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دانشگاه آزاد اســالمى واحد فالورجان در نظر دارد: 1- بوفه (ســوپرى) 2- محل انتشارات 
(تایپ و تکثیر) 3- محل تاکسى ســرویس را جهت اجاره و از طریق مزایده به افراد حقیقى یا 

حقوقى واجد شرایط واگذار نماید.
مبلغ خرید اسناد: 400000 ریال به شماره حساب 0108683239002 بانک ملى به نام دانشگاه 

آزاد اسالمى فالورجان
محل دریافت اسناد: فالورجان- بلوار دانشگا ه- امور ادارى دانشگاه

مهلت تحویل اسناد دریافت شده به دانشگاه: تا پایان ساعت ادارى یکشنبه 98/12/11
دانشگاه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است و هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

www.iaufala.ac.ir سایت دانشگاه شماره تماس 03137434082  
آدرس: فالورجان- بلوار دانشگاه- دانشگاه آزاد اسالمى واحد فالورجان

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

پیشنهادى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید داراى شخصیت حقوقى مستقل و اساسنامه و رزمه کارى مرتبط و تجهیزات 
و ماشین آالت متناسب با موضوع مناقصه بوده و داراى صالحیت و رتبه بندى الزم (حداقل پایه پنج در رشته ابنیه) از معاونت 

برنامه ریزى و نظارت راهبردى ریاست جمهورى باشند.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کســب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد 
مناقصه، با همراه داشتن مدارك و رزمه شــرکت تا پایان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 98/12/08 به امور قراردادهاى 

شهردارى نجف آباد مراجعه نمایند.
شرکت کنندگان باید مبلغ 600/000/000 ریال بابت ضمانت شرکت در مناقصه را طى فیش واریزى به حساب سپرده شماره 
0104544150002  شهردارى نجف آباد و یا معادل آن را ضمانت نامه معتبر بانکى ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مناقصه 

هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات 

مختار مى باشد. 

پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت هاى زیر دریافت و حداکثر تا پایان 
وقت ادارى مورخ 1398/12/17 به آدرس: اصفهان- چهارباغ عباسى- خیابان عباس آباد-  ساختمان شماره 
3 توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف-دبیرخانه شرکت تحویل نمایند. به پیشنهادهایى که بعد از 

مهلت مقرر در فوق دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 http://tender.tavanir.org.ir سایت اینترنتى معامالت توانیر به آدرس

 http://iets.mporg.ir سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به آدرس
 http://eepdc.ir سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس 

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32216102-031 واحد مناقصات و قراردادها و در مورد الزامات و 
شرایط اختصاصى  با شماره تلفن: 36637244-031 امور دیسپاچینگ تماس حاصل فرمائید.

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه : در اسناد درج شده است.
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایى پاکتها 

براى خود محفوظ مى دارد.
شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و 
تماس با واحد مناقصه و مزایده ، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند.در غیر اینصورت مسئولیت 

عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران مى باشد.
به مدارك، پیشنهاد ها و نامه هاى فاقد امضا مشروط و مخدوش که بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایى پاکات آزاد مى باشد.
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مندرج مى باشد.

آگهى مزایده عمومى

آگهى مناقصه عمومى داخلىآگهى مناقصه

روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى واحد فالورجان

محمد مغزى نجف آبادى- شهردار نجف آباد

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

     

درد باالى کمر و نشانه هاى نگران کنندهمحل فعلى نمایشگاه اصفهان باغ کتاب مى شوداعتراض سیروان به چراغ هاى روشنفعالیت سامسونگ و ال جى در قالب جدید سپاهانى ها مراقب استوکس باشند سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

5 عالمت که نشان مى دهد 
شما بیش از حد 
نمک مى خورید

نقش افغانستان در تأمین مواد اولیه ذوب آهن
3

5
جریان یافتن 
زاینده رود 
در نوروز

 تکذیب شــد

شاید کمتر فردى اطالع داشته باشد که در مصرف نمک 
زیاده روى مى کند. علت این موضوع به نمک

 پنهانى باز مى گردد که در غذاها مصرف مى کنیم. 
اما متأسفانه این وفور مصرف نمک خطراتى جدى

براى سالمتى افراد دارد. 

معــاون حفاظــت و بهره بــردارى شــرکت
آب منطقــه اى اصفهان با اشــاره بــه افزایش 
خروجى سد زاینده رود از روزچهارشنبه به مدت 
18 روز براى تحویل به کشاورزان اصفهان، گفت: 
با وجود برخى اظهارات، اما هنوز براى جریان آب 
زاینده رود براى نوروز 1399 هیچ تصمیمى اتخاذ 
نشده است. حسن ساسانى افزود: بعد از این زمان، 
با توجه به دماى هوا و میــزان بارش ها تصمیم 

جدیدى در کمیته... 

اصفهان آماده برگزارى انتخابات باشکوهاصفهان آماده برگزارى انتخابات باشکوه
2020 کرسى اصفهان در مجلس در انتظار حضور میلیونى  مردم کرسى اصفهان در مجلس در انتظار حضور میلیونى  مردم

3

سفیر ایران در افغانستان از شرطى مى گوید که مى تواند براى تولید کننده بزرگ اصفهانى مهم باشد

پیام، اجازه تحقیر شدن نداد
دروازه بان سپاهانى ها بدون تردید بهترین بازیکن سپاهان در دیدار  این 

تیم برابر السد بود.
 شاید دریافت سه گل در یک دیدار باعث شــود تا از دروازه بان هر تیمى 
به عنوان یکى از بازیکنان ضعیف دیدار مورد نظر نام برده شود اما پس از 
پایان بازى تیم هاى سپاهان و السد این نگاه به پیام نیازمند وجود نداشت.

32

7

در صفحه3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

رسیدگى پلیس 
به گزارش مسافران 

در خصوص 
راننده ناوگان عمومی

تکلیف 7157  نامزد 
ورود به مجلس 
تا یک شنبه شب
 معلوم مى شود

چه فیلم هایى نوروز 99 اکران مى شوند؟
4

5

بین مصر، کویت و ایران بین مصر، کویت و ایران 
کشور شما راکشور شما را
 انتخاب کردم انتخاب کردم

م الف: 770631

نوبت دوم

م. 
ى

پ
دروازه بان
تیم برابر ال
 شاید دریا
ی به عنوان
پایان بازى

ن 

می

شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان در نظر دارد:کاال و خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را باستناد 
قانون برگزارى مناقصات و آیین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى دو مرحله اى از بین 

تولید کنندگان و فروشندگان واجد شرایط خریدارى نماید.

موضوع شماره مناقصهردیف
تاریخ توزیع مقدارواحدمناقصه

دفترچه
مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
تحویل پاکات

مبلغ 
تضمین(ریال)

198110024
خرید دیزل 
ژنراتور

 550 کا و آ
11398/12/031398/12/071398/12/17514/000/000دستگاه
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مسئله  انتخابات خیلى مهم است. من به شما عرض بکنم که انتخابات یک جهاد عمومى است؛ انتخابات مایه 
تقویت کشور است؛ انتخابات مایه آبروى نظام اسالمى است. مى بینید تبلیغات آمریکایى ها را که چطور 
مى خواهند بین نظام اسالمى و بین مردم فاصله بیاندازند؟ زیاد هم کار مى کنند، دائم مشغول کارند، به 
قول خودشان اتاق فکر -به هیئت هاى اندیشه ورز مى گویند اتاق فکر- تشکیل مى دهند، مى نشینند، 
فکر مى کنند، برنامه ریزى مى کنند؛ چند َده نفر، چند صد نفر در بخش هاى مختلف، مسئول کار ایران و 
بحث افکار عمومى ایران هستند که مى نشینند فعالیت مى کنند. هدف فعالیت این است که جوان ایرانى 
را از نظام اسالمى جدا کنند؛ اما به نتیجه نمى رسند. مى بینید در بیست ودوم بهمن چه اتفاق مى افتد، 
در بزرگداشت شهید عزیزمان سلیمانى چه اتفاق مى افتد! در انتخابات، همین اتفاق باید بیافتد؛ یعنى 
ببینند دشــمنان که با وجود اصرار آنها براى اینکه مردم را از نظام جدا کنند، مــردم به انتخابات اقبال 
مى کنند؛ که این اقبال، آبروى نظام اسالمى است... انتخابات، خنثى کننده بسیارى از نیت هاى شومى است 
که آمریکایى ها در ذهن دارند، صهیونیست ها در دل دارند علیه کشور؛ انتخابات این نیت هاى شوم را 

خنثى مى کند. این انتخابات، بدل فن مکر و کید دشمنان ایران است.

در سابق مردم نه دولت را از خودشان مى دانستند، نه انتخابات را از خودشان مى دانستند، نه همه رؤسا 
را، هیچ کدام را از خودشان نمى دانستند، جدا مى دانستند. و لهذا نه شرکت مى کردند به طورى که باید، 
مگر آنجایى که فشار و اینها بود و نه در مشــکالت با دولت هیچ وقت همراهى نمى کردند. اگر کارشکنى 
نمى کردند، همراهى نمى کردند... امروز مردم اینطور نیست که دولت را از خودشان جدا بدانند یا انتخابات 
را انتخابات فرمایشى بدانند و از غیر بدانند. امروز مردم مى دانند که دولت از خودشان است و انتخابات 

هم از خودشان است.
مردم هم حاضرند در انتخابات، حاضر مى شوند در انتخابات، براى اینکه مردم، کشور را حاال از خودشان 
مى دانند و مى دانند که سرنوشت کشور با انتخابات است. اینطور نیست که حاال بگویند ما انتخاب کنیم 
براى کى. انتخاب مى کنند براى خودشان. پیش  تر این حرف بود که خوب، به ما چه ربط دارد انتخابات، به ما 
کارى ندارند، آنها به مصالح ما کارى ندارند. اما امروز این حرف نیست، مردم شرکت مى کنند و من امیدوارم 
که هر چه بیشتر شرکت بکنند در انتخابات. این وظیفه اى است الهى، وظیفه اى است ملى، وظیفه اى است 

انسانى، وظیفه اى است که ما باید عمل به آن بکنیم، همه مان باید در انتخابات شرکت بکنیم.

کرونا وارد ایران شد 
رییس مرکز اطالع رســانى و   انتخاب|
روابط عمومى وزارت بهداشــت از مثبت شدن 
آزمایشات اولیه دو مورد مشــکوك به ابتال به 
کروناویروس جدید خبر داد و گفت: آزمایش اولیه 
بعمل آمده از نمونه هاى ارسالى مشکوك به ابتال 
به کروناویروس جدید، در دو مورد مثبت گزارش 
شده اســت و آزمایشــات بعدى براى بررسى 
قطعیت موضوع در حال انجام است و نتایج آن 
نیز به محض آماده شدن به اطالع عموم خواهد 
رسید. دکتر کیانوش جهانپور دیروز در این باره 
افزود: ظرف دو روز گذشــته موارد مشکوك به 

ابتال به کروناویروس در شهر قم مشاهده شد.

کارگرها راحت مى میرند
فعاالن حــوزه کار مى گویند    آفتاب  نیوز|
حوادث ناشى از کار در ایران چهار برابر آمار آن در 
کشورهاى پیشرفته است. این در شرایطى است 
که بسیارى از حوادث ناشى از کار در کشور ثبت 
نمى شــود. در جدیدترین آمار منتشره، تنها در 9 
ماهه اول امسال بیش از 1300 نفر به دلیل حوادث 
ناشى از کار جان خود را از دست داده اند؛ رقمى که 

به گفته کارشناسان بسیار باالست./1299

تحریم آمازونى
  فارس| نویسنده دو کتاب که آثارش پیش 
از این در سایت «آمازون» عرضه شده بود، مى گوید 
که این سایت عرضه جهانى کتاب در ایمیلى به او 
اعالم کرده است که به دلیل تحریم کشورمان، آثار 
این نویسنده ایرانى هم از سایت حذف شده است. 
در این راستا چاپ و نشر ترجمه انگلیسى دو کتاب 
«پدیدارشناسى بحران هاى اجتماعى» و «میراث 
سیاسى قرآن» اثر سید حسین على موسوى در کشور 

آمریکا ممنوع شد./1303

پوستر یا کاغذ دیوارى؟!
مســعود فراســتى در    سینما روزان|
تازه ترین برنامه «هفت» انتقــادات تندى را نثار 
جشنواره فجر کرده است. این منتقد سینما درباره 
پوستر این دوره گفت: «این پوستر جشنواره بدترین 
پوستر در تاریخ جشــنواره از ابتدا تاکنون است. 
اصًال معلوم نیست این پوستر چیست. یعنى از این 
بى سلیقه تر، بى فرم تر و بى هویت تر پوستر ندیده ام. 
من در نقد این ده روز مى خواستم بگویم، دوستان 
گفتند بگذارید بعد. از این بدتر نمى شــود و هیچ 
معنى ندارد؛ شــبیه کاغذ دیوارى براى آشپزخانه 

است.»/1305

دیپلم هم المثنى پیدا کرد
رئیس مرکز ســنجش و پایش    ایسنا|
کیفیت آموزشى وزارت آموزش و پرورش اعالم 
کرد کــه ترتیبى اتخاذ شــده تا کســانى که به 
دالیل موجه گواهینامه پایــان تحصیالت دوره 
متوسطه شان مفقود شده است، به درخواست کتبى 
آنها توسط ادارات محل تحصیل مربوطه رسیدگى 
و گواهینامه المثنى صادر شود. خسرو ساکى در این 
باره اظهار کرد: اقدام به طراحى و چاپ گواهینامه 
پایان تحصیالت دوره متوسطه با اعمال بیش از 
شش آیتم داراى استانداردهاى امنیتى شده که این 
امر قطعاً اقدام مؤثرى در جهت پیشگیرى از جعل و 

مقابله با سوء استفاده گران است.

ما 8 برابر 
بیشتر مى سوزیم 

  مهر | رئیــس هیئــت مدیــره انجمن 
حمایت از بیماران ســوخته، آمار ســوختگى در 
ایران را هشت برابر میانگین جهانى دانست و بر 
ضرورت برنامه هاى جامع پیشــگیرى از حوادث 
سوختگى در کشور تأکید کرد. محمد جواد فاطمى 
با اشاره به هزینه هاى سنگین سوختگى، افزود: هر 
درصد سوختگى حدود پنج میلیون تومان هزینه 

دارد./1304

مى خواهم رئیس جمهور شوم
فائزه هاشــمى درباره انتخاب یک زن به    رکنا|
عنوان رئیس جمهور گفت: در ســال 1400 پیشنهاد 
مى کنم این بار همه ثبت نام کنیم تا به جاى یک نفر، 
200 خانم کاندیدا براى نامزدى ریاســت جمهورى 
داشته باشیم، شاید شوراى نگهبان تغییر نظرى بدهد. 
آقاى بهشــتى در زمان تدوین قانون اساسى به دلیل 
فضاى غالب آن زمان به عمد کلمه «رجل سیاسى» 
را به جاى «مرد» اســتفاده کرد تا اگر در آینده شرایط 
مناسب بود و جامعه از تعصب ها خارج شد، قانون مانعى 

براى رئیس جمهورى یک زن نباشد./1301

دوره ضرب و شتم گذشته 
رئیس پلیــس تهران بــزرگ درباره خبر    ایلنا|
ضرب و شتم یکى از دانشــجویان هنگام دستگیرى 
گفت: این موضوع کامًال کذب است. ما هیچ متهمى 
را هنگام دستگیرى مورد ضرب و شتم قرار نمى دهیم. 
سردار حسین رحیمى خاطرنشان کرد: امروز دیگر دوره 
ضرب و شتم گذشته است، اگر متوجه شویم که چنین 
کارى از سوى مأموران براى هر متهمى انجام شده، به 

شدت برخورد خواهیم کرد.

تازه مى شویم مثل فرانسه!
سخنگوى شوراى نگهبان در نشست    تسنیم|
خبرى خود در پاسخ به سئوال خبرنگار فرانسوى درباره 
احتمال کاهش مشارکت به زیر 50 درصد گفت: اگر 
مشــارکت زیر 50 درصد باشــد، تازه مى شویم مانند 
کشور فرانســه. ما مشــارکت زیر 50 درصد نداشتیم 
و باالى 50 درصد بوده ولى براســاس قوانین زیر 50 
درصد هم اشــکالى در دموکراســى ایجاد نمى کند. 
کما اینکه در اروپا شــاهد مشارکت زیر 50 درصد هم 

بوده ایم. /1302

«پمپئو» نادان اشتباه مى کند
   خبر آنالین | محمدجواد ظریــف در پایان 
جلســه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشــاره به 
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شــوراى اسالمى 
گفت: گروهى در آمریکا وجــود دارد که به دولت این 
کشور همیشه دروغ گفته اســت. وى با بیان اینکه از 
زمانى که تحریم ها اعمال شــد، آنها به دولت آمریکا 
گفتند دو ســه ماه دیگر این تحریم ها باعث مى شود 
حکومت ایران سرنگون شود، اظهار کرد: هنوز هم یک 
فرد نادانى مانند آقاى «پمپئو» به «ترامپ» مى گوید 
حکومت ایران در فاصله چند ماهه سرنگون مى شود. 
ما که مى دانیم او اشتباه مى کند و مردم حامى حکومت 
هستند. حال ممکن است هر کدام از ما دلخورى هایى 

درباره انتخابات داشته باشیم.

بنزین تک نرخى نمى شود
  ایسنا| بیژن نامــدار زنگنه، وزیــر نفت در 
خصوص صحبت هاى مطرح شــده مبنى بر احتمال 
تک نرخى شــدن بنزین در بودجه 99 و برنامه وزارت 
نفت و دولت در این خصوص اظهار کــرد: در دولت 
و وزارت نفت هیچ برنامه اى براى تک نرخى شــدن 

بنزین وجود ندارد.

