراحى ها نیز به نحوى صــورت گرفته که کار از هیجان باالیى 
برخوردار اســت و تمام اعضاى خانواده را به خود درگیر مى کند. 
وى در پایان گفت: این مســابقه بناســت در 64 قسمت پخش 
شــود و عالقه مندان مى تواننــد هم به عنوان شــرکت کننده 
در مســابقه و هــم بــه عنــوان تماشــاگر بــا مراجعــه

 به سایت ir.www.iranish2 ثبت نام کنند.

فیلم «طال» با بازى هومن سیدى و نگار جواهریان و به کارگردانى 
پرویز شهبازى و تهیه کنندگى رامبد جوان و محمد شایسته متقاضى 

اکران در نوروز 99 شد.
صفحه رسمى فیلم «طال» با انتشار پستى خبر از آمادگى این فیلم 
براى اکران در نوروز 99 داد و نوشت: آمادگى فیلم محبوب منتقدان در 
جشنواره سى و هفتم براى اکران... «طال» متقاضى اکران در نوروز 
99 شد. پس از گذشت یکســال از اولین نمایش «طال»، این فیلم 
متقاضى اکران در نوروز سال آینده شد. هفتمین فیلم پرویز شهبازى، 
کارگردان باسابقه و معتبر سینماى ایران به تهیه کنندگى رامبد جوان 

و محمد شایسته سال گذشته در سى و هفتمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد. این فیلم در اولین اکران خود مورد توجه بسیارى از 
منتقدان قرار گرفت و مخاطبان هم در سینماهاى مردمى از آن استقبال کردند.»

«طال» روایتگر داستان چند جوان است که قصد راه اندازى یک رستوران رادارند اما فوت پدر یکى از آنها و گم شدن مقدارى پول ماجراهایى 
را رقم مى زند.

پرویز شهبازى بعد از ساخت فیلم هایى چون «مسافر جنوب»، «نجوا»، «نفس عمیق»، «عیار 14»، «دربند» و «ماالریا» به سراغ ساخت 
هفتمین فیلم سینمایى اش با عنوان «طال» رفت و این فیلم را به تهیه کنندگى رامبد جوان و محمد شایسته جلوى دوربین برد و باز هم 

داستانى از معضالت جوانان در جامعه را به تصویر کشید.
بازیگرانى چون نگار جواهریان، هومن سیدى، طناز طباطبایى، هدى زین العابدین، احترام برومند و مهرداد صدیقیان در فیلم «طال»  به 

ایفاى نقش پرداختند.

فیلم «سونیک جوجه تیغى»، بعد از حاشیه هاى بسیارى که 
پس از پخش قســمت هایى از فیلم روى داد، حاال در صدر 

فهرست فروش هفتگى سینماهاى جهان جاى دارد.
این هفته فیلم هاى تازه در فهرســت فروش هفتگى دیده 
مى شوند اما رکوردار آنها، فیلم- انیمیشن «سونیک جوجه 

تیغى» با بازى «جیم کرى» است.
فیلم «ســونیک جوجه تیغى» محصولى مشترك از آمریکا 
و ژاپــن و برگرفته از یک بازى قدیمى بــه همین نام براى 
دستگاه هاى بازى سگاســت. «سونیک» یک جوجه تیغى 
آبى رنگ با ســرعتى مافوق صوت و کنترل ناپذیر اســت 
که از سیاره خود نجات داده شــده و با استفاده از حلقه هاى 
زمان به زمین مى آیــد. حضور او ابزارهاى مغناطیســى را 
به هم مى ریزد و ارتش آمریکا براى کنترل اوضاع دســت 
به کار مى شــود، در حالى که افراد ســودجوى بسیارى، به 
دنبال «ســونیک» هســتند تا از قدرت او اســتفاده کنند، 
یک پلیــس معمولى بــه کمکــش مى آید. ایــن فیلم به 
کارگردانــى «جف فاولــر» و با بــازى «جیــم کرى»، 
«جیمــز مارســدن» و دیگــران ســاخته شــده و «بن 

شوارتز» صداپیشگى نقش «ســونیک» را برعهده داشته
 است.

«سونیک» که با بودجه 96 میلیون دالر ساخته شده است، 
در افتتاحیه و در هفته نخســت نمایــش، 58 میلیون دالر 
فروش داشــته و فروش جهانى آن 113 میلیون دالر بوده 
است، به نظر مى رسد «ســونیک»، فیلمى بسیار موفق در 

گیشه سینماها باشد.
در رتبه دوم رده بندى هفتگى فیلم ها، «پرندگان شکارى و 
رهایى فانتزى یک هارلى کوئین» قرار داردکه در هفته دوم 
نمایش با فروش هفتگــى 33 میلیون دالر و فروش جهانى 

میلیون دالر در این جایگاه ایستاده است.
در رتبه ســوم، فیلمى تخیلى و ترسناك جاى دارد؛ «جزیره 
فانتزى» روایت عجیبى از خیاالت است. این فیلم در  هفته 
نخســت نمایش فروش هفتگى 12 میلیون دالر و فروش 

جهانى 21 میلیون دالر را ثبت کرده است.
فیلم هاى «عکس»، «پسران بد براى زندگى»،«1917»، 
«انگل»، «جومانجى مرحله بعد»، «دولیتل» و «دانهیل» 

هم در رده هاى چهارم تا دهم ایم فهرست قرار دارند. 

 این روزها کمتر او را با قامت بازیگر در ســریال یا فیلم سینمایى مى بینیم؛ 
بازیگرى که فعالیتش را با تئاتر در سال 1370 و در ســینما با «راه افتخار» 
داریوش فرهنگ سال 1373 آغاز کرد. فرهاد جم در فیلم «پرى» داریوش 
مهرجویى نقش کوتاهى داشــت اما با اجرا کارش را در تلویزیون شروع کرد 
و مجرى مسابقه «راز سیب» شد. در ســریال «همسران» نامش بیشتر سر 

زبان ها افتاد؛ البته که در «دزدان مادربزرگ» بیشتر دیده شد.
چندى پیش بعد از «آسمان من» محمدرضا آهنج و «ماه و پلنگ» احمد امینى، 
روحانى سریال «ستایش3» شد؛ اما خودش خیلى اصرارى به حضور در همه 
نوع سریال، فیلم و نقشى را ندارد. به همین  دلیل در «خانه تو» شبکه 4 سیما 
اجرا مى کند. این ویژه برنامه زنده در هر قسمت به رویداد شاخص چهل سال 

گذشته کشور مى پرداخت.
فرهاد جم درباره کمکارى اش در بازیگرى ســینما و تلویزیون گفت: حالم با 
اینکه هرچیزى بازى نکنم بهتر اســت؛ البته در این سال ها همیشه پیشنهاد 
داشته ام اما نپذیرفته ام. بیشتر از اینکه بگویم دوســت دارم در چه سریال ها 
و فیلم هایى حاضر باشم و یا چه نقش هایى به من پیشنهاد شود دوست دارم 
کارهاى خوبى ساخته شوند. وى افزود: نمى گویم امثال «اسپارتاکوس» بسازند  
اما کارهایى که سرشان به تنشان بى ارزد روى آنتن برود و یا در سینما ببینیم. 
براى ما مخاطب مهم باشد که چه کســى این آثار را مى بیند فقط روى آنتن 

بردن و پخش کردن اهمیت نداشته باشد.
او درباره اجرایش در شبکه 4 سیما  گفت: من در شبکه 4، مجرى برنامه ام، چون 
باورم این است که جاى ارتقاى سواد مالى و ارتباطى و چنین برنامه هایى در 
تلویزیون خالى است. برنامه اى که به مردم آموزش هاى الزم را در مواجهه با 
اتفاقات مختلف بدهد. این دانش ها را در مدرسه و کالس آموزشى به کسى یاد 
نمى دهند. یونسکو اعالم کرده که 12 سواد و دانش را باید بیاموزیم و در این 
صورت آدم باسوادى هستیم و به مرور قرار است در این برنامه به آنها بپردازیم.

سومین گروه فصل جدید «شام ایرانى» در منزل على انصاریان با حضور 
سیدجواد هاشمى و حامد آهنگى مقابل دوربین رفتند.

ساخت فصل دوم مسابقه «شام ایرانى» به کارگردانى سعید ابوطالب از چند 
ماه پیش آغاز شد و سومین گروه بازیگران این مسابقه مقابل دوربین رفتند.
على انصاریان، سیدجواد هاشــمى، حامد آهنگى و «جورج اوسطا» چهار 
هنرمندى هستند که در سومین گروه مســابقه «شام ایرانى» به رقابت با 

یکدیگر مى پردازند.
صفحه رسمى برنامه «شــام ایرانى» با انتشار عکسى جدید از این برنامه 
نوشت: ««شام ایرانى» در خانه على انصاریان ضبط شد، یکى از این چهار 
نفر (به ترتیب از راست) على انصاریان، سید جواد هاشمى، جورج اوسطا از 

لبنان و حامد آهنگى به عنوان میزبان برتر انتخاب خواهد شد.»
به زودى پخش این مجموعه از طریق شبکه نمایش خانگى آغاز خواهد 
شد. این گروه از بازیگران سومین گروه شرکت کننده هاى «شام ایرانى» 

و دومین گروه مردان در این مسابقه هستند.
پوریا پورسرخ، نیما شاهرخ شاهى، سامان گوران و «امره تتیکل» بازیگر 
ترکیه اى در گروه اول مردان به رقابت با یکدیگر پرداختند. شبنم قلى خانى، 
سیما تیرانداز، مارال فرجاد و «گلشن قیزى» بازیگر آذربایجانى در گروه 

اول زنان با یکدیگر رقابت کردند.

فرهاد جم: بازیگر هرکارى نیستم
 دغدغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهه است و اجرایم از سِر دغدغـــه است
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آن لذت ببرند و در همین راستا از پوریا پورسرخ دعوت کردیم تا 
اجراى برنامه را برعهده داشته باشــد. وى ادامه داد: این مسابقه 
هیجان انگیز طورى طراحى شده که تعداد زیادى تماشاگر آن را در 
استودیوى محل ضبط دنبال مى کنند و عالوه بر آن همه اعضاى 

خانواده را با خود درگیر مى کند و همه از دیدن آن لذت مى برند.
ارغوانى با بیان اینکه این مســابقه «ایرانیش» نام دارد، درباره 
که همه مــا مى دانیم با مفهوم این اســم توضیح داد: همانطور

به تهاجم شبکه هاى بیگانه به فرهنگ وسنت خانواده هاى  توجه
ایرانى و کمرنگ شدن آداب و رسوم اصیل ایرانى وظیفه داریم به 
مردم خوب کشورمان یادآورى کنیم که آداب و رسوم و فرهنگ 
غنى و اصیل ایرانى - اسالمى در تمامى زمینه ها بهتر از نسخه 
خارجى آن اســت و به همین دلیل نام «ایرانیش» را با تأکید بر 
اینکه «ایرانیش بهتر از خارجیشه»، براى برنامه انتخاب کردیم 
و البته در کنار آن در طول مســابقه شاهد بازى هاى کامًال نوین 
فضایى کامًال ایرانى هم خواهیم بود و این اعتقاد ماســت که  در

ایرانیش بهتراست.
وى افزود: در حقیقت مســابقه از بخش هاى مختلف و متفاوتى 
تشکیل شده که در هرکدام از این بخش ها بناست با یک بخش 
از گذشــته خود آشــتى کنیم و به یاد بیاوریم کــه در ایران چه 
زیبایى هاى فراموش شــده اى داریم. البته گفتــن این نکته نیز 

ً

 این روزها کمتر او را با قامت بازیگر در ســریال یا فیلم سینمایى مى بینیم؛ 
افتخار» ســینما با «راه سال1370 و در با تئاتر در بازیگرى که فعالیتش را
3داریوش فرهنگ سال 1373 آغاز کرد. فرهاد جم در فیلم «پرى» داریوش

مهرجویى نقش کوتاهى داشــت اما با اجرا کارش را در تلویزیون شروع کرد 
و مجرى مسابقه «راز سیب» شد. در ســریال «همسران» نامش بیشتر سر 

زبان ها افتاد؛ البته که در «دزدان مادربزرگ» بیشتر دیده شد.
آهنجو«ماهوپلنگ»احمدامینى، چندىپیشبعداز«آسمانمن»محمدرضا

فرهاد جم: بازی
ِر و اجرایم از سِر

پوریا پورسرخ 
مجرى مسابقه 
«ایرانیش» شد 

على مصفا در نقش «سهراب شهید ثالث»
کارگردان «تومان» جدیدترین فیلم بلند سینمایى خود را سال آینده کلید مى زند.