سرنوشت 
خودروهاى مانده در گمرك

وزیر اقتصاد با اشــاره به پیشنهاد    تسنیم|
وزارت اقتصــاد بــه هیئــت دولت بــراى ترخیص 
خودروهاى در گمرك مانده گفــت: بنده اصًال از این 
موضوع که چه کسى واردکننده این خودروها بوده و این 
کاال مربوط به کدام شرکت است هیچ گونه اطالعى 
ندارم و ترجیح هم مى دهم در این باره اطالعى نداشته 
باشــم. چراکه مى خواهــم فارغ از منافع تشــکل و 
شرکت  ها اقداماتى را انجام دهم. فرهاد دژپسند با بیان 
اینکه، تعداد قابل توجهى خودرو که تعداد آنها را االن 
در ذهن ندارم با ارز کشور وارد گمرك شده است، گفت: 
امروز این خودروها در مناطق شرجى و زیر آفتاب قرار 

گرفته اند و نباید این سرمایه ها از بین برود.

خبرخوان

رئیس ستاد انتخابات کشــور از رقابت 7157 نامزد براى 
ورود به مجلس یازدهم خبر داد.

جمال عرف با اشــاره به اینکه بیش از 54 هزار شــعبه 
اخذ رأى در سراسر کشور مستقر شــده است، افزود: بعد 
از خروجى هیئت هاى نظارت و شوراى نگهبان، 7157 
نفر تأیید صالحیت شــده اند که 1021 نفر از نامزد هاى 
انتخابات مدرك دکترا و بیش از 5000 نفر کارشناسى ارشد 
دارند. وى همچنین با اشاره به اینکه در برخى از مناطق 
صعب العبور از بالگرد براى انتقال صندوق هاى رأى استفاده 
خواهیم کرد، گفت: براى شــرکت در انتخابات عالوه بر 

شناسنامه، همراه داشتن شماره ملى ضرورى است.
رئیس ستاد انتخابات کشــور همچنین گفت: میانگین 
مشــارکت ده دوره انتخابات مجلس 60 درصد اســت؛ 
امیدوارم در این دوره هم مشارکت به این میزان نزدیک 
باشــد. وى افزود: برآورد ها نشان مى دهد که بیش از 50 

درصد مردم آماده انتخابات هستند.
عرف بــا بیان اینکــه در دوره مجلس دهــم 61 درصد 
مشارکت داشــتیم، افزود: مردم در 36 انتخاب مشارکت 
حداکثرى داشته اند که از میانگین جهانى بیشتر است. وى 
گفت: این دوره تعداد نامزد ها بیشتر از دور هاى قبل است 

در دوره قبل 6000 نفر نامزد بودند.
رئیس ســتاد انتخابات کشــور با بیان اینکه بیشترین 
مشارکت در اســتان هاى کوچک تر اســت، افزود: در 
تهران در دوره قبل 51 درصد مشارکت داشته اند. عرف 
در ادامه گفت: در این دوره دو میلیون و 900 هزار نفر رأى 

اولى هستند.
رئیس ستاد انتخابات کشور تصریح کرد: در این دوره از 
دستگاه احراز هویت استفاده مى کنیم. این دستگاه ها در 
برخى موارد استفاده از شناسنامه جعلى یا شناسنامه متوفى 

را شناسایى مى کند و جلوى حداقل تخلفات را مى گیرد. 
عرف گفت: تمام آنچه الزم است در اختیار فرماندارى ها و 

بخشدارى ها قرار گرفته است. رئیس ستاد انتخابات کشور 
گفت: از صبح جمعه با حضور ناظر و رئیس شعبه و کسانى 
که مسئولیت دارند دستگاه هاى احراز هویت و صندوق ها 

بازرسى مى شوند.
عرف افزود: نامزد ها براى تبلیغات بر اساس قانون هشت 
روز فرصت تبلیغات داشــتند و از روز پنج شنبه (امروز) 

یعنى 24 ساعت قبل از آغاز رأى گیرى هم تبلیغات پایان 
مى یابد. وى گفــت: تاکنون عمده تخلفــات راه اندازى 
کارناوال ها و ابعاد عکس و پوستر بوده، اما در کل تخلفات 

بزرگى انجام نشده است.
عرف درباره نتایج انتخابات هم گفــت: 104 حوزه تک 
نماینده است و به فاصله کوتاهى قابل شمارش است. اما در 

حوزه هاى بزرگى مثل تهران شمارش آراء طول مى کشد. 
رئیس ستاد انتخابات کشور افزود: بیش از 200 حوزه شنبه 
شب تعیین تکلیف مى شود، اما روز یک شنبه تمام حوزه ها 
تعیین تکلیف مى شود. وى گفت: به جز یک فرایند یعنى 
اخذ رأى،  بقیــه مراحل انتخابات مجلــس الکترونیکى 

برگزار مى شود.

54 هزار شعبه اخذ رأى فردا میزبان میلیون ها ایرانى است

تکلیف 7157  نامزد ورود به مجلس تا 
یک شنبه شب معلوم مى شود

رئیس انجمن هنرهاى تجســمى جنوب کرمان گفت: 
سردار سلیمانى در دل ها جاى دارد و اسطوره شهادت و 
شجاعت براى این ملت است بنابراین باید نام و یاد این 
سپهبد مردمى قرن ها در دل کویر کرمان به یادگار بماند.

جالل مرتضــوى در گفتگو بــا خبرنــگار خبرگزارى 
«شبســتان» افزود: به همین منظور ایــده اى به ذهنم 
رسید که تراش پیکره این سردار شهید را بر کوه صاحب 
الزمان(عج) با همکارى هنرمندان پیکره تراش جنوب 
کرمان انجام دهیم، بنابراین پیشــنهاد اجراى این طرح 
را به اطالع امام جمعه اســتان کرمان رساندیم و در این 
خصوص جویاى نظر وى شــدیم که از طریق مشــاور 
استاندار با خبر شــدیم با عملى شدن طرح تراش پیکره 
سردار بر کوه صاحب الزمان(عج) موافقت شده است.  وى 
ابراز کرد: به منظور اجرایى شدن این طرح طى هفته آتى 
کمیسیون تخصصى با حضور استاندار، شهردار و اعضاى 
شوراى اسالمى و مسئوالن ســاماندهى گلزار شهداى 

کرمان برگزار مى شود. 

رئیس انجمن هنرهاى تجســمى جنوب کرمان اضافه 
کرد: در این کمیسیون در خصوص اندازه، حجم و بزرگى 
کار و اینکه پیکره به شکل کامل و یا نقش برجسته باشد 
و همچنین در مورد مکان انجــام کار بحث و تبادل نظر 
خواهد شد. وى بیان کرد: نظر شــخصى خودم بر این 
است که در این کار، از نقش برجسته استفاده کنیم زیرا 
ماندگارى نقش برجســته در مقابل آفتــاب، باد و باران 
نسبت به تندیس بیشتر اســت و ممکن است تا ده هزار 
سال نیز ماندگار شــود. مرتضوى اظهار کرد: به محض 
کاسته شدن شدت سرماى هوا، کار را آغاز خواهیم کرد و 

مدت اجراى این کار بین دو تا شش ماه خواهد بود.
رئیس انجمن هنرهاى تجســمى جنوب کرمان افزود: 
در ساخت این پیکره، قصد استفاده از هیچ نوع مصالحى 
نداریم و فقط با تراشــیدن کوه این کار را انجام خواهیم 
دید. تصمیم داریم تراشــه را از دل کوه به شکل بزرگى 
در آوریم که از شعاع دور و از زوایاى مختلف قابل رؤ یت

 باشد.

در حالى که سازمان محیط زیســت از تعداد مجوزهاى 
صادر شــده و درآمد حاصل از آنها اطالعاتى منتشــر 
نمى کند تنها منبع خبرى براى کسب اطالعاتى درباره 
حیوانات شــکار شــده توســط اتباع خارجى در ایران، 
تصاویرى است که این شــکارچیان براى فخرفروشى 

به یکدیگر منتشر مى کنند!
 این روزها در سکوت خبرى و بى آنکه سازمان حفاظت 
محیط زیســت پاســخى در اختیار رســانه ها بگذارد، 
شکارچیان خارجى در شاخص ترین زیستگاه هاى کشور، 
حیات وحش را به گلوله مى بندند و تصاویر این کشتار را 

در فضاى مجازى به رخ شکاردوستان مى کشند.
طى دو هفته گذشته با مجوز ســازمان حفاظت محیط 
زیست، مشتریان خارجى اسرافیل شفیع زاده، برگزارکننده 
تورهاى شــکار در ایران وارد استان هایى چون خراسان 
رضوى، استان مرکزى و یزد شده اند و تور شکار خود در 
ایران را با شکار قوچ در در زیستگاه هاى شاخصى چون 
پناهگاه حیات وحش حیــدرى و پناهگاه حیات وحش 

بروئیه آغاز کرده اند.
این در حالى است که سازمان حفاظت محیط زیست که 
ماه گذشته براى فروش 447 مجوز شکار چهارپا اعالم 
آمادگى کرده تاکنون درباره جزئیات فروش مجوزهاى 
شــکار به این اتباع خارجى اطالعاتى منتشــر نکرده 
اســت بنابراین از تعداد مجوزهاى فروخته شده به اتباع 
خارجى، سن و تعداد جانوران شکار شده و بهاى دریافت 
شده بابت صدور مجوز شکار این جانوران اطالعاتى در 

دست نیست.
طى دو سال گذشته که با روى کار آمدن عیسى کالنترى، 
فروش مجوز شکار چهارپایان به ویژه براى اتباع خارجى 
در دستور کار این ســازمان قرار گر فت، جمع کثیرى از 
دانشــگاهیان و متخصصان محیط زیست و همچنین 
نمایندگان مجلس نســبت به این سیاســت، انتقادات 
صریحى داشته اند و با این توضیح که حیات وحش کشور 
در شــرایط کنونى ظرفیت صدور مجوز شــکار را ندارد 

خواهان توقف صدور مجوزهاى شکار شده اند.

مدیر روابط عمومى انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت 
و لــوازم جانبى با اشــاره فعالیت ال جى و سامســونگ 
اظهار کرد: از مرداد ســال گذشــته، به دلیل تحریم ها و 
محدودیت هاى موجود واردات کاال به صورت مســتقیم 
از نمایندگى قطع شــد، اما خرید از ســایر فروشنده ها و 
واسطه ها براى تأمین بازار به صورت کامل انجام مى شود.

محمدرضا عالیان تصریح کــرد: پایین آوردن تابلو هاى 
نمایندگى سامســونگ و ال جى بــه معنى عدم فروش 
کاال نیســت به گونه اى که تعهدات پشتیبانى و خدمات 
پس از فروش برند سامسونگ کماکان پابرجاست. وى 
افزود: برند جى پالس همان ال جى سابق است به دلیل 
تحریم هاى بین المللى شــرکت ال جــى فعالیت هاى 
خود را محدود کرده اســت و با برند جدید جى پالس که 
شامل ارائه خدمات به تمام محصوالت از جمله موبایل، 
فعالیت خود را ادامه مى دهد. عالیان عنوان کرد: احتمال 
محدودیت نرم افزار هــاى ایرانى در تلفن هاى همراه ال 
جى و سامســونگ دور از ذهن است و تنها خدمات پولى 
را به کاربران ایران لغو کرده اســت.  مدیر روابط عمومى 
انجمن واردکنندگان موبایل عنــوان کرد: واردات تلفن 
همراه در دى ماه با افزایش چشــمگیرى مواجه شد به 
گونه اى که بــا مازاد عرضه تلفن همــراه در بازار مواجه 

هستیم.

جمعى از دانش آمــوزان با راه اندازى پویشــى از حذف 
انتگــرال از کتاب هاى درســى اســتقبال کردند. آنها 
با ایجاد پویش «نه بــه انتگرال، آرى بــه زندگى» از 
حذف انتگرال از کتاب ریاضى پایه دوازدهم اســتقبال 

کردند.
بحث حذف «انتگرال» از کتــاب ریاضى پایه دوازدهم 
دانش آموزان به دلیل آنکــه انتگرال، یکى از مهمترین 
مفاهیم پایه اى علم ریاضیات اســت بــا واکنش ها و 
انتقادات مختلف به ویژه از سوى دانشگاهیان و استادان 

رشته ریاضى همر اه شد.
همچنیــن در ســوى دیگــر ماجــرا، دانش آموزان 
فارغ التحصیل از مدارس قرار دارند که حاال بزرگ ترین 
قربانى حذف انتگرال از کتاب هاى درسى و ناهماهنگى 
میان وزارت آموزش وپرورش و آمــوزش عالى در این 

عرصه هستند.
دانشجویان ورودى 98 رشته هاى مهندسى که نخستین 

فارغ التحصیالن نظام جدید آموزشى محسوب مى شوند 
مى گویند در ترم اول در این زمینه دچار مشــکل شدند 
چون در مدرســه انتگــرال را نخوانده اند اما اســتادان 
دانشگاه از آنها توقع دارند با انتگرال آشنا باشند، ظاهراً 
بین آمــوزش و پرورش و آموزش عالــى در این رابطه 

هماهنگى نبوده است.

ژست فرنگى با حیات وحش ایرانىتراش پیکره سردار سلیمانى بر کوهى در کرمان 

استقبال دانش آموزان از حذف «انتگرال»!فعالیت سامسونگ و ال جى در قالب جدید
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افزایش متقاضیان مجوز
 سقط جنین 

مدیرکل پزشـکى قانونى اسـتان اصفهان گفت: در 10 
ماهه سـال جارى 616 نفر بـراى دریافت مجوز سـقط 
درمانى به مراکز پزشـکى قانونى اسـتان مراجعه کردند 
که 486 نفر از آنها مجوز سقط درمانى دریافت کرده اند. 
على سلیمانپور با اشاره به افزایش آمار متقاضیان دریافت 
مجوز سقط درمانى در پزشکى قانونى استان اصفهان در 
10 ماهه سال جارى، اظهار کرد: آمار متقاضیان دریافت 
سـقط درمانى طى این مدت و در مقایسه با مدت مشابه 

سال قبل 2.5 درصد افزایش داشته است.

امروز اصفهان بارانى است
مدیرکل هواشناسى استان اصفهان با اشاره به پایدارى 
نسبى هواى استان تا امروز گفت: سـامانه بارشى از روز 
پنجشنبه (امروز) در استان فعال مى شود که بارش برف 
باران را به همراه دارد. حمیدرضا خورشیدى اظهارداشت: 
روز پنجشـنبه در بیشتر مناطق اسـتان بارش باران و در 
مناطق غرب، جنـوب و ارتفاعات بارش برف پیش بینى 
مى شـود. وى بیان کرد: همچنین وزش باد شدید براى 
روز پنجشنبه در بیشتر مناطق استان  و در مناطق شرقى 

همراه با گرد و خاك محلى پیش بینى مى شود.

خمینى شهر، بزرگ ترین 
منطقه آب و فاضالب 

مدیر شـرکت آب و فاضالب شهرسـتان خمینى شـهر، 
گفت: سرانه مصرف آب مشترکان مسکونى در خمینى 
شهر 142 لیتر اسـت، در صورتى که سـرانه مصرف در 
کشور حدود 170 لیتر اسـت. بنابراین سرانه مصرف آب 
در خمینى شـهر 28 لیتر از متوسط کشورى کمتر است. 
محمد جمشیدیان اظهار کرد: شهرستان خمینى شهر با  
101هزار فقره انشعاب آب و 75 هزار انشعاب فاضالب 
یکى از بزرگ ترین مناطق استان در حوزه آب و فاضالب 
اسـت. وى به تعداد انشـعابات شـهر و طول شـبکه آب 
یکهزار کیلومترى و شـبکه فاضـالب 850 کیلومترى 
اشـاره کـرد و افـزود: اداره انشـعابات آب شهرسـتان 
خمینى شـهر برابر با 15 منطقه در استان و خمینى شهر 
بـه عنـوان بزرگ تریـن منطقـه آب و فاضالب اسـتان 

مطرح است.

بخش خصوصى همکارى کند
پورمحمد شریعتى نیا، نائب رئیس شوراى اسالمى شهر 
اصفهان با بیان اینکه ارگ جهان نما و میدان امام على (ع) 
دو پروژه نیمه کاره شهر اصفهان است، گفت: براى تکمیل 
این دو پروژه نیازمند همکارى بخش خصوصى هستیم که 

براى این امر فراخوان عمومى اعالم شده است.

شاهین شهر آماده برگزارى 
انتخابات است

شهردار شاهین شهر گفت: فضاى محیطى شهر با بیش 
از دو هزار و 500 کارتن پالسـت بـراى تبلیغات 9 نامزد 
انتخابات در شهر شاهین شهر آماده شده است. حمیدرضا 
فرهنـگ اظهار کـرد: بیـش از 50 بنر بـزرگ و کوچک 
براى دعوت عمومـى و حضور شـهروندان در انتخابات 
نصب شده است. وى ادامه داد: بیش از 10 هزار پیامک 
با موضوع انتخابات براى شـهروندان شـاهین شـهرى 

ارسال شده است.