مرتضى فرشباف، کارگردان سینما درباره آخرین وضعیت تولید سینمایى زندگى 
پرتره «سهراب شــهید ثالث»، گفت: احتماالً خرداد ماه سال 1399 کلید کار زده 

مى شود و فیلمبردارى در تهران و خارج از کشور خواهد بود.
او افزود: فیلمبردارى از تهران آغاز مى شود و بعد به پاریس مى رسد و در برلین تمام 
مى شود که  حدود دو ماه زمان خواهد برد. این کارگردان ادامه داد: نویسندگى این اثر 

بر عهده من و فرید مصطفوى است و کارگردانى آن را خودم بر عهده دارم.
گفتنى است نقش «سهراب شهید ثالث» از کارگردان هاى شناخته شده ایرانى را 

على مصفا بر عهده خواهد داشت.
آخرین فیلم سینمایى مرتضى فرشباف «تومان» بود که در بخش سوداى سیمرغ 

سى و هشتمین جشنواره فیلم فجر حضور داشت.

«طال» متقاضى اکران در نوروز شد

 یک «جوجه تیغى» 
سینماهاى جهان را تصرف کرد

«شام ایرانى» 
در خانه على انصاریان

در ادامه معرفى گروه بازیگران سریال «هم گناه»، از گریم افسانه 
چهره آزاد، شاهرخ فروتنیان، افسانه ناصرى، سوگل خلیق و حسین 

امیدى رونمایى شد.
گروه پرتعداد بازیگران سریال «هم گناه» که داستان هاى «خانواده 
صبورى» را روایت مى کنند، با معرفى افســانه چهره آزاد، شاهرخ 
فروتنیان، افسانه ناصرى، ســوگل خلیق و حسین امیدى در حال 

کامل شدن است.
«هم گناه» که همزمان با ادامه فیلمبــردارى در حال طى کردن 
مراحل فنى انتشار است، از روزهاى ابتدایى اسفندماه هر دوشنبه در 

شبکه نمایش خانگى و فیلیمو منتشر خواهد شد.
این ســریال بــه کارگردانــى مصطفــى کیایى و نویســندگى

 مشــترك محســن کیایــى و علــى کوچکــى تولیــد شــده 
و بازیگــران مطــرح ســینما و تلویزیــون در آن ایفــاى نقش 

مى کنند.
بازیگرانى از جمله پرویز پرستویى، هدیه تهرانى، محسن کیایى، 
مهدى پاکدل، پدرام شــریفى و حبیب رضایى با حضور مســعود 
رایگان، رؤیا تیموریان، احســان کرمى، روشــنک گرامى، مارال 

بنى آدم و هنگامه قاضیانى.

 گروه بازیگران «هم گناه» کامل تر شد
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روى تاوارس معتقد اســت که گلرهاى ایرانى پتانسیل 
باالیى دارند ولى گلرهایى که خارج از ایران کار مى کنند، 
در شرایط بسیار بهترى از لحاظ روحى و سخت افزارى 
قرار دارند. گفتگو بــا تاوارس مربى گلرهاى ســپاهان 
مصاحبه اى است که حاوى نکات جذابى در مورد شرایط 
دروازه بانى در ایران و مقایسه آن با کشورهاى اروپایى و 

موارد قابل توجه دیگرى است.

 وقتى با بســیارى از مربى هــاى دروازه بانى 
در ایران صحبت کردیم، آنها از شــما تمجید 
مى کردند. شما در حال حاضر وضعیت دروازه 
بانى در فوتبال ایران را چطور ارزیابى مى کنید؟

فکر مى کنم در ایران گلرهاى خوبى داریم؛ این عقیده من 
است. فکر مى کنم گلرها باید روى تکنیک هاى پایه اى 
بیشتر کار کنند. گلرهاى زیادى پیش من مى آیند و من 
با آنها کار مى کنم، اشتباهات پایه اى زیادى در عملکرد 
آنها مى بینم و این مربوط به گذشته است. من همیشه از 
خدا بخاطر بچه هایى که داشته ام (اشاره به شاگردهایش) 
تشــکر مى کنم؛ کســانى که با احترام بــه کار من باور 
داشته اند. «احترام» مهمترین کلمه اى است که در دنیا به 

آن بیشتر از هر چیزى دیگرى توجه دارم.

 در ایران بازیکنان عالقه زیادى براى 
پیشــرفت و گرفتن عناوین مختلف 
دارند. آنها مى خواهند ســخت کار 

کنند. شما این موضوع را دیده اید؟
در سال هاى اخیر که در ایران کار کرده ام، تمام گلرهایى 
که با آنها کار کرده ام، فرصت بــازى کردن در خارج از 

کشور را داشته اند؛ محمدرضا اخبارى اولینشان بود. من 
در مورد حامد لک صحبت نمى کنم، چون زمان زیادى 
با او کار نکردم؛ اما اخبارى، رشــید و االن پیام، این سه 
دروازه بان، پیشــنهادهایى براى بــازى کردن خارج از 
ایران را دریافت کرده اند. اخبارى در آن زمان با ســایپا 
قرارداد داشت و سایپا رضایتنامه او را صادر نکرد. رشید 
مظاهرى پیشنهادى براى بازى در اروپا داشت ولى بندى 
در قراردادش وجود داشت و مدیرعامل اجازه جدایى او 
را نداد. االن هم پیام نیازمند چند پیشــنهاد براى بازى 
کردن در پرتغال دریافت کرده است. اینها واقعیت است. 
من در مورد چیزهاى غیرواقعى صحبت نمى کنم. اینها 
واقعیت است و اتفاق افتاده است  و من نیازى ندارم که 
الکى از کسى تعریف کنم. همیشه به گلرهایم مى گویم 
که به آنها کمک کوچکى براى گرفتن این پیشنهادات 
و عملکردى که داشته اند، کرده ام. وقتى من کارم را با 
شاگردانم شروع مى کنم، همیشه از آنها مى پرسم که چه 
هدفى براى آینده شان در نظر دارند و تمام آنها پاسخ هاى 
مشــابهى دارند. آنها به من مى گویند که دوست دارند 
براى تیم ملى بازى کنند و به باشگاه هاى اروپایى بروند. 
اولین سئوال من در مواجهه با چنین موقعیت هایى این 
است که این سئوال را مى پرسم که آیا شما به این چیزى 
که مى گویید، باور دارید یا نه؟ وقتى این را مى پرســم، 
هیچ کسى باور ندارد. گلرها مى خواهند بروند و موفق 
بشوند، ولى رسیدن به این موفقیت خیلى سخت است. 
آنها باید بدانند که اول باید خودشــان را باور کنند و دوم 
مربى هر روز با آنها کار خواهد کرد و بعد از این دو مرحله 
است که «سینرژى» (هم افزایى) ایجاد مى شود و آنها 

به اهدافشان مى رسند.

ســطح دروازه بان هاى ایرانى را در 
سطح بین المللى چطور مى بینى؟

من به دروازه بان هاى ایرانى باور دارم ولى شما باید یکسرى 
موارد را چک کنید؛ فرهنگ ایرانــى، روش هایى که دروازه 
بان هاى ایرانى در ایران رشــد مى کننــد و اینکه گلرهاى 
خارجى در شــرایط متفاوتى رشــد مى کنند. خارج از ایران 
گلرها در زمین هاى خوب، بــا مربى هاى خوب و با ذهنیت 
خوب کار مى کنند و این موارد باعث مى شود که آنها قوى 
تر بشوند. در اروپا اگر دروازه بان اشتباه کند، همه حمایتش 
مى کنند ولى اگر در ایران دروازه بانى اشتباه کند، همه او را 
تحت فشار بیشــترى قرار مى دهند. من همیشه این مثال 
را مى زنم. مثًال اگر شــما چهار بار به خانه بروید ولى هر بار 
دعوا داشته باشــد، دیگر در مرتبه پنجم ترجیح مى دهید به 
کافى شاپ بروید. این شاید مثال احمقانه اى به شمار برود 
ولى شــما باید دروازه بان ها را حمایت کنیــد، چون دروازه 
بانى پست بسیار سختى اســت. مردم هیچ چیزى در مورد 
پســت دروازه بانى نمى دانند. یک مثال دیگر براى شــما 
مى زنم. وقتى پیام موفق نشــد که یک پنالتــى را بگیرد، 
خیلى ها در اینستاگرام به من پیام مى دادند و دستور مى دادند 
که تو باید بیشتر با پیام روى ضربات پنالتى کار کنى. من به 
پنالتى ها اهمیت نمى دهم. براى من پنالتى 50-50 است. 
غیرممکن است که دروازه بان پنالتى را بگیرد، چون فاصله 

خیلى کم اســت و به بازیکنى که ضربــه را مى زند 
هم بســتگى دارد. همچنین قدرت ضربه هم 

مى توانــد خیلى زیاد باشــد و بــا توجه به 
مکانیزمى که بدن ما دارد، غیرممکن است که 
توپ را بگیرى؛ با این حال، ما صحبت مى 

کنیم و سعى مى کنیم هر روز بهتر شویم.

مربى گلرهاى سپاهان:

هافبک ملى پوش تیم پاختاکور ازبکستان با دو بازى من به پنالتى ها  اهمیت نمى دهم
ابتدایى مرحله گروهى نشان داد یکى از ستاره هاى 

لیگ قهرمانان آسیا 2020 خواهد بود.
اولین بارى که از جالل الدین ماشــاریپوف شنیده 
بودیم به بــازى هاى مقدماتى جــام جهانى 2018 

بر مى گشــت که از او به عنوان 
یکى از ستاره هاى تیم 

ملى ازبکســتان نام 
بــرده مى شــد. در 
همــان بحبوحه بود 

که شــنیده مى شــد 
اســتقالل تهران که نام 

ســرور چپاروف را در چنته 
داشــت به دنبال دیگر 

ستاره تیم ملى 

ازبکستان است که به هرحال این اتفاق نیافتاد. البته 
او دو سال پیش هم در لیست خرید  زالتکو کرانچار 
براى حضور در ســپاهان بود وخیلى هم نزدیک به 
زردهاى اصفهانى شد اما مدیرعامل سابق سپاهان 
در نهایت نتوانست او را به جمع پسران طالیى بیاورد. 
حاال پس از حدود دو فصل باز هم در بازى ماشاریپوف 
دقیق مى شــویم. او به همراه تیمش یعنى پاختاکور 
ازبکســتان در لیگ قهرمانان آســیا در گروه تیم 
شهرخودرو قرار دارد و از قضا اخیراً نیز در دیدار برابر 
این تیم به میدان رفت و توانست با اثرگذارى باال در 

میدان حضور پیدا کند.
هرچند جالل الدین در این دیدار موفق به گلزنى نشد 
اما قطعاً مهمترین بازیکن تیمش بود چرا که گل هاى 
اول و ســوم از روى پاس هاى مستقیم وى به 
ثمر رسید و حرکت براى گل دوم تیم 
ازبک نیز توسط وى  استارت خورد 
و در نهایت پاس او بود که گل 

دوم پاختاکورى ها را کلید زد.
ایــن اتفاقــات مثبــت و 
تأثیرگذارى باال در حالى 
براى ماشاریپوف رقم 
خورد که او در جریان 
دیــدار قبلــى تیمش 
نیز برابــر االهلى امارات 
نیز گل اول بــازى را به 
ثمر رســانده بود و حاال 
مى تواند با آمار یک گل 
و دو پــاس گل در صدر 
بهتریــن بازیکنان لیگ 
قهرمانان آسیا 2020 قرار 

بگیرد.

او 2 سال پیش در لیست کرانچار بود

ستاره اى که به سپاهان نیامد

استقالل در بازى یک شنبه آینده مقابل ذوب آهن مى تواند از مهاجم جوان خود در میدان 
استفاده کند.

مهدى قائدى به علت مصدومیت، بازى با االهلى عربستان را از روى سکو هاى ورزشگاه جابر 
االحمد کویت تماشا کرد و در واقع مربیان استقالل روى او ریسک نکردند.

شنیده مى شود اگر مشکلى جدى در میان نباشد، قائدى در بازى یک شنبه آینده مقابل 
ذوب آهن اصفهان، استقالل را همراهى مى کند و مشکلى از نظر مصدومیت ندارد.