خبر خوب براى کارفرمایان
کارفرمایان و صاحبـان صنایعى کـه مددجویان کمیته 
امداد را بکار بگیرنـد حداکثر تا 500 میلیـون تومان وام 
قرض الحسنه دریافت مى کنند. سرپرست کمیته امداد 
امام خمینى(ره) اسـتان افزود: به ازاى هر مددجویى که 
کارفرمایان و صاحبان صنایع استخدام کنند 50 میلیون 
تومـان وام قـرض الحسـنه اختصاص مـى یابـد که با 
بکارگیرى شـمار بیشـترى از آنها، این مبلغ تـا حداکثر 
500 میلیون تومان افزایش مى یابد. کریم زارع افزود: از 
ابتداى امسـال تاکنون هزار و 103 مددجو از این طریق 
صاحب شـغل و درآمد مبتنى بـر معیارهـاى قانون کار 

شده اند.

خبر

معــاون حفاظــت و بهــره بــردارى شــرکت آب 
منطقه اى اصفهان با اشــاره به افزایش خروجى سد 
زاینده رود از روزچهارشــنبه به مــدت 18 روز براى 
تحویل به کشــاورزان اصفهان، گفت: با وجود برخى 
اظهارات، اما هنوز براى جریــان آب زاینده رود براى 

نوروز 1399 هیچ تصمیمى اتخاذ نشده است.
حسن ساسانى افزود: بعد از این زمان، با توجه به دماى 
هوا و میزان بارش ها تصمیم جدیدى در کمیته سازگارى 
با کم آبى اتخاذ مى شود و طبیعتا اگر بارشى صورت گیرد 
نیاز آبى محصوالت زیر کشت کمتر مى شود و مى توان 

با تاخیر ادامه توزیع آب را داشته باشیم.

وى در خصوص صحبت هاى معاون گردشگرى اداره 
کل میراث فرهنگى استان اصفهان، مبنى بر جریان 
یافتن زاینده رود در ایام نوروزگفت: از اعالم این خبر 
تعجب مى کنــم در حالى که هنوز بــراى جریان آب 
زاینــده رود براى نوروز 1399 هیــچ تصمیمى اتخاذ 

نشده است.
ساســانى درباره وضعیت نامناسب ســد زاینده رود و 
نگرانى ها براى تامین آب شرب در تابستان، اظهار کرد: 
در جلسه سازگارى با کم آبى استان، همین موضوعات 
مطرح شــد و به طور قطع با رعایت رفع نگرانى براى 

آب شرب اصفهان چنین تصمیماتى اتخاذ مى شود.

نماینده ولى فقیه در استان اصفهان گفت: در انتخابات 
پیش رو، مجموع تک تک آراى ما اعالم مى شود و دشمن 
به بى تأثیرى ترفندهاى خــود پى مى برد، بنابراین رأى 
دادن امر مهمى است که رهبر انقالب مى فرمایند این 
رأى دادن ها از موشک هم براى دشمن کشنده تر است.

آیت ا... سید یوسف طباطبائى نژاد در همایش بانوان طلبه 
اصفهان با اشاره به اینکه رأى دادن واجب کفایى نیست 
بلکه واجب عینى است، اظهار داشت: در انتخابات پیش 
رو، مجموع تک تک آراى ما اعالم مى شود و دشمن به 
بى تأثیرى ترفندهاى خود پى مى برد، بنابراین رأى دادن 
امر مهمى است که رهبرى مى فرمایند این رأى دادن ها 

از موشک هم براى دشمن کشنده تر است.
وى گفت: آزادى و اســتقالل بزرگ ترین ثمره انقالب 
است که حتى برخى از کشــورهاى اسالمى همچنان 
نمى توانند بدون اجازه ارباب خود یعنى اسرائیل و آمریکا 
به سایر کشــورهاى مســلمان کمک کنند و چه ذلتى 

باالتر از این.
نماینده ولى فقیه در اســتان اصفهان خاطرنشان کرد: 
تنها کشورى که توانسته آمریکا را تنبیه کند و هر زمان 
که خواست با او به جنگ برود ایران است؛ ایران آزاد و 
مستقل از دشمن و انسان هاســت، درصورتى که پیرو و 

بنده خدا بودن باعث افتخار است.

رأى دادن
 واجب عینى است

جریان یافتن زاینده رود در 
نوروز تکذیب شد

مدیرکل میراث فرهنگى اصفهان گفت: اداره کل میراث 
فرهنگى استان اصفهان این آمادگى را دارد تا در قالب 
تفاهمنامه با شهردارى زمینه تبدیل شدن تپه اشرف به 

سایت موزه را فراهم کند.
فریدون اللهیارى با اشــاره به اینکه تپه اشرف یکى از

 تپه هاى باستانى اصفهان قدیم است، اظهار کرد: تپه 
اشرف از نظر باستان شناســى و تاریخى مهم است به 
طورى که طى چهار فصل کاوش که در این منطقه انجام 
شده به سازه هاى معمارى با قدمت دوره هخامنشیان 

دست یافتیم. وى با مطرح کردن جنبه هایى از سایت 
باستانى تپه اشرف، تصریح کرد: اســتمرار کاوش ها 
نیازمند مطالعات دقیق و مستدل است تا با توجه به داده 
ها براى کاوش اقدام شود و از سوى دیگر براى کاوش 
هاى باستان شناســى در این منطقه نیازمند اعتبارات 
کافى هســتیم. اللهیارى با اعالم ایده «سایت موزه» 
در تپه اشرف ابراز کرد: تبدیل شدن ایده تپه اشرف به 
«سایت موزه» نیازمند منابع اعتبارى کافى است تا این 

پروژه به اتمام برسد.

حدود 20 درصد از سازه هاى پرخطر شناسایى شده 
در مسیر رودخانه هاى استان اصفهان،تعیین تکلیف 

و رفع خطر شده است.
مدیــر کل مدیریت بحــران اســتاندارى اصفهان 

گفت: امســال کارشناسان شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان،120ســازه پرخطر در حریم رودخانه هاى 
استان را شناســایى کرده اند که تاکنون 22 سازه از 
جمله پل ها و سازه هاى احداثى در حریم رودخانه ها 

اصالح شده است.
منصور شیشه فروش افزود: بقیه سازه هاى پرخطر 
شناسایى شــده هم براى رفع خطر به دستگاه هاى 
اجرایى مرتبط اعالم شــده اســت. وى ادامه داد: 
همچنیــن در این راســتا تاکنــون 680 هکتار از

 زمین هاى کشاورزى مستقر در حریم رودخانه هاى 
استان اصفهان آزادسازى شده اند که 450 هکتار از 

آنها در حریم زاینده رود بود.

احتمال ایجاد سایت موزه
 در تپه تاریخى اشرف اصفهان

رفع خطر از سازه هاى مسیر زاینده رود

مدیر منطقه 4 شــهردارى اصفهان در نشست خبرى با 
اصحاب رســانه یکى از ابَر پروژه هاى منطقه 4 را پروژه 
ایجاد میدان شهداى هســته اى و خیابان هاى منتهى به 
آن دانســت و گفت: پروژه میدان شهداى هسته اى یک 
میدان با وسعت 40 هزار مترمربع با فرم هندسى ترافیکى 
خاص اســت که تاکنون 30 هزار متر مربع آزادسازى آن 

انجام شده است.
رضا اخوان ادامه داد: سه خیابان اصلى به این میدان منتهى 
مى شود که یکى از آنها ادامه خیابان سلمان فارسى به طول 
700 متر و عرض 60 متر بوده که آزادسازى آن نیز انجام 
شده است. وى خاطر نشان کرد: بازیابى و باز زنده سازى 
مناطق منطقه 4 به عنوان «عروس مناطق» آغاز شده و 

درصدد هستیم یکى از مناطق شاخص باشیم.
اخوان با اشــاره به خیابــان ارغوانیه به عنــوان یکى از 
محورهاى منتهى به میدان شــهداى هســته اى مطرح 
کرد: این خیابان به طول 900 متر با عرض 60 متر است و 
دیگرى خیابان منتهى به میدان روشن شهر به طول 1900 
متر با عرض 60 متر است که تاکنون 1500 متر آزادسازى 
شده و فرایند آزادسازى 400 متر باقیمانده که در داخل بافت 
محله پینارت واقع شده به دلیل تجارى هاى ریزدانه سخت 

و دشوار بوده است.
مدیر منطقه 4 شــهردارى اصفهان افزود: در سال آینده 
آزادسازى دو خیابان روشن شهر و ارغوانیه انجام و مجموعه 
پروژه میدان شهداى هسته اى سال آینده به طور کامل در 

اختیار شهروندان قرار  مى گیرد.
اخوان با اشاره به احداث بازار بین المللى گل و گیاه ارغوان 
در محدوده منطقه 4 تصریح کرد: بزرگ ترین بازار گل و 
گیاه استان در محل باغ تندرستى واقع در بلوار رضوان در 
حال احداث است. وى با اشــاره به پروژه نمایشگاه بزرگ 
اصفهان گفت: بسترســازى، زمین، پروانه و پشــتیبانى 
لجستیک پروژه نمایشگاه بر عهده منطقه 4 بوده و توسط 

شرکت نمایشگاه ها در حال احداث است.
مدیر منطقه 4 شهردارى اصفهان با بیان اینکه محل فعلى 
نمایشگاه اصفهان به لحاظ مشکالت دسترسى پارکینگ 
و فضاى نامناسب مطلوب کالنشهر اصفهان نیست افزود: 
باتوجه به این مشکالت محل فعلى نمایشگاه اصفهان پس 
از انتقال آن به محل جدید به عنوان پردیس فرهنگى شهر 
اصفهان به صورت قرینه با پردیس هنر احداث خواهد شد 

که یکى از کاربرى هاى محل فعلى، باغ کتاب خواهد بود.
اخوان با اشاره به مشــکالت ترافیکى خیابان همدانیان 
توضیح داد: 30 درصد از معضــالت این خیابان مربوط به 

صنف میوه فروشان است که مقرر شــده محوطه پارك 
خودروها متعلق به بازار کوثر 5 به یک پارکینگ تبدیل شود.
وى در ارتباط با پروژه کــوه نخودى تأکید کرد: این پروژه 
در حریم میراث نبوده و براساس طراحى انجام شده نهایى 

خواهد شد.
مدیرمنطقه 4 شــهردارى اصفهان در ارتباط با ساخت و 
سازها در حریم زاینده رود اذعان کرد: ساخت و سازها در 
حریم زاینده رود براساس طرح تفصیلى انجام شده که در 
آن محدودیت ارتفاعى، سطح اشغال، سایه اندازى و سیما و 

منظر تعریف شده است.
اخوان با اشــاره به ظرفیت هاى باغ غدیر مطرح کرد: باغ 
غدیر یک مرکز فرهنگى، گردشگرى، رفاهى و تفریحى 
به شمار مى رود که در آن امکانات زیادى همچون کانون 
پرورش فکرى، مرکز ادبى قلمستان، استخر و زمین هاى 
تنیس و بولینگ و فضاهاى ورزشى قرار دارد که مجموعه 
این کاربرى ها باعث شده است باغ غدیر از طراحى مدنظر 

طراح فاصله بگیرد.
مدیر منطقه 4 شهردارى اصفهان در ادامه با بیان اینکه باغ 
غدیر به لحاظ تجهیزات و زیرساخت ها فرسوده شده و نیاز 
به بازسازى دارد افزود: تمام فضاهاى باغ غدیر باید از لحاظ 

امکانات موجود به لحاظ تأسیساتى بازسازى شود.

محل فعلى نمایشگاه اصفهان باغ کتاب مى شود
محیا حمزه

یازدهمین دوره انتخابات مجلس شــوراى اسالمى براى 
تعیین 20 کرســى (به همراه نماینده ارامنه) فردا جمعه دوم 
اسفند امسال همزمان با سراسر کشــور در استان اصفهان 

برگزار مى شود.
نامزدهاى این دوره از انتخابات مجلس شوراى اسالمى در 
15 حوزه انتخابیه از جمله حوزه اقلیت هاى مذهبى با یکدیگر 
رقابت مى کننــد. نزدیک به 60 هزار نفــر  در امر برگزارى 

انتخابات همکارى دارند.
تعداد 2 هزار و 836 شــعبه اخذ راى به صــورت قطعى و با 
تایید هیات هاى اجرایى در استان آراى شرکت کنندگان در 
انتخابات را اخذ مى کنند. حوزه انتخابیه اصفهان به مرکزیت 
اصفهان داراى پنج کرسى است و مردم این شهرستان باید 
از بین نامزدها پنج تن را بــه نمایندگى خود براى حضور در 
مجلس شوراى اسالمى انتخاب کنند بعالوه نماینده ارامنه 
اصفهان و جنوب ایران. اما در سایر حوزه هاى انتخابیه استان 

یک نفر انتخاب خواهد شد. 

انتخابات پیش رو نخستین انتخابات گام دوم انقالب است 
که با شــعار«انتخابات 98، گام دوم انقالب، قانونمدارى و 

بى طرفى، انسجام ملى»  دوم اسفند امسال برگزار مى شود.
دست کم سه میلیون و 600 هزار نفر در استان افزون بر پنج 

میلیون نفرى اصفهان واجد شرایط راى دادن هستند.
■■■

در همین حال اســتاندار اصفهان گفت: این اســتان براى 
برگزارى انتخاباتى پرشور و باشکوه با حضور حماسى مردم 

در روز دوم ماه اسفند آمادگى کامل دارد.
عباس رضایى در گفت و گو با ایرنا ادامــه داد: 22 هزار نفر 
عوامل اجرایى، دست کم 14 تا 17 هزار نفر عوامل نظارتى و 
9 هزار  نفر از نیروهاى نظامى و انتظامى براى برقرارى امنیت 

انتخابات در این دوره از انتخابات حضور دارند.
اســتاندار اصفهان تصریح کرد: همه عوامل برگزار کننده 
انتخابات اعم از نیروهاى اجرایى، نظارتى، نمایندگان فرماندار، 
بازرسان و کاربران دستگاههاى احراز هویت طى دوره هاى 

مجزا آموزش هاى مهارتى و قانونى را دیدند.
رضایى تصریح کرد: تمام تالش استان مراقبت از حق الناس، 

رعایت مر قانون و برگزارى انتخاباتى سالم است.
وى بیان کرد: براى مجموعه استاندارى اصفهان مهم نیست 
چه کسى از صندوق راى بیرون مى آید و مردم مطمئن باشند 
هر کسى که مردم به او راى دهند براى ما محترم خواهد بود.

معاون سیاسى، امنیتى و اجتماعى استاندارى اصفهان هم 
از انصراف 340 نامزد در مراحل مختلف برگزارى انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس شوراى اسالمى در استان از ابتد را تا 

روز گذشته خبر داد.
حیدر قاسمى در جلسه ســتاد انتخابات استان اصفهان، 
اظهار کرد: در حــال حاضر 341 نفر نامــزد رقابت دارند 
و پیش بینى مى شــود بر تعداد انصرافى ها افزوده شود. 
امســال یک هزار و 224 نفر براى شــرکت در انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس شوراى اسالمى در استان اصفهان 

نام نویسى کرده بودند.

20 کرسى اصفهان در مجلس در انتظار حضور میلیونى  مردم

اصفهان آماده برگزارى
 انتخابات باشکوه

سفیر جمهورى اسالمى ایران در افغانستان در حاشیه 
بازدید از غرفه ذوب آهن اصفهان در هشتمین نمایشگاه 
اختصاصى جمهورى اسالمى ایران در کابل  با اشاره 
به جلســات قبلى با مدیران ذوب آهن اصفهان گفت: 
افغانســتان بازار خوبى براى محصــوالت ذوب آهن 
است و مى تواند تامین کننده مواد اولیه مورد نیاز ذوب 

آهن اصفهان باشد. به شرط اینکه در این خصوص کار 
شود و این ارتباط برقرار گردد. اگر این کار انجام شود 
ذوب آهن در تولیدات خود مى تواند شــاهد جهشــى 

چشمگیر باشد.
بهادر امینیان خاطر نشان کرد: درخصوص تهاتر مواد اولیه 
با ریل ذوب آهن، مدیر عامل ذوب آهن نیز قبال اشاره اى 
داشتند و ما پى گیر این موضوع هستیم. البته هنوز صنعت 
ریلى در افغانستان خیلى جا نیفتاده است ، خود ما راه آهنى 
در دست ســاخت داریم که به هرات مى رسد که در این 

پروژه از ریل ذوب آهن استفاده خواهد شد.

نقش افغانستان در تأمین 
مواد اولیه ذوب آهن

رئیس پلیس راهور استان گفت: بانوان نقش بى بدیل 
و نمونه اى در کاهش سوانح رانندگى و انتقال و ترویج 
فرهنگ صحیح رانندگى به فرزندان و دیگر اعضاى 

خانواده دارند.
سرهنگ "محمدرضا محمدى" در همایش بانوان 
فرهنگ یار ترافیک که با حضــور 400 نفر از بانوان 
فرهنگ یار ترافیک در شــهر "کاشان" برگزار شد 
اظهار داشت: مسافران نسبت به حقوق خود و جان 
خودشــان بی تفاوت نباشــند، من تعجب می کنم 
مسافران یک اتوبوس نســبت به جان خودشان بی 
توجه باشند و در مقابل اعمال قانون راننده متخلف 
به جاي اینکه از رفتار راننده شــاکی باشند اصرار به 

گذشت پلیس نسبت به تخلفات راننده دارند تا نتیجه 
بشود تصادف همان وسیله نقلیه و جان باختن همان 
مسافران. پلیس به گزارش مســافران در خصوص 
تخلفات راننده خصوصا ناوگان عمومی رسیدگی ویژه 
می کند و این یکی از ماموریت هاي بانوان فرهنگ 

یار ترافیک است.
رئیس پلیس راهور اصفهان در پایان به بازدارنده نبودن 
مجازات ها و مبلغ بعضی از جرائم رانندگی اشاره کردند 
و خاطر نشان کرد :امید است رانندگان محترم نسبت 
به رعایت قوانین راهنمایــى و رانندگى اهتمام ویژه 
داشته باشند و نیازى به اعمال قانون و جریمه براى 

پیشگیرى از وقوع جرایم رانندگى نباشد.