در روز هایى که ارسالن مطهرى در خط حمله استقالل مى درخشد، مسلمًا بازگشت 
قائدى براى هواداران استقالل و مجیدى خبر خوبى است، اما دیاباته قطعًا سه بازى 
بعدى استقالل در ایران و آسیا را هم از دســت مى دهد. حتى عده اى مى گویند شاید 

دیاباته دیگر به ایران بازنگردد.
قائدى، دیاباته و مطهرى هر سه از کاندیدا هاى کسب عنوان آقا ى گلى در لیگ برتر 
فوتبال ایران از نگاه هواداران استقالل به شمار مى روند، زیرا آمار گلزنى قابل توجهى 

در لیگ به خود اختصاص داده اند.

بد شانسى ذوب آهن

باشو یک شنبه حاضر است

اســکوچیچ قصد دارد به طور جدى ترى نســبت به 
کارلوس کى روش و مارك ویلموتس از دســتیاران 
ایرانى در کادر فنى تیم ملى بهره ببرد و این البته خواست 

فدراسیون فوتبال هم هست.
نام چند مربى براى حضــور در کادر فنى تیم ملى و در 
کنار اسکوچیچ مطرح شده است که بر اساس خبرهاى 
رســیده از راهروى فدراســیون فوتبال برخى از این 
گزینه ها میلى به این حضــور ندارند. به این علت که 
دستمزد تعیین شده از ســوى فدراسیون فوتبال براى 
آنها پایین تر از دســتمزدى است که باشگاه ها به آنها 
مى دهند! به طور مثال یکى از مربیانى که براى حضور 
در کادر فنى تیم ملى مورد توجه اســت از باشگاهش 
بیش از یک میلیارد تومان مى گیرد در صورتى که اگر 
مربى تیم ملى شود در بهترین شرایط هم قرارداد او به 
یک میلیارد تومان نخواهد رسید. این روزها و با توجه 
به شرایط اقتصادى طبیعى اســت که میزان دستمزد 
در انتخاب تیم تعیین کننده باشد.  البته یک سیاست 
در فدراسیون فوتبال از دیر باز وجود داشته که موجب 
ناراحتى مربیان ایرانى شده است. اینکه دستمزد مربى 
ایرانى با مربى خارجى در تیم هــاى ملى قابل قیاس 
نیســت و جالب اینکه در تیم هاى ملى پایه دستیاران 
خارجــى مربى ایرانــى چندین برابر ســرمربى پول 
مى گرفته اند و مى گیرند! گفته مى شــود در ماه هاى 
گذشته یکى از دالیلى که موجب شد مربیان ایرانى از 
حضور در تیم امید سر باز زنند همین موضوع دستمزد 
بوده. پیشنهاد 500 میلیون تومانى فدراسیون فوتبال 
به فرهاد مجیدى مى گویند بهترین پیشــنهاد مالى 
فدراسیون فوتبال به مربیان ایرانى در سال هاى اخیر 
بوده است. هم اکنون تیم هاى ملى نوجوانان و جوانان 
توسط مربیان ایرانى هدایت مى شوند که بعید به نظر 
مى رسد دستمزد آنها باالى 200 میلیون تومان باشد که 
این کمتر از دستمزد خیلى از مربیان دسته اولى است 
و باید گفت آنها با خویشتندارى و عرق ملى حاضر به 
هدایت تیم شده اند.  هستند مربیانى که راضى به حضور 
در کادر فنى تیم ملى شــوند با هر قیمتى که از سوى 
فدراسیون فوتبال تعیین شود، اما مشکل اینجاست در 
این صورت اسکوچیچ باید گزینه هایى را براى دستیارى 
انتخاب کند که آنها راضى به حضور در اردوى تیم ملى 

هستند نه مربى اى که اسکوچیچ انتخاب مى کند.

تیم ملى؟ نه ممنون

باخت شهرخودرو به پاختاکور دردناك بود و احتماًال اولین 
ماجراجویى آســیایى این تیم را خیلى زودتر از حد تصور به 
پایان خواهد برد. تیم مشهدى در مســابقه قبلى با دو گل 
مغلوب الهالل شده بود و این بار مقابل پاختاکور 3 بر صفر 
شکست خورد. فقط خواستیم به مهدى رحمتى عزیز یادآورى 
کنیم این آخر و عاقبت جنگ مسخره اى بود که او از اول هفته 
علیه حسین حسینى راه انداخت. رحمتى گلر خوبى است، اما 
هر بار حاشیه اى از این دست مى ســازد، خودش به عنوان 
اولین نفر قربانى مى شود. او چهار گل از پاختاکور خورد که 
داور یکى از آنها را آفساید گرفت. درست مثل روزى که در 
ورزشگاه آزادى سر بازى استقالل و تراکتورسازى به سمت 
امیر قلعه نویى زبان درازى کرد و بعدش سه گل بد خورد. آیا 

واقعاً ارزشش را داشت؟

فدراسیون فوتبال در نامه اى رسمى به کنفدراسیون 
فوتبال آسیا خواستار میزبانى مسابقات فوتسال قهرمانى 
جام ملت هاى آســیا و انتخابى جام جهانى پیش رو 

شده است.
این بازى ها قرار بود در ترکمنستان برگزار شود که به 
دلیل سختگیرى هاى این کشور بخاطر شیوع ویروس 
کرونا به تعویق افتاده اســت و چه بسا کشور جدیدى 
میزبان این بازى ها شــود. کمیته فوتســال ایران در 
نامه اى به کنفدراسیون فوتبال آسیا توأمان خواستار 
مشخص شدن زمان دقیق برگزارى این بازى ها شده 
و همچنین آمادگى ایران براى میزبانى مسابقات را به 

AFC اعالم کرده.
حال این ســئوال مهم پیش مى آید؛ آیا کنفدراسیون 
فوتبال آســیا میزبانى را به ایران مى دهد؟ AFC به 
تازگى میزبانى تیم هاى ایرانى در بازى هاى پلى آف 
لیگ قهرمانان آسیا را لغو کرد و از سویى دیدارهاى رفت 
در مرحله گروهى هم در خانه حریفان برگزار مى شود 
و قرار اســت ایرانى ها در دور برگشت میزبان باشند. 
چالش دیگرى که براى میزبانى ایران در مســابقات 
فوتسال قهرمانى آســیا و انتخابى جام جهانى پیش 
روى فدراسیون فوتبال است بحث حضور خانم ها در 
استادیوم است که فعًال این اجازه را ندارند که با حضور 
در سالن هاى فوتسال بازى ها را تماشا کنند. از سویى 
با توجه به اینکه ویروس کرونا در ایران مشاهده نشده 
در این برهه از زمان ایران بهترین کشور براى برگزارى 
این بازى هاست. قرار اســت در روزهاى آتى کمیته 
اجرایى کنفدراسیون فوتبال آسیا در این زمینه تصمیم 

گیرى کند.
باید به این نکته هم اشــاره کرد؛ شــرایط پروازى و 
همچنین پرواز هواپیماهاى خارجى در آســمان ایران 
بعد از ســقوط هواپیماى اوکراینى که روى اشــتباه 
انسانى رخ داده بود، به شرایط گذشته برگشته و اکنون 
تیم هاى خارجى مشکلى براى پرواز به ایران و حضور در 
بازى هاى بین المللى ندارند. همانطور که کنفدراسیون 
فوتبال آسیا اعالم کرده دیدارهاى برگشت تیم هاى 
ایرانى در لیگ قهرمانان آســیا با میزبانى این تیم ها 

انجام مى شود.

او به عنوان بر مىگشــت که از
یکى از ستاره هاى تیم 

ملى ازبکســتان نام 
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بود همــان بحبوحه
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ســرور چپاروف را در چنته 
داشــت به دنبال دیگر

تیم ملى ستاره

حاال پساز حدوددو فصل بازه
دقیق مى شــویم. او به همراه
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این تیم به میدانرفتو توانس
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هرچند جالل الدین در این دید
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سرخپوشان فوتبال آذربایجان که در هفته هاى 
گذشته نتایج خوبى را به دست آوردند و با چند 
برد پیاپى توانسته اند دوباره شانس قهرمانى در 
لیگ برتر را به دست آورند، در جام حذفى 

نیز رؤیاهاى زیادى دارند.
تراکتــورى ها که امــروز در 
مرحله یک چهــارم نهایى 
حذفى باید با مس کرمان 
دیدار کننــد، با انگیزه 
زیــاد تمرینــات را 
دنبال مــى کنند. 
ن  شــا خپو سر
تبریــزى بعد از 
بردى کــه مقابل 
سایپا کسب کردند، 
تمرینــات خــود را 
در تبریز دنبــال کردند 
و انگیزه زیــادى دارند تا با 

کسب پیروزى در بازى خانگى مقابل مس کرمان 
به جمع چهار تیم برتر جام حذفى برســند. از این 
رو کادرفنى تراکتــور نیز تمرینات ســختى را در 
نظر گرفته تا بازیکنان بــا آمادگى باال مقابل مس 

ظاهر شوند.
تراکتورى ها بى تردیــد انگیزه زیادى دارند تا مثل 
حضور در کورس قهرمانى لیگ برتر، در جام حذفى 
نیز باقى بمانند و شانس خود را براى قهرمانى در این 
جام هم امتحان کنند. اینکــه در هر دو جام مدعى 
قهرمانى باشند، قطعًا اتفاق خوبى براى پرشورهاى 

آذربایجانى محسوب مى شود.
گفتنى اســت؛ تاکنون دو تیم پرســپولیس و نفت 
مسجدســلیمان حضورشــان در نیمه نهایى جام 
حذفى را قطعى کردند و از بین تراکتور و مس کرمان 
نیز یک تیم به جمع چهار تیم مى رسد. دیگر بازى 
یک چهارم نهایى حذفى میان استقالل و سپاهان 
برگزار خواهد شــد تا چهارمین تیم صعود کننده به 

نیمه نهایى نیز مشخص شود.

تى تى ها، دبل دوست دارند
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عاقبت یک جنگ مسخره

بررســى صالحیت نامزدهاى ریاست فدراســیون فوتبال و نواب و همچنین 
اعضاى هیئت رئیسه روزهاى پایانى خود را ســپرى مى کند و نتایج آن هفته 

آینده اعالم مى شود.
اکنون مهمترین ابهامى که در بحث تأیید صالحیت نامزدهاى ریاست فدراسیون 
فوتبال وجود دارد این است که آیا صالحیت بازنشسته ها تأیید مى شود یا نه؟ 
یکى از کسانى که براى پست هیئت رئیســه فدراسیون فوتبال ثبت نام کرده 
است در این باره مى گوید: «به استناد صحبت هاى نماینده دیوان محاسبات 
کل کشور در برنامه ورزشگاه شبکه 5 صالحیت بازنشسته ها تأیید نخواهد شد. 
پیش تر اینطور گفته بودند در نامه سازمان بازرســى کل کشور به فدراسیون 
فوتبال بازنشسته ها از احراز سه پست محروم هستند؛ رئیس، دبیر کل و خزانه 
دار. در حالى که نواب رئیس هم جزو مشاغل به حســاب مى آید و قرار است 
حضور بازنشسته ها در همه پست هاى فدراسیون فوتبال غیرقانونى اعالم شود. 

انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال 25 اسفند برگزار مى شود.

همه در انتظار هفته آینده

کرونا باعث میزبانى 
ایران مى شود؟



0606آگهىآگهى 3702 سال شانزدهمچهارشنبه  30 بهمن  ماه   1398

آگهى مفاد آراء صادره توسط هیأت حل اختالف موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه
نظر به اینکه طبق آراء صادره توســط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزى یا مشاعى افراد 
مشروحه ذیل به استناد اسناد مالکیت رسمى مشاعى یا قباله انتقال عادى مورد تأیید قرار 
گرفته است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رســمى ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو روزنامه نصف جهان و 
رویداد امروز  چاپ و منتشــر مى گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصى نسبت به آراء مذکور 
معترض باشند از تاریخ انتشــار نوبت اول آگهى روزنامه موخراالنتشار ظرف مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمایدو 
گواهى تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در اینصورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بــود .و چنانچه اعتراض در مهلت قانونى واصل 
نگردد یا معترض ، گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند، اداره ثبت 
محل مبادرت به صدور سند مالکیت بنام متصرف مى نماید. لیکن صدور سند مالکیت جدید 

مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
« امالك و ابنیه واقع در بخش  8 و9 ثبت اصفهان

1- رأى شــماره 139860302009002288 مورخ 1398/09/30 آقاى محمد آقابابائى 
مبارکه فرزند رضا ، در ششدانگ یکباب خانه  جمعا به  مساحت 210 مترمربع واقع در مبارکه 
مجزا شده از ( پالك 12 فرعى از6 –اصلى به مساحت 130متر مربع و قسمتى مجزا شده 
از پالك 7 – اصلى به مساحت 80 متر مربع ) بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى  على کاشف و نجمه بیگم راستى(حسن راستى)
2- رأى شماره 139860302009002100 مورخ 1398/09/13 آقاى احمدرضا نظریان 
لنجى فرزند یداله، در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 268/45مترمربع واقع در مبارکه 
مجزا شده از  پالك 19-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رضا صا
لحى                                                                                                                                                                                                                                                                     
3- رأى شماره 139860302009002275 مورخ 1398/09/28  آقاى على اصغر شریفى 
مبارکه فرزند قاسم ، دردو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 34 مترمربع 
مجزا شــده از  پالك 478 فرعى از2 -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى مهدى کهندل  
4-  رأى شــماره 139860302009002274 مورخ 1398/09/28  آقاى محسن شریفى 
مبارکه فرزند على اصغر، درچهار دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 34 
مترمربع مجزا شده از  پالك 478 فرعى از2 -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى مهدى کهندل  
5- رأى شماره 139860302009001561 مورخ 1398/07/18 آقاى على اکبر مختارى 
دیزیچه فرزند رسول ، در ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 292/00مترمربع واقع در مبارکه 
مجزا شده از  پالك 126-اصلى بخش 9 انتقالى با واسطه از مالک رسمى احمدرضا جبارى

6- رأى شماره 139860302009002206 مورخ 1398/09/21 خانم الهه امینى فرزند 
خسرو، در ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 318/00مترمربع مجزا شده از  پالك 386 

فرعى از19 -اصلى بخش8 انتقالى با واسطه از مالک رسمى حسین صفائى
7- رأى شــماره 139860302009002098 مورخ 1398/09/13 آقاى کیامرث غفارى 
فرزند عوضعلى ، در ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 223/55مترمربع مجزا شده از  
پالك  302 فرعى از1 -اصلى بخش8 انتقالى با واســطه از مالک رســمى شیرین جان 

سلطانى دهنوى
8- رأى شماره 139860302009002266 مورخ 1398/09/28   آقاى عزیزاله حیدرى  
فرزند رمضان، در ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 205/20مترمربع مجزا شده از  پالك 

987 فرعى ازدو-اصلى بخش 9انتقالى با واسطه از مالک رسمى استاد على اکبر بابائى 
9- رأى شــماره 139860302009001272 مــورخ 1397/05/27   آقاى على کریمى 
لنجى  فرزند عبداله ، در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 256/30 مترمربع مجزا شده از  
پالك 19-اصلى بخش 9انتقالى بموجب قباله عادى  از مالک رسمى عبداله کریمى لنجى 
10- رأى شماره 139860302009002106 مورخ 1398/09/13   خانم ریحانه شهریارى 
فرزند کرمعلى ، دردو دانگ مشاع از  ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 141/85 مترمربع 
مجزا شــده از  پالك 41-اصلى بخــش  8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى 

عبدالرحیم طاهریان
11- رأى شــماره 139860302009002107 مورخ 1398/09/13   آقاى حسین حسن  
دائى فرزند رمضان ، درچهاردانگ مشــاع از  ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 141/85 
مترمربع مجزا شــده از  پالك 41-اصلى بخش  8 انتقالى بموجــب قباله عادى از مالک 

رسمى عبدالرحیم طاهریان
12- رأى شــماره 139860302009001888 مــورخ 1398/08/27  آقــاى علیرضا 
ایرانپور  فرزند ناصرقلى، در چهار دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
223/15مترمربع مجزا شده از  پالك یک –اصلى  بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى امیرقلى ایرانپور
13- رأى شــماره 139860302009001889 مورخ 1398/08/27  خانم زهرا نصیرى 
زودانى  فرزند على رضا، دردو دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 
223/15مترمربع مجزا شده از  پالك یک –اصلى  بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى امیرقلى ایرانپور
14- رأى شماره 139860302009001898 مورخ  1398/08/27 خانم بهجت صادقى  
فرزندحسین ، در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 234/65مترمربع مجزا شده از  پالك 

یک-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى  از مالک رسمى امیر قلى محمدى
15- رأى شــماره 139860302009002136 مورخ 1398/09/14 آقاى حســن دانش 
فرزند عبداله ، درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه  به مساحت 113/50مترمربع 
مجزا شده از  پالك یک-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى شعبان 

خالوزاده
16- رأى شــماره 139860302009002137 مورخ 1398/09/14 خانم الهه قاراخانى 
ده ســرخى فرزند محمود ، درسه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 
113/50مترمربع مجزا شــده از  پالك یک-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى شعبان خالوزاده
17- رأى شــماره 139860302009003439 مورخ 1398/10/30 آقاى شهرام باقرى 
فرزند تقى، در ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بناى  به مساحت 1357/85 مترمربع 
مجزا شده از  پالك 15 -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالکین رسمى سعید 

و امیر باقرى و شهرام باقرى
18- رأى شــماره 139860302009003119 مورخ 1398/10/24 موقوفه على اصغر 
ابن حاج على نقى (حســن على ابن على اصغر ) ، در ششــدانگ یک باب ســاختمان به 
مســاحت96/82مترمربع مجزا شــده از  پالك یک-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى رجبعلى ایرانپور
19- رأى شــماره 139860302009003134 مورخ 1398/10/25مســجد گلزار ، در 
ششدانگ یک باب مسجد به مســاحت76/46مترمربع مجزا شده از  پالك 662 فرعى از 

دو-اصلى بخش9 انتقالى با واسطه از مالک رسمى مشهدى تقى بابائى
20- رأى شماره 139860302009003137 مورخ 1398/10/25مسجد صاحب الزمان ، 
در ششدانگ یک باب مسجد به مساحت551/96مترمربع مجزا شده از  پالك یک-اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى یداله سعیدى
21- رأى شــماره 139860302009003445 مورخ 1398/10/30مسجد سیدعلى ، در 
ششدانگ قســمتى از یک باب مسجد به مســاحت610/45مترمربع مجزا شده از  پالك 

یک-اصلى بخش9 انتقالى با واسطه از مالک رسمى غالمحسین خان بختیار
22-رأى شــماره 139860302009002884 مورخ 1398/10/18 آقاى حیدر درویشى 
شــیخ ابادى  فرزند قدرت اله ، در ششدانگ یک باب انبار به مســاحت 208/52مترمربع 
مجزا شده از  پالك یک-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمد 

آقابابائى

23-رأى شماره 139860302009003436 مورخ1398/10/30 آقاى على محمد ایرانپور 
مبارکه فرزند ابوالقاسم، درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 32/40مترمربع مجزا شده 
از  پالك 463و464 فرعى از2-اصلى بخش9 انتقالى با واسطه از مالکین رسمى تقى ، على 

اکبر،حیدر،حاجى محمد، و محمد ایرانپور
24- رأى شــماره 139860302009002101 مورخ 1398/09/13 خانم حبیبه قنبرى 
مبارکه فرزند قدمعلى ، درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 
287/21مترمربع مجزا شده از  پالك 12 فرعى از 6-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى نجمه بیگم راستى 
25- رأى شــماره 139860302009002102 مــورخ 1398/09/13 آقاى رضا ایرانپور 
مبارکه فرزند صفرعلى ، درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 
287/21مترمربع مجزا شده از  پالك 12 فرعى از 6-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله 

عادى از مالک رسمى نجمه بیگم راستى 
26- رأى شــماره 139860302009002289 مورخ 1398/09/30 آقاى یداله احمدپور 
مبارکه فرزند علیرضا ، درششــدانگ یک درب باغ قدیمى  به مساحت 3810/90مترمربع 
مجزا شــده از  پالك10-اصلى بخش9 انتقالــى بموجب قباله عادى از مالک رســمى 
عبدالرحمن طاهرى مبارکه تاریخ انتشــار نوبت اول : 1398/11/14 تاریخ انتشــار نوبت 
دوم:1398/11/30م الف:756739 مظاهر نصرالهى- رئیس اداره ثبت اســناد و امالك 

شهرستان مبارکه/11/219 

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین 
تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرستان فالورجان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصلــه 15 روز در روزنامه هاى نصف جهان و عصر 
اصفهان آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضى داشته باشند ، مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض ، دادخواســت خود را به مرجع صالح قضایى تقدیم نمایند .بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد .
1 - راى شــماره 139860302007013487 مــورخ 98/10/19 موقوفه محمدحســن 
فالورجانى به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان فالورجان در  ششدانگ قطعه 
زمین محصور به مساحت 1829 مترمربع قسمتى از  پالك  شــماره 413  اصلى واقع در 
ششــدر بلندى فالورجان  بخش 9 ثبت فالورجان که مالک رسمى موقوفه محمد حسن 

فالورجانى به تصدى اداره اوقاف فالورجان مى باشد.
2 - راى شماره 139860302007013485 مورخ 98/10/19 بقعه متبرکه پیامبر حضرت 
انوش قهدریجان به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان  در ششدانگ بقعه متبرکه  
به مساحت.6041,09 مترمربع  قسمتى از پالك شــماره 19 فرعى از 396 اصلى واقع در 
قهدریجان   بخش 9 ثبت فالورجان مالک رســمى بقعه متبرکــه پیامبر حضرت انوش 

قهدریجان به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان مى باشد
3 - راى شــماره 139860302007012977 مورخ 98/10/11 نیلوفــر عالم زاده فرزند 
حسین در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 10208,42 مترمربع قسمتى ار پالك شماره 
446 اصلى واقع در اشترجان  بخش 9 ثبت فالورجان مالک رسمى شخص متقاضى مى 

باشد
4 - راى شماره 139860302007013486 مورخ 98/10/19 موقوفه مسجد امام حسین 
زازران به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان در ششــدانگ  مســجد  به مساحت 
746,31 مترمربع قسمتى از  پالك شــماره 210 فرعى از 12 اصلى واقع در زازران  بخش 
9 ثبت فالورجان مالک رسمى موقوفه مسجد امام حسین زازران به تصدى اداره اوقاف و 

امور خیریه فالورجان مى باشد
5 - راى شماره 139860302007003442 مورخ 98/02/03 براتعلى لکى سهلوانى فرزند 
اکبر در ششدانگ  یکباب خانه به مساحت.354,32 مترمربع پالك شماره 41 اصلى واقع 
در سهلوان  بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمدعلى 

کریمى سهلوانى  مى باشد     
6 - راى شماره 139860302007013480 مورخ 98/10/19 سید مرتضى میرلوحى حسن 
آبادى فرزند سید على در ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت..393,09 مترمربع قسمتى 
از  پالك شــماره 180 فرعى از 23 اصلى واقع در حسن آباد بخش 9 ثبت ملک فالورجان 
مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ســید على میرلوحى فرزند مرحوم سید حسن 

مى باشد     
 7 – راى شــماره 139860302007013481 مورخ 98/10/19 سید مرتضى میرلوحى 
حســن آبادى فرزند سید على در ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت.52,34 مترمربع  
قسمتى از پالك شماره 179 فرعى از 23 اصلى واقع در حسن آباد  بخش 9 ثبت فالورجان 
مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ســید على میرلوحى فرزند مرحوم سید حسن 

مى باشد
8 - راى شماره 139860302007013482 مورخ 98/10/19 سید مرتضى میرلوحى حسن 
آبادى فرزند سید على در ششدانگ چهارباب مغازه  به مساحت.277,02 مترمربع قسمتى از  
پالك شماره 179 فرعى از 23 اصلى واقع در حسن آباد بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى سید على میرلوحى فرزند مرحوم سید حسن مى باشد
9 - راى شــماره 139860302007013990 مورخ 98/10/26 مسعود صیادى شهرکى 
فرزند جمشید  در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت1413,84 مترمربع  قسمتى از پالك 
شــماره 2 فرعى از 385 اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت فالورجان مع الواســطه 