رسیدگى پلیس به گزارش مسافران در خصوص 
راننده ناوگان عمومی 

مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان گفت: مردم با 
شناســنامه هاى طرح قدیم مى تواننــد در انتخابات 

شرکت کنند و این شناسنامه ها هنوز اعتبار دارند.
حســین غفرانى درباره خبرى مبنى بر اینکه افراد با 
شناسنامه هاى طرح قدیم قادر به شرکت در انتخابات 
نیستند، اظهار داشــت: برخى رســانه ها به اشتباه 
این موضــوع را به اطالع مردم رســانده اند و چنین 

موضوعى صحت ندارد.
وى افزود: مردم مى توانند با شناسنامه هاى قرمز طرح 
قدیم در انتخابات شرکت کنند و هیچ منعى براى این 

موضوع وجود ندارد و این شناسنامه ها اعتبار دارد.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان درباره افرادى که 
براى شناسنامه المثنى اقدام کرده بودند، خاطرنشان 
کرد: در روزهاى اخیر همه خدماتمان را براى صدور 
شناسنامه هاى جدید و المثنى گذاشته ایم، یا از طریق 
پست و یا با حضور در ثبت احوال مى توانند شناسنامه  

خودشان را دریافت کنند.
وى تصریح کرد: ما وظیفه داریــم تا در هر چه بهتر 
برگزار شــدن انتخابات کمک کنیم و در این راستا 
مردم مى توانند روز جمعه هم براى اخذ شناســنامه  
المثنى خودشــان در اداره کل ثبــت احول حضور 

پیدا کنند.

شرکت در انتخابات با شناسنامه هاى قدیمى
 منعى ندارد
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طرح «هم پیوندى» کالنشــهرها با شهرهاى استان 
سیستان و بلوچستان به پیشنهاد شهردارى اصفهان، در 
سى و هشتمین نشست کمیسیون فرهنگى و اجتماعى 

کالنشهرها به تصویب رسید.  
پس از آنکه دکتر نوروزى، شــهردار اصفهان شخصًا 
به شهرهاى درگیر سیل استان سیستان و بلوچستان، 
ســفر کرد، در نامــه اى خطــاب به رئیــس مجمع 
شهرداران کالنشــهرهاى ایران نوشــت: با توجه به 
مشاهدات عینى در سفر به مناطق سیل زده سیستان 
و بلوچســتان، پیشنهاد مى شــود مجمع کالنشهرها 
با تشــکیل کارگروهى ویژه براى انجام فعالیت هاى 
الزم در این منطقه در ســه ســطح کوتاه، میان مدت 
و بلندمدت وارد عمل شــود. چراکه اعتقاد داریم اگر 
مجمع شــهرداران کالنشــهرهاى ایران در اجراى 
طرح «هم پیوندى» با شــهرهاى بلوچستان همساز 

و هماهنگ شــوند، مى توان 18 نقطه تعریف شده را 
با ظرفیت هاى موجود به ســطحى از تاب آورى رساند 
تا ضمن کاهش آســیب هاى ناشى از محرومیت هاى 
متعدد در این استان، بتوانیم پایگاه هاى میان فرهنگى 
را شــکل داده که این امر خود باعــث و بانى محرك 
توســعه در دیگر نقاط محــروم این منطقــه خواهد 
بود و اثرات آن تنها به زمان ســیل محــدود نخواهد 

شد.
حال، کمــال مرادى، دبیــر کل مجمع شــهرداران 
کالنشــهرهاى ایران از اجراى طرح «هم پیوندى» 
کالنشهرها با شــهرهاى استان سیستان و بلوچستان 
بر اساس پیشنهاد شــهردار اصفهان در آینده نزدیک 

خبر داده است. 
کمال مــرادى اعالم کــرد: طرح «هــم پیوندى» 
کالنشهرها با شــهرهاى استان سیستان و بلوچستان 

به پیشنهاد شــهردارى اصفهان، در سى و هشتمین 
نشست کمیسیون فرهنگى و اجتماعى کالنشهرها به 
تصویب رسید و پس از موافقت شهرداران، این طرح به 
منظور محرومیت زدایى از شهرهاى استان سیستان و 
بلوچستان به ویژه در مناطق آسیب دیده از سیل اخیر 
در موضوعات فرهنگى، اجتماعى، عمرانى، شهرى و... 

اجرایى مى شود. 
دبیر کل مجمع شهرداران کالنشــهرها افزود: انجام 
اقداماتى همچون ایجاد فرهنگسراها، مراکز تفریحى 
و مراکز کارآفرینى، بازســازى خســارات تحمیلى به 
امکانات زیرساختى از جمله معابر و خطوط مواصالتى 
و اقدامات اصالحى براى ایجاد پل ها و... و همکارى 
در بخش هاى دیگــرى مانند برگــزارى کالس ها و 
کارگاه هاى آموزشــى از جمله اقدامات مورد نظر در 

طرح هم پیوندى است.  

 هم پیوندى مورد استقبال قرار گرفت
در این زمینه رئیس کمیســیون فرهنگى و اجتماعى 
مجمع شــهرداران کالنشــهرهاى ایــران و معاون 
فرهنگى شهردار اصفهان گفت: اصفهان شهر «بنت» 
را براى هم پیوندى با خود انتخاب کرده تا این شهر را 
به سطحى از تاب آورى و پایدارى برساند تا به صورت 
شبکه اى، زیستگاه هاى انسانى و کانون هاى جمعیتى 

اطراف آن را نیز بهره مند کند. 
محمد عیدى اعالم کرد: به دلیل اثراتى که ســیل بر 
مردم بلوچســتان وارد کرده بود و پس از بازدیدى که 
به اتفاق شهردار اصفهان از این مناطق داشتیم، طرح 
«هم پیوندى» را پیشنهاد دادیم. از آنجا که هموطنان 
سیل زده این اســتان با وجود ظرفیت هاى بسیار زیاد 
طبیعى و فرهنگى و گردشگرى، در منطقه اى محروم 

زندگى مى کنند، این طرح بسیار حائز اهمیت است. 

وى افزود: واژه «هم پیوندى» الهام گرفته از این مفهوم 
شعر سعدى است که همه ما عضو یک پیکر هستیم. 
چراکه فرزندان بلوچستان فرزندان وطن هستند و این 
شهر به لحاظ داشتن صنایع دســتى و فرهنگ بسیار 
غنى، اســتعداد آن را دارد که گردشــگرى طبیعى و 

فرهنگى قدرتمندى داشته باشد.  
وى تصریح کرد: طرح «هم پیوندى» در کالمى ساده 
بیانگر آن است که شهر اصفهان در مسیر توسعه پایدار 
دست دیگران را بگیرد و آنها را در این مسیر به لحاظ 
اجتماعى، فضاهاى کالبدى و تاب آور شــدن، همگام 

کند. 
رئیس کمیسیون فرهنگى و اجتماعى مجمع شهرداران 
کالنشهرهاى ایران تصریح کرد: باعث افتخار است که 
طرح «هم پیوندى» نه تنها در مجمع کالنشهرها بلکه 

مورد استقبال مردم بلوچستان نیز قرارگرفته است.

نامه مقامات شهرى و سر طایفه هاى 
شهر «بنت» به شهردار اصفهان 

وى با بیان اینکــه نامه اى از طرف شــهردار، رئیس 
شوراى شــهر، امام جمعه شیعه و ســنى، چهار طایفه 
بزرگ و مردم شــهر «بنت» براى شــهردار اصفهان 
ارسال و از اینکه این شهر به عنوان هم پیوند اصفهان 
انتخاب شده، ابراز خرســندى کردند و به طور رسمى 
از شــهردار اصفهان براى سفر به شــهر بنت دعوت 
به عمل آوردند. در این زمینه اصفهــان آمادگى دارد 
همراه با تشــکل هاى مردم نهاد فعــال در حوزه هاى 
اجتماعى، خدماتى همچنین ساختارهاى رسمى فعال 
در شهردارى اصفهان به کمک مردم شهر بنت شتافته 
و الگویى از توسعه پایدار را مبتنى بر اقتضائات زیست 
بومى آن منطقه ارائه کند تا از توسعه پایدارى که ایجاد 

مى شود همه کشور متنعم شوند.

پیشنهاد شهردار اصفهان مورد استقبال مجمع شهرداران کالنشهرها و مردم بلوچستان قرار گرفت

«هم پیوندى» اصفهان با شهر «بنت»  

هر سال اکران نوروز براى سازمان سینمایى و صاحبان آثار از اهمیت زیادى برخوردار 
است. سال آینده نیز همانند امسال قرار بر این شده فیلم هاى حاضر در سى و هشتمین 
جشنواره فیلم فجر در اولویت اکران نوروزى باشند و طى چند روز اخیر چند فیلم متقاضى 

اکران نوروزى شدند.
طبق شــنیده ها، فیلم هاى «گربه سیاه»، «روز صفر»، «شــناى پروانه»، «بازیوو»، 
«خروج» و «انفرادى» در کنار «خوب بد جلف 2؛ ارتش سرى» که اکران نوروزى آن 
قطعى شده، جزو متقاضیان اکران نوبت اول نوروز 99 هستند و البته چند فیلم دیگر نیز 

به این چرخه اضافه خواهند شد.
فیلم «شناى پروانه» به کارگردانى محمد کارت که برگزیده بخش مردمى جشنواره 

فیلم فجر بود با موضوع اجتماعى از گزینه هاى روى میز اکران نوروز است.
فیلم «دیدن این فیلم جرم است» که به دلیل حساسیت هایش دیر پروانه نمایش گرفت 

متقاضى دیگر اکران نوروز 99 است.
فیلم «بازیوو» با موضوع کودك و نوجوان اســت و فضاى فانتزى دارد و امیر حسین 

قهرایى آن را کارگردانى کرده و به تهیه کنندگى سید غالمرضا موسوى است.
فیلم سینمایى «خروج» به کارگردانى ابراهیم حاتمى کیا با موضوع نقد شرایط موجود 
اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و... کشور است و در بخش سوداى سیمرغ سى و هشتمین 
جشنواره فیلم فجر حضور داشت. فرامرز قریبیان پس از سال ها دورى از سینما نقش 

اصلى مرد آن را ایفا کرده است.
فیلم کمدى «انفرادى» به کارگردانى سید مسعود اطیابى و تهیه کنندگى سید ابراهیم 
عامریان است و مهدى هاشمى، رضا عطاران، احمد مهرانفر و... از جمله بازیگران آن 

هستند.
فیلم کمدى «خوب بد جلف 2؛ ارتش سرى» به کارگردانى پیمان قاسمخانى و بازى 
سام درخشانى، پژمان جمشیدى و... که در سى و هشتمین جشنواره فیلم فجر نمایش 
داده شد نیز فیلمى است که به عنوان اولین گزینه اکران نوروز 99 از چهارشنبه 30 بهمن 

سال جارى بر روى پرده سینماها رفته است.
فیلم «طال» با بازى هومن ســیدى و نگار جواهریان و به کارگردانى پرویز شهبازى و 
تهیه کنندگى رامبد جوان و محمد شایسته نیز متقاضى اکران در نوروز 99 شد. «طال» 
یکى از فیلم هاى جشنواره ســى و هفتم بود که حاال پس از گذشت یکسال متقاضى 

اکران در نوروز سال آینده شده است.
قرار است شروع اکران هاى نوروزى 1399 با هفت فیلم باشد.

چه فیلم هایى 
نوروز 99

 اکران مى شوند؟

کنسرت سیروان خسروى در جشنواره موســیقى فجر همراه با حواشى برگزار شد. جدیدترین 
کنســرت این خواننده پاپ کشورمان، سه شــنبه (29 بهمن ماه) در دو سانس در سالن میالد 

نمایشگاه بین المللى تهران برگزار شد. این کنسرت در چارچوب سى و پنجمین جشنواره 
موسیقى فجر بود.

نکته قابل توجه کنسرت خسروى، اعتراض این خواننده به چراغ هاى روشن 
دیواره هاى سالن بود. خسروى در اواسط کنسرتش به این موضوع اعتراض 
کرد و گفت: Kمشخص نیست چرا چراغ هاى گوشه سالن در هنگام اجراى 
قطعات، روشن است. تفاوت سالن سینما با سالن کنسرت چیست که احساس 
خطر مى کنید و چراغ هاى سینما خاموش، اما چراغ هاى اینجا روشن است؟! 
شاید، چون مى دانید، من و گروهم روى نور حساس هستیم این کار را کرده اید 
که ما را اذیت کنید. ما با زور که خودمان را به جشنواره نیاوردیم. از ما دعوت 
شــد و ما هم پذیرفتیم که بیاییم. الاقل به ما احترام بگذارید و اجازه دهید 
برنامه مان را درست اجرا کنیم. البته بگویم که این موضوع ربطى به مسئوالن 

سالن ندارد و دستور روشن بودن چراغ از جاى دیگرى آمده است!» 

برگزار شد. جدیدترین 
سانس در سالن میالد 

مینجشنواره
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اعتراض سیروان به چراغ هاى روشن

هومن حاجى عبداللهى در واکنش به تصویر پخش شده  
از عروسى رحمت در سریال «پایتخت 6»  گفت: مردم 
ببینند که عروسى هست یا نیســت! واقعًا نمى توانم 
بگویم و خوب است که بیننده خودش ببیند؛ نه تأیید 

مى کنم و نه تکذیب.
وى درباره روزهاى فیلمبردارى ســریال «پایتخت» 
افزود: این روزها مشــغول فیلمبردارى ایم و ســعى 
مى کنیم تا پایان اسفندماه تصویربردارى تمام شود. 
دورى از خانواده و دیگر مشکالت را به جان مى خریم 
که مردم در عید نوروز فضاى جذاب و جالب توجهى 
را تجربه کنند. آنقدر «پایتخت 6»  کار خوب و متنوعى 

باشد که مردم لذت ببرند.
حاجى عبداللهى تأکید کــرد: من هیچ کارى ندارم به 
غیر از اینکه فصل ششم ســریال «پایتخت» تمام 
شــود. مردم منتظر «پایتخــت» فوق العاده جذاب و 

خنده دارى باشند.
حاجى عبداللهى با اعالم اینکه «قصــد ندارم دیگر 
مجرى تلویزیون باشم» تأکید کرد: آن موقع که اجراى 
تلویزیونى و صداپیشــگى مى کردم هر از چندگاهى 
ســعى کردم َســرى به بازیگرى بزنم، ولى از زمان 
دیگرى قرار گذاشتم کار دیگرى نکنم و فقط بازیگرى 
انجام دهم، در نتیجه به صحنه اجرا در تلویزیون باز 

نخواهم گشت.
وى در پاسخ به این سئوال که چرا آنقدر مردم منتظر 
ســریالى مثل «پایتخت» مى مانند، افزود: کنار همه 
فاکتورهایى که یک سریال، دلچسب و دلپذیر مى شود 
نمایش صمیمیت رفتار و گفتار و توجه به سبک زندگى 
ایرانى است. «پایتخت» تصویر درســتى از خود ما 
ایرانى هاســت، به همین دلیل به دِل مردم نشسته و 
منتظرند فصل هاى جدید آن را ببینند. واقعاً کمتر اثرى 

مثل «پایتخت» جذب شان مى کند.

«رحمت» واقعاً 
ازدواج کرده است؟

رکوردشــکنى فیلم هاى ســینمایى در همه جاى دنیا بخش رقابتى جذاب بوده و 
خواهد بود؛ تا جایى که روى روند فعالیت صاحبان آثار و عواملش تأثیرات مثبت و یا 
منفى مى گذارد. سینماى ایران هم از این قاعده جدا نیست و در فصل هاى مختلف 
رکوردشــکنى هاى متعددى در میان کم فروش تریــن و پرفروش ترین فیلم هاى 

سینمایى رقم مى خورد.
جدیدترین اتفاقى که در بخش پرفروش ترین  فیلم هاى ســینماى ایران رخ داده، 
رقابت دو فیلم کمدى «هزارپا» و «مطرب» است. خبر هایى مبنى بر رکوردشکنى 
فیلم مصطفى کیایى (مطرب) در برابر فیلم ابوالحسن داودى (هزارپا) منتشر شد که 

این سئوال را به ذهن مى آورد که آیا واقعاً چنین اتفاقى رخ داده است؟
فیلم سینمایى «هزارپا» از سیزدهم تیر 97 اکران شد و به فروش 38 میلیارد و 48  
میلیون و 151 هزار تومان رسید. این فروش در حالى اتفاق افتاد که بلیت سینما ها 
در سال 97 از 5000  تومان تا 15 هزار تومان بود و بیش از چهار میلیون نفر بلیت این 

فیلم را خریدند.
فیلم سینمایى «مطرب» از پانزدهم آبان 98 اکران شد و تا هفته پانزدهم اکران، به 
فروش 38 میلیارد و 84 میلیون و 786 هزار تومان دست یافت. بلیت سینما ها در سال 
98 از 5500 تومان تا 20هزار تومان بود که این فیلم را به جذب سه میلیون و 200 

هزار مخاطب تا هفته پانزدهم رساند.
طبق مصوبه شوراى صنفى نمایش مهلت اکران هر فیلم ده هفته است که در صورت 
استقبال در سانس هاى فوق العاده اکران آن فیلم ادامه دارد؛ اما به نظر مى رسد که در 

زمان اکران فیلم  «مطرب» این قانون رعایت نشده است.

«مطرب» واقعاً رکورد «هزارپا» را 
شکسته است؟
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دروازه بان سپاهانى ها بدون تردید بهترین 
بازیکن ســپاهان در دیدار  ایــن تیم برابر 

السد بود.
 شاید دریافت سه گل در یک دیدار باعث 
شــود تا از دروازه بان هر تیمى به عنوان 
یکى از بازیکنان ضعیف دیدار مورد نظر نام 
برده شــود اما پس از پایان بازى تیم هاى 
سپاهان و الســد این نگاه به پیام نیازمند 

وجود نداشت.
دروازه بان تیم ســپاهان هــر چند که در 
این دیدار ســه بار دروازه خود را باز شــده 
دید اما بارهــا و بارها با ســیوهاى دیدنى 
خود از فروریختن بیشــتر دروازه سپاهان 
جلوگیرى کرد. او در مجمــوع 90 دقیقه 
این بازى توانست شش سیو دیدنى از خود 

به جا بگذارد تا شکست عجیب ترى براى 
سپاهانى ها رقم نخورد.

نیازمند در نیمه اول دیدار اخیر توانســت 
فرصــت هــاى بیشــترى از مهاجمان 
زهردار الســد را از آن خود کند و در نیمه 
دوم نیز هرچند ســه بار دروازه خود را باز 
شده دید اما عالوه بر ســیوهاى به موقع، 
چند بار نیز با خروج هاى خود از رســیدن 
توپ به مهاجمان حریف ممانعت به عمل 

آورد.
نیازمند با بازى خوب خــود در دیدار اخیر 
توانســت در اغلب صفحه هــاى مجازى 
و ســایت هاى معتبرى ورزشــى خارجى 
که بازى هاى لیــگ قهرمانان آســیا را 
رصد مى کننــد خود را به عنــوان یکى از 

بازیکنــان امتیاز بــاالى بــازى معرفى 
کند.

نیازمنــد دربــاره ایــن دیــدار گفتــه: 
مســابقه دشــوار بــود، نیمــه اول بــا 
تســاوى به پایــان رســید امــا در نیمه 
انجــام بســیارى  اشــتباهات  دوم 

 دادیم کــه روى عملکرد تمــام تیم تأثیر 
گذاشــت و دلیل اصلى براى دریافت سه 

گل بود.
 وى افــزود: بایــد در مرحله بعــدى این 
اشــتباهات را مرور کنیم، به خصوص که 
راه در مســابقات آســیایى هنوز طوالنى 
اســت و رقابت  در گروه سخت خواهد بود. 
چنین بازى هایى نیاز به تمرکز شدید همه 

بازیکنان دارد.

پیام، اجازه تحقیر شدن نداد
خدا را شکر نیازمند را داشتیم

2 ستاره السد در چپ و راست این تیم که شاید بهترین هاى آسیا در 
این دو پست باشند، در بازى با زردهاى اصفهان همان کارى را کردند 

که در جلسه آنالیز به بازیکنان سپاهان تذکر داده شده بود.
بعد از یک نیمه پایاپاى و در شرایطى که سپاهان حتى مى توانست 
دروازه السد را در جاسم بن حمد باز کند، سرمربى طالیى پوشان که 
در کنار خط با حرارت عجیب و غریب مشغول هدایت بازیکنانش بود، 
خیلى زودتر از حد انتظار مجبور به پذیرفتن برترى حریف شــد. این 
لحظه اى بود که مهدى کیانى قصد داشــت محمدرضا منصورى را 
با یک پاس عمقى در محوطه جریمه السد صاحب توپ کند اما قطع 
توپ از سوى مدافع وسط السد و سپس ارسال سریع آن به خط جلو، 

مانور بغداد بونجاح و پاس او به اکرم عفیف 
که در بهترین جاى ممکن جایگیرى 

کرده بود گل اول را وارد دروازه پیام 

نیازمند کرد که در طول مسابقه نمایشى فراتر از تصور داشت.
عفیف که بین دو نیمه زودتر از همه بازیکنان السد وارد میدان شده 
و در تونل ورزشگاه خانگى بازیکنان حریف را برانداز مى کرد آنقدر 
اعتماد به نفس داشت که پیش از عبور توپ از خط دروازه مطمئن از 
گل شدن ضربه آرامش به سمت نیمکت خودى رفت تا گل را جشن 
بگیرد. او مرد سال فوتبال آسیا و ســتاره تیم در مسابقه اخیر بود. در 
شــرایطى که گابى، جونگ، پدرو، بغداد و البته حســن هیدوس نیز 

کارشان را بدون نقص انجام دادند.
روى صحنه گل دوم باز هم بغداد بونجاح بود که توپى را از ســمت 
راست تصاحب کرد و در شرایطى که هیدوس در تیر دورتر قرار داشت 

پاس عرضى را به سمت دروازه نیازمند ارسال کرد که هیدوس با یک 
استارت سریع و ضربه اى تماشایى با پشــت پا توپ را از روى پاى 

نیازمند و مصلح وارد دروازه کرد.
در این لحظات امیــر قلعه نویى دیگر آن مربــى مهاجم کنار زمین 
نبود و دست را زیر چانه گذاشــته و جابه جایى هاى غیر قابل مهار 
ستاره هاى السد را تماشا مى کرد. او که مرتضى منصورى را بیرون 
کشید و رضا میرزایى جوان را به زمین آورد تا عفیف را مهار کند آشکارا 
تفاوت سطح اول آسیا و مدافعان کنارى تیمش را احساس کرد. عفیف 
چند دقیقه بعد با دور زدن محمد طیبى، توپى را از سمت چپ دریافت 
کرد و با عبور از شایان مصلح تا نزدیکى خط شش قدم پیش رفت و 

با ارسال آن به بیرون گل سوم را ساخت گلى که باز هم توسط حسن 
هیدوس شیرازى االصل به ثمر رسید. بازیکنى درخشان، تکنیکى، 
خوش اخالق و باتجربه که محور موفقیت هاى قطر و الســد در دو 

سال گذشته بوده است.
البته هیــدوس کمى بعد از گل ســوم در برخورد با شــایان مصلح 
دچار مصدومیت شد و احتماًال تا پایان ســال با السد نخواهد بود تا 
نگرانى هاى ژاوى هرناندس در نشســت مطبوعاتى درست از آب 
دربیاید. ستاره سابق بارسلونا در پاســخ به سئوالى درباره هیدوس و 
عفیف گفت: این دو بهترین هاى آسیا در پست خود هستند و کامالً  در 
لول بازى کردن در باالترین سطح اللیگا (اگر بخواهم مقایسه کنم) 
من هر روز درباره کیفیت بازیکنانم با آنها حرف مى زنم و فکر مى کنم 
اگر این دو نفر دوست داشته باشند خیلى راحت مى توانند فوتبالشان را 

در اللیگا ادامه دهند اگرچه من اینجا در السد به آنها نیاز دارم.

سرمربى ذوب آهن در مورد شرایط این تیم و دیدارهاى دشوار پیش 
رو صحبت کرد.

میودراگ رادولوویچ در گفتگویى در خصوص حضورش در ایران 
و پذیرش مســئولیت ذوب آهن اظهار کرد: من در زمســتان 
چند انتخاب داشــتم. مصر، کویت و ایران. ولى خب ایران 
را انتخاب کردم چون مى دانستم ذوب آهن باشگاه بزرگى 
اســت و لیگ قدرتمندى دارد و احترام زیادى براى لیگ 
ایران قائل هستم. ده سال پیش با تیم هاى دیگر به ایران 

آمده بودم و با تیم هاى ایرانى و اصفهانى آشنا بودم.
وى در مورد اینکه مشــکل ذوب آهــن در نیم فصل اول 
چه بود که نتایج مناسبى نگرفت گفت: من یک ماه است 
که به ایران آمدم و فقط در مــورد زمان خودم مى توانم نظر 
دهم و نمى خواهم راجع به قبل از زمان خودم نظرى داشته باشم. 
به همکاران خودم احتــرام مى گذارم و نمى خواهــم راجع به آنها 
نظرى دهم. اول باید این لیگ را به خوبى تحلیل کنیم و بعد آنالیز 
کنیم که شرایط باشگاه چگونه است. فقط مى توانم بگویم شرایط 
باشگاه آن چیزى که ده سال قبل دیده بودم نیست و خیلى چیزها 
عوض شده است و متأسفانه این تغییرات هم تغییرات خوبى نبوده 
است ولى من و همکارانم تالشمان را مى کنیم تا این باشگاه را به 

جایگاه اصلى اش برگردانیم. کار ســاده اى نیست چون من بعد از 
بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت به این تیم ملحق شدم و نتوانستم 
بازیکنان مــورد نظرم را به تیم اضافه کنم ولى با داشــته هایى که 
داریم همه تالشــم را مى کنم که نتایج خوبى کسب کنیم و خدا را 
شکر شروع خوبى هم داشتیم و در ســه بازى دو برد کسب کردیم 
که به روند رو به رشــد ما کمک مى کند. ولى هنوز 11 بازى دیگر 
مانده که تعیین کننده هســتند. باید تیم را به یک ثبات برســانیم
 و بعــد از آن براى رســاندن ذوب آهن به جایــگاه واقعى تالش 

کنیم.
رادولوویچ در مورد اینکه بازیکنان این تیم از سختگیرى و جدیت 
او در تمرینــات صحبت مى کنند و به نظر مى رســد همین جدیت 
حلقه گمشده ذوب آهن بود، توضیح داد: فوتبال قوانین خودش را 
دارد. من در طول عمرم در فوتبال حضور داشــتم و در این سال ها 
فهمیدم که اگر به فوتبــال احترام بگذارید فوتبــال این احترام را 
به شــما برمى گرداند. من در طول 20 و چند ســالى که مربیگرى 
کردم 13 ســالش در رده ملى بوده است و این را مى دانم که نظم و 
انضباط تیمى و جدیت در کار به اندازه تمرین و کارهاى تاکتیکى 
و آنالیز اهمیت دارد. در طول این مدت من درگیر تحلیل مســائل 
مختلف تیم هاى دیگر بودم و این باعث شده کمى سردرگمى برایم 

ایجاد شود ولى شــیوه خودم را در تیم پیاده کردم و از شکل بازى 
بازیکنانم و شیوه پذیرش روش جدید تیم توسط آنها راضى هستم 
و آنالیزهاى موجود از بازى تیم مــا روند خوبى که در پیش گرفتیم 
را نشــان مى دهد ولى همانطور که گفتم 11 بازى ســخت دیگر 
در پیش داریم و باید قدم به قدم به ســمت پیشرفت و بهتر شدن 
حرکت کنیم. ضمن اینکه در کنار همه ایــن موارد براى من مهم 
اســت تیمم را مثل یک خانواده در کنار هم نگه دارم و این همدلى 
در آنها وجود داشته باشــد و این اتفاق در حال حاضر در ذوب آهن 

دیده مى شود.
وى در مورد تقابل با استقالل و پس از آن رویارویى با سپاهان و شهر 
خودرو که سه بازى سخت پیاپى براى این تیم است هم گفت: ما سه  
بازى سخت نداریم و 11 بازى سخت در پیش داریم. همه حریفان 
براى ما جدى و محترم هستند و تفاوتى بینشان از لحاظ جدیت در 
بازى قائل نیستیم و هر بازى براى کسب بهترین نتیجه ممکن به 
زمین مى رویم. با این حال این ســه دیدار با ویژگى هاى خاصشان 
براى ما یک چالش و یک فرصت ویژه است و سعى مى کنیم از آن 
کمال استفاده را ببریم و سطح تیم را ارتقا دهیم. ضمن اینکه ما در 
بازى با تراکتور هم که دیدار ســختى بود استحقاق برترى داشتیم 

ولى شکست خوردیم.

2 بازیکن کلیدى ســپاهان مصدوم هستند و 
مشخص نیست بتوانند مقابل پرسپولیس 

به میدان بروند.
ســپاهان در دومین دیدار از مرحله 
گروهى لیگ قهرمانان آسیا با نتیجه 
3 بر صفر مغلوب السد قطر شد. عالوه 
بر ثبت این نتیجه تلخ اما این بازى براى 
شاگردان امیر قلعه نویى اتفاق بد دیگرى را 

نیز به همراه داشــت که مصدومیت سروش 
رفیعى در دقیقه 15 بود. رفیعى روى پاى 

مصدومش دقایق دیگرى نیز بازى کرد 
و در نهایت در دقیقه 59 جاى خود را 

به سجاد شهباززاده داد.
همچنین کى روش اســتنلى مهاجم 

برزیلــى ســپاهان نیــز از قبــل دچار 
مصدومیت بــود و حاال مهمتریــن دغدغه 

کادرفنى این تیم وضعیت دو ســتاره کلیدى براى 
دیدار با پرســپولیس اســت. قرار اســت رفیعى و 
کى روش اســتنلى در بازگشت ســپاهان به ایران 
از پاى مصــدوم خــود MRI بگیرند تــا میزان 

آسیب دیدگى شان روشن شود. 
ســپاهانى ها امیدوارند مصدومیــت رفیعى و کى 
روش جدى نباشــد و این دو بازیکن بتوانند مقابل 
پرسپولیس در مصاف حساس هفته بیستم به میدان 
بروند اما هنوز به طور دقیق نمى شــود درباره آنها 

اظهارنظر کرد.
گفتنى است؛ دیدار سپاهان و پرسپولیس ساعت 16 
و 15 دقیقه روز یک شنبه در ورزشگاه نقش جهان 

اصفهان برگزار مى شود.

پس از ســه بازى ناکامــى در گلزنى، هــواداران 
پرسپولیس امیدوارند که آنتونى استوکس 

در دیدار با سپاهان گلزنى کند.
مهاجم شــماره 10 پرســپولیس در 
بازى هــاى اخیر این تیــم یکى از 
بازیکنان تعویضى بوده اســت. وى 
در اولین بــازى که دیــدار دربى بود، 
درخشش قابل توجهى داشت و روى گل 
بشار رسن نیز اثرگذار اما در دو دیدار آینده مقابل 
الدحیل و الشارجه، نتوانست مانع از شکست و سپس 

رسیدن به برترى سرخ ها شود.
آنتونى اســتوکس ایرلندى که کیفیت ویژه کنترل 
توپ و ضربه به آن را در همین سه بازى نمایان کرده، 
به خوبى مى داند که باید هرچه زودتر روند گلزنى خود 
را آغاز کند. او سابقه گلزنى به سپاهان در نقش جهان 
با پیراهن تراکتور را دارد و حاال دوباره در مقابل این 

تیم قرار خواهد گرفت.
نکته مهم این است که یک گل از سوى استوکس 
احتماًال او را مهاجم فیکس پرسپولیس خواهد کرد و 

باید دید سرانجام این گل چه زمانى زده خواهد شد.
اســتوکس در زمان 20 دقیقه اى که پیدا کرد، یک 
شــوت زد و تمام دوئل ها را به نفع خود خاتمه داد 
و البته پنج بار هم تــوپ را لمس کرد اما در مجموع 
عملکرد او در مقابل الدحیل، بهتر از بازى با الشارجه 

بود.
البته طبیعى اســت که باتوجه به اینکه اســتوکس 
دیرتر از دیگر بازیکنان به تیم اضافه شــده، سخت 
بتواند هماهنگى و آمادگى الزم را کسب کند. به هر 
حال او براى دیدار یک شــنبه تشنه گلزنى است و 

سپاهانى ها خیلى باید مراقب او باشند.

بیم و امید سپاهانى ها 
براى این 2 نفر

سپاهانى ها مراقب 
استوکس باشند

او حاال خیلى تشنه گلزنى است

سرمربى ذوب آهن: 

بین مصر، کویت و ایران کشور شما را انتخاب کردم

وقتى دست سرمربى سپاهان زیر چانه رفت

امان از این 2 گرگ گرسنه
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 مهدى پاشازاده گفته: «جاى مربى با چوب خشک هم مى توانیم 
به جام جهانى برویم. بهترین بازیکنان 10 سال اخیر در اختیار 
اسکوچیچ هستند.»  البته اظهارنظر کامال کارشناسى(!) مهدى 
پاشا در حالى مطرح مى شــود که ما با ویلموتس سه میلیون 
یورویى در آستانه حذف از مرحله پیش مقدماتى قرار گرفته ایم و 
االن رویاى مان گذر از سد عراق و بحرین است. حتى در دوره اول 
مربیگرى کارلوس کى روش هم نزدیک بود با این چوپ خشک 
پرتغالى از راهیابى به جام جهانى محروم شویم و لحظه آخر با 
آژان کشى این مهم محقق شد. گفتنى است سال 2001 با چوب 
خشکى به نام بالژوویچ که روى نیمکت کرواسى سوم دنبا شده 
بود هم از مقدماتى جام جهانى اوت شدیم. حتما جناب پاشازاده 
یادشان هست که در آن تیم امثال گل محمدى، کریمى، باقرى، 
دایى، مهدوى کیا، نیکبخت واحدى و ... حضور داشتند. نزنید از 

این حرف هاى ویران کننده رفقا

از این حرف هاى 
ویران کننده نزنید

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى پروژه هاى ((1- تکمیل چمن مصنوعى خورزوق (سیمرغ) 2- تعمیر و 
تجهیز و تکمیل ورزشگاه مادر، مجموعه قدس و اماکن ورزشى شهرستان خمینى شهر 3- تکمیل استخر خور و بیابانک)) را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد منقاصه گران و بازگشائى 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلى مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 98/12/04 مى باشد.
شایان ذکر است هرگونه اطالع رسانى یا اصالح از طریق سامانه انجام مى گیرد و متقاضیان شرکت در مناقصه موظف مى باشند تا آخرین روز 
مهلت به سامانه مراجعه و از آخرین اطالعات و اصالحات آگاه گردند. بدیهى است عواقب عدم اطالع از آخرین تغییرات به عهده ایشان مى باشد.

* مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14/00 شنبه 98/12/10
* مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 14/00 روز پنج شنبه 98/12/22

* زمان بازگشائى پاکت ها: ساعت 10/00 صبح روز شنبه تاریخ 98/12/24
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف:

آدرس: اصفهان- خیابان آبشار- بعد از پل غدیر- اداره کل ورزش و جوانان اصفهان- تلفن 03136308212
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس: 27313131 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/پروفایل تأمین کننده/ مناقصه گزار 

آگهى فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى

م الف: 778668اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

نوبت اول

واگذارى به اجــاره یکباب دفتر کار از موقوفه اهــل البیت(ع) واقع 
 در شاهین شهر خیابان فردوسى ســر فرعى 3 شرقى متراژ تقریبى 
166/69 مترمربع به مدت یکســال با مبلغ پیشنهادى اجاره ماهیانه
 180/000/000 ریــال مهلــت ثبت نام تــا پایان وقــت ادارى روز 
پنجشنبه مورخ 98/12/22 جهت کســب اطالعات بیشتر با شماره 

تلفن 45245001 تماس حاصل فرمایند.

آگهى مزایده نوبت دوم 
به شماره 98/1189331 مورخ 98/11/30

مهدى قربانى- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه
م الف: 777056

 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالك مهردشت
1.برابر راى شماره 139860302177000892 مورخه 1398/09/30هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محمد 
على محسن آقائى دهقى فرزند حسینعلى بشماره شناسنامه 27434 اصفهان و شماره ملى 
1282201336 در پنج دانگ  مشاع از ششدانگ یکباب خانه ششدانگ بر روى قسمتى از 
پالك هاى ثبتى 2818 فرعى و 2817 فرعى واقع دردهق 4اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به 
مساحت 191/95 مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم توران سلطانى محرز گردیده است.

2. برابر راى شماره 139860302177000893 مورخه 1398/09/30هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم اکرم 
سعیدى فرزند على حسین بشماره شناسنامه 1735فریدونشهرو شماره ملى 1129028267 
در یکدانگ مشاع از ششدانگ  یکبابخانه بر روى قسمتى از پالك هاى  ثبتى 2818 فرعى 
و 2817 فرعى واقع دردهق 4اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 191/95مترمربع 

انتقالى از مالک رسمى وراث خانم توران سلطانى محرز گردیده است.
3. برابر راى شماره 139860302177000891 مورخه 1398/09/30هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم جمیله 
الهى دهقى فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 98نجف آباد و شماره ملى 1091988919 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بر روى قسمتى ازپالك 2818فرعى واقع دردهق 
4اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 117/95مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم 

توران سلطانى محرز گردیده است.
4. برابــر راى شــماره 139860302177000890 مورخــه 1398/09/30هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
مسلم محســن آقائى دهقى فرزند محمد على بشماره شناســنامه 73نجف آباد و شماره 
ملى 1092018050در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه بر روى قسمتى ازپالك 
2818فرعى واقع دردهق 4اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 117/95مترمربع 

انتقالى از مالک رسمى خانم توران سلطانى محرز گردیده است.
5. برابر راى شماره 139860302177000926 مورخه 1398/10/07هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم جواهر 
مصلحین  فرزند تقى بشماره شناسنامه 62 میمه و شماره ملى 6229949202 در ششدانگ 
یکبابخانه بر روى ششــدانگ پــالك 700 فرعى واقع در دهق 4 اصلــى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مساحت116/50مترمربع انتقالى از از مالک رســمى آقاى کرمعلى معصومى 

محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و برحســب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و 
یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود تا 
شخص یا اشــخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى 
اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت 
انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســندمالکیت صادر خواهد شد و صدور 
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول:سه شنبه 
1398/11/15 - تاریخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه 1398/12/01 - 754684/م الف سید 

روح اله موسوى - کفیل اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت /11/206 
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139804002129000234/1 شماره بایگانى پرونده: 9800298 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139803802129000017 تاریخ صــدور: 1398/07/16 آگهى ابالغ 
اجرائیه مهریه به شــماره بایگانى 9800298 واحد اجراى اسناد رســمى لنجان- بدین 
وســیله به وراث مرحوم مهرافروز خانم صالحى اندو (احد از ورثه مرحوم على کریمى) با 
مشخصات: نام پدر: ا... هى تاریخ تولد: 1309/04/02 شماره ملى: 1840494069 شماره 
شناسنامه: 48 به شرح 1- دلنواز کریمى نام پدر: رحمان تاریخ تولد: 1344/05/10 شماره 
ملى: 1840567112 شماره شناســنامه: 84 (ورثه مرحوم مهرافروز خانم صالحى اندو) 
2- حاجت کریمى نام پدر: رحمان تاریخ تولد: 1347/06/30 شماره ملى: 1840567491 
شماره شناســنامه: 122 (ورثه مرحوم مهرافروز خانم صالحى اندو) 3- مریم کریمى نام 
پدر: رحمان تاریخ تولد: 1350/01/01 شــماره ملى: 1840120320 شــماره شناسنامه: 
13294 (ورثه مرحــوم مهرافروز خانم صالحى اندو) 4- عزیزالــه کریمى نام پدر: رحمن 
تاریخ تولد: 1331/10/01 شــماره ملى: 1840824662 شماره شناســنامه: 201 (ورثه 
مرحوم مهرافروز خانم صالحى اندو) همگى به نشانى اعالمى متعهد له به شرح: فوالدشهر، 
محله ســى 5، خ فقیر اصفهانى، پالك 232 ابالغ مى شــود که خانم عظیمه کوراوند با 
وکالت آقاى حامد رحمانى جهت وصول مهریه به مبلغ ده هزار ریال هدیه کالم ا... مجید 
و دویست و شصت و دو و نیم ریال مهرالسنه و مبلغ ده میلیون ریال وجه رواج ایران بابت 
بهاى دو دانگ خانه و مبلغ بیست میلیون ریال وجه رواج ایران، که با محاسبه طبق ش اخص 
بهاء مربوطه به مبلغ 61/543/556 ریال افزایش یافته اســت و تعداد یکصد عدد ســکه 
طالى بهار ازادى به استناد سند نکاحیه شماره 728، مورخ 1374/02/14، دفترخانه ازدواج 
شماره 50 و طالق شماره 139 شهر فوالدشهر اســتان اصفهان علیه مورث شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9800298 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
مورخ 1398/5/1 ابالغ واقعى به شما در آدرس فوق میسر نگردیده است، لذا بنا به تقاضاى 

بستانکار طبق ماده 18 و 19 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که 
روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى مورث خود اقدام ننمایید، عملیات 
اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 760394 محمدرضا ابراهیمى- مسئول واحد اجراى 

اسناد رسمى لنجان /11/399
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- آقاى کاظم جعفرى دادخواستى به 
مبلغ 185/000/000 ریال بطرفیت آقاى مهــدى صراف فرد- فاطمه ابراهیمى  که اعالم 
شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 652 در شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف 
لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و 
بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز یک شنبه مورخ 
99/1/17 ساعت 16 در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى 
و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 774637 شعبه دوم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /11/400
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- آقاى فرزین عباسى دادخواستى به مبلغ 
هشتاد میلیون ریال بطرفیت 1- على احمدى 2- شــرکت راستین جوان مدیرعامل آقاى 
محسن امیرى  که اعالم شده مجهول المکان اســت تقدیم و به کالسه 731/98 در شعبه 
یک حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشــخص نبودن آدرس 
محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت 
مى شود در روز شنبه مورخ 99/1/16 ســاعت 3/5 عصر در جلسه شورا حاضر و در همین 
خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این 
صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شــورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 
م الف: 774639 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره 

یک) /11/401
اخطار اجرایى

شماره: 158/90 به موجب رأى شماره 688 تاریخ 90/4/21 حوزه 6 شوراى حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه مصطفى تیمورى نشانى: مجهول 
المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلغ سه میلیون و نهصد و ســى هزار ریال بابت اصل 
خواسته و نود و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسى و نشــر آگهى و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک شماره 202822 مورخ 89/11/12  
تا تاریخ اجراى حکم در حق محکوم له مؤسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان به نمایندگى 
مرادعلى نیکوپناه با وکالت سمیه ثمین فر و فروغ مهدیان نشانى: اصفهان پل آذر ابتداى خ 
توحید پالك 3 و نیم عشر حق االجرا در حق دولت. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف: 774813 شعبه ششم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک) /11/402
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 963022 ج/4 له آقاى فریبرز تقابنى و علیه آقاى محمدتقى رباط میلى مبنى 
بر مطالبه مبلغ 3/999/518/896 ریال بابت محکوم به که شخص ثالث به نام خانم فرشته 
بلبل نواز در اجراى تبصره ماده 34 قانون اجــراى احکام مدنى ملک خود را جهت پرداخت 
بدهى محکوم علیه معرفى نموده است، در تاریخ 98/12/20 ساعت 10/30 صبح در محل 
اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش شش دانگ ملکى 
به پالك ثبتى  5/516 بخش 16 با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال درج 
شده است ملکى طرفین و اکنون در تصرف مالکانه شخص ثالث مى باشد توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق 
مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک 
تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى 
باشد و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت واال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط 
خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزایده: ارزیابى پالك ثبتى شماره 516/5 بخش 16 ثبت 
اصفهان واقع در اصفهان بختیاردشت انتهاى بلوار (طبق کروکى ذیل) اینجانب کارشناس 
منتخب به اتفاق آقاى گندم کاران از ملک مورد نظر بازدید بعمل آورده و پس از معاینات و 
اندازه گیرى هاى بعمل آمده مراتب را بشرح زیر به استحضار میرساند: ملک مورد نظر در 
حدود 850 مترمربع زمین در حال ساخت با دیوارکشى و داراى حدود 220 مترمربع ساخت در 
حد سقف و ستون در همکف میباشد. فاقد هرگونه انشعاب آب و فاضالب و برق و گاز میباشد. 
داراى پروانه ساختمانى شماره 93006271 مورخ 1393/9/10 صادره از شهردارى منطقه 
2 اصفهان که مدت آن گذشته و نیاز به تمدید دارد و طبق طرح جامع خارج از محدوده و در 
محدوده استحفاضى و داراى مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 1390/2/25 در مورد کاربرى 

میباشد. با توجه بموارد فوق و چگونگى ساخت و در نظر گرفتن جمیع جهات ارزش ملک. 
فوق الذکر مبلغ سه میلیارد و چهارصد میلیون ریال (3/400/000/000 ریال) برآورد میگردد. 

م الف: 774798 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان/11/403
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه ششم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 971801 ج/6 له آقاى پرویز زالى و علیه آقاى ایمان روح االمین مبنى بر 
مطالبه مبلغ 49159364897 ریال بابت محکــوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى 
دولتى در تاریخ 98/12/14 ســاعت 12 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان 
طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 70 فرعى از 748 اصلى بخش یک اصفهان شش دانگ 
ملکى به پالك ثبتى شماره 70 فرعى  748 اصلى با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى 
که ذیال درج شده اســت ملکى آقاى ایمان روح االمین و اکنون در تصرف مالکانه محکوم 
الیه مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شــرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى 
مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل 
از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده و با همراه داشتن 10 
درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه 
هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد و مابقى ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت 
واال ده درصد واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: محل مورد 
نظر واقع در اصفهان، خیابان شمس آبادى مجتمع بزرگان مراجعه کرده و سپس با راهنمایى 
مدیریت ساختمان از طبقه 5، واحد 508 بازدید نموده که شرح آن به صورت ذیل میباشد: 
محل مورد نظر به صورت یک باب دفتر کار در طبقه پنجم مجتمع میباشــد که داراى کف 
سرامیک، دیوارهاى رنگ شــده و پنجره هاى دو جداره با نورگیرى از سمت شرق است و 
یک بالکن کوچک با دسترســى به فضاى آزاد دارد. سقف کنافکارى شده و بخشى از آن با 
پنل هاى گچى اکوستیک پوشش شده و نورپردازى دارد. سرویس بهداشتى با توالت ایرانى 
و روشویى دارد. مجموعه داراى سه آسانسور است که البته در زمان مراجعه فقط از یکى از 
آنها استفاده میشد و تجهیزات ســقفى اعالم و اطفاء حریق و دوربین مداربسته قابل رویت 
است و کف و دیوارها و همچنین نماى عمومى ساختمان سنگ است. مستند به نامه مورخ 
1397/09/03 اداره ثبت اسناد و امالك شهر اصفهان پالك ثبتى شماره 70 فرعى از 748 
اصلى بخش 1 واقع در طبقه 5 به مساحت 4909 مترمربع است و ایمان روح االمین فرزند 
محمدحسین مالک شش دانگ عرصه و اعیان است. به هر حال با توجه به محل و موقعیت و 
ابعاد و اندازه و با در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر در موضوع ارزش ششدانگ ملک موصوف 
برابر 8/500/000/000 (هشت میلیارد و پانصد میلیون) ریال ارزیابى و اعالم میگردد. م الف: 

776630 مدیر و دادورز اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان/11/411
فقدان سند مالکیت

شــماره نامه : 139885602007004538 – تاریخ 1398/11/23 – خانم گوهر رمضانى 
ممدى فرزند نوروز به  استناد 2 برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضاى شهود رسما 
گواهى گردیده مدعى هستند که یک سند مالکیت  ششدانگ پالك ثبتى 428/185 واقع در 
روستاى محمدیه بخش 9 ثبت اصفهان به شماره سریال 455889 د 93 که در صفحه 183 
دفتر امالك جلد 446 ذیل شماره 68499  به نام نامبرده ثبت وسند مالکیت صادر و تسلیم و 
سپس مفقود شده است بنابراین چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که  هرکس 
مدعى انجام معامله نسبت به ملک مزبور و یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ 
انتشار این آگهى تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت جلسه و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد . و در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون 
ارائه سند مالکیت المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . – م/

الف 772265- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان /11/404 
ابالغ نامه

 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان (نوبت اول). خواهان آیدا نوذرپور اصفهان 
خوزســتان ایذه خیابان حافظ جنوبى کوچه 19 غربى خوانده پیمانکارى پویا کریمیان به 
نشانى اصفهان خواسته حقوق معوقه اضافه کارى زمان جلسه 98/12/24 ساعت 8:30 مکان 
هیئت تشخیص اداره تعاون کار و رفاه اجتماعى شهرستان فالورجان به نشانى فالورجان 
روبروى دادگسترى سابق م الف:  773615 احســان رضایى رئیس اداره تعاون کار و رفاه 

اجتماعى شهرستان فالورجان/ 11/405 
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده :139804002129000234/1 شــماره بایگانى پرونده : 9800298 شماره 
آگهى ابالغیــه : 139803802129000019 تاریخ صــدور 1398/07/18 ابالغ اجراییه 
مهریه به وراث مرحوم على کریمى به شماره بایگانى 9800298 واحد اجراى اسناد رسمى 
لنجان. بدین وسیله به امیرحسین کریمى نام پدر على تاریخ تولد 1376/06/06 شماره ملى 
1272475263 شماره شناسنامه 1272475263 (فرزند زوج مرحوم على کریمى) به نشانى 
مورث ایشان در فالورجان به شرح متن ســند ذیل االشاره ابالغ مى شود که خانم عظیمه 
کوراوند با وکالت آقاى حامد رحمانى جهت وصول مهریه به مبلغ ده هزار ریال هدیه کالم 
اهللا مجید و دویست و شصت و دو و نیم ریال مهر الســنه و مبلغ ده میلیون ریال وجه رواج 
ایران بابت بهاى دو دانگ خانه و مبلغ بیســت میلیون ریال وجه رواج ایران که با محاسبه 
طبق شــاخص بهاء مربوطه به مبلغ 61/543/556 ریال افزایش یافته است و تعداد یکصد 
عدد سکه طالى بهار آزادى به استناد سند نکاحیه شماره 728, مورخ 1374/02/14 دفتر 
خانه ازدواج شماره 50 وطالق شماره 139 شهر فوالد شهر استان اصفهان علیه مورث شما 

اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایى به کالسه 9800298 در این اداره و کالسه 9800356در 
اجراى فالورجان تشکیل شده و طبق گزارش مورخ1398/05/04 مامور ابالغ فالورجان 
آدرس شما شناخته نشد لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 و 19 آیین نامه اجرا مفاد 
اجراییه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه 
ظرف مدت 10 روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محســوب مى گردد نسبت به پرداخت 
بدهى خود اقدام نمایید عملیات اجرایى جریــان خواهد یافت. م الف: 776873 محمدرضا 