خریدارى شده از مالک رسمى نعمت اهللا جعفر زاده فرزند غالمحسین مى باشد
10 - راى شماره 139860302007013987 مورخ 98/10/26 لیال رییسى گهرویى فرزند 
عبدالباقى  در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 99,72 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
5 اصلى واقع در شهرك قدس بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى اصغر ربانى فرزند رضا مى باشد
11 - راى شــماره 139860302007014017 مــورخ 98/10/26 محمــد جوانمردى 
قهدریجانى فرزند ابراهیم نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت.255,15 مترمربع 
پالك شــماره 1085 فرعى از 385 اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت فالورجان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على رضا مرادى فرزند غالمحسین مى باشد
12 - راى شــماره 139860302007014018 مورخ 98/10/26 زکیه شیخ قهدریجانى 
فرزند مصطفى  نسبت به  ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 212,10 مترمربع  پالك 
شماره  1086 فرعى  از 385  اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى صفرعلى جوانمردى فرزند على مى باشد
13 - راى شــماره 139860302007014016 مــورخ 98/10/26 مجیــد حمزه زاده 
قعدریجانى فرزند براتعلى در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت.148,26 مترمربع پالك 
شماره 721 فرعى از 385  اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت فالورجان  مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى قاسم جعفرزاده قهدریجانى فرزند حیدر مى باشد
14 - راى شماره 139560302007002734 مورخ 95/05/30 مهدى هادیان قهدریجانى 
فرزند نعمت اهللا در ششدانگ یکباب خانه به مساحت.379,35 مترمربع پالك شماره 386  
اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت فالورجان  مع الواســطه خریدارى شده از مالک 

رسمى نصراهللا هادیان قهدریجانى مى باشد
15 - راى شــماره 139860302007004857 مورخ 98/05/05 جعفر ابراهیمى فرزند 
محمدحسن در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 175,07 مترمربع پالك شماره 5  اصلى 
واقع در منصورآباد  بخش 9 ثبت فالورجان  مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 
احمد میرزا مسعود مى باشد تاریخ انتشار نوبت اول  روز چهارشنبه مورخ 98/11/30 تاریخ 
انتشارنوبت دوم پنج شنبه مورخ 98/12/15 م الف:775368  حسین زمانى - رئیس اداره 

ثبت اسناد وامالك فالورجان/ 11/396

ابالغ رأى
کالســه پرونده: 98-407  شــماره دادنامه: 531/98-98/7/16 مرجع رسیدگى کننده: 
شعبه ششم  شوراى حل اختالف نجف آباد- ویالشهر خواهان: اسماعیل مهرابى کوشکى 
نشانى : کهریزسنگ خ ولیعصر ك 19 خواندگان: 1مهرى جعفرى 2- سعید غیور  نشانى: 
ویالشهر خ امام على نمایشگاه غیور خواسته: الزام به انتقال سند گردشکار : پس از ارجاع 
به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى  و اخذ نظریه مشورتى اعضاء 
قاضى شوراختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا 
درخصوص خواهان  اسماعیل مهرابى بطرفیت خواندگان 1- مهرى جعفرى اشکاوندى 
(صاحب سند)2- سعید غیور (فروشنده)  به خواسته الزام خواندگان  جهت انتقال رسمى و 
قطعى سند یک دستگاه سمند مدل 90 به شماره انتظامى ایران  53-188 ق 18 به انضمام 
مطلق هزینه هاى دادرســى از توجه به محتویات پرونده و نظر به دادخواست تقدیمى از 
سوى خواهان و استعالم انجام شده از راهور که مثبت مالکیت خودرو به نام خوانده ردیف 
اول است و نیز قولنامه پیوسته فى ما بین اصحاب دعوى که حاکى از انجام معامله است لذا 
خواسته خواهان را ثابت تشخیص و   مستنداً به مواد 10 و 220 الى 228 قانون آ .د.م حکم 
بر محکومیت خوانده ردیف اول به حضور در یکى از دفاتر اســناد رسمى جهت انتقال سند 
خودروى سند مدل 90 به شــماره انتظامى ایران 53-188 ق 88 و نیز محکومیت خوانده 
ردیف دوم به پرداخت مبلغ132000 تومان به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر در 
حق خواهان را صادر و اعالم مى نماید راى صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابى ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى  در همین شورا و پس از انقضاى  مهلت ظرف 
همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى نجف آباد است .و نسبت به 
خوانده ردیف دوم حضورى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهى 
نزد محاکم عمومى حقوقى نجف آباد است773334 /م الف على زارع-قاضى شعبه ششم 

شوراى حل اختالف نجف آباد/11/398

 فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 139885602015004898 تاریخ ارســال نامــه: 1398/11/23 نظر به 
اینکه آقاى امیرعباس ابراهیمى فرزند مختار به اســتناد 2 برگ استشــهادیه محلى که 
هویت و امضاء شهود رســمًا گواهى شده، مدعى است که ســند مالکیت ششدانگ یک 
دستگاه آپارتمان پالك 4893 فرعى از 582 اصلى واقع در فوالدشهر بخش 9 ثبت اصفهان 
که  با شناسه دفتر امالك الکترونیکى شماره 139520302007006859 به نام وى ثبت 
و سند مالکیت المثنى به شماره چاپى 995020 د 94 صادر و تسلیم گردیده و مورد معامله 
دیگرى واقع نشده، به علت جابجایى مفقود شده است: لذا چون نامبرده مجدداً درخواست 
صدور ســند مالکیت المثنى نموده، طبق ماده 120 اصالحى آئین نامه قانون ثبت، مراتب 
آگهى مى شــود که هر کس مدعى انجام معامله نســبت به ملک موصوف یا وجود سند 
مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز پس از آن به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبًا با مدارك مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثناى سند 
مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسلیم خواهد کرد. م الف: 772443 محمدرضا 
رئیسى زاده- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک زرین شهر (لنجان) از طرف مصطفى شمسى 

11/392/

ابالغ رأى
شماره پرونده: 98- 1345 شماره دادنامه: 1561- 98/10/30 مرجع رسیدگى: شعبه چهارم 
حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان خواهان: کاظم جعفرى- ساکن: زرین شهر- 
خیابان بهشتى- اتومبیل پیمان خوانده: مراد اسکندرى- ساکن: مجهول المکان خواسته: 
مطالبه گردشکار: به تاریخ 1398/10/26 در وقت فوق العاده شعبه چهارم حقوقى شوراى 
حل اختالف لنجان بتصدى امضاء کنندگان ذیل تشکیل است. پرونده کالسه 1345/98 
تحت نظر است. شورا با مالحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و مبادرت 
به اتخاذ تصمیم ذیل مى نماید. رأى قاضى شــورا: در خصوص دادخواســت آقاى کاظم 
جعفرى فرزند تقى به طرفیت آقاى مراد اسکندرى مبنى بر مطالبه مبلغ 200/000/000 
ریال وجه سفته به شــماره هاى 531660 و 531661 و 531662 و 531663 به انضمام 
مطلق خسارات دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه، شورا با عنایت به محتویات پرونده و تصویر 
مصدق سفته مذکور که به دلیل عدم واخواست سند عادى تلقى مى گردد و با توجه به اینکه 
خوانده در جلسه رسیدگى شورا حضور نیافته و دفاع و ایرادى ننموده اند و الیحه اى از جانب 
ایشان مبنى بر پرداخت دین واصل نگردیده است و با نظر به اینکه به موجب قانون امضاء 
هر کس بر روى سند یا نوشته اى بر علیه آن شخص دلیل است خواسته ى خواهان را محرز 
تشخیص لذا مســتنداً به مواد 198، 502، 519 و 522 قانون آیین دادرسى تشکیل دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و ماده 307 قانون تجارت. و ماده 1301 قانون مدنى 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل  خواســته و 
پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست 1398/09/19 لغایت زمان وصول 
محکوم به وفق شاخص اعالمى از ناحیه بانک مرکزى و پرداخت مبلغ 2/550/000 ریال 
بابت خسارات دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه از شورا و سپس ظرف مدت بیست 
روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان مى باشد. م الف: 
773279 زیبا یوســفى- قاضى شوراى حل اختالف شــعبه چهارم حقوقى حوزه قضایى 

شهرستان لنجان /11/393

مزایده (نوبت اول)
واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالسه 971161 جلسه 
مزایده اى در روز یکشــنبه مورخ 98/12/25 راس ســاعت 9 صبح و بــه منظور وصول 
محکوم به، به میزان 250 قطعه ســکه تمام بهار آزادى و 200 مثقال طالى هجده عیار 
در حق محکوم لها و به جهت فروش امتیاز ششــدانگ یک باب آپارتمان مسکونى فاقد 
سابقه ثبتى به مســاحت اعیانى 75/63 مترمربع به انضمام انبارى داخل طبقه به مساحت 
3/45 مترمربع، بدون پارکینگ، بصورت دو خوابه بــه مالکیت محکوم علیه مهدى چلبى 
فرزند حسینعلى، داراى اسکلت بتنى و ســقف تیرچه بلوك داراى سیستم گرمایشى پکیج 
و رادیاتور، داراى انشــعابات آب، برق و گاز واقع در فوالدشهر، مسکن مهر، E 2، برزن 5، 
بلوك 2، واحد 12، کدپســتى 8491877187 که توسط کارشناسان رسمى دادگسترى به 
مبلغ 1/100/000/000 ریال ارزیابى گردیده است، در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى 
لنجان برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از ملک مورد 
نظر دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت 
کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشــند که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 10 درصد قیمت کارشناسى را 
نقداً پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 30 روز پرداخت نمایند. م الف: 

772523 اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان  /11/394

ابالغ رأى
شماره پرونده: 98- 144 شماره دادنامه: 340- 98/4/18 مرجع رسیدگى: شعبه ششم 
حقوقى شوراى حل اختالف لنجان خواهان: حســن عطایى فرزند على اکبر- نشانى: 
زرین شهر خ ش مدنى جنب نانوایى پ 160 خوانده: صفرعلى مؤذنى بیستگانى فرزند 
عزیزاله- نشانى: مجهول المکان خواسته: پرداخت وجه چک گردشکار: شورا با بررسى 
جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم 
و بشــرح ذیل مبادرت بصدور رأى مینماید. رأى قاضى شــورا: درخصوص دادخواست 
آقاى حســن عطایى فرزند على اکبر بطرفیت آقاى صفرعلى مؤذنى بیستگانى فرزند 
عزیزاله بخواســته مطالبه مبلغ بیســت میلیون ریال به عنوان وجه یک فقره چک به 
شماره 9607/612361- 12 عهده حساب جارى 0110906172006 بانک ملى ایران 
و سررســید مورخ 1397/7/5 و مطالبه خســارت تأخیر تأدیه و خسارت دادرسى، شورا 
نظر به شرح دادخواســت تقدیمى خواهان و تصویر مصدق چک مستند ادعا و گواهى 
عدم پرداخت صادره از سوى بانک محال علیه و اینکه مستندات ادعا مصون از هرگونه 

ایرادى از سوى خوانده باقى مانده اســت و صدور و وجود چک در ید خواهان ظهور در 
مدیونیت خوانده دارد و اینکه در قبال دعوى خواهان دفاع مؤثرى به عمل نیاورده است 
و با توجه به نظر مشورتى اعضاى شورا و با اســتصحاب بقاى دین خواسته را ثابت و به 
استناد به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و ماده واحده استفســاریه تبصره الحاقى به 
ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ بیست میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت خسارت  تأخیر تأدیه از تاریخ 
سررسید چک تا زمان پرداخت بدهى که بر اساس نرخ شــاخص تورم اعالمى سالیانه 
از ســوى بانک مرکزى جمهورى اســالمى ایران محاسبه مى شــود و پرداخت مبلغ 
350/000 ریال هزینه دادرســى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره 
غیابى و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این شعبه از شورا سپس 
ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى لنجان مى باشد. د/5/5 م الف: 
772347 ارجمندى- قاضى شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان 

(مجتمع شماره یک) /11/395

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

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

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیــف 1- برابــر رأى شــماره 139860302023000880 مــورخ 98/09/30 و یرو 
98 و  /10 /30  -139860302023000985 راى اصالحــى شــماره هــاى 
139860302023001017- 98/11/08 آقاى احمدرضا على زاد به شماره شناسنامه 13 
کدملى 1199354716 صادره از شــهرضا فرزند عبدالرسول نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 66/75 مترمربع مفروزى از پالك شماره 4496- اصلى 
واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
ردیــف 2- برابــر رأى شــماره 139860302023000882 مــورخ 98/09/30 و یرو 
98 و  /10 /30  -139860302023000984 راى اصالحــى شــماره هــاى 
139860302023001016- 98/11/08 آقاى عباس خاکســار به شماره شناسنامه 73 
کدملى 1199753955 صادره از شــهرضا فرزند عبدالخالق نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 66/75 مترمربع مفروزى از پالك شماره 4496- اصلى 
واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رســمى مشــاعى اولیه محرز گردیده 
است.  بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1398/11/15 تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1398/11/30 م الف: 757932 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى 