ابراهیمى - مسئول واحد اجراى اسناد رسمى لنجان/11/406 
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139803902004000409 تاریخ آگهى: 1398/11/29 شــماره پرونده: 
139704002004000830 آگهــى مزایده پرونده اجرایى کالســه: 9707162- تمامى 
ششدانگ عرصه و اعیان یک دســتگاه آپارتمان پالك ثبتى شماره 2250/37697 اصلى 
مفروز و مجزى شده از 3768 فرعى قطعه 2 تفکیکى به مساحت 172/74 واقع در همکف 
که 5/62 مترمربع آن بالکن است. بانضمام ششدانگ انبارى قطعه یک تفکیکى به مساحت 
6/74 مترمربع واقع در طبقه پشــت بام که 0/65 مترمربع آن پیشــرفتگى دارد بانضمام 
ششدانگ پارکینگ قطعه 2 تفکیکى به مساحت 12/50 مترمربع واقع در همکف و حقوق 
ارتفاقى: حق العبور آپارتمان قطعه اول از این پارکینگ گواهى مى گرد با قدرالسهم از عرصه 
و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه هاى اجرایى واقع در 
بخش 6 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان، سپاهان شهر، بلوار قدیر، خیابان خوارزمى 3، نبش 
کوچه شماره 4 (اوج) که سند مالکیت آن در صفحه 431 دفتر 343 امالك به شماره ثبتى 
71371 و با شماره چاپى 795924 ششدانگ بنام آقاى هوشنگ صالحى ثبت و صادر شده 
است با حدود: شماًال: به طول 7/93 متر دیوار و پنجره است به فضا معبر شرقًا در 9 قسمت 
که قسمتهاى سوم و پنجم و هفتم آن شمالى و قســمت چهارم آن غربى است بطولهاى 
3/50 سانتى متر، 1/15 متر، 0/60 متر، 0/22 ســانتى متر، 0/11 سانتى متر، 3/25 سانتى 
متر، 0/70 سانتى متر، 11/16 سانتى متر، اول و دوم دیوارى است سوم درب و دیوار است. 
چهارم تا هشتم دیواریست نهم دیوار و پنجره است اول تا هشتم به راه پله نهم به فضاى معبر 
جنوباً در ده قسمت که قسمتهاى دوم و چهارم و نهم آن غربى است به طولهاى 3/91 سانتى 
متر، 0/47 متر، 0/77 متر، 0/51 متر، 0/70 متر، قوس بیرونــى 2/89 متر، قوس بیرونى 
2/89 متر، 0/90 متر، 0/54 متر، 0/60 متر اول دیوار و پنجره است، دوم دیواریست، سوم 
دیوار و پنجره است، چهارم و پنجم دیواریست، ششم و هفتم نیم دیوار جلو بالکن، هشتم تا 
دهم دیواریست، اول تا دهم به فضاى حیاط مشاعى، غربًا به طول 14/52 متر دیواریست 
به فضاى ملک مجاور 3767 فرعى از 2250 اصلى حدود انبارى قطعه یک: شــماًال در سه 
قسمت اول دیواریســت به طول 1/60 متر به راه پله دوم دیواریست به طول 0/35 متر به 
راه پله سوم دیواریست به طول 0/22 متر به راه پله شرقًا در سه قسمت اول دیوار و پنجره 
است قوس بیرونى به طول 1/29 متر به فضاى معبر دوم دیوار و پنجره است قوس بیرونى 
به طول 1/29 متر به فضاى معبر سوم دیواریســت به طول 0/86 متر به فضاى معبر جنوبًا 
دیواریست به طول 1/89 متر به پشت بام غربًا در سه قســمت که قسمت دوم آن جنوبى 
است، اول دیواریست مشترك به طول 1/65 متر به انبارى قطعه 2 دوم دیواریست مشترك 
به طول 0/05 متر به انبارى قطعه 2 سوم درب و دیوار اســت به طول 1/53 متر به راه پله 
حدود پارکینگ قطعه 2 : شماًال به طول 2/50 متر خط فرضى به محوطه مشاعى است شرقًا 
به طول 5 متر خط فرضى به محوطه مشاعى است جنوبًا به طول 2/50 متر خط فرضى به 
محوطه مشاعى است غرباً به طول 5 متر خط فرضى به محوطه مشاعى است حقوق ارتفاقى: 
حق العبور آپارتمان قطعه اول از این پارکینگ گواهى مى گردد عرصه ملک زمین طلق به 
مساحت 286 مترمربع. که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق: آپارتمان با سیستم سازه 
ایى بتن آرمه با قدمت حدود 14 سال در ســه طبقه شامل طبقات همکف و اول و دوم اجرا 
شده است که واحد مورد ارزیابى بر روى طبقه منهاى شصت با کاربرى مسکونى قرار دارد. 
کف سازى ها با سرامیک، دیوارها داراى رنگ آمیزى، دربهاى داخلى از نوع چوبى و پنجره 
ها از نوع آلومینیومى اجرا شده است. محل فاقد آسانسور و جهت سیستم گرمایش از پکیچ 
و سیستم سرمایش از کولر آبى استفاده شده اســت. و آپارتمان داراى کنتور برق مستقل و 
داراى انشعابات آب و فاضالب و کنتور گاز مشترك با واحدهاى دیگر مى باشد. ملکى آقاى 
هوشنگ صالحى که طبق سند رهنى شماره 69735 و 69736 تنظیمى در دفترخانه اسناد 
رسمى شماره 319 اصفهان در قبال بدهى شرکت گوارا آبگینه زاگرس (سهامى خاص) در 
رهن بانک ملى واقع مى باشد و طبق اعالم بانک بستانکار ملک فاقد بیمه مى باشد از ساعت 
9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 98/12/19 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان 
هشت بهشت شرقى چهارراه اول سمت چپ به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 
12/000/000/000 ریال (دوازده میلیارد ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد 
و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى 
گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 98/12/01 
درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا 
جهت شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ پایه پس از اخذ شناسه واریز از این اداره طى فیش 
سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رســمى بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى کتبى 
و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان 
وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. 

م الف: 777455 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /11/424

بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد وامالك و ماده 59 اصالحی آیین نامه مربوطه 
امالکی که در سه ماهه  سوم سال 1398 تقاضاي ثبت آنها پذیرفته شده به شرح 

ذیل آگهی می نماید:
437 اصلى – اراضى مزرعه جز

3382 – آقاى اصغر گندم کار دلیگانى فرزند على محمد به شــماره شناسنامه 
1367 صادره از اصفهان ششدانگ قطعه زمین مزروعى واقع در صحراى جز 

آباد گز بخش 16 ثبت اصفهان به مساحت 1470/32 متر مربع

به موجب ماده 16 قانون ثبت و ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت چنانچه 
شخص یا اشخاصى نسبت به امالك مندرج در این آگهی اعتراض ( واخواهی) 
داشته باشــد باید از تاریخ انتشــار اولین نوبت ظرف مدت 90 روز دادخواست 
واخواهی خود رامستقیما به این اداره تسلیم و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده هاي معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض به این اداره بایســتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در صورتیکه قبل از 

انتشار آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوي باید گواهی دادگاه را مشعر بر 
جریان دعوي ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید. اعتراضات یا گواهی طرح دعوي 
که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شود بال اثر است و مطابق قسمت اخیر ماده 
16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمنا طبق ماده 56 آیین نامه 
قانون ثبت حقوقی ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورتمجلس قید و واخواهی 
صاحبان امالك و مجاورین نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 
قانون ثبت و تبصر ه 2 ماده واحده قانــون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضی 

ثبت پذیرفته خواهد شــد. آگهی در دو نوبت به فاصله 30 روز در روزنامه کثیر 
االنتشار درج و منتشر می شود./.

تاریخ انتشارنوبت اول:1398/11/01 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/01 

م الف:726816
عباسعلى عمرانى- رئیس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان 

شاهین شهر/10/430             

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1398 اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان شاهین شهر

بموجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و امالك و ماده 59 - اصالحی آئین نامه 
مربوطه امالکی که در سه ماهه سوم ســال 1398 تقاضاي ثبت آنها پذیرفته 
شده و همچنین شــماره هاي از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیئت نظارت 
ثبت آگهی آنها باید تجدید شود مربوط به بخش 9 ثبت اصفهان را به شرح زیر 

آگهی می نماید :
الف ) شماره پالك و مشــخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکی که 
اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهی در ردیف 

منظور گردیده اند .
اول بخش 9  ثبت اصفهان

1 - ابنیه و امالك واقع در باغبهادران به شماره 131- اصلی و فرعی ذیل :

2579 فرعى – مهناز یزدانى نوگورانى فرزند عبداله نسبت به ششدانگ قسمتى 
از یکبابخانه به مساحت 154,48 مترمربع مجزى شده از 565 فرعى .

2 - ابنیه و امالك واقع در دره شورجه باغبادران به شماره 343- اصلی و فرعی 
ذیل :

185  فرعى – داود شــیران فرزند غالمرضا نســبت به ششدانگ یک درب 
باغ مشتمل بر شــماره هاى 69 تا 74 فرعى و قسمتى فاقد پالك به مساحت 

6426,35  مترمربع .
بموجب ماده 16 قانون ثبت امالك چنانچه کسی نسبت به امالك مندرج در این 
آگهی اعتراض داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت نسبت به آنهایی که 
تقاضاي ثبت شده به شرح ردیف الف ظرف مدت 90 روز و نسبت به ردیف ب در 

مدت 30 روز دادخواست اعتراض خود را به این اداره تسلیم نماید و طبق تبصره 
2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضی ثبت ، معترض ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم 
نماید و در صورتی که قبل از انتشــار این آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف 
دعوي باید گواهی دادگاه را مشــعر بر جریان دعوي ظرف مدت مرقوم تسلیم 
نماید . اعتراضات یا گواهی طرح دعوي که بعد از انقضاي مدت مرقوم واصل 
شود بال اثر است و مطابق قســمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت 
رفتار خواهد شد . ضمنًا طبق ماده 56 - آیین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در 
موقع تعیین حدود در صورت مجلس قید و اعتراض صاحبان امالك و مجاورین 

نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد. این 
آگهی نسبت به ردیف( الف )در دو نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به ردیف ( ب 
) فقط یک نوبت از تاریخ انتشار نوبت اول در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان 

درج و منتشر می گردد .
تاریخ انتشار نوبت اول : روز سه شنبه  مورخ 1398/11/01

تاریخ انتشار نوبت دوم : روز پنجشنبه مورخ 1398/12/01  
م الف: 734438

محمد رضا رئیسى زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك لنجان 
10/429/

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1398 مربوط به ابنیه و امالك واقعات در حوزه ثبتی شهرستان لنجان قسمتی از بخش  9  ثبت اصفهان
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درد در قسمت باالیى پشــت بدن معموًال در نتیجه وضع اندامى 
ضعیف، اســتفاده بیش از حد از عضالت یا یک آســیب دیدگى 

شکل مى گیرد.
 قسمت باالیى پشــت بدن ناحیه بین گردن و زیر قفسه دنده در 
نظر گرفته مى شود. احساس درد در پشت بدن مى تواند شرایطى 
آزاردهنده باشد و در صورت شــدت زیاد مى تواند فعالیت هاى 
روزانه انسان را مختل کند. اگرچه احساس درد در قسمت 
باالیى پشت بدن نسبت به کمر شیوع کمترى دارد اما 
مواجهه با آن مى تواند به بروز مشــکلى جدى اشاره 

داشته باشد.
احساس درد در قسمت باالیى پشت بدن عمدتًا 
از وضع اندامى ضعیف ناشــى مى شود. نشستن 
طوالنى مدت و خیره شــدن به نمایشگر رایانه 
مى تواند موجب جمع شــدن عضالت سینه و 
کشیده شــدن عضالت قسمت باالیى پشت 
بدن شود. افراد بسیارى در نتیجه این شرایط 
یک اسپاسم عضالنى را بین تیغه هاى شانه 

خود تجربه مى کنند.
در کنــار وضــع اندامى ضعیف و نامناســب، 
کشیدگى و فشــار در عضالت اطراف گردن 
و شــانه ها یا بین تیغه هاى شــانه مى تواند به 
واسطه دالیل مختلفى از جمله استرس، ورزش 
شــدید و خوابیدن در وضعیتى نامناسب و عجیب 

شکل بگیرد.
اگر پس از درمان هاى خانگى، دریافت ماســاژ یا حتى 
استفاده از بالش و تشک جدید، درد در قسمت باالیى پشت 
بدن همچنان پایدار و آزاردهنده باقى مانده است، در موارد بسیار 
نادر، این ممکن است نشــانه اى از بروز یک تومور در ریه باشد. 
سرطان ریه پیشرفته ممکن اســت به استخوان درد منجر شود. 
کاهش وزن، سینه درد و ضعف از دیگر نشانه هاى سرطان ریه 
هستند. اگر درد در پشت بدن از بین نمى رود و شما را شب ها از 
خواب بیدار مى کند براى بررســى دقیق این شرایط به پزشک 

مراجعه کنید.

اگر پس از یک تصادف خودرو همچنان مى توانید راه بروید و به 
نظر نمى رسد آسیبى جدى دیده باشید، شاید از مراجعه به پزشک 
براى بررسى دقیق شرایط خود منصرف شوید. با وجود این، شدت 
تصادف و حرکات ناگهانى رو به جلو و عقب که طى این رویداد 
تجربه کرده اید مى تواند موجب پارگى و التهاب در عضالت و رباط 
هایى شود که در ناحیه گردن و قسمت باالیى پشت قرار دارند. اگر 
به واخوردگى گردن مشکوك هستید، به ویژه اگر با عالئم دیگر 
مانند سرگیجه، خستگى و گردن درد مواجه هستید براى بررسى 

دقیق شرایط به پزشک مراجعه کنید.
سنگ هاى کلیه مى توانند شرایطى بســیار آزار دهنده را ایجاد 
کنند و افزون بر احســاس درد در پهلوها ممکن اســت موجب 
احساس درد در قسمت باالیى پشت بدن نیز شوند. احساس درد 
و ناراحتى هنگام دفع ادرار و رنگ قرمز یا قهوه اى ادرار از دیگر 
عالیم احتمالى سنگ کلیه هســتند. اگر درد پایدار و شدید است 
براى بررسى دقیق شرایط به پزشک مراجعه کنید. احساس درد 
در سمت راست زیر تیغه شانه نیز ممکن است به بروز مشکلى در 

کیسه صفرا اشاره داشته باشد.
در برخى موارد خاص، احساس درد در قسمت باالیى پشت بدن که 
با تب یا بى حسى یا گزگز در دست ها همراهى مى شود مى تواند 
به یک عفونت ستون فقرات اشاره داشته باشد. این شرایط بسیار 
نادر است اما برخى عوامل خطر در صورت ابتال به سرطان، دیابت، 
چاقى مبتال یا دارا بودن یک سیســتم ایمنى ضعیف و سرکوب 

شده وجود دارند. 
بى حسى یا ضعف در دســت ها مى تواند نشانه اى از یک سکته 
مغزى یا یک پارگى در دیواره ســرخرگ آئــورت، بزرگ ترین 
رگ خونى بدن انســان که در پشــت ســینه امتداد دارد باشد. 
فشــار خون باال در بلند مدت انســان را در معــرض خطر این 
شــرایط قرار مى دهد. همانند ســکته مغزى، پارگى سرخرگ 
آئورت نیز یک وضعیت اضطرارى اســت و به مراقبت پزشکى 

فورى نیاز دارد.
احساس فشار شدید در ناحیه ســینه تنها عالمت یک 

سکته قلبى نیست و باید به نشــانه هاى ظریف ترى مانند حالت 
تهوع، احساس درد در پشت بدن، تنگى نفس و خستگى شدید 

نیز توجه داشته باشید.
بلند کردن اجســام سنگین و اعمال فشــار بیش از حد بر کمر و 
پشت بدن به جاى استفاده مناسب از پاها مى تواند خطر ابتال به 
بیرون زدگى دیسک که به نام فتق دیسک نیز شناخته مى شود را 
افزایش دهد. اگر با احساس درد در قسمت باالى پشت بدن همراه 
با بى حسى یا ضعف در دست ها یا پاهاى خود مواجه هستید، این 
ممکن است نشانه اى از یک آســیب نورولوژیک ناشى از فتق 

دیسک باشد.
اگر تنفس عمیق شرایطى دردناك براى شما محسوب مى شود 
باید در پى دریافت کمک پزشکى باشید. آمبولى ریوى، یک دلیل 
خطرناك براى این شرایط اســت. لخته هاى خون مى توانند از 
مکان تشکیل در سیاهرگ دست یا پا جدا شده و وارد ریه شوند و 
با ایجاد گرفتگى در رگ هاى خونى این اندام موجب گردش خون 
ضعیف، التهاب و مرگ بافت شوند. درد شدید و تیز و دشوارى در 
تنفس پس از یک مسافرت طوالنى با خودرو یا هواپیما یا پس از 
عمل جراحى از نشانه هاى آشکار این شرایط هستند. اگر پشت 
درد شما با هر نفس عمیق بدتر مى شــود، با تنگى نفس مواجه 
هستید، سرفه خونى دارید یا احساس خستگى شدید دارید با مرکز 

فوریت هاى پزشکى تماس بگیرید.
اگر یک آســیب تروماتیک مانند افتادن جسمى سنگین روى 
پشت یا زمین خوردن را تجربه کرده اید، ممکن است استخوان 
مهره یا یک دنده شــما دچار شکســتگى شده باشــد. با توجه 
به مکان قرارگیرى اســتخوان شکســته، ممکن است درد در 
قسمت باالى پشت بدن یا ســمت راست خود را احساس کنید. 
شدت درد مى تواند متوسط تا شدید باشد اما در صورت حرکت 
هرچه بیشتر تشدید شود. براى بررسى دقیق شرایط به پزشک 

مراجعه کنید.  

نتایج یک بررسى جدید حاکى از آن است، نوجوانانى که ساعت ها بى تحرك 
در یک مکان مى نشینند، ممکن است در سنین جوانى دچار افسردگى شوند.
محققان با بررسى چند هزار نوجوان دریافتند، هر یک ساعت یکجانشینى 
به میزان قابل توجهى ریسک بروز افســردگى را افزایش مى دهد و تبعات 

جبران ناپذیرى براى سالمت روان در پى دارد.
کارشناســان این پژوهش از دانشگاه بریســتول تأکید مى کنند، عالوه بر 
افسردگى، زیاد نشستن، ریسک بیمارى هاى  جدى و خطرناك را افزایش 
مى دهد، زیرا حرکت کردن و راه رفتن، رمز تنظیم پروتئین ها، ژن ها و سایر 

سیستم هایى است که احتمال بیمارى ها را پایین مى آورند.