اصفهان /11/221

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

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

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139860302023001006 مورخ 98/10/30 خانم شهناز 
خلیل زاده به شماره شناسنامه 279 کدملى 2430721708 صادره از باغ نو مرودشت فرزند 
محمدحسین نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 1028/39 مترمربع مفروزى از 
پالك شماره 2 فرعى از 3597- اصل ى واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت 
رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1398/11/15 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1398/11/30 م الف: 757993 صفائى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /11/223

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

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

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139860302023001004 مــورخ 98/10/30 آقاى مجید 
عرب چادگانى به شماره شناسنامه 1800 کدملى 1285802411 صادره از اصفهان فرزند 
ابوالقاسم نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 59/27 مترمربع مفروزى از پالك 
شماره 2440- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه 
محرز گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/15 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 11/30 /1398 م الف: 758220 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

مرکزى اصفهان /11/225

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

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

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139860302023000940 مورخ 98/10/22 خانم  مهرى 
برشان به شماره شناســنامه 2019 کدملى 1286698987 صادره از اصفهان فرزند امراله 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 115/80 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
6066- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز 
گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/15 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1398/11/30 م الف: 758337 صفائى- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك 

مرکزى اصفهان /11/227
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جــوش زدن در هر قســمت از صورت 
مى تواند از عالیم بروز یک بیمارى خاص 

در بدن فرد باشد.
طبق تحقیقات علمى حــدود 80 درصد 
از نوجوانان به دلیل قرار گرفتن در ســن 
بلوغ، 3 درصد مردان بزرگســال و 12 
درصد زنان بزرگسال در جهان درگیر 
جوش هاى پوستى مى شوند. در 
واقع جوش  یک بیمارى است 
که باعــث درگیرى غدد 
چربى پوســت مى شود. 
اما ممکن اســت گاهى 
این جوش ها نشان دهنده 
بیمارى هاى خــاص و خطرناك 
باشند که منافذ کوچک روى پوست را 

تحت تأثیر قرار مى دهند.
نخســت شــما باید متوجه این نکته 
باشــید که بر خالف عامه مــردم جوش 
زدن ناشــى از مصــرف مــواد غذایــى 
نیســت و در واقع آنها تنها ترکیبــى از عوامل 
فیزیولوژیکى بدن هستند که در زیر سطح پوست 
اتفاق مى افتند و ذهن ما را ســاعت ها درگیر خود 

مى کنند.

پیشانى
عالقه زیاد به خوردن فست فود، غذا هاى پرچرب و شکر 

باعث بروز جوش در پیشانى مى شود و مى تواند نشانه اى 
از اختالل در دستگاه گوارش و کیسه صفرا باشد. براى 
از بین بردن جوش هاى پیشانى از آنجایى که متابولیسم 
بدن ضعیف شده اســت باید به طور مرتب به مصرف 
ســبزیجات، میوه هاى تازه و نوشــیدن دمنوش هاى 

گیاهى روى آورد.

گوش
استرس، عدم توازن هورمونى، آلرژى به مواد آرایشى 
و بهداشــتى، قرار گرفتن در معرض یک محیط آلوده، 
تولید چربى بیش از اندازه غدد گوش، استفاده مشترك 
از هدفون با دیگران، استفاده از هدفون هاى آلوده، فرو 
بردن اجسام یا انگشــت آلوده در گوش، شنا کردن در 
آب هاى آلوده، سوراخ کردن گوش به روش غیر اصولى 
و استفاده از کاله با زمان طوالنى مدت باعث بروز جوش 
در داخل گوش مى شود که در این صورت باید با استفاده 
از پماد هاى موضعى حــاوى ویتامین A این معضل را 
رفع کرد. البته گاهى اوقــات جوش هاى به وجود آمده 
در نواحى داخل گوش مى تواند نشانه اختالل و بیمارى 
در کلیه ها باشــد که باید حتمًا به پزشــک متخصص 

مراجعه شود.

نواحى اطراف چشم ها
جوش زدن در نواحى دور چشم ها هشدارى در خصوص 
بیمارى هاى کبدى و طحال اســت که باید با نوشیدن 
چاى سبز درمان شــود. البته ناگفته نماند که به گفته 

متخصصان پوست عوامل ژنتیکى هم در این موضوع 
دخیل هستند.

بینى
اگر جزو آن دســته از افرادى هســتید کــه به جاى 
مصرف غذا از خوراکى هــاى مضر مانند چیپس، پفک 
و لواشک استفاده مى کنید باید بدانید که اینگونه الگوى 
تغذیه اى نامناســب باعث اختالل در سیســتم قلبى- 
عروقى، چرب شدن کبد و بیمارى هاى گوارشى شده 
و با جوش زدن روى بینى تان این بیمارى خود را نشان 

مى دهد.  

گونه
جوش زدن در زیر چشم ها، روى گونه ها و خطوط موازى 
لب نشان دهنده اختالل در کلیه ها، ریه ها و بیمارى هاى 
کبدى است که در این صورت باید با مصرف غذا هاى 

سالم این معضل را برطرف سازید.

لب
اگر در حدفاصل بین بینى و بــاالى لب خود با جوش 
مواجه شدید باید بدانید که جوش هاى به وجود آمده به 
علت اختالل در اندام هاى تناسلى، درد معده و مشکل 
سیستم گوارشى در شماست و بروز جوش روى پوست 
لب به علت بیمارى هاى روده است که در این صورت 
حتماً  مراجعه به پزشک را براى حفظ سالمت جسمانى 

خود جدى بگیرید.

کوچک و یا صاف کردن شــکم دغدغه افراد زیادى است که 
برخى براى زیبایى و برخى براى سالمتى به دنبال آن هستند. 
براى این کار راه هاى زیادى وجود دارد که در ادامه به برخى از 

آنها خواهیم پرداخت:

مقدار زیادى آب بنوشید
آب فقط حجم معده را پــر مى کند و عارى از کالرى اســت 
همچنین باعث مى شــود سوخت و ســاز بدنتان در حرکت 

باشد.

نوشابه را از قلم بیاندازید
نوشابه مملو از کالرى است. نوشابه همچنین سطح کورتیزول 
(هورمون استرس که به ذخیره شدن چربى در شکمتان کمک 

مى کند) را باال مى برد.

صاف بنشینید
قوز کردن به سمت جلو باعث بزرگ به نظر رسیدن شکمتان 
مى شود. براى اینکه الغر شــوید ماهیچه هاى شکمتان را 
سفت و محکم کنید، شانه هایتان را به عقب ببرید، بدن خود 

برخالف را به سمت باال بکشید و پشتتان را 
بیاورید.صندلى به ســمت عقــب پایین 

 باغبانى کنید
خم شــدن، بلند شــدن و چرخیدن به شــکل دادن کمرتان 
کمک کرده و در ساعت 350 کالرى مى سوزانید. براى اینکه 
همه این حرکات را انجــام دهید مى توانیــد باغبان باغچه 

خانه تان شوید. 

ران هایتان را تکان دهید
تــکان دادن ران ها به انــدازه باغبانى و درختــکارى کردن 
کالرى مى سوزاند. براى آب کردن شکم، ران هایتان را تکان 

دهید.

پاهایتان را بلند کنید
عضله هاى قسمت باالى شــکمتان را با باال آوردن پاهایتان 
از سطح زمین منقبض کنید. به پشت دراز بکشید و پاهایتان 
را روى صندلى یا تخت تکیه دهید. آرام بچرخید، ســر و شانه 
هایتان را باال ببرید و پشتتان را از سطح زمین باال بگیرید سپس 
آرام پایین بیاورید. این کار را طى دو سه روز در هفته 10 تا 12 

بار تکرار کنید.

حاال عکس حالت قبلى را انجام دهید
براى کوچک کردن شــکمتان از زوایاى مختلف، روى زمین 
به پهلو دراز بکشــید و روى بازوهایتان تکیــه کنید، پا بزنید 
(نرمش دوچرخه) و پاها و زانوهایتــان را به صورت 90 درجه 
خم کنید. ماهیچه هاى شــکمتان را منقبض کنید و پشتتان 
را روى زمین فشــار دهید، ران هایتان را تا 2 الــى 4 اینچ از 
سطح زمین باال ببرید. چند لحظه مکث کنید سپس پاهایتان 
را پایین بیاورید. این نرمش را طى دو سه روز در هفته 10 الى 

12 بار انجام دهید.

عمل انقباض را قطع کنید
براى اینکه ماهیچه هاى قســمت کمرتان هم کوچک شود 
به پشت دراز بکشید در حالى که زانوهایتان را خم کرده اید و 
پایتان روى زمین است. سپس قوزك پاى راستتان را روى 
زانوى چپتان قرار دهید و دستتان را پشت سرتان و آرنجتان 
به بیرون مى آید. ســر و کمرتان را باال بگیرید، بچرخید و 
شانه چپتان را به سمت زانوى راستتان بیاورید. چند لحظه 
مکث کنید سپس به آرامى پایین بیاورید. این حرکت را 10 الى 
12 بار تکرار کنید سپس با طرف بعدیتان این حرکت را امتحان 

کنید. این حرکت را دو سه روز  در هفته انجام دهید.

بدن انسان شگفتى هاى بســیارى دارد که یکى از آنها ساعت 
بدن است. عملکردهاى مشخص بدن هر روز حدود یک ساعت 

معین در بدن شروع به فعالیت مى کنند. 
«ساعت بیولوژیکى بدن» در مغز در بخش پایینى هیپوتاالموس 
قرار دارد. به طور کلى، ساعت درونى بدن به شما کمک مى کند 
فعالیت خود را در ساعات روز افزایش دهید و در تاریکى و شب 
از شدت آنها بکاهید و به اســتراحت بپردازید. همچنین چرخه 
خواب و بیدارى، فعالیت و استراحت، حرارت بدن، برون ده قلب، 
مصرف اکسیژن و میزان ترشح غدد درون ریز را همین ساعت 

بیولوژیک بدن تنظیم مى  کند.
در تنظیــم ســاعت بیولوژیــک بــدن 3 عضو بــا یکدیگر 
همکارى مى کنند؛ گیرنده هاى نور واقع در چشــم ها، بخشى 
از هیپوتاالموس و غــده صنوبرى. در ســاعت هاى مختلف 
شــبانه روز، بــدن از فرایند هاى مختلف فیزیولــوژى پیروى 
مى کند. بــراى مثال هنگامى کــه نور -به طــور طبیعى نور 
خورشــید- به چشــم ها مى رســد، گیرنده هاى نور آن را به 
هیپوتاالموس مغز مخابره مى کنند سپس هیپوتاالموس به غده 
صنوبرى که چشم سوم نیز نامیده مى شود، فرمان مى دهد که 
مالتونین ترشح کند. در واقع، تولید مالتونین نسبت به دو عامل 
نور و حرارت حساس اســت. هنگامى که نور و حرارت کاهش 
پیدا مى کنند ما احســاس خواب آلودگــى خواهیم کرد چراکه 
تولید مالتونین بیشــتر شده اســت. مالتونین در غیاب نور و 
در شب ترشح مى شود به طورى که میزان آن در شب ده برابر 

روز است.
پس با توجه به ســاعت بدن باید فعالیت هاى بدنى، مصرف 
مواد غذایى، مصرف دارو، زمان خواب و... را تنظیم کنیم. یک 

نکته بسیار مهم وجود دارد که نباید از آن غافل شد؛ از آنجا که 
ســاعت بدن با توجه به نور فعالیت هاى خود را تنظیم مى کند، 
منطقه جغرافیایــى اى که در آن زندگى مى کنید بســیار مهم 
است. در بعضى کشــور ها روزها طوالنى تر هستند -طول روز 
بیشتر از 20 ساعت است- براى مثال کشور سوئد در شمال کره 
زمین قرار دارد. این کشور در تابستان شب ندارد و زمستان ها 
روزهاى کوتاه تــرى دارد. با این توصیف ســاعت بدن مردم 
دچار اختالل مى شــود و مجبور به تغییر دادن محیط و شرایط 
خاص خود هســتند؛ براى مثال، برق را خاموش کنند، پرده ها 

را بکشند و...
همانطور که اشاره کردیم، ساعت بدن براى موارد بسیارى مورد 
اســتفاده قرار مى گیرد مثل مصرف دارو، زمان تمرین و... که 
داراى پیچیدگى هاى خودش است. به همین دلیل در ادامه یک 
ریتم شبانه روزى معمولى و ساده را براى آگاهى بیشتر شما از 