نتایج یک بررسى جدید حاکى از آن است که نوشیدن 
قهوه مى تواند 50 درصد احتمال ابتال به سرطان کبد را 

کاهش دهد. 
 ،C به گفته کارشناســان، علل مختلفى مانند هپاتیت
هپاتیت مزمن، سیروز، سم قارچى آفالتوکسین، چاقى، 
بیمارى ذخیــره اى آهن، مصرف بیــش از حد الکل و 
تریزومى 18 مى توانند زمینه بروز این سرطان را فراهم 

سازند. 
محققان دانشگاه کوئینز بلفاست در ایرلند به عنوان تیمى 
که این پژوهش را برعهده داشتند، یادآور شدند: قهوه با 
جلوگیرى از تقسیم ســلول هاى سرطانى ممکن است 

خطر ابتال به سرطان کبد را کاهش دهد.
پژوهشگران باور دارند، دانه قهوه حاوى پلى فنول است 
که ممکن است جلوى تقسیم ســلول هاى سرطانى را 
بگیرد و ریسک ابتال به شــایع ترین نوع سرطان کبد را 

کاهش دهد. 
«اونا مکمنامین»، سرپرســت تیم پژوهش از دانشگاه 
کوئینز بلفاســت مى گوید: شواهد به دســت آمده به 
خوبى نشان مى دهد نوشــیدن قهوه به ویژه در صبح 
براى سالمتى مفید اســت؛  قهوه حاوى آنتى اکسیدان 
و کافئین است که ممکن است کبد  را در برابر سرطان 

محافظت کند.

شاید کمتر فردى اطالع داشته باشــد که در مصرف نمک زیاده روى مى کند. علت این 
موضوع به نمک پنهانى باز مى گردد که در غذاها مصرف مى کنیم. اما متأسفانه این وفور 
مصرف نمک خطراتى جدى براى سالمتى افراد دارد. اگر با موارد زیر روبه رو مى شوید، شما 

هم جزو آن دسته افرادى هستید که در مصرف نمک زیاده روى مى کنند.

1- اگر دچارعطش تند مى شوید
غذاهایى که مقدار زیادى سدیم دارند (مثل چیپس، سس اسپاگتى و پیتزا) باعث مى شوند 
احساس تشنگى بیشترى پیدا کنید، زیرا سدیم با تعادل مایعات در بدن شما ایجاد مى شود. 
اگر غذاهاى پر سدیم مى خورید، سعى کنید آب زیادى بنوشید. بدن شما احتماًال براى تعادل 

آب به نوشیدن مایعات نیاز دارد.

2- بدن شما مرتب ورم مى کند
حتى یک شــب افزایش ســدیم مى تواند شــما را آزار دهد و برخى اعضــاى بدنتان را 
دچار تورم کند. این ورم، ورم مایعــات اضافى در بافت هاى بدن نامیده مى شــود. طبق 
گفته هاى پزشکان، این ورم مى تواند نشــانه اى از یک بیمارى مزمن باشد، اما مى تواند 
نشانه اى از سدیم بیش از حد در رژیم غذایى شما نیز باشد. راه حل ساده، کاهش سدیم است. 
برچسب هاى مواد غذایى را بخوانید، به دنبال گزینه هاى کم سدیم باشید، یا غذاى خود 

را کم نمک تهیه کنید.

3- سنگ کلیه مى گیرید
رژیم غذایى پر ســدیم مى تواند عملکرد کلیه را مختل کند. نمــک بیش از حد مى تواند 
مقدار پروتئین موجود در ادرار شما را افزایش دهد. پروتئین بیشتر در ادرار شما یک «عامل 
اصلى خطر» براى بروز بیمارى کلیوى اســت. عالوه بر این، رژیم هاى غذایى با ســدیم 
باال مى توانند خطر ابتال به سنگ کلیه را افزایش دهند. اگر سنگ کلیه یا درد بیش از حد 
دارید، باید به پزشــک مراجعه کرده و با یک متخصص تغذیه کار کنید تا رژیم کم سدیم 

بگیرید.

4- زخم معده
رژیم هاى غذایى سرشار از سدیم ممکن است خطر ابتال به سرطان معده را افزایش دهد. 
سدیم همچنین مى تواند آسیب به آســتر معده را که ناشى از عفونت باکترى هلیکوباکتر 

پیلورى است تقویت کند و این، عامل اصلى ابتال به سرطان معده است.

5- شما فشار خون باالیى دارید
انجمن قلب آمریکا بیــش از 2300 میلى گــرم در روز و از نظر ایــده آل، بیش از 1500 
میلى گرم ســدیم در روز را براى اکثر بزرگســاالن توصیه نمى کند. این سدیم اضافى با 
نگه داشتن مایعات بیشتر در بدن مى تواند فشــار خون را افزایش داده و پمپاژ قلب شما را 

سخت تر کند.

بــراى 
هر کسى اتفاق افتاده و مرتبًا اتفاق مى افتد که 
هنگام بلند شدن از پشــت میز یا رختخواب ناگهان احساس سرگیجه 

کرده و مجبور مى شود دست خود را به جایى بگیرد که نیافتد.
در بعضى از موارد نقطه هاى سیاهى را رو به روى خود مى بینید و در 
نهایت باید خود را محکم گرفته یا به جایى تکیه دهید تا ســرگیجه 
به اتمام برســد و البته این اتفاق نیز در عرض چند ثانیه رخ مى دهد. 
کارشناسان براى این حالت ناخوشایند یک اسم خاص انتخاب کرده اند: 

پایین آمدن فشار خون اولیه هنگام بلند شدن.
اگر شــما نیز این حالت را تجربه مى کنید 

و البته کارشناســان نیز تأیید کرده اند 
که اکثر افراد به طــور روتین به این 

عارضه دچار مى شوند، باید بدانید 
که پایین آمدن 

ر  فشا

خــون در 
م  هنــگا
ایستادن کامًال 
طبیعى و بى ضرر 
اســت و مــى تواند 

علت سرگیجه باشد.

کتــر  د
«ام اى اکرام»، عضو انجمن همه گیرشناسى 
در مرکز پزشــکى روتردام در دانشگاه اراســموس هلند در این باره 
مى گوید: این نشــانه ها به این دلیل اتفاق مى افتند که یک کاهش 
موقتى در مقدار خون و در ادامه مقدار اکســیژن، که به سمت مغز مى 

رود پیش مى آید. 
براى درك بهتر این موضوع بهتر است بدن و گردش خودن را به یک 
بطرى آب نیمه پر تشبیه کنیم. وقتى که بطرى آب به پهلو افتاده است، 
آب موجود در آن به طور مساوى در سطح زیرین بطرى پخش مى شود 
اما وقتى که بطرى را بلند مى کنیم تمامى آب به ته بطرى مى رود. در 
هنگام بلند شــدن پس از مدت طوالنى نشستن یا خوابیدن نیز اتفاق 

مشابهى رخ مى دهد.
دکتر اکرام این مسئله را چنین توضیح مى دهد: نیروى جاذبه بخش 
زیادى از خون را به سمت پایین بدن و به سمت پاهاى شما مى کشد 
که این موضوع باعث مى شود قلب و شاهرگ ها کار بیشتر و سخت 

ترى براى پمپاژ خون به مغز داشته باشند.
دکتر «فیلیپ لو»، استاد عصب شناســى از کلینیک مایو در 
روچســتر ایالت مین تحقیقات کاملى را در مورد این 
عارضه و درمــان آن انجام 
داده اســت. وى در این 
باره چنین مــى گوید: 

پمپ است و وقتى شما قلــب یک 
ســرجایتان بلند مى شوید به طور ناگهانى از 

مقدار خونى که به سمت قلب مى رود کاهش پیدا مى کند.  این موضوع 
باعث مى شود که یک افت فشار خون موقتى در بدن رخ دهد و مدت 
زمان کوتاهى طول مى کشد تا مکانیزم هاى اصالحى این مشکل را 

برطرف نموده و اوضاع به حالت عادى بازگردد.

درد باالى کمر و نشانه هاى نگران کننده

برگ سبز و کارت یکدستگاه خودرو وانت- 
نیسان- داخلى- مدل زامیاد-  بنزینى مدل 
1373 به شماره شاسى 00097811 و 
شماره موتور 00020964 به شماره پالك
 743/23 س 56 متعلق به عباســعلى 
اســحقیان درچــه بــه شــماره ملى 
منوچهــر  فرزنــد   1141866821
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

مى باشد. 

شرکت عمران سنجش مصالح چهلستون شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 32004 و شناسه 
ملى 10260525502 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ1398/10/29 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به شهرستان اصفهان 
، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله میرزاطاهر ، 
بزرگراه خیام ، خیابان میرزا طاهر ، پالك -45 ، طبقه 
همکف کدپستى 8185795641 انتقال یافت و ماده 
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (775965)

شرکت تولیدى بازرگانى پایا پوشش پارس 
شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 589 
و شناســه ملى 10840111270 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ1397/10/02 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : على عســگرى 
( شــماره ملى : 1239522754 ) به سمت 
مدیرعامــل و رئیس هیئت مدیــره و محمد 
عسگرى ( شماره ملى : 1239531818 ) به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیر رضا 
عسگرى ( شماره ملى : 0021034982 ) به 
ســمت عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شــدند.کلیه اســناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک – سفته – بروات–  
قراردادها و عقود اسالمى و مشارکتهاى مدنى 
و آنچه براى شرکت ایجاد تعهد مى نماید و یا 
شرکت را برى سازد با امضاء منفرد مدیرعامل 
همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب 
مدیرعامل با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و 
عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت 
معتبر خواهد بــود . همچنین کلیه اوراق عادى 
و ادارى شــرکت با امضاى منفرد مدیرعامل 
همراه با مهر شــرکت معتبر خواهد بود اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نطنز 

(775994)

فقدان مدارك
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بــراى 
هر کسى اتفاق افتاده و مرتبًا اتفاق مى افتد که 
پشــت میز یا رختخواب ناگهان احساس سرگیجه  از

به جایى بگیرد که نیافتد. خود را
ه روى خود مى بینید و در 
تا ســرگیجه 
هد

«ام اى اکرام»، عضو انجمن همه گ
در مرکز پزشــکى روتردام در دانشگاه اراســموس هلن
ک مى گوید: این نشــانه ها به این دلیل اتفاق مى افتند
موقتى در مقدار خون و در ادامه مقدار اکســیژن، که

رودپیش مى آید. 
براى درك بهتر این موضوع بهتر است بدن و گر
بطرى آب نیمه پر تشبیه کنیم. وقتى که بطرى
آب موجوددر آن به طور مساوى در سطح زیر

ا ت کن لند ا طرى را بلند مى کنیم تمامىط
 از مدت طوالنى

چرا هنگام بلند شدن دچار سرگیجه مى شویم؟

 حصروراثت 
صدیقه محمد زاده داراى شناسنامه شماره 104 به شرح دادخواست به کالسه 1840/98 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد 
عابدین پور بشناسنامه 530 در تاریخ 97/2/19 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. صدیقه محمد زاده ش ش 104 (مادر 
متوفى) ، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شد. 773580/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

نجف آباد/ 11/408
 حصروراثت 

جهانگیر کرونى داراى شناسنامه شماره 384 به شرح دادخواست به کالسه 1835/98 از 

این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صغرا 
مردانى بشناسنامه 31 در تاریخ 96/1/16 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. پریســا کرونى  ش ش 1080713301 ، 2. 
پیمان کرونى ش ش 1080940741 ، (فرزندان متوفى)، 3. جهانگیر کرونى ش ش 384 
(همســر متوفى)، 4. محمد مردانى ش ش 606 (پدر متوفى ) متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 773446/م الف رئیس شعبه 

10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 11/409
 فقدان سندمالکیت

آقاى فریدون فهیمى آزاد طى وکالت نامه شماره 14804 مورخه 12 / 11 / 1393 تنظیمى 
دفتر اسناد رسمى 408 شاهین شــهر به وکالت ازخانم مرجان زارع فرزند ناصر با تسلیم 

دوبرگ استشهاد شهود مدعى مفقود شدن سند مالکیت به شماره چاپى 189164 – ه -91 
در خصوص ششدانگ یک باب آپارتمان تحت پالك 75611 / 301 واقع در شاهین شهر 
جزى بخش 16 ثبت در صفحه 179 دفترامالك 884 ذیل ثبت 198632 تسلیم گردیده 
و طى سند قطعى به شماره 14100 مورخ 6 / 9 / 1393 تنظیمى دفتر اسناد رسمى 408 
شاهین شهر خانم مرجان زارع انتقال یافته و طى سند شماره 14101 مورخه 6 / 9 / 1393 
تنظیمى دفتر اسناد رسمى 408 شاهین شهر در رهن بانک مسکن شعبه حافظ شاهین شهر 
قرار دارد  وتقاضاى درخواست صدور سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را 
ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و 
به متقاضى تسلیم خواهد شد . 776371 /م الف عباسعلى عمرانى – مدیر واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک شاهین شهر/ 11/423 
حصروراثت 

مریم شریعتى داراى شناسنامه شماره 14156 به شرح دادخواست به کالسه 1844/98 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 
اسماعیل محمدى ارانى بشناســنامه 3411 در تاریخ 98/11/12 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. الینا محمدى ارانى ش 
ش 1081475870 ، (فرزند متوفى)، 2. مریم شریعتى ش ش 14156 (همسر متوفى)، 3. 
خاور ادریسى ارانى ش ش 1053 (مادر متوفى )متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 773602/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى 

دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /11/407

 5 عالمت که نشان مى دهد شما 
بیش از حد نمک مى خورید

بالى «یکجانشینى» 

خبر خوش براى 
عالقه مندان به قهوه 

را کاهشدهد خطر ابتال به سرطانکبد



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان
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به یقیــن بدان که تــو به همه آرزوهــاى خود نخواهى رســید و 
تا زمان مرگ بیشتر زندگى نخواهى کرد و بر راه کسى مى روى 
که پیش از تو مى رفت، پس در به دست آوردن دنیا آرام باش و در 
مصرف آنچه به دست آوردى نیکو عمل کن، زیرا چه بسا تالش 
بى اندازه براى دنیا که به تاراج رفتن اموال کشانده شد. پس هر 
تالشگرى به روزِى دلخواه نخواهد رسید و هر مداراکننده اى 

موال على (ع)محروم نخواهد شد.

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

کالس
 هفتم

کالس 
هشتم

کالس 
نهم

ستارگان درسى دبیرستان شهید آیت 2 ناحیه 5 اصفهان-  سال تحصیلى 98-99

ابوالفضل کاظمى 19/43ماهان اسماعیلى مهر 19/43مهران عباسى 19/57 علیرضا صادق البنائى 19/64محمد کسرى کشانى 19/79محمد حامد غفارى 19/79شنتیا کریمى 19/79آتمین امان محمدى 20امین فوالدى 20ابوالفضل اقائى 20

امیرحسین قلعه 19امین بقولى زاده 19/07امیرمحمد کرمى 19/07آرمان على خانى 19/07علیرضا میرزاامیرى 19/14پویا بخت آور 19/14على صادقى 19/29حسام الدین صابرى 19/29 امیررضا احمدى 20حسین رجبى 19/29

محمدحسن رضایى 19/79محمدحسین شفیعى 19/86على عباسى 19/86امیرحسین مزروعى 19/86دانیال مومنى 19/93مهدى دهقانى 19/93امیرعباس روزبهانى 20على میکالنى 20 ابوالفضل احمدى فرد 19/71نیما ابراهیمیان 20 دانیال کشکولى 19/79

مانى ابراهیمیان 19/50ماهان میرانى 19/57سید محمدجواد میرى 19/57ارشیا سقایى 19/64محمد احسان هاشمى 19/64محمد مزروعى 19/64آرش سیدنا 19/64محمد دانشمند 19/64 ابوالفضل شیرانى 19/36نیما سلحشورى 19/71 مهدى خدابخشى 19/43

محمدابراهیم مختارى 19/07محمدصادق عظیمى 19/07آرش حاتمى 19/07یوسف بشیرى 19/07فرشید حیدریان 19/14آرین محترمى 19/14حسین کرمى 19/14عرشیا طاهرى منش 19/21 میالد  حسن شاهى 19محمدهادى جمالى فر 19/29 ارسالن میرزاخانى 19/07

امیرحسین رحیمى 20محسن قانعیان 19ابوالفضل عابدینى 19محمد نامدارى 19سجاد فوالدى 19شایان رضاپور 19محمدمعین حافظى 19 میال د کوهگرد 20ماهان غفرانى ماب 19 کوشا کاظمى 20

شایان عالى بیگى 19/79امیرحسین انصارى 19/79ایمان ناقه 19/86علیرضا ابراهیمى 19/86على اسدى 19/93مهدى آقاابراهیمى 19/93امیرحسین خلج 19/93محمدمهدى نوروزبخش 20 علیرضا لیراوى 19/64رضا مقصودى 20 متین نصیرى 19/71

شهریار فرزادنیا 19/50احمدرضا ایزدى 19/50عرشیا اوحدى 19/50سید محمدجواد سجادیان 19/57على چیوایى 19/57احمدرضا جهانگیرى 19/64محمدحسین موسوى 19/64آرش ابراهیمى 19/64 محمدرضا عباسى 19/36على رفیعى 19/64 اشکان اسماعیلى 19/43

آریا دلشاد 19امیرساالر حیدرى پور 19پارسا کریمى 19محمد مهدى خلیلیان 19مهدى توکلى 19/07 حسین شهبازى 19/21احمد نصراله اصفهانى 19/21 معراج امینى 19/29