بدن خود توضیح خواهیم داد:
● ســاعت 3 الى 5 صبح: ســطح هورمون ها و دماى بدن به 
حداقل خود مى رســد، بنابراین در این زمان بــدن به خواب 

عمیق مى رود.
● ســاعت 6 الى7 صبح: دماى بدن افزایش مى یابد. ســطح 
هورمون هاى جنسى در اوج خود هستند و سرعت سوخت وساز 

بدن حداکثر است.
● ساعت 10 الى 11 صبح: حداکثر هوشیارى و گوش بزنگى 
وجود دارد، بنابراین بهترین زمان براى یادگیرى و حفظ مطالب 

در حافظه کوتاه مدت است.
● ساعت 12 الى 13 ظهر: حداقل میزان انرژى و درجه حرارت 
بدن اســت. آدرنالین کاهش مى یابد. احساس خواب آلودگى 

نیمروزى به فرد دست مى دهد.
● ساعت 3 بعد از ظهر: دماى بدن و آدرنالین مجدداً افزایش 
مى یابد. بهترین زمان براى یادگیرى و به خاطر سپردن مطالب 

در حافظه بلندمدت است.
● ساعت 5 بعداز ظهر الى 8 شب: درجه حرارت بدن و آدرنالین 
به اوج خود مى رسند. بهترین زمان براى فعالیت بدنى و ورزش 

است.
● ساعت 9 شــب: مالتونین افزایش و سوخت وساز کاهش 

مى یابد.
● ســاعت 11 شــب: معموًال خواب آلودگى به حداکثر خود 

مى رسد.
با توجه به توضیحات باال، ما باید زمانى ورزش کنیم که دماى 
بدن و هورمون آدرنالین در ســطح باالیى باشد زیرا هورمون 
آدرنالین باعث افزایش ضربان قلب مى شــود که این حالت به 
افزایش گردش خون در بدن منجر مى شود و دماى عضالنى 
را باال خواهد برد پس این لحظه هــا بهترین زمان براى انجام 
فعالیت هاى بدنى است؛ بعد از ظهر ها حدود ساعت 4 تا 5 دماى 
بدن اکثر مردم در باالترین حد خود قرار دارد و تحقیقات نشان 
داده قدرت و نیروى بدن، استقامت و انعطاف در انجام حرکات 
ورزشى نسبت به ساعت هاى دیگر شــبانه روز حدود 5 درصد 

باالتر است. 
همانطور که گفتیم بعد از ظهر ها دماى بدن انسان در باالترین 
حد خود است در نتیجه ماهیچه ها و بافت هاى عضالنى گرم و 
آماده انجام حرکات ورزشى هستند. باال بودن قدرت، استقامت 
و انعطــاف در بعد از ظهر هــا به معناى پاییــن آمدن احتمال 

مصدومیت و آسیب دیدگى است.

همچنین ورزش بعد از ظهر در روند خواب تأ ثیر بســزایى 
دارد. افرادى که بعدازظهر ها به تمرین هاى ورزشى 

مى پردازند، داشــتن خواب راحــت را تجربه 
مى کنند. شــاید بتوان گفت بــه غیر از 

بعد از ظهرها در مقایســه بین صبح و 
شــب، صبح ها زمان مناسب ترى 

براى انجام حرکات ورزشــى 
اســت بنابراین از ورزش به 

موقع غافل نشوید. 
البتــه مــوارد ذکرشــده 
باتوجــه بــه جغرافیــا، 
مزاج فرد، هدف و سایر 
عوامل متفاوت اســت. 
براى مثــال اگر هدف 
از ورزش شــادابى و 
سرزندگى است، ورزش 
مناســب تر  صبحگاهى 

است یا اگر شخص داراى 
بیمــارى خاصى اســت و 

دارو مصرف مى کند پزشــک 
مربوطه باید زمــان تمرین را با 

توجه به خصوصیات فردى او تجویز 
کند. در نتیجه بــراى ورزش نیز همانند 

مصرف دارو باید با متخصصان علوم ورزشى 
مشورت کنید تا بهترین نتیجه مطلوب را از ورزش 

ببرید.

خارش سر معموًال ادامه دار است و نمى توان از آن 
نجات پیدا کرد.  خارش ســر مى تواند علل خاصى 
داشته باشد شپش هاى سر، حشــرات ریز انگلى 
هستند که خودشان را به موى بدن مى چسبانند و 
مى توانند به صورت تخم هایى روى بدنه  مو دیده 
شوند. هر چند تخم ها و بچه شپش ها ممکن است 
با شوره ســر اشتباه گرفته شــوند، اما شپش هاى 
بزرگ تر روى ســر حرکت مى کنند و نباید آنها را 
با شوره سر اشتباه بگیرید. مى توانید از شامپو هاى 

طبیعى ضد شپش استفاده کنید.
اسکابیز از شپش بدتر است. اسکابیز یا گال نه تنها 
مى تواند باعث خارش پوست سر، بلکه خارش در 
تمام بدن شود. عامل اســکابیز، گال یا َجَرب، یک 
موجود بسیار ریز است. مایت هاى میکروسکوپى 
اسکابیز تقریبًا همیشــه از طریق تماس مستقیم 
پوست با پوست با کســى که در حال حاضر آلوده 

است، منتقل مى شوند.
اگر علت خارش سرتان، شپش و گال نیست پس 
ممکن است شوره سر باشــد که شایع ترین دلیل 
خارش سر است. شوره ســر که در پزشکى به نوع 
شدید آن درماتیت ســبوره اى مى گویند به دلیل 

واکنش بیش از حد بدن بــه قارچ هاى طبیعى به 
وجود مى آید که روى پوســت زندگــى مى کنند. 
شوره سر، مشکل 40 درصد از افراد است که گاهى 
مى تواند بروز کند. تغییرات آب و هوایى، استرس 
و افزایش مصرف قند و شــیرینى در رژیم غذایى 

مى تواند عاملى براى شوره سر باشد. 
خارش پوســت ســر مى تواند به دلیــل عارضه  
التهابى پوســت مانند اگزما و پســوریازیس هم 
باشد. این بیمارى ها زمانى ظاهر پیدا مى کنند که 
سیستم ایمنى تان به پوست حمله ور شده و موجب 
قرمزى و التهاب و خارش و پوســته شدن پوست 

مى شود.

آگهى تغییرات
شرکت نگین تک پرشیا ســهامى خاص به شماره 
ثبت 33999 و شناســه ملى 10860411940 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1398/09/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلى 
شرکت از اصفهان به تهران به نشانى استان تهران - 
منطقه 14 - شهرستان تهران-بخش مرکزى - محله 
نظامى گنجوى - خیایان رســتگاران - شهید دکتر 
عباسپور - پالك 22 - ســاختمان یاس - طبقه منفى 
یک - واحد 1 - کد پستى 1434887713 انتقال یافت 
و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (772768)

تاسیس
شرکت سهامى خاص فنى مهندسى الماس ســفید زنده رود درتاریخ 1398/11/26 به شماره ثبت 
64100 به شناسه ملى 14008988538 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خدمات کشاورزى - احداث و نگهدارى فضاى سبز 
و گلخانه- مدیریت مزارع کشاورزى و باغ -کنترل آفات و امراض کشاورزى -خرید و فروش بذر-نهال 
-سموم -درخت- گیاه و نهاده هاى کشاورزى و تولید آن ها -خدمات زیبا سازى پارکها و ارگان ها - 
خدمات نظافتى شهر و کلیه ارگان هاى دولتى و غیر دولتى - خدمات ساختمانى - ساخت و ساز و کارهاى 
تعمیراتى ساختمان مانند نقاشى و گچ برى و برق کشــى وخدمات عمرانى مانند دیوار کشى - جدول 
گذارى- جاده سازى- ساختمان سازى -خرید و فروش و صادرات کاالهاى مجاز بازرگانى - خدمات 
طبخ غذا و سرویس دهى - اخذ و اعطاى نمایندگى از و به شرکتهاى معتبر داخلى و خارجى درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : 
استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله رباط ، خیابان هدایت ، کوچه 
ندا ، پالك 15 ، ساختمان اقاقیا ، طبقه اول کدپستى 8138761974 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت 
است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام 
عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 402/108 مورخ 1398/10/22 
نزد بانک بانک شهر شعبه پل بزرگمهر با کد 402 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى عباس 
نامدار الیگودرزى به شماره ملى 1110863985و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
خانم سپیده نامدار به شماره ملى 1292024550و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به 
سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم ســحر نامدار به شماره ملى 1292024569و 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 مدیرعامل و یا 
آقاى محمدرضا طاهرى احدى از سهامداران همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : 
طبق اساسنامه بازرسان خانم ملیحه ولى خانى به شماره ملى 1288331363 به سمت بازرس اصلى 
به مدت یک سال مالى آقاى ابراهیم عنایتى جزى به شماره ملى 5100090431 به سمت بازرس على 
البدل به مدت یک ســال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (772692)

آگهى تغییرات
شرکت تولیدى بازرگانى پایا پوشش پارس 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 589 
و شناســه ملى 10840111270 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العــاده مــورخ 1397/10/02 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : على عســگرى به کدملى 
1239522754 ، محمد عسگرى به کدملى 
1239531818و امیــر رضا عســگرى به 
کدملــى 0021034982 بعنــوان اعضاى 
هیات مدیــره براى مدت دو ســال انتخاب 
شــدند .حســن قاســمى فریزى ( شماره 
ملــى 1239848889 ) به ســمت بازرس 
اصلى و علــى اکبر صنوبرى ( شــماره ملى 
1239499256 ) به ســمت بــازرس على 
البدل براى مدت یک سال مالى انتخاب شدند 
. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت نشر 
آگهى هاى شــرکت انتخاب شد . ترازنامه و 
حساب سود و زیان شــرکت منتهى به سال 
هاى 1395 و 1396 مورد تصویب قرار گرفت 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

نطنز (776369)

آگهى تغییرات
شرکت ســرمایه گذارى و معدنى پویا عقیق سپاهان 
شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 84 و شناسه 
ملى 10260539437 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1398/11/08 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : مرکز اصلى شــرکت در واحد ثبتى 
زواره به نشانى استان اصفهان ، شهرستان اردستان، 
بخش زواره ، دهســتان سفلى ، روســتا على آبادگل 
شــکنان، محله ندارد ، کوچه صحرا ، خیابان (معدن 
مس چاه علیخان ) ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپســتى 
8445177001 تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه 
به شرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى زواره (774399)

آگهى تغییرات
شرکت مبین بازرگان فوالد سپاهان سهامى خاص به 
شماره ثبت 56762 و شناسه ملى 14006085007 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1398/06/09 محل شرکت در واحد ثبتى اصفهان : 
استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى 
، شهر اصفهان، محله شــمس آبادى ، کوچه مادى 
فرشــادى [16-18] ، خیابان آیت اله شمس آبادى ، 
پالك - 50، مجتمع تجارى ادارى نوراسپادان ، طبقه 
چهارم ، واحد 408 - کدپستى 8134744781 تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح 
گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(775467)

آگهى تغییرات
شرکت سها سازه پارتاك ســهامى خاص به شماره 
ثبت 40194 و شناســه ملى 10260578721 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1398/06/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى 
شرکت به استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شــهر اصفهان، محله شمس آبادى ، کوچه 
مادى فرشــادى [16-18] ، خیابان آیت اله شمس 
آبادى ، پالك - 50، مجتمع تجارى ادارى نوراسپادان، 
طبقه چهارم ، واحد 407 کدپستى 8134744783 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه بشرح فوق 
اصالح گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (775471)    

آگهى تغییرات
شرکت صدف بتن سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 55348 و شناســه ملى 14005490805 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1398/11/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت در واحد ثبتى اصفهان به نشانى استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان، محله سپهساالر ، خیابان سجاد ، خیابان سپهساالر ، پالك 0 ، ساختمان شیخ بهائى ، طبقه دوم ، واحد 26 کدپستى 8166714663 تغییر یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. نام شرکت به " کاشى تاج سرام کوهپایه" تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. موضوع 
شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید:ثبت موضوع ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد: تولید انواع کاشى 
و سرامیک در ابعاد مختلف 2- خرید و فروش انواع کاشى و سرامیک 3 -خرید ماشین آالت تولید و لوازم یدکى و هرگونه مواد اولیه 4- فروش انواع قطعات 
و ماشین آالت و محصوالت تولیدى شرکت 5- خرید و فروش مواد اولیه مربوطه و صنایع مرتبط با آن 6- صادرات و واردات مواد اولیه، ماشین آالت مربوطه 
و انواع محصوالت کاشى و سرامیک و کلیه کاالهاى مجاز 7- مشارکت با اشخاص حقیقى و حقوقى 8- افتتاح حساب و اخذ تسهیالت از بانک ها و موسسات 
مالى و اعتبارى صرفا جهت اهداف شرکت 9- انجام قرارداد و انجام معامالت با شرکت هاى داخلى و خارجى اعم از شخصى و دولتى 10- بازاریابى (غیرهرمى 
و غیر شبکه اى) انواع محصوالت داخلى و خارجى 11- اخذ و اعطاى نمایندگى فروش در داخل و خارج کشور.در صورت لزوم با کسب مجوز از مراجع ذیصالح 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (773640)

دن
ت ب

شگفتى هاى ساع

جــوش زدن در هر
مى تواند از عالیم بر

در بدن فرد باشد.
طبق تحقیقات علمى
از نوجوانان به دلیل
3بلوغ، 3 درصد مرد
درصد زنان بزر
جوش هاى
واقع جو
ککه با
چرب
اما

این ج
بیمارى هاى
بباشند که منافذ ک
تحت تأثیر قرار م
نخســت شــما
باشــید که بر خالف
زدن ناشــى از مصــ
نیســت و در واقع آنها تنه
فیزیولوژیکى بدن هستند ک
اتفاق مى افتند و ذهن ما را س

مى کنند.

پیشانى
عالقه زیاد به خوردن فست فود، غ

چند روش براى کوچک کردن شکم جوش زدن هر ناحیه از صورت نشانه چیست؟

وش و ىو ن
آمده به شدید باید بدانید که جوشهاىبه وجود

تالل در اندام هاى تناسلى، درد معده و مشکل 
گوارشى در شماست و بروز جوش روى پوست 
علت بیمارى هاى روده است که در این صورت 
اجعه به پزشک را براى حفظ سالمت جسمانى 

ى بگیرید.

برخالف را به سمت باال بکشید و پشتتان را
براىبیاورید.صندلى به ســمت عقــب پایین

به په
(نرم
خم
را رو
سطح
را پای
12ب

براى
به پش
پا
ز
ب
ش
مکث
12ب
کنید

ش بیش از حد بدن بــه قارچ هاى طبیعى به 
 مى آید که روىپوســت زندگــى مى کنند. 
است که گاهى 0 سر، مشکل40 درصد از افراد

اند بروز کند. تغییرات آب و هوایى، استرس 
یش مصرف قند و شــیرینى در رژیم غذایى 

اند عاملى براى شوره سر باشد. 
ش پوســت ســر مى تواند به دلیــل عارضه  
ى پوســت مانند اگزما و پســوریازیس هم 
 این بیمارى ها زمانى ظاهر پیدا مى کنند که 
ایمنى تان به پوست حمله ور شده و موجب  تم
ى و التهاب و خارش و پوســته شدن پوست 

ود.

ا

علل خارش سر



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

بدان، خدایى که گنج هاى آســمان و زمین در دست اوست، به تو اجازه 
درخواست داده و اجابت آن را به عهده گرفته است. تو را فرمان داده که 
از او بخواهى تا عطا کند، درخواست رحمت کنى تا ببخشاید و خداوند 
بین تو و خودش کســى را قرار نداده تا حجاب و فاصلــه ایجاد کند و 
تو را مجبور نساخته که به شفیع و واسطه اى پناه ببرى و در صورت 
ارتکاب گناه دِر توبه را مسدود نکرده است، در کیفر تو شتاب نداشته 

و در توبه و بازگشت بر تو عیب نگرفته است.
موال على (ع)

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

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

نوبت  آگهی برگزاري مناقصه عمومی 
دوم

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 15:30 روز شنبه به تاریخ 1398/12/10
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1398/12/11

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

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  36680030-8- 031

(داخلی 384  )

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمینمبلغ برآورد (ریال)اعتبار

(ریال )

عملیات مدیریت بهره بردارى ، خدمات 98-4-285
8,726,613,248436,330,000جارى مشترکین و خدمات عمومى منطقه نطنز

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار:1398/11/30

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شهردارى شاهین شهر به استناد مصوبه شماره 1770/ش- 97/11/06 شوراى محترم 
اسالمى شهر قصد واگذارى به صورت اجاره 26 واحد تجارى و یک واحد تاالر و یک واحد 
تاالر رستوران و یک واحد ادارى مدیریت و سه واحد ادارى و یک واحد انبارى زیرزمین 
دوم و پارکینگ زیرزمین 2 و بام سبز، واقع در شاهین شهر- ابتداى بلوار نور- سیتى سنتر 

نور را به صورت ترجیحاً یکجا به اشخاص حقیقى و حقوقى واجد  شرایط دارد.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در ساعات ادارى 
به واحد امالك شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز 
شنبه مورخ 98/12/10 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک 

یا کلیه پیشنهادها مختار است.

آگهى تجدید مزایده  (نوبت دوم)

م الف: 768101

حمیدرضا فرهنگ- شهردار شاهین شهر

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در نظر دارد نســبت به برگزارى مزایده 
عمومى یک مرحلــه اى تعدادى از محدوده هاى اکتشــافى و معدنى به شــماره مزایده 
www. 5098003558000003 در ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس
setadiran.ir اقدام نماید. متقاضیان مى توانند از ساعت 30. 7 صبح روز یکشنبه مورخه 
98/11/20 لغایت ساعت 30. 14 روز شنبه مورخ 98/12/10 نسبت به ارائه قیمت در سامانه 
اقدام نمایند. متقاضیان محترم مى بایست جهت شــرکت در مزایده نسبت به ثبت نام در 
سامانه مذکور و تهیه گواهى امضاء الکترونیکى (توکن) از دفاتر منتخب پیشخوان دولت 
اقدام و در مزایده به صورت الکترونیکى از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت شرکت 
نمایند. متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص این سامانه مى توانند با شماره 
تماس 41934- 021 پشتیبانى سامانه ســتاد تماس حاصل نموده و "صرفًا جهت اطالع و 
http://esf. مشاهده اطالعات مزایده" از روز یکشنبه مورخ 98/11/20 به آدرس اینترنتى

mimt.gov.ir سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان مراجعه نمایند. متقاضیان 
مى بایست پس از تکمیل اطالعات در سامانه ستاد و اخذ کد رهگیرى، تهیه و تکمیل مدارك 
و اسکن آنها در ســامانه فوق، حداکثر تا پایان وقت ادارى ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 
98/12/10 با ارائه کد رهگیرى، مدارك کاغذى (شامل پاکات الف- ب- ج) را در قالب یک 
پاکت از طریق پست سفارشى به نشانى اصفهان- خیابان 22 بهمن- مجتمع ادارى غدیر 
تلفن: 5- 32645870، کدپستى: 14181- 81587، سازمان صنعت معدن و تجارت استان 
اصفهان ارسال نمایند. ضمنًا نقشه محدوده هاى اکتشافى و معدنى بر اساس کد کاداستر 
www.cadastre.mimt. اعالم شده در مزایده در سامانه کاداستر معادن کشور به نشانى

gov.ir در قسمت نقشه معادن قابل مشاهده مى باشد و نقشه محدوده هاى شن و ماسه نیز 
در سایت سازمان صنعت معدن و تجارت استان اصفهان http://esf.mimt.gov.ir همراه با 

کلیه مدارك مزایده قابل مشاهده مى باشد.
تذکر: به پیشــنهادات خارج از سامانه در زمان بازگشــایى ترتیب اثر داده نخواهد شد و 
متذکر مى گردد که پرداخت سپرده تضمین شرکت در مزایده فقط و فقط از طریق پرداخت 

الکترونیکى قابل قبول مى باشد. 
م الف: 772817

آگهى مزایده عمومى محدوده هاى 
اکتشافى و معدنى سازمان صنعت، معدن 

و تجارت استان اصفهان

نوبت 
دوم

روابط عمومى سازمان صنعت، معدن و تجارت

نقش گروه تلفیق و بیالن دفتر مطالعات پایه منابع آب  در اتخاذ تصمیمات مدیریتی و کنترل شرایطنقش گروه تلفیق و بیالن دفتر مطالعات پایه منابع آب  در اتخاذ تصمیمات مدیریتی و کنترل شرایط
در طی سال هاي گذشته رشد جمعیت، توسعه صنایع و کشاورزى افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی را به همراه داشته است. افزایش برداشت صورت گرفته در اکثر محدوده هاي مطالعاتی کشور بدون در نظر گرفتن توان آبدهی آبخوان ها بوده است، درحالى که به صورت منطقی 
بهره برداري از یک آبخوان می بایست در حد ذخیره دینامیک آن صورت گیرد. در اکثر مناطق به میزان زیاد از ذخایر استاتیک آبخوان ها برداشت شده است که بازگشت چنین آبخوان هایی به حالت اولیه خود، امري غیر ممکن به نظر می رسد. در سال هاي اخیر نیز نه تنها برداشت از منابع 
کاسته نشده بلکه به صورت روزافزون نیاز به منابع آب تشدید یافته و به تبع آن برداشت از این منابع نیز افزایش یافته است. خشک شدن و کم آبی بسیاري از قنوات، چشمه ها و همچنین کاهش آبدهى و خشکی چاه هاي بهره برداري در اکثر نقاط کشور از جمله عواقب برداشت بیش از 

اندازه منابع آب می باشد. برداشت بیش از اندازه و افت شدید سطح آب و نتیجتاً نشست سطح زمین به حدي بوده که در برخی مناطق کشور به بحرانی جدي تبدیل شده است.
عملکرد گروه بیالن و تلفیق دفتر مطالعات پایه منابع آب در راستاى مطالعه، شناخت صحیح، درست و علمی شرایط منابع آب در نواحی مختلف استان جهت اتخاذ تصمیمات مدیریتی و کنترل شرایط می باشد.

بررسى اجمالى فعالیت هاى گروه تلفیق و بیالن استان اصفهان
* تهیه بیالن منابع آب کشور هر 5 سال یکبار پس از آماربردارى سراسرى کشور

* بررسى شرح خدمات موجود و ارائه روشهاى نوین محاسبه بیالن

گستردگى وسعت استان، تعداد محدوده هاى مطالعاتى استان  و استان هاى همجوار

تعداد محدوده مطالعاتى مرتبط با استان:   60
محدوده مطالعاتى تحت تولى :   35

تعداد حوضه هاى واقع در مرز سیاسى استان :   5
تعداد استان همجوار داراى مرز مشترك:   9

تعداد استان همجوار داراى محدوده مطالعاتى مشترك :   11

تنوع اقلیمى بسیار زیاد بین محدوده هاى مختلف استان از غرب تا شرق
 * تهیه گزارش تغییر پارامترهاى اقلیمى

 پراکندگى ایستگاه هاى استان جهت تحلیل پارامترهاى اقلیمى 

* کدگذارى ایستگاههاى آب و هواشناسى
تعداد ایستگاههاى کد گذارى شده توسط گروه تلفیق و بیالن: 

ایستگاههاى هواشناسى: 
تبخیرسنجى: 53

باران سنج معمولى:  41                                                                            باران سنج ثبات: 7
باران سنج ذخیره اى مستقل: 17                                                   برف سنج: 21

ایستگاههاى هیدرومترى:  72                                          

GIS تهیه بانک *
* بررسى وضعیت منابع و مصارف آب ساالنه استان در سالهاى آبى 

* تحلیل کمى منابع آب (بارش، دما، تبخیر و دبى) استان در فصول مختلف
* تکمیل و بهنگام سازى سیســتم اطالعات جغرافیایى منابع آب سطحى و زیرزمینى در 

سطح شرکت
* تعیین ضرایب هیدرودینامیک آبخوان

مدلسازي در یک محدوده مطالعاتی به عنوان نمونه و تعیین ضرایب هیدرودینامیک

* بررسى اثرات طرح تعادل بخشى بر نوسانات سطح آب زیرزمینى
* بررسى وضعیت پایانه هاى آبى (کفه ها، دریاچه ها و تاالب ها)
* تهیه گزارش اجمالى از وضعیت شبکه جمع آورى فاضالب

* ارائه پیشنهاد در خصوص اصالح مرز دشت و ارتفاعات و مرز آبخوان هاى آبرفتى
* تهیه گزارش تحلیل کاهش دبى

* تهیه چرخه آب استانى

چاپ 
دوم


